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Koldusod vagyok! Tőled függ mindenem, mindennapi 

kenyeret é s mindennapi kegyelmet Te adsz. 

Gyermeked vagyok: csetlő-botló, gyarló, hálátlan -  de  

gyermeked. Tudom, hogy segítesz. Mint járni tanuló 

gyermeket, kézen fogva vezetsz. Tudom, hogy 

szeretsz. Jelszóm: Isten segít, Isten ismer,

Isten szeret.

Id é z e te k  e g y  ú jév i im á d s á g b ó l

A TARTALOMBÓL —
KÉSZÜLÜNK A IX. EVANGÉLIKUS 

VILÁGGYŰLÉSRE (2 .)

KAPOLNASZENTELES 
A GYARMAT UTCÁBAN

ÜLÉSEZETT
AZ ÖKUMENIKUS TANÁCS

MEGGYÚJTOTT, HOGY VILÁGÍTSAK

AZ EV IGEJE:
O

JÉZUS MONDJA: MIT HASZNÁL AZ EMBERNEK,
HA AZ EGÉSZ VILÁGOT MEGNYERI, ÖNMAGÁT PEDIG ELVESZTI,

VAGY ROMLÁSBA VISZI?”

EMLÉKTÁBLA D. ORDASS LAJOS PÜSPÖK LAKÓHAZÁN

Élő reménységgel...
Mindenki tapasztalja, hogy az újnak valami 

ilönös varázsa van. Új játék a gyermeknek, új ruha, 
pő, új lakás, új munkahely, új környezet. Valami 
nső nyugtalanság van mindenkiben, hogy változás, 

daini új élmény legyen az életében.
Aki teheti, ezért utazik sokat, hogy új országot, 

epet, szokásokat ismerjen meg. Még ha valaki beteg 
így öreg is, alapjában azért olvas, hogy valami újat 
merjen meg. Igen, a könyv is, egy író is azért tud 
onzani, m ert valami újat mond. A  tudományban is az 
haladás, ha a tudós vagy kutató valami újat fedez 

el. Az alkotó, a kreatív ember épp azért értékes, mert 
/alami újat hoz létre.

Ha találkozunk valakivel,, többnyire így kezdődik a 
»eszélgetés: -  „Mi újság?” És izgalmas hallani valami 
ijati Ezért olvasunk újságot, nézzük a tévét, hall
atjuk a rádiót.

Újév napján örömmel és hálával köszönjük meg 
istennek az új esztendőt. Van ebben is valami érdekes
-  elgondolni, eltervezni, mit fogok csinálni az új 
ívben, gyermekeim, unokáim sorsa hogyan alakul...

De azért valljuk meg, hogy az új sokszor nem csak 
onzó, hanem szorongató is tud lenni. Félelmetes is 
;het az új -  mert ismeretlen. Mikor első szolgálati 
ílyemre utaztam, bizony volt bennem félelem is: 
ilv'm lesz az ismeretlen város, az ismeretlen munka, 
ismeretlen főnök, az ismeretlen körülmények.
1997 -  különösen tele van ilyen kérdésekkel. 

“Tran nevezhetünk minden új évet egy alagútnak: 
1 yan kezdődik, mit hoz majd, milyen terhek, 
glepetések várnak, talán egyéni és családi meg- 

pbáltatás, súlyos betegség, anyagi gondok...
Egy alagút tátja fel sötét száját! Népünk már évek 

ta várja a gazdasági válság „alagútjának” végét. 
\ annak, akik pesszimisták, van, aki bizakodik: kifelé 

legyünk a bajokból...
”okan reménytelenül indulnak. Fiatalok talán állás

■ leikül. Öregek talán magányosan, nehéz családi hát- 
I  érben. Mit hoz az új év...
I  Mi keresztyének azonban nem indulhatunk 
I :ménytelenül. Éppen azért nem, m ert újév napja 
I  indig egyben Jézus nevének ünnepe. Az Ő neve 
I  edig azt jelenti: Szabadító! És ez reménységet kelt -  
J ersze csak azokban, akiket Isten igéje újonnan szült
■  .élő” reménységre. Élő reménység csak az, ami a 
I  Szabadítóval, Jézussal van kapcsolatban. 1997 elején 
I ; örömmel és bátran indulhat az, aki tudja, hogy 
\ Velem vándorol utamon Jézus...” Jönnek félelmek, 
aggódás, bizonytalanság, nehéz napok, súlyos terhek
-  de van Megváltónk, akiről a Biblia azt mondja: 
Minden gondotokat Őreá vessétek, mert Néki gondja 
I >an reátok.

Évi igénk Lukács 9,25: „Mit használ az embernek, ha 
gész világot is megnyeri, önmagát pedig elveszti... ” 
előző versekben viszont azt olvassuk, hogy aki 
szti a maga életét Jézusért, örök életre tartja meg. 

Biblia ígéretei mindig megbízhatóak. Jézus meg- 
.ást ígér erre az évre is. De mindig ott a feltétel: aki 

'"eszíti a maga életét... Aki tehát feladja a maga 
;pzelte utat, aki átadja életét, sorsát Jézus kezébe. 

Jézus neve annyit jelent: „Szabadító”. De hiába van 
így, ha nem veszem igénybe. A gyógyszer is hiába van 
ott az éjjeli szekrényen, ha a beteg nem veszi be.

Újév napja van. Bizonyára már sokan megvették a 
bibliai Útmutatót. Ez éppen arra akar biztatni, hogy 
bizalommal és örömmel induljunk ebben az évben. 
Nem egy sötét „alagút” bizonytalanságában kell 
botorkálnunk. Minden egyes napra egy nevünkre 
címzett borítékban ott van az ige, amely fényt, vilá
gosságot, vezetést akar adni.

A  zsidók a pusztai vándorlásban naponta kapták az 
égből hulló, éltető mannát. A hangsúly azon van, 
hogy naponta. Az előző napi nem elégíthette ki 
éhségüket, nem újíthatta meg erejüket, ami a vándor
láshoz kellett.

A la lr csak akkor veszik elő a Bibliát, amikor gond, 
betegség, csalódás szakad rájuk, azok sohasem fogják 
megtapasztalni az igének azt az erejét, ami gyógyít, 
táplál, erősít, amiről Jézus azt mondja, az életnek 
kenyere. Amit nem hagyhatunk el egyetlen napra 
sem, mert elgyengüléshez, betegséghez, lelki halálhoz 
vezet.

Az egyház népe úton van. Hazafelé tartó, vándorló 
nép. Ehhez az úthoz erő kell! Vegyük igénybe, ne

D ecem ber 9-én a déli órákban a B udapest X II., 
M árvány u. 23. szám ú h áz bejáratánál a 
M agyarországi E vangélikus E gyház em léktábláját 
leplezték le. G yülekezeti tagok, egyházunk 
vezetősége és a z éppen fővárosunkban ülésező  
európai evangélikus egyházak vezetői és püspökei 
vettek részt a leleplezésen. A z  em léktábla elő tt 
először D. dr. H arm ati B éla p ü sp ö k  tarto tt m egem 
lékezést:

„Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig 
biztos segítség a nyomorúságban” (Zsoltárok 
46,2). A zsoltáríró imádságával emlékezünk 
most D. Ordass Lajos püspökünk életére. 
Eljöttünk mint család, gyermekei, hozzátar
tozói, rokonság. Eljöttünk mint gyülekezet, 
Budapest-Deák tér, Budapest-Budahegyvidék. 
Eljöttünk mint Magyarországi Evangélikus 
Egyház, eljöttünk mint a Lutheránus 
Világszövetség európai tagegyházai püspöki 
konferenciája most éppen fővárosunkban 
ülésező összejövetele. Itt vagyunk a Lutheránus 
Világszövetség egész ökumenére kiterjedő 
közössége nevében, hiszen püspökünket kétszer 
választották meg, 1947-ben és 1957-ben a 
Világszövetség alelnökének, de az állami 
önkény nem engedte meg, hogy gyakorolja 
hivatalát.

Jézus Krisztus tanújára emlékezünk, aki após- _ 
toli küldetéssel végezte szolgálatát olyan idők
ben, amikor az embertelenség, a jogtalanság 
uralkodott. Megalkuvás nélkül, Istenben bízva 
vezette egyházát és türelemmel viselte a 
börtönt, a megaláztatást, a félreállítást.

Emlékezzünk most hálaadással mindazért a 
sok áldásért, amit rajta keresztül adott Isten, 
emlékezzen a család, a gyülekezetek, az egyház 
és a Lutheránus Világszövetség.

„Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig 
biztos segítség a nyomorúságban!”*

♦

Szépfalusi István, O rdass L a jo s Ö néletrajzi és 
Válogatott írása i szerkesztő jének m egem lékezése:

Püspök Urak! Kedves Vendégek!
Ordass Lajos Önéletrajzi és Válogatott írása

inak szerkesztőjeként igazolom: ezt az emlék
táblát a Magyarországi Evangélikus Egyház m ai 
vezetősége valóban a lakóhelyre helyezte el. Kö
zülünk senki sem állította, hogy a lakóhely a 23- 
as szám helyett a 28-asban van, vagy nem emlé
keznek rá pontosan. Meg lehetnek tehát győ
ződve arról, hogy m a  nem kísérelték meg Önö
ket és az utókort félrevezetni. Ordass Lajos püs
pök 1951 szeptemberétől haláláig, azaz 1978. 
augusztus 14-ig, vagyis kerek 27 évet élt ebben a 
házban.

Megnyugtatom a még élő félrevezetőket: 
ahogy a kötetekben sem neveztem meg őket,

vessük meg azt az  ̂erőt, amelyet Isten naponként 
felkínál nekünk az Útmutatóban!

Ma amikor Boldog új évet kívánunk egymásnak -  
és magunknak - , fogadjuk el a 184. énekünk bizony
ságtételét:

„Ha Jézus Krisztus jár velünk, Ő a m i utunk, életünk
Bár évre, évek tűnnek el. A  szívünk hálát énekel.
Kegyelme hordoz szüntelen. Nem gyötör gond és 

félelem.
És minden percnek célja van, Ha ő t szolgáljuk 

boldogan.
Keresztje győztes, szent jelünk A z élő Jézus jár velünk
Ő áld meg percet, éveket, Őnéki m ondunk éneket:
Dicsérünk Téged Jézusunk, Nevedben bátran indu

lunk
Követjük lábad szent nyomát, És minden évünk téged 

áld. ”
Gáncs Aladár

ma sem teszem. Meggyőződésem ugyanis, hogy 
hazánkban a Magyarországi Evangélikus Egy
ház a Krisztus követésének útján, az evangéli
um szellemében „lépéseket tett a megbékélés 
felé”. Magyarország többi úgynevezett törté
nelmi keresztény egyházának képviselőivel 
egyetemben ugyanis már a ,rendszerváltást 
megelőzően, de azt követően is, magatartásá
val támogatta közép-európai térségünkben a 
kiengesztelődést.

Hasonlóképpen járt el a magyar kormány, 
amikor az ország határainak megnyitásakor 
hozzájárult az éppen időszerű német-német 
kérdés rendezéséhez, s ingatag politikai fede
zete ellenére és a második világháború emléke
zete miatt nem mindenki örömére vállalta a 
példamutatás kockázatát. Kérem, tekintsék azt 
kiengesztelődési politikának, amikor Magyar- 
ország kormányai a rendszerváltás után készek 
voltak lépéseket tenni a megbékélés irányában, 
és az alapszerződések megkötésekor fennálló 
bizonytalanságok és kiszámíthatatlan követ
kezmények ellenére mégis vállalták azokat és -  
a térségi nemzetiségi kérdések teljes tudatában 
-  békejobbot nyújtottak Ukrajnának, Szlováki
ának és Romániának. Ebben az összefüggésben

Az emléktábla szövege:

E HÁZBAN ÉLT
D. ORDASS LAJOS 

(1901-1978)
EVANGÉLIKUS PÜSPÖK

AKIT 1948-BAN ÉS 1958-BAN 
ERŐSZAKKAL TÁVOLÍTOTTAK EL 

HIVATALÁBÓL. SZEMÉLYE VILÁGÍTÓ 
FÉNY VOLT AZ EMBERTELENSÉG 

SÖTÉTSÉGÉBEN, PÉLDA A KRISZTUS-HIT 
BÁTOR VÁLLALÁSÁRA, A MEGALKUVÁS 

NÉLKÜLI HELYTÁLLÁSRA.
MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS 

EGYHÁZ 
1996

hadd utaljak az 1995. évi kecskeméti ökumeni
kus konferenciára, ahol éppen a keresztény 
egyházak végeztek úttörő munkát, és nem raj
tuk múlt, hogy eredményeket eddig leginkább 
csak Szlovéniával és Horvátországgal sikerült 
elérni.

A magyarországi rendszerváltást követően a 
Magyarországi Evangélikus Egyház stuttgarti 
bűnvalló nyilatkozatként fogadott döntése után 
végül is -  mindenki számára elfogadhatóan -  
megszületett az egyházi bíróság ítélete, amely 
Ordass Lajost post mortem visszahelyezte az őt 
megillető püspöki szolgálati jogkörébe. A diva
tos politikai (jogi) kifejezést tudatosan kerü
löm, mert Krisztus tanítványainál ilyetén evilá
gi elégtételről az én Bibliámban sehol sincsen 
szó.

Excellenciás Uraim! Eljöttek ide az európai 
evangélikus püspökkari konferencia alkalmából, 
hogy tisztelettel adózzanak egyházunk sok szen
vedést viselt püspökének. Köszönöm ezt a gesz
tust. De engedjék meg, hogy felhívjam figyelmü
ket arra, nyugati egyházaikban még élnek olya
nok, akik az elmúlt évtizedekben, amikor a nem
zetközi politikában és az egyházakban divatos 
volt a mindenáron való békekötés, az Önök elő
dei részéről ők háttérbe szorultak, egyszóval se
beket szenvedtek a magyar ecclesia militans 
szolgálatában. Ők is talán méltóak ma egy szó
ra!

Fogadják el tőlem e néhány gondolatot -

Martin Luther Kinget idézve -  jó szándékra vá
ró éjféli kopogtatás gyanánt!

*

Ishm ael N okónak, a Luterhánus Világszövetség 
fő titká rá n a k avatóbeszéde:

Kedves Testvérek!
Néhai Ordass Lajost, a Magyarországi Evan

gélikus Egyház püspökét kétszer választották 
meg a Lutheránus Világszövetség alelnökének. 
Először az LVSZ első nagygyűlésén, Lundban, 
1947-ben, másodszor a harmadik nagygyűlésen, 
Minneapolisban (USA), 1957-ben. Alelnöki hi
vatalát azonban nem gyakorolhatta teljes mér
tékben, így nem vehetett részt a Végrehajtó Bi
zottság ülésein. Azért nem, mert a korabeli ma
gyar kommunista hatóságok letartóztatták, be
börtönözték, és kétszer elmozdították püspöki 
tisztéből. Az LVSZ vezetősége több alkalommal 
tárgyalt az állami vezetőkkel Ordass püspök jog
talan zaklatásának ügyében. Az 1956-os forra
dalmat két ilyen tárgyalás követte. Ezek ered
ményeképpen az állam engedélyezte Ordass 
püspöknek, hogy a minneapolisi nagygyűlésen a 
magyar evangélikus delegáció vezetője legyen. 
A következő évben június 29-én alapos indok 
nélkül elmozdították a Magyarországi Evangéli
kus Egyház püspöki székéből.

1958. június 30-án az LVSZ vezetősége a kö
vetkező nyilatkozatot tette:

„Ordass L ajos pü sp ö kn ek a hazája egyházi éle
tében betöltött egyetlen m egm aradt tisztségéből va
ló elm ozdításában az L V S Z  betetőzését látja an 
n a k  az esem énysorozatnak, am ely a z utóbbi hóna
pokb a n  a m agyar korm ány nyom ására történt. 
Sajnálatta l vesszük tudom ásul, hogy Ordass p ü s
p ö kö t m egfosztották a z ő t teljes joggal m egillető  
egyházkerületi vezetői tisztségétől. A z  a m egbecsü
lés azonban, am ely ezt a z őrállót és igaz keresztyén 
szem élyiséget övezi, nem  csökken, sőt, lelki állha
tatossága iránti csodálatunk nőttön  nő. E zek a fe j
lem ények sem m iképpen sem  érin tik Ordass p ü s
p ö kn e k  az L V SZ -ben  betöltö tt első  a lelnöki tiszt
ségét, am ely term észetesen továbbra is változatla
n u l fe n n á ll.”

1990-ben a magyar kormány és a Magyaror
szági Evangélikus Egyház Déli Egyházkerület
ének presbitériuma, majd 1995-ben a Magyaror
szági Evangélikus Egyház Országos Bírósága hi
vatalos nyilatkozatot adott ki, amelyek posztu
musz rehabilitálták Ordass püspököt. Az LVSZ 
részéről üdvözlöm ezeket a lépéseket, mivel 
ezek megerősítik az LVSZ 1958 óta változatlan 
álláspontját. Sőt, Ordass püspököt már kezdet
től fogva sem lett volna szabad azokkal a vádak
kal illetni, amelyek jogtalan elmozdításához ve
zettek.

Ennek az emléktáblának leleplezése azon a 
házon, ahol Ordass püspök élt, és ahol arra tö
rekedett, hogy Krisztus hűséges szolgája legyen, 
mindnyájunkat arra a drága tanítványságra em
lékeztet, amelyre mindannyian elhívást kaptunk. 
Ordass püspök méltó arra, hogy azok között 
tartsuk számon, akik előttünk jártak, és akiktől 
indíttatást kaptunk Krisztus követésére. Emlé
keztessen ez a tábla azon a házon, ahol élt, a 
m inden  korban és a világ m inden  részén élt szen
tekre, akik a legnehezebb körülmények között is 
követték Krisztust. Elviselték a szégyent és a 
mellőzés különféle formáit, amelyek azt akarták 
elérni, hogy feladják keresztyén meggyőződésü
ket. Erkölcsi példájuk reményt ad egyházaink és 
társadalmaink megújulásához ezekben a nehéz 
időkben.

Leleplezem tehát ezt a táblát az Atya, Fiú, 
Szentlélek nevében. Ámen.

(Ford .: S zen tpétery  P.)
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iftS GYERMEKEKNEK o  K N K I
Életszabály

„Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyan
azt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a próféták.”

Máté 7,12

Jézus ebben az egyetlen versben életszabályt ad, 
mely tömören összefoglalja az embernek embertár
saihoz való viszonyára vonatkozó összes tanításait.

I. Ez az életszabály rövid. Nem hiszem, hogy lenne 
közöttetek egy is, aki rövid pár perc alatt meg ne ta
nulná s el ne tudná mondani.

II. Ez az életszabály egyszerű. Bárki könnyen meg
értheti. Még az iskolásgyermekek is egészen könnyen 
megérthetik, mit akar benne mondani.

III. Ez a szabály jó  szabály is. Ha minden ember 
szem előtt tartaná és eszerint élne, sokkal derűsebb, 
boldogabb volna mindnyájunk élete a földön. Akkor 
mindig azt tennénk az emberekkel, amit mi szeret
nénk, hogy velünk, tegyenek. Illetve nem tennénk azt,

Titokzatos labirintus
A barlang bejárata tágas, 
mint egy nagyra nyílt száj.
A folyosó azonban 
gyorsan szűkül.
Egy forduló után
máris elnyel bennünket a sötétség. 
Elemlámpánk fénye 
nedves kövekre esik.
Majd váratlanul elágazik a folyosó. 
A szélesebb ágon haladunk tovább. 
A tér kitágul, 
a jára t egy nagy terembe 
torkollik.
A termet lámpáink 
nem tudják bevilágítani.
Felfedezünk két, három 
továbbvezető folyosót.
De melyiken jöttünk?

Istenem,
az életem is sötét néha, 
utaim összekuszálódnak, 
mint a labirintus folyosói.
Szeretném kiismerni 
életem útvesztőit is.
Segítesz?

Helykereso
A betűhalmazban legalább 10 palesztinai földrajzi 

név rejtőzik. Balról jobbra, vagy fordítva? Lentről föl, 
vagy átlósan? Ez már a te feladatod, hogy kiderítsd! 
Jó böngészést!

T S U A M M E P
G A L I L E A
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Humorzsák
Válogatás hittandolgozatokban leírt csacskaságok-

A kalandor
Nem szeretem az erőltetett képzettársításokat, de mi

közben Jean-Claude Van Damme legújabb, tyA kalan
dor" című film jét néztem, akaratlanul is Dániel könyvé
nek fenevadjai jutottak eszembe. Ezek a fenevadak vi
lágbirodalmakat mintáznak, amelyek viaskodnak egy
mással; hol az egyik kerekedik felül, hol a másik -  
mindazonáltal mindegyik iszonyatos, borzasztó, sőt un
dorítófenevad és Dániel könyve szerint az igaz emberek 
akkor is szembeszállnak velük, ha ezért halállal lakói
nak.

Van Damme film jét nézve, természetesen csak a gon
dolatsor első felére asszociálhatunk: világbirodalma
kat képviselnek (emberi) fenevadak: kétszáz kilósra 
felfújt, kigyúrt izomkolosszusok, akrobatikus csodákat 
művelő hústomyok. Igaz, a film  szerint a világ legjobb 
harcosai versengenek -  de a viadalon a harcosokat 
nem (filmbéli) nevükön szólítják a tatamira, hanem 
hazájuk nevén, valahogy így: most Japán mérkőzik 
meg Koreával, Svédország Kínával és így tovább. Jó 
szájbarágósán, hogy még az is tisztában legyen azzal, 
hogy most szimbolikusan világbirodalmak mérik össze 
erejüket, akinek még soha nem volt a kezében Dániel 
könyve.

A  filmben sok meghökkentő mozzanat van: például a 
skót harcos hazájára jellemző öltözetben -  azaz kockás 
szoknyában, s még jó, hogy nem skót dudával -  verek
szik, míg a szintén népviseletet hordó spanyol harcmű
vész torreádor- és táncmozdulatokat lejt, amíg padlóra 
nem küldik.

Számomra azonban a végső jelenet a legelgondolkod- 
tatóbb, amikor „USA” és „Mongólia" (így!) mérkőzik 
Ez utóbbi szemmel láthatóan is egy brutális barbár, lán
goló tekintettel, amely kb. hetvenes IQ-ról árulkodik A z 
előbbi (Van Damme megszemélyesítésében) egy szintén 
brutális, ámde értelmesen csillogó szemű barbár, akivel 
a mongol fenevad először a szentély padlóját, majd az 
egész udvart f  eltörli. Végül azonban -  láss csodát! -  a

vérben vonagló USA feltápászkodik, és maga alá gyűri 
Mongóliát.

A z Egyesült Államokat egyesek a Római Birodalom
hoz hasonlítják, mondván, hogy technikai fölényével le
igázza, demokratikus és liberális jogrendjével bekebele
zi, sőt rossz nyelvek szerint tönkreteszi a nála sokkal ki
finomultabb és fejlettebb kultúrákat.

A  figyelmes mozinézőnek Van Damme akciófilmje 
kapcsán azonban egyenesen az a gondolata támadhat, 
hogy az USA nem a Római, hanem a Mongol Biroda
lom helyére tör! Annak a Mongol Birodalomnak a he
lyére, amely a XIII. században hatalmas világbiroda
lommá nőtt azáltal, hogy militáns egységei a Csendes
óceántól a Kaszpi-tengerig gyakorlatilag minden telepü
lést felégettek, és válogatás nélkül gyilkoltak, pusztítot
tak, fosztogattak. Főbb cselekedeteik a pekingi vérfürdő 
(1215), a Horászáni Királyság leigázása (1219-21), 
Hszi-hszia népének kiirtása (T227), a Volga-menti népek 
elüldözése (1237), és végül, de nem utolsósorban a Ma
gyar Királyság tönkretétele, beleértve a területén élő né
pek lemészárlását (1241). A  kultúrával csak akkor ke
rültek kapcsolatba, amikor felgyújtottak egy-egy temp
lomot, szentélyt, könyvtárat, illetve amikor egy-egy ki
művelt embert barbár módon megkínoztak és megöltek. 
A  Birodalom éppolyan gyorsan omlott össze, amilyen 
gyorsan meghódította majdnem egész Ázsiát: bizonyít
va ezzel azt, hogy sem kulturális, sem civilizatív tényezőt 
tekintve, nem volt méltó a tartós fennmaradásra.

Jean-Claude Van Damme film je szerint „USA” nem
hogy felér „Mongóliával”, de egyenesen felül is múlja. 
Ezen természetesen nem csodálkozhatunk, hiszen egy 
amerikai filmben ez nem is lehet másképp. A  moziné
zőre marad annak megválaszolása, hogy vajon miben 
múlja felül az Egyesült Államok a Mongol Birodalmat. 
A zt pedig hogy az „igazak” ehhez mit szólnak, talán 
csak Dániel tudná megmondani...

M.A.

Bízd
Újra
Életed
Krisztusra!

amit mi sem szeretnénk, hogy valaki velünk cseleked- 
je. Nem szeretnénk, hogy valaki kárt, bánatot okoz
zon nekünk, eszerint mi is tartózkodnánk attól, hogy 
másoknak kárt vagy szomorúságot okozzunk.

IV. Ez a szabály a gyakorlatban mégis nehéz sza
bály. Pedig milyen könnyűnek látszik. Ha könnyű vol
na, akkor már régen megvalósították volna az embe
rek.

V. Ez a szabály mégis betölthető. Különben nem ad
ta volna Jézus. Van azonban egy feltétele. Ha ennek 
nem vagy birtokában, akkor sohasem tudod betölteni. 
Ez az egyetlen feltétel az, hogy szíved tele legyen szere
tettel.

Bergstrőm Anna

Köszöntünk Benneteket ebben 
az új évben! Nem tudjuk, Ti ho
gyan vagytok vele, de bennünk 
most is óriási várakozás él. Bár el
múlt az ádventi idő, de a keresz
tyén ember várakozása most is élő 
várakozás lehet, hiszen még a má
sodik ádvent előtt vagyunk.

Várakozásunk azért erősödik 
fel ezekben a napokban, m ert új 
évet kezdtünk: 1997-et írunk. 
Vajon mit hoz ez az új év? Vajon 
milyen lesz az életem ? Vajon 
mennyire tudom követni azt. 
Aki elhívott és elindított az O 
útján?

1997 legyen annak az éve, hogy 
a gőgös em beri lelkűiét felett a 
krisztusi alázat győzzön ben
nünk. Krisztus felénk kinyújtott 
kezét megragadva lehet miénk e? 
az Istennek tetsző újévi új leli 
let. Isten áldja meg új évünket, 
életünket!

es

»

KETFELE LELKULET
A gőgös Az alázatos

Legyen meg az én akaratom!
Az egocentrikus ember sokat ad mások véleményé

re, kívánja a csodálatot és a népszerűséget.
Merev, beképzelt.
Másokon uralkodik, saját érdekeire használja em

bertársait.
Kívánja a kényelmet, elnéző sajátmagával szem

ben.
Nagyra értékeli anyagi függetlenségét.
Igényeit maga akaija kielégíteni; gyakorlati ateizmusban 

él, mely szerint úgy érzi, nincs szüksége Istenre.
Úgy gondolja, hogy az élet bizonyos dolgokkal tar

tozik neki.
Túlérzékeny, érzéseiben hamar megsértődik; táp

lálja a nehezteléseket.
A csalódásokat lassan és nehezen heveri ki. 
Biztonság dolgában anyagi javakra hagyatkozik. 
Kéjeleg az önsajnálkozásban, amikor valami nem 

sikerül.
Jó cselekedeteiért elvárja a dicséretet és a nyilvá

nos elismerést.
Elnéző, sőt vak a saját bűneit illetően, felháborodik 

a mások rosszaságán.

Legyen meg a Te akaratod!
A  krisztocentrikus személyiség egyre inkább sza

bad lesz a mások dicséretének kívánásától.
Híd alkalmazkodni.
A kritikát tárgyilagosan fogadja.
Ha szükséges, lemond a kényelméről; tudja, hogy 

az Én számára sok értékelt kényelmet esetleg fel kell 
adnia.

Hídja, hogy fel kell adnia az életet ahhoz, hogy el
nyerje azt.

A  mindennapi életben nagy szüksége van Istenre.
Felismeri, hogy az élet semmivel sem tartozik neki.
Készségesen megbocsát másoknak.
Hídja, hogy biztonsága egyedül az Istennel való 

kapcsolatában van és nem a földi dolgokban.
Jól tud másokkal dolgozni, megelégszik a második 

hellyel.
Látja magában a gonosz hajlamokat és lehetősége

ket s azokat Isten elé teszi.
Nem ütközik meg az önmagában és másokban fel

támadó bűnös indulatokon.
Tudja, hogy a jó és a rossz közötti harc nem enged 

meg zavartalan békességet.

Kedves Barátaink!
Kedves Gyerekek!

Sok idő eltelt már legutóbbi találkozásunk 9. Találkozás egy levélen keresztül: K orinthus j 
óta, de ne gondoljátok, hogy megfeledkeztünk 13,1-13  (Pál levele a korin thus belieknek) j^H
Rólatok! Már lázasan készülünk a következő 10. „Életrekeltő” találkozás: A pC sel 20,7-12  
TALÁLKOZÁSRA, a VI. Országos Bibliai- és (Ttóászban)
Hittanversenyre. Ezt az alkalmat idén is 11. Találkozás Agabosszal, a prófétával, ak 
Piliscsabán rendezzük meg, 1997. április 19-20- megjövendöli Pál szenvedéseit: A pC sel 2 1 ,8 -1  i 
án, ahová szeretettel várunk Benneteket. A ver- (Cézáreában)
seny elsősorban 6-16 évesek számára készül, de 12. Találkozás bíráival, Festussal < 
fiatalabbakat és idősebbeket is szeretettel vá- Agrippával: ApC sel 26,1 és 12,32  (Cézáreában; 
runk, mert különböző programokra is készü- Ahogyan eddig is volt, a jelentkezési lapcn 
lünk, amelyek bárki számára érdekesek lehet- már vár egy feladat Rátok. Arra kérünk BenruÉi.l 
nek... A Hittanverseny témája és címe pedig: teket, hogy néhány mondatban (amit rajzzal F<| 
TALÁLKOZÁSOK. kiegészíthettek) írjátok le nekünk, hogy Ti hu* j

Olyan sok TALÁLKOZÁS történik életünk- gyan TALÁLKOZTATOK először Jézussal és I 
ben! Vannak, amiket fontosabbnak, míg máso- azóta hogyan TALÁLKOZTOK Vele, illetve, ha I 
kát kevésbé jelentősnek értékelünk. Vannak fu- még egyáltalán nem találkoztatok Vele, akkor I 
tó TALÁLKOZÁSAINK és vannak, amelyek arról, hogy hogyan várjátok, hogyan képzelitek 
aztán egész életünkre szólnak. No és persze van- ezt a TALÁLKOZÁST. Ezenkívül néhány fon
nak kellemetlen TALÁLKOZÁSAINK, de olya- tos adatra is szükségünk van, ezért kérünk, hogy 
nők is, amikre nagy örömmel készülünk már na- a cikk végén lévő jelentkezési lapot vágjátok ki | 
pókkal előbb. Minden találkozás hagy bennünk és kitöltve, a feladat megoldásával együtt küld 
valamiféle nyomot. jétek el a következő címre: M E V lfZ , 1085 B uda• j W

A Hittanversenyeken is olyan sokan TALÁL- pest, Üllői ú t 24. A beküldési határidő: MARCI- \ H  
KOZUNK! Egymással: gyerekekkel, felnőttek- US 1. A leggyorsabb beküldőket külön megju- 
kel, a különböző gyülekezetekből érkezőkkel, talmazzuk a versenyen. (A jelentkezési lapot le- 
bibliai személyekkel és minden egyes találkozás- másolhatjátok és barátaitoknak is odaadhatjá 
ban Jézussal. A versenyen azonban nem csupán tok.)
a saját TALÁLKOZÁSAINKRÓL esik szó Idén is kérünk Titeket, hogy csoportokban ké 
majd, hanem Pál apostol TALÁLKOZÁSAI- szítsetek olyan 5 perces műsort, amellyel bemu 
RÓL is. Mi több: az akadályverseny arról szól, tátjátok gyermekbiblia-óráitok hangulatát, egy- I 
arról kérdez, hogy hogyan TALÁLKOZOTT egy érdekes eseményét prózában, versben vagy I 
Pál apostol a különböző gyülekezetekkel és az dalban előadva. A  bemutatkozásnál figyeljetéi | 
egyes emberekkel. Kiderül majd, mi minden rej- arra, hogy 5 percnél ne tartson tovább, mert hi 
tőzhet egy-egy TALÁLKOZÁS mögött, és mi letelt az idő, egy gongütésre abba kell hagyno- 
lehet egy TALÁLKOZÁS célja. Hogy megtudja- tok a műsort. Erre azért van szükség, hogy min- 
tok erről valamit, és felkészülhessetek a ver- denki sorra kerülhessen és ne csússzanak el a 
senyre, a következő részeket kell elolvasnotok a programok.
Bibliából: Áldott készülést kívánunk és szeretettel vá-

1. Találkozás Jézussal: Apostolok Cselekedetei runk Piliscsabán!
(ApCsel) 9 ,1-19  (Damaszkuszban) A Hittanverseny szervezőinek nevében:

2. Találkozás szolgatársával, Barnabással: H a m m ersb e rg -G an czstu ck h  Jú lia  I
ApCsel 11,25-26 és 13,1-3  (Antiokhiában)

3. Találkozás egy pogány varázslóval: ApCsel ---------------------------- ^<-------------------------------  |

23a ^ i í ? PáUSOn)' i ' hál á • &AAV JELENTKEZÉSI LAP4. Találkozás a sántával és a bálványimádók-
kai: ApCsel 14,8-20  (Lisztrában)

5. Egy európai találkozás: ApCsel 16,9-15  (Ma- Név: ........................................................................... «
cedónia felé) Születési hely és idő- ...... I

(Filippiben) Cím:....... .............. ........... ..........................................  1
7. Találkozás az athéniakkal: ApCsel 17,22-34

(Athénben) Gyülekezet:............................................................ - I
8. Találkozás Akvilával, Priszcillaval és más Voltál-e már Hittanversenyen? Mikor? Hol? I  

korinthusi lakosokkal: ApCsel 18,1-11  (Ko-
rin thusban) —............... ......................................................... A...... .. \
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2. „Krisztusban -  tanúságtételre elhívottak”
A világgyűlés fotémája

V
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A keresztyén élet: élet Krisztus
ban. A  keresztyén élet: tanúságté
tel. Ez a két lényeges mondat a ju
bileumi világgyűlés központi témá
ja, amely meghatározza az evangé
likus világtalálkozó előkészületeit 
az öt világrészben és áthatja, egy
ségbe foglalja a hongkongi jubileu
mi nagygyűlés egész programját.

Mit üzen, mire figyelmeztet 
minket ez a kettős főtéma köze
lebbről? Ezzel foglalkozunk a so
rozat második részében.

A keresztyén élet -  élet 
Krisztusban

Az Újszövetség egyik legfonto
sabb kijelentése ez a rövid mon
dat. A  keresztyén hívő és az egy
ház élete a legszorosabb, legtelje
sebb közösség Jézus Krisztussal.

Ez az „élet Krisztusban” a ke- 
resztséggel veszi kezdetét. Az ige 
hirdetése, meghallása által épül 
tovább. A  reformáció üzenetének, 
evangélikus hitvallásainknak is ez 
q szíve-lényege: egyedül Jézus 
Krisztusban, Isten testté lett, bűn
bocsátó szeretetében, a Feltáma- 
dottal való hitbeli szüntelen közös
ségben van szabadulásunk a bűn
től és új életünk a földön és az 
örökkévalóságban!

Ez az „élet Krisztusban” ugyan
akkor a szeretet legmélyebb közössé
ge egymással is. Hordozó alapja a 
Krisztusban hívők, az egyház vilá
got átfogó közösségének, legmé
lyebb indítéka az ökumenikus el
kötelezettségnek minden egyház
ban. De ugyanígy összeköt minket 
a szeretet kötelékein át különbség 
nélkül minden emberrel, akikért 
meghalt és föltámadt. Mindenki
vel, aki a közvetlen közelünkben, 
vagy tőlünk távolabb él: csalá

dunkban, mindennapi földi hivatá
sunkban, társadalmunkban, né
pünk, a népek és fajok világában. 
És kiváltképpen mindenkivel, aki 
szenved, éhezik, beteg, megalá
zott, aki |  segítségünkre szorul 
(Mt 25,34 kk). Teremtésből szár
mazó és más különbségeink a férfi 
és a nő, a népek, nyelvek és fajok, 
a kultúrák és vallások között, nem 
szűnnek ugyan meg „Krisztus
ban”. De megújulnak és elvesztik 
egymással szembeállító, bűnös 
megromlásuk erejét.

A „Krisztusban” életforma leg
teljesebb kifejezője itt a Földön az 
Úr szent vacsorája. O tt érjük el és 
éljük át a legmélyebb közösséget 
Urunkkal és egymással, minden 
különbségünk ellenére. Ezért is 
egyik fő célja és útkészítője az 
ökumenikus törekvéseknek a ke
resztyén hívők találkozása Uruk
kal és egymással az Úr asztalánál.

Krisztus tanúi vagyunk 
a világban

A  tanú olyan ember, aki nem 
önmagával foglalkozik, hanem az 
emberek felé fordul és valamiről 
vallást tesz. „Krisztus tanúja” az az 
ember, akinek egész szívét-életét 
az tölti be, hogy másoknak vallást 
tegyen, az emberek között tanús
kodjék Krisztusról és a benne 
megjelent szabadulásról, megvál
tásról, új életről. A  keresztyén hí
vő életének olyannak kell lennie, 
újszövetségi képpel szólva, mint 
Keresztelő János mutatóujjának, 
amely az utána érkező Messiásra 
mutat, (Lk 3,16 kk). Vagy mint 
amilyen Luther a híres wittenbergi 
Cranach-oltárképen, aki a gyüle
kezetnek ugyancsak a Megfeszí
tettre mutat. Az egyház küldetése 
és a keresztyén ember hivatása 
minden időben és mindenütt a vi
lágon ez a szüntelen, erővel teljes 
tanúságtétel Krisztusról, Isten Fiá
ról és Szabadítónkról!

A  hívők közössége, az egyház, és 
a keresztyén hívő maga is mindig 
kétféleképpen kell, hogy „Krisztus 
tanúja” legyen. Egyfelől nyűt, bá
tor szóbeli vallástétellel -  a szó
székről és közvetlen emberi szóval 
-  az emberek és a világ előtt. Ezt a 
szavunkkal történő vallástételt 
azonban szüntelenül kísérnie kell

cselekedeteink, egész életünk val
lástételének is, (Mt 25,4k kk).

A tanúságtétel -  misszió 
és mártír-sors

Ennek a tanúságtételnek a helye 
egyfelől a közvetlen környezetünk. 
Minden egyház és minden keresz
tyén hívő arra kapott elhívást Urá
tól, hogy a maga környezetében vé
gezze a szóval és élettel való tanús
kodás szüntelen szolgálatát. A csa
ládban, a maga földi hivatásában, 
társadalmunkban és népünk kö
zött. Ez a küldetés és elhivatás 
azonban ugyanígy átfogja a távoli 
embertársakat, az emberi közössé
get is. Nincsenek korlátjai. Minden 
egyház és minden hívő ennek a vi
lágot átfogó küldetésnek (latinul: 
misszió) a hírvivője, „...és tanúim  
lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeá
bán és Samáriában, sőt egészen a 
fö ld  végső határáig", ApCsel 1,8.

A világgyűlés ázsiai színhelye 
különösképpen is előtérbe állítja a 
keresztyénség, az egyház és a hívő 
ember missziói küldetését ma, eb
ben a sokféle kultúrájú, vallású és 
világnézetű embervilágban!

Ennek a tanúságtételnek még 
egy fontos jellemzőjére kell rámu
tatnunk. Az Újszövetség eredeti 
görög szava a tanú megjelölésére a 
„martys” szó, a tanúságtételre pe
dig a „martyria”. Az első és a ké
sőbbi keresztyén nemzedékek szá
mára -  mindmáig -  a teljes tanú
ságtétel Krisztusról a világ előtt na
gyon sokszor járt együtt a szenve
déssel és a halállal is. Krisztus kö
vetése a kereszt útjának vállalását is 
magában foglalja, (Mt 10,24; Kol 
1,24). A  mártírok példája és örök
sége kétezer év óta a legfényeseb
ben világító tanúságtétel Krisztus
ról az emberek előtt és az egyik fő 
hordozó alapja a keresztyének egy
ségének ebben a világban.

Összefoglalva: a tanúságtételre 
való elhivatottságunk Krisztusban 
egész személyünket, testünket-lel- 
künket és egész életfolytatásunkat 
igényli, átfogja. Kikerülhetetlen és 
lényeges üzenet ez ma m ind a ke
resztyén hívőknek, m ind az egyhá
zaknak -  benne a világ evangélikus 
egyházainak -  a harmadik keresz
tyén évezred kapujában.

D. dr. Nagy Gyula

MEGGYUJTOTT, HOGY VILÁGÍTSÁK
Beszélgetés Csapó Margit diakonissza testvérrel 80-ik születésnapján

Kedves Margit Testvér! Minden
ki ezen a néven ismeri és szólítja.

-  Szeretnénk néhány mondatot 
hallani arról a családról, ahol gyer
mekkorát élte, ahol először hallott az 
Úr Jézus Krisztusról.

-  Hosszú életem sok eseményét 
négy rövid szóban, mondatban le
hetne kifejezni: keresett-megtalált- 
szolgálatba hívott-örök otthonba 
készített helyet, ahova hazavár.

Nem mondhatom, hogy messze 
idegen tájakon bolyongtam, hiszen 
a szülői házban nagyon boldog gyer
mekkorom volt, sok vidámsággal, 
gond nélkül éltem. Nagyszüleim, 
szüleim, nővéreim szeretete vett kö
rül. Szinte kényeztettek. Isten-féle
lemben, az igére figyelve éltek. Én 
is örömmel vettem részt a család és 
az egyházi élet ilyen közösségében. 
Mégis igaz, engem is Jézus keresett 
és Ó talált meg a „házban” (Lk 
15,8-10). Jézus számára elgurult 
drahma voltam. Nem akartam és 
nem is tudtam magamon segíteni, 
jó  volt számomra minden. Senki és 
semmi nem hiányzott.

-  Kinek a személyes szolgálatán 
keresztül indította az Úr a diako
nissza szolgálatra?

-  A nyugtalanság akkor kezdő
dött, amikor az Úr elkezdett keres
ni engem. A példázat szerint gyer
tyát gyújtott. Nem tudnám felsorol

ni, hány gyertyafény esett rám és 
kezdtem látni állapotomat, elve- 
szettségemet, bűneimet. Ezeket a 
gyertyákat az Úr gyújtotta meg és 
világított rám általuk. Volt, akiket 
seprűnek használt megtaláltatásom 
érdekében. így talált rám az Úr és 
vett kezébe. Oda tett a többi közé, 
abba a közösségbe, ahol Ő szeretett 
volna látni, ahova 0  szánt engem. 
Ez nem volt éppen könnyű szá
momra. Elég sokáig ellenkeztem, 
kifogásokat kerestem. Azt mondha
tom, nem volt a diakonissza testvé
rek vagy a győri nővérek között 
olyan, aki különösképpen hatással 
lett volna rám, vagy befolyásolt vol
na, hogy diakonissza legyek. Túrme
zei Erzsébet testvérünk diako
nisszákról szóló verses bizonyságté
telei sok buzdítást, örömöt munkál
tak bennem.

-  Mit jelentett az anyaház közössé
ge?

-  Az egész testvérsereg, az anya
házi közösségük, ahogy egymást 
szerették, féltették, hordozták, kö
zösségük Jézussal, egymással, vonzó 
volt számomra. Az anyaház meleg
sége, testvérközösségünk mindig ér
ték nekem, a szétszórattatásunk 
éveiben is erőt adott. Tfestvérek va
gyunk, összetartozunk Jézus Krisz
tusban, tudom, érzem, hogy testvé
rek imádkoznak értem és én is a 
többi testvérért.

-  Hány évet töltött gyülekezeti szol
gálatban?

-  Mindig gyülekezetben szolgál
tam. Hat helyen voltam. 1945 nya
rán hárman érkeztünk Kiskőrösre. 
Mi itt akkor szolgálattevőket váltot
tunk fel. Akkor kerültem gyüleke
zeti szolgálatba és maradtam is 
mindvégig. Itt is voltak és vannak 
testvéreim a gyülekezetben és más 
gyülekezetekben is, akik nekem se
gítettek és akiknek én is szolgálhat
tam. Az Úr szeretete kiáradt. Ez a 
szeretet tud közösséget munkálni.

Az elmúlt héten a kiskőrösi temp
lomban a gyülekezettel együtt ad
tunk hálát, hogy az Úr 50 éve itt tar
tott.

-  Milyen szolgálatokat végez még?
-  Még szolgálok Isten kegyelmé

ből: igével, bizonyságtétellel, kánto
ri szolgálattal. Imádságban hordoz
hatom a bajbajutottak kérdéseit. 
Magam is erőt kapok, amikor vi
gasztalhatom a gyászolókat, a csüg- 
gedőket. Keresem az „elgurulta
kat”, a messzelévőket. Kérem, hogy 
a kereső Jézus engem is gyújtson 
meg újra és újra, hogy az Ő fényét 
tovább sugározzam. ,fA pislogó gyer
tyabelet nem oltja kL ” Bizony sokszor 
csak fénytelen pislogást szórunk, 
füstölünk. A Szentlélek szele, tisztí
tó ereje segíthet. Még nem égett vé
gig az életgyertyám, de már nagyon 
fogy. Nagy örömmel, hálával gondo
lok arra, ha kialszik. Kegyelmes ígé
retét váltja be hű Uram Jézus és ná
la leszek, vele lehetek teljességben. 
Hiszen bűneim bocsánata által ez a 
reménységem is lehet.

-  Hogyan fogadta családja a dön
tését?

-  Szüleim számára nagyon nehéz 
volt a más számításaikat feladni. De 
Bételben egy konferencián azt az 
éneket hallottam: „Szómnak ellen
állnod úgyis hasztalan, Jöjj, mert egy
re várlak fiam, fiam. ” Ekkor dőlt el 
minden az én szívemben és Isten el
készített mindent az ő szíveikben is. 
Ettől fogva minden gyorsan ment. 
Vér szerinti szeretteim is sokan 
vannak. Nővérem hét gyermeke, 
családjai, unokái, dédunokái. Bár 
ők is megtaláltak lennének, Őket is 
keresi az Úr.

-  Margit Testvér! Köszönöm, hogy 
a gazdag út áldásait megosztotta ve
lünk, s köszönöm Istennek, hogy 
Margit testvérről ránk is árasztja fé 
nyét, melegét. Áldja Isten és őrizze to
vábbi életét.

Sz. V.

Jön Jézus, a Király -  tanúskodjunk Róla
Kápolnaszentelés a Gyarmat utcában
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Budapest-Zugló. Kertes családi 
házak, villák között érkezünk a 
Gyarmat u. 14. sz. ház elé. A  cím 
ismerős. A  heti istentiszteleti 
rendben hirdetjük alkalmaikat. 
Advent 1. vasárnapján délután a 
kis imateremben gyűltek össze 
azok, akik ide járnak, és velük a 
gondozó zuglói gyülekezet vezetői 
és presbiterei. Elkészült a kápolna 
felújítása és dr. Harmati Béla püs
pök, Szirmai Zoltán esperes és 
Tamásy Tamás, a gyülekezet lelké
sze szolgálatával felszentelték és 
hálaadásra gyülekeztek össze.

A  Gyarmat utcai kápolna múltja 
századunk elejére nyúlik vissza. A 
Norvég Izráel Misszió -  mely 
1994-ben ünnepelte 150 éves jubi
leumát -  telepedett le a főváros 
ezen részében. 1922-ben vásárol
ták meg a házat. Első lelkészük,

aki itt végezte szolgálatát Gisle 
Johnson norvég tudós lelkipásztor 
volt, aki az egyetem norvég lekto
rátusát is ellátta. 1945-ben hunyt 
el. A  háború után a megszállók rö
vid ideig istállónak használták az 
épület földszintjét. 1947-ben a 
Norvég Misszió Seland Bemard 
lelkészt küldte utódjaként, akinek 
szolgálata mindössze két évig tar
tott, mert Kékén András és Kendeh 
György lelkészekkel való kapcsola
ta miatt kémkedéssel vádolták. A  
követség tanácsára hagyta el ha
zánkat. Kapcsolata azonban meg
maradt, mert a missziói munkát 
hazánk felé a rádión keresztül vé
gezte. Az a rádióadás, melyet 
Monte-Carlóból sugároztak ma
gyar nyelven, és amelynek gond
noka sokáig Terray László lelkész 
volt, neki is munkaterülete volt. 
Ma ez az adás Rádiómisszió cím
mel hazánkból indul útjára. 
Egyébként szó van arról, hogy a 
norvégok az épületet felajánlották 
egyházunknak és valószínűleg az 
első lelkész nevéről nevezve, Gisle

Johnson judaisztikai kutatóintézet 
lesz majd a falak között.

Harmati Béla püspök Zak 9,9 
verse alapján hirdette az igét. Bu
dapest legkisebb kápolnája meg
újult. Advent 1. napja új kezdet az 
évben és új kezdet itt a kápolná
ban. Ez a hely a Király fogadóhe
lye, Isten csodájának helye, mely 
Jézus Krisztusban történt. A  Ki
rály jön, aki nem kéri pénzünket, 
vérünket, hanem Ő adja magát ér
tünk. Ennek a Királynak fogadó 
helye lesz itt!

Igaz Király, aki hozzánk jön. 
Azért van ez a hely, hogy róla és 
igazságáról tanúskodjunk, ige
hirdetők, de qz egész gyülekezet 
is.

Diadalmas Király is, aki legyőzi 
a bűnt, a gonoszt. Győzelmet vett 
a Feltámadott! Úgy adjunk ma há
lát, hogy látjuk: különös Királyunk 
van, aki Igaz és Diadalmas!

Az istentisztelethez kapcsolód
va dr. Boleratzky Loránd mondta el 
az épület történetét, melyet írá
sunk elején olvashatunk. A  Nor

vég Misszió meg
bízásából évtize
dek óta ő volt 
gondnoka nem
csak az épületnek, 
de az ügynek is. A 
kápolnát igyekez
tek eredeti szépsé
gében helyreállíta
ni, amint az ké
pünkön, az oltáron 
és a fali képeken is 
látható.

Tóth-Szöllős Mihály

• • ••

Ülésezett az Ökumenikus Tanács
A  Magyarországi Egyházak 

Ökumenikus Tanácsa 1996. no
vember 29-én, a Református Egy
ház Zsinati Székházában tartotta 
évi rendes közgyűlését.

Dr. Harmati Béla, az Ökumeni
kus Tanács elnöke beszámolójá
ban egyebek mellett utalt a mille- 
centenáriumi megemlékezésekre, 
megállapítva, hogy „...tagegyháza
ink, gyülekezeteink fölhasználták, 
megélték, kiteljesítették az évfordu
lók lehetőségeit. Am ikor sajnálattal 
tapasztaltuk, hogy a hivatalosak 
sokfelé elszabotálták és méltatlanul 
kezelték az évfordulót helyi és orszá
gos szinten is, addig gyülekezeteink 
és egyházaink, intézményeink erejü
kön felül is igyekeztek emlékezetessé 
tenni közösségünk számára a Mille- 
centenáriumot. ” Beszámolójában 
az elnök kitért még az országos és 
nemzetközi ökumené eseményei
re, és körvonalazta a jövő terveit 
is. „Bizonyosak lehetünk abban, 
hogy a jövő egyháza csak ökumeni
kus lehet, és együttes erővel kell a 
missziót és a diakóniát gyakorol
nunk!” -  fejezte be jelentését az el
nök.

Dr. Bóna Zoltán  a főtitkári be
számolóban az Ökumenikus Ta
nács munkájáról az alábbi tém a
körök szerint tájékoztatta a 
Közgyűlést: tanulmányi és ke
resztyén egység, női, ifjúsági, 
külügyi, folyóirat-szerkesztési, 
pénzügyi-gazdasági munkák, va
lam int beszámolt az > Országos 
Protestáns Napok eseményeiről 
és az Ökumenikus Tanács irodá
jának helyzetéről. A nnak a re
ménységnek is hangot adott, 
hogy a sokat em legetett ökum e
nikus központ építése a XI. ker.- 
ben 1997-ben m ár megkezdőd
het. A főtitkár köszöntötte a 
Közgyűlés új tagjait, dr. A lm ási 
M ihály baptista egyházelnököt, 
és C sem ák István m etodista szu
perintendenst.

A  Közgyűlés az elnök és a főtit
kári beszámoló jóváhagyása mel
lett elfogadta az 1995. évi zár
számadást, és az 1997. évre vonat
kozó költségvetést. Módosította 
alapszabályát, mely szerint két fő
vel emelte a Református Egyház 
képviseletét a Közgyűlésben, és 
2%-kal növelte a Református

Egyház részesedését az Ökumeni
kus Tanács tulajdonlásában és te
herviselésében. Ezek szerint a 
Közgyűlés 45 küldöttből áll, mely
ből 22 fő református. Az elnök, a 
főtitkár és a számvizsgáló bizott
ság elnöke hivatalból tagja a Köz
gyűlésnek. A Közgyűlés a főtitkár 
1997 decemberében lejáró (man
dátumát egy évvel meghosszabbí
totta, s így -  ha ezt más nem indo
kolja -  elnök- és főtitkárválasztás
ra egy időben, 1998 decemberé
ben kerül sor.

A  Közgyűlés megválasztotta új 
alelnökét dr. Almási Mihály szemé
lyében, s szociáletikai munkacso
port létrehozásával bízta meg az 
elnökséget.

A  Közgyűlés határozatával a 
Magyarországi Egyházak Ökume
nikus Tanácsa csatlakozott az Egy
házak Világtanácsa a légkör fel- 
melegedése tárgyában fogalma
zott kérelméhez, melyet megkül
dött az Országgyűlés Környezetvé
delmi Bizottságának, és a környe
zetvédelmi és területfejlesztési mi
niszternek.

BZ.

D R . D R . G A IZ L E R  G Y U L A
1921-1996

Bár 75 éves volt és beteg mégis azon kevesek közé tarto
zott, akikről mindig az élet jut az eszünkbe, akikről nem 
tudjuk elképzelni, hogy eltávoznak Mert mindig szolgált. 
Orvos volt és teológus, az „Életért" Pápai Akadémia tagja. 
Professzor és több tudomány doktora. De tudásával nem a 
saját dicsőségét, hanem Urát szolgálta. Mélyen hívő katoli
kusként nem egyszerűen beszélt az ökumenizmusról, élte 
azt. Imponálóan, példamutatóan. Évtizeddel a rendszervál
tozás előtt lakásán találkozhattak vitathattak meg keresz
tény értelmiségiek időszerű teológiai, társadalmi, etikai kér
déseket. Felejthetetlen esték voltak, ezek folytatásaként ala
kult meg és működött a kilencvenes években vezetésével a 
Keresztény Ökumenikus Társaság. A keresztény egység 
munkálása mellett a bioetika kérdései álltak a legközelebb 
hozzá. Sziklaszilárd meggyőződéséhez rendkívüli türelem, 
tolerancia társult. Ritka ötvözet, mely mindenkire hatott. Is
ten akaratát elfogadva, Gaizler Gyula szolgálatáért hálát 
adva, gyarló ésszel úgy látjuk, nem pótolható integratív sze
mélyiséget hívott haza magához Ura.

Frenkl Róbert
*

Ökumenikus temetésén egyházunk részéről dr. 
Hafenscher Károly a következő imádságot mondta:

Közös Urunk Jézus Krisztus így imádkozott (Jn 
17,18-19): „amint engem Te küldtél e világba, úgy küldöm 
én is őket e világba, értük szentelem magam, hogy ők is 
megszenteltek legyenek ”

Krisztusban hívő Tfestvéreim! Gyászoló Gyülekezet!
Evangélikus tanításunk és gyakorlatunk szerint a te

metés nem a laudáció, hanem a laudamus alkalma. Dok
torrá fogadáson, emlékünnepélyen hangozhat laudáció -  
temetési istentiszteleten Laudamus, Tfe Deum laudamus. 
Most is Téged dicsérünk Úristen Gyula testvérünkért...

Dicsérünk Téged Teremtőnk gondviselő jó Atyánk, 
hogy a 20. században 75 évet adtál: gazdag, gyümölcster
mő életre lehetőséget Gyulának. Dicsérünk, mert Téged

ismerve, az életet választotta. Mentette, védte és tovább
adta ajándékodat, az életet. Dicsérünk Gondviselőnk, 
mert erőt adtál neki, hogy másokat is az élet védelmére 
tanítson...

Dicsérünk Téged Megváltó Krisztusunk mert gyermeke
id szabadságára, a szolgálatra szabadítottad meg. -  Ál
dott Orvosunk -  áldott orvossá formáltad Dicsérünk Té
ged, mert amint Te küldettél, Magadat megüresítve má
sokat gazdagítottál, ugyanúgy ő is sokaka f gazdagított.

Dicsérünk Megváltó Urunk mert igéddel és szentsége
iddel erősítetted az úton, hogy naponta Hozzád térve, ő 
is erősíthessen másokat, útitársait.

Dicsérünk Téged Szent Lélek Isten, az Atyának és Krisz
tusnak Lelke, mert őt is elhívtad, megvüágosítottad és az 
igaz hitben megtartottad, vezetésed szerint harcolhatta a 
hit szép és jó harcát, végigfutotta életpályáját és most re
ménységet nyerhetünk: ő is megkaphatja az örökélet ko
ronáját. Dicsérünk Téged Szent Lélek Isten, mert az egy 
szent, apostoli, egyetemes Egyházad munkatársa le
hetett, identitását megtartva, minden irányban nyitottan. 
Dicsérünk Téged, mert minket is hitre bátorítasz, össze- 
gyűjtesz, igéddel megvilágosítasz és az örökélet remény
ségét erősíted bennünk e temetésen is, karácsonyt váró 
ádventi gyülekezetünkben.

Tfe Deum laudamus, Tfe Dominum confitemur, Te 
aetemum Patrem et Unicum Filium, Sanctum quoque 
Pasaclitum Spiritum. Amen.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍT ÁS
Köszönetét mondunk mindazoknak, akik 

Prof Dr. Dr. GAIZLER GYULA 
elhunyta miatt érzett gyászunkban osztoztak. 

A gyászoló család
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N A P R Ó L  N A P R A
Az Ige testté lett, és mi láttuk az ő dicsőségét, mint az 

Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és 
igazsággal. Jn 1,14

VASÁRNAP Mária leült az Úr lábához, és hallgatta be
szédét. Lk 10,39 (Ézs 50,4; Zsolt 138,2-5; Zsolt 100; Lk 
2,41-52; ÍJn 5,11-13).A zsidó írástudók nőknek nem ma
gyarázták a törvényt. Jézus asszonynak is magyarázta az 
Atya tanításait. Márta sürög-forog, tele gonddal az asztal
terítés miatt. Mária csendben ül, Jézus lábai előtt, s figyel 
az Úr szavára. Ő így tisztelte meg az otthonukba betért 
vendéget, Jézust. Van, amikor ez a Jézusra figyelés több, 
mint a szorgos cselekvés.

HÉTFŐ Sok nyomorúságon át kell bemennünk az Isten 
országába. ApCsel 14,22 (Jn 2,8; Péld 3,12; Zsolt
72.1- 3.10-19; Mt 2,1-12; Ef 3,2-6; Lk 3,21-38). Isten igé
jéből tudjuk, s a magunk bőrén is tapasztaljuk, hogy éle
tünk nagyobb része nyomorúság. Az ember ösztönösen 
menekül a bajok, a nyomorúságok elől. Volt olyan testvé
rem, amikor felesége súlyos beteg lett és én azt mondottam 
neki, hogy Isten még ezen a nyomorúságon keresztül is 
szereti őket és javukat szolgálja, azt válaszolta: ha az Isten 
így szeret, akkor neki ilyen Isten nem kell. lhdod-e, val- 
lod-e, hogy a nyomorúság is lehet a hited próbája?

KEDD Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetét 
az üdvözülőkkel. ApCsel 2,7 (Ézs 56,8; 2Kor 4,3-6; Lk
4.1- 13). Melyikünknek ne fájna, ha szép nagy templomban 
kicsi gyülekezetét lát. S adódik a kérdés: Hová lett a gyüle
kezet? Eszünk máris sorolja a válaszokat: elvilágiasodás, 
urbanizáció stb. Én így kérdeznék: hová lett belőlünk a 
hit? Hűség Istenhez, s szeretett egyházunkhoz. Időnként 
csengetnek a hittérítő szektások. Múltkor megkérdeztem a 
két asszonyt, milyen vallású volt azelőtt? Az egyik kis hall
gatás után így válaszolt, evangélikus voltam. Ibstvérem, fe
lelős vagy velem együtt a gyülekezetért, hogy ne fogyjon, 
hanem növekedjék lélekben és lélekszámban egyaránt.

SZERDA Az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, ha
nem csak Isten, aki a növekedést adja. lKor 3,7 (5Móz 2,7; 
ÍJn 2,7-11; Lk 4,14-21). Jó lenne, ha ezt a mondatot (is) 
nagyon komolyan venné minden igehirdető s minden ige
hallgató. Akkor nem lennének önmagukkal eltelt papok, s 
nem lennének a hívek részéről „imádott” igehirdetők. A

karizmák nem egyformák, igaz, de az is igaz, hogy minden
ki kapott talentumot Istentől, forgatásra, haszonra, a gyü
lekezet építésére. S ez a döntő. Csodálatos dolog az Úr 
munkatársának lenni, az Ő egyháza építésében.

CSÜTÖRTÖK A jótékonyságról és az adakozásról pe'dig 
el ne feledkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik 
az Isten. Zsid 13,16 (5Móz 16,17; 4Móz 24,15-19; Lk 
4,22-30). Van, ahol ez a mondat minden istentiszteleten el
hangzik. Számomra kedvesebb, ha a szívem figyelmeztet 
erre. Aki benne él egy gyülekezetben, annak szeme van 
meglátni, hogy hol, mikor kell segíteni. Szegények pedig 
mindenkor lesznek veletek, mondotta Jézus. S ez így igaz, 
egyes személyre, rászoruló gyülekezetekre nézve egyaránt. 
Teológus korom idejétől tudom, hogy a szegény asszony 
két fillére, micsoda csodálatos adomány. Boldog, akinek 
szíve, erszénye nyitott a rászorulók felé.

PÉNTEK Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a 
szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. 
Zsid 12,14 (Zak 8,19; Jn 1,15-18; Lk 4,31-37). Nem olyan 
egyszerű, nem olyan magától értődő, hogy békességben és 
szent életben legyünk másokkal, mások irányában. Ezért, 
aki leírta ezt a mondatot, tapasztalatból írta; törekedjetek. 
Ha valahol, akkor itt nagyon meg kell harcolni a hit harcát, 
mert nagyon sok a nehéz természetű ember. Elsősorban 
önmagamat kell legyőznöm, hogy békességben és türelem
mel viseltessem mások irányában. A Krisztusba vetett hit 
itt is megtenni a gyümölcsét, a másikat szeretetben elhor
dozni tudó életet.

SZOMBAT Jézus Krisztus mondja: Kérjetek, és adatik, 
keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek. 
Lk 11,9 (Jer 29,13-14; Zak 8,20-23; Lk 4;28r 44). Amikor 
túlságosan magunkra figyelünk, s nem az Úrra, imádsá
gunk is kárát látja. Üres, lélektelen imákat mond a szánk, 
mely nem folyt át a szívünkön. Először szinte észre sem 
vesszük, csak akkor döbbenünk rá, amikor valami kizök
kent ebből az állapotból. Nem hallgat meg az Úr, védeke
zünk. A kiutat a hullámvölgyből maga Jézus mutatja meg, 
amikor ezt az igét a szívünkre helyezi. Kéij, keress, zör
gess! S megtapasztalod, hogy Istennek van füle meghallani 
az 0  gyermekének imádságát.

Szabó István

Álarc nélkül
lK or 13,12

Pál apostol a korinthusi levél
ben többek között arról is ír, hogy 
ismer bennünket Isten.

Farsang idejében sokfelé szokás 
vidám álarcosbálokat rendezni. 
Nem kell azonban farsangnak len
nie ahhoz, hogy álarcot hordjunk. 
Mi egész életünkön át maszkíroz
zuk magunkat.
. Igyekezünk elrejteni azt, ami 

bennünk rossz.
Szeretnénk szebbnek, okosabb

nak, becsületesebbnek feltűnni 
mások előtt.

Szavaink, cselekedeteink nem 
valódi lényünket mutatják, hanem 
a látszatot. Közben pedig észre 
sem vesszük, hogy az, amit műve
lünk, puszta szerepjátszás. Még Is

tenhez is álarcban közelítünk, pe
dig O jól ismer bennünket.

A lét azt jelenti, hogy mások 
megismernek minket -  de éppen 
ez az, amitől félünk -  mondja a 
drámaíró, Samuel Beckett. Félel
münk oka pedig az, hogy elveszít
jük mások szeretetét, megbecsülé
sét/ ........ .

A következmény egy ördögi kör. 
Minél jobban félünk attól, hogy 
napvilágra kerül a valóság, annál 
inkább elrejtőzünk álarcaink mögé 
-  és minél inkább rejtőzködünk, 
annál jobban félünk a leleplezés
től. A végén már magunk sem tud
juk, kik is vagyunk valójában.

Jézus arra bátorít, hogy merjük 
levetni az álarcot. Ő úgy szeret

minket, amilyenek vagyunk. Ez a 
szeretet ezért megszabadít a félel
mektől, felszabadít az őszinteség
re, bátorít az önmagunkkal való 
szembenézésre, megtanít a valóság 
elfogadására, de át is alakít.

Ezért boldog az, aki a száza
dunkban mártírhalált halt német 
lelkész, Dietrich Boenhoeffer 
imádságát magáénak tudja vallani:

„Ki vagyok? Ez, vagy amaz?
Ma ez, s holnap más?
Vagy m ind a kettő együtt? Képmuta
tó az emberek előtt, 
s önmagam szemében megvetendő 
szánalmas nyavalygó?

Ki vagyok? Magányom kérdése gú
nyolódik velem.
Legyek akárki, Te ismersz, a Tiéd 
vagyok Istenem !”

Balicza Iván

Uram! Dicsőséged oly magasba szárnyal, 
kegyelmed oly mélységekbe száll alá, miként 
semmi más; a legnagyobbaktól a legkisebbekig 
mindenki eléd járulhat, térdre borulhat lábad 
előtt.

Ben Alex

Csupán benned lel otthonra a lelkem, Uram! S 
míg nálad maradok, semmi sem árthat nekem. 
Megígérted, hogy sohasem hagysz el engem, 
mind az idők végezetéig.- E világ veszélyeitől 
nem rettegek. Oly jó közeledben lennem.

Mariee Alex

VIZKERESZT ÜNNEPÉNEK IGEJE
.......A K IK  A  N A PPA L FIA I VAG YUNK , L E G Y Ü N K  J Ó Z A N O K ...”
IThessz 5,1-11

Vízkereszt az egyházi ünnepek 
sorában a karácsonyi Gyermek 
mennyei fénysugarát ragyogtatja 
fel. Azt a fényt, amely a csillagokat 
istenítő bölcseket Betlehembe ve
zette az Üdvözítőhöz, és körülvet
te a Messiást váró pásztorokat az 
éjszaka legsötétebb óráiban. Ez a 
fény hív és vezet el minket is Jé
zushoz, hogy az ő világosságában 
élhessünk.

Ilyenkor, az új év első napjaiban 
már bejegyeztük az idén esedékes 
ünnepek időpontjait az előjegyzési 
naptárunkba, liidjuk, hogy milyen 
napra esnek a családi, egyházi és 
nemzeti ünnepek, mikorra tervez
zük a nyári pihenésünket, utazása
inkat, és hogy milyen nagyobb mun
kák várnak ránk az otthonunk fel
újításakor, vagy a kertünkben. De 
van egy nap, amit nem tudunk előre 
betervezni: „az ÚR napja”. Az a 
nap, az az ünnep, amikor Megváltó 
Urunk nem karácsonyi gyermek
ként születik meg, hanem teljes iste
ni dicsőségében jön vissza közénk.

Jézus szavait idézi az apostol, 
amikor ezt az eseményt ahhoz ha
sonlítja, mint amikor a tolvaj csen
desen váija az éjszaka sötétjében a 
házban élők elalvását, akik békés 
biztonságban érzik magukat, és 
ezért nem számítanak a tolvaj 
megjelenésével. A másik hasonlat 
pedig Jézus visszajövetelének hir
telenségét a „mindenórás” asszony 
várakozásával szemlélteti, aki csak

akkor tudja meg, hogy melyik lesz 
gyermekének a születésnapja, 
amikor az első fájások meglepik.

Vízkereszt igéje éberségre int. 
Ne féljünk az UR napjának eljöve
telétől, hanem felkészülteiuváijuk, 
hogy amikor felvirrad, boldogan 
köszönthessük Urunkat. A nappa
li világosságra az éjszaka sötétsé
gében kell felkészülnünk. De Isten 
igéje életünk legsötétebb idősza
kaiban is józan, világos értelmet 
biztosít. Jézus Krisztus a „világos
ság és nappal fiaivá” tett minket 
azzal, hogy a halál éjszakai sötét
ségéből feltámadt az örök élet 
nappali világosságára. Mind az 
emberré születése, mind pedig fel
támadása teljesen váratlanul érte 
azokat is, akik ismerték a prófétai 
ígéreteket. Mint a betörést vagy a 
születés óráját csak a megtörténte 
után tudjuk megállapítani, az 0  
megjelenésével is így vagyunk. 
Mert bár fénylik az ő igazsága a vi
lágban, mi mégis olyan védtelenek 
és kiszolgáltatottak vagyunk, mint 
az alvó ember, vagy mint a részeg, 
aki nem képes felmérni a rá lesel
kedő veszélyeket. Éberségre és jó
zanságra van szükségünk. „Vegyük 
m agunkra a h it és a szeretet páncél
já t, és sisakként az üdvösség re
ménységét. ” Ezek védelmeznek 
meg a sötétség óráiban is, és teszik 
lehetővé, hogy „akár ébren va
gyunk, akár alszunk, Vele együtt él
jünk, aki meghalt értünk”.

Vízkereszt fénye nem a világ hi
valkodó ragyogása, hanem a Krisz
tus-hit, a krisztusi szeretet és a 
Krisztustól kapott üdvösség belső, 
meleg fénye. Az a fény, amely az 
élet útját világítja meg a halál sö
tétségében is. Isten halált legyőző, 
és életet megújító dicsőségét lát- 

' tatja meg velünk és vezet el Jézus
hoz, hogy józan hittel és világos ér
telemmel várjuk az ÚR napját éle
tünk minden napján.

Rezessy Miklós

IMÁDKOZZUNK!
Életünk világa Jézusunk, Te űzd el 
A bűn éjszakáját boldogító hittel!
És mint égő fáklya, szent igéd vessen 

fényt az egész világra. Ámen.

A VASARNAP IGEJE
ÖNHITTSÉG VAGY IGAZSÁG?
Róm 3,9-19

Első hallásra -  még keresztyé
nek között is -  sokan felkapják a 
fejüket, és vitába szállnak Pál 
apostol kijelentésével: „Nincsen 
igaz ember egy sem, nincsen, aki 
érti, nincsen, aki keresi az Is
tent.”

Nem volt ez másként az apos
tol korában sem. Sőt Jézus kor- 
társai magával a Mesterrel keve
redtek vitába, mert magukat igaz, 
törvényt betartó és tisztelő embe
reknek tartották. Igaz voltukat 
még erősítette a kiválasztottság 
tudat, hiszen őket hívta el Isten -  
Ábrahám utódaiként -, hogy az 
Istenről tanúskodjanak ebben a 
világban. Hogyan lehet akkor 
ilyet mondani, hogy nincs kü
lönbség? Ők összehasonlíthatat
lanul többek, különbek, mint más 
emberek, különösen is a pogá- 
nyok az Isten nélkül élők!

Meggyőzésükre az apostol ál
taluk is ismert zsoltárt, és prófé
tai szavakat idéz, melyekből vilá
gossá válik, hogy az igazság még
is az, hogy nincs különbség. 
Mindnyájan elszakadtak Istentől, 
mindnyájan távol kerültek tőle. 
Bármennyire is szívesen állapít
ják meg a másik bűnösségét -  
akár népként -, a választott nép a 
pogányok bűnösségét -  akár 
egyes emberként a másik ember 
bűnösségét -, senki sem vonhatja 
ki magát a tény alól, mindnyájan 
elszakadtak, távol kerültek az Is
tentől. Nincs köztünk igaz egy 
sem.

Valóban igaz, hogy az a szaka
dék, amibe az Istentől való elsza- 
kadtság következtében került az 
emberiség, nagyon mély, és belő
le kijutni a saját erejéből senki 
sem képes. De ez nem lehet alap 
arra, hogy megvessük, lenézzük 
és még inkább a sárba tiporjuk 
azokat, akik ugyanannak a szaka
déknak nagyobb mélységébe ke
rültek. Talán saját hibájukból, ta
lán saját hibájukon kívül. Hiszen 
senki sem választhatta meg, hogy 
melyik népbe, kinek a családjába, 
és milyen körülmények közé szü
lessen, milyen adottságok hatá
rozzák meg, s folytathatnánk a 
sort.

Mindebből az következik, 
hogy ebből a rettenetes szaka

dékból egyetlen úton van szaba
dulás, akár a törvény alatt élő, 
akár a törvény nélkül élő számá
ra, ha elfogadja a felé nyújtott 
mentő kezet. Azt a szabadítást, 
amelyet Isten készített az embe
riség számára. Abban a Jézus 
Krisztusban, aki karácsonykor 
emberré lett, végigjárta az „em
ber útját” -  egészen a halálig me
nően, és feltámadásával utat nyi
tott a mélységből való szabadu
lásra. Lemondott isteni dicsősé
géről, szolgai formát vett fel, em
berekhez lett hasonlóvá, meg
alázta magát és engedelmessé 
lett mindhalálig, ahogy a Filippi 
levélben található Krisztus-him
nuszban olvashatjuk.

Lehet próbálkozni más úton el
jutni az Istenhez, mint amit maga 
Isten ajándékozott számunkra, 
de ez eredményre nem vezet. 
Válhatunk önigaz, elbizakodott 
emberekké, akik azt gondolják 
magukról, mi aztán igazán külön
bek vagyunk minden más ember
nél. Van jogunk, és alapunk arra, 
hogy megítéljünk és elítéljünk 
másokat, mert igazak vagyunk. 
Ez zsákutca.

Isten igéje meg akar tanítani 
bennünket az alázat útján járni. 
Legyünk vallásosak vagy hitetle
nek, jók vagy rosszak, el kell né- 
mulnunk az Isten ítélőszéke előtt. 
S ebben az elnémulásban és meg
alázkodásban ragyoghat fel előt
tünk Isten végtelen kegyelme, 
amely minden alkalmatlanságunk 
és hűtlenségünk ellenére újat 
kezd velünk, megajándékoz és 
feladatot bíz ránk.

Bálint László

IMÁDKOZZUNK!
Úr Jézus Krisztus! Közénk jöttél: 

alázatos voltál. Könyörülj rajtunk, 
és szabadíts ki önhittségünkből és 
önzésünkből. Adj szívünkbe igaz alá
zatosságot, hogy meglássuk dicsősé
gedet. Ámen.

Evangélikus Rádiómisszió: 17.00- 
tól, 49 m-es rövidhullám, 6235 kHz.

január 4., szombat: Missziótörténet 
-  Bálintné Kis Beáta, 

január 5., vasárnap: Az év igéje. 
Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 
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ISTENTISZTELETI REND
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*•> Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Hafenscher 
Károly; de io. (német) Dietrich Tiggemann; 
de. 11. (úrv.) Balicza Iván; du. 6. (Kar. 
oratórium v.) Hafenscher Károly; n .,  Mo- 
nü1"* H  8  de. fél 10. Csizmazia Sándor; 
Festhidegkút, II., Ördögárok u. 9. de. fél 11. 
Rihay Szabolcs; Csillaghegy, III., Mátyás 
klr. u. 31. de. 10. Thumay Béla; Óbuda, III., 
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. 9. (úrv.) Pintér Ká
roly; de. 11. (úrv.) Zászkaliczky Péter; du. 6. 
Zászkaliczky Péter; VII., Városligeti fasor 
17. de. fél 10. (családi) Muntag Andomé; de, 
11. '(úrv.) Nagy Zoltán; du. 6. Pocsai 
Istvánná; VDI., Üllői út 24. de. fél 11. Ker
tész Géza; VDI., Rákóczi út 57/b. de. 9. 
(szlovák) Cselovszky Ferenc; VIII., Kará
csony S. u. 31-33. de. 9. Kertész Géza; VHL, 
Vajda P. u. 33. de. fél 10. Fabiny Ita tás; DL, 
Thaly Kálmán u. 28. de. l i .  dr. Rédey Pál; 
Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. fél 11. ' 
Fabiny Ita tás ; X., Kerepesi út 69. de. 8. 
Thmásy Thmásné; Kelenföld, XI., Bocskai út 
10. de. 8. (úrv.) Szeverényi János; de. fél I0 
(családi) Ferenczy Erzsébet; de. 11. (úrv.) 
Szeverényi János; du. 6. Szeverényi János; 
XI., Németvölgyi út 138. de. 9. Schulek 
Mátyás; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 
24. de. 9. Balicza Iván; Budahegyvidék, XII., 
Ihrcsay V. u. 11. de. 9. (úrv.) Ihkács József; 
de. 11. (úrv.) Ihkács József; du. fél 7. 
Kőszeghy Ita tás; XIII., Kassák L. u. 22. de.
10. ifi. Kendeh György; XEOL, Frangepáa 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, Juhos u. 28. (kis- 
templom) de. 10. (úrv.) Szabó István; Rákos
szentmihály, 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 Schulek 
Mátyás; de. 9. Péter Attüa; Rákoscsaba, 
XVH., Péceli út 146. de. 9. Kósa László; Rá
koskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél 11. 
Péter Attila; Rákosliget, XVH., Gázon Gy. u. 
de. 11. Kósa László; Pestszentlőrinc, XVM., 
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, XXH., Játék u. 16. de. 11. Solymár 
Gábor; Budaörs, (ref. imaház) de. 9. 
Endreffy Géza; Törökbálint (ref. templom) 
du. 3. Endreffy Géza

ÚJÉV UTÁNI VASÁRNAPON a li
turgikus szín: fehér. A délelőtti isten- 
tisztelet oltári igéje: Mt 16,1-4; az ige
hirdetés alapigéje: Róm 3,9-19.

„ÖRÖMHÍR” címmel evangélikus 
műsort közvetít a Magyar Televízió a 
TV1 csatornáján január 5-én, vasár
nap 1535 órakor. A műsorban beszá
molnak az európai evangélikus püspö
kök budapesti konferenciájáról.

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELE
TET közvetít a Magyar Rádió a Kos
suth adó hullámhosszán január 12-én, 
vasárnap de. 10.05 órakor az óbudai 
templomból. Igét hirdet: Bálint László 
esperes.

HAZAI ESEMENYEK
Minden kedves Olvasónknak az 

új évben Isten kegyelmének gazdag 
áldását, szere te tét és békességet 
kíván a

Szerkesztőség és Kiadóhivatal

KATAFA
Markó Gyula, a katafai fiókgyüleke

zet gondnoka és felesége, Nagy Gizel
la, 1996. november 23-án ünnepelte 50 
éves házassági évfordulóját. A jubileu
mi szolgálatot Zügn Tamás végezte a 
körmendi templomban népes családi 
gyülekezet jelenlétében. Az igehirde
tés alapigéje: Rm 5,1-5 volt: „Mivel 
megigazultunk hit által, békességünk van 
Istennel...” Az Úr áldása kísérje sok 
szolgálatot tett Testvéreink további 
életét!

A SAJTÓOSZTÁLY KÖZLEMÉNYE:
Leltározás miatt a Sajtóosztály és a 

Könyvesbolt is január 8-ig zárva lesz. 
Nyitás január 9-én, reggel 9 órakor.

Útmutató 1997.
Ára: 110, - Ft 

Evangélikus naptár 1997. 
Ára: 230,- Ft

Evangélikus Falinaptár 1997. 
Ára 60,- Ft

Kaphatók és megrendelhetők a 
Sajtóosztály Könyvesboltjában 

(VIH., Üllői út 24.)

4  TORONYÓRÁK korszerűen 
A  világszínvonalon-rádióvezérléssel 

kapcsolóórAk-harangozógépbk 
TORONYÓRAIPARI VÁLLALKOZÁS 

CT.: Kovács Jenő 
8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 6. 

T 0 R E L  TeL/Fsu 22/312-235

Lapunk előfizetési d(ja 1997-ben: 
Egész évre: 2080,- Ft 
Fél évre: 1040,- Ft 
Negyed évre: 520,- Ft 
Egyes szám ára: 40,- Ft 
A külföldre küldött lapok elő

fizetési árát a postai díjszabások 
év eleji alakulása után tudjuk 
majd közölni.

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1997. Január 6.

L, Bécsi kapu tér de. 10. (német) Dietrich 
Tiggemann; de. 11. (úrv.) Madocsai Miklós; 
du. 6. (Kar. oratórium vL ) Hafenscher Ká
roly; Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. de. 
fél 11. Rihay Szabolcs; Csillaghegy, HL, Má
tyás kir. u. 31. de. 10. Görög Tibor; Óbuda, 
HL, Dévai Bíró M. tér de. 10. Bálintné Varsá
nyi Viíiiia; du. 6. Bálint László; Újpest, IV„ 
Lebstück M. u. 36-38. de. 10. Blázy Lajos; V, 
D eák té r  4. de. 11. (úrv.) dr. Hafenscher 
Károly; du. 6. Pintér Károly; VII., Városlige
ti fasor 17. de. 11. (úrv.) Szirmai Zoltán; du. 
6. Nagy Zoltán; VHL, Üllői út 24. de. fél 11. 
Kertész Géza; VIH., Rákóczi út 57/b. de. 9. 
(szlovák) Cselovszky Ferenc; VHL, K ará
csony S. a . 31-33. de. 9. Kertész Géza; VIII., 
Vajda P. u. 33. de. fél 10. Fabiny Ita tás ; DL, 
Thaly Kálmán u. 28. de. 11. dr. Rédey Pál; 
Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. fél 11. 
Fabiny Thmás; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. 
de. 11.; (úrv.) Fodor Viktor, XL, Németvölgyi

út 138. de. 9.; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. 
fasor 24. de. 9.; Budahegyvidék, XH„ Daresay 
V. u. 11.; du. fél 7.; XIII., Kassák L. u. 22. de. 
10.; XIV., Lőcsei ú t 32. du. 6. Thmásy Th
másné; Pestújhely, XV, Templom tér de. 10. 
Rafael József; Rákospalota, XV., Juhos u. 28. 
(kistemplom) de. 10. Veperdi Zoltán; Rákos
szentmihály, 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; 
Pestszentlőrinc, XVHL, Kossuth tér 3. de.
10. Havasi Kálmán; Kispest, XDL, Templom 
tér 1. de. 10. Széli Bulcsú; Kispest, XIX., 
Hungária út 37. de. 8. Széli Bulcsú; Pest
erzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. Győri Já
nos Sámuel; Csepel, XXI., Deák tér de. fél
11. Lehoczky Endre; Budafok, XXH., Játék 
u. 16. de. 11. Solymár Gábor

VÍZKERESZT ÜNNEPÉN a liturgi
kus szín: fehér. A délelőtti istentiszte
let oltári igéje: Jn 9,1-7; az igehirdetés 
alapigéje: IThessz 5,1-11.

B O R T O N S Z O L G A L A T :  
Imádkozzunk Mennyei Atyánkhoz, 
hogy az új esztendőben is segítse 
kegyelmével tevékenységünket.

HALÁLOZÁS
Az evangélikus hitet régóta őrző 

Luthár család legidősebb tagja, 
LUTHAR LAJOS, 74 éves korában 
rövid szenvedés után elhunyt. Az Egy
házközség Presbitériuma és szépszámú 
együttérző részvétele mellett SZENT- 
GOTTHÁRDON csendben eltemet
tük. A szertartást végezte és a vigaszta
lás igéjét Zügn Ihmás esperes hirdette.

Az elhunytban szerető testvérét gyá
szolja dr. Luthár Jenő, az Országos 
Egyház jogtanácsosa.

A próhirdetés

MEGJELENT! ÚJRA KAPHATÓ! 
A Veritas Kiadó gondozásában újra 

megjelent Baranyi: Konkordancia a 
Károli Bibliához c. könyve. Ára 4800,- 
Ft. Viszonteladóknak kedvezmény. 
Megrendelhető: Veritas Kiadó 1204 
Budapest, Ady E. u. 89. léi.: 283-0148. 
Ugyanitt kaphatók keresztyén video
kazetták. Kéije katalógusunkat!

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

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

Beteg nővérem mellé ápolónőt kere
sek. Sürgősen! Tel.: (27) 300-164

Az Evangélikus Gerontológiai Egye
sület ezúton hirdeti az érdeklődőknek, 
hogy újabb Napfény Otthont épít az idő
sek számára ezúttal Budapesten. Az 
Otthon, teljes körű testi-lelki gondozást 
biztosít a rászorulóknak életük végéig.

A belépés feltételeiről, a nyújtott 
szolgáltatásokról részletes írásbeli in
formációt kapnak az érdeklődők, ha 
felbélyegzett válaszborítékot küldenek 
az alábbi címre:

Napfény Otthon Alapítvány 
Budapest 1506, Pf. 141.

E vangélikus
É let

A Magyarországi 
Evangélikus Egyház hetilapja 
Felelős szerkesztő 
és kiadó: TÓTH-SZŐLLŐS MIHÁLY 
Szerkesztőség és kiadóhivatal 
1085 Budapest, Üllői út 24. 
Telefon/fax: 117-5478; 117-1108 
Árusítja a  Kiadóhivatal és a 
Magyar Posta RT.

Index: 25 211 ISSN 0133-1302 
Szedés:
Fényszedő Központ Kft.
(970001/20)
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 1040 Ft, egész évre 2080 Ft 
A külföldi előfizetési dijakat a postai 
díjszabás várható változása miatt 
később közöljük.
Csekkszámlaszám: 
11708001-20204127 
Beküldött kéziratokat nem őrzünk 
meg és nem adunk visszal
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VÍZKERESZT ÜNNEPE 
UTÁNI ELSŐ 

VASÁRNAP

ORSZÁGOS
EVANGÉUKUS

HETILAP ARA: 40  FT

„Emberek halászaivá teszlek benneteket”

Mintha az eljövendő századok számára mondaná:

arra ügyeljetek, hogy egyetlenegy ember se vesszen el számomra.

Keressétek meg őket, ahogy azt én kerestem,

találjatok rá, ahol már nem lelik őket

szennyben, gyalázatban, álljatok melléje,

támogassátok, míg újra emberré nem válik.

Albert Schweitzer

A TARTALOMBÓL
EMLÉKTÁBLÁK A LUTHER-ÉVBEN 

SO PRO N BA N

PRESBITER EK  AZ IGE KÖRÜL

LITURGIÁI KONFERENCIA

ÖKUMENIKUS IMAHÉT 1 9 9 7

KÉSZÜLÜNK A IX. EVANGÉLIKUS VILAGGYULESRE
Hongkong, 1997. július 8-16.

A m egnagyobbíto tt é rd i tem plom

A gyülekezet kinőtte templomát
Hálaadás Érden, a megnagyobbított templomban

Advent második vasárnapján az érdi templomban korán reggel készülőd
tek a gyülekezet tagjai, hogy örömünnepükön vendégül lássák azokat, akik 
készek velük együtt örülni a gyarapodásnak. A z történt, hogy az 1954-ben 
épített templom alkalomról alkalomra kicsinek bizonyult, mert a gyülekezet
ben ébredés, ájulás indult e l Kellett a bővítés.

A z  ünnepen az 
egyházkerület püs
pöke, D. Szebik 
Imre látogatott el 
Érdre, hogy együtt 
adjanak hálát Isten 
megsegítő kegyel
méért, a megna- 
gyobodott tem p
lomban. Kíséreté
ben volt feleségén 
kívül az európai 
e g y h á z v e z e tő k  
k o n fe re n c iá já ra  
már megérkezett 
Karlheinz Schmale egyházfőtaná
csos (Berlin) és felesége is. L á
bossá Lajos az egyházmegye espe
rese és Ittzés István, a helyi lelkész 
segített a liturgikus szolgálatban.

A püspök lSám  2,1 verse -  An
na hálaéneke alapján -  szólt a gyü
lekezethez. Megemlítette beveze
tőjében, hogy a gyülekezet kinőtte 
templomát -  áldottak, akik imád
koztak e növekedésért és kérte, 
tegyék azt továbbra is.

Advent idején örvendezni jö t
tünk: együtt Krisztussal és együtt a 
gyülekezettel, családokkal.

Mi van Anna hálaéneke mö
gött? Elsősorban Isten hatalmá
nak megtapasztalása. A  gyermek- 
telenség szégyen volt Izráelben. 
Most, hogy kis gyermekével a kar
ján imádkozik, Isten hatalmának 
megnyilatkozását látja és azért ad 
hálát. Bennünket is biztat, bátran 
forduljunk Istenhez! De reménysé
ge is benne van az imádságban. Is
ten azért adja életünkben a kibon
takozást, hogy reménységünk le
gyen benne. A  gyermeket pedig 
odaszánja Isten szolgálatára, jelez
ve, hogy a gyermek nem a miénk, 
hanem az Úré! Éneke mögött a 
hála rejtőzik. Mi is hálát adunk ma 
azért, hogy megépült ez az Ú r há
za. Az eljött Krisztus uralmát hir
detjük meg ebben 
az új templombán.
Örülünk abban a 
Krisztusban, aki
ben Isten mindent 
adott nekünk.

Közgyűlésen is
mertette Vörös 
Gyula, a gyüleke
zet felügyelője a 
templom és a meg- 
nagyobbítás törté
netét.

A kis érdi gyüle
kezet, mint szór-

Az ú j ré sz  az  ü n n ep lő  gyülekezettel

vány, m ár 1929-ben szerepelt a 
gyülekezetek sorában. Akkor Pod- 
hradszky János tordasi lelkész vet
te gondozásba őket. M ár 1934-ben 
határoztak templomépítésről, de 
ez csak később valósulhatott meg. 
Kihelyezett segédlelkészek gondoz
ták a nyájat, míg 1943-ban anya
gyülekezetté lettek és Bányay Sán
dor lett első lelkészük. 1949-ben 
kezdték el a templom építését, de 
a közbejött háború miatt csak 
1954-ben szentelte fel azt Szabó 
József, aki akkor a Dunáninneni 
Egyházkerület püspöke volt, és 
Érd akkor oda tartozott.

Lelkészlakást is építettek 1957- 
ben. Bányay Sándor után előbb id. 
Harmati Béla, majd id. Szentpétery 
Péter volt a gyülekezet gondozója 
és ebben az időben többen jártak 
istentiszteletet, bibliaórát tartani 
nem lelkészek, volt diakonisszák 
is. 1991-ben újból állandó, ott lakó 
lelkészük lehetett Ittzés István sze
mélyében, aki intenzív szolgálattal 
végezte munkáját és megnőtt ez 
időtől az istentiszteletek látoga
tottsága. Ekkor határozták el a na- 
gyobbítást. Egy mód kínálkozott 
csupán: a templomhajóra merőle
gesen egy gyülekezeti termet épí
tettek, melyet összetolható ajtóval 
egybe lehet nyitni a templom hajó-

A gyülekezet é n e k k a rá n a k  szo lg ála ta

jával. 1994-ben indították el az Is
tenháza Alapítványt és gyűjtötték 
maguk az anyagiakat. Kékedyné 
Tóth Éva és Kékedy Gábor szemé
lyében akadt tervező és Fodor 
László építészmérnök volt az épít
kezés levezetője. Ez év májusától 
október 4-ig megépült a terem, 
alatta a hivatali és raktárszobák, a 
padlásrészen pedig vendégszobák. 
Az egész épületet fűteni tudják, így 
barátságos, meleg, szép gyülekeze
ti otthont teremtettek. Ez csak az 
első -  mondták -  mert szeretnék 
felújítani az eredeti templomot, 
esetleg nagyobbítani a tornyot is.

Köszönet szavát mondták el 
mindazoknak, akik segítették e 
terv megvalósulását. Rendkívüli 
adományt adott a százhalombattai 
önkormányzat, akik 3 millióval (!) 
segítették a megvalósulást. Az or
szágos egyház két és fél millióval, a 
Deák téren tartott országos evan- 
gélizáció alkalmával tartott offer- 
tórium 200 000,- Ft volt, de segí
tett a Mól Rt., valamint az érdi 
Napfény Otthon is.

Schmale egyházfőtanácsos Fii 
4,4-7 alapján köszöntötte az ün
neplő gyülekezetét, hogy az Úrban, 
és mindig örüljenek. Lábossá Lajos 
esperes az egyházmegye köszönté
sét hozta Sztruhár András egyház- 
megyei felügyelővel együtt. A püs
pök is kiemelten köszönte meg a 
százhalombattai önkormányzat 
adományát, de a többieket is. Amit 
Istennek adunk -  mondta -  száz
szorosán visszatérni. Mi szétszaka
dó közösséget hozunk össze, a lelki 
szférát erősítjük. A  hálaadásban a 
gyülekezet vegyeskara Bán Ildikó 
karnagy vezetésével segítette az 
ünneplő gyülekezetét.

3. A keresztyén egység 
és az evangélikus egyházak belső közössége

-  A világgyűlés vitatémái

T óth-Szöllős M ihály

Az előző cikkben ismertetett 
főtémán belül a világgyűlés köze
lebbről tíz altémával foglalkozik 
majd. Végzi ezt a nagygyűlés mun
kacsoportjaiban, plenáris össze
gező ülésein és a tagegyházaknak 
a nagygyűlés után megküldendő 
ajánlásokban.

1. Első altéma: Elkötelezettsé
günk, a keresztyének és egyházak 
egysége iránt

A  világkeresztyénség egyik leg
fontosabb, talán a legtöbbet vita
tott kérdése ma az egyházak meg
osztottságának történelmi ténye és 
a Krisztus-hívők mély elkötelezett
sége a keresztyénség, az egyházak 
látható, igazi egysége iránt.

1. Ennek az ökumenikus elköte
lezettségnek a legmélyebb alapja 
Krisztus Urunk világos, határozott 
igéje a főpapi imádságban: „... hogy 
mindnyájan egyek legyenek, hogy el
higgye a világ hogy Te küldtél en
gem ”, Jn  17,21. Gyötrelmes, kínzó 
ellentmondás ez a keresztyén egy
házak életében. Egy Urunk és 
Megváltónk van. Egy keresztség- 
ben részesültünk. Egy Szentírás 
igéjéből élünk. Ugyanazt az Evan
géliumot hirdetjük. Az úrvacsora a 
Krisztussal és egymással való leg
belső egységünk ajándéka. Mi 
mégis megosztott keresztyénség- 
ben, egymástól elszakadt egyhá
zakban élünk! Hogyan foglalunk 
ma állást mi, evangélikusok, ezzel 
a súlyos ellentmondással szemben?

2. Ennek az „ökumenikus kér
désnek” a másik része: Jézus sza
vai szerint a reánk bízott missziói 
küldetésnek a világban súlyos aka
dálya, hogy míg másoknak az 
evangéliumot hirdetjük, mi ma
gunk nem vagyunk igazán 
„egyek”: egyházakban, felekeze
tek megosztottságában élünk. Ho
gyan higgyen evangélium-hirdeté
sünknek a világ, ha Krisztus 
követői sem élnek igazi egységben

egymással? Ez a másik fontos kér
dés, amelyre válaszolnunk kell.

Az ökumenikus egységmozga
lom mai helyzete és jövője még két 
további kérdés megvitatását is 
megköveteli.

3. Az egyik így hangzik: milyen 
fajta egység az, amelyre a többi egy
házzal együtt törekednünk kell? 
Az Egyházak Világtanácsa ezt a 
remélt, eljövendő egységet itt a 
földön így határozza meg: „koncil- 
iáris közösség”, amelyben a világ 
egyházai és a keresztyén gyüleke
zetek mind elismerik egymást az 
egy Anyaszentegyház tagjainak, és 
közös zsinati (konciliáris) tanács
kozásaikon döntenek majd vitás 
kérdéseikben (vö. Nairobi, 1975). 
A Lutheránus Világszövetség sze
rint ez a jövendő, keresett egység 
olyan jellegű közösség az egyházak 
között, amelyben megmaradó kü
lönbségeink is a teljességet segítik, 
gazdagítják és nem akadályai belső 
egységünknek, kö^ös igehirdető és 
szeretetszolgálatunknak. Tehát 
„kiengesztelődött különbözőség” ez 
egy látható, átfogó nagy egységben 
(vö. Budapest, 1984).

4. A másik fontos, megvitatandó 
témakör ez: hogyan, milyen úton- 
módon juthatunk el erre az igazi, 
látható egységre Krisztusban? 
Kétségtelenül az első és legfonto
sabb módszer ebbén az irányban a 
kétoldalú és sokoldalú ökumeni
kus, teológiai dialógusok fáradha
tatlan folytatása egymással. Még
pedig helyileg, egy-egy országban 
és nagyobb régióban, valamint vi
lágszinten. Ezek a teológiai dialó
gusok -  mint amilyen volt a Luthe
ránus Világszövetség és a Vatikán 
közt 25 éven át folytatott párbe
széd és a megegyezés a megigazu- 
lás centrális teológiai vitakérdésé
ben, legújabban -  az első lépések 
az ökumenikus végcél felé. De ezt 
követnie kell a további közös fára
dozásnak a teológiai síkon elért 
megegyezések közelebbi megvalósí
tására a gyakorlati keresztyén és egy
házi élet síkjában is. Nehéz és küz
delmes út ez a mélyebb keresztyén 
egység felé, de nem reménytelen, 
ha a Krisztus-hit vezérel minket 
ezen az úton!

evangélikus egyházakban fejlődött 
tovább. Ezért az átfogó ökumeni
kus egység keresése mellett kike
rülhetetlen á másik kérdés is: ho
gyan valósulhat meg a mai evangé
likus egyházak egymással való, iga
zi közössége ebben a megosztot 
világban?

1. A vüág evangélikus egyházai 
nak ezt a különbségeik ellenére ii 
meglévő, lényeges egységét ma : 
bibliai koinonia (communio - 
Krisztusban való közösség) kifeje 
zéssel szokták meghatározni. E 
sokkal több, mint valamilyen gya 
korlati okból létrejött „szövetség’ 
A Lutheránus Világszövetség tag 
egyházai „egyházi közösségben ” var 
nak egymással: az igében, a szem 
ségekben és a közös szolgálatbai

2. Ebben a témakörben közt 
lebbről megvitatandó kérdések 
következők: (1) Mit jelent konkr« 
módon az evangélikus egyháza 
ilyen különleges, belső egység 
(koinonia) egymással való egysi 
gükben és a többi egyházakhoz val 
viszonyukban? (2) Hogyan erősi 
hető és mélyíthető ez a lényege 
belső „egyházi közösség” éltéi 
történelmi fejlődésünk, különbö: 
teológiai irányzataink, liturgián 
és egyházi szervezeti formáin 
struktúráink ellenére? (3) Hogy: 
segít bennünket ez az evangélik 
„koinonia” teológiai különbség 
ink, eltérő szervezeti rendjeink 
egyházi hagyományaink akadály: 
nak legyőzésében? (4) Milyen k 
lönbségeink nem akadályok ezut 
sem az evangélikus egyházak telj 
közössége elérésében? (5) Vég 
Milyen akadályt jelenthetnek me 
lévő különbségeink tragikus 
megosztott, szétszakadt világűr 
ban végzendő igehirdető-missz 
és diakóniai szeretet-szolgálatur 
ban?

A kelet-ázsiai színhely egy ic 
gén világ, a keresztyének ott: 
nehéz kisebbségi helyzete egy s; 
kularizált világvárosban, Kína h 
terével, bizonyosan fontos üzei 
teket ad majd a világ evangélil 
egyházainak az odaérkező küld 
teken keresztül! Mi lehetne a 
mondanivalónk számukra erről 
evangélikus egységről?

2. Második altéma: Evangélikus 
közösség egymással a megosztott 
világban

A  történelem során az egyház 
lutheri reformációja, lényeges 
belső egysége ellenére, különálló

JEGYZET: Legújabb forrásainl 
cikksorozathoz: Assembly Study Bt 
(A világgyűlés tanulmányi irata), L V  
G enf 1996. 145 lap -  Diskussion: 
richte (Megbeszélési témakörök). LV  
G enf1996. 4 lap.

D. dr. Nagy G j

Találkozás az ökumené jegyében
Figyelemre méltó találkozásra 

került sor november 26-án. Pan
nonhalmára látogatott D. Szebik 
Imre püspök vezetésével a soproni 
Berzsenyi Dániel Evangélikus 
Gimnázium (Líceum) küldöttsége, 
melynek tagjai az iskola igazgató
ja, igazgatóhelyettese, a Diákszö
vetség két tagja, valamint Kutas 
László szobrászművész és felesége 
voltak. Átadták Kutas László al
kotását, amin a két iskola képe és 
pecsétje kpzött a jelzésértékű 
ÖKUMENE (görög betűkkel) / 
unanimiter pro educatione hun- 
garica (egy lélekkel a magyar ne
velésért ) felirat látható.

Kutas László szobrász és érem
művész, a soproni iskola öregdiák
ja -  báró Podmaniczky Pál teológi
ai professzor unokája -  számos 
nemzetközi verseny nyertese. Ön
álló kiállításokat nemcsak Európá

ban, hanem Japánban is rendeztek 
számára, több nemzetközi zsűri 
tagja.

A  küldöttséget Várszegi Asztrik 
főapát fogadta a pannonhalmi 
gimnázium igazgatójának, igazga
tóhelyettesének és Békés Gellért- 
nek, a ökumené világszerte ismert 
szószólójának társaságában. A ta
lálkozásnak külön színt adott, 
hogy a főapát a Berzsenyiben 
érettségizett, igaz akkor, amikor 
az iskola állami irányítás alatt állt. 
Kedves emlékek kerültek elő és 
sok szeretettel emlegették el azo
kat a tanárokat, akik a főapátot és 
az öregdiákokat is tanítottak.

Élénk, beszélgetés alakult ki. El
sődlegesen arról, hogy milyen fon
tos feladat elé állítja a történelem 
a keresztyén egyházakat, amikor a 
kommunizmus több évtizedes lel
ki-szellemi rombolása után olyan

evangélizációt kell kialakítania, 
ami ismét széles körben élővé teszi 
az emberek hitéletét. Ez a téma
kör természetesen magában fog
lalta az ökumené gyakorlatát is, 
melynek során Lampérth Gyula, a 
Berzsenyi igazgatója szerény büsz
keséggel említette meg, hogy idén 
az iskola érettségizői közül nyolc 
evangélikus fiatal jelentkezett teo
lógiára, emellett négy katolikus fi
atal a szemináriumban folytatja ta
nulmányait. Felvetette azt a lehe
tőséget is, hogy csereként 1-2 hét
re legyen 2-3 „cseregyerek” Pan
nonhalmán, illetve Sopronban, 
hogy egymás szellemiséget jobban 
megismerhessék.

A  találkozás azt a reményt éb
reszti, hogy ez csak a kezdő lépés a 
két iskola szorosabb kapcsolatá
hoz, ami példaértékű lehet a ma
gyarországi keresztyén egyházi is
kolák és egyházak együttműködé
sere.

S.Gy.
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R°1 jjtfo GYERMEKEKNEK Jg. A F I A T A L  O K N A K
Ünnepnapok

REMENYIK SÁNDOR:

Templomok
Én csak kis fatornyú tem
plom vagyok.
Nem csúcsíves dóm, 
égbeszökkenő,
A szellemóriások fénye 
rámragyog.
De szikra szunnyad bennem 
is: Erő.

S bár irigykedve holtig 
bámulom
A dómok súlyos, drága 
titkait,
Az én szívem is álmok tem
ploma
És Isten minden templom
ban lakik.

Jézus ezt mondta: lrA szombat lett az 
emberért, és nem az ember a szomba
tért... ”

M árk 2,27

Jézus idejében a zsidóknak na
gyon sok előírásuk volt a pihenés 
napjára, a szombatnapra vonatko
zólag. Igyekeztek is azokat betöl
teni, de nagyon sokszor aggoda
lom, nyugtalanság szállta meg szí
vüket, vajon nem tesznek-e vélet
lenül is olyat, ami valamelyik tila
lomba ütközik. Annyi ilyen tilal
muk volt, hogy már nem is tudták 
számontartani s így állandóan ki 
voltak téve annak a veszélynek, 
hogy valamelyiket megszegik. így 
az ünnepszentelés részükre való
ságos teher volt. -  Mennyire más
képpen van ez mivelünk. Jézus azt 
tanította, hogy az ünnepnap Isten 
ajándéka. Isten nem azért terem
tett bennünket, hogy megtartsuk 
az ünnepet, hanem az ünnepet 
rendelte és adta nekünk, hogy 
erősítsen és megörvendeztessen 
általa. Bizonyára tudod, milyen 
érzés az, mikor az ember tisztavizű 
tóban, vagy patakban megfürdik.
Új kedvvel fog hozzá a munkának, 
vagy ti gyermekek a játéknak, min
den derűsebbé lesz, mint azelőtt 
volt; a fürdés új erőt és új kedvet 
adott. így van ez az ünnepnappal 
is.

Az ünnepnap, a vasárnap új erőt 
ad nekünk, mert ez pihenés napja. 
Lábad sokat futkározik egész hé-

TUDOD-E?
Tbdod-e hová valósiak az itt felsorolt személyek? Ha igen, kösd össze 

nevüket a megfelelő helységnévvel!

KLEOPÁS CIRÉNE
SIMON ARIMÁTIA

ZÁKEUS EMMAUS
JÉZUS NÁZÁRET

JÓZSEF MAGDALA
MÁRIA NÁZÁRET

Ha kíváncsi vagy rá, hogy helyesen oldottad-e meg a feladatot, hát 
elárulom a megfejtést. De csak azután olvasd el, miután te is meg
próbáltál rájönni a megoldásra. Az első szám a személynevek sorában, a 
második pedig a földrajzi nevek sorában elfoglalt helyet jelöli: 1-3,2-1, 
3-4,4-6,5-2, 6-5.

*
A múltkor egy betűhalmazban kellet rábukkanni földrajzi nevekre. 

Ezek a következők voltak: Emmaus, Galilea, Arimátia, Júdea, Betfagé, 
Golgota, Ciréna, Betánia, Magdala, Jerikó.

ten az iskolába vezető úton és já 
téktéren. Vasárnap pihennie kell 
Isten házába mégy, van rá időd 
elég. Kezed sokat foglalatoskodott 
a hétköznapokon könyvekkel, tol
lal, kézimunka-szerszámokkal és 
játékokkal -  most hadd pihenjen. 
Szent várakozással vegye elő és 
nyissa fel az énekeskönyvet és Bib
liát. Szemed olyan sok embert és 
annyi változó eseményt látott 
hétközben, füled sok beszédet és 
sok szép dallamot hallott -  vasár
nap hadd pihenjen szemed a 
templom szent oltárán, füled meg 
hallgassa Isten Igéjét és az áhítatos 
énekeket.

Az ünnepnap, a vasárnap új' 
kedvet is ad, mert ez a nap isten 
tiszteletének: az épülésnek napja. 
Különösen két dolog az, ami elve
szi kedvünket. Egyik, hogy nagyon 
gyakran cselekszünk Isten akara
tával ellenkezőt, a másik, hogy 
sokszor ér bennünket sikertelen
ség munkánkban. Menjünk Isten
hez mindkettővel minden napon, 
de különösen a vasárnapi nap 
csendes áhítatában. Beszéljünk ve
le minden olyan emlékéről a múlt 
hétnek, melyek nyugtalanítják lel
künket. Összekulcsolt kézzel vár
juk vigasztalását és segítségét. így 
megbocsátja, amit ellene vétet
tünk. Kezébe veszi munkánkat és 
kedvet ad, hogy újra kezdjünk. En
gedi, hogy megpihenjünk nagy, 
meleg szeretetében. Amikor a hét
fői nappal új munkahét virrad 
ránk, úgy érezzük, mintha meg
újultunk és felfrissültünk volna. 
Aki elnyerte Isten bocsánatát, az 
úgy érzi magát, mintha nem is vét
kezett volna ellene. Aki Istenre 
bízta mindennapi munkája ügyét, 
az úgy érzi, mintha sohasem érte 
volna sikertelenség. Az ilyen em
ber vidáman és erősen, bátran és 
szabadon fogja énekelni: „Új nap
világ derült rám, Újulva virradok, 
Neked Mennyei Atyám, Buzgón 
hálát adok. Tfestemet, telkemet Te 
megújíttotad, Te vidámítottad.”

Joelsson G. A.

A gyermekrovat készítői stábjának 
címe:

Cselovszky Ferenc, 7064, Gyönk, 
Petőfi u. 359.

Humorzsák
Válogatás hittandolgozatokban leírt csacskaságokból.

Beethoven csupa hangos egyházi zenét írt, mert süket 
volt.

*

A püspöki palota kertje tele volt szépen nyírt szökőku- 
takkaL

Mózes megtiltotta népének a bálvány húsevést.
*

És akkor a lovagkirály vöröskeresztes hadjáratot indí
tott.

*

A  falvakban kisebb lakosságú hívek élnek.
*

Szent Margit apja IV  Béla volt. A z ő  idején járásokra 
oszlott az ország. A  legismertebb járás a tatárjárás volt.

Völgyben
A  következő napon, amikor lejöttek a hegyről, 

nagy sokaság m ent eléje. És ekkor egy ember így ki
áltott a sokaságból: „Mester, kérlek tekints az én fi
amra, mert ő az én egyetlenem. Időnként valami lé
lek ragadja meg, és hirtelen kiáltozni kezd, rázza őt, 
és tajtékzik, és nehezen távozik tőle, miután meggyö
törte. Megkértem tanítványaidat, hogy űzzék ki, de 
nem tudták.” Ekkor Jézus így szólt: „O hitetlen és el
fajult nemzedék, meddig leszek még veletek?...”

...a  fiú apja ezt mondta: „...ha valamit lehet t e l 
ned, szánj meg minket, és segíts rajtunk!” Jézus ezt 
mondta neki: „Ha lehet valamit tennem? -  Minden 
lehetséges annak, aki hisz.” É n e  azonnal felkiáltott a 
gyerek apja, és így szólt: „Hiszek, segíts hitetlensége
men!”

...Még feléje tartott a fiú, amikor leteperte az ör
dög és megrázta. Jézus azonban ráparancsolt a tisz
tátalan lélekre...

... A gyermek olyan lett, mint a halott, úgyhogy so
kan azt m ondták vége van.

.. .meggyógyította a gyermeket és visszaadta az ap
jának. Ekkor mindnyájan elámultak Isten nagyságán.

(Márk és Lukács evangéliumából)

Jön lefelé a hegyről. Ruhájáról vidáman söpöri le a fény
foszlányokat. Beszélget, de a hangulat inkább éneklésre ha
sonlít. Egyszerre észrevesz Mintha dal szakadna félbe a má
sodik versszak közepén. Mintha történet állna meg a csatta
nó előtt. Felhők futnak át arcán. Elkomorul. Egy pillanatra 
megáll, aztán, mint a fáradtan újra munkába siető, elindul. 
Köveket kerülget, virágokat lép át. A madarak nem szólnak.

Az emberek elé sietnek. Ők nem látják, amit én. Ők nem 
látták azt a gyötrő pillanatot, amikor észrevett, érzékelt en
gem. Ők soha nem is láttak meg rajta semmit. Én igen. Tu
dom, ki ő. Istenem, ha ezek itt valaha is tudnának, érezné
nek csak feleannyit abból, amit én... Körbeveszik, kérdezge
tik, vitatkoznak. A z apa kétségbeesett, a tanítványok 
mentegetőznek egymásra mutogatnak, kezemben tartom 
őket. Már ezért a felfordulásért megérte. Péter, János, Jakab 
szégyenkezve állnak Nagyképűek és magabiztosak pedig 
csak szerencséjük volt, hogy eddig nem voltak itt. Csak ő 
nem kapkod. Egyszerre megérzem, hogy rám figyel Mintha 
megfogna, nem erősen, de érezhetően. Aztán az egész újra 
eltűnik, csak futó rossz érzés volt. Újra rájuk figyel velük be

szél. Az ember nem is tudja, kivel van több baja. „Ó, hitet
len és elfajult nemzedék. Meddig leszek még veletek meddig 
szenvedlek még titeket?”

Ott állok közvetlenül előtte. Most érzem csak milyen hi
hetetlenül erős. Van benne valami kibírhatatlan keveréke a 
jóságnak szeretetnek kedvességnek Hirtelen menekülnöm 
kell. Megrémülök Pánikszerűen tör rám a bezártság. Évek 
évtizedek emlékei rohannak meg. Sötét körmeivel mar be
lém a múlt. Egy pillanat alatt élem át a teljes élet minden 
nyomorúságát, szenvedését, elveszettségét, fájdalmát. Hab
zó szájjal harapok a nyelvembe. Nyüszítenem kell, összeszo
rult torkomon nem szabadul fel az üvöltés. Elsötétült agya
mon keresztül is hallom, érzem, belém vág a hit szerelmi 
vallomása: „Minden lehetséges annak, ki hisz”, „Hiszek, 
segíts hitetlenségemen.”

Felém nyújtja kezét. Rám néz. Nekem szól Minden ideg
szálával, agyának minden sejtjével koncentrál Rohanok 
Lejtőn rugdos lefelé, szikláról hajít le. Újabb és újabb ütések 
testem tele sebekkel. Csak a menekülésre tudok gondolni

Váratlanul megáll Nekem is vissza kell néznem. Valami 
történik vele. Gyors felismerés szalad át rajta. Közben ér
zem, hogy még fog erősen. Nyakamon van a keze, de amit 
mond, mégis groteszk módon barátságos:

-  Nem. Ember, te maradj!
-  Mit mondasz? -  jajduíok
-  Ismerlek tudom, ki vagy! Ember, te ne menj, rád szük

ségem van. Tüdőm a múlt sötét körmeit, az élet nyomorúsá
gát, szenvedését, elveszettségét, fájdalmát. Hallom nyüszíté
sedet. Akarom, tisztulj meg!

Könnyű leszek Fölemelkedek a magasba. Szállók a ma
darakkal. Ő pedig rám néz vidáman és fáradtan, karikás 
szemein látom, hogy megmenekültem, hazatértem, otthon 
vagyok Egy nagy sötét felhőt ördögszekérként fúj el messze 
a szél. Sokáig látszik még szemetet, port kavaró dühe. Rend 
és béke marad a helyén.

Karok emelnek fel, ölelnek támogatnak
- Fiam.
-  Apám, hazaérkeztem. Atyám, hazaérkeztem.
Ő pedig csak áll. Szürkén és fáradtan. Feje körül fák ár

nyai fonnak glóriát.
Koczor Tamás

Január hónap
a nevét Janus-istentől kapta, akinek a temploma az 
ókori Róma „Forum Romanum”-án á llt Janusnak -  
különös -  két arca volt. Egyikkel hátra nézett, a má
sikkal előre. Két utat látott tehát. Az új év első nap
jaiban mi is őhozzá hasonlítunk.

Prófétái elhívatásakor az ifjú Jeremiásnak látomá
sa volt Isten ezt kérdezte tőle: „Mit látsz, te, Jeremi
ás?” (Jeremiás 1,11). -  Isten ma az elmúlt év felé for
dítja tekintetünket. így kérdi: „Mit látsz?”

Látunk bizonyára kellemes emlékeket, jó  napokat. 
Dehát olyat is látunk, ami előtt szívesen lehunynék a 
szemünket Voltak erkölcsi kudarcaink. Másokon se
beket ejtettünk. Istenünknek csalódást okoztunk.

Amikor visszatekintő szemünk megfájdítja a lelki
ismeretünket akkor Isten előre irányítja a szemün
ket. Új évet ajándékoz nekünk. 365 napot. Sok alkal
mat a jótevésre és a mulasztások jóvátételére.

Egyet pedig nagyon határozottan megláthatunk: a 
mennyben hosszútűrő, irgalmas Atyánk van.

vés - se meg Sze - lid sze-med, Ur Jé -  zus!

2. Szelíd szem ed, Ú r Jézus, Tekintsen rám , h a  roskadok; 
A djon b é k é t  bocsánato t Szelíd szem ed, Ú r Jézus!

3. Szelíd szem ed, Ú r Jézus, Tüdőm, hogy vádat is emel; 
V étkeztem  én, ítéljen  el Szelíd szem ed, Ú r Jézus!

4. Szelíd szem ed, Ú r  Jézus, E lítél bár, lásd  én  m egint 
Csak várom, hogy m ajd rám  tek in t Szelíd szem ed, Ú r  Jézus!

Stenbäck Lőrinc 1811-1870 (finn).

PALOTAY GYULA

Valaki rámtekint
Szemem lehunyom, de látom megint: 
Valaki hosszan, csendben rámtekint.

Már régen tudom, hogy nyomon követ 
Reggel és este, menet és jövet.

Ha megállók ka messze e lfu to k ' 
Bűvköréből kijutni nem tudok.

Ajka nem szólít soha nevemen,
Csak szemefénye ég a szívemen!

Olyankor érzem, hogy m ost jó  vagyok 
Elülnek bennem gondok sóhajok
És nem tudom, hogy miért, vagy hogyan, 
Csak száll belőlem a fény boldogan.

Sápadt arcokra víg mosoly derül,
Szívem csak adni, adni kényszerül.

Óh! M it adhatnék Uram, én Neked? 
Fogadd e gyarló hálaéneket!

S engedd, hogy lássam újból és megint 
Ur Jézus, m ikor szemed rámtekint!

Az Ifjúsági Bizottság tagjaiból álló négy fős csoport 1996. decem
ber 4-én bírálta el a felszerelés vásárlásra beérkezett pályázatokat. A 
bírálók a Hang késői megjelenése miatt a később beérkezett pályáza
tokat is figyelembe vették. Az idei év fő irányvonala már a kiírásban 
meghatározott „felzárkóztatás” volt. Ennek eredményeként elsősor
ban a már működő, de gyenge anyagi helyzetben levő ifjúságok kap
tak a megszokottnál nagyobb támogatást. így a 38 pályázóból 14-en 
kaptak támogatást. Mivel a MEVISZ által kiadott Új Ének füzetek 
elfogytak, ezért beszerzésüket nem támogattuk. Reménység szerint 
az új, egybekötött három kötet tavasszal jelenik meg. Az Ifjúsági 
Bizottság a megjelenéskor szeretné támogatni megvásárlásukat.

Pályázó Pályázati cél Elnyert
összeg

„CSEVI” Csömöri Evangélikus If júság szivacs 20.000,-
Csorvási Evangélikus If júság pingpong-asztal 20.000,-
Csurgói Evangélikus Egyházközség gitár 20.000,-
Dombóvári Evangélikus Egyházközség énekfüzetek, írószer 8.000,-
Kaposvári Evangélikus Egyházközség gitár 20.000,-
Mezőlaki Evangélikus Egyházközség könyvtár alapítás 20.000,-
Nagycserkesz! Evangélikus Ifjúsági Közösség gitár 20.000,-
Nagyszénási Evangélikus Ifjúsági Közösség pingpong-asztal és gitár 20.000,-
Nagytarcsai Evangélikus Ifjúság felszerelés pótlása 10.000,-
Nyírszőlősi ifjúság „PINCE” berendezése 20.000,-
Rákosszentmihályi Evangélikus Egyházközség gitár 20.000,-
Répcelak-Csánigi Evangélikus Ifjúság pingpong-asztal 15.000,-
Váraljai kis ifjúság diavetítő 20.000,-
Sámsonházi ifjúsági csoport gitár 17.000,-

Come follow Jesus! Gyere, kövessük Jézust!
Egy szép tavaszi napon lelké

szünktől váratlan, de annál inkább 
örömteli telefonhívást kaptam, 
aminek a lényege az volt, hogy le
hetősége van pár fiatalnak részt 
venni egy evangélikus világtalálko
zón. Ezt az óriási élményemet sze
retném elmesélni.

Miután sikerült a technikai fel
tételeket egy nap alatt megoldani, 
számomra egy gyönyörű szép na
pon barátaim és én felszálltunk a 
vonatra és irány Drezda! Persze, 
ez így utólag természetesen hang
zik, de aki látott minket, az tudja, 
hogy nem így volt. Én például du
gig (elpakolva a legszükségesebb 
holmikkal, egy kölcsönkért turista 
hátizsákkal, kölcsönkért hálózsák
kal és szintén kölcsönkért szivacs
tekerccsel a hátamon, rogyadozó 
léptekkel, de büszkén indultam a 
nagy útnak. Természetesen a vo
natra szállva, az első ajtón fenna
kadtam! De sebaj, van velem két 
fiú is és most férfinak érezhetnék 
magukat és cipelhetnék egy kicsit 
lovagiasan az én cókmókomat is. 
A válasz mi volt? A nők egyenran
gúak és ezt most is élvezhetik.

Tehát fel a nagy kalandra! Bu
dapesten, a Rózsák terén volt a 
szállásunk az Evangélikus Gimná
zium kollégiumában. Itt sok 
ismerőssel találkoztam. Egy 
ugyancsak Drezdába utazó lánnyal 
voltam egy szobában. Hajnalban 
indultunk a találkozó helyére, ahol 
szintén sok ismerőst köszönthet
tem. Elkezdődött a hosszú utazás. 
Szlovákia, Csehország, Németor
szág. Prágában tartottunk egy kis 
pihenőt, amit arra használtunk fel, 
hogy egy kicsit sétáljunk a szép vá
rosban.

Drezdába, a régóta várt város
ba, 19.00-kor érkeztünk meg. A 
nagy örömünk kicsit alább szállt, 
mikor megpillantottuk a hatalmas 
tömeget. Bármerre néztünk, min
denhol fiatalokat láttunk. Az egész 
város fel volt bolydítva. Lelkesedé
sünk kezdett elhagyni minket, 
amikor kiderült: nem vagyunk re
gisztrálva, nem kapunk belépőt, 
nem kapunk ingyenes utazást, 
nincs szállás, nincs ennivaló, nincs 
ajándéktáska, fagyi.

Ennek ellenére páran elmen
tünk a megnyitóra a sportcsarnok
ba. A program áhítattal kezdődött

és mikor az imádság után felemel
tem a fejem és körülnéztem, hirte
len nagyon megdöbbentem. Ren
geteg embert láttam imádkozni és 
mint később kiderült, 35 000 fiatal 
és idősebb evangélikus volt itt raj
tunk kívül. Különös és feledhetet
len érzés volt azt tudni, hogy raj
tam kívül még hány fiatal és kevés
bé fiatal gondolkodik hasonlókép
pen és keresi az utat Jézus felé. A 
több ezer ember együtt énekelt, 
imádkozott és ünnepelt!

Az istentisztelet végén németül 
és angolul elmondták a találkozó 
fő programjait és a helyeket, ahol 
majd ezeket tartani fogják. Kap
tunk erről ismertetőt is, amiben 
csodálkozva láttuk, milyen gazdag 
programkínálatból lehet válogatni. 
A városban egyidőben több helyen 
több összejövetelt, műsort is szer
veztek.

Miközben csodálkoztunk, nem 
vettük észre, hogy eltűnt a bu
szunk. Mit volt mit tenni, mi addig 
egy szobor tövében fagyoskod- 
tunk, míg a rendőrség keresgélte. 
A  mirelitté válás közben óriási 
nyelvi sikerek értek minket. Hur
rá! Végre kaptunk szállást. Ami
nek már nem annyira örültünk, 
hogy a várostól 35 km-re.

Az éjjeli menedékhelyünk sem 
volt sokkal melegebb. Lefekvés 
szardíniaként, természetesen a föl
dön. Szörnyű!

A nap úgy indult, hogy nem kap
tunk reggelit. Mivel mindenkinek 
elfogyott a hazai elemózsiás cso
magjából minden, ezért elintézték 
nekünk, hogy megtízóraizzunk az 
egyik sátorban. Utána sikerült a 
regisztrációt elintézni és kaptunk 
részvételi kártyát, ami több ked
vezményre jogosított, például ez
zel ingyen utazhattunk, a progra
mokon részt vehettünk, bárhová 
beléphettünk és költőpénznek ad
tak mellé 100 márkát.

Második éjszakánk már szuper 
volt, 7-en voltunk egy szobában és 
csak 25 km-re a várostól.

Harmadik napunk szintén kelle
mesen indult: finom reggelit ehet
tünk. Valahogy be kellene jutni a 
városba! Busszal, S-bahnnal be
utaztunk és megnéztük a Zwin
gen, a gyönyörű kastélyt. Majd vá
rosnézés következett. A délutáni 
program a külföldieknek volt meg

szervezve, ami ismerkedési 
lehetőséget nyújtott mindenkinek. 
Később megnéztünk egy fesztivált 
az Elba partján. Visszatérve a vá
ros felé, a buszon utazott egy né
met-magyar fiú, akivel jól elbeszél
gettünk, hisz nem volt nyelvi ne
hézség közöttünk. Később lesétál
tunk a Fő utcára. A  hozzátartozók 
megnyugtatására 1 m árkáért tele
fonáltam haza, hogy kissé fárad
tan, de jól érezzük magunkat.

Másnap bőséges reggelit kap
tunk, majd busz, S-bahn. Újabb ér
dekes program az egyik Hallével 
szembeni téren: különböző ügyes
ségi feladatokat kellene megolda
nunk. így gólyalábazás közben is
merkedtem meg egy kómásokkal 
foglalkozó orvossal, aki sok érde
kességet mesélt munkájáról.

Lassan letelt rövid itt-tartózko- 
dásunk és valami emléket is sze
rettem volna hazavinni, ezért egy 
nagy áruházba mentünk, ahol fi
nom német csokikat vásároltam. A 
szállásra való visszaütünk elke- 
serítően történt: a pályaudvaron 
nem jött a vonat, mint később ki
derült, ünnepi m enetrend volt. 
Órákig vártunk és szép lassan csat
lakoztak hozzánk mások is: öku
menikus csoporttá váltunk. Jól el
beszélgettünk, csak egy baj volt, 
hogy az idő múlásával majdnem 
szoborcsoporttá dermedtünk a 
hidegtől. Végül hajnali 1.00-kor 
jö tt értünk a saját buszunk, így 
már 3 körül le is feküdhettünk 

• Utolsó reggelivel felszerelkezve, 
nagyon nehezen, de elindultunk 
haza! Hosszú, fárasztó buszozás 
után végre Budapestre értünk, so
káig búcsúzkodtunk. Szintén a Ró
zsák terén volt a szállásunk és az 
ismerősöknek még órákig mesél
tem élményeinkről.

Másnap vonattal hármasban 
vágtunk neki a hátralévő kilométe
reknek. Hazaérkeztünk!

Csodálatos és felejthetetlen él
ményeket szereztünk és azt hi
szem, ezt a lehetőséget, hogy Ma
gyarországról ez a kis csoport ki
utazhatott, egyházunk budapesti 
szervezőinek köszönhettük, és ter
mészetesen lelkészünknek, aki ezt 
nekünk felajánlotta és buzdított, 
segített minket a problémánk 
megoldásában.

Dubovay Angelika



Liturgiái konferencia Emléktáblák a Luther-évben Sopronban
tyAz evangélikus liturgia múltja és 

jövője” címmel konferencia volt 
lelkészek, kántorok, karvezetők, 
teológiai hallgatók és más érdek
lődők részvételével. Egy ügy, fel
adat és probléma hozta össze őket: 
az evangélikus liturgia, vagyis is
tentisztelet megújításának vágya. 
A konferenciát a Magyarországi 
Evangélikus Egyház Zenei Bizott
sága és a Magyar Egyházzenei 
Társaság Protestáns lágozata hív
ta össze.

Külön színt adott az együttlét- 
nek, hogy Ferenczi Ilona zenetörté
nész vezetésével több részt is el
énekeltünk a Protestáns Graduál 
című gyűjteményből. Rövid elő
adásában megvilágította a magyar 
protestáns gregorián éneklés tör
ténetét és mai lehetőségeit. -  Az 
evangélikus liturgia múltjáról, tör
ténetéről és a belőle adódó kérdé
sekről igen érdekes előadást tar
tott D. dr. Prőhle Károly. A  liturgia 
Jézus rendelkezésén és az apostoli 
hagyományon alapul, de a közös 
alapból a felekezetek más és más 
következtetést vontak le. Luther 
fő elve a liturgia kapcsán az egy
szerűsítés volt. Érintette a vasár
naponkénti úrvacsora kérdését. 
Lehet szorgalmazni a minden va
sárnapi úrvacsorát, de aláhúzta, 
hogy az istentisztelet úrvacsora nél
kül sem csonka. -  D. Szebik Imre 
püspök a mai evangélikus isten- 
tiszteleti élet kérdéseit elemezte. 
Felsorolta, hogy mely gondok te
szik szükségessé egy majdani új 
Agenda előkészítését. A  hívek ré
széről tartalmi és formai kritikák 
vannak. Az istentisztelet kríziséről 
beszélhetünk. Ezt a krízist a kato
likusok is érzik. -  Laborczi Zoltán 
szerint első a tartalmi kérdés, amit 
így is megfogalmazhatunk: érti-e a 
liturgiát a gyülekezet? Hosszan 
foglalkozott a gyónás liturgiái he
lyével. Hangsúlyozta: Luthernál a 
gyónás nem az úrvacsorához, ha
nem a kereszteléshez tartozik. Ez 
úgy értendő, hogy a gyónás „a ke- 
resztség újra megélése”.

Ferenczy Zoltán a liturgia meg- 
elevenedését sürgette. Legyen a 
hittankönyvekben is tanítás a litur
giáról! Kár, hogy a rádió és tévé 
csak igeliturgiát ad úrvacsora nél
kül. Fokozni kellene az úrvacsora 
örvendező jellegét. Az úrvacsorái 
liturgia egyik célja: előkészíteni a 
gyülekezetei a mennyei kórusba való 
majdani belépésre. -  Fehér Károly 
rámutatott a folyamatos liturgiái 
nevelés szükségességére, amely 
nélkül új Agenda nem képzelhető 
el! Tehát: képzés is kell és nevelés
is. A magyar gregorián anyag in
tegrálása jó lenne, de ne tekintsék 
antikvitásnak, mert akkor csak ku
riózum lesz belőle. -  Hafenscher 
Károly nagy örömmel tanulmá
nyozza öt éve a friss német liturgi
ái irodalmat. Megemlékezett 
Jánossy Lajos 1976-ban elhunyt li
turgiái professzorunkról, akinek 
munkássága mély nyomot hagyott 
a ma már idős papi nemzedékben. 
Könyvét érdemes ma is elolvasni. 
Az egyház megújulásával együtt 
jár a liturgia megújulása -  és vi
szont. Az élő liturgia változik, de a 
régi kincseket is meg kell becsülni.

Trajtler Gábor rámutatott arra, 
hogy Németországban liturgiái re
form van folyamatban. Az 1980- 
ban megjelent Agenda sok szabad
ságot ad. Sajnos, a liturgikus gon
dolkozás papságunkban nem álta
lános. Nagy kár, hogy sem az Éne
keskönyv, sem az Agenda varián
saival lelkészeink általában nem 
élnek. Érdekes részleteket olva
sott fel a mostani bajor liturgiából, 
aminek lendületessége példamu
tató lehet.

A  konferencia ebéd után hozzá
szólásokkal folytatódott. Elhang
zott az az igény is, hogy a liturgia 
elkötelezettjeinek sűrűbben kelle
ne találkozniuk és kicserélniük a 
hasznosítható elgondolásokat.

A  konferenciát a Deák-téri 
templomban Ferenczi Hona által 
vezetett záró Vesperával fejeztük 
be.

Gáncs Aladár

Reformátorunk halálának 450. 
évfordulóján a soproni gyülekezet 
záróakkordként egész napos ünne
pi sorozattal emlékezett meg Lu
therről, aki az evangélium tiszta 
fényét ragyogtatta fel hazájában. 
De eljutott a halála utáni időben 
még erőteljesebben, mint életében 
a határszéli Sopronba is.

Ma is ragyog az ige, mely „kő
szálként megáll” és jobban tündök- 
lik, mint templomunk tornyának 
aranyozott keresztje és gömbje az 
52 méter magasságú csúcson. Eb
ben a bizonyosságban volt együtt 
templomunkban a 10 órai istentisz
teleten a nagy gyülekezet, melyben 
Sopron három evangélikus iskolá
jának diákjai és tanárai együtt hall
gathatták az ige üzenetét. Jó volt 
hallani a jelenlévő felnőttek között 
az ifjúság friss énekhangját az 
„Erős vár a mi Istenünk” énekünk
ben. A  szószéki szolgálat után a lí
ceumi fiatalok tartalmas műsorral 
szolgáltak, melyet igei, zenei motí
vumokkal beépítettek a Luther-év- 
be, idézve reformátorunk művei
ből. Kiemelkedett a 3. hitágazat lu
theri magyarázatának elmondása 
magyar és német nyelven. Tölli Ba
lázs irányításával végezték szolgá
latukat fiataljaink.

Délben a gyülekezet temetőjé
nek előterében folytatódott az ün
neplés, ahol Weltler Sándor és 
Szimon János lelkészek szolgálatá-
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A liturgiában a történelmi 
egyházak püspökei és 
vezető lelkipásztorai 

vesznek részt.

Presbiterek az Ige körül
Először találkozott és töltött két 

napot együtt 7 gyülekezet (Pest- 
szentlőrinc, Kispest, Ősagárd, Érd, 
Zugló, Orosháza, Pesterzsébet) 
presbitereinek mintegy 30 tagú 
csoportja Piliscsabán, a Béthel 
missziói otthonban. Öt gyülekezeti 
lelkész és három igehirdető szava
in keresztül szólt hozzánk az Ú r a 
rövidnek tűnő hétvégén.

Ez a kezdeményezés újszerű, 
bár sok a hasonlóság az ApCsel 
20,17-21-ben leírt eseményhez, 
amikor nem Pál apostol ment el 
Efezusba, hanem az efezusi gyüle
kezet véneit, presbitereit hívta 
Milétoszba, hogy zavartalanul be
szélhessen velük. Erről szólt 
ugyanis a csendesnapok bevezető 
igehirdetése.

Pált a Lélek kényszeríti, hogy 
Jeruzsálembe tartson, bár tudja, 
hogy ott veszedelem váija. Mégis 
indul és ímé lelkeket nyer meg 
Krisztusnak, amíg halad Jeruzsá
lem felé. Arról is hallottunk a kö
vetkező igehirdetésben, hogy nincs 
független ember, mert vagy Isten
től függünk, vagy a Sátántól, de Is
tentől függeni, a Lélek által irá
nyítva, támogatva, vezetve élni 
mindennél jobb. A  presbiter is 
csak akkor lehet jó  vezető, ha az 
Úr által vezetett ember.

A másik igeszakasz Róm
16,1-16 volt. Fébé nőtestvér alakja 
úgy jelent meg, mint akire Pál 
apostol azt a szolgálatot bízta, 
hogy a Római levelet vigye el a 
címzettekhez. Az apostol ismeri a 
rábízottakat, 27 nevet említ és 
szinte mindenkiről mond valami 
rá jellemzőt. Mai presbiterek, tud- 
juk-e, mi a feladat? Kik a címzet
tek? Van-e üzenet az ajkunkon? 
Mondaná-e mireánk is Pál: „Krisz
tus kipróbált embere”? vagy „sokat 
fáradozott az Úrért”? Jézus biztatá
sa hangzott a megannyi kérdés 
után: „Ha valaki nekem szolgál... 
megbecsüli azt az A tya” Ján 12,26.

A szolgálat alapfeltételeiről vi
lágos, félreérthetetlen tanítás 
hangzott el. Mik ezek a feltételek? 
Rendezett kapcsolat az Úrral: 
Megbékülés Istennel. Hagyni, 
hogy Isten új életet adjon. Milyen 
a mi presbitériumunk? Rendben

vannak-e dolgaink Istennel? Amíg 
el nem rendeztük ügyünket az Úr
ral, addig dolgozni, munkálkodni 
lehet ugyan, de szolgálni csak elhí
vással lehet. Nem elég a presbitéri
umban ülni, az még nem ment 
meg a kárhozattól. Nem elég ke
gyesen eljárni a gyülekezetbe és 
másutt meg úgy élni, mint a világ 
fiai. Akinél ezt a kettősséget lát
juk, intsük Krisztus irgalmával, 
hogy rendezzék dolgukat Istennel. 
A  szolgálathoz odaszánás és alázat 
is szükséges. A  személyes kérdésre 
is keressük a választ. Alkalmas va
gyok-e én a szolgálatra? Magamtól 
semmiképp, Isten tehet rá alkal
massá. Úgy kell végeznünk a szol
gálatot, hogy arról számot kell 
majd adnunk Krisztus ítélőszéke 
előtt. Jó lenne, ha az Úr az ítélet 
idején azt mondaná, „jól vagyon jó  
és hű  szolgám, kevesen voltál hű, 
sokra bízlak ezután”.

Ezt a tanítást is beszélgetés követ
te, és elhangzott ez az üzenet is Jer 
15,19-ből: „Ha megtérsz, megenge
dem, hogy újból szolgálatomba állj”.

Az idősödő apostol végrendele
te -  volt a következő igehirdetés 
címe. „Többé nem látja arcomat 
sen k i...” (ApCsel 20,25-31). D rá
maiak Pál szavai: „mindenki vérétől 
tiszta vagyok”. Ezékiel 33,2-9 segít 
megérteni, hogy az őrálló felelős
sége élt az apostol szívében, mert 
ha jön az ellenség, de az őrálló 
nem fújja meg a kürtöt és az ellen
ség valakit levág, akkor az ő „vérét 
az őrállótól kérem szám on”. De ha 
figyelmeztetted és meghal, „te 
megmentetted lelkedet”. Felelősek 
vagyunk Isten teljes akaratának 
hirdetéséért. Pál apostol, aki tu
dott könnyek között könyörögni a 
nyájért, most dühös farkasoktól 
félti az Isten egyházát. „Tudom, 
hogy jönnek”-  és jöttek. M érhetet
lenül sok hamis tanító van közöt
tünk, magukat karizmatikusnak 
tartók, hit-gyülekezetesek, termé
szetgyógyászok, farkasok. Jer 23,2- 
ben olvassuk: „Hagytátok, hogy el- 
széledjen és szétszóródjon a nyájam, 
nem vigyáztatok rá. ” Az igehirdetés 
záró mondata ez volt: Orállóvá tett 
az Isten, viselj gondot magadra, 
hogy másra is gondot tudjon viselni.

Keresztyén etika címen Róm 
16,1 és Tit 1 alapján egyházi törvé
nyek és a Szentírás tanítása került 
elénk. Pál apostol azt hagyja meg 
Titusnak, hogy állítson feddhetet
len, tiszta erkölcsű férfiakat pres
biternek. Ma élő ember lévén, vál
lalhatom-e ilyen feltételek mellett 
a presbiterséget? Esküben vállal
tuk a példás életet, a feddhetet
lenséget, és ha így akarunk élni, 
rádöbbenünk, hogy nem megy. 
Pál azt is mondja, hogy ne újon
nan m egtért embert válasszatok. 
Ma meg ott tartunk, hogy szeret
nénk, hogy egyáltalán megtért 
ember legyen a presbiter, vagy 
csak jogi forma a presbiterválasz
tás? Nem!

A  befejező igehirdetés címe ez 
volt: Pál búcsúzik (ApCsel 
20,32-38). Isten országában nincs 
üzleti gondolkodás. A  Magvető 
szórja a magot számolatlanul, pa
zarol. Hát a presbiter sem lehet 
rút, nyereségvágyó. Pál Fii 3,8-ban 
kárnak ítél mindent Krisztus Jé
zus, az Ú r ismeretéért. Pál nem 
mérlegel, mint a gazdag ifjú, hogy 
megéri-e, vagy nem. Jól tudhatjuk, 
hogy amiben vagy akiben bízunk, 
az az istenünk. Pál és társai térdre 
esnek -  így olvassuk -  és könyö
rögnek. Meghajtom térdemet a mi 
Urunk Jézus Krisztus előtt -  íija Pál 
másutt (Ef 3,14). Jézus nevére min
den térd meghajoljon... (Fii 2,10). 
Mikor hajoltál meg az Úr Jézus 
előtt? -  hangzott a kérdés. Jézus 
Krisztus méltó arra, hogy megha
joljunk előtte. Pál és a vének nem
csak térdre borultak, hanem 
együtt is imádkoztak. Mi a mi kö
zös imádságunk akadálya? Az-e, 
hogy nem vagyunk egy akaraton? 
Lehet ez is akadály, meg a hiúság 
is. Imádkozzunk úgy, hogy tudjuk, 
nem vagyunk magunkra hagyva, 
mert „maga a Lélek esedezik értünk 
kimondhatatlan fohászkodásokkal” 
(Róm 8,26).

A két csendesnap szervezői és 
igehirdetői voltak: Havasi Kálmán, 
Széli Bulcsú, Ittzés István, Győri 
Gábor, Szolga Tőkés Sándor, Far
kas János, Pintér Tibor, GöllnerPál. 
Köszönet a szolgálatukért.

Horváth Miklós

val Luther-emléktábla avatására 
került sor, amely Sz. Egyed Emma 
szobrászművész alkotásaként Kás- 
pár Hermina áldozatvállalásával 
került temetőnk előterébe ezzel az 
igei bizonyossággal: Nem halok 
meg hanem élek és hirdetem az ÚR 
hatalmas tetteit!

A z ünnepnap záróalkalma este 
ismét a templom volt. Dr. Vladár 
Gábor református lelkész igehir
detése után dr. Fabiny Tibor egy- 
háztörténész-professzor tartott 
előadást „Reformáció -  és a m a” 
címmel. Mintha a reformátor egy
kori kalapácsütései ismétlődtek

volna meg, miközben a 95 tételt ki
szegezte Wittenbergben, amikor a 
reformátor késői utóda négy tétel
szeggel erősítette oda előadása 
plakátját szívünk ajtajára, a sopro
ni protestáns, ünneplő gyülekezet 
„templomajtajára”. Ez a négy té
tel-szeg: 1. Luthert mély spirituali- 
tás -  mai utódait sekély lelki élet 
jellemzi. 2. Luther egész életét 
kétfrontos harc -  mai utódait két
oldalú közöny jellemzi. 3. Luther 
és Kálvin szigorú egyházfegyelmet 
gyakorolt -  ma a fegyelmezetlen
ség és a szabadosság olykor az egy
házban is megtűrt jelenség. 4. Lu
ther egész reformátori tevékenysé
ge felelős szolgálat volt német 
nemzete jövőjéért -  a mai magyar 
protestáns értelmiség alig hallatja 
hangját nemzete sorskérdéseiben. 
-  A  tételek bizonyára megakadtak 
sokunk szívének ajtaján.

Az előadást követően felújított 
orgonánkon Csizmadia Béla orgo
nista-kántorunk egy művet játszott 
a reformáció témaköréből, miköz
ben a gyülekezet a templom előte
rébe vonult, ahol a falon elhelye
zett Luther-emléktáblát avatta fel 
dr. Fabiny Tibor professzor. Meg
rendítő volt, amint elhangzott Lu
ther imádsága, melyet Wormsban 
mondott 1521-ben. A teljes Lu- 
ther-képből nem maradhat ki az 
imádkozó reformátorunk, mert 
ebből a tusakodásából született

meg a „toronyélmény”, az evangé
lium lényegének felismerése. Az 
emléktáblát a soproni gyülekezet 
állította a Luther-év emlékére, 
Soltra E. Tamás szobrászművész 
alkotása és Steiger János kőfaragó
mester presbiterünk munkája.

Azért került a „halottak birodal
mának” előterébe és a templo
munk előcsarnokába Luther-em- 
léke, hogy 450 év távlatából ra
gyogjon az evangélium a mai nem
zedék életében és kerüljön a cent
rumba Krisztus!

Szimon János 
Fotók: Gálos Ernő
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1. NAP KRISZTUSBAN KIENGESZTELŐDVE

„Isten, aki kiengesztelt minket Krisztus által” (2Kor 5,18)
lM óz 22,1-13. Vedd egyetlen fiadat...
Zsolt 22,1-20. Hozzád kiáltottak és megmenekültek...
Kol 1,18-23. Kiengesztelt most titeket
Jn 3,13-17. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta

Magyarázat
Itt találunk rá az evangélium szívére, 

a keresztény hit központi üzenetére: 
Krisztusban Isten kiengesztelte a vilá
got magával. A kiengesztelés ajándéka 
elő volt készítve Isten népének törté
netében és vágyakozásában. Izsák fel
áldozásában a keresztények Krisztus 
áldozatának előképét látják, melyben

Isten nem kímélte egyetlen Fiát. Ha az 
emberek rendszeresen mondogatnák a 
22. zsoltárt, összekapcsolhatják a kez
deti elhagyottság panaszszavát a ki
szolgáltatottságnak a bizakodó remé
nyével a 19-20. versekben. Ez az a 
zsoltár, melyet a keresztény hagyo
mány a megfeszített Krisztus szájába 
ad (Mt 27,46).

A  Szent János evangéliumának 
összefoglalásában található üzenet 
ugyanaz, amelyet Pál és a többi apostol 
fáradhatatlanul hirdet: úgy szerette Is
ten a világot, hogy egyszülött Fiát adta 
érte, aki meghalt, hogy kiengesztelje Őt, 
békét hozva a kereszten kiontott véré
vel. Minden keresztény megkapja ezt az 
ajándékot, és azért él, hogy szolgája le
gyen a békének és kiengesztelődésnek 
mindenkivel és az egész mindenséggel.

Imádság
Miatyánk, Isten, köszönjük, hogy ki

engeszteltél minket Önmagaddal Fiad
ban Jézus Krisztusban. Köszönjük ne
ked a bizalmat az imádságban, hogy 
Lelked képes minden keresztényt ki
engesztelni egymással.

2. NAP A KIENGESZTELŐDÉS SZOLGÁLATA
„Isten, a kiengesztelődés szolgálatát bízta ránk” (2Kor 5,18)

' Ézs 61,1-3. " Az Ú í léDcéTajfMm:
Ő kent föl engem, hogy örömhírt vigyek

Zsolt 96. Naponta hirdessétek üdvösségét
2Kor 5,18-19. Ő adta nekünk a kiengesztelődés szolgálatát
Mt 10,7-16. Hirdessétek: közel van a mennyek országa!

Magyarázat
Minden keresztény arra van hivatva, 

hogy a megbékélés hírnöke legyen éle
tével és szavaival. Ez azt jelenti, hogy 
olyan hírnök és apostol legyen, akit az a 
Jézus küldött, aki maga az Isten nagy
követe. Ő teljesítette be Ezsaiás jöven
dölését azáltal, hogy örömhírt hozott a 
szegényeknek, gyógyulást és szabadsá
got a szükséget szenvedőknek.

A zsoltár helyesen mondja, hogy di
csőítsük Istenünket és hirdessük na
ponta üdvösségét, mert az ő szeretete, 
gondoskodása és törődése velünk vég
telen. Ugyanebben a szellemben -  és 
az ő ugyanazon Leikével -  küldte Jézus 
tanítványait a világba, hogy hirdessék 
az evangéliumot, hogy közvetítsék Is
ten megbocsátását, és hogy a legkülön
bözőbb formákban éljék meg az öröm

hírt. Jézus megbízza tanítványait a ki- 
engesztelődés szolgálatával is -  ezt is 
kell hirdetnünk a mai világban, keresve 
a keresztények egységét. /UL ozü

Imádság

Mindenható örök Isten,
Aki egyedül vagy képes csodákat 
művelni,
és olyan mértékben adakozni, amely 
meghaladja minden elképzelésünket 
és várakozásunkat, 
add nekünk és egyházainknak 
Szent Lelked kegyelmét!
Egyesíts bennünket egyetlen 
szeretetben,
hogy együtt véghez tudjuk vinni azt 
a munkát, amellyel megbíztál 
minket,
és áldássá váljunk egymás számára.

3. NAP KIENGESZTELŐDÉS A KERESZTÉNYEK KÖZÖTT
„Ezentúl tehát nem tekintünk senkit emberi szempontból” (2Kor 5,16)
Ézs 13,5-10. Gyűljenek egybe a nemzetek
Zsolt 107,1-9. Az Ű r összegyűjtötte őket Keletről 

és Nyugatról, Északról és Délről
ApCsel 15,1-21. Isten éppen úgy megadta a pogányoknak 

a Szentleiket, mint nekünk
Mt 5,21-24. Először békülj ki felebarátoddal!

Magyarázat
A  keresztény közösségekben az em

berek már megtapasztalják az Istennel 
való kiengesztelődést. Mégis megosz
tottság van köztük, amely ellentmond 
ennek az ajándéknak.

Ezsajás/Izaiás által Isten elmondja 
csodálatos szándékát, hogy összegyűjt
se fiait és lányait a Föld határairól. A  
zsoltáros kitart amellett, hogy az Úr 
válaszol népének, amikor az erőtlen és 
nem találja az utat, amikor segítségül 
hívja őt nyomorúságában. Az Úr szere
tete szilárd és kitartó.

Isten összegyűjti népét, hogy egy 
hangon hirdessék csodáit és dicsőítsék 
őt. Ha egyenetlenség és meg-nem-

értés támad köztük, Lelke sürgeti 
őket, hogy összejöjjenek megbeszélni 
és megoldani a problémákat 
(ApCsel). Jézus felhívja azokat, akik 
követői akarnak lenni és akik Róla 
vannak elnevezve, hogy tegyenek félre 
minden haragot és sértést, győzzék le 
ellenérzéseiket és béküljenek ki egy
mással, mielőtt oltárhoz mennek. Lel
ke működik közöttünk és keresztény 
testvéreink között, hogy közelebb ke
rüljünk egymáshoz. A Lélek indította 
egyházainkat, hogy elkötelezzük ma
gunkat; keressük és kövessük a kien- 
gesztelődésre vezető utat, és így 
visszaálljon a keresztény közösség lát
ható egysége.

Imádság

Háromegy Isten, eléd jövünk 
igazi közösség utáni mélységes vágya
kozásunkkal,
a fiatalok és öregek, a férfiak és nők 
között
a gazdagok és szegények és mindenfaj
ta ember között.
Szeretnénk megszüntetni a kereszté
nyek közötti megosztottságot.
Segíts, hogy le tudjuk bontani az álta
lunk emelt sok korlátot.
Segíts, hogy szétoszlassuk gyanakvása
inkat,
hogy lássuk azokban a jó szándékokat, 
akikkel találkozunk.
Segíts, hogy félre tudjuk tenni saját bi
zonytalanságunkat,
hogy értékelni tudjuk mások méltósá
gát.
Segíts levetni félelmeinket, 
hogy eloszlathassuk mások félelmeit. 
Segíts legyőzni büszkeségünket, 
hogy szerethessük szomszédainkat, 
mint önmagunkat.
Add meg nekünk a valódi közösség 
ajándékát,
a másokkal való kiengesztelődésben.

4. NAP A KIENGESZTELŐDÉS: MEGIGAZULÁSUNK
„...Isten  igazságossága legyünk Őbenne” (2Kor 5,21)
Ézs 53,3-9. Sebei által gyógyultunk meg
Zsolt 32. Megmentesz a bajtól
Róm 5,6-11. Vére által igazultunk meg
Jn 8,1-11. És nem ítéllek el.

Magyarázat
A struktúráknak és az ideológiák

nak, melyekkel együtt élünk, megvan
nak a maguk árnyoldalai. Isten mégis 
megtestesült é$ velünk élt egy olyan 
társadalomban, amelynek ugyancsak 
megvoltak a maga problémái. Ezsaiás 
gyönyörű szövegében találkozunk az 
U r szenvedő szolgájával, aki elnyo
m ott volt, akit megkínoztak és leöl
tek, mint egy bárányt. Ő viselte adós
ságainkat és szomorúságainkat, meg
vetett volt, megsebzett és összetört -

a mi tévelygéseink és bűneink miatt. 
M iatta merészelhetünk hinni a meg
bocsátásban, de nekünk kell gyakor
lattá tenni a kiengesztelődést keresz
tény közösségeink között és társadal
munkban.

Az evangéliumi részletben szereplő 
farizeusokat és írástudókat megkötöt
ték a kor struktúrái, de Jézus felismer
tette velük bűneiket. Nekünk is meg
mutatja: szeretete szabaddá tesz min
ket, hogy megbocsáthassunk egymás
nak és ne vétkezzünk újból.

Imádság
A mélységből kiáltunk hozzád, Isten. 
Halld meg szavunkat: 
halld azok kiáltásait történelmünk fo
lyamán,
akiket a Te nevedben üldöztek.
Halld meg korunk háborús áldozatai
nak kiáltását;
azokét, akik éheznek és szomjaznak; 
akik magányosak vagy a társadalom 
peremére kerültek.
A  gyermekek kiáltását, akikkel vissza
éltek;
a megalázott asszonyok és férfiak kiál
tását;
a bűn és a közöny kiáltását.
Mi részesei vagyunk a kiáltásnak is, a 
bűnnek is...
Mindannyian vétkeztünk ellened... 
Tégy szabaddá minket, hogy felismer
jük nagy szeretetedet 
és meg is osszuk azokkal, akik kiáltoz
nak!
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NA PRÓL  NAPRA A

Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. Rom 8,14

VASÁRNAP Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és 
megtartsa az elveszettet. Lk 19,10 (Zsolt 136,3-4; Zsolt 89; 
Zsolt 100; Mt 3,13-17; Róm 12,1-8; Zsolt 72). Isten azért 
küldte e földre, a bűnösök közé Fiát, hogy megmentést hoz
zon és ne romlást, üdvösséget és ne kárhozatot. Zákeust, a 
vámszedők fejét, akit utáltak az emberek, mert kiszolgálta a 
rómaiakat, megajándékozta barátságával, amikor betért a 
házába és leült az asztalához. A vele való beszélgetés által 
mentette meg őt az Isten számára. Zákeusnak ettől kezdve 
nem a pénz volt az istene, hanem az, Aki betért az otthoná
ba, Jézus.

HÉTFŐ Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz: 
Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta szá
motokra elkészített országot. Mert éheztem, és ennem adta
tok, jövevény voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam, és 
felruháztatok. Mt 25,34-36 (5Móz 10,18—19; Józs 3,5-11; Lk
5.1- 11). Isten örök országába e földi életen át vezet'az út. Itt 
dől el, hogy ott a mennyben az Úr melyik oldalán lesz he
lyünk. Az élet maga hozza elénk a különféle helyzeteket, 
bajban levő embereket. Átnézek rajtuk, vagy segítek? Ne fe
ledd testvérem, hogy a bajban levőben Jézus jöhet feléd, 
hogy próbára tegyen, mit is cselekszel?

KEDD Mikor Jézus, a mi életünk megjelenik, akkor vele 
együtt ti is megjelentek dicsőségben. Kol 3,4 (Ézs 40,10; Mk
1.1- 8; Lk 5,12-16). Sokan hajszolják a dicsőséget. Valami 
olyasmit felmutatni, ami az átlag fölé emel, ami elismerést 
vált ki az emberekben. Még a gyülekezeti élet területén is kí
sértés lehet a dicsőségkeresés. Lásd a farizeus imádsága. 
Emlékeztessen Jézus szava: „aki elveszti az ő életét énértem, 
megtalálja azt.” Az Úrnak átadott, szolgáló élet az, mely 
megmarad. S amikor Jézus visszajön, a második Ádventben, 
akkor Vele együtt lesznek dicsőségben azok, akik Öt szolgál
ták itt ezen a földön, az emberek között.

SZERDA Pál úja: Szüntelenül imádkozunk és könyörgünk 
értetek, hogy tökéletesen ismerjétek meg az ő akaratát min
den lelki bölcsesség és belátás révén, erősödjetek meg min
den erővel az ő dicsőségének nagysága szerint a teljes állha
tatosságra és az örömmel viselt hosszútűrésre. Kol 1,9-11 
(Ézs 35,3; Jn 3,22-30; Lk 5,17-26). Egy élet is kevés ahhoz, 
hogy Isten akaratát. Isten dolgait megismeijük. így értjük 
meg, hogy Pál és munkatársai imádkoztak szolgatársaikért, a

hitben testvéreikért. Azért, hogy teljesedjen ki azok életében 
a lelki bölcsesség s a belátás. Hogy legyen bennük állhatatos
ság, hosszútűrés. Csupa olyan lelki kincs, amit nem nélkülöz
hetnek Isten gyermekei. Mivel sokszor van olyan helyzet az 
életünkben, amikor csak ezek a lelki javak, lelki kincsek se
gítenek bennünket abban, hogy Isten gyermekeinek találtas
sunk.

CSÜTÖRTÖK Mert Isten igéje élő és ható, élesebb min
den kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek 
és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és 
szándékait. Zsid 4,12 (Jer 23,29; Mt 4,12-17; Lk 5,27-32). 
Isten előtt nincs titok. Bezárkózhatok a házamba, szobám
ba, kizárhatok onnan mindenkit. Ő minden gondolatom is
meri, Őt nem zárhatom ki. Félelmetes ez? Az Istent nem 
szerető, Előle menekülő ember számára, bizonyosan. De 
csodálatos erőforrás azok számára, akik minden nyomorú
ságuk ellenére, szeretik és tisztelik Urukat. Ahogy Péter 
mondotta feltámadott Urának: „Uram, Tfc tudod, hogy én 
szeretlek téged. S Jézus tudta, hogy Péter igazat mond, mert 
belelátott a szívébe. Rólunk is tudja, hogy mikor mondunk 
igazat.

PÉNTEK Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jé
zusban is megvolt. Fii 2,5 (Péld 17,5; lKor 1,26-31; Lk 
5,33-39). A gyerek szülőjét utánozza. Az inas mestere moz
dulatait figyeli. A tanítvány számába Krisztus a példa. A 
samáriai falunál égi tüzet kívántak volna Jézus tanítványai, 
mivel a falu népe nem fogadta be őket éjszakai szállásra. Jé
zus kegyelmet gyakorolt a falu felé, s továbbvezette tanítvá
nyait. Jézust nem a bosszú, hanem a megbocsájtás vezette. 
Tudunk-e tovább menni, s megbocsájtani, harag és bosszú 
nélkül, ha valami sérelem ér bennünket?

SZOMBAT Állhatatosságra van szükségetek, hogy az Isten 
akaratát cselekedjétek, és így beteljesüljön rajtatok az ígéret. 
Zsid 10,36 (JSir 3,26; Jn 5,19-24; Lk 6,1-11). A Krisztus kö
vetésnek, a keresztyén életnek egyik alappillére az állhata
tosság. Egy feszültségekkel teli, Jézust kritizáló világban hi
teles szó csak akkor hangozhat el Övéi ajkán, ha nem az em
beri indulat szólal meg válaszként, hanem a Tőle kapott böl
csesség, türelmes, bűnöst mentő szó. Állhatatosan képvisel
ni Jézust ebben a világban csak az tudja, aki a maga akaratát 
alárendeli Ura akaratának. Aki nem a maga igazát mondja, 
hanem Uráét.

Szabó István

ÖKUMENIKUS IMAHET 1997
(folytatás a 3. oldalról)

5. NAP KIENGESZTELÖDES ÖNMAGUNKKAL
„Mindaz, aki Krisztusban van...” (2Kor 5,17)
lMóz 32,24-30. Istennel és emberekkel küzdöttél 
Zsolt 63,1-8. Lelkem eltelik veled, mint zsíros lakomával 
Kol 3,12-17. Krisztus békéje uralkodjék szívetekbe^)
Lk 7,44-50. Menj békével!

A VASÁRNAP IGÉJE

Magyarázat
Amíg Jákob menekült saját vétkének 

emlékétől, nem tudott megbékélni ön
magával. Isten próbára tette őt a 
Jabbók folyónál, Jákob harcolt Istennel 
és vereséget szenvedett, de áldást nyert. 
Ez új jövő felé nyitotta meg az útját, 
ahol „Isten kiapadhatatlan szeretete

jobb, mint az élet”. Kiengesztelődve 
lenni önmagunkkal azt jelenti, hogy Is
ten felől kezdjük látni magunkat -  mint 
aki Isten képére van teremtve, mint 
akit szeretnek és aki értékes, aki bűnös, 
de akit Isten hazavár. Az önmagunkkal 
való kiengesztelődés segít abban, hogy 
másokat új szemmel nézzünk.

Imádság

Istenem
mohón kereslek téged, 
olyan szomjúsággal, amely néha re
ménytelennek látszik.
Megértem a lábaidnál ülő asszony 
könnyeit
-  ezek belőlem is kibuggyannak. 
Tusakodj velem, Uram, mert mint Já- 
kób,
én is küzdők saját önismeretemmel. 
Tanítsd nekem megértésedet vétkeim
mel szemben,
hogy együtt tudjak érezni én is azokkal, 
akik ellenem vétenek 
és add meg nekem békédet!

Engedelmeskedjetek!
E f 6,1-4

A vízkereszt utáni vasárnapok 
arról szólnak, hogy Jézus Krisz
tusban eljött a világ világossága, 
vagyis a sötétség elmúlt, és fénylik 
már az igazi világosság. Nem szok
tunk arra gondolni, hogy ez a vilá
gosság nem csak Isten szeretetét 
hirdeti, hanem először mindig fel
tárja és leleplezi az ember valódi 
állapotát, elveszett voltát. így lep
lezi le az ember engedetlenségét 
is.

Mikor alapigénk az engedel
mességről szól, és arra szólít fel 
éppen azért teszi, mert az engedel
messég többnyire hiányzik! Ma sok 
családban sajnos megvalósul az, 
amiről Esaiás 3. ír, hogy a gyer
mek „uralkodik”. Néha a tanár-di
ák között is fenyeget, hogy meg
fordul a dolog, mintha a diáknak 
kellene irányítani a tanárt... léhát 
sok helyen kísért az engedetlen
ség. De hát mi is van az engedet
lenség mögött? Mindenféle enge
detlenség gyökere és háttere az Is
ten iránti engedetlenség.

Isten megszabta a családi élet, a 
munka stb. rendjét. És amikor az 
ember ezt felülbírálja, amikor túl
teszi magát Isten rendjén, amikor 
ő akar .valami mást, -  az az enge
detlenség. Az engedetlenség mé
lyen gyökerezik a gyermek szívé
ben, akinek első szava sokszor: 
„nem”. Alá kell húznunk, hogy az 
első bűn is az engedetlenség volt. 
Hogy az ember engedetlen az nem 
„rossz szokás”, hanem ez maga a 
bűn.

Nézzük közelebbről a családi 
példát. Ma megingott a szülő irán
ti tisztelet. Felületes Bibliaolvasás 
esetén elsiklunk afelett, hogy a 
negyedik parancsolat kifejezetten 
a szülő iránti tiszteletet húzza alá, 
és nem csak a szeretetet. Ma sok
szor laza a kapcsolat, és így sok 
szülő ha valami rosszat lát a gyer
meknél nem mer szólni, nem meri 
lebeszélni, visszatartani, a talán 
nem neki való baráttól, barátnő

től. Fél, hogy elveszti a gyermek 
„maradék” ragaszkodását is. Ki
alakul a „kényeztetés”. Megad ne
ki mindent, amit tud. A baj, hogy 
sok szülő maga sem veszi komo
lyan, hogy Isten rendje szerint ő a 
szülő és a nevelés is az ő feladata.

Igénkben a szülő is kap intést, 
hogy ne keserítse, ingerelje gyer
mekét. Ne éljen vissza a szülői ha
talmával.

Végül húzzuk alá azt, hogy a 
szülőknél is az engedelmességre 
nevelés csak akkor hiteles, ha a 
szülő maga is engedelmességben él, 
éspedig Isten iránt. Ez az enge
delmesség pedig nem jelent keve
sebbet, mint hogy saját magát és 
egész életét odaadja Istennek 
(2Kor 8,5).

Ez az új élet kezdete, ebből fa
kad minden engedelmesség, sze
retet és így a ránk bízott gyerme
kek nevelése is.

IMÁDKOZZUNK!

Urunk, Megváltó Krisztusunk! 
Megváltjuk, hogy sokszor vagyunk en
gedetlenek. Bensőleg a szívünkben 
fordulunk szembe Veled, amikor sor
sunk, terheink, gondjaink miatt keser
günk, zúgolódunk. Meg akarnánk 
szabni Neked, hogy hogyan segíts ra j
tunk. Ilyenkor szívünk olyan, mint a 
háborgó tenger. Szabadíts meg ettől és 
add, hogy Krisztusért megbéküljünk 
Veled. Adj új látást és más szemeket, 
hogy kegyelmedet és jóságodat lássuk. 
Csillapítsd le háborgó szívünket 
Krisztus által, hogy tudjunk naponta 
engedelmességben élni a Veled való 
közösségben. Ámen.

G.A.

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

január 11. szombat: Missziói Hír
adó

január 12. vasárnap: „Élő vízcsep- 
pek” -  igemeditációk 

Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 
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ISTENTISZTELETI REND
Budapoaten, 1997. Január 12.
I„ Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.); de. 10. (ne-. 

met) Dietrich Tíggemann; de. 11. (úrv.); du.! 
6.; Ó , Modori u. 6. de. fél 10. Csizmazia Sán- í 
dór; Pesthidegkút, n ., Ördögárok u. 9. de. fél' 
11. Rihay Szabolcs; Békásmegyer, III., Vízior- 
gona u. 1. de. fél 9. Thurnay Béla; Csillag
hegy, III., Mátyás kir. u. 31. de. 10. Donáth 
László; 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.) Zászkaliczky Péter; de. 11. (úrv.) Pin-, 
tér Károly; du. 4 szerete(vendégség; VII., Vá>! 
rosligeti fasor 17. de. 11. (úrv.) Szirmai, 
Zoltán; du. 6. Muntag Andorne; VIII., ÜUffi; 
út 24. de. fél 11. Kertész Géza; VÜL, Rákóczi 
út 57/b. de. 9. (szlovák) Cselovszky Ferenc;; 
Vm„ Karácsony S. u. 31-33. de. 9. Kertész' 
Géza; VIII., Vajda P. u. 33. de. fél 10. Fabiny; 
Tamás; IX., Thaly Kálmán u. 28. de. 11. dr. I 
Rédey Pál; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. j 
fél 11. Fabiny Thmás; X., Kerepesi út 69. de. 8. 
Tamásy Tamás; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. 1 
de. 8. (úrv.) Gáncs Aladár; de. 11. (úrv.) í 
Gáncs Aladár; du. 6. Ferenczy Erzsébet; XI., 
Németvölgyi út 138. de. 9. Ferenczy Erzsébet;! 
Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. j
; Budahegyvidék, XII., Ihrcsay V, u. 11. de. 9.) 
(úrv.) Kőszeghy Tun ás; de. 11. (úrv.) Kő-i 
szeghy Támás; du. fél 7. Thkács József; XfijÜ 
Kassák L. u. 22. de; 10. ifi. Kendeh György;! 
m ,  Frangepán u. 43. de. 8. ifi. Kendeh 
György; XIV, Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.)| 
Tkmásy Ihmás; XIV, Gyarmat u. 14. de. fél!
10. Thmásy Ihmás; Pestújhely, XV, Templom: 
tér de. 10. Rafael József; Rákospalota, XV,' 
Juhos u. 28. (kistemplom) de. 10. Szabó 1st- 1 
ván; Rákosszentmihály, XVI-, Hősök tere 11. j 
de. 10. dr. Kamer Ágoston; Cinkota, XVL,j 
Batthyány I., u. de. fél 11. Blatniczky János;; 
Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9.1 
Blatniczky János; Rákoshegy, XVII., Tfessedlkj 
tér de. 9. Kósa László; Rákoscsaba, XVH,! 
Péceli út 146. de. 9. Péter Attila; Rákoske
resztúr, XVII., Pesti út H L  de. fél 11. Kósa 
László; Rákosliget, XVII., Gázon Gy. u. de.
11. Péter Attila; Festszentlőrinc, 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., 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, XXL, 
Deák tér de. fél 11. Lehoczky Endre; Buda
fok, XXH., Játék u. 16. de. 11. Solymár Gá" 
bor, Budaörs, (ref. imahúz) de. 9. Endreffy 
Géza.

VÍZKERESZT UTÁNI 1. VASÁRNA
PON a liturgikus szín: zöld. A délelőtti 
istentisztelet oltári igéje: Jn  5,22-23; az 
igehirdetés alapigéje: É f 6,1-4.

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELE
TET KÖZVETÍT a Magyar Rádió a 
Kossuth adó hullámhosszán, 1997. ja
nuár 12-én, vasárnap de. 10.05 órakor 
az óbudai templomból. Igét hirdet: Bá
lint László esperes.

„ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK” 
címmel evangélikus félórát közvetít a 
Magyar Rádió a  Kossuth adó hullám
hosszán jan u ár 13-án, hétfőn 1330 
órakor. Előtte korálismertetés lesz 
13.20 órakor.

HAZAI ESEMÉNYEK
6. NAP KIENGESZTELŐDÉS A VILÁGGAL
„Isten kiengesztelte önmagával a világot” (2Kor 5,19)
Ézs 2,2-4. Jöjjetek, menjünk föl az Úr hegyére...
Zsolt 98. A föld minden határa látta Istenünk győzelmét
Ef 2,14-17. Egy új emberiség
Jn 6,48-51 A kenyér, melyet adok, testem a világ életéért.

Magyarázat
Jézus Krisztusban, aki életét adta 

a világért, kezdett megvalósulni a 
próféta látomása: minden nép egy
begyűlik az Ú r hegyén. „Nemzet 
nemzet ellen nem emel kardot.” Ke
reszthalála által Jézus lerombolta az 
ellenségek közti falakat, egyetlen új

népet teremtve, ő lett a világ békéje. 
Mikor a krisztushívők közt megvaló
sul az egység, a világ számára világos 
jelévé válnak Isten kiengesztelő mű
vének.

Imádság
Isten,

7. NAP AZ EGÉSZ TEREMTETT VILÁG KIENGESZTELŐDÉSE
„Új teremtés” (2Kor 5,17)
Ézs 11,1-9. A farkas együtt él majd a báránnyal
Zsolt 104,24-31. Találja örömét az Ú r műveiben
Róm 8,19-23. A teremtett világ kiszabadult a romlás bilincséből
Mt 6,25-34. Mennyei Atyád táplálja őket

Magyarázat
A zsoltár dicsőíti a Teremtőt, min

den művéért; a földtől, a tengertől, a 
hegyektől kezdve egészen a legap
róbb teremtményekig. De ez a te
rem tett világ nyög a fájdalomtól, 
kárhozatra ítéltetett és tulajdon cél
ja ellenére fordult az emberiség bű
ne és lázadása m iatt kezdettől fogva. 
A szenvedés a szülési fájdalomhoz 
hasonlít -  van remény az új életre, 
mely osztozik Isten gyermekeinek 
dicsőséges szabadságában. Jézus fel

villantja nekünk a „jó” teremtést, 
hogy tanítson minket gyermekként 
élni Isten Országában, melyre már a 
próféta várakozott: nem lesz többé- 
semmi ártó és gonosz, békében él 
majd a farkas a báránnyal és a gyer
mek oroszlánokkal és kígyókkal já t
szadozhat.

Imádság
Teremtő és Életadó, 
mi mindnyájan a te csodálatos terem
tésed részei vagyunk.

8. NAP KIENGESZTELŐDÉS ISTENNEL
„Krisztus nevében kérünk: engesztelődjetek ki Istennel” (2Kor 5,20)
Ezsí 12,1-6. Isten az én üdvösségem
Zsolt 33,12-22. Isten letekint a mennyből: látja az egész emberiséget 
2Kor 5,20-6,4. Intünk titeket: ne vegyétek hiába Isten kegyelmét 
Lk 15,11-32. A  tékozló fiú még messze volt, mikor Atya már látta őt, 

eléje sietett és átölelte

Magyarázat
Ezsaiás hálaadó himnuszban vallja 

meg, hogy Isten az ő üdvössége. Min
denkit hív, hogy igyék az üdvösségnek 
ebből a kútjából. Öröménekre hív 
minket, mert nagy közöttünk Izrael 
Szentje. A  zsoltáros csatlakozik az ör
vendezéshez, hirdeti, hogy Isten a mi 
segítségünk és védelmezőnk. „Boldog 
benne a szívünk, mert bízunk szent ne
vében.”

Pál korintusiaknak írt levele fi
gyelmezteti a keresztényeket az

im ahét alatt: értsék  meg mit jelent, 
hogy kiengesztelődtek Istennel. 
Aztán továbbmegy, mondván: 
olyan szolgáknak kell lennünk, akik 
képesek m agukat m inden módon 
átadni, hogy tudjanak m ásokat is 
bátorítani az Istennel való kien- 
gesztelődésre.

Az evangéliumi szakasz Isten irgal
mát hirdeti. Ő várja és átöleli a vissza
térő tékozlót. Ugyanakkor bátorítja 
másik gyermekét, hogy engesztelődjön 
ki testvérével.

Jézus Krisztus, a te Fiad életét adta a 
világért.
A te akaratod, hogy minden nép egy
begyűljön,
hogy baráttá váljanak az ellenségek, 
hogy egyetlen új emberiség legyen.
Mi még messze vagyunk ettől, 
gyűlölet, irigység vezet bennünket, 
meg a félelem a hatalom elvesztésétől. 
Adj nekünk erőt, türelmet és szerete
tet,
hogy dolgozzunk az egyházak közötti 
egységért,
hogy egyes emberek közötti szeretetért 
munkálkodjunk,
hogy fáradozzunk a népek közti meg
békélésért.
Tégy minket a Te új néped jelévé!

Felelősséget adtál nekünk, hogy gon
dozzuk,
óvjuk és tiszteljük a teremtett vüágot. 
Kudarcot vallottunk 
e feladat végzésében, amit ránk bíztál. 
Add nekünk a szükséges bátorságot, 
hogy megvalósítsuk, amit a próféta lá
tott:
„a farkas békésen él együtt a bá
ránnyal,
gyermekek az oroszlánokkal és a kí
gyókkal játszanak” -  
a te beteljesült világodban.
Adj nekünk együttérzést,
hogy gondját viselhessük a teremtett
világnak!
Adj nekünk ismeretet, 
hogy óvhassuk!
Adj nekünk szeretetet, 
hogy tiszteljük!
Adj nekünk vágyat a
kiengesztelődésre,
hogy gyógyíthassuk a világodat!

Imádság
Ameddig saját képünkre és hasonla
tosságunkra igyekszünk formálni Té
ged,
szükséges kiengesztelődnünk veled. 
Ameddig a hit ránk jellemző kifejezés- 
módjaival vagyunk elfoglalva 
és nem annak szívével, 
szükséges kiengesztelődnünk Veled. 
Ameddig saját ösvényeinket igyek
szünk járni 
letérünk a te utadról, 
szükséges kiengesztelődnünk Veled. 
Ameddig nem látjuk, hogy Te vagy 
az örökké szerető és megbocsátó 
Atya,
szükséges kiengesztelődnünk Veled. 
Ameddig nem látunk meg téged fele
barátunkban
szükséges kiengesztelődnünk Veled. 
Szeretettel és irgalommal teljes Isten, 
megváltó Jézus Krisztusunk Atyja, 
Tőled kapunk mindnyájan kegyelmet 
kegyelemre halmozva.

Január 16-án, csütörtökön délután 
(pontos időpont a heti TV műsor
füzetben!) a TV műsorában portréfil
met láthatunk „Hirdetem nevedet min
den nem zedéknek...” Találkozás Szabó 
Vilmos Béla paksi evangélikus lel
késszel -  címmel.

BÖRTÖNSZOLGÁLAT 
Imádkozzunk támogatóinkért, hogy 

ez évben is biztosíthassák fennmaradá
sunkhoz, működésünkhöz a szükséges 
anyagiakat.

A KERESZTÉNY-ZSIDÓ TÁRSASÁG 
RENDEZVÉNYEI:

Január 13-án, hétfőn a Fasori Gim
náziumban du. 5 órakor a hitoktatók 
előadássorozatában dr. Szécsi József 
főtitkár a Zsidóság a hitoktatásban 
címmel tart előadást.

Január 15-én, szerdán a Deák téri 
Gyülekezeti teremben 5 órakor az el
nökség Újévi Sajtótájékoztatója. Utá
na Földes Mária: A  séta c. írását el
mondja: Havas Judit előadóművész.

Még kapható:
Útmutató 1997.

Ára: 110,- Ft 
Evangélikus naptár 1997. 

Ára: 230,- Ft
Evangélikus Falinaptár 1997. 

Ára 60,- Ft
Kaphatók és megrendelhetők 

a Sajtóosztály Könyvesboltjában 
(VÜL, Üllői út 24.)

SZÜLETÉS
Isten iránti hálával tudatjuk, hogy 

András nevű második gyermekünk 
megszületett. Csizmadia Agnes és Sik- 
ter János, Porrogszentkirály.

MAGYARSÁGUNK címmel negye
dik kiadásban jelent meg Ádám Sán
dor nemzettudatot ébresztő és erősítő, 
nagysikerű könyve, melynek első há
rom kiadása rövid idő alatt elfogyott. 
Kapható: Pannónia u. 22.; Ferenciek 
tere 8.; Üllői út 24.; József krt. 26. Ára 
'690 Ft, Európában 10 DM; tengerentúl 
10 USD+postaköltség. -  A szerző 
(1142 Budapest, Edison köz 8. Tel.: 36- 
1-3835-173) meghívásra díjmentesen 
bárhol tart előadásokat e tárgykörben 
ott, ahol a megrendelt könyvek ára fe
dezi költségeit. -  E  könyv eddig anya
giak hiányában tömegesen nem jutott 
el sem az anyaországi, sem az erdélyi,

felvidéki, délvidéki és kárpátaljai isko
lákba. Ezért ha bőkezű adakozók ezek 
megajándékozására vállalkoznak, ne
vük a következő kiadásban megörökí
tésre kerülhet. A közösségnek ajándé
kozott könyvek ára pl. a Magyar Cso
daszarvas Alapítványon keresztül 
(1022 Budapest, Bimbó u. 63. Ibi.: 36- 
1-115-9121) az adóalapból leírható. 
Nagyobb megrendelést és hirdetést a 
szerző címére kell küldeni. Az alapít
vány csekkszámlaszáma:

104021636691-00000000.

MEGJELENT! ÚJRA KAPHATÓ!
A Veritas Kiadó gondozásában újra meg

jelent Baranyi: Konkordancia a Károli Bib
liához c. könyve. Ára 4800,- Ft. Viszontel
adóknak kedvezmény. Megrendelhető: Veri
tas Kiadó 1204 Budapest, Ady E. u. 89. Ibi.: 
283-0148. Ugyanitt kaphatók keresztyén vi
deokazetták. Kéije katalógusunkat!

Beteg nővérem mellé ápolónőt keresek. 
Sürgősen! Ibi.: (27) 300-164.

MESTEKMÚ
A DIGITÁLIS ORGONÁK KÖZÖTT

Mesterségünk „tilkai”:
— csak a valódi sípok hangjához mérhető 

hangminőség
•  egyedülálló megbízhatóság

-  Intonálhatóság a helyszín akusztikája és a
felhasználó ízlése szerint 
-  páratlan típusválaszték

-  templomi Idépítettségű hangsugárzás a leg
kisebb modelleknél is

-  ellenőrizhető, felkereshető hazai referenciák 
-  egyedi szolgáltatások, ingyenes akusztikai

felmérés
-  5 éves garancia

-  kedvező árak és fizetési feltételek 
Várjuk érdeklődőinket a holland Johannus 

Orgonagyár magyarországi képviselt*' 
SPEED-EX Kft'

1056 Budapest Irányi u. 17. ID. 1. 
TtUUx. 118-0768 vagy 118-0191

Üdüljön Sopronban, az Evangé
likus Vendégház 2-4 ágyas, össz
komfortos szobáiban! 1996. de
cember 1-23-ig, és 1997. január 2- 
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vezmény.

Szállásdíj reggelivel csak bruttó 
1200,- Ft/fo/nap.

Szobát foglalni Kiéli Erzsébet 
vendégházvezetőnél lehet. Cím: 
9400 .Sopron, Zerge u. 26. Tblefon: 
(99) 316-214.

KONKOLY MŰVEK
Toronyóra 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. 
Tblefon: 06/28-360-175 
Budapesti iroda:
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Tblefon: 330-6394
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Ne megszokásból imádkozzunk! 
Ne is szükségből, amely térdre kényszerít 

és imára kulcsolja kezünket, 
hanem belső igényből! 
Ne szégyelljük az imát! 

Higgyétek el, az ember térdelve nagyobb, 
mint állva, mert a hatalmas Isten van vele. 
_____  Egy lelkipásztor naplójából

■

A TARTALOMBÓL
REMÉNYSÉGEN FELÜL

HITÉLETI KÖZPONTOK FELSZENTELÉSE 
NÓGRÁDBAN

„BIBLIATISZTÁZÓ”

EGY KIRÁNDULÁS EMLÉKÉRE

Imádkozzunk együtt?
Kisgyerekként, nagyon tradicionális gyülekezetben 

éltem. Kevés váratlan eseményre emlékszem. A temp
lomról a szürke mozdulatlanság jut eszembe. A meg- 
elevenedés egyik első jele a januári imahét volt. Estéi 
meghatározó gyülekezeti élménnyé váltak számomra. 
Már pusztán a helyszín. Végre nem a jéghideg temp
lom! Gyülekezeti terem, ami nem volt más, mint a 
parókia egy erre a célra elkülönített szobája. Hamar 
kinőttük. Tálán már hétfőn hozzányitották az irodát, 
kedden a lelkészlakás konyháját rakták tele templomi 
lócákkal és minden elképzelhető ülőalkalmatossággal. 
Aztán ez a létszám vált megszokottá és normálissá. A 
lelkész arra a pontra állt, ahol a három helyiségből 
nagy valószínűséggel a legtöbben láthatták. Osztottuk 
a primitív technikával sokszorosított énekszövegeket: 
a dunántúli énekeskönyv „hétszázas” énekeit tanul
gattuk. Papírról, mert nálunk a szarvasi énekeskönyv 
járta. Aztán közös imádság következett. Fébés konfe
renciákon edződött asszonyoknak nem kellett tanítani 
a technikát. Az irodában ülők hálaadó imádságot 
mondtak, a gyülekezeti teremben lévők bűnbánót, a 
konyhaiak könyörgőt. Szinte senki nem rontotta el. 
Minden fajtából bőven volt mondanivaló. És mennyi
re más minden este! Pont úgy, ahogy a tematika, az 
igehirdetés kívánta.

Szakértelemmel berendezett, tágas gyülekezeti te
rem. Megtervezett világítással, kényelmes fűtéssel. 
Közös imádság zárja az imaheti estét. Megszólalnak 
az „ügyeletesek”. Mindig ugyanazok és mindig ugyan
azt mondják. Üdítő oázis, ha valaki mondanivalója az 
elhangzott igéhez kapcsolódik. Nem is halljuk jól egy
mást. Többnyire idősekből áll a gyülekezet. Valaki 
még középtájt tart a maga imádságában, a másik har
sányan belevág. Nincs, aki figyelmeztesse, mindenki 
csöndben bosszankodik. Valóban ennyire atomizáló
dott az életünk? Önmagunk zárt világában mozgunk, 
és még imádkozva is csak ütközni tudunk? Valóban 
nem volna fülünk a másik szavára? És igaz, hogy 
ennyire nem tudunk alkalmazkodni? Még Isten igéjé
hez sem? Még ahhoz sem tudjuk hozzáilleszteni imád
ságunkat, mondanivalónkat? Valóság lenne, hogy egy 
csomó ember él egymás mellett, ám egymástól tökéle
tesen elszigetelve, érdektelenül, a nyitottságot és az 
alkalmazkodókészséget totálisan elveszítve?

Imaórán ülök. Az alkalmat záró közös imádság 
amolyan státuszszimbólum. Azt hivatott bizonyítani, 
hogy mi komoly hívő közösség vagyunk. Lám, fontos 
számunkra, hogy közösen imádkozzunk. Szép, őszin
te, szívből jövő imádságok sorjáznak. Jólesik hallgatni 
őket. Biztatnom sem kell magam, hogy gondolatban 
velük mondjam. Mindegyikkel. Van saját mondaniva
lóm is. Nagyot dobban a szívem, mondanám. Aztán 
elémvillan: akkor én is az előkelőbb kasztba lépek. A 
gyanúsan hallgatókéból az igaziakéba... Nyelek egyet 
és megint csöndben maradok. Pedig a közös imádság 
privilégium lenne! Gyönyörű ajándék és mindig meg
újuló lehetőség. Gazdagodás egymás hite és szavai ál
tal. Beletartozás egy meleg, testvéri körbe. Miért te
remtünk olyan légkört, amely azt sugallja: a hangos 
imádkozás teljesítmény, mellyel „felsőbb osztályba 
léphetünk”? A szeretetteljes atmoszféra jobban ha
sonlítana a krisztusihoz.

Külföldön láttam meg egy könyvet. Ökumenikus 
imádságciklus volt a címe. Minden hétre való imád
ságtém át tartalm azott. Segítségével egymásért 
lehetett imádkozni. Hétről hétre ismertetett régiókat, 
országokat. Leírta az ott élő keresztyének helyzetét, 
problémáit, és arra szólított, hogy az adott hét napjain 
az adott keresztyén testvéreket hordozzuk imádság
ban. Nagyon megtetszett a könyv. Hatalmas fantáziát 
láttam benne. Felnőtt ifjúságnak szántam használatra, 
mint a legrugalmasabb, legtájékozottabb és legérdek- 
lődőbb gyülekezeti csoportnak. Tessék-lássék módon 
használtuk néhányszor, aztán érdektelenségbe fulladt. 
Keresztyének Indiában, Kínában, másvallású tenger
ben, kisebbségben, üldöztetésben, szegénységben -  
mit nekünk? Mit érdekelnek ezek bennünket? Elmé
letben igen, napi 5 perces imatémaként nem. Indivi
dualizálódtunk -  mondják. Mi is tudjuk. Néha 
szenvedő alanyai vagyunk, néha pedig magunk vonjuk

EURÓPA EVANGÉLIKUS PÜSPÖKEI BUDAPESTEN
-  A Lutheránus Világszövetség Európa-konferenciája az egyház jövőjéről kontinensünkön -

egyházainak közös megemlékezése volt D. Ordass La
jos mártír-püspökről, a LVSZ volt alelnökéről, a lakó
háza falán elhelyezett emléktábla leleplezése alkal
mából. A felejthetetlen eseményen együtt vettek részt 
egyházunk, hazai és külföldi gyülekezeteink és a csa
lád képviselőivel a Lutheránus Világszövetség és Eu
rópa testvéregyházainak vezetői. Az Evangélikus Élet 
újévi száma részletesen beszámolt a megemlékezés
ről.

A LVSZ Európa-konferenciájának résztvevői
A budapesti konferencia nemzetközi jelentőségét 

mutatja, hogy résztvevői között voltak a Világszövet
ség genfi központjából Ishmael Noko LVSZ-főtitkár, 
P. Rasolondraibe (Madagaszkár), a Misszió és Fejlő
dés Osztálya igazgatója és Görög Tibor Európa-tit- 
kár. A  lutheri reformáció hazáját és annak evangéli
kus tartományi egyházait kilenc püspök képviselte, 
közöttük Horst Hirschler vezető püspök, a LVSZ alel- 
nöke (Hannover) és Maria Jepsen püspöknő (Ham
burg). Jelen voltak Skandinávia nagy evangélikus 
egyházai, köztük A. Aarflot norvég és/. Vikström finn 
érsekek, valamint H. Svenungsson svéd és K. 
Drejergaard dán püspökök, egyházaik képviseleté
ben. A  Baltikumból érkezett/. Kiivit észt és/. Vanags 
lett érsek. Közép- és Kelet-Európából többek között 
jelen voltakH. Sturm  osztrák,/. Szarek lengyel,/. Filo 
szlovák, Mózes Árpád és Ch. Klein kolozsvári, illetve 
nagyszebeni, /. Valent vajdasági püspökök, valamint 
G. Kretschmar, Oroszország és a FÁK államai evan
gélikus püspöke. Nyugat- és Dél-Európából érkeztek 
többek között M. Hoeffel francia-elzászi egyházi el
nök, Barbara Blum, Svájc és Luxemburg kis evangéli
kus egyházának elnöknője, valamint a hollandiai, 
angliai és olaszországi evangélikusok vezetői. Hazai 
egyházunkat a konferencián Harmati Béla és Szebik 
Imre püspökök, Hafenscher Károly c. teológiai tanár 
és e sorok írója képviselték. A nemzetközi tanácsko
zás német és angol nyelven folyt, szimultán tolmácso
lással.

A konferencia eseményei
Az Európa-konferencia színhelye a Benczúr Hotel 

volt, Budapest szívében, Fasori templomunk és gim
náziumunk szomszédságában. A hétfő reggeli meg

nyitó ülésen D. dr. Harmati Béla püspök köszöntötte 
a vendéglátó egyház nevében a hatvan résztvevőt, 
utalva egyfelől Budapest központi földrajzi helyzeté
re Európában, másfelől eddig is végzett szolgála
tunkra a Lutheránus Világszövetség nagy családjá
ban. A konferencia témakörébe bevezető két alapve
tő előadást H. Hirschler püspök és I. Noko LVSZ- 
főtitkár tartották. A  központi témát Európa és egy
házai jövőjéről hat ezt követő előadás és a többórás vi
ták fejtették ki részleteiben. A tanácskozás teológiai 
tartalmáról, feszült érdeklődést és hozzászólásokat 
kiváltó lefolyásáról egy további tudósításban számo
lunk majd be.

A három napon át tartó, nem egyszer éjszakába 
nyúló munkaüléseket Biblia-tanulmányok és liturgikus 
áhítatok keretezték. December 11-én, a harmadik 
munkanap végén, a püspöki konferencia magyar, né
met és angol nyelvű úrvacsorái istentisztelettel fejező
dött be a Fasori evangélikus templomban. Ezt követő
en a konferencia külföldi vendégei látogatást tettek a 
Fasori Evangélikus Gimnáziumban, ahol dr. Vajda Fe
renc igazgató mutatta be egyházunk legismertebb ok
tatási intézményét. Szólt annak múltjáról és 1989-ben 
történt újramegnyitásáról, megköszönve ebben a kül
földi testvéregyházak jelentős segítségét. Az esti 
órákban a Magyarországi Evangélikus Egyház foga
dást adott az európai egyházi vezetők tiszteletére, 
amelyen részt vettek a hazai egyházak és vallásfeleke
zetek vezetői és több európai állam nagykövete is.

♦
Az Európa minden részéből érkező evangélikus 

egyházi, vezetők nagy száma és a Lutheránus Világ- 
szövetség sajtószolgálatának a konferenciáról beszá
moló, tízoldalas képes tudósítása egyformán jelezték: 
ez az Európa-konferencia valóban olyan kérdéseket 
vitatott meg, amelyek három évvel az ezredforduló 
előtt valamennyi egyházat foglalkoztatják. Első be
számolónkat Horst Hirschler püspök szavaival zárjuk, 
akit a LVSZ sajtószolgálata így idéz: „Elmúltak azok 
az idők, amikor az egyházak egymással szemben próbál
hattak érvényesülni. . . . A  budapesti LVSZ-konferencia, 
amelyen negyven európai tagegyház vezető személyiségei 
vettek részt, fontos hozzájárulást adhat egymás ezutáni 
jobb megértéséhez. ”

Dr. Nagy Gyula

Viharok az egy százalék körül

Az utóbbi évek egyik legjelentősebb evangélikus 
egyházi eseményének volt a színhelye hazánk fővá
rosa, közvetlenül a karácsony előtti ádventi időben. 
Hosszú évek után a Lutheránus Világszövetség Buda
pestre hívta össze negyven európai tagegyházának ve
zetőit. A megvitatandó központi téma rendkívül idő
szerű és érdeklődést keltő volt. Milyen jövőkép él há
rom évvel az évezred véjge előtt Európa evangélikus egy
házainak tudatában? És milyen föladatok várnak rájuk 
az igehirdetés, a misszió és a társadalmi-nemzetközi se
gítő szolgálat területein?

Közös emlékezés D. Ordass Lajos püspökre
Az első nap legkiemelkedőbb eseménye a Lutherá

nus Világszövetség, egyházunk és Európa LVSZ-tag-

Amióta az ötlet napvilágot látott, tart róla a vita. 
Először egyértelműen egyházfinanszírozási modell volt -  
hasonlóan néhány országhoz -  a javaslat, hogy az állam
polgárok fordíthassák személyi jövedelemadójuk egy szá
zalékát egyházi célra. Sikerült meggyőzni a jogalkotókat 
arról, hogy nem szerencsés, nem időszerű ez a gondolat. 
A vagyonuktól megfosztott, kirabolt egyházak műkö
dőképessége csak költségvetési támogatás révén állítható 
helyre. Az egy százalékos lehetőség legfeljebb mint több
let-támogatás, akkor sem, mint egyházi -  hanem mint 
konkrét intézményeket érintő, -  támogatás jöhet szóba, 
nem finanszírozási, hanem adótörvény elemként. Egyéb
ként ez a szemlélet már korábban is érvényesült az egy
házi célokat szolgáló alapítványoknál, hiszen a nekik jut
tatott támogatás harminc százaléka leírható volt az adó
ból.

Egyházunk nem zárkózott el attól, -  bár természetesen 
nem egyházi kezdeményezésről van szó, -  hogy ha az Or
szággyűlés beemeli az adótörvénybe az egy százalékos 
lehetőséget, akkor a kedvezményezetti körben egyházi 
intézmények, alapítványok is megjelenjenek.

Nem közvetlenül a gyülekezetek, hanem elsősorban a 
szeretetintézmények, az ezeket támogató alapítványok 
esetében véljük úgy, hogy nem lenne helyes, ha az egyhá
zi kategória kimaradna a körből.

Jelenleg várjuk a törvény pontos szövegének a megje
lenését, ezt követően szükséges egy egyeztetés a testvér- 
egyházakkal, az elsősorban érintett történelmi egyházak
kal. Közismert, hogy az eddigiek szerint a római katoli
kus egyház álláspontja a leginkább elutasító. Két okból.

meg a vállunkat: semmi közöm hozzá. Nem hinnénk, 
hogy ez a gyilkos szemlélet belopózott hitünk világába 
is. Keresztyén életünkbe is. Imádságunk belső szobá
jába is. Az egymásért imádkozás könyvének sikerte
lensége megijesztett a lehetőséggel: ennyire, ilyen 
borzasztó mélyen individualizálódott az életünk?!

Kell az imahét. Hátha segít egymáshoz és az igéhez 
csiszolódni. Hátha felbátorít, hogy Isten ajándékainak 
lehet csak úgy örülni. És használni őket anélkül, hogy 
kötelező penzummá válnának. Hátha egyszerűen ki
nyitja a szemünket, és ráébreszt: nem egyedül élünk a 
világban, Istennek más gyermekei is vannak. Miért ne 
gondolnánk egymásra? Ezért hát változtassuk a cím 
kérdőjelét felkiáltójellé, és biztassuk egymást: Imád
kozzunk együtt!

Szabóné Mátrai Marianna

Egyrészt az említett egyházfinanszírozási probléma mi
att. Nem zárható ki a félelem jogossága, előbb-utóbb a 
jogalkotók mégiscsak be kívánják építeni a finanszí
rozásba ezt az elemet. Másik fenntartásuk arra vonatko
zik, hogy az egyházi célra adakozó állampolgárok számá
ból az egyházak támogatottságára akarnak majd követ
keztetni. Ez nyüvánvalóan irreális lenne, hiszen a fiatalok 
és a nyugdíjasok túlnyomó többsége eleve kimarad ebből 
a körből, sok egyházát szerető ember támogathat nem 
egyházi intézményeket, hanem például kulturális célokat 
stb. -  Mi fontosnak tartjuk az állampolgárok szabad aka- 
ratnyüvánításának a lehetőségét adójuk egy százalékáról 
és nem aggódunk attól, hogy ezzel kapcsolatban az egy
házakra nézve hátrányos következtetések adódhatnak. 
Azaz nem félünk még az ilyen szűkén értelmezhető meg
mérettetés lehetőségétől sem.

A reformátusok álláspontja közeláll a mienkhez, a zsi
dó felekezet viszont elutasítja az egy százalékos lehe
tőséget. Attól tartanak, hogy minden ígéret ellenére nyil
vántartás készül majd az egyházak részére adakozókról

és szomorú történelmi tapasztalat alapján félnek bármi
lyen listától.

Érthető tehát, hogy szükségesnek tartjuk az egyházak 
közötti egyeztetést, hiszen olyan ügyről van szó, amelyben 
kívánatos a közös álláspont. A lényeget illetően ez bizo
nyára, ahogy eddig is így volt, ki is alakul majd, ugyanak
kor nem baj, ha némi eltérés marad az álláspontok között.

Az sem hagyható figyelmen kívül, hogy a mi felfogá
sunk szerinti alulról építkező egyházszervezeti modell
ben nehéz lenne „felülről”, központilag megtiltani, hogy 
híveink, illetve intézményeink, alapítványaink éljenek ez
zel a lehetőséggel. Például nehéz elképzelni, hogy a 
lajoskomáromi, vagy a nyíregyházi, a pécsi stb. szeretet
otthonok vonzáskörében ne nyilatkozhassanak ezen in
tézmények javára. Már most fontos tudni, hogy a támo
gatni kívánt intézmény adószámát lesz szükséges feltün
tetni az egy százalékról intézkedő nyilatkozaton.

A törvény pontos ismeretében, a szükséges egyezteté
seket követően az országos egyház -  igény esetén -  ter
mészetesen segíti majd a gyülekezeteket, az egyházme
gyéket a kedvezményezetti kör kialakításában, hogy az 
egy százalék jó célokat szolgáljon.

Frenkl Róbert

A Magyarországi Evangélikus Egyház elnöksége 
1997. január 7-i ülésén az alábbi nyilatkozatot adta ki

A Magyarországi Evangélikus Egyház országos el
nöksége Istentől áldott, békés áj esztendőt kíván né
pünknek, a határainkon belül és kívül élő magyar
ságnak. Isten áldását kéijük szomszédainkra, a test
vér népekre, kegyelmét egész teremtett világunkra.

Hálát adunk Istennek az 1996-os évért, a miile- 
centenáriumért, az épülő új templomokért, egyházi 
létesítményekért.

Egyházunk örömmel köszönti, illetve szerény eszkö
zeivel segítőkészen, cselekvőén támogatja a szabadsá
got visszanyert magyar nemzet megújulási törekvéseit 
Várjuk az 1997-re kilátásba helyezett gazdasági javu
lást, kérjük, hogy ebben a különböző kisebbségek foko
zott figyelmet kapjanak. Félő ugyanis, hogy a szegények 
és az etnikai kisebbségek helyzete -  e kettő néhány mil
lió embert jelent -  a többséggel szemben tovább rom
lik. Egyházunk a szociális piacgazdaság eszméjét támo
gatva, a szociális tényezőt nem jótékonykodásként, ha
nem társadalomszervezési elemként értelmezi. Lénye
ges a gyülekezetek részvétele a gondok enyhítésében, a 
helyi társadalmak építésében, szolgálatában.

A szabadság mellett fontosnak tartjuk a szolidari
tást, enélkül a szabadság az erkölcsi megújulás ellen 
is hathaL A valós teljesítmény nélkül, végsősoron 
törvénytelen úton, a közösség rovására megvalósí
tott meggazdagodás ezt a veszélyt jelzi, az erkölcsi 
megújulás szükségességét hangsúlyozza.

Egyházunk kezdeményezi a kereszténység egyik 
ünnepének, Nagypénteknek egyházi ünneppé, mun
kaszüneti nappá nyilvánítását Úgy véljük, e téren is 
gyorsabban kell visszatérnünk sgját hagyománya
inkhoz, illetve közelednünk Európához.

Egyházunk továbbra is elkötelezett -  mind ha
zánkban, mind a nemzetközi életben -  az ökumeniz- 
mus iránt. A társadalmi feszültségek enyhítésében, a 
közjó szolgálatában különösen erőteljes hatású le
het az egyházak együttes fellépése.

D. Szebik Imre s.k. D. dr. Harmati Béla s.k. 
püspök püspök-elnök

Dr. Frenkl Róbert s.k. 
országos felügyelő
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RÉSZLET A HEGYI BESZÉDBŐL
Figyeljétek meg a mező liliom ait, hogyan növekednek: 
nem  fáradoznak és nem  fonnak, de m ondom  nektek, 
hogy Salam on teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, 
m in t ezek közül a k á r  csak egy is.
H a pedig a mező füvét, amely m a van, és holnap a 
kem encébe vetik, így öltözteti az Isten, 
nem  sokkal inkább titeket, kicsinyhitűek?

Máté 6,28-30

VEDD ÉS OLVASD!
Játékos ismerkedés a Bibliával

Most egy olyan sorozatot indítunk útjára, mely ki
csit emlékeztet a „Feri bácsi játékai” című sorozatunk
ra. A különbség csak annyi, hogy ebben a rovatban 
nem beküldendő feladványokkal találkozhattok 
majd, hanem olyan ötletekkel, melyek a bibliaolvasást 
szeretnék még jobban megkedvelteim Veletek. Játé
kos feladványok ezek, melyek megoldásához előre is 
jó kedvet, jó fejtörést kívánunk.

Mai feladványunk a Hegyi Beszédből való. Egy 
mondatot közlünk, melynek helyét kell megtalálno
tok Máté evangéliumában. De hogy ne legyen túl egy
szerű a feladat, ezért a kiválasztott mondatnak csak a 
magánhangzóit írtuk ki:

„A e ááa  a  e.”
Nos, rájöttetek, melyik az a bizonyos mondat a 

Hegyibeszédben?

Angol gyermekdal
(részlet)

Uram, ha én egy lepke lennék,
Úgy hálás lennék, hogy a szárnyam oly szép. 
És madárként a lombok között 
a dalom lenne, amit köszönök,
Ha hal volnék a tengerben én,
Ott fickándoznék a habok tetején,
Hát hála Uram, hogy pontosan ilyen vagyok, 
amilyen vagyok!
Tőled kaptam a szívem, s a mosolyomat,
Te küldted Jézust, mert Te jó  Atya vagy,
Hát hála Uram, hogy pontosan ilyen vagyok, 
amilyen vagyok!

Vándorok
„M enjetek  be a szoros kapun! M ert tágas az a  k a

pu, és széles az az út, am ely a kárhozatba visz, és so
kan  vannak, ak ik  azon já rn a k . M ert szoros az a  k a
pu, és keskeny- az az ú t, am ely az é le tre  visz, és keve
sen vannak , ak ik  az t m egtalálják .”

Máté 7,13-14
*

Hova mész? Mi a cél, mi az értelme vándorlásunk
nak? Ezeket a kérdéseket minden emberi élet közös 
kérdésének tekinthetjük. Valamennyien vándorok va
gyunk. Egyik kilométerkő a másik után marad el mö

göttünk. Senki meg nem állhat, bármilyen szívesen 
tenné is. Menni kell! De hova és mi célból? Legtöbb
ször homályosnak és eltévedésre alkalmasnak látsza
nak az élet útjai, nehéz megtalálni az igazit, nehéz 
igazi célt találni és hűséggel kitartani mellette. A ván
dorlásban nagy csábítóerő rejlik. A jövő minden lehe
tőségével előttünk van. Az ifjúság könnyen gondol ar
ra: hiszen van még elég idő egy határozott célt és utat 
választani, hadd élvezzük most az életben való úttalan 
és céltalan, töprengésnélküli barangolást! Csakhogy 
ebben az úttalan barangolásban sokan észre sem ve
szik, máris választottak utat, s mire felocsúdnak, mö
göttük van az élet és annak minden komoly és szép le
hetősége. A  legtöbb ember vaktában halad előre. Bi
zony nehéz is határozott cél felé menni, és hűségesen, 
kitartással haladni egészen a célig. A legtöbben be
érik kicsi kis emberi célokkal: legyen egy kis befolyá
suk, kényelmes otthonuk, biztos megélhetésük, egy
szóval legyen kényelmes az életük. Ez azonban nem 
elég!

Jézus szerint két út között kell választanunk. A  szé
les és a keskeny között. Figyeld meg, hogy Jézus nem 
beszél a „rossz” útról, hanem azt mondja: széles út. 
Rossz utat senki sem akar választani, hanem annál 
többen a széleset, kényelmeset, a látszólag veszélyte
lent. Aki csak úgy vaktában él, az feltétlen rátalál er
re az útra és csak erre. Ez az út azonban a végén*még- 
is csak rossz úttá lesz. Igen, ott észrevétlenül elveszíti 
az ember mindenét: az erejét, a hitét, az egyéniségét. 
Ezért a veszedelem útja ez.

A keskeny út ezzel szemben az élethez visz. Elet! 
Ebben az egyetlen szóban jelöli meg Jézus az életván
dorlás egyetlen célját. A mi szemünk az út végén csak 
az elmúlást és a halált látja. A vándorlás célja azon
ban az élet, az örök, a'tökéletes élet, mohivá Krisztus.'" 
Nem tudjuk, milyen mérhetetlen gazdagságot zát ma
gába ez a szó: élet. Csak sejtjük, valahányszor meg
adatik nekünk, hogy egészen, gazdagon és összhang
ban éljük. Az ELET útja azonban keskeny. Harcot, 
fáradságot és nem egyszer sebeket kíván. Azért kes
keny, mert ki van zárva onnan minden, ami nem tar
tozik az Élethez, az örök élethez. De csak ez az egyet
len út van ezen a világon, amelyen érdemes vándorol- 
ni.

Nos, hova mész? Van erre a kérdésre megnyugtató 
felelet. Az élet vándorlása nem céltalan, mert van egy 
út, melynek neve: az élet útja.

Aulán Gertrud

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

Ökumenikus ifiúsági istentisztelet -  1996. december 3.
„Csak]

A fiatalok egymás után adták to
vább az ádventi gyertya lángját az 
ökumenikus ifjúsági istentisztele
ten, december 3-án, a zuglói evan
gélikus templomban. Az ádvent- 
ben és böjtben már hagyomány
nak számító istentiszteletre most is 
sokan eljöttek.

(Négy évvel ezelőtt, különböző feleke
zetű és felekezetközi keresztyén ifjúsági 
szervezetek az akkoriban még éppen csak 
megalakult egyetemi gyülekezetekkel 
együtt kezdték el szervezni az ádventi és 
böjti istentiszteleteket. Azóta különböző 
ökumenikus szervezetek, konferenciák 
jöttek létre. A  FEIKO, a Felekezetközi If
júsági Konferencia a keresztyén ifjúsági 
szervezetek fóruma. A  KOD, a Keresz
tény Ökumenikus Diákmozgalom, az 
egyetemi és főiskolai gyülekezetek szerve
zete.

A  KÖD, a FEIKO, ezen belül is a 
MEVISZ, az Evangélikus Teológia 
Énekkara és a zuglói evangélikus gyüle
kezet ijjúsága szervezték ezt a decemberi 
ádventi istentiszteletet.)

Istentiszteletünk központi gondo
lata az Isten előtti közös megállás, 
elcsendesedés volt. Az ádventi 
üzenet összetartozásunk tudatát 
erősítette bennünk és az imádság, 
az igehallgatás, a közös ének elfe
ledtette velünk szétszakadozottsá- 
gunkat. Római katolikus, reformá-

tennél csendesül el lelkem” -  62.

tus, evangélikus, baptista fiatalok 
és diákok együtt lehettünk és meg
érezhettük, milyen nagy erő rejlik 
közösségünkben. Egyre több fiatal, 
legyen bármilyen felekezetű, vallja, 
hogy ökumenikus összetartozá
sunk ugyanolyan fontos, mint fele
kezeti elkötelezettségünk. A mi ge
nerációnk hűsége egyházainkhoz 
és az ökumenikus mozgalomhoz 
döntő jelentőségű. Örökérvényű 
értékeket elvesztett korunk türe
lemre, megértésre, a másik megbe
cslésére tanít.

Ökumenikus ifjúsági konferen
ciánk egyik legnagyobb felfedezése 
volt, hogy milyen keveset tudunk 
egymásról, egyházaink tanításáról, 
liturgikus hagyományainkról. Eb
ben a nem-tudásban rejlik sokféle 
előítélet és elutasítás. Amikor töb
bet tudunk meg a másikról, amikor 
megismerjük, akkor egy egészen új 
világ tárul fel előttünk. Izgalmassá 
válnak értékei, hagyományai és 
érthetőbbé az egyháza tanítása.

KÖD-konferenciák alkalmával 
vasárnap délelőtt mindig római ka
tolikus misén veszünk részt. Pro
testánsok már előtte megtartjuk az 
úrvacsorái istentiszteletet -  evan
gélikus és református hagyomány

Zsoltár

szerint —, amin katolikusok is 
résztvesznek, úrvacsoravétel nél
kül. Többször beszélgettünk és vi
tatkoztunk végig éjszakákat az 
úrvacsorráról. Ezek után egészen 
más protestánként résztvenni a ka
tolikus misén -  áldozás nélkül, 
mégis ökumenikus -  Isten előtti 
közösségben.

Az ökumenikus ifjúsági isten
tiszteleteket mindig más felekezet- 
nél tartjuk. Ebben az ádventben 
most az evangélikusok voltak a há
zigazdák. A János szerinti evangé
lium Prológusa alapján Tarr Zoltán 
református egyetemi lelkész hir
dette az igét. Dr. Pákozdi István 
római katolikus egyetemi lelkész 
végezte a liturgia szolgálatát a 
különböző felekezetű fiatalokkal 
együtt. Az Evangélikus Teológia 
Énekkarának szolgálata gazdagí
totta istentiszteletünket.

Az ökumenikus szolgálatot, a 
különböző alkalmak szervezését 
még csak most tanuljuk, de ebben 
a tanulási folyamatban ott rejlik 
már az ökumenikus mozgalom 
iránti elkötelezettség is.

Pángyánszky Ágnes 
egyetemi lelkész

A lelki környezetvédelemre is szükség van...
Diákok találkozója Csepelen

A Magyar Környezetvédelmi Egyesület (MKVE) a 
közelmúltban rendezte meg Budapesten (Csepelen) a 
környezet- és természetvédelmi diákközösségek és 
tisztségviselőik 1996/97. tanévi nemzetközi tapaszta
latcseréjét. A  háromnapos találkozó résztvevőit első
ként Tóth Mihály, Budapest-Csepel polgármestere kö
szöntötte, ismertetve a kerület múltját, jelenét, gond
ját, örömét. Majd Hajdú László országgyűlési képvise
lő, a Magyar Országgyűlés Környezetvédelmi Bizott
ságának alelnöke mondott megnyitóbeszédet. Ezt kö
vetően pedig dr. Harmati Béla püspök, a Magyar Kör
nyezetvédelmi Egyesület alelnöke tartott bevezető 
előadást. Beszédében egyebek mellett hangsúlyozta, 
hogy a külső környezetünk mellett nagyon fontos a 
belső-lelki környezetünk védelme és annak ápolása is. 
’Ézúfáfi „Mit hogyan védünk” címmel a diákok tájé
koztatója haiígzott1 el munkájukról, tevékenységükről.

A  találkozó résztvevői a program során ellátogat
tak az Országházba, a Nemzeti Múzeumba, a Kossuth 
Lajos Műszaki Szakiskola repülőgépparkjába, ahol 
találkoztak dr. Magyart Béla ezredessel, a Magyar 
Köztársaság kiképzett űrhajósával. A Csepeli Általá
nos Művelődési Központban biológia-földrajz szakos 
hallgatók szervezésében dr. Hideg Ildikó, az ELTE Ta
nárképző Főiskolai Karának adjunktusa vezetésével 
nagyszabású vetélkedőn vehettek részt a fiatalok, 
amely Zombori Ottónak, az Uránia Csillagvizsgáló 
igazgatójának előadásával folytatódott.

A  nemzetközi találkozó, illetve tapasztalatcsere 
Kántor Sámuelnek., az MKVE főtitkárának és 
Szijgyártóné Nagy Márta tanárnőnek, az MKVE- 
Ifjúsági és Gyermektagozat vezetőjének zárszavával 
ért véget, akik eredményesnek, hasznosnak ítélték 
meg a rendezvényt. Külön is köszönetét mondtak a 
Felvidékről, Kárpátaljáról, a Vajdaságból és Erdély

ből érkezett diákoknak és pedagógusoknak aktív köz
reműködésükért.

Valóban nagyon fontos, hogy környezetünkről mi
nél szélesebb körben rendelkezzenek ismeretekkel a 
fiatalok is. Hibát követ el, aki azt hiszi, hogy büntetle
nül függetlenítheti magát a természettől, és megszeg
heti annak törvényeit.

Kerékgyártó Mihály

Az Ifjúsági Bizottság gondozásában megjelentek az 
alábbi kiadványok:

Ifjúsági Munkaprogram 1996-97 (ingyenes) 
„Szélrózsa” Első Országos Evangélikus Találkozó 

emlékeztetője (ingyenes)
Videofilm a Szélrózsa találkozóról (550 Ft)
A kiadványok az ifjúsági osztályon rendelhetők 

meg, a videokazettát piros csekken történő befizetés
sel lehet kérni, de a csekken kérjük feltüntetni: „vi
deokazetta”.

„Még Mikszáth idejében történt. . .  ”
150 éve született Mikszáth Kálmán (1847-1910)

Móra Ferenc egyik írásában olvashatjuk ezt a sort, 
amikor a XIX. századi magyar irodalom Jókai utáni 
legjelentősebb regényírójára emlékezik.

Az a két és fél év, amelyet Mikszáth Kálmán Szege
den töltött (1878-81 között) I  a nagy árvíz előtt és 
alatt - , sorsfordító lehetett az író életében, hiszen 
nemcsak gazdag emberismeretre tett szert, különösen 
a katasztrófa sújtotta város és környékének népe ál
tal, hanem innen indul írói pályafutásának csúcsaira 
is. Azok a csodálatos, apró rajzok, amelyeke Jó paló
cok címen meghódították az egész országot, Móra 
szerint Szegeden születtek, és a Naplóban jelentek 
meg: „Ezek a jó palócok tulajdonképpen jó szegedi
ek”! Szívesen képzeljük magunk elé Mikszáth alakja
it, történeteit, akár valóságosnak, akár elfogultnak 
tartjuk a későbbi írótárs véleményét, hiszen alkotásai
ban a természetes élőbeszédet emelkedettséggel öt
vözi és humorral oldja.

„A nagy palóc” Szklabonyán született 1847. január 
16-án. Szülei, Mikszáth János és Veres Mária jómódú 
kisbirtokosként a híres felvidéki középiskolákat vá

lasztották fiuk továbbtanulásához Rimaszombaton és 
Selmecbányán. Szülőföldje, „Görbeország” titokzatos 
rengetegei, meséket regélő lankái, világtól elzárt idil
li falvai és mély emberi tragédiái formálódnak meg 
regényeiben és novelláiban.

1871 elején jogi tanulmányait be sem fejezve, Balas
sagyarmatra került ügyvédsegédnek, tehát hivatalt vál
lalt, s ekkor fonódott össze sorsa azzal a Mauksch Ilo
nával, akit kétszer vett feleségül. Ez a „különös házas
ság” először szülői beleegyezés nélkül köttetett, s igen 
rövid életű volt a súlyos anyagi gondok, betegségek, 
gyermekük korai halála miatt. így útjuk kettévált.

Élete legmélyebb válságán valóban Szegeden jutott 
túl, amikor a Szegedi Naplóhoz hívták, s élmények
ben és anyagiakban is gyarapodva rászánta magát fe
lesége „visszahódítására” 1882-ben, akivel haláláig 
boldog házasságban élt.

Két híres novelláskötete, a Tót atyafiak (1881) és a 
Jó palócok (1882), meghozta írói sikerét, s alkotóked
ve újabb művekkel gazdagította századfordulós iro
dalmunkat, akár anekdotákból építkező írásaira (A 
két koldusdiák, A beszélő köntös, A szelistyei asszo
nyok), akár történelmi témákat feldolgozó regényeire 
(Két választás Magyarországon, Különös házasság, A 
fekete város) vagy karcolataira, kisregényeire gondo
lunk.

Hányán hiányolták alkotásaiból a szerkesztettsé- 
get, lélekábrázolását elnagyoltnak vélték! Érdemes 
néhány remekművét újraolvasnunk, s meggyőződhe
tünk arról, hogy a „gyémántnak még a pora is érté
kes”! Akár a Szegény Gélyi János lovai c. elbeszélés 
balladai tömörségű, líraian megrázó sorait elevenít
jük föl, akár Az a fekete fo lt brezinai bacsójának fájdal
mán merengünk el, akinek lelkében folyton ott él 
meghalt felesége emléke, hangját hallja a lombok sut
togásában is, Mikszáth művészi hitelét igazolja.

Méltó és emelkedett légkörben ünnepelték Mik

száth írói pályájának 40. évfordulóját -  még szülőfalu
ja is Mikszáthfalva lett - ,  ám ez már valóban a földi út 
halhatatlanság felé vezető utolsó állomása volt a sú
lyosan beteg ember számára, aki 1910-ben meghalt.

Jól tudták a régiek, milyen gazdag forrásvidékre le
lünk, amikor gyermek- és ifjúkorunkban Jókait, 
^Vlikszáthot vagy Gárdonyit adták a kezünkbe. Fájdal
mas merengésre késztet bennünket ez az örökre el
tűnt világ derűjével, anekdotázó hőseivel, tiszta hité
vel.

Talán egyszer visszatérhetnek ők a filmekben, talán 
újra felfedezi a mai ifjúság is a semmitmondó, lélek
romboló, zűrzavaros kiadványok, filmek helyett.

Kliment Zsuzsanna

Szórvány
Gyermekkorom hitélete szórványegyházban épült. Hét 

család volt evangélikus a Nógrád megyei N a g y o r o s z i 
ban. Köztük voltak öreg, gyermektelenek is. A  mi kis gyüle
kezetünk akkor a bánki anyaegyházhoz tartozott. A lelki- 
pásztorunk id . S c h u l z  A l a d á r  lelkész volt. Istennek 
igaz hű lelkipásztora. Minden hónapban egyszer a bánki 
templomba mentünk istentiszteletre, egyszer pedig 
H o r p á c s r a ,  a M i k s z á t h - k a s t é l y b a  gyülekez
tünk istentiszteletre. Nagyapám volt kis gyülekezetünknek 
presbitere és gondnoka is egyben. Boldogan készülődtünk a 
kijelölt vasárnapon, hogy mehessünk Isten házába. Nagy
apám feladata az volt, hogy a párbért összeszedje a kicsiny 
gyülekezet tagjaitól, búzában, vagy esetleg ahol búza nem 
volt, pénzbeli megváltásban. Fiatal édesapám a lovakat tisz
togatta fényesre, a szénájukat összekötötte és a hosszú sze
kér szénatartójába helyezte, pokrócot tett rá és a gyerekek 
ülőhelye lett. A  szekérre keresztbe annyi deszkát helyeztek, 
hogy a hívek mindnyájan elférjenek, eljuthassanak Bánkra, 
az istentiszteletre. A  felső ünneplő ruháinkat hátikosárba 
raktuk, hogy az út porától vagy esőtől, sártól megóvjuk, és 
csak a bánki parókián vettük fel.

Amikor bement ez a kis szórványgyülekezet a lelkipász
torral, a templomban ülő hívek mind felálltak Szép szokás 
volt ez a tiszteletadás a lelkészünk felé, ami sajnos lemor
zsolódott a modem társadalomban. Az oltártérben elöl áll

tak gyönyörű népviseletben a lányok, utánuk sorban az új
menyecskéktől a korosabb menyecskék is. A sötét ruhás 
asszonyok a padban ülhettek és a férfiak is.

Amikor a lelkész imádkozott, egyszerre térdeltek le az ál
ló fiatalok A  sokszínű selyemruhák szétterültek a templom 
kövezetén. Kicsit megfészkelték magukat, megigazították 5- 
6 rétű mháikat, hogy ne gyűrődjenek

Arany-ezüst sujtású rojtok pénzikék csillogtak a főkötő
kön, a lányok pártáján, olyan csodálatos szépek voltak, 
mint a sokszínű pávák aranyos tollúkkal.

A prédikáció jó talajra esett, a szívekbe.
A  mi kis szórványgyülekezetünk nagy örömmel indult ha

za, énekelve a nagy szénásszekéren.
A  következő istentiszteleti alkalom már Horpácson volt. 

Mi oda is szekérrel mentünk, ha esett az eső, ha sütött a 
nap.

Az istentiszteletet a M i k s z á t h - k a s t é l y  l e g n a 
g y o b b  s z á r n y á b a n  tartottuk A  kastélyt parkosított 
kert vette körül, tele rózsákkal. Olvasótermében kaptunk he
lyet, a falakat könyvespolcok borították szebbnél szebb, ér
tékeskönyvekkel. M i k s z á t h  K á l m á n  v é g r e n d e l 
k e z e t t  így, h o g y  a s z ó r v á n y e g y h á z  e v a n 
g é l i k u s  h í v e i  m i n d i g  k a p j a n a k  b e n n e  h e 
l y e t  i s t e n t i s z t e l e t i  a l k a l m a k r a .  Nekem gyer
mekszemmel nem volt olyan meghitt, mint a bánki temp
lom, de a sok szép énekünk és az Isten igéje megszépítette a 
nagy termet. A z istentiszteleten mindig ott volt M i k s z á t h  
K á l m á n  f i a  f e l e s é g é v e l .  Mindig 10Ft-ottetteka 
perselybe. Ez akkor nagy pénz volt.

A  szórványegyház tagjai sziklaszilárdan megálltak hitük
ben, és hűek maradtak egyházukhoz. Pedig volt a faluban 
zaklatás. Az evangélikus családok otthonukban is gyakorol
ták hitüket, énekeltek, Bibliát olvastak. A z ablakon át kihal
latszó énekre csintalan gyerekek is gyülekeztek, csúfolódni. 
Kisiskolás koromban az iskolában éreztették velünk, hogy 
mi nem vagyunk keresztények a katolikus plébános és tanít
ványai szerint. Hittanóra előtt kiküldtek az iskolateremből 
az udvarra, először mentek a zsidó lányok, fiúk, utánuk mi 
evangélikusok, reformátusok. Mindnyájan kaptunk egy-egy 
barackot a fejünkre a plébánostól, gyermekkacaj kíséretével. 
Most már megbékéltünk az ökumené jegyében, csak a szép 
idillikus emlék maradt meg a gyermekek lelkében. A  szór
ványegyház hívei még ma is tiszteletet igényelnek, áldozatot 
hoznak hitük gyakorlásáért.
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Reménységen felül
Sokat gondolkodtam azon, hogy miképp lehetne ta

lálóan szóba öntenem a bennem kavargó érzéseket, 
amikor november 10-én ünnepélyesen visszaadtuk 
szolgálatának a kívül-belül felújított kicsiny páhi 
templomot. Míg végül ráakadtam -  úgy gondolom -  a 
megfelelő szavakra: boldog megszégyenülés fogott el. 
Megszégyenülni természetesen nem jó dolog, de ha 
Isten szeretete nagyobbnak bizonyul kislelkűségünk- 
nél, annak mégis örülni lehet.

Magyarázatul vissza kell forgatnom 32 évet. 1964-et 
írtunk akkor. Amikor a múlt században főként 
Kiskörös felől kirajzva, cselédsorban levőkkel benépe

sült a falu, iskola épült egy tanteremmel és egy kis 
„csikótoronnyal, hogy hétköznap az oktatás, ünnep
nap pedig az istentisztelet helye legyen. Mivel ez az is- 
kolaterem volt a gyülekezet egyetlen összejöveteli he
lyisége, az államosításkor furcsa helyzet állt elő: egy
házi tulajdon maradt, de az állami iskola használta 
hétköznaponként. A  közös épületnek sem jó  a sorsa. 
Omladozni kezdett a vakolat, szétrágta az idő a nyílás
zárókat, lukassá kopott az olajozott padló.

Végül is az állami iskolaügy únta meg a közöskö- 
dést, és 1964 elején kivonult az épületből. így kénysze
rültünk választás elé: vagy felújítjuk az épületet és egy
szersmind átalakítjuk templommá mozdíthatatlan ol
tárral és templompadokkal, vagy pedig hagyunk min

dent a régiben, s megkockáztatjuk, hogy visszatérjen 
az iskola. Ám most jön az, amiért mindezt felelevení
tem. Presbiteri ülést tartottunk, hogy eldöntsük, mi le
gyen. A közhangulatot így fogalmazta meg e tisztes* 
grémium egyik tagja: „Tisztelendő úr, nekünk már jó 
lesz ez így is, ahogy van!”

Mielőtt megütköznénk ezen a gyülekezetei temető 
hangon, jusson eszünkbe az időpont. Három évvel va
gyunk az erőszakos téeszesítés után. Míg körös-körül 
szakszövetkezetek alakultak, Páhira a legszigorúbb 
formát erőltették. Nem csoda, hogy aki még bírta ma
gát, másutt próbált szerencsét. Konfirmandusaim több
sége az oroszlányi bányába szegődött el. Emberileg 
valóban kihalásra volt ítélve a gyülekezet. A kilátásta- 
lansággal oly gyakran szembeszegülő gazdák végül is 
beadták a derekukat, s főként önerőből, a szó fizikai 
értelmében is, barátságos és modern kis templommá 
változott a romos épület.

Ilyen előzmények után valóban boldog megszégyenü- 
lést ébresztett bennünk az a tény, hogy 32 év múltán volt 
annyi erő a gyülekezetben, hogy még szebbé tegye 
templomát, mint azelőtt volt, és megtöltse azt hálaadó 
hívekkel. Igaz, sokan az egykori építők közül már nem 
érték meg, s az is igaz, hogy sok vendég is érkezett a társ
gyülekezetekből, más felekezetekből is, de azért tős
gyökeres páhiak is voltak ott a 97 éves Tknítónénitől az 
éppen hogy csak tipegőkig. A folytonosságot testesíti 
meg ifjabb Lucza Sándomé gondnok, a korábbi gond
nok menye, akit a gyülekezet lelkésze, Nagy Veronika 
éppen ezen a napon iktatott be szolgálatába. így vett 
részt a múlt, a jelen és a jövő evangélikus népe Páhin a 
templomnak Káposzta Lajos esperes, püspökhelyettes 
által történt újraszentelésén, és hallgatta meg Cserháti 
Sándor igehirdetését, aki annak idején, a templom ki
alakításakor a gyülekezet lelkésze volt.

Páhi nem tartozik a nagy gyülekezetek közé, de an
nak, ami ott történt, általános érvénye van: Isten útjai 
kifürkészhetetlenek, s megszégyenít minket, a jövőt 
„józanul” mérlegelőket. A  mi dolgunk megoldani a 
ma elénk meredő feladatokat, és „reménység híján is 
reménykedni”, mint Ábrahám tette (Róm 4,18.).

Dr. Cserháti Sándor

Hitéleti központok felszentelése Nógrádban
IPOLYSZOG

A balassagyarmati gyülekezet 
fíliája Ipolyszög, az egyházi esztendő 
utolsó előtti vasárnapján bensőséges 
ünnepre készült. A gyülekezet temp
loma felszentelésének 47. évforduló

ját ünnepelte -  a Nógrádi Egyház
megye háború utáni első új templo
mát -, majd átadta rendeltetésének a 
felújított gyülekezeti termet. Az al
kalomra sokan érkeztek más gyüle
kezetekből is.

A két épület -  az államosított is
kola és a kántorlakás -  1992-ben 
visszakerült a gyülekezet tulajdoná
ba. Az egyik épület romos volt, az is
kolaépületben pedig óvoda műkö
dött, amelyet az önkormányzat 1995 
októberéig használt. A gyülekezet az 
épületet hitéleti központtá alakította 
át. A munkálatok közel 300 ezer fo
rintba kerültek, 50 nap szakipari és 
segédmunka mellett. Az anyagiakat 
és a társadalmi munkát a gyülekezet 
biztosította saját erőből.

A munkálatok szervezésében, a 
beszerzésekben a gyülekezet gond
noka, Selymes János járt az élen, aki 
a gyülekezeti terem szolgálatba állí
tásakor beszámolt a renoválásról.

A gyülekezeti terem felszentelését 
Kalácska Béla esperes végezte 
Megyaszai Enikő segédlelkésszel a 48. 
Zsoltár 3. verse alapján. Örömének 
adott hangot, hogy a gyülekezet régi 
vágya teljesült a gyülekezeti terem és 
csatolt részek kialakításával, amely le
hetőséget ad a kis, de élő közösség
nek mindennemű hitéleti alkalom 
megtartására.

Honti István felügyelő meleg sza
vakkal köszöntötte az anyagyüleke
zet fíliáját, azon meggyőződéssel, 
hogy a visszakapott és renovált épü
let a gyülekezet egészének lelki háza 
lesz.

A balassagyarmati ifjúság és a helyi 
hittanosok szolgálata igazolta, hogy 
szükséges új egyházi objektumok lé
tesítése, mert ezzel is a keresztyén 
reménységről teszünk bizonyságot, 
és a jövőt munkáljuk.

EGYHÁZASDENGELEG
A IV. Béla óta létező település -  

Ladányi-féle monográfia szerint -  
egy 1542-ben kelt okmányban már 
Egyházasdengeleg néven szerepel. 
Ekkor már volt temploma és feltehe
tően evangélikus papja. De előtte 
megfordultak ezen a vidéken a hu
sziták is, és a reformáció után csak
nem 100 évig közösen éltek itt evan

gélikusok és római katolikusok. A 
Rákóczi-féle szabadságharc után a 
váci püspök feljelentése alapján Tö
rök András vármegyei alispán vizsgá
latot indított, hogy a dengelegieknek 
volt-e szabad vallásgyakorlata a sza

badságharc előtt. 
Bizonyára nem volt, 
mert Bajnóczi Imre 
lelkésznek el kellett 
hagynia Egyházas- 
dengeleget a vonat
kozó királyi r'ende-

É let értelmében. így 
Dengeleg a sziráki 
Hálál anyaegyház fíliája 
lett. 1865-ben 
Valentinyi Sámuel 
losonci káplánt vá- 
lasztják papjuknak, 
és ezzel ismét önál
lósulnak.
A gyülekezet törté
nelme során több

ször volt „mélyponton” itt az evangé
likus „végeken”, de a reménység 
mindig töretlen maradt. Ez eredmé
nyezte 1994 tavaszán a Babka László 
lelkész beiktatásával együtt a felújí
tott parókia felszentelését, és most az 
új gyülekezeti ház 
szolgálatba állítását.

A templomi is
tentisztelet szolgá
latát D. Szebik Imre 
püspök, Kalácska 
Béla esperes és 
Babka László helyi 
lelkész végezte. A 
püspök Róm 5,5 és 
Pt 3,13 alapján hir
dette az igét. Arról 
ázólt, hogy öt évszá
zada -  a husziták 
óta -  hangzik ezen a 
tájon az evangéli
um, amely az embe
reket mindig re
ménységgel töltötte 
el. Az új gyülekezeti ház mérföldkő a 
gyülekezet életében. Szükség van rá, 
mert hitéletet élni és közösséget al
kotni az egyházban sem lehet infrast
ruktúra nélkül. Ez a ház az egész 
gyülekezetnek otthona lesz.

Látnunk kell, hogy ahol véget ér
nek lehetőségeink, ott kezdődik Is-
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Igencsak megörültem a protes
táns új fordítású Biblia magyarázó 
jegyzetekkel ellátott kiadásának. Ez 
nálunk szinte mérföldkő! Egyrészt 
nagyobb hangsúly esik így az új 
fordításra, mely hasonlíthatatlanul 
jobb a réginél, bármennyire meg
szoktuk is annak ódon csengését, 
sőt: a szívünkhöz nőtt. Ne is 
„nyugdíjazzuk” -  csak úgy ne ke
zeljük, mintha az sokadik, 1908-as 
revíziójával szinte örökérvényű
ként szállt volna alá közénk. Külön 
cikkekben részletezhetnénk, hány 
helyen félreérthető, homályos, s 
egyszerűen tegnapelőtti nyelven 
beszél, vagyis főleg fiatalabbaknak 
idegenszerű. (Magam 43 éve fog
lalkozom ilyen kérdésekkel.) Me
legen ajánlhatom azoknak, akiket 
különösen vonz a régi: olvassák 
párhuzamosan a kettőt, s gazda
godjanak a többletből!

Egy kiváló teológiai professzor 
mondta: tyA Biblia olyan tenger, 
amelyen minden kalóz kedvére por- 
tyázhat. ” Kivált megfelelő tárgyi -  
pl. nyelvi és kortörténeti -  ismere
tek nélkül minden szekta vagy 
szektoid közösség a saját szája íze, 
vagy inkább zavaros lelkivilága 
szerint csűri-csavarja, ahol csak 
éri. De hát egy két-háromezer éves 
írást különben sem könnyű a mai 
olvasónak megértenie: ki és mit is 
akart közölni az akkori címzettek
kel. És ha az a jelennek is szól, mit 
üzen mai nyelven, nekünk? Ha ki
váló, tudós szakemberek népes 
csapata szakszerű magyarázatok-

„Bibliatisztázó”
kai szolgál, az mindenesetre ko
molyan csökkentheti a félreértel
mezés veszélyét -  olyan ez, mint 
híd szélén a korlát. Ami ugyanis 
nem elég világos, abba mindenki 
azt képzeli bele, amit hajlamai s 
indulatai sugallanak neki -  és ezt 
még csak észre sem veszi. (Vágya
ink és félelmeink hatása igen nagy 
is lehet, legfőképpen akkor, ha 
nem akarunk tudatosan szembe
nézni velük.) Ezért is felbecsülhe
tetlen értékű a tárgyilagos magya
rázatok „bibliatisztázó” szerepe. 
Főként ezt segíti a tudományos 
bibliakutatás.

Dániel könyvéről például meg
tudjuk, hogy jelenlegi formájára 
csak a Kr. e. 2. században talált 
(999. oldal), vegyes nyelve egynél 
több szerzőre vall és más korra is. 
Dán 12,3-ról megjegyzi: >yA Bibliá
ban itt van az első bizonyságtétel a 
halottak végső feltámadásába vetett 
reménységről; egyúttal ez az első és 
egyetlen hely az Ószövetségben, ahol 
megjelenik az örök élet fogalma. ” 
Sőt: „Még nincs szó minden ember 
feltámadásáról. A  tekintet Izráelre 
korlátozódik.” (1018. o.) Ennek 
nem tudása (s némi önkényes ér
telmezés) az oka például egy olyan 
(be)állításnak, amely a „minden 
hiábavalóság” (Préd 1,2) hirdeté
séről azt véli tudni: „Salamon ki
rály ezt akkor írta, amikor élete vé
gén hitben visszaesett, és nem vette 
már komolyan az örökéletet”. En
nek leírását elkerülendő pedig 
elég lett volna egyazon bibliai

könyvből pár mondatot elolvasni: 
„Csak annak van reménysége, aki 
az élők közé tartozik; a holtak sem
miről sem tudnak, semmiből sincs 
hasznuk többé” (Préd 9,4-5). A fel
támadás és örök élet hite csak év
századokkal Salamon után kezdett 
kibontakozni Izraelben. Egyéb
ként a Prédikátor könyvét nem is 
írhatta Salamon, ezt a jóval későb
bi hagyomány tiszteletből tulajdo
nította neki. (Az ezt illető fejtege
tést lásd a magyarázatos Biblia 
750. oldalán.) „Ismeretlen szerző 
rejtőzik az elnevezés mögött, aki a 
Kr. e. 3. században, feltehetően Jeru
zsálemben élt. ”

De hát azon múlna a Biblia üze
netének hitelessége, hogy volta
képpen Salamon vagy Dániel ír- 
ta-e a nevével jelzett könyvet? Bár 
mindig akadnak, akik mozdítha
tatlan formalizmussal szinte betű
bálványt csinálnak a Bibliából, 
amelyben az is meg van írva, hogy 
a betű öl, a Lélek pedig megeleve
nít. Korunk igényei is köteleznek, 
amitől még nagyobb hangsúlyt 
kapnak Pál szavai: „Bölcseknek és 
tudatlanoknak egyaránt adósa va
gyok” (Róm 1,14). Ahhoz, hogy 
hitben is felnőtt szinten értsük a 
Szentírást, s alkalmazzuk elsősor
ban magunkra, rendkívül alkalma
tos segítség ez a magyarázatos 
Biblia, szinte egy kisebb könyvtárt 
helyettesít. Becsüljük meg: eleven 
megvilágításban láttatja velünk az 
Igét.

Dr. Bodrog Miklós

MOZAIKOK PRÉDIKÁCIÓKBÓL

A tékozló fiú bátyja Lk 15,25-32

ten szeretete, a nagy lehetőségek 
kezdete általa adatott Krisztusban. A 
belé vetett bizalom, reménység nem 
szégyenít meg. Ezért nem szabad so
ha feladni.

A közgyűlésen Egyházas Jánosné 
felügyelőasszony számolt be a mun
kálatokról. A 2,7 millió állami kár
pótlási összeg kevés volt az épület 
felépítéséhez, ezért is húzódott el az 
építkezés. De a. közegyh^i Jáijioga-,. 
tás, adakozás, és., társadalmi. tn)J9ka 
lehetővé tette á ' mintegy' 5 milliós 
gyülekezeti ház elkészítését.

A köszöntések sorát D. Szebik Im
re püspök nyitotta meg, aki a gyüle
kezeti összefogás szép példáját mél
tatta, kiemelve a lelkész áldozatos 
munkáját ebben a folyamatban.

Kalácska Béla esperes a gyüleke
zet múltjának nehézségeire utalt, és 
arra a hitből fakadt reménységre, 
amely új épületet eredményezett.

Babka László lelkész örömének 
adott hangot, hogy a remény való
sággá vált. Voltak álmatlan éjszakái, 
mert „félpénzen” a „hét szűk eszten
dőben” nehéz volt építkezni, de tud
ták, hogy a gyülekezet jövőjének 
„eszköze, záloga” a gyülekezeti ház.

Dr. Schulek Tibor lelkész életének utolsó előtti évében így számolt be J o h n  
Mo t t ,  a Keresztyén Diákok Világszövetsége főtitkára magyarországi útjának 
egyik jelentős mozzanatáról: A z amerikai metodista lelkész „óriási hatással volt 
R a v a s z  L á s z l ó  kolozsvári teológiai professzorra. A rendkívül szellemes és 
cinikusan liberális Ravasz László Krisztus-hite gyökeresen más lett”. Ravasz 
László később Budapestre kerül, a dunamelléki református egyházkerület püspö
ke lesz. A 20. század legnagyobb hatású református igehirdetője hazánkban, egy
háza határain túl is. Ifjúkoromban a rádión keresztül sokszor hallgattam prédi
kációit a Kálvin téri templomból. Mint püspök, 1948-ban ment nyugalomba, de 
gyülekezeti lelkészi állását egy darabig megtartotta. 1975-ben, 93 évesen halt meg. 
tAz lj)52.február 25-én mondott prédikációját vesszük végig részletekben, lánc- 
szemszérűen.

Ma a tékozló fiú bátyjáról beszé
lünk. Ez á mi igazi képünk. Sokan 
mondják: mi nem tékozoltuk el az 
atyai vagyont, mi nem éltünk tobzód
va; irtóztunk a paráznáktól és a se
lyemfiúktól; mi takarékosak, becsü
letesek, istenfélők, templomba járók 
vagyunk; mi olyan derék emberek 
vagyunk, mint a tékozló fiú bátyja...

Nagy a vigasság az atyai házbem. 
Hogyne: nagy az öröm az elveszett 
fiú hazatérése felett. Most érkezik 
meg a munkából az idősebb testvér 
is. Sötét arccal a szolgáktól kérdezős
ködik: mire való ez a nagy vigasság? 
„Mikor megtudta, hogy atyja levágat
ta a hízott tulkot, megharagudott.” 
Szerette ez az ember testvérét? Ha 
ennyire kitört belőle a harag, amikor 
testvére megkerült, vajon nem örült 
ez az ember akkor, amikor elveszett?

Az atya őt is éppúgy szereti, mint 
a másikat. Mikor megtudta, hogy ha
zajött, de odakünn duzzog a ház 
előtt, „kimegy hozzá és kérleli". Erre 
kitör a fiúból az indulat: ,Jme, ennyi 
esztendőtől fogva szolgálok néked, és 
soha parancsolatodat át nem hágtam. 
Mikor pedig ez a te fiad megjött, aki 
paráznákkal emésztette fel a te vagyo- 
nodat, levágattad neki a hízott tulkot!” 
Soha még ember szenvedélyes kitö

résben hívebb képet nem adott ön
magáról. A kitört tűzhányó sem tud
ja már tagadni, mi forrong és kava
rog elrejtett mélységeiben. Figyeljük 
meg ezt a beszédet. Ötször fordul elő 
benne: én, én, nekem, engem, az el
ső személy. Hogy süllyed és zsugoro
dik ez az ember a szemünk láttára! 
Szíve eltelik gyűlölettel a testvére 
iránt. ;,Á te fiad!” -  így emlegeti, 
szinte halljuk a megvető hangsúlyt: a 
„te fiad”, nem az én testvérem.

Csakhogy ez az álláspont lehetet
len. Isten úgy rendezte be a világot, 
hogy az ő gyermekei egymásnak test
vérei legyenek, s aki nem testvér, az 
nem gyermek. Aki gyűlöli az ő fele
barátját, annak megromlik az Isten
hez való viszonya is. Nagyszerűen 
látszik ez a tékozló fiú bátyján is. Az
zal a követeléssel fordul atyja felé, 
hogy úgy gondolkozzék öccséről, 
mint ő. Dobassa ki a hazatérőt szol
gáival, uszítsa rá kutyáit. Nincs meg
térés, nincs bűnbocsánat!

Hol él ez az ember? Hiszen az a 
hely a pokol, ahol nincs megtérés. Az 
atyai ház éppen azért atyai ház, mert 
ott vár a bűnbocsánat, ott ring az új
jászületés bölcsője. S mi lett ennek a 
vitának a vége? „És ő nem akart be
menni.” Kizárta magát az atya örö

méből... Nem érthető-e, hogy Jézus, 
a Szentírás, az üdvösségnek ezt az 
óriási, örökkévaló örömét lakoma 
formájában szemléltette? S ez a kire
kesztés mutatja azt a boldogtalan ál
lapotot, amikor az Atyával szemben 
nyílt pártot ütünk. Kérlelő, könyör
gő, békéltető szavát, a kereszt bo
londságát megvetettük, s íme ott va
gyunk a kapu előtt. A kapu lassan 
bezárul, s minket elnyel az örök sö
tétség. Megkérdezhetjük: a két fiú 
közül melyik veszett el igazán? Az, 
amelyik az atyai háznál veszett el!

S ehhez fűzi Jézus a legkomolyabb 
figyelmeztetést: „Fiam, te mindenkor 
énvelem vagy és mindenem a tiéd". A 
tékozló fiú bátyja elfeledkezett arról 
a nagy kiváltságról, hogy ő minden
kor az atyával lehetett. Nem élt azzal 
a nagy ajándékkal, hogy ismerheti, 
szeretheti atyját, s naponként kicse
rélhetik gondolataikat és érzéseiket. 
Vajon nem ez a mi nyomorúságunk 
is? Istentől mi nem egy kecskefiat 
kérhetünk és kaphatunk... Kérjük és 
fogadjuk el azt, hogy a megöletett 
Bárány véréből és testéből lakomáz- 
zunk minden szentekkel egyben. 
Kérjük a mi Atyánk szívét, békessé
gét, azt a nagy szeretetét, amellyel 
gyermekeit szereti. Szeressük azo
kat, akiket ő szeret, mindenekfelett 
szeressük őt, mert ő előbb szeretett 
minket.

A példázat két tékozló fiúról be
szél. Egyik az atyai házon kívül ve
szett el, a másik az atyai házon belül. 
Amaz megtaláltatott, emez nem. A 
dráma végén, amikor a függöny le
gördült, a belül levő kívülre került, a 
kívül levő belülre került. A példázat 
ezt kiáltja felénk: ha kívül vagy, jöjj 
haza; ha belül vagy, maradj otthon!

Közli: Veöreös Imre

Garami Lajos -  24 évig volt den- 
gelegi lelkész -  meghatódott öröm
mel köszöntötte a gyülekezetét.

Az egyházmegye második új gyü
lekezeti házát a vendégek örömmel 
töltötték meg, és késő estig az agapé 
áldásában részesültek.

Kalácska Béla

Egy kirándulás emlékére. . .

FOTO: Szeverényi Tamás

Táborszky László esperes KÓS KÁROLY DÍJAT kapott „településeink védel
me és szépítése érdekében végzett kiemelkedő munkája elismeréseként”. A d íja t 
Kós Károly születése napján, december 16-án adták át a Környezetvédelmi és Te
lepülésfejlesztési Minisztériumban. Szeretettel gratulálunk az elismerésért.

Szügyi gyülekezetünk lelkésze és a 
presbitérium most harmadik alka
lommal szervezett kirándulást Nóg- 
rád megye testvérgyülekezeteinek 
megismerése, tapasztalatcsere, ba
rátságok kötése céljából.

Először 1989-ben meglátogattuk: 
a s z é c s é n y i ,  s a l g ó t a r j á 
ni ,  l u c f a l v a i ,  s á m s o n -  
h á z a i  és  k i s t é r e n y e i  g y ü 
l e k e z e t e k e t .  Második utunk 
1990-ben volt. F e l s ő p e t é n y ,  
Ő s a g á r d ,  B á n k ,  N ó g r á d  
és  I p o l y v e c e  g y ü l e k e z e 
t e i  fogadtak szeretettel. Ebben az 
évben, október utolsó verőfényes va
sárnapján G a l g a g u t a ,  Va-  
n y a r c ,  Bér ,  E g y h á z a s 
d e n g e l e g  és  S z i r á k  volt az 
útirány.

G a l g a g u t á n  S e b e n  I s t 
v á n  lelkész örömmel fogadott és a 
templomban ismertette a gyülekezet 
történetét. V a n y a r c o n  S á n 
d o r  F r i g y e s  lelkész beszámolt a 
gyülekezet életéről, és megmutatta a

gyülekezet hitéletét szolgáló „csodá
latos” új gyülekezeti házat. Jó volt 
hallanunk, hogy ez a megyénknek 
legnagyobb vidéki gyülekezete. B é - 
re n  meleg vendégszeretettel foga
dott K l u c s i k  J á n o s  lelkész és a 
vezetőség. Itt, Nógrád megye legré
gebbi evangélikus „kicsi” templo
mában, amely nagyon szépen fel 
van újítva, a délelőtti istentiszteleten 
vettünk részt. A  helyi lelkész hirdette 
Isten igéjét (Máté 6,13), a szügyi 
énekkar szolgált. Lelkiekben feltöl
tődve mentünk tovább a Bérhez tar
tozó Virágos pusztára. Itt ebé
deltünk a megyénk egyik legszebb 
természeti környezetében fekvő étte
remben. E g y h á z a s d e n g e l e -  
g e n  már várt ránk a délutáni isten
tiszteleten részt vevő gyülekezet fiatal 
pásztorával -  B a b  k a  L á s z l ó 
v a l  együtt. A z igehirdetés után itt is 
énekkel szolgáltunk Sokunk szemé
ben könny csillant meg amikor lel
készünk felesége Isten gyógyító és 
megtartó szeretetéről tett bizonysá

got. A  gyülekezet asszonyai a most 
felépült gyülekezeti házban testvéri 
szeretettel láttak vendégül mindnyá
junkat. I t t - a  még fe l nem szentelt -  
csodálatos épületben T ö r ö k  J á 
n o s  gondnokunk hálás szívvel kö
szönte meg szeretetüket, és Urunk 
áldását kérte a gyülekezetre.

Kirándulásunk u t o l s ó  á l l o 
m á s a  S z i r á k  v o l t .  Már ké
sőre járt az idő, ezért sajnos csak kí
vülről láthattuk a nagy anyagi áldo
zattal felújított Teleki-Degenfeld- 
kastélyt, a Telekiek és a Degenfeldek 
ősi fészkét. Már esti megvilágításban 
láthattuk a megújuló templomot, 
mely, ha teljesen elkészül, megyénk 
egyik büszkesége lesz.

Kívánjuk hogy mielőbb felújítva 
-  hívekkel megtöltve -  itt is hirdet- 
tessék Isten örök igéje!

Lelkiekben meggazdagodva ér
tünk haza, és úgy érzem, mindenki 
jó l érezte magát.

Csadó Györgyné 
és Frenyó Gyuláné
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----------NAPRÓL  N A P R A ----------- v  A VASÁRNAP IGEJE ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1997. Január 19.

Fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik ra j
tad. Ézs 60,2.

VASÁRNAP Az Úr hegyeket fonnál és szelet teremt, 
tudtára adja a szándékát az embernek. Ám 4,13 (Róm 
11,36; Zsolt 97; Zsolt 84; Mt 17,1-9; 2Kor 4,6-10; Zsolt 
40). Istentől elfordult világ, ember, vedd tudomásul, ma 
is Isten teremt, Ő formál -  téged is, engem is -  így vagy 
úgy, tudtunkra adja szándékát. Figyeld a természetben, 
kutasd a Szentírásban, fedezd föl embertársadban! Fo
gadd el, személyedre szabott akaratát! Ne csorbítsd dic
sőségét! Ma is Ő az Úr, a Seregek Istene.

HÉTFŐ „Ha sötétségben lakom is, az Úr az én vilá
gosságom.” Mik 7,8 (2Kor 4,6; 2Móz 34,29-35; Lk 
6,12-16). Nyomorúságban élünk mi emberek, ma is. A  
bűneset óta „alagútban” vagyunk és ennek az alagút
nak nincs vége. Úgy vagyunk, mint Jónás a cet gyomrá
ban. De mégis, fölöttünk van világosság („Fölötted ott 
ragyog az Ú r”), Jézus Krisztusban megnyílt az ég. Sza
bad fölfelé (is) néznünk, nemcsak előre, az alagút sötét
jébe. M ert a sötétségből világosság ragyogott fel, Isten 
dicsőségének ismerete Krisztus arcán (Újszövetségi 
igénk; 2Kor 4,6.).

KEDD „Nagy a mi Urunk és igen erős, bölcsessége ha
tártalan.” Zsolt 147,5 (Róm 11,33; Jn 12,34-41; Lk 
6,17-26). „Okoskodunk” sokszor: miért engedi Isten, 
ezt, vagy azt? Ha meglátjuk az események mögött a 
mindennél erősebb és mindenkinél bölcsebb Istent, aki 
mindennek és mindenkinek Ura, elnémul az „okosko
dásunk”. Ha felismerjük és elismerjük, hogy ez az Ú r a 
mi Urunk (MIATYÁNK), hálaénekre nyílik ajkunk.

SZERDA „Ismerd meg atyád Istenét és szolgálj neki 
teljes szívvel, és készséges lélekkel, m ert megvizsgál az 
Ú r minden szivet.” IKrón 28,9 (ApCsel, 26,15-16; Jn 
1,43-51;'Lk 6,27-36). így inti és biztatja Dávid Sala- 

I mont a  templomépítésre. Nem „templomépítés” a mi

(dolgunk is, ott, ahova állíttattunk? Nemcsak Salamon, 
Dávid is részt vállalt a templomépítésből. Vannak elő-,

és utómunkálatok. A  „lelki” templom építése folyama
tos. Míg élünk, próbájuk jobban megismerni, szíwel-lé- 
lekkel szolgálni Őt. (

CSÜTÖRTÖK „Isten patakja tele van vízzel.” Zsolt 
65,10 (Jn 4,14; 2Móz 24,1-2.9-18; Lk 6,37-42). Kiszá
radt világban, eltikkadtan élünk. Orrunk nyálkahártyá
jától kedzve, testünk és lelkünk minden porcikáját érin
tően a kiszáradás veszélye fenyeget. Ennek alapoka a 
BŰN. Ezért nagy vigasztalás és bátorítás, hogy Isten 
„patakja” ma is tele van vízzel. Dáviddal együtt mi is 
meríthetünk ebből a vízből (mint a samáriai asszony); j 
bűnbocsánatot, szabadítást, választ kínzó kérdéseinkre, 
s mindent, mi testnek, léleknek szükséges: és énekelhe
tünk hálaadó éneket.

PÉNTEK „Van Isten a mennyben, aki a titkokat feltár
ja .” Dán 2,28 (Ef 1,9-10; Mt 16,24-28; Lk 6,43-49). A  
ma embere különösképpen is szeretne mindent tudni, 
minden titkot megfejteni, az űr „magasságát” éppúgyy, 
mint a föld, vagy a tenger mélységeit; vagy az em ber tit
kát. De vannak titkok, amelyeket csak Isten tárhat fel. 
Dániel ilyen titkot tudat a király álmának megfejtésé
vel, amikor a menny Istenének örök királyságáról be
szél, amely nem múlik el, mint a földi királyságok. En
nek a titoknak a „netovábbja”, hogy Krisztusban egybe
foglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami 
a földön van (Újszövi, igénk: E f 1,10.).

SZOMBAT „Szolgáljatok az Úrnak örömmel, vigadoz- 
va járuljatok színe elé!” Zsolt 100,2 (Kol 3,23-24; Fii 
3,20-4,1; Lk 7,1-10). A  „Kinek” és „Hogyan” hangsú
lyos. Nem embereknek, Istennek szolgálunk. H a így tu
dunk tekinteni életünk minden területére: munkára, pi
henésre, szórakozásra; akkor a „vigadozásig” fokozódó 
örömöt találhatunk, ebben a szomorú, depressziós vi
lágban. Nem felelőtlen „mulatozást” jelent ez, hanem 
az Úrban való örvendezést (lásd Fii 4,4 és Neh 8,10.) -  
megbánhatatlan örömöt -  színe elé való járulást. így 
készülhetünk holnapra.

Kapi Zoltán

A hétköznapok Krisztusa
Mt 11,28

Van-e szebb, mint mikor meg
szólal a harang -  mikor elindulnak 
fiúk, lányok, férfiak, asszonyok a 
templomba. Felbúg az orgona 
hangja -  majd szárnyal a gyüleke
zeti ének. A lányok énekeskönyvé
ben, vagy kezében virág... Aztán 
jön a liturgia, prédikáció, úrvacso
ra... Majd vége az istentisztelet
nek és jön a beszélgetés a temp
lom előtt.

Aztán vége -  ki-ki hazamegy. 
Megvolt az istentisztelet, amely 
nélkül olyan üres és színtelen a va
sárnap.

Azután -  Mi van azután? Hát 
igen; jönnek a hétköznapok! A  
„szürke” hétköznapok, tele mun
kával, gonddal, fáradsággal.

De hadd kérdezzem meg most 
Kedves Olvasó: ismered-e te, a 
hétköznapok Krisztusát? Nem azt, 
aki hívogat a harangszóval, aki hí
vogat az oltárhoz úrvacsoraosztás
kor, aki a lelkész szavain át hozzád 
is beszél. Akit mintegy „megláto
gatunk” hetenként egyszer a 
templomban.

Hanem: ismered-e azt, aki veled 
megy, veled akar lenni a hétközna
pokban, akiről igénk azt úja, hogy 
terheinket és mindazt, ami nehéz, 
hozzá vihetjük.

Igen. Valljuk meg, vannak nehéz 
percek, órák a hétköznapokban, 
mert vannak nehéz dolgok, ügyek, 
nehéz emberek, akiknek látása is 
elég, hogy „idegeinkre menjenek”.

Vannak nehéz napok -  gyerme
keinknek már az iskolában. Talán 
a holnapi nap, mert matekdolgo
zat lesz. Vagy felelek latinból. Vagy 
torna, és nem tudok felmászni a 
kötélen.

Vagy vannak nehéz órák, per
cek, az orvosi rendelőben... Egy 
nehéz találkozás. Egy rendezetlen 
dolog: talán megbántottál valakit, 
és kellene bocsánatot kérni, de 
olyan nehéz, nehéz, nehéz...

És eszünkbe jut-e ilyenkor, hogy 
Isten felkínálja, vigyük eléje, ami 
nehéz, „Mondd el Neki bátran, 
ami nehéz” -  énekeltük egy régi 
kedves énekünkben.

Milyen szomorú: nehéz perceink

ben nem ju t eszünkbe, vagy csak 
utoljára gondolunk arra, hogy Jézus 
a „hétköznapok Ura” is akar lenni.

De miért nem jut eszünkbe? Ta
lán mert ha imádkozunk valamiért, 
Ő nem mindjárt, azonnal segít. És 
nem jut eszünkbe azért sem, mert 
mi a láthatók bűvkörében élünk. 
És azért sem, mert mi nem szere
tünk várni. Jézus pedig sokszor egy 
darabig otthagyja a betegséget, a 
terhet, a nélkülözést, hogy aztán 
végre megadja szívünk kérését.

Lényeg: ne legyen kettős az éle
tünk. Égy vasárnapi élet a temp
lomban, egy pedig a ‘hétköznapi 
élet. Jézus mindkettőben mellet
tünk akar lenni. Tbdja azt, ami ne
ked most nehéz. Mondjuk el Neki, 
és ne próbáljuk tőle függetlenül 
megoldani.

Az anyagi, családi gondok, testi 
bajok, öregség, magány, minden 
más színt kap, ha imatárgy lesz!

Végül: mások is élnek körülöt
tünk. Lássuk meg azt is, ami nekik 
nehéz, ami őket gyötri, keseríti -  
itt is első az, hogy imatárgy legyen 
nekünk a másik terhe. Imádsággal 
készíthetem Jézus útját az ő életé
ben is.

Gáncs Aladár

Az Országos Gyermek Bizottságtól kölcsönözhető anyagok:
-  Dr. Gyökössy Endre: Hogyan tartsunk Gyermekbibliaórát? 

(Kis módszertan)
-  Bruno és Yvonne Schwengeler: Nevelés -  öröm vagy üröm? 

(Nevelés, de hogyan? Mi lehet a cél?)
-  Bottyán János: Hitünk hősei („Akikről ez a könyv szól, azok 

a reformáció első terjesztői.”)
-  Dr. Sarkadi Nagy Pál: Bibliai arcképek (Noé, Ábrahám, 

Jákób, Mózes, Ráháb, Márk, M ária...)
-  Szecsődi Leó OFM: Karácsonyi játékok
-  Dr. Teleki Béla: Az Ünneplés Művészete (Hol és hogyan ün

nepelünk?)
-  Falvay Károly: Huszonhét magyar népi játék (6-14 éves lá

nyoknak, fiúknak)
-  Rónaszegi Miklós: Bohóckodó (háziszínpad, vidám jelene

tek)
-  Pásztorokkal vagyok útban (Ádvent, Karácsony; versek, éne

kek, történetek, kis meditációk)
-  Kindelmann Győző: Betlehem madarai (Karácsonyi mese- és 

színezőkönyv)
-  Péter Katalin: Hitújítók és Hitvédök (A világtörténelem nagy 

alakjai; Luther Márton, Kálvin János, Dávid Ferenc...)
-  Susan Meredith: A  világ vallásai
-  Karácsony fényei Szöveggyűjtemény (Jeles ünnepnapok Ad

venttól Vízkeresztig; versek, képek, játékok, énekek, történetek)
-  Örömhír Kifestő
-  És terem té az Embert (A Biblia Világa)
-  Jézus Története (A Biblia Világa)
-  Rolf Jensen: A Mi Karácsonyfánk (Díszítések, ajándékok)
-  Száz új ötlet, száz új játék (Játékos barkácskönyv; óvodások

nak és iskolásoknak)
-  Színes díszek, szobrocskák: Az AGYAG
-  Játsszunk Bábszínházát!: BÁBUK
-  Fantázia, ügyesség, képalkotás: KOLLÁZS
-  M it készítsünk Tojáshéjból?: A  TOJÁS
-  Tépés, vágás, ragasztás: A  PAPÍR
-  Gyúrj, formázz, alakíts!: A  GYURMA
-  Színes kövek, kavicsok, gombok: A  MOZAIK
-  Sző, fon, nem takács. Mi az? (Találós kérdések gyerekeknek)
-  Varázslatos ORIGAMI (Papírhajtogatás kicsiknek és nagyok

nak)
-  Tészabó Júlia: Nagy karácsonyi képeskönyv (Karácsony törté

nete, játékok, köszöntők, dalok, gondolatok az ajándékozásról)
-  Jézushoz jöjjetek -  162 kánon
-  Bábjátékok -  színjátékok (Ichthüsz könyvek I.)
-  Ú tm utató gyermekeknek (történetek, játékok, énekek)
-  MAKETTCSOMAG (20 különböző, bibliai témájú kézimun

ka gyerekeknek; „karácsonytól a nyitott sírig”)
-  Olvasó és színező füzet gyerekeknek: Tedd, hogy Lássak! 

(Bartimeus története)

-  Olvasó és színező füzet gyerekeknek: Ő az élő Isten, aki meg
ment (Dániel története)

-  Olvasó és színező füzet gyerekeknek: A Seregek Urának ne
vével (Dávid és Góliát)

-  Olvasó és színező füzet gyerekeknek: Történet a szeretetről 
(Az irgalmas samaritánus)

-  Olvasó és színező füzet gyerekeknek: Isten mindent lát! (Jó
nás)

-  Olvasó és színező füzet gyerekeknek: Gyere Velem 
Betlehembe!

-  Olvasó és színező füzet gyerekeknek: Kelj fel és járj! (A béna 
ember meggyógyítása)

-  Olvasó és színező füzet gyerekeknek: Egy ifjú hazatér (A té
kozló fiú)

-  Olvasó és színező füzet gyerekeknek: Történet egy földmű
vesről (A magvető)

-  Olvasó és színező füzet gyerekeknek: Virágvasámaptól Hús- 
vétig

-  Olvasó és színező füzet gyerekeknek: Karácsonyi színező
-  Bibliai Memory (4 éves kortól)
-  Lázár Ervin: A Négyszögletű Kerek Erdő
I  Lázár Ervin: A Hétfejű Tündér
-  Gyurién Edit: Út a felnőttség felé
-  Johnson Gnanabaranam: Jézusom ma (Indiai költemények, 

imádságok, elbeszélések és meditációk egy matematikatanárból 
lett lelkésztől.)

-  Dr. Ross Campbell: Dühöngő Ifjak (Hogyan tereljük meder
be gyermekeink haragját?)

-  Ablonczy Margit: Útaid Uram, mutasd meg (Ifjúsági munka- 
program egy esztendőre)

-  Kinczler Irén: Karácsonyi anyag (versek, történetek)
-  Börönte Márta: Ószövetségi történetek
-  Mácz István: Örülj velem! (meditációk az örömről)
-  Jézus anyag
-  Pál apostol anyag
-  Börönte Márta: Bábos anyag
-  Illusztrációk (kijelölt bibliai helyekhez)
-  Juttassátok el Isten szavát a gyermekekhez (vasárnapi iskolai 

anyagok)
-  Útmutató gyermekeknek (történetek, feladatok, énekek)
-  Olvasó és színező füzetek gyermekeknek (különböző bibliai 

történetekhez)
-  Ferenczy Erzsébet: Isten szeret Engem című hittankönyve 

100,- forintos egységáron kapható
Á kölcsönzés feltételei: -  maximális kölcsönzési idő 1 hónap
-  kéréseiket személyesen vagy levélben juttassák el az adott 

gyülekezet lelkészének meghatalmazásával
(Cím: Magyarországi Evangélikus Egyház, Csoszánszky Márta, 

1085 Budapest, Üllői út 24. Ibi.: 117-5567)

EZ VAN, EZ VAN...
| lP t 1,10-12

...énekli a dalt népszerű színé- 
I szünk rekedt, kiábrándult hangon, 
I s közben gondosan ügyel arra, 
I hogy nehogy valaki is elhiggye:

II hangja is van az énekléshez. Kese
rűen, nyeglén ejti a refrént: ez van! 
S az ember csendben hozzáteszi: 

I igen, ez van, ezt kell szeretni!
Ez van! ezt lehet szeretni! -  hir

deti Péter apostol levele. Az irat 
központi üzenete, hogy olyan kor
ban élünk, amit sokan szerettek 
volna megélni, „...és amikbe an
gyalok vágyakoznak beletekinte
ni” (12. v.).

Nekünk szinte ölünkbe hullt a 
nagy lehetőség anélkül, hogy tet
tünk volna érte bármit is: „Ezt az 
üdvösséget keresték és kutatták a 
próféták, akik a nektek szánt kegye
lemről prófétáitok, kutatva, hogy 
melyik vagy milyen időről tett kije- 

\ lentést Krisztus bennük levő lel
k e ...” (10-11. v.). Kerek ezer esz
tendő küzdelmének, imádságának 
gyümölcse érett be -  mondja Péter 
az olvasóinak egy kiábrándítóan 
nehéz, reménytelen korban. Túl az 
első lelkesedésen, a gyülekezetek 
nem csak pogányokkal és zsidók
kal vitatkoztak Krisztusról, tanítá
sáról, hanem egymással is. Nem 
véletlenül inti az apostol a gyüle
kezetei: „Haragudjatok, de ne 
vétkezzetek... ” (Ef 4,26). Nem szép 
retorikai formula ez, hanem a 
mindennapok valósága. Minden új 
mozgalom lelkesedéssel indul, de 
a lelkesedés után néha a harcos
társak egymás ellen fordulnak, s 
lesznek a legádázabb ellenfelek, 
így volt ez az első keresztyén gyü
lekezetek életében is, így van ez 
ma is! Éppen ezért hangzik a fi
gyelmeztetés: nagy időket élünk! 
Napjainkban alapozzuk a jövő év
ezred keresztyén gyülekezeteit! S 
az, hogy tervezhetünk, hogy élünk, 
nem a mi érdemünk. Ölünkbe 
hullt sok minden! Egyesek szerint 
„túlnyertük” magunkat! Nem vi
tatkozni szeretnék, de csendben 
intem magamat, magunkat: gon
doljunk vissza 10 évvel ezelőtti ál
mainkra, reménységünkre! Hol 
vagyunk már ettől? S miről álmod
tak szüléink? Lehet ezt a nagyon 
vajúdó, ellentmondásos jelenün
ket szeretni, nem dicsekvő opti
mizmussal, de felelős szeretettel. 
Karácsony ünnepkörét zárjuk, Is
ten üdvösséget hozó szeretete mö

göttünk van. Ezzel a „hátvéddel” 
lehet indulni előre!

Ez van, értünk van! „...nektek 
szolgálnak azokkal, amikről most 
az evangélium hirdetői prédikálnak 
nektek... a Szentlélek á lta l...” (12. 
v.). A próféták s az egész ótestá- 
mentumi hagyomány minket szol
gál, a gyülekezetét; azért, hogy a 
reménységünket el ne veszítsük. 
Mi hozzátehetünk ehhez még két
ezer évet, s így háromezer év távla
tába állít ez a levél! Az ótestámen- 
tumi hagyományt úgy értelmezi, 
hogy ez a keresztyén gyülekezetek 
életében folytatódik és teljesedik 
ki! Az üdvösség, a teljes élet lehe
tősége bontakozik ki értünk azért, 
hogy nekünk jobb legyen!

Nem túl sok a panasz? -  és ke
vés a tettre, építésre kész szív és 
kéz? Tálán igen. Krisztus jelent 
meg a világban és itt van! Ki kell 
lépnünk végre a félszeg sértődött
ségből! Nem minket bántanak, 
nem ellenünk folynak a dolgok, 
hanem értünk! A megáradt folyó 
ugyanarra tart, mint amikor alig 
volt víz a mederben! A hit -  áradás 
és szárazság idején is -  mindig ész
reveszi a folyó fő sodrását, s tudja, 
honnan jön és merre tart! Ami tör
ténik körülöttünk, az azért törté
nik, hogy egyre világosabban lás
suk a célt: az „üdvösség fonalát”, 
amit olyan egyértelműen vezetünk 
végig a Bibliában. Vegyük észre, 
hogy ez a „fonál” túlnőtt a Biblián: 
„Testté lett!” Értünk lett! -  nem 
ellenünkre, hanem javunkra! Mer
jünk ne’ csak panaszkodni, hanem 
hálát is adni mindazért, ami körü
löttünk történt és történik. S pró
báljuk ne csak énekelni, hanem 
hittel imádkozni is szép énekün
ket:

O jöjj, ó jöjj, Üdvözítő,
Beteljesült már az idő. Törd át az ég 
zárt ajtaját. Vár a világ sóvárgva 
rád.

Amen.
(149. ének 1. v.)

Kertész Géza

IMÁDKOZZUNK!
Áldunk téged Úr Isten, hogy megbíz

ható a prófétai beszéd, mely Krisztus 
dicsőségéről tanúskodik. Világosítsd 
meg szívünket Szentlelkeddel, hogy 
éberen figyeljünk beszédére, kövessük 
őt önfeláldozásában, és részesüljünk 
az örök élet dicsőségében. Ámen.

I-, Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Hafenscher 
Károly; de. 10. (pémet) Dietrich Hggemann; 
de. 11. (úrv.) D. Szebik Imre; du. 6. dr. 
Széchey Béla (meditációs); D., Modor! u. 6. 
de. fél 10. Csizmazia Sándor; Pesthidegkút, 
n ., Ördögárok u. 9. de. fél 11. Rihay Sza
bolcs; Csillaghegy, in .,  Mátyás' kir. u. 31. de.
10. ; Óbuda, DL, 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.) Pintér Károly; de.
11. (úrv.) Zászkaliczky Péter; du. 6. 
Zászkalizcky Péter; VII., Városligeti fasor 
17. de. 11. (úrv.) Szirmai Zoltán; du. 6. Nagy 
Zoltán; VIII., Üllői út 24. de. fél 11. Kertész 
Géza; Vük, Rákóczi út 57/b. de. 9. (szlovák) 
Cselovszky Ferenc; VIII Karácsony S. u. 
31-33. de. 9. Kertész Géza; v m .,  Vujda K 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 Tkmás; 
X., Kerepesi út 69. de. 8. Thmásy Tamásné; 
Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) 
Szeverényi János; de. 11. (úrv.) Szeverényi 
János; du. 6. Fodor Viktor ; XI., Németvöl
gyi út 138. de. 9. Fodor Viktor; Buda- 
gyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. 
Balicza Iván; Budahegyvidék, XII., Ihrcsay 
V. u. 11. de. 9. (úrv.) Takács József; de. 11. 
(úrv.) Bálint László; du. fél 7. Kőszeghy Ta
más; X m ., 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 Thmásné; XIV, Gyarmat u. 
14. de. fél 10. Thmásy Thmásné; Pestújhely, 
XV, Templom tér de. 10. Rafael József; Rá
kospalota, XV, Juhos u. 28. (kistemplom) 
de. 10. Veperdi Zoltán; Rákosszentmihály, 
XVL, 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; Rá
koshegy, XVII., Tessedik tér de. 9. Mar- 
schalkó Gyula; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 
146. de. 9. (úrv.) Kósa László; Rákoskeresz
túr, XVII., Pesti út 111. de. fél 11. Mar- 
schalkó Gyula; Rákosliget, XVII., Gázon Gy. 
u. de. 11. Kósa László; Pestszentlőrinc, 
XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. Havasi Kál
mán; Pestszentimre, XV111., 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. 
Hafenscher Károly; Budaörs, (ref. imabáz) 
de. 9. Endreffy Géza

VÍZKERESZT ÜNNEPE UTÁNI 
UTOLSÓ VASÁRNAPON a liturgikus 
szín: fehér. A délelőtti istentisztelet ol- 
tári igéje: Jn  15,6-8; az igehirdetés 
alapigéje: lP t 1,10-12.

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

január 18., szombat: „Lélektől léle
kig”

január 19., vasárnap: dr. Hafen- 
scher Károly áhítata 

Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 
19.

HAZAI ESEMÉNYEK
ORGONAZENÉS ÁHÍTAT

január 26-án, vasárnap 18 órakor 
a Deák téri templomban

BARÓTI ISTVÁN 
Bach műveket orgonái.

A Budapesti Evangélikus Gimná
zium (1071 Budapest, Városligeti fa
sor 17-21., telefon: 321-1200) felvételt 
hirdet a 8 évfolyamos gimnáziumi kép
zésre jelenleg 4. osztályos, elsősorban 
evangélikus, jó  képességű, szorgalmas 
és jó  magaviseletű, vallásukat gya
korló gyermekek részére. Jelentkezési 
lap a gimnázium portúján átvehető. 
A jelentkezés beadásának határideje: 
1997. január 31.

Országos Ifjúsági Hétvégét rendez 
az EKE (Evangélikusok Közössége az 
Evangéliumért) Piliscsabán a Béthel 
Belmissziói Otthonban 1997. jan. 
24-26-án. A  program 24-én este 6 óra
kor kezdődik és 26-án ebéddel ér vé
get. Részvételi díj 1400,- Ft. Jelentke
zés Széli Bulcsú, 1195 Bp., Nagysándor 
J. u. 41. (tel. 178-0859) címen.

A Fébé Diakonissza Egyesület anya
házába (Budapest 1021 Hűvösvölgyi út 
193.) gondozónőt, takarítónőt keres.

Szükség esetén szerény szállást tudunk 
biztosítani. Jelentkezni lehet Madocsai 
Miklós címén: Bp. 1015 Ostrom u. 15. 
Tel: 201-7210.

A Protestáns Közművelődési Egye
sület Lélektani Szakosztálya 1997. ja
nuár 21-én, kedden du. 5 órától tart 
ülést, melyen a katolikus egyház tudo
mányos kiválósága, dr. Benkő Antal SJ 
tart előadást Mai katolicizmus, mai 
pszichológia címmel. Belépés díjtalan. 
(OMIKK-klub. VIII., Múzeum u. 17.)

A KERESZTÉNY ÉRTELMISÉGI 
KÖR (Budahegyvidéki Evangélikus 
Gyülekezet) legközelebbi alkalmán ja
nuár 27-én, hétfőn este 3/4 7 órakor dr. 
Boleratzky Loránd egyházjogász tart 
előadást lyA zsinati munka eredményei 
és további feladatai" címmel. Az érdek
lődőket szeretettel várják (XII., 
Thrtsay Vilmos u. 11.).

Az Evangélikus Külmissziói Egye
sület soron következő missziói délután
ja 1997. január 27-én, hétfőn du. fél 6- 
kor lesz a Budapest, XI., Bocskai út 10. 
sz. alatti tanácsteremben. Előadást tart 
Szeverényi János helyi lelkész „Az utcai 
szociális munka közben végezhető 
misszió lehetőségei” címmel. Minden 
érdeklődőt szeretettel várunk!

M entálhigiénés szakirányú továbbképzés 
hum án foglalkozásúaknak

A Magyar Tfestnevelési Egyetem 1997 szeptemberétől új évfolyammal folytatja akkreditált 
mentálhigiénés szakirányú továbbképzését egyetemi vagy főiskolai oklevéllel rendelkező 
szakemberek részére (pedagógus, lelkész, orvos, jogász, pszichológus, családgondozó, szoci
ális munkás, vezető, karitatív munkás stb.).

A kénzés képessé kívánja tenni a résztvevőket arra, hogy növelve szakmai kompetenciáju
kat, mentálhigiénés szemléletben járulhassanak hozzá a közösségek jobb működéséhez, lelki 
betegségek és társadalmi viselkedészavarok megelőzéséhez, valamint értéktudatos magatar
tás kialakításához, és az alapdiplomával együtt érvényes mentálhigiénés szakoklevelet ad.

A képzés időtartama: aktív részvétel 440 óra oktatáson, amely öt szemeszterre és egy nyá
ri, bentlakásos intenzív képzési hétre tagolódik. Ez havonta'egy-egy 18-20 órás oktatási blok
kot jelent (csütörtök, péntek egész nap és szombat délelőtt), melyhez kb. 80 óra egyéni mun
ka társul.

A képzés önköltséges.
Jelentkezési határidő: 1997. február 15.
Az érdeklődőknek megcímzett és felbélyegzett boríték ellenében részletesebb tájékozta

tást küldünk.
Cím: Magyar Testnevelési Egyetem Mentálhigiénés Szakcsoport
1123 Bp. Alkotás u. 44.
A képzés szakmai vezetője: Dr. Tomcsányi Teodóra.

A próhirdetés

Két egyetemi vagy főiskolai fiatal ember részére 
bútorozott szoba kiadó Budán. Ibi.: 135-3535 du. 
5-6 között.

KONKOLY MŰVEK
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„ Boldogok a tisztaszívűek, 
mert ők meglátják az Istent ” 
Ki a tisztaszívü? Egyedül az, 

aki teljesen Istennek adta a szívét, 
hogy egyedül ő  uralkodjék henne. 

Az ilyen szívben nem a lelkiismeret, 
hanem a Jézus akarata uralkodik.

Bonhoeffer
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A TARTALOMBÓL “
A LEPRAM ISSZIÓ VILÁGNAPJÁN

SZÁZÉVES A SIKÁTORI TEMPLOM

GONDOLATI BŰN?

ADJ EM BERSÉGET AZ EMBERNEK

A Mindszentek öblénél 
jártam

i.

Két éve élek már Brazíliában, mégis nagy élményt 
jelentett számomra részt venni november 24. és de
cember 2. között az Egyházak Világtanácsa által szer
vezett nemzetközi konferencián Salvadorban a 
„Bahia de Tbdos os Santos”, a „Mindszentek öble” 
partján.

A konferencia témája: egy reménységre elhíva.

AZ EVANGÉLIUM KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKBAN

Már hónapokkal előtte megkaptam a kitöltendő je
lentkezési lapot és a bibliakörök tanulmányi füzetét. 
Amikor az utolsó eligazító levél és a repülőjegy is a 
kezemben volt, ijedtem meg kicsit. Nekem kell képvi
selni a Magyarországi Evangélikus Egyházat egy 
nemzetközi konferencián!

A repülőgépen Sáo Paulótól Salvadorig, a 2000 
km-es út alatt, már érdeklődéssel figyeltem az embe
reket, és találgattam, kinek lehet az az úticélja, mint 
nekem? Közülük elég sokkal találkoztam azután a 
konferencián.

Salvadorba megérkezve, gőzfürdőben éreztük 
magunkat, olyan meleg, párás a levegő. Már a repülő
téren várt a rendező „stáb”, és szállítottak kis buszok
kal a bambuszfasoron át a Bahia Othon Palace Ho
telbe.

Mire megérkeztünk, már este volt és kezdetét vet
te a festői látványt nyújtó felvonulás a nyitó istentisz

teletre. A világ minden részéből érkezett népviseletbe 
öltözött küldöttek hangos dobpergés közepette vo
nultak a tengerre néző nagy „Area Verde”-be, a nyi
tott oldalú, vászontetejű „Zöld terasz”-ra, ahol ezu
tán az istentiszteleteket tartottuk. Megszoktam már a 
hangos zenét, mégis európai szívemnek kicsit szokat
lan volt a másság. Azután elővettem az istentiszteleti 
rendet, együtt énekeltem a körülbelül 600 résztvevő
vel, hallgattam sok nyelven a 104. zsoltárt: >yÁIdjad lel
kem az Urat, Uram Istenem, igen nagy vagy. ” Amire, 
egymás kezét fogva a záró éneket énekeltük, már nem 
éreztem magam egyedül. Az együvé tartozás szimbó
lumaként ezután kókuszdiókat adtunk körbe egymás
nak, és szívószállal mindenki ihatott belőle. Akkor 
már ömlött az óriási trópusi eső, sokszor a nyakunk
ba is.

Másnap reggel láttam csak, milyen gyöngyörű he
lyen, sziklás tengerparton fekszik ez a nagyon szép 
szálloda. Rövid sétát lehetett csak tenni, mert kez
dődtek a zsúfolt, élményben gazdag munkanapok. Az 
istentisztelet előtt feltűnt nekem egy perui indián asz- 
szony, aki a tenger partján tüzet gyújtott, a tüzet kör
berakta virágokkal és égő gyertyával, mind a 4 égtáj 
felé meghajolt, közben mondott valamit, talán imád
kozott. Kicsit megbotránkozva néztem, és halkan 
megkérdeztem az éppen mellettem álló ausztriai asz- 
szonyt: nem pogányság ez? Ő azt felelte -  és ez na
gyon elgondolkoztatott - ,  egyrészt nem értjük mit 
mond, másrészt a mi húsvéti tojásunk talán nem vala
mi régi népszokásból maradt fenn -  ha úgy tetszik, 
pogányság? Itt értettem meg először, milyen nehéz és 
felelős dolog különböző kultúrák szokásai, istentisz
teleti rendje felett túl hamar pálcát tömi, hiszen sen
ki sem tud kibújni saját bőréből. Mi magyarok ne 
akarjuk átvenni más népek szokását, kultúráját, ve
gyük komolyan a mi keresztyén hagyományainkat, és 
inkább keressük magunk életében a „pogányságot”, 
mint máséban.

EURÓPA EVANGÉLIKUS EGYHÁZAI A HARMADIK ÉVEZRED KAPUJÁBAN
Miről tanácskozott hatvan evangélikus egyházi vezető Budapesten?

Mint már beszámoltunk róla, december első felé
ben, a Lutheránus Világszövetség meghívására, Bu
dapesten nagy jelentőségű tanácskozást tartottak Eu
rópa negyven evangélikus tagegyházának vezetői. A 
tanácskozás központi témája ez volt: tyAz egyház jö 
vőképe és megbízatása Európában" (Vision und 
Auftrag der Kirche in Europa).

Ezt a főtémát három napon keresztül hármas 
elágazásban vitatta meg a püspöki konferencia: 1. A  
kiengesztelés m int Isten ajándéka. 2. A  keresztyén ember 
szabadsága és felelőssége. 3. Szociális kihívások és az 
egyház föladatai a mai Európában.

A konferencia elnöksége

Európa lelki újjászületése -  a kiengesztelés 
ajándéka

Az első nap délelőttjén két előadás vezetett be a 
konferencia tematikájába. Elsőként H. Hirschler han
noveri vezető-püspök, az LVSZ alelnöke szólt arról: 
Európa hat évvel ezelőtti, váratlan külső megújulását 
mindenütt örömujjongás kísérte, az egyházakban is. 
Mára a kezdeti eufória az átalakulás külső és még na
gyobb belső nehézségei miatt megkeseredéssé lett, az 
egyházakban pedig félelemmé is az egyre erősödő 
szekularizálódástól. Ilyen félelmek és nehézségek 
közt, megriadva végezzük ma az igehirdetés, a misz- 
szió és a szociális diakónia hármas-egy szolgálatát. 
Mennyivel nagyobb bizalommal, bátorsággal és a 
nyilvánosság előtt kellene ezt tennünk! Hiszen olyan 
föladatokról van szó, amelyek a legfontosabbat, Eu
rópa jövőjének lelki-erkölcsi alapját adják, és amelye
ket senki más nem végezhet el helyettünk!

A  második bevezető előadásban I. Noko, az LVSZ 
afrikai főtitkára, érdekes kijelentést tett: az evangéli
kus egyházak világ-családja eddig keveset foglalko
zott Európa egyházainak nehéz problémáival; itt az 
ideje, hogy Afrika, Ázsia és Latin-Amerika egyházai 
is figyeljenek oda az európai egyházakra, és segítse
nek nekik lelki megújulásukban! A missziót mint az 
egyház minden időt és az egész világot átfogó, alapve
tő feladatát állította elénk. >yAz egyház egysége is a 
misszióban válik valósággá” -  mondta.

A tanácskozás második napján a kiengesztelés mint 
Isten ajándéka állt két előadás és az ezeket követő vi
ta középpontjában. Először John Vikström, Finnor
szág érseke szólt arról, hogy a kiengesztelés döntő 
módon Isten kegyelmes cselekedete: megbocsát ne
künk, akik elszakadtunk Tőle a bűnben, és kiengesz-

A bibliakörben az ApCsel 1-16 fejezetével foglal
koztunk, megfigyelve, hogyan változtatta meg akkor 
az evangélium az emberi kultúrát, és most a mi kultú
ránk milyen mélységig befolyásolja a válaszunkat az 
evangéliumra. Pünkösd után látnunk kell, hogy a 
Szentlélek minden embert szeret, ha Őt komolyan ve
szi, és az Ő akarata szerint él.

Á konferencián megfigyelőként részt vevő német, 
római katolikus paptól hallottam egy érdekes törté
netet. Brazília északi részén, indiánlakta faluban szol
gált évekig egy olyan gyülekezetben, amelynek csak 
rövid ideje volt lelkésze. Nagyon megbecsülték, de a 
templomba ritkán jártak; hisz azelőtt nem volt pap
juk, talán templomuk sein. A parókiát viszont gyak
ran látogatták, elhozva mindent, ami nekik érték és 
kedves, hogy áldást kérjenek a lelkésztől rá. Az áldást 
érezték a legfontosabb papi szolgálatnak, mert a ke
resztyén tanítás családi feladat volt, nagyanyáról uno
kára szállt addig is. Tálán a mi mércénk szerint nem is 
pontosan.

A szekcióüléseken a mi csoportunk a gyülekezetek 
viselkedését, felelősségét taglalta a kívülállók, idege
nek vagy valamiért megvetettek felé.

Felvetődött a kérdés, „kit tartunk idegennek a gyü
lekezetben?” Aszerint, hogy a Föld melyik részéről 
jött a kérdezett, természetesen különböző válaszok 
születtek.

A mi magyar gyülekezeteink ritkán befogadó gyü
lekezetek. Pedig milyen romboló lehet egy vádasko
dó, szeretetlen gyülekezet, és milyen kincset érő a 
szeretetben együtt munkálkodó, nyitott szívű, nyitott 
kezű egyházközség. Bizony, csak úgy tudja teljesíteni 
missziói küldetését.

Bolla Arnádné

tel, hitre, bizalomra indít maga iránt, döntő módon 
Krisztus golgotái kereszthalála által. Á  mai teológiá
ban újra a kiengesztelés csodájának kell a középpont
ba kerülnie. Az Istennel való megbékülést a hitben vi
szont elválaszthatatlanul követnie kell az ember és 
ember közötti kiengesztelődésnek, megbékülésnek. 
Ez a szeretetben megy végbe.

Az ember és ember közötti kiengeszelődésnek -  
amely csak az Istennel való megbékülés, a hit gyümöl
cse lehet -  két fontos területe van. A megbékülés a 
népek, etnikumok, emberek között és a megbékülés a 
hitvallások, egyházak között. Ennek a kettős megbé
külésnek az „ősképe”, forrása az Úr asztala közössé
ge Krisztussal és egymással. Ebből az úrvacsorái kö
zösségből és az istentisztelet Istennel-egymással való 
közösségéből olyan erők áradnak szét a világba, ame
lyek békét teremtenek emberek, népek és hitvallások 
között -  mondta Christoph Klein erdélyi szász püspök, 
Vikström érsek előadását követően.

A keresztyén ember belső szabadsága 
és etikai felelőssége

A második nap délutánján először R. Persenius, a 
Svéd Egyház teológiai igazgatója szólt a keresztyén 
hívő egyedülálló belső szabadságáról Luther tanítása 
alapján. Mivel a lutheri reformáció a középkorral el
lentétben minden egyes keresztyén hívő vallási „nagy
korúságát” (egyetemes papság) hangsúlyozta, együtt 
személyes lelkiismereti-erkölcsi felelősségével a sze
retetben, ezzel lényegesen segítette az újkori demok
rácia kialakulását -  mondotta. Ez a hitben megvaló
suló belső, lelkiismereti szabadság az alapja egyúttal 
az egyház függetlenségének is az államtól.

Ezt egészítette ki a másik előadó, J. Filo szlovák 
püspök, amikor arról szólt: a hitben szabaddá vált lel
kiismeret erősítette meg a közép- és kelet-európai ke
resztyéneket az elmúlt évtizedek minden megpróbál
tatása között. Ezért a mai új helyzetben az a fölada
tunk, hogy m int  keresztyének és egyházak, hitünkből 
fakadó diakóniát végezzünk társadalmaink és egész 
Európa lelki-erkölcsi megújulásáért, mind tanúságté
telünkkel, m ind  életünkkel.

A  megvitatás során fölmerült az a kérdés, hogy le- 
het-e valamilyen politikai-társadalmi rendet, például 
a mai demokrácia különböző formáit direkt módon 
igazolni a lutheri reformáció teológiája alapján. A 
legtöbben itt óvatosságra intettek, még a demokrácia 
rendje és az emberi jogok konkrét eseteiben is. A vi
ta másik részében egyetértés alakult ki abban, hogy 
Európa evangélikus egyházainak állandó föladatuk 
az, hogy etikájukon keresztül őrködjenek az egyén 
belső lelkiismereti szabadsága és a szeretetben a má
sik ember és a közösség iránti etikai elkötelezettsége 
együttes megvalósulása fölött.

Az egyházak felelőssége és etikai hozzájárulása 
az egységesülő Európa jövőjéhez

A befejező nap -  a teológiai alaptételek és a szemé
lyes keresztyén élet kérdései után -  a témakört a leg
szélesebbre tárta ki: mit jelent evangélikus keresztyén
ként és egyházként, hitben és a felelős keresztyén sze
retet indításaiból élni ma tágabb otthonunkban, az egy

séget kereső Európában? Ezen a napon is két előadás 
hangzott el; az egyik -  az előző két naphoz hasonlóan 
-  Európa nyugati, a másik középső és keleti feléből.

Először M. Hoeffel francia-elzászi egyházi elnök a 
francia-német megbékülés személyes tapasztalatai 
alapján arról tanúskodott: az egyházaknak az „Euró- 
pa-szkepszis” és az „Európa-álmodozás” két szélsősé
ge között -  Krisztus-hitük és szeretetük indítására -  
az európai népek, etnikumok és kultúrák közötti bé
kéért, az európai társadalmak szociális igazságosságá
ért és nem utolsósorban Európa egyházainak egyre 
mélyülő, ökumenikus közeledéséért kell ma és majd

A résztvevők egy csoportja

az új évezredben is fáradozniuk. Ugyanezt erősítette 
meg a másik oldalról J. Szarek lengyel evangélikus 
püspök, aki kiemelte: a balkáni véres tragédia Euró
pa minden egyházát, evangélikus egyházainkat is, ar
ra kell, hogy indítsa: kontinensünk súlyos etnikai 
konfliktusai, kulturális és felekezeti feszültségei kö
zött legyenek mindig a kiengesztelés útegyengetői a 
saját országukban és a jövő Európájában.

Összefoglalva,
a három nap fölrázó, tág horizontú előadásainak és az 
ezeket követő, néha alig lezárható, többórás vitáknak 
a végső eredményét a következőkben foglalhatjuk 
össze: Európa egyházainak -  közöttük a lutheri refor
máció mai egyházainak -  két lényeges föladatuk van. 
Egyfelől, első és alapvető megbízatásként Istentől, az Is
ten és az önző, bűnös ember közötti bizalom, a hit éb
resztése az evangéliummal, az igehirdetés és misszió sok
féle területén. Másfelől, ebből fakadóan és ettől elvá
laszthatatlanul, a Krisztus-hitnek az igazi, önzetlen sze
retetben való szüntelen gyakorlása, mind a mai ember, 
mind a mai társadalmak és a mai Európa súlyos konf
liktusaiban. Ez közelebbről azt jelenti: a keresztyén em
ber és az egyház lelki szabadsága a hitben, Istennel való 
közössége alakuljon át szüntelenül a másik ember és az 
emberi közösségek iránti felelős szeretetté, az igazságos
ság és a békesség szolgálatává az élet minden területén!

A konferencia záródokumentuma szerint Európa 
egyházainak, a reformáció mai örököseinek szükségük 
van ezeknek a mélyen teológiai, ezért életbevágóan 
időszerű mai kérdéseknek a további megvitatására és 
rendszeresen ismétlődő tanácskozásaikra Európa kö
zeledő új évezredének súlyos gondjai, kihívásai között.

Dr. Nagy Gyula

Szolgatársakat köszöntünk!
A z elmúlt hetekben nyugdíjas lelkészeink közül többen ünnepelték szüle

tésük kerek évfordulóját. Egy csokorba gyűjtve köszöntjük őket meleg szere
tettel lapunk hasábjain. Isten őrizze és áldja meg életüket!

Testvéregyházi
kapcsolat

A svéd evangélikus egy
ház Linköping! Egyházke
rületének vezetője, Martin 
Lind püspök meghívására 
dr. Harmati Béla püspök, 
dr. Hafenscher Károly és 
Szirmai Zoltánné 1997. ja
nuár 8-12 között Svédor
szágban jártak,

A Linköpingi Egyházke
rület és a Déli Egyházkerü
let között testvéregyházi 
szerződés aláírására került 
sor.

A látogatás részleteire 
következő számunkban 
visszatérünk.

Weltler Ödön ny. lelkész novem
ber 15-én töltötte be 85. életévét. 
Győri, bábolnai majd bonyhádi se- 
gédlelkészi évek után a rajkai gyü
lekezet hívta haza, és közöttük szol
gált magyar és német nyelven több 
mint négy évtizeden keresztül.

Hemád Tibor ny. lelkész no
vember 30-án volt 75 éves. 1944- 
ben végezte el teológiai tanulmá
nyait, majd Foton és Budahegyvi- 
déken mint segédlelkész, Eleken, 
Tályán mint rendes lelkész szol
gált. Húsz éven keresztül a gyenes- 
diási kapemaum lelkésze volt, in
nen ment Veszprémbe lelkésznek, 
1991-ben történt nyugdíjaztatá
sáig.

Marschalkó Gyula ny. lelkész 
december 26-án volt 75 éves. Sze
gedi és Budapest-kelenföldi se- 
gédlelkészi évei után előbb Mező
hegyesen majd Vecsésen volt a 
gyülekezet lelkésze. Innen ment 
nyugdíjba.

Detre László ny. esperes-lelkész 
1997. január 2-án töltötte be 85. 
életévét. Tiszaföldvári, pilisi, 
monori, mezőberényi és ceglédi 
segédlelkészi évei után a Mendei 
Gyülekezet hívta meg lelkészéül. 
Három cikluson át a Pest Megyei 
Egyházmegye esperese is volt. 
1936-ban Finnországban ösztöndí
jasként tanult.

Gálát György ny. lelkész 1997. 
január 28-án 90. életévét tölti be 
az Üllői úti lelkészotthonban. Se
gédlelkészként szolgált Medgyes- 
egyházán, Szarvason, Kondoro
son, rendes lelkészként Csömö
rön, Csepelen és Irsán. Hosszabb 
ideig Budapesten kórházlelkész is 
volt. Magyarul és szlovákul is vég
zett igehirdetői szolgálatot.

*

Valamennyi ünneplő lelkésztest
vérünkkel együtt örül egyházunk lel- 
készi kara, volt gyülekezeteik és la- 
D u n l^zeH cesztő sée^s^^^^^^^^
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Jó néha innen a tizenkettedikről 
nézni a városunkat, ahogy apa mondja: 
„madártávlatból”.
Innen a harapós kutyák akkorának 
tűnnek, mint egy hangya.
A kipufogógázt árasztó, sarat fröcskölő 
autók is gyufásdobozhoz hasonlíthatók.
Csak az zavar, hogy innen fentről 
nem látom az arcokat, beszélni sem 
tudok a srácokkal, akik épp focizni mennek. 
A virágágyásból is csak egy színes folt látszik. 
Nem is bírom ki sokáig, hogy le ne menjek. 
Ugye, Te is így vagy ezzel, Uram?
Azért jöttél közénk, hogy itt légy velünk 
minden napon, a közvetlen közelünkben!

Emlékszel még, Uram?

Jézus szemével
, Jézus leült a templomi persellyel szemben, és nézte ho

gyan dobja a pénzt a sokaság a perselybe. Sok gazdag sokat 
dobott bele, egy szegény özvegyasszony pedig odamenye be
ledobott két fillért. Jézus odahívta tanítványait, és azt 
mondta nekik: Bizony, mondom néktek, hogy ez a szegény 
özvegyasszony valamennyinél többet dobott a perselybe. 
Mert valamennyien fölöslegükből dobtak, ő azonban sze
génységéből mindazt beledobta, amije volt, az egész vagyo
n á t”

Márk 12,41-44

Minden keresztyén embernek meg kellene tanul
nia, hogy Jézus szemével nézzen az emberekre. Ak
kor sokkal kevesebb lenne a téves, hamis ítélet.

Mi az, amit mi látunk, vagy amit mi nézünk ember
társainknál? A legtöbbször nem nézünk és nem lá
tunk tovább a ruhánál. Eszerint ítéljük meg őket és 
eszerint bánunk velük. Hányszor alapozzuk vélemé
nyünket, ítéletünket, értékelésünket az emberek ki
nézetére. S nem egyszer csalódunk. Sokszor vesszük 
értékelésünk alapjául az emberek vagyoni állapotát. 
Mások a társadalmi helyzetet tekintik olyannak, ami
nek alapján értékelni lehet az embereket. Olyanok is 
vannak, akik a tudást veszik ítéletük, értékelésük 
mércéjéül. így születnek meg az emberek egymásról 
alkotott véleményei, ítéletei. Ezek természetesen 
mind külsőségek, így a mi ítéletünk is felületes, a leg
többször teljesen hamis. Jézus soha nem ítél így.

O nem az emberek ruhájával törődik. Az ő szemé
ben egyforma értéke van a bársonyruhás úrnak és a 
rongyokba öltözött útszéli koldusnak, a vak Barti- 
meusnak. Nála nem a külső a fontos. Nem fordult el 
a csúnya sebekkel éktelenkedő bélpoklosoktól sem, 
pedig az emberek messze elkerülték őket. Jézust nem 
érdekelte á gazdagság. Az ő szemében a szegény asz- 
szony két fülére sokkal nagyobb érték, mint a gazda
gok aranya, mert ezt a két fillért alázatos, szerető szív
vel adták. Nem nézte az ember társadalmi rangját, 
egyesek a bűnösök barátjának hívták, viszont a római 
helytartó előtt is nyugodtan, bátran állt. A tudás sem 
jelentett szemében különbséget. A  tudatlan samáriai 
asszonnyal éppolyan figyelmesen beszélget, mint a 
nagytudású farizeussal, Nikodémussal. És ami még fi
gyelemreméltóbb: az elesettekkel éppen olyan szíve
sen beszélget, mint azokkal, akiket a többiek jóknak 
és becsületeseknek tartanak. A kereszten függő lator
ral, aki saját megítélése szerint is halálra volt méltó, 
és a bűnös asszonnyal, akit meg akartak kövezni, úgy 
beszél Jézus, mintha tanítványa lenne.

Mi lehet ennek az oka? Mert Jézus más szemmel 
néz és másképpen lát, tehát másképpen ítél. Mi a leg
közelebbit, az esetlegest, a lényegtelent látjuk meg 
legkönnyebben, ő ellenben elnéz a külsőségek mel
lett, túllátva azon, meglátja az emberben azt, ami lé
nyeges, akármennyire el van is rejtve.

Kérjük Jézust, segítsen nekünk, hogy mi is rendel
kezzünk az O látásával, hogy ne ítéljünk egymásról 
rosszul, felületesen!

Oterdahl Jeanna

V E D D  E S  O L V A SD !
Játékos ismerkedés a Bibliával

Ebben a rovatban olyan ötletekkel találkozhattok, 
melyek a bibliaolvasást szeretnék még jobban meg
kedvelteim veletek. Legutóbb a Hegyi Beszédben 
kellett megtalálnotok egy mondatot, melynek csak a 
magánhangzóit közöltük. A mondat így hangzik: „A 
test lámpása a szem.”

Ma egy olyan jézusi példázatból választottunk ki 
egy mondatot, amely az evangéliumok közül csak Lu
kács evangéliumában olvasható. Hogy ne legyen 
olyan egyszerű, csak a mássalhangzókat adjuk meg: 

„Vsfj r gndt, s h vlmt mg rkltsz, mkr vssztrk, mgdm 
nkd.”

A kérdés az, hogy hangzik a teljes mondat, és me
lyik példázatból való?

A N G O L  G Y E R M E K D A L
(Részlet)

Ha én lennék egy kis elefánt,
Az ormányom dicsérne trombita gyanánt. 
Varangyként is arról brekegnék,
Hogy hála, mert az arcom olyan szép!
És kenguruként, ha szülne anyám,
A dalomat ugrálva hajtogatnám,
Hogy „hála Uram, mert pontosan ilyen vagyok, 
Amilyen vagyok!”
Tőled kaptam a szívem, s a mosolyomat,
Te küldted Jézust, mert Te jó Atya vagy,
Hát hála Uram, hogy pontosan ilyen vagyok, 
Amilyen vagyok!

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

Emlékszel még, Uram, müyen is volt az első nap, 
amikor megismertelek? Még most is érzem szívem
ben azt a túláradó örömöt. Emlékszel még arra, mi 
mindent ígértem Neked akkor? Hát persze, hogy em
lékszel, hiszen Te sohase felejtesz. De nem is kérted 
sohase számon ígéreteimet. Mindent másként akar
tam csinálni, és természetesen jobban, mint addig.

Mennyire túlbecsültem magam!
Először az összes cigarettámat eldobtam. És müyen 

gyalázatos érzés volt, amikor egy hét elteltével újból 
vettem. Akkor félve vártam a büntetésedet. Ma már 
tudom, hogy sohasem vártál tőlem mást. Ám azon a 
napon, amikor átadtam Neked a szívemet és az élete
met, még hittem saját szavahihetőségemben. És azt 
hittem, Te ugyanúgy hiszel benne. Emlékszel még, 
mennyire megragadott, hogy minden bűnömet csodá
latosan megbocsátottad, olyannyira, hogy megfogad
tam, én is mindenkinek megbocsátok? Es azután mi
lyen szánalmas módon mondtam csődöt!

Bizonyára arra is emlékszel, hogy amikor megis
mertelek, azt kértem Tőled, engedj meghalnom, mert 
úgy gondoltam, ennél szebbet már úgysem élhetek át. 
De ezt a kívánságomat valójában csak az az aggoda
lom szülte, hogy a Veled való kapcsolat is csalódással 
végződik majd. Igen, valóban így volt. Akkor még 
nem ismertelek elég jól!

Emlékszel még...? Vajon Te is olyan mélabúsan 
gondolsz-e vissza rá, mint én -  kapcsolatunk első vi
rágzásának idejére? De müyen érzékenyek is ezek a 
virágok...

Ahogy ebbe belegondolok, észreveszem, hogy a 
Veled való kapcsolatom nem elég mély. Hasonlít 
azokhoz a szép virágokhoz, amelyek kedvesek ugyan 
a szemnek, de a legkisebb szélvihar is megtépázza 
őket. Előfordul, hogy teljességgel túlbecsülöm ma
gam Irántad való bizalmamat illetően, azt képzelem, 
én vagyok Müüer György modern kivitelben. De jöj
jön csak egy kisebb vihar, azonnal szép időt követe
lek, és mindjárt úgy érzem, magamra hagytál. Magam 
is érzem, mennyire helytelen, hogy ezzel újból és új
ból szakadást okozok kettőnk között.

Szívemben azonban ott rejtőzik a bizalmatlanság

Irántad. Mi történik, ha egészen Rád bízom magam, 
ha életemet minden fenntartás nélkül rendelkezésed
re bocsátom? Vajon Grönlandra küldesz a misszióba, 
vagy ami még rosszabb, Afrika legforróbb vidékére? 
Vajon elveszed a férjemet, valamelyik gyermekemet? 
Vajon rákban keü meghalnom? Müyen megpróbálta
tást mérsz rám, müyen szenvedés fogja keményen 
próbára tenni hitemet?

Minél tovább gondolkozom ezen, annál inkább ész
reveszem, hogy akárcsak régen, még mindig félek Tő
led, még mindig kételkedem Benned. Elbátortala- 
nodva rettenek vissza, valahányszor egyértelmű dön
téseket keüene Meüetted hoznom. Olyan Istennek 
tartalak-e Téged, aki szenvedést okoz nekem, ha egé
szen átadom neki az életem? Olyan Isten vagy-e, aki 
csak elnyomni akar engem, és megfosztani minden 
örömtől? Ilyen kérdésekkel küszködöm, mert döntő 
jelentőségű, mi a válaszom rájuk. Ha meg akarom 
vonni Tőled a bizalmam, akkor végleg szakítanom 
keü Veled. Vagy mindent, vagy semmit — tökéletesen 
tisztában vagyok vele, hogy Veled csak így lehet élni. 
Ha viszont megajándékozlak a bizalmammal, akkor 
csak teljes egészében, anélkül a megkötés nélkül, 
hogy: „Mindent, Uram, csak ezt ne...!’

Értelmem figyelmeztetni kezd: ne menj bele túlsá
gosan ebbe a bizonytalan dologba! Kerüld a szélsősé
get! Gondolataimban dúl a harc: teljes igent vagy tel
jes nemet mondjak-e Neked?

Aztán gyáván és még mindig félénken igent mon
dok. Nem tudom, nem akarom többé elképzelni az 
életem Nélküled. Akkor viszont csak előre mehetek, 
váüalva ennek minden következményét. Egyedül Te 
tudod, Uram, milyen,ára van annak, hogy kimond
jam: bízom Benned. És mégis hiszem, hogy Ife nem 
fogsz csalódást okozni nekem. Meg akarok szabadul
ni a Rólad alkotott régi, hamis képtől. Micsoda bizo
nyítékát adtad irántam való szeretetednek, amikor ér
tem szenvedtél és meghaltál! Te jót akarsz nekem. A 
legjobbat. Egészen Rád bízom életem, mert megta
pasztaltam, hogy szeretsz engem!

Veronika Fritz 
(ETHOS-ból való)

„Betlehem, Betlehem, 
a te határidban...!”

Tálán többen hallottak már a Budapesti Fasori Evangéli
kus Gimnázium Arany János Irodalmi Köréről. Ez a társa
ság tavaly az iskolában, a teológián, valamint a kőbányai 
gyülekezet kápolnaszínpadán egy „népi életfát” mutatott be 
öt képben: a születéstől a halálig, ill. feltámadásig. Műfaja: 
versekből, népdalokból és táncokból álló sajátos irodalmi 
feldolgozás.

Nos, én magam is az előadásban szereplő lelkes kis csapat 
tagja vagyok. Mindannyian munkálkodunk a népi kultúra és 
a vallási népszokások hagyományainak őrzésén -  úgy tűnik, 
eredményesen.

A  tavalyi sikeren felbuzdulva, elhatároztuk; az idei tanév
ben' iá kSszülünk égy nágyobb szabású műsorral. A pünkösd
re készült életfa után egy karácsonyi betlehemes játékot vit
tünk színpadra, hasonló felfogásban. Látván eddigi szereplé
seinket, sokan csatlakoztak hozzánk, és a 15-20 főt számláló 
színjátszó gárda a kétszeresére nőtt, így ma már több mint 
negyvenen vagyunk.

Próbáinkat péntek délutánonként 3-tól Vi 6-6 óráig tar
tottuk. Eleinte csak táncolni tanultunk. Ez alatt az idő alatt 
készült a műsor forgatókönyve. Hamarosan azt a hírt kap
tuk: meghívtak bennünket Nümbergbe.

Nemsokára kialakult a műsor végleges képe. A legna
gyobb hangsúlyt egyelőre még mindig a táncra fektettük, hi
szen vészesen közeledett november 23-a, amikor iskolánk
ban a jótékonysági koncert keretében előadtuk a betlehe
mes műsor végét képező táncbetétet. Egyelőre csak a táncot.

Siker? -  volt bőven. Bár igencsak kezdők voltunk még ak
kortájt.

A több gyakorlás érdekében a pénteki próbák mellett he
tekig reggel 7 órára jártunk iskolába, hogy december 6-ára 
immáron a teljes betlehemes műsort a lehető legjobb színvo
nalra készítsük elő. Ádvent időszakát tehát nemcsak lelki, de 
testi értelemben is készülődéssel töltöttük. Megérte, mert a 
bemutató sikert hozott.

Ez volt az a pont, ahonnan már csak egyetlen dologra kel
lett koncentrálnunk: a nürnbergi útra. Es december 11-én, 
egy szerdai napon, reggel 7 órakor a Budapesti Fasori Evan

gélikus Gimnázium bérelt autóbusza elindult Nürnberg felé. 
Az előzményekről ennyit.

Hogy miért pont Nümbergbe? Mert ott van a testvérisko- 
lánk. A  szintén evangélikus Wilhelm Löhe Schule. Evek óta 
jó a kapcsolatunk ezzel az iskolával. Nekik kórosuk van, ne
künk táncszínház csoportunk. Ők évente eljönnek Magya
rországra -  hogy énekeljenek nekünk. Mi is elmentünk hoz
zájuk -  hogy elvigyük nekik a magyar betlehemest.

Igen, valóban lehetne ez Uyen egyszerű. De azt hiszem, je
lentős szerepet játszik mindebben a kölcsönös érdeklődés és 
a mindkét fel számára fontos színvonal. Hiszen eddig min
den itteni szereplésük csodálatos volt. A miénkről őket kel
lene megkérdezni. De térjünk csak vissza a tényékhez.

Tehát a Löhe Schule diákjai láttak bennünket vendégül 
otthonaikban. Kedvességüket, vendégszeretetüket már az 
első perctől volt szerencsénk tapasztalni és élvezni. Ám ra
jongásuk és az, hogy mennyire tudják értékelni a szépet, a 
jót és a „tiszta forrást”, először igazán akkor mutatkozott 
meg, amikor népviseletben, páronként bevonultunk a színre.

Figyelmük és csodálatuk nemcsak az előadás végéig tartott. 
A  műsor után olyan tapsvihar tört ki, hogy ráadást táncoltunk. 
Jó ropogós, friss-csárdást. Igen ám, de a közönség olyan lelke
sen ünnepelt, hogy nem hallottuk a zenét. Dúdolni kezdtünk. 
A  taps ritmusára és a magunk énekére jártuk a táncot. Ez a 
pár perc, az oldott hangulat, a vidámság, a jókedv, ami belő
lük és belőlünk áradt, azt hiszem, mindnyájunknak felejthe
tetlen élmény volt. Percekig állva tapsoltak nekünk. Sosem 
volt még ennyire hálás közönségünk. Ók pedig úgy mesélték, 
már nagyon sok produkció vonult fel a Löhe-Wemnacht mű
sorain, de ilyen szép és érett még egy sem. Ezt persze egyedül 
ők tudják. Az viszont biztos, hogy a két iskola közötti jó vi
szonyt tovább mélyítettük ezalatt a néhány nap alatt.

Kastlban -  ahol egy magyar gimnázium működik -  a hí
rünk már megelőzöttbennünket. Újból bemutattuk hát bet- 
Iehemesünket a világ minden tájáról ott tanuló magyar diá
koknak és iskolai néptánccsoportjuknak. Itt is sikeresen sze
repeltünk és sok élménnyel gazdagodtunk.

December 16-án, éjfél előtt két perccel buszunk visszaér
kezett az iskolánk elé a Fasorba. Másnap örömmel fedeztük 
fel a Duna TV adásában műsorunk egy kedves részletét.

Dűli Kata 
VI. A oszt. tanuló

Ének a nagy találkozásról
így foglalhatnánk össze J. S. Bach Karácsonyi orató

riumának lényegét. Isten a Betlehemi Gyermekben kö
zénk érkezett, emberré lett, hogy létrejöjjön a várva várt, 
igényelt, életfontosságú találkozó: az ember újra rátalál
jon Teremtőjére, találkozzon az Istennel, s ez a találko
zás „helyre tegye” az életét.

A  Karácsonyi Oratórium nem is oratórium! Hat kan
táta. Ezeket Bach nem koncerttermek számára, embe
rek „gyönyörködtetésére”, hanem templomának, gyüle
kezetének írta istentiszteleti zeneként, hogy karácsony 
Találkozása igazi ünneppé váljon. A  zene elmondja 
mindazt, amit már puszta szavaink nem tudnak kifejez
ni, s a szöveg megtölti a szép zenét mélységgel és tarta
lommal.

A  hat kantáta így válik prédikációvá, az evangélium 
hirdetőjévé: a muzsika szárnyakat ad a szavaknak, s a 
szavak megtöltik a muzsikát.

Eredetileg az ünnepkör hat legfontosabb napján csen
dült fe l a Karácsonyi Oratórium egy-egy tétele: akkor 
még három napot ünnepeltek karácsonyból, ehhez jött 
az újév, az azt követő vasárnap és vízkereszt napja. 
Mindegyiknek sajátos bibliai mondanivalójával: ószö
vetségi idézetekkel, levélbeli igékkel és evangéliummal. A  
zene ezek köré fonódik, ezeket szólaltatja meg. A z 
„evangélista” (tenor szóló) a karácsonyi történetet 
mondja el Lukács és Máté segítségével. A  kórus az an
gyalokat, a pásztorokat, a bölcseket s az örvendező egy
ház népét képviseli énekével. A z áriák Bachnak s a -  ka
rácsonyi történeten elmélkedő -  mindenkori keresztény
nek a hangját visszhangozzák. A  korátok a gyülekezet 
válaszai az eseményekre: imádságként, köszönetként, 
biztatásként.

Ezért furcsa, hogy Bach művét az évszázadok alatt 
koncertzenévé „silányították”, gyökerestül kiszakítva az 
igazi talajból. Technikailag sem megoldható így a teljes 
m ű bemutatása, hisz több m int három óra lenne. Sokak 
számára már az is segítség és élmény, ha templomban, 
„egyházzenei hangversenyeken” mutatják be az oratóri

um egy részét; azonban így sem élheti át teljesen az em
ber az igehirdető zene nagy ajándékát.

Budavári templomunkban 1996 karácsonya -  sok 
más szép alkalom mellett azért is volt különleges ünnep, 
mert az eredeti formában, l i t u r g i k u s - i s t e n t i s z 
t e l e t i  k e r e t b e n  csendült fe l a Karácsonyi oratóri
um hat része: az eredeti napokon, karácsony első napjá
tól vízkereszt ünnepéig. Nem hivalkodó hangversenyek 
voltak ezek, hanem a zene erejével megáldott istentiszte
letek, ahol a hirdetett ige (szóban és zenében) és az ízlel
hető ige (úrvacsora) együtt tápláltak minket.

Ismereteim szerint M  a g y a r o r s z á g o n  e l ő s z ö r  
került így előadásra Bach 'műve: eredeti formában és 
keretek között. A z eredetiséget az is segítette, hogy kora
beli hangszereken és hangolással szólaltatta meg a 
C a n  tu  S C o r v i n u S  énekegyüttes, a C o r v i n u S  
E s e m b l e  és a kiváló szólisták (evangélista: 
Marosvári Péter) Klembala Géza vezényletével.

A  napról napra gyarapodó istentiszteleti látogatottság 
jelezte: aki egyszer jelen volt, a következőre már hívott 
valakit, hogy megossza örömét, továbbadja az áldást.

Természetesen egy ilyen nagy vállalkozást egy gyüleke
zet nem tud anyagilag létrehozni. Ezért voltak hálásak a 
jelenlevők a támogatóknak: a Művelődési Minisztérium 
és a Soros Alapítvány tette mindezt lehetővé.

A  zene nem ismer határokat -  ismerjük a szinte köz
helyként emlegetett mondatot. Ez a „közhely” megtelt 
valódi tartalommal: a zene nem ismer sem felekezeti ha
tárokat, sem elválasztó vonalat templomos és 
„szekuláris” emberek között. Evangélikusok, katoliku
sok, reformátusok együtt hallgatták a zene szárnyára 
emelt evangéliumot, ‘s lehettek részesei Isten és ember 
nagy találkozásának. Hívők, templomosok és „csak” a 
zenéért a templomba „betévedők" élhették át azt, hogy a 
Betlehemi Gyermek lerombol minden elválasztó falat, 
és közösséget formál a máskor idegen (elidegenedett) 
emberek között. így éltük meg újra a muzsika missziói 
munkáját és áldását is.

A ki a Karácsonyi Oratórium szövegében elmélyed, rá
jön arra, hogy Bach egyszerűen egy gyermekről, annak 
születéséről, élete első napjairól szól. Minden egyszerű és 
természetes, ahogyan minden csecsemőnél történik: vár
ják, örülnek neki, nevet kap, meglátogatják, s azután 
hírt szerez róla a világ megismerik az emberek. A  Betle
hemi Gyermek is olyan mint bármelyik más: örömmel 
várták (Mária, József), érkezését bejelentették (angyalok 
és pásztorok), nevet adtak neki (ahogyan ezt előre „meg
beszélték”). Jöttek a látogatók (napkeleti bölcsek) és 
előbb-utóbb tudomást szerzett róla a világ (vízkereszt).

Igen, „ilyen hétköznapi történet” a karácsonyi ese
ménysor, hiszen Isten vállalta, hogy emberré lesz: m in
den más csecsemő módjára. Ebben a természetességben 
élhettük át Isten hozzánk lehajtó szeretetét Bach muzsi
kájának segítségével a Budavári templomban 1996 ka
rácsonyán.

(-s -ó)

KÖZÉPPONTBAN 
AZ EGYHÁZI ISKOLÁK ÜGYE . | }

CREDO
Ismét kettős számmal jelentkezett a Credo Evangé

likus Műhely című folyóirat. A lap élén néhai Túróczy 
Zoltán püspök igehirdetése áll, amellyel a szerkesztők 
Isten áldott emberének emlékét kívánják őrizni, halá
la 25. évfordulóján. Századunk második felének két 
kiemelkedő teológusától, Paul Tillichtől és Hűm 
Küngtől is közöl egy-egy írást a lap, szakszerű beveze
téssel, illetve elemzéssel.

A  Credo e számának gerincét az ezeréves magyar 
iskolára való emlékezés képezi. Ennek keretében 
Gyapay Gábor történeti visszatekintést nyújt, 
Lampérth Gyula pedig a jelen helyzetet elemzi. Heltai 
János általában a protestáns iskolákról ír, Korzenszky 
Richárd pedig a bencések iskoláit mutatja be. Igazi 
aktualitása van Laborczi Géza naplószerű töprengésé
nek, amellyel egy ma újrainduló iskola kálváriájába

enged bepillantást. Bárdossy György szerkesztő a pol
gári átalakulás iskolapolitikusát, Eötvös Józsefet mu
tatja be tanulmányában, amely lehetőséget kínál arra 
is, hogy szembesüljünk azzal: a mai iskolapolitika mi
lyen távol került korszaknyitó elődjétől.

Az 1996-os Luther-megemlékezésekhez kapcsolódik 
Fónyad Pál elemzése, amely a Luther-kép változásait 
mutatja be különböző kontextusokban (római katoli
kus, ortodox, marxista stb. értékelés). Várszegi Asztrik 
főapát Pannonhalma millenniuma alkalmából közöl 
személyes hangú írást. Történeti tárgyú tanulmánnyal 
jelentkezett Szelestei Nagy László is, bemutatva egy 18. 
századi tehetséges és fanatikus lelkészt, Sartoriust.

Tbvábbi igen jeles szerző Kása László professzor, 
aki nagyívű tanulmányában a protestantizmus és a 
kultúra kapcsolatát vizsgálja a múltban és a jelenben. 
Jávorszky Béla, az előző kormány helsinki és tallinni 
nagykövete pedig „Finnugorok Európában” címmel 
közölt esszét.

A folyóirat „Evangélikus műhelyek” címmel port
résorozatot is indított, s az első riport a teológus és 
esztéta Veöreös Imre műhelyét mutatja be, Fabiny Ta
más optikáján keresztül.

Rendkívül széles a kulturális figyelő kínálata is: 
újonnan megjelent könyvekről, színházi előadásokról 
és kiállításokról tudósítanak a szerzők. A millecen- 
tenáriumhoz kapcsolódó „Szövött himnuszok” című 
kiállítás néhány reprodukciója, valamint Urai Erika 
grafikája díszítik még a Credo folyóiratot. Három je
lentős költő: Hárs Emő, Lásztóffy Aladár és Vitó Zol
tán verse a lap külön értéke.

Záruljon ez az ismertetés két személyes megjegy
zéssel. A z egyik az, hogy a szerkesztők a bőség zavará
val küzdöttek: néhány elsőrangú szerző kitűnő anyaga 
még e kettős számban sem fért el, de a következőkben 
megjelenik. A  másik: a szerzők és a szerkesztők erőfe
szítéseinek csak akkor van értelme, ha a folyóirat -  
előfizetésen keresztül és terjesztők segítségével -  eljut 
az olvasókhoz. Ez a szám különösen is az evangélikus 
iskolák pedagógusait szeretné elérni. Szeretettel 
ajánljuk figyelmükbe. Csak 190 Ft-ba kerül.

F.T.
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A Lepramisszió Világnapján Gondolati bűn?
Január utolsó vasárnapja a Lepramisszió Világnapja. Szerte e világon 

ezen a napon hangoznak el imádságok a leprásokért, a közöttük dolgozók 
szolgálataiért, számba veszik az eredményeket a gyógyítás és a lelki munka 
területén. Ezen a napon járulnak hozzá az egészséges emberek anyagiakkal 
is a leprás betegek gyógyításához.

Kapcsolódjunk mi is bele ebbe az Isten előtt kedves szolgálatba! Ebből az 
alkalomból közöljük azt a díjnyertes dolgozatot is, melyet a Lepramisszió 
dél-afrikai szervezete által kiírt pályázatra küldött be egy fiatal lány. A z érzé
küket elvesztett leprások sorsába és helyzetébe próbált beleilleszkedni írásá
ban.

Mit veszítenék, ha ujjaim érzéket
lenné válnának?

A z ujjak és a tenyér bőrének fe
lülete alatt fekszenek a Meissner- 
féle testecskék -  a tapintásérzéke- 
lők -  és a Reffini-végződések, me
lyek a hőmérsékletet érzékelik. Mi 
történik akkor, ha ezek az érzéke
lők megsérülnek vagy elvesztik 
működŐKépességüket? Mit is ve
szíthetnék?

Éppen neki akartam kezdeni a 
gyakorlásnak -  mivel a zongora
vizsgák nagyon közel voltak az 
ujjaim már a fényes elefántcsont 
billentyűket érintették, amikor rá
döbbentem: előfordulhatna, hogy 
nem érzem a billentyűk hidegsé
gét. Ezt az érzést, mint életem 
egyik legnagyobb veszteségét él
ném át, hiszen szorosan kapcsoló
dik az általam annyira szeretett ze
néhez.

A zongorán álló vázát az agyag- 
művességi órákon készítettem. 
Mennyi örömöt jelentett ez akkor!

Nem is annyira maga az alkotás, 
hanem az, hogy ujjaim között érez
tem a lágy, formazható, gyúrható 
agyagot. Elveszthetném a hideg, 
engedelmes agyag érzését is!

A gyakorlás után hívtak, hogy 
segítsek a vacsorakészítésnél, és 
mivel gondolataim az érzékelés 
körül jártak, minden ezzel kapcso
latos érzés megerősödött A meleg 
és a hideg. A recés és a sima. Ami
kor a krémet kevertem a puding
hoz, megdöbbentem: lehet, hogy 
valóban elvesztettem a krémpor 
érzékeléséhez való képességemet? 
Semmi sem létezik ezután, ami fi
nom? Aztán az emberek megérin
tésére gondoltam: anya simogató 
kezére és apa borostás állára. 
Vagy: mit jelent megfogni egy ba
rát karját és érezni, hogy vannak jó 
barátaink! Tudom, hogy az élet 
sokkal szegényebb lenne az érzések 
nélkül!

Azután: itt nyújtózkodik a nyug
ágyban az én vörös szőrű macs

kám. Ha simogatom, felborzolja a 
szőrét, és érzem, amint lélekzik, 
amint megelégedetten dorombol. 
Milyen sokat vesztenék, ha ez nem 
lenne!

A nap végén, amikor lemosom 
meleg vízzel és csúszós szappannal 
mindannak maradékát, amit meg
érintettem, lefekszem és érzem az 
ágynemű ropogós frissésségét. Mi 
mindent veszítenék, ha mindeze
ket nem érzékelhetném, ha elvesz
teném érzékelőképességemet!

Tanácsolom, hogy mindenki, aki 
ezt végiggondolja, gyorsan mond
jon hálaimát a tapintás ajándéká
ért, és köszönje meg mind az öt ér
zékszervét!

A világ az ujjhegyünk végén van!
(Ford.: Széchenyi Lászlóné) 

*

A Lepramisszió Világnapja al
kalmából Budapesten kivételesen 
február 2-án du. 4 órakor rendez
zük ökumenikus istentiszteletün
ket a Zuglói Evangélikus Egyház- 
község templomában (XIV. Lőcsei 
út 32.);

Vendégünk egy indiai lepra
szakorvos lesz, es Erdélyi Dániel 
orvosjelölt mutatja be diaképeit 
két hónapos indiai leprakórházi 
gyakorlatáról.

Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!

Bl-né

Százéves a sikátori templomt

A sikátori evangélikus gyüleke
zet gyökerei a reformáció századá
ig nyúlnak vissza, de Sikátor nevé
vel az egyháztörténeti írásokban 
csak 1661-ben találkozunk először, 
amikor Muzsay püspök az önálló 
egyházközségek közé sorolja. Az 
ellenreformáció és az üldöztetések 
ideje alatt a gyülekezet teljesen 
megszűnt, majd II. József Türelmi 
Rendeletének hatására a sikátori 
evangélikusok 1786-ban a környező 
községek evangélikusaival együtt 
engedélyt kértek gyülekezet alapí
tására, amit 1786 decemberében 
meg is kaptak. Első templomuk 
1787-ben épült az ún. pajtasoron, 
1886-ra azonban életveszélyessé 
vált és a hatóság bezáratta. 1895- 
ben elhatározták, hogy hozzákez
denek a mai templom építéséhez. 
1896. április 9-én megtörtént az ün

nepélyes alapkőletétel majd ez év 
október végére elkészült a temp
lom. 1896. október 31-én szentelte 
fel Gyurátz Ferenc a Dunántúli Egy
házkerület püspöke, hazánk fenn
állásának 1000. évében.

A gyülekezet lelkészei: a temp
lomépítő Matisz János (1896), az 
előző parókiát építtető Horváth 
Sándor (1903), Pócza Ferenc 
(1907), Csillag Ferenc (1934), Sze
pesi István (1935), az új parókiát 
építtető Mátis András (1974), Sel- 
meczi Lajos (1983). 1990 óta 
Magassy Sándor és felesége a gyüle
kezet pásztorai.

A templom első nagyobb reno
válása 1911-ben történt. 1921-ben 
átépítik a fából készült kórust vas
beton szerkezetre, és ekkor építte-„ 
ti a gyülekezet az orgonáját, is, , 
majd az 1925-ben elrekvirált nagy 
harang helyett két újat rendeltek, 
úgy hogy a meglevő kis harangot 
beöntötték az újakba. 1936-ban a 
templomszenteles 40. évfordulójá
ra kívül-belül tatarozzák a templo
mot. A háború után két ízben is ki
javítják a háború okozta sérülése
ket. 1966-ban a 70. évfordulón ha
tározza el a gyülekezet a teljes fel
újítást. Az 1980-as évek elején 
épült a mai parókia a benne lévő 
gyülekezeti teremmel. 1988-ban 
villámcsapás éri a templomot, a to
ronysüveg porrá égett, a tetőtér is 
erősen megrongálódott, a temp
lom belsejében is keletkeztek 
károk. 1989 őszére teljesen elké
szültek a munkálatokkal.

A  százéves templom jubileumi 
istentisztelete 1996. november 3- 
án volt. Az oltári szolgálatot D. 
Szebik Imre püspök, Varga György 
esperes, valamint Magassy Sándor 
ny. lelkész végezte. Az igét a püs
pök hirdette a 25. Zsolt 8 verse és 
Mt 11,28 alapján. -  E falak között 
nyugalom van. Isten igéjének igaz
sága hangzik itt az 1600-as évek 
óta. Megrendítő belátni a múltba, 
hányszor kellett újra kezdeni, 
hányszor tudtak feltámadni eleink. 
E  szent hajlék védelem és oltalom 
volt, és az ma is mindazok számá
ra, akik felkeresik és hozzá tartoz
nak. Ma megfáradt nemzet va
gyunk, a mai kor zajos igényei kö
zött próbálunk élni. Isten igéje s a 
belőle ájracjó. szeretet adhat szá
munkra nyugalmat, megújulást, ő 
tart meg bennünket nemzedékről 
nemzedékre.

Luther Márton halálának 450. 
évfordulójára a gyülekezet már
ványtáblát készíttetett a templom 
bejárati falára, ezzel adózva a nagy 
reformátor emlékének.

A  közgyűlésen Iváncza József 
felügyelő köszöntötte az egybe
gyűlteket. Papp József presbiter 
felolvasta a gyülekezet és a temp
lom történetét. Szeretettel és hálá
val emlékezett meg a gyülekezet 
lelkészeiről, megköszönve szolgá
latukat, tisztelettel fejet hajtva ál
dott emlékük előtt az apostol sza
vaival: „Emlékezzetek meg szeretet
tel a ti elődeitekről, akik szólották 
néktek az Isten igéjét. ”

A gondolatbeli kísértésre 
mondta Luther: iyAzt nem akadá
lyozhatom meg, hogy a madarak a 
fejem fölött repkedjenek, de azt 
igen, hogy fészket rakjanak rajta!” 
Maga a kísértés azonban semmi
képp sem bűn, hiszen Jézus Krisz
tus is el kellett szenvedje a kísér
tést, de nem bukott el kivételesen 
sem. A rossz gondolat akkor kezd 
bűnné válni, amikor a szívünkben 
igent mondunk rá -  az iménti ké
pet tovább gondolva: ha ama bi
zonyos „madaraknak” megadjuk 
a leszállási, sőt lakhatási enge
délyt. De akkor aztán berendez
kednek a fejünkben, sőt igyekez
nek magukhoz ragadni az ural
mat, mert npm érik be holmi 
albérlettel... Ám ha a lelkiismere
ti „légelhárítás” jól működik, ak
kor abból valami igen jófajta 
edzettség lesz (Jak 1,2.12).

Mindig akadnák azonban, nem 
vallásos emberek között is, akik a 
komolyságot összetéveszik a komor
sággal, s a rend normális tisztelete 
helyett embertelen szigor jellemzi 
őket. Ennek elhíresült iskolapél

dáját képezték a farizeusok, akik 
szemében Jézus afféle „laza rabbi” 
volt. A  legkülönbözőbb vallások, 
felekezetek vagy kegyességi cso
portok erre hajlamos törvényfana
tikusai (többnyire gyerek- és ifjú
kori hatásokra) erénynek vélik a 
megfélemlítő ostorozó stílust, s 
jobb ügyhöz méltó buzgalommal 
ott is bűnt látnak, ahol inkább a 
„szemüvegüket” kellene megtöröl
niük, mert azon van a piszok. Szo
rongáskeltéshez is jól értenek, hi
szen „műbűn”-gyártó specialisták 
-  és nemigen veszik észre, mennyi
re háttérbe szorult náluk a szere
tet. Nem rossz szándékúak, csak 
eltévedtek saját indulataik őserde
jében, s így ahol csak bűnt lehet 
csinálni valamiből, kapnak az al
kalmon. Ilyen szellemiség kegyes
ségi irányzatokba is beszivároghat. 
Áldatlan félremagyarázásra a nem 
eléggé árnyalt bibliafordítás is rést 
nyithat.

Mt 5,28-ban például a 6. paran
csolat (pontos fordításban): „Ne 
légy házasságtörő!") jézusi értelme
zését olvassuk. Ennek összefüggé

seiből és görög nyelvi megfogal
mazásából kiderül, hogy egyrészt 
férjes asszonyról van szó, másrészt 
olyan „rátekintésről”, amelyben 
benne van az elcsábítási szándék is, 
amint azt többek között a kegyes
ségéről és tudományáról ismert F. 
Rienecker teológiai tanár hangsú
lyozza. Ennek hű kifejezésére a 
következő fordítást javasolnám: 
,^4ki más feleségére szemet vet, az 
szívében már házasságtörést követett 
el vele.” Ez tehát nem csupán kí
sértő gondolat, hanem megkapa- 
rintásra irányuló indulat. A kettő 
között nagy a különbség. Aki pe
dig azt hiszi, hogy jót tesz azzal, ha 
magánál Jézusnál is szigorúbb (rá 
hivatkozva), az „elhordozhatatlan 
terhet” ró főként hitben élő fiata
lokra, de ezzel a farizeusokra ha
sonlít (Mt 23,4).

Van nekünk épp elég valódi 
gyengeségünk és vétkünk, bőven 
elég azokkal hadakoznunk. A min
denkori farizeusok a hit gör
betükrei. Vakok vak vezetői, amint 
Jézus mondta.

Dr. Bodrog Miklós

Az evangélium segítése
Dunaújvárosban nemcsak elké

szült Isten nemesen egyszerű háza, 
az evangélikusok lelki-palotája, de

Magassy Sándomé lelkész tájé
koztatott a hívek áldozatvállalásá
ról, amellyel hozzájárultak a már
ványemléktábla és az emlék-kop
jafa felállításához, továbbá a ha
rangozó automata elkészítéséhez 
és a padfestéshez.

A vendéglelkészek egyenként 
köszöntötték az ünneplő gyüleke
zetei, tolmácsolva híveik köszönté
sét is. Beszéltek a bakonyi kis gyü
lekezetek összetartozásának fon
tosságáról.

A közgyűlés után a résztvevők a 
parókia előtti kopjafa köré gyűl
tek. Avatóbeszédet Magassy Sán
dor protestáns tábori lelkész őr
nagy mondott, majd a püspök fel
avatta és megáldotta az 1100 éves 
emlékhelyet. Az ünnepet számos 
szavalat, énekszám gazdagította.

Jó volt feltöltődni Sikátorban a 
szép fehér templomfalak között, 
érezni az elődök összetartó hitét, 
erejét, hallani az' orgona ujjongó 
zengését, melyet valamikor édes
apám, Szabó Elek a gyülekezet 
utolsó kántortanítója, ma Mezey 
Éva szólaltatott meg. Jó volt emlé
kezni a harangok reggeli könyör
gésre hívogató szavára, a konfir
mációra és mindazokra, akik már 
nem lehetnek közöttünk.

Adja Isten, hogy ne csak az ün
nepnapok varázsa vigye a híveket 
a százéves templomba, hanem a 
vasárnapok csendje rendszeres há
laadásra hívja a kicsiket, nagyokat, 
ifjakat, öregeket egyaránt a zsoltá- 
rossal együtt vallva: „Uram, szere
tem a te házadban való lakozást és a 
te dicsőséged hajlékának helyét” 
(26. Zsolt. 8). -dó

éi és éltetőén hat a város életére is.
December 21-én Jótékonysági 

Koncertet rendeztünk. Első ízben a 
város és a gyülekezet történeté
ben. Az ünnepi alkalom adomá
nyát a város hajléktalanjainak élel
mezési támogatására fordítottuk.

Az ünnepi hangverseny szolgá
latát örömmel és készségesen vál
lalta Horváth Dénes a Zenei Egye
sület kamarakórusával, valamint a 
Sándor Frigyes Zeneiskola fúvósai
val. A z est „meglepetése” Bencze 
Gábor ihletett orgonajátéka volt, 
gyülekezetünk karácsonyra kapott 
ötregiszteres, fenséges orgonáján. 
(A hangszerek királynőjét a Bajor 
Diakóniai Intézet nürnbergi igaz
gatósága adományozta az új temp
lomnak.)

A program befejezése is méltó 
volt: a Móricz Zsigmond Zenei Á l
talános Iskola 60 tagú kórusa zeng
te -  méltó vezetés mellett -  gyer
mekhangok csoda-csilingelése ál
tal, a várva várt Gyermek, a mi 
Urunk Jézus Krisztus megszületé
sének várakozását és örömét, szí
veket, lelkeket összekötöző való
ságát!

Az alkalom a Krisztus-születés 
segítési üzenetét és a lelki érzé
kenység ébrentartását szolgálta:

törődni azokkal is, akik az élet pe
rifériáján élnek, s kiknek szava 
nem hallik messzire...

A hallgatóság soraiban ott ült a 
város polgármestere, az önkor
mányzati testület több képviselője, 
iskolaigazgatók, vállalkozók, az 
ökumené képviselői, s mint ven
déglátók: gyülekezetünk tagjai.

A Jótékonysági Koncert ered
ményességét a Hajléktalan Ott
hon- és Menedékszálló vezetője 
így értékelte; -„ E z az első alkalom 
működésünk történetében, hogy egy 
támogatásra nem kötelezett intéz
mény -  az Evangélikus Gyülekezet -  
is gondolt ránk és segített.” -  DE 
HISZEN JÉZUS KRISZTUS 
EZÉRT JÖTT! Értük is! Értünk 
is! Mindenkiért!

Ezúton is köszönet azoknak a 
segítőknek, akik idejüket, tudásu
kat, pénzüket áldozták e sikeres 
koncert megvalósításáért, és végül, 
de nem utolsósorban lelkészünk
nek -  Reisch Györgynek - , aki egy 
nagy baleset után, mankóval bi
cegve, fáradhatatlanul fogta össze 
az egészet. Mint mondta: azért, 
hogy mindenkinek, mindennapra 
legyen Karácsonya!

Bánkúti Katalin 
hitoktató

HITOKTATÓK KIBOCSÁTÁSA
Egyházunk mindkét kerületéhez tartozó hitoktató testvérek 

kibocsátására
1997. január 25-én, szombaton de. 11 órakor 

kerül sor a Budapest-Fasori evangélikus templomban. 
Minden érdeklődőt szeretettel várnak

150 éve született Mikszáth Kálmán „Adj emberséget az embernek!”
-  Gondolatok az új év elején -Ezekben a hetekben hazánkban és határainkon kívül 

szerte a világban megemlékeznek a nagy anekdotázóról 
születése 150. évfordulója alkalmából. Érthető, hisz no
velláit és regényeit az európai nyelveken kívül kínaira, 
törökre és burmai nyelvre is lefordították. Ismertségének 
és népszerűségének egyik bizonysága, ho'gy T h e o d o r  
R o o s e v e l t  1907-ben Budapesten járva, magához hí
vatta Mikszáthot s gratulált írói sikereihez. A z amerikai 
elnök megegyezte, hogy a Szent Péter esernyője című re
gény a legkedvesebb olvasmányai közé tartozik, amit 
többször is elolvasott.

E sorokban nem irodalmi jelentőségét kívánom 
értékelni, inkább evangélikus voltát, egyházunkhoz 
tartozását szeretném tudatosítani lapunk olvasói 
előtt.

A  17. század elejéig visszavezetett családfája szerint 
ősei kisnemesek voltak, és az evangélikus lelkészi hiva
tást gyakorolták A z író nagyapja K i s c s o l t ó i  
M i x a d t  S á m u e l  szakította m ega sort, aid a Nóg- 
rád megye északi részén fekvő Nagykürtösön telepedett 
le, s kereskedést nyitott. Ennek János fia, az író apja 
Szklabonyára költözött, feleségül vette Veres Máriát, s 
boltosként keresték kenyerüket. Családnevük írásának 
addigi módját az író apja változtatta Mikszáthra.

Kálmán 1847. január 16-án született Szklabonyán. A  
kis falu egyházi tekintetben a nagykürtösi anyagyüleke
zethez tartozott. Középiskolai tanulmányait Rimaszom
baton kezdte, majd Selmecbányán az evangélikus gim
náziumban fejezte be. Apja szerette volna, ha a fiú  a lel
készi pályát választja, s folytatódik az ősök által elkez
dett tradíció. Kálmán azonban Pestre ment s jogot ta
nult.

Joggyakomokként Balassagyarmaton munkálkodott, 
ahol beleszeretett főnöke leányába, a mohorai születésű 
F a r k a s f a l v i  M a u k s c h  I l o n á b a .  Budapes
ten a szlovák gyülekezet templomában 1873. július 13- 
án B a c  h á t  D á n i e l  lelkész előtt fogadott egymás
nak hűséget a 26 éves vőlegény és a 18 éves meny
asszony. Kezdetben az Erzsébet Szállóban, majd albér
letben laktak. A z újságírói honorárium nem volt elégsé

ges kettőjük megélhetéséhez. Nyomorúságukat fokozta a 
feleség megbetegedése. Noha nagyon szerették egymást, 
a bajokból azt a kiutat választották, hogy a feleség 
visszaköltözik szüleihez és elválnak. A  bíróság elsőfokon 
1877-ben, másodfokon 1878-ban felbontotta házassá
gukat.

A  tó t  a t y a f i a k  címen 1881-ben megjelent no- 
velláskötetet 1882-ben A  jó  palócok című gyűjtemény 
kiadása követte. Ezek híressé tették az addig alig ismert 
újságírót, és anyagi sikert is jelentettek számára. Újra 
megkérhette felesége kezét. Különös házasságuk volt. 
Életük jóra fordult. Gyermekeik születtek, akiket Rákó
czi úti templomunkban Bachát Dániel keresztelt. Ha
marosan országgyűlési képviselőnek választották, s tagja 
lett a Kisfaludy Társaságnak. Újabb kötetei jelentek 
meg.

Novelláiban a felvidéki falusi emberek babonás, fur
fangos lelkivilágát, sorsfordulóit írta meg csodálatos ér
zékkel. Figyelme a városi különcködő kispolgárok életét 
sem kerülte el. Müveiből megismerhetjük a vármegyei 
urak, a tragikomikus dzsentrik világát is. Köztük élt, él
ményeit anekdotázva varázslatos stílusművészettel írta 
meg.

írói tevékenységének 40. évfordulóját Budapesten 
1910. május 16-án ünnepelték. A  Luther-Társaság tag
ja i részéről elhangzott köszöntőre válaszul mondta: 
„ M i n d i g  ö n t u d a t o s  • e v a n g é l i k u s n a k  
v a l l o t t a m  m a g a m ,  és  b ü s z k e  v a g y o k  
l e l k é s z  ő s e i m r e .  ” Valaki szóvá tette, hogy írásai
ban gyakran olvashatók szlovák kifejezések. Erre reagál
va válaszolta: „ S z l o v á k u l  b e s z é l n i  s z á 
m o m r a  o l y a n  j ó  é r z é s ,  m i n t  n y á r i  k o 
ra h a j n a l o n  m e z í t l á b  s é t á l n i  a h a r 
m a t o s  f ű b e n . ”

A z ünnepséget követően horpácsi birtokára vonult, 
ahol tüdőgyulladás következtében május 28-án váratla
nul elhunyt.

Mikszáth Kálmán neve nem merült feledésbe, művei 
nem halványultak meg. Több regényét megfilmesítették.

Cselovszky Ferenc

íyAdj emberséget az embernek, 
adj magyarságot a magyarnak!"

-  írta József Attila Hazám című versében, 1937- 
ben, a nagy világégés előtt.

Soha nem voltaik ennyire időszerűek ezek a sorok, 
mint most, 1997 elején. Amikor összekeverednek az 
eddig megbecsült és elfogadott értékek valami pro
fán, embertől idegen, sőt gyakran az emberi méltósá
got meggyalázó életszemlélettel. Tbrz karácsonyi ün
neplések kapcsolták össze a krisztusi hit meleg áhíta
tát a Szt. Miklós emlékére szokássá vált Mikulás-járá
sok fehérszakállas, pirosköpenyes bohóckodásaival.

A magunk jóságába vetett hitünk jócselekedetek
ben igyekezett eleget tenni a szeretet kívánalmainak. 
Mert abban mindenki egyetértett, hogy a karácsony a 
szeretet ünnepe. Megajándékoztuk egymást. Ki-ki te
hetsége szerint. A szegények, nyugdíjasok és öregek 
garasaiból jutott a hajléktalanoknak is. Meleg ebédet 
kaptak, két-három napig.

Mi lesz velük ezután?
Nem hallottam sokat a gazdagokról a szeretet ün

nepén. A nép nyomorgásai közben palotákat építők 
ajándékairól! Adtak ők is egy-egy konzervet talán? 
Vagy zártkörű rendezvényeik védett fedezékeiben 
nem kellett találkozniuk a nyomorral?

Miért van annyi földönfutó szegény?
„ Valami nagy-nagy tüzetkéne rakni, 
hogy melegednének az emberek”

-  írta egykor József Attila. Aztán tűz keletkezett az 
egész világon. De az emberek nem melegedtek a pa
razsánál, hanem elégtek benne.

Ma is égnek. Vagy éheznek és fáznak. Ölik egymást 
kontinensünk déli részén, sőt a Megváltó szülőföldjén 
is. És mindenütt a nagyvilágban. Néha nálunk is.

Rossz ígéretű év elé nézünk. És csak nézünk. Tűrünk 
és aggódunk. Miközben megszűnnek az eddig gyó
gyulásunkat elősegítő kórházi ágyak. Becsukódnak az 
iskolák kapui. Azok, amelyek eddig a mi gyermekeinket 
engedték be a falaik közé! Hol az esélyegyenlőség a sze
gények és a gazdagok utódai között? Egyáltalán, hol 
vannak a gyermekek? Alig látni terhes nőt az utcákon!

Sötét jóslatok hangzanak el mostanában a nemzet- 
halálról! Valóban, nem lenne jövőnk?

Az nem lehet. Voltunk már az évszázadok viharai
ban nehéz helyzetekben. Mindig meg tudtuk találni a 
kivezetcnitat^MosUi^udnánk'^eliogyan^^^^^^

„Ha új tatárhad, ha kufárhad 
özönli el a tiszta tájat, 
ha utaink megcsavarodnak 
mint giliszta, ha rátapodnak 
te mondd magadban, behunyt szemmel, 
csak mondd a szókat, miktől egyszer 
futó hom okok népek, házak 
Magyarországgá összeálltak ”

(Illyés Gyula: Haza a magasban) 
„Csak mondd a szókat!” -  A tiszta szókat. Az igaz 

szókat. A  szeretet szavait. A hit szavait. Nem a sem- 
mitmondás üres szavait váijuk egymástól! A segélyké
rés szavait fogadjuk, és a segítés felajánlásának a sza
vaira vágyunk! Ha szét tudnánk feszíteni a közöny 
sziklafalát, melyet felállított körénk a félelem! A bű
nözés félelme. A munkanélküliség félelme! Ha egy
másra találhatnánk! Ha megfognánk egymás kezét!

Új év köszöntött ránk. Tele aggódásokkal várjuk a 
holnapok ködben bujkáló történéséit. Ha egyet akar
nánk? Ha közösen cselekednénk a jót!

„Mert hitben járunk, nem látásban” -  írta Pál apos
tol a korinthusi gyülekezetnek. Ma is időszerű az üze
nete ezeknek a szavaknak! (2Kor 5.7) Hitben kellene 
élnünk! Jót kellene cselekednünk. Égyütt! M en 

„Nem elég a jóra vágyni: 
a jó t akarni kell!
És nem elég akarni: 
de tenni, tenni kell!
A  jószándék kevés!
Több kell: az értelem!
Mit ér a hűvös ész?!
Több ke ll -  az érzelem!”

(Váci Mihály: Még nem elég) 
Kissé szomorú, de mindenképpen meghatódott 

szívvel fogadjuk az új esztendőt. Az új tavaszt várjuk, 
az új nyarat. A ráköszönő új őszi verőfényt és majd az 
újabb telet.

,^4 te hited megtartott téged” -  mondta Jézus a be
tegségéből meggyógyított asszonynak (Mt 9,22).

Mi is betegeKvagyunk. Gyógyulásra várunk. Ahhoz 
pedig hit kell! Reménység! És öröm. Igazi, szívből jö 
vő öröm. Hogy el tudjuk mondani igaz belsőnkből: 

„Nem siránkozom, hogy a rózsának is vannak tövisei, örü
lök inkább, hogy rózsa van a tövis felett, s hogy a bokor tele van 
rózsával ”

(Joseph Joubert: Gondolatok) 
Áldott új évet mindenkinek!

Lenhardtné Bertalan Km ma
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-------- NAPRÓL  N A P R A -
„Nem a magunk igaz tetteiben, hanem a te nagy 

irgalmadban bízva visszük eléd könyörgéseinket.” 
Dániel 9,18.
VASÁRNAP Ezt mondja megváltód, az Úr, aki az 

anyaméhben formált: Én, az Úr alkottam mindent, 
egyedül feszítettem ki az eget, magam tettem szi
lárddá a földet. Ézs 44,24 (Zsid 11,3; Zsolt 18,1-20 
és 31,20-25; Mt 20,1-16; lKor 9,24-27). Olyan nagy 
dolog az, hogy: MINDEN. Mégis könnyen kimond
juk sokszor. Pl. a szülő: „mindent megtettem a gyer
mekemért, mégis...”, Félő, hogy ez a „minden” 
igencsak kevés, még emberileg is, hát még Isten 
előtt. A Mindenek Teremtője, a Te Alkotód, való
ban megtett és megtesz MINDENT, ma is -  Éret
tünk.
H.ÍTFÍŐ Isten az én kősziklám és szabadítóm, erős 

váram, nem ingadozom. Zsolt 62,7 (IThessz 2,2; 
lSám 15,35-16,13; Lk 7,11-17). A szabadító Istenbe 
vetett reménységről szól a zsoltáríró. Ujjong annak 
megtapasztalásán, amit mi -  Luther nyomán -  így 
vallunk: ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK! Ma is 
erős, ma is Szabadító, ma is „Menedék Vár”-os, 
hozzá szaladhat a bajban lévő. Aki Dávidot felken
te, a naini ifjút feltámasztotta, annak veled is terve 
van. Csak Hozzá menj és nem ingadozol.
KEDD Örüljön az ég, örvendjen a föld, és mondják 

el a népeknek, hogy uralkodik az Úr! IKrón 16,31 
(Jel 15,4; Fii 1,27-30; Lk 7,18-23). Dávid hálaadó 
éneke ujjongva szól és szólít mindeneket: Ég és 
Föld, ti is örüljetek, és mondjátok el a népeknek, 
hogyan uralkodik az Úr! Mi, akik már alig tudunk, 
alig merünk örülni, hadd bátorodjunk az Úrban va
ló örömre, látva a ti örömötöket Isten uralkodásán!
SZERDA Miért mondod ezt Jákób, miért beszélsz 

így Izrael: Rejtve van a sorsom az Úr előtt, nem ke
rül ügyem Isten elé? Ézs 40,27 (Zsid 4,13; lMóz 
6,9-22; Lk 7,24—35). A Rejtőzködő Isten Rejtőzkö
dő Gyermekei vagyunk. Ő fenségében, mi bűneink

ben, a „bűn-álarc” mögé rejtőzünk. El is hisszük -  
Ádám - , hogy elbújhatunk Isten elől. Amikor aztán 
napfényre kerülnek a dolgok, Istent „vádoljuk”, 
hogy nem törődik velünk. Ódakerül Isten elé 
ügyünk, régen is: özönvíz; ma is: „...minden gyer
mekében igazolódott az ő bölcsessége” (Lk 7,35)
CSÜTÖRTÖK Olyan dolgot látnak, amiről senki 

sem beszélt nekik. Ézs 52,15 (ApCsel 1,8; lKor 
3,5-10; Lk 7,36-8,3). Ki tárhat elénk olyasmit, ami
ről senki sem beszélhetett? Ki ejthet ámulatba min
den népet, elnémítva mindenkit, még a nagyszájú- 
akat is? Csakis a Mindenható, Erős Isten -  a Meg
váltó Krisztusban. Aki tudott a „bűnös nőnek” és a 
„farizeusnak” olyasmit a szeme elé tárni, amiről az
előtt senki sem beszélhetett nekik, eléd is oda tudja 
tárni titkát, mindazt, amire igazán szükséged van, a 
Róla való tanúskodáshoz.
PÉNTEK a  te nevedért, ó Uram, bocsásd meg bű

neimet, mert sok van! Zsolt 25,11 (Lk 18,13; Mt 
10,40-42; Lk 8,4-15). Bűneink eltorlaszolják az Is
tenhez vezető utat. Dávid Isten vezetéséért könyö
rög ebben a zsoltárában, hogy bűn-börtönéből Hoz
zá juthasson. Ehhez a vezetéshez,^ bűnismeret, bűn
bánat és bűnbocsánat szükséges. Úgy lássuk magun
kat, mint a „vámszedő” a „farizeussal” szemben a 
templomban! Minél alaposabb a bűnismeret és bűn
bánat, annál nagyobb a szabadítás öröme, kegyelem 
áradása (lásd bűnös nő Jézus lábánál).
SZOMBAT Vésd az Úrra terhedet, és ő gondot visel 

rád! Zsolt 55,23 (Lk 12,24; Mai 3,13-20a; Lk 
8,16-21). Mindenkinek megvan a maga keresztje -  
szokták mondani. Teherhordozásunk csak Krisztus
ban kereszthordozás -  „Úrra vetés -  gondviselés” -  
a Tőle fogadott „nehéz” lesz könnyűvé és az „iga” 
kedvessé. Az Úrra vesd terhedet, tedd az Úr oltárá
ra, és csak azt vidd, hordozd, amit Ő ad, és meg
nyugvást találsz.

Kapi Zoltán

Ismered?
Jn 17,1-5

Ami számomra fontos, csak ar
ról érdeklődöm másoktól: isme
red? Attól függően persze, hogy az 
érdeklődés kire vagy mire vonat
kozik, a kérdés elhangozhat más
képpen is: Láttad? Hallottad? 
Észrevetted?

Érdekes, hogyha azt kérdezem: 
Ismered-e Istent?, akkor tulajdon
képpen bármelyik másik kérdést is 
használhatnám a felsoroltak közül.' 
Meg még többet is. Mert ennyire 
sok szempontból figyelhető Isten -  
mert ennyire sokfelől közelít hoz
zánk. Jelenléte, valósága mind
annyiunkat körülölel, hogy legyen 
alkalmunk, lehetőségünk Róla, lé
tezéséről és cselekedeteiről tudo
mást szereznünk. Ha valaki kétel
kedik ebben, jelöljön ki önmaga 
számára egy napot, amikor figyeli 
Istent önmaga körül. Meg fog le
pődni! Istennek ugyanis célja az,

hogy megismertesse az emberek
kel Önmagát. Önmagát mint Lét
rehozót, Önmagát mint Megőrzőt, 
Önmagát mint Vonzót... Csak így 
fordíthatja az önálló akarattal ren
delkező embert az örökéletre ve
zető út felé. így győzheti meg ar
ról, hogy lehet élni szeretetben, 
örömben, békességben, gondoktól 
mentesen Isten közelében, idői 
korlátok nélkül.

Saját erőnkből e földi létben 
mindez csak elérhetetlen, vagy 
ideig-óráig megvalósítható álom. 
De tudjuk, hogy létezik, és tudjuk, 
hogy hiányzik, csak máshol és 
máshogyan keressük és véljük 
megtalálni. Azért van szükség az 
Atya és a Fiú megdicsőülésére eb
ben a világban, hogy ez világítson 
bele életünkbe, szívünkbe.

Isten adni akatja dicsőségét és 
örök életét ma is. Ezért jön elénk

olyan sokféleképpen. A legegyér
telműbben Jézus Krisztusban, saját 
Fiában. Ha az Atya megismerése 
számodra túlságosan bonyolultnak, 
mesterkéltnek tűnik, ismerkedj 
meg Jézussal! Az Ő szavai, tettei, 
jelenléte megmutatják neked az 
Atyát is. A Fiú segít abban, hogy 
megláthasd Isten jóságát, vezető 
szeretetét a mindennapjaidban. 
Rámutat, hogy tudta nélkül SEM
MI nem történik sem veled, sem 
körülötted, hanem MINDÉN azt a 
célt szolgálja, hogy megismerd az 
Atyát és a Fiút, és eljuss Hozzá.

Ismered? -  tettem fel a kérdést. 
A szavak azonban csak szavak ma
radnak, ha nem jelenik meg a 
Szentlélek, hogy mindebbe életet 
lehelve valósággá tegye számunk
ra. S talán akkor ujjongva örül
hetsz, mert megérzed, már most 
elkezdődött örök életed: tyAz örök 
élet pedig azt jelenti, hogy ismernek 
téged, az egyedül igaz Istent, és azt, 
akit te küldtél, a Jézus Krisztust. ”

Koczor Györgyné

„Valami közbejött?”
Jó dolog tervezgetni. Szükséges 

és fontos is sokszor, hogy tervet 
készítsünk magunknak. Meg kell 
fontolnunk: mit szeretnénk tenni, 
müyen feladat vár ránk, mit kell 
elrendeznünk. Aztán, amikor nem 
sikerül az, amit elképzeltünk, el
gondoltunk, hamar megállapítjuk: 
„Valami közbejött!” De én azt 
mondom: nem valami jön közbe, 
hanem Valaki szól közbe! Nem a 
véletlen, a jószerencse vagy a pech 
-  hanem Isten. Számolsz-e Vele? 
Gondolsz-e Reá is tervezgetéseid 
közben?

Bölcs Salamon rájött erre, s így 
fogalmazta meg: „Az embernek az

értelme terveli ki útját, de az Úr 
irányítja járását!” (Péld 16,9) 
Nem sikerült, amit elgondoltál? 
Nem úgy történtek a dolgok, 
ahogy szeretted volna? Talán 
bosszankodtál, dühösködtél és 
megharagudtál. Pedig az, Aki 
közbeszólt -  javadat akatja. A 
példázatbeli fiú nagy álma volt az 
önállóság. (Lk 15) Nyugtalanul 
várta azt a napot, amikor szabad 
lesz az otthoni kötöttségtől, s az 
apai szem elől elszabadul. De be
lebukott a vállalkozásába. Terve 
nem sikerült. Bizony, nem vélet
len játéka volt mindez. Valaki 
.közbelépett.

Nem sikerült a terve. És hála Is
tennek, hogy nem sikerült neki. 
Éppen a kudarc volt a menekvése. 
Éppen a csalódása mentette meg a 
végső bukástól. Valaki közbeszólt. 
Az apja gondolt reá a messziről is. 
S láthatatlanul, de biztos, erős sze
retettel hazavonzotta. Aztán ma
gához ölelte.

Valami mindig közbejön! -  Nem 
feltétlenül az a jó, amit magad kí
vánsz önmagadnak. Ne bosszan
kodj és mérgelődj az első pillanat
ban. Figyeld csak meg, nem javad
ra válik-e a fordulat? Számolj Az
zal, aki közbelép, s hidd el, hogy Ő 
igazán a jót, az üdvözítő jót, örök 
javadat akarja.

Bencze Imre

FELVÉTELI HIRDETÉS
„Felvétel a nyíregyházi evangélikus hittanárképzésre! Az 

1997/98-as tanévben a következő szakokkal lehet párosítani AZ 
EVANGÉLIKUS HITTANÁRI SZAKOT a nyíregyházi Bessenyei 
György Tanárképző Főiskolán: magyar, történelem, ének, német, an
gol, rajz. Megfelelő jegyek és érettségi esetén hittanból is lehet fel
vételi mentességet kérni! Részletes tájékoztató: az Evangélikus 
Teológiai Akadémián (Budapest, Rózsavölgyi köz 3. Tel.: 363-64- 
51), a Nyíregyházi Evangélikus Lelkészi Hivatalban (Nyíregyhá
za, Luther tér 14. tel./fax: 42/410-027), a Bessenyei György Tanár
képző Főiskola Tanulmányi Osztályán (Nyíregyháza, Sóstói u. 
30/a. Tel.: 42/402-488). Felvételi követelmény:

1. Biblikum: A Biblia világának (kortörténet, kialakulás) alap
vető ismerete, a bibliai könyvek tartalmának vázlatos ismerete.

Irodalom: Ferenczy Erzsébet-Ferenczy Zoltán: Az élet könyve
2. Rendszeres teológia (Az egyház tanítása): Az evangélikus 

egyház tanítása a legalapvetőbb dogmatikai, etikai, szociáletikai 
kérdésekben.

Irodalom: dr. Luther Márton: Kis káté; dr. Pröhle Károly: Az 
evangélium igazsága .

3. Gyakorlati teológia (Egyházi ének): Az Evangélikus Énekes
könyv ismerete (A páratlan számú liturgiák éneklése)

Irodalom: Evangélikus Énekeskönyv
4. Egyháztörténet: A keresztyénség története Magyarországon.
Irodalom: dr. Sólyom Jenő: Hazai egyháztörténelem.

MISSZIÓI
PÁLYÁZAT

Az előző évhez hasonlóan 
az idén is pályázat útján kí- 
vánja szétosztani a Missziói 
Bizottság a missziói offer- 
tóriumból befolyt összeget. 
Cél: gyülekezetek missziói 
munkájának támogatása. A 
pályázatnak tartalmaznia 
kell a konkrét missziói 
munka részletes tervét, 
költségvetését, valamint a 
pályázó gyülekezet költség- 
vetésében missziói célra ter
vezett összeg nagyságát 

A pályázatokat március 
1-jéig kell beküldeni a 
Missziói Iroda címére: 1085 
Bp., Üllői ó t 24.

HAZAI ESEMÉNYE

A VASARNAP IGEJE
ÉBREDÉS
2Tim 1,3-7

...a szó hallatán sokak szeme 
felcsillan. Végre, ébredés! -  erre 
van szükség, erre vár a vüág. Van
nak, akik komolyan várták a meg
újulást, de csalódtak, mert ébresz
tő igehirdetés helyett „egyháziasí- 
tott show-műsort” kaptak, máskor 
meg „nosztalgiát rég volt, sose volt 
egyházról”.

Pál apostol igazi ébredésre hívja 
„szeretett gyermekét”: „...gerjeszd 
fe l az Isten kegyelmi ajándékát... ” 

Az eredeti kifejezés a tűz élesz
tősét is jelenti. Ébredésre, evangé- 
lizációra hívunk! Országosra, 
nemzetközire! Ez az egyházi esz
tendő, amely nagyon tudatos, fo
lyamatos „evangélizáció” ádvent- 
től az egyházi esztendő utolsó va
sárnapjáig bezárólag. Igaz ugyan, 
hogy nem kihív a közösségből, ha
nem meg akar erősíteni a hitben, 
hogy gyülekezeted építő tagja 
légy.

Ezért gondoltatja át Jézus életé
nek eseményeit újra és újra az egy
ház népével.

így Hetvened vasárnapját úgy is 
értelmezhetjük, mint ami világmé
retű evangélizációt készít elő: böjt
re készít, Jézus szenvedésére és 
halálára emlékeztet.

Éleszd „a benned lévő tüzet”! 
Nem a félelem „leikével”! -  

mert mi nem ezt kaptuk! Éppen 
ezért nem hirdethetjük a félel
met, mert ha ezt tesszük, nem a 
Krisztus lelke lakozik bennünk. 
Jaj nekünk, ha félnek tőlünk csa
ládtagjaink, mert a „nagymama 
olyan szigorú, ott nem szabad 
csak komoly dolgokról beszél
n i...”

Timóteusnak sok oka lett volna 
félni, az apostolnak még több, hi
szen fogoly és számít esetleges ha
lálára: „Mert én nemsokára felál- 
döfctatöínl” (2Tiíft 4,6) Ennek elle- 
nére nem fél' Pál apostol hiszi, 
hogy a félelem fagyos, merev lég
körét éppen a képmutatás nélküli 
Krisztus-hit melegsége oldhatja 
fel, ezért nem szabad Krisztus ne

vében félelmet gerjeszteni. Nem 
ezt kaptuk!

Mi a józanság lelkét kaptuk! 
Higgadtan át kell gondolni mind
azt, ami történt és történhet. 
Böjtelő vasárnapokon nem lehet 
elhallgatni azt a tényt, hogy milyen 
kevesen tudták józanul látni azt, 
ami Jézussal történt. Pedig „min
den meg volt írva...”, mindezt a 
próféták megígérték; mégis: -  Pé
ter sírva fakadt..., Júdás felakasz
totta magát..., -  mások elfutot
tak... Készülni kell Jézus szenve
désének igazi megértésére, és ezt 
csak józanul lehet.

Az egyház ügyét nem a lelkes 
emberek, hanem a józanok viszik 
előre!

A szeretet lelkét kaptuk! A népi 
hagyomány szerint ez az időszak a 
báli időszak, mert ez után már ha
marosan jön a böjt, amikor már 
nem illik bált tartani, sem esküvőt 
-  vége a vigadalmaknak.

Mi a szeretet lelkét kaptuk -  
gondoljunk így bálba készülő csa
ládtagjainkra! lüdjunk velük örül
ni még akkor is, ha zenéjük túl 
hangos nekünk.

Ne felejtsük el, hogy akit magá
ra hagyunk örömében, azt magára 
hagyjuk bánatában is.

Az első böjt nagy tanulsága ép
pen ez! Jézust nem csak a szenve
désében hagyták magára, de az 
„örömében” is.

Mennyire nem tudtak örülni 
gyógyításainak éppen azok, akik 
magukat „elhívottaknak, igazak
nak” gondolták.

Vajon a mai „igazak” tudnak-e 
örülni a szeretet leikével?

Tudunk-e együtt érezni a szen
vedőkkel?

Ifegyük össze csendben kezün
ket, és az ismert énekverset együtt 
imádkozzuk:

„Ha elhamvad hitem mécsvilága, 
Szentlelkedet, Uram, fiivalld rája! Lo
bogjon újra, Hogy e hideg szivet láng
ra  gyiytsa.” Ámen. (383 6. v.)

Kertész Géza

ISTENTISZTELETI REND
B udapesten , 1997. Január 26.
I„ Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Baücza 

Iván; de. 10. (német) Dietrich Tiggemaim; 
de. 11. (úrv.) Balicza Iván; du. 6. dr. Zsig
mondy Árpád; n ., Modort u. 6. de. fél 10....;  
Pesthidegkút, n „  Ördögárok u. 9. de. fél 11. 
Csizmazia Sándor; Békásmegyer, III., Vízi
orgona u. 1. de. 9. ...; Csillaghegy, ID., Má
tyás 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.) Zászkaliczky Péter; 
de. 11. (úrv.) dr. Harmati Béla; du. 6. Pintér 
Károly; VII., Városligeti fasor 17. de. 11. 
(úrv.) Szirmai Zoltán; du. 6. (ökumenikus) 
Spányi Antal rk.; VIII., Üllői ú t 24. de fél 11. 
Kertész Géza; VHL, Rákóczi út 57/b. de. 9. 
(szlovák) Cselovszky Ferenc; Vm., Kará
csony S. u. 31-33. de. 9. Kertész Géza; Vüf.J 
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 Tintás; du. 4 .szeretetvendégség;X, Ke
repesi út 69. de. 8. Tamásy Tamás; Kelenföld, 
XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) Ferenczy 
Erzsébet; de. 11. (úrv.) Ferenczy Erzsébet; 
du. 6. (ifjúsági) Szeverényi János; XI., Né-i 
metvölgyi út 138. de. 9. Szeverényi János; 
Budagyöngye, XH„ Szilágyi E. fasor 24. de.j
9. Hafenscher Károly; Budahegyvidék, XH.y 
Daresay V. u. 11. de. 9. (úrv.) dr. Széchey 
Béla; de. 11. (úrv.) Takács József; XDL, Kas
sák L. u. 22. de. 10. ifi. Kendeh György; 
XIII., FVangepán u. 43. de. 8. ifj. Kendeh 
György; XIV, Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) 
Thmásy Tintás; XIV, Gyarmat u. 14. de. fél
10. Thmásy Tamás; Pestújhely, XV, Templom 
tér de. 10. Rafael József; Rákospalota, XV, 
Juhos u. 28. (Kis templom) de. 10. Szabó 
István; Rákosszentmihály, XVI., Hősök terq
11. de. 10. (családi) Börönte Márta; Cin. 
kola, XVI., Batthyány I. u. de. fél 11. Blatt 
niczky János; Mátyásföld, XVI., Prodám u. 
24. de. 9. Blatniczky János; Rákoshegy, 
XVII., Tessedik tér de. 9. Péter Attila; Ráj 
koscsaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. Mar- 
schalkó Gyula; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti 
út 111. de. fél 11. Péter Attila; Rákosliget, 
XVII., Gázon Gy. u. de. 11. Marschalkó 
Gyula; Festszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 
3. de. 10. Havasi Kálmán; Pestszentimre, 
XVm., Rákóczi ú t 83. (ref. templom) de. há
romnegyed 8. Havasi Kálmán; Kispest, 
XDL, 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. D. Szebik Imre; Budafok, 
XXH., Játék u. 16. de. 11. Solymár Gábor; 
Budaörs (ref. imaház) de. 9. Endreffy Géza.

HETVENED VASARNAPJAN a li
turgikus szín: zöld. A délelőtti isten- 
tisztelet oltári igéje: Mk 7,15-16; az 
igehirdetés alapigéje: 2Tim 1,3-7.

„ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK!” 
címmel evangélikus félórát közvetít a 
Magyar Rádió a Kossuth adó hullám
hosszán január 27-én, hétfőn 1330 
órakor. Előtte evangélikus korális- 
mertetés lesz 13.20-kor.

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

január 25., szombat: Jézus életútja -  
rádiós hittan.

január 26., vasárnap: „Elő vízcsep- 
pék” -  igemeditációk 

Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 
19.

ORGONAZENES
ÁHÍTAT

január 26-án, vasárnap 18 órakor 
a Deák téri templomban

BARÓTI ISTVÁN

Bach-műveket orgonái.

BUDAPEST-KELENFOLD
Február 1-jén, szombaton du. fél 6 

órakor szeretetvendégség lesz a gyüle
kezet tanácstermében (XI., Bocskai út 
10.). Előadást Csepregi Márta finnugor 
nyelvész tart „Szibériai nyelvrokona
ink” címmel. Szeretettel várják az ér
deklődőket.

A Protestáns Missziói Tanulmányi 
Intézet „Hogyan evangélizáljunk a mai 
sokszínű világban?” című tanfolyamá
nak befejező alkalma február 1-jén, 
szombaton 10 órakor lesz. (IX., Kálvin 
tér 7. II.) Téma: Misszionárius szeret
nék lenni! Előadója dr. Anna-Marie 
Kool, az intézet igazgatója. Kérik, ebé
det hozzanak magukkal. Jelentkezés: 
216-2054-es telefonon.

Templomtornyok villámhárító rendszeré
nek elkészítését, tornyok javítását, festését 
vállalom. Török Lajos kisiparos, 8800 Nagy
kanizsa, Vasasdi u. 45.

A Békéscsabai Evangélikus Gyülekezet 
Eizsébethelyi templomába kántor-admi
nisztrátort keres. Felvüágosítás a 06(66)328- 
890-es telefonon.

TELEFONSZAM-VALTOZASOK 
A  veszprémi lelkészi hivatal új tele

fonszáma: (88) 421-618.
A  nyírszőlősi lelkészi hivatal új tele

fonszáma: (42) 470-433.

HALÁLOZÁS
Özv. Vargha Sándorné Erdélyi Olga, 

volt tanítóképző intézeti igazgatónő 
1997. január 3-án, 92 éves korában 
Genfben elhunyt. Felesége volt a 7 éve 
elhunyt Vargha Sándor, egykori egyete
mes főtitkárnak. Földi maradványait a 
genfi Szent György-temetőben, félje 
mellé helyezték nyugalomra. A  teme
tés szolgálatát Pósfay György genfi lel
kész végezte.

Apróhirdetés

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

BÖRTÖNSZOLGALAT 
Imádkozzunk az egyházi sajtóért, a 

lapok fennmaradásáért és terjedéséért, 
hogy üdvös feladataik betöltésével to
vábbra is elősegítsék a szeretet társa
dalmának kifejlődését.

GOMBOS LAJOS 
aranykoszorús harangöntő mester

2162 ő rbottyán, 
Rákóczi ú t 119. Pf. 3. 
Telefon: 06/28-360-175 
Budapesti iroda:
XIII., Jász u. 60/B 
Telefon: 330-6394C D

A Budapesti Evangélikus Gimnázi
um (1071 Budapest, Városligeti fasor 
17-21., telefon: 321-1200) felvételt hir
det a 8 évfolyamos gimnáziumi képzés
re jelenleg 4. osztályos, elsősorban 
evangélikus, jó képességű, szorgalmas 
és jó magaviseletű, vallásukat gyakorló 
gyermekek részére. Jelentkezési lap a 
gimnázium portáján átvehető. A je
lentkezés beadásának határideje: 1997. 
január 31.

BUDAPEST-CSEPEL 
Hálaadó istentisztelet lesz a csepeli 

templomban január 26-án, vasárnap 
de. fél 11 órakor a harangvillamosítás 
befejezése alkalmából. Igét hirdet D. 
Szebik Imre püspök. Az érdeklődőket 
szeretettel hívják és várják.

A Magyar Protestáns Közművelődé
si Egyesület összejövetelén január 28- 
án, kedden du. 5 órakor Jancsó Adri
ennel beszélget Albert Zsuzsa és a kö
zönség. (VIH., Múzeum u. 17. OMIKK- 
klub.)

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 Idépítettségű 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 
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Előfizetési díj külföldön: 
szomszédos országokban: egész 
évre 4500 Ft (postázással együtt), 
más országokban (nyugaton): 
egész évre 45 USD (68 DEM) 
légipostával: 66 USD (99 DEM) 
Csekkszámlaszám: 
11708001-20204127 
Beküldött kéziratokat nem érzünk 
meg és nem adunk vissza!
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HETILAP ARA: 40  FT

Atyámfiái! Vegyetek, míg ajtó 
előtt áll a vásár. Takarjatok, míg 

süt a nap és jó  idő van. 
Mert tudjátok meg, hogy Isten igéje 

és kegyelme olyan, mint a futó zápor:
Nem tér oda vissza, 

ahol egyszer volt már.
Luther

KÉSZÜLÜNK A IX. EVANGÉLIKUS VILÁGGYŰLÉSRE
Hongkong, 1997. július 8-16

—  A TARTALOMBÓL“
6 0  ÉVES A BICSKEI TEMPLOM

Ml DŐLT A „NYITOTT SZÁ JÁ B Ó L?

NYILATKOZAT AZ SZJA 1% -O S 
TÖRVÉNYRŐL

FELVÉTEL AZ EVANGÉLIKUS TEOLÓGIAI 
AKADÉMIÁRA

Salvador város -  ahol ökumenikus konferencián 
vettem részt -  1763-ig a brazil gyarmat fővárosa volt. 
A bahiai polgári építészet sok XVII. század elején 
épült jelentős alkotását ma is láthatjuk itt. A város na
gyon szép fekvésű, sokak szerint ez az igazi Brazília, 
minden színével, hangulatával, ízével. A  jezsuiták máj 
alapítása évében megjelentek és megkezdték a hitté
rítés, sajnos, eszközeiben megkérdőjelezhető munká
ját. Most is itt van Brazíliában a legtöbb, színpompá
jában és hangulatában egyedülálló vallási ünnep. A 
négerek, fehérek, indiánok ünnepem, a keresztyén 
szokásokon lépten-nyomon átüt az egykori rabszol
gák Afrikából magukkal hozott kultúrája. Nem ritka
ság, hogy az Urnapi körmenetben szamba üteme vagy 
valamilyen más afrikai ritmus is felhangzik és a nád
pálinkás üveg is körbejár.

Hétvégén, amikor egy délutáni városnézésen ve
hettünk részt, a több száz templom közül megnéztük 
a Szent Ferenc nevét viselő „arany templomot”, amit 
a portugál barokk legszebb építészeti emlékének te
kintenek. Az aranyporral bevont fafaragások lenyű
göző látványt nyújtanak. Abban a korban épült, ami
kor még a rabszolgalányok haját is aranyporral szór
ták be. A  város legszebb részén áll a Pelourinho, a 
szégyenoszlop, amelyhez kötözve valaha nyilvánosan 
megkorbácsolták a rabszolgákat.

A lejtős, keskeny utcák, a népművészeti tárgyakat 
áruló sok kis bolt, a helyi ételkülönlegességeket kí
náló fehér bahiai népviseletbe öltözött asszonyok az 
egykori gyarmati főváros hangulatát idézik.

Egyik reggel korán indult velünk a busz ahhoz a 
tengerparti részhez, ahol először kötöttek ki rabszol
gaszállító hajók 1550-ben. 300 éven keresztül kb. 6-12 
milliónyi feketét hoztak a rabszolgakereskedők 
Nyugat-Afrikából (Guineából, Angolából, Mozam- 
bikból és az egykori Kongóból), hogy a bennszülött 
indiánok helyett -  akik alkalmatlanok voltak a föld
művelő munkára -  a cukomádültetvényeken dolgoz
zanak. Általában az emberek 40%-a halt meg a hajó- 
úton. Aki megmaradt, itt osztályozták, adták el és ke
resztelték meg, majd elszakítottak gyermeket szülő
től, férjet feleségtől. Utódaik ma is itt élnek, Salvador 
város lakóinak több mint 60%-a néger leszármazott.

A világgyűlés plakátja: Krisztus tanúiul hív minden 
keresztyént A kép ajján az úrvacsora szimbóluma. 
(Dr. He Qi kínai művész alkotása)

A tengerparton tartott istentiszteleten kétoldalú 
bűnvallás hangzott el. A  fehér ember bűnbeismerése 
a rabszolgasággal kapcsolatban már régóta ismert. 
Most a másik, a fekete ember vallomása is megrendí
tő volt. így hangzott: Akik a rabszolgákat idehozták, 
nem egyedül voltak felelősek a tragédiáért. Az afri
kaiak is vétkeztek azzal, hogy eladták testvéreiket, 
mint árukat. Ez még ma is több helyen így folytatódik 
és mert nem éreztek eddig magukban elég erőt ah
hoz, hogy ezt beismerjék, ezért is olyan tragikus a 
helyzet Afrikában.

A  plenáris üléseken is tükröződött a különböző 
világrészek régi és mai problémája. Az elhangzott 
előadásokból csak néhány gondolatot szeretnék ki
emelni.

A  brazíliai dr. Robinson Cavalcanti „Evangélizáció 
és kultúra” című előadásában arra a szomorú tényre 
mutatott rá, hogy Brazíliában az evangélium először 
szorosan a portugál római katolikus gyarmatosítók 
kultúrájához kötődött és a misszionáriusok munkája 
része volt a gyarmatosításnak. Ezért az evangélium 
rossz hímek tűnt vagy kétértelműnek, megszabadító 
és elnyomó volt egyszerre.

Ez a tehertétel nehezíti meg ma is szolgálatukat. A 
protestáns történelmi egyházak pedig túlságosan pu
ritánok és európai gondolkozásmódúak, így evangé
liumhirdetésük itt nem átütő erejű. Ezért lett a szek
ták pogánysággal ötvözött paradicsoma Brazília.

Ugyanebben a témakörben hallottuk Kirill metro- 
polita előadását. Miután Oroszország mai nehéz hely
zetéről beszélt, az emberek nyomoráról, aláhúzta, 
hogy Jézus Krisztus mégsem szociálreformer volt, ha
nem az ember megváltója. Ezért Jézus nem a Római 
Birodalmat akarta ledönteni, a rabszolgaságot eltö
rölni, anyagi egyenlőséget biztosítani, hanem megté
rést, újjászületést. „Nem azt akarom ezzel mondani -  
mondta - , hogy az egyházak ne törődjenek a szociális 
igazságtalanságokkal, az emberi jogokkal, de alá aka
rom húzni, hogy az emberiség lelki és erkölcsi újjászü
letése az egyházak számára a legfontosabb feladat 
kell legyen, ha Jézus evangéliumához tartják magu
kat.”

Egyik este 1/2 10 felé mindenki nagyon fáradt 
volt, amikor Kristin Ofstad előadására került sor. 
Felment az emelvényre és ledobott egy doboz Puzzle 
játékot. A  zajtól, meglepetéstől azonnal felébred
tünk és nyitott füllel és szívvel figyeltünk rá. A világ 
olyan, mint egy óriási Supermarket, ahol mindenki 
kikeresheti magának a neki tetsző identitást, világ
nézetet és saját istenét. Olyan ez, mintha különböző 
Puzzle játék darabjait összekevernénk és ebből az 
összekevert halomból vásárolnánk egy zacskóval. Az 
össze nem illő darabkákat ollóval egymáshoz illesz
tenénk, így kapunk egy zavaros, értelmetlen, erő
szakkal összeállított képet. A  Bibliát is ilyen módon 
lehet magyarázni, mindig azt kikeresni, ami éppen 
akkor tetszik. A  különböző történeteket tetszés sze
rint más képekhez illeszteni, de ezzel megcsonkítjuk 
az egészet.

A konferencia során többször felvetődött a kérdés: 
mi igazán a mi reménységünk?

Amikor a bibliakörök beszámolói hangzottak el, a 
mi körünk nevében én olvashattam fel az igét magya
rul. Nagyon örültem ennek a lehetőségnek, mert így a 
világ sok nyelve között az én hazám nyelve is felhan
gozhatott. ApCsel 16,30b-31:

„Mit keU cselekednem, hogy üdvözöljek?
Higgy az Úr Jézusban, és üdvözölsz mind te, mind a te

házad népe. ”
ő  a m i igazi reménységünk!

Bolla Árpádné

4. KERESZTYÉN TANÚSÁGTÉTEL 
A VALLÁSOK ES KULTÚRÁK VILÁGÁBAN

A nyári világgyűlés harmadik és ötödik -  tartalmuk 
szerint rokon -  altémái ezzel a kérdéskörrel foglal
koznak: hogyan végezzük Krisztus tanúinak reánk bí
zott, mai szolgálatát a vallások és a kultúrák sokszínű 
világában?

1. Harmadik altéma: Keresztyén tanúságtétel 
a vallások pluralista világában

1. Az egyházak és a keresztyének ma egy 70 száza
lékában nemkeresztyén -  más vallásokat vagy világ
nézeteket követő -  világban élnek. Ebben a világban 
láthatatlanul Isten maga végzi a megváltás, a bűn és 
halál hatalmából való szabadítás nagy művét Szentlel
ke által. De ebbe a minden kort és minden népet át
fogó, megváltó művébe mindig embereket, egyháza
kat hív el. „Tegyetek tanítvánnyá minden népet”, Mt 
18,29. A  misszió (latin szó: küldetés) Krisztus hívása, 
megbízása ezzel a szolgálattal.

2. A misszió egyszerre szóval és élettel való tanúsko
dás Jézus Krisztusról, Isten megbocsátó-újjáteremtő 
szeretetéről. Lényeges tartalma minden korban és 
mindenütt a világon ugyanaz: az evangélium. Ezt az 
evangéliumot azonban más-más módon, „minden 

,népnek a maga nyelvén”, kell továbbadnunk. Másként 
Izrael népe között, akikkel az Ószövetség kinyilatkoz
tatása, szent törvénye és ígéretei kötnek össze. Más
ként az egyisten-hívő vallások -  például az iszlám -  
követői között. Másként a sokisten-imádó vagy az eti
kai vallások világában (hinduizmus, buddhizmus, a 
sinto és modem etikai változatai). És nyilván más ta
núságtételt kíván Jézus evangéliuma a vallások iránt 
közömbös, az észt és emberi tudást imádó vagy a ma
terialista világnézetű, vagy a vallásellenes, ateista 
gondolkodású emberek között.

3. A Krisztusról való tanúskodás, az igazi misszió 
első fontos követelménye: ismerjük meg minél telje
sebben, minden hiányosság, torzítás vagy félremagya
rázás nélkül, ezeknek a vallásoknak vagy világnéze
teknek a tanítását és abból fakadó életfolytatásukat. 
A  második fontos követelmény: keressük elsősorban 
a minket egymással összekötő, közös igazságokat egy
más hitében és életében, s ezeket tartsuk tiszteletben, 
mint Isten rejtett művét más vallásokban és filozófi
ákban is (vö. Pál apostol az Aeropáguson, ApCsel 
17,22). A  harmadik: keressük a másokért és másokkal 
való közös szeretetszolgálat, a közös etikai célokért 
cselekvés lehetőségeit a szenvedő felebarátért és az 
emberi közösségekért. Összefoglalóan: keressük a 
dialógus útját, de a reánk bízott teljes isteni ige elhallga
tása vagy legkisebb sérelme nélkül; az igazságot szeretet- 
ben.

4. Hozzátartozik mindehhez: bűnbánattal ismerjük 
el és igyekezzünk jóvátenni mindazt a vétket, amiben 
a történelem során az egyházak missziói munkája 
nem követte Jézus missziói parancsát, nem „szeretet- 
ben hirdette az igazságot”. Gondoljunk itt a tömeges 
kényszerkeresztségekre, Amerika meghódításának 
tragikus történetére, vagy a rabszolga-kereskedelem 
és az amerikai missziótörténet háromszáz éves, tragi
kus összefonódására az újkorban (vö. a XI. Világ- 
missziói Konferencia bűnvalló nyilatkozatát a múlt év 
őszén Brazíliában).

5. Ide tartozik még két fontos kérdés. Egyfelől, 
szolgálata közben a keresztyén missziónak vallania és 
védelmeznie kell a hit- és lelkiismereti szabadság jogát. 
Csak úgy van jogos igényünk hitünk szabad megvallá- 
sára és gyakorlására, ha ugyanezt a lelkiismereti sza
badságot mások -  a nem-keresztyén vallások vagy vi
lágnézetek követői -  számára is elismerjük és megvé
delmezzük.

Másfelől, a misszió semmiképpen sem jelenthet 
„prozelitizmust”: azt, hogy egyes egyházak vagy ke
resztyén vallási mozgalmak -  nyílt vagy rejtett mód
szerekkel, érdek vagy lelki kényszer útján -  egymástól 
próbáljanak elhódítani követőket a saját közösségük
nek. Á jézusi keresztyén missziót az egyházaknak 
ökumenikus módon, egymást szeretve és megbecsülve 
kell végezniük a mai világban!

2. Ötödik altéma: Az egyházak, mint különböző 
kulturális környezetekben élő közösségek

1. Míg a múltban főleg a „keresztyén kultúra” és az 
öt világrész másfajta kultúráinak ellentéteivel vagy fe
szültségeivel foglalkoztunk, az utóbbi évtizedekben -  
amikor a keresztyénség már mind az öt földrészen 
otthonra talált -  inkább a keresztyénségnek a másfaj
ta kultúrákkal való találkozása, a Krisztus-hit és a 
másfajta kulturális vagy vallási háttér kapcsolatai fog
lalkoztatják világszerte az egyházakat.

2. Elmondunk egy példát. Az egyik LVSZ-teológiai 
konferencián egy afrikai evangélikus asszony így 
mondta el a saját keresztsége történetét. „Amikor 
megszülettem, a nagyszüleim kivittek az otthonuk elé, 
háromszor fölemeltek karjukban az ég felé, imádság
ban megköszönték a napnak, a holdnak és a csillagok
nak, hogy a világra jöttem. Ezután vizet öntöttek a 
földre és imádságban kérték, hogy az ég adjon elegen
dő esőt a földnek, hogy élelem lehessen belőle szá
momra is. Ezután -  mesélte el nagyanyám -  visszatér
tek a házba és átadtak engem szüleimnek, együtt 
imádkoztak velük Istenhez az én életemért. Nagy
anyám ezután a saját nevét adta nekem. Mindezt kö
vette megkeresztelésem a templomban. Szüleim csak 
erről szóltak később nekem, es csak a keresztségben 
kapott nevemet használtam. Csak fiatalon tudtam 
meg nagyszüleimtől, ami azelőtt történt. Azóta a 
nagyszüleimtől kapott nevet is használom, amely 
összeköt velük és a nagy közösséggel, amelyben szü
lettem.”

Ezt a történetet sokféleképpen lehet értelmezni. 
Vajon az a régi, nemkeresztyén és az új, keresztyén 
kultúra összeütközése? Kizárják egymást, vagy kiegé
szítették egymást abban a környezetben? A keresz
tyénség kizárja vagy átalakítja, újjáteremti azt a ha
gyományos környezetet, amelyben ez a Krisztus-hívő 
asszony született? Gondoljunk a karácsonyi ünnep 
történetére: ez a nagy keresztyén ünnep kétezer éve 
még a téli napforduló, a „legyőzhetetlen Nap” római 
ünnepe volt.

3. H. R. Niebuhr neves amerikai teológus egyik vi
lághírű könyvében (Christ and Culture -  Krisztus és a 
kultúra, 1951) ír az evangélium és a különféle kultú
rák bonyolult kérdéséről. Úgy látja, hogy Krisztus 
evangéliuma alapjában ötféle viszonyban állhat az év
ezredek és világrészek egymástól annyira különböző 
kultúráival, tradícióival. Ezek a változatok: (1) Krisz
tus a kultúra ellen. (2) Krisztus a kultúrában. (3) 
Krisztus a kultúra fölött. (4) Krisztus és a kultúra egy
mást kihívó feszültségben. (5). Krisztus mint a kultú
ra újjáteremtője, újjáformálója.

Ezek a változatok minden korban és a világ minden 
részében jelentkezhetnek. Ma a világ egyházaiban, az 
evangélikus egyházak világcsaládjában is, az ötödik 
variáció áll előtérben. A  különféle nemkeresztyén 
kultúrák és tradíciók nem függetlenek az embertől, 
hanem az őket létrehozó emberhez hasonlóan megvál
tásra, megújulásra van szükségük! Krisztus és az evangé
lium átformálja a korok és népek különféle kultúráit: 
belép, „testet ölt” azokban és Isten megbocsátó szerete- 
tével újjáteremti őket.

4. Á világgyűlésen várható, legfontosabb megvita
tandó kérdések itt a következők lesznek. Milyen vi
szonyban van egymással a gyülekezet mai istentisztelete 
és a kultúra, a tradíciók, amelyekben élünk? Hogyan 
érvényesül az említett „ötödik változat” azokban a teo
lógiai irányzatokban, amelyek ma a világkeresztyén- 
ségben jelentkeznek? Hogyan viszonyulnak egymás
hoz a nyugati világ kultúrájában kétezer éven át kiala
kult teológia és a mai latin-amerikai, afrikai és ázsiai 
jellegzetes teológiai irányzatok? Mi az álláspontunk 
az úgynevezett „kontextuális teológia” kérdésében? 
Végül: hogyan érvényesüljön az említett új értékelése 
a történelmi tradícióknak és a különféle népek, világ
részek ősi kultúráinak (az „ötödik változat”) a lelkész
képzésben és a keresztyén nevelés egész területén?

Mit tudnánk mondani mi, magyar evangélikus ke
resztyének, ezekről a kérdésekről az ázsiai, afrikai 
vagy a nyugati egyházak delegátusainak és mit tanul
hatunk mi tőlük mai egyházi életünkben?

Dr. Nagy Gyula

„Felszentelték a békesség házát"
adta hírül képpel is illusztrált ve
zércikkben a Békés Megyei Hírlap 
1996. december 17-én az előző 
nap eseményét, miután két és fél 
millió forintos költséggel befejez
ték a Békéscsaba-Erzsébethelyi 
templomnak még a múlt évben 
megkezdett elektromos fűtéssze
relését, majd belülről teljesen fel
újították a 120 éves templomot és 
kicserélték ablakait.

A gyülekezet pedig buzgón éne
kelte a kétnyelvű szlovák-magyar 
istentiszteleten az ősi liturgikus 
éneket:

A  menny Urának tisztelet, 
Dicsőség hála zengjen,
Mert nagy kegyelme véd, vezet,
Óv ártó vészek ellen! 
ő  minket irgalmába vett.

Elnémul harc és gyűlölet:
0  ád minékünk békét.

(Ev. Ékv. 431,1.)
A felszentelést D. dr. Harmati 

Béla püspök-elnök végezte a helyi 
és környékbeli lelkészek segédle
tével és zengett a könyörgés: „Erő
sítsd meg Istenünk, amit cselekedtél 
értünk, és ne hagyd el népedet, keze
id alkotását!”

Isten utat készített, hogy eljöj
jön hozzánk, elérjen minket, hir
dette a püspök az akkori heti ige 
Ézs 40,3.10 alapján. Jézus belépett 
Zákeus házába, helyet készített 
Zákeus szívében, hogy az elmond
hassa: amit gonosz módon elvet
tem, vissza fogom adni!

Tbdunk-e ma utat építeni? -  tet
te fel az ige alapján a kérdést az

igehirdető. Van-e utunk egymás
hoz az embertelenség pusztaságá
ban? Lehet, hogy ez ma sokkal 
hosszabb, mint eljutni messzi váro
sokba. Olykor az egy fedél alatt 
élők sem találnak egymáshoz. Az 
ige arról az útról beszél, amelyhez 
hozzátartozik a templom, itt bé
kességet találnak emberek, Isten
hez és egymáshoz találnak, mert 
az Úr jön hatalommal. Ez a hata
lom a spirituális erő, az Isten sza
va, amely megújítja az embert és 
az úttalan sivatagon keresztül is 
odatalál a másikhoz szeretetben, 
megbékélésben, a közösség válla
lásában.

A köszöntések során a gyüleke
zet két szülötte vallott arról, hogy 

(Folytatás a 3. oldalon)

A Mindszentek öblénél jártam
n.
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GYERMEKEKNEK jg. A F I A T A L O K N A K

Aligha van a világon ennél elteijedtebb
élelmiszer.

A kenyér ott a milliomosok asztalán, a koldus 
kéregető ujjai között, a menekülttáborok

konyháin,
és a katonák fejadagjában.
Megbecsülésnek örvend, mikor a háziasszony 
a kés hegyével keresztet ír rá, 
máskor meg az út szélén bever, mert nem ízlett. 
Sár fröccsen rá a kerekek alól, cipőtalpak

tapossák szét.
Uram, te is kenyérnek nevezted magadat:
„Én vagyok az élet kenyere” -  mondtad.
Mert tapossanak vagy dicséljenek, nyúljanak

érted
csontos vagy bársonyos kezek, te mindenképpen 
tápláló, éltető Kenyér maradsz.

Munkakedv
„Eredj a hangyához, te rest, figyeld, hogy mit tesz, és

okulj!
Bár nincs vezére, elöljárója vagy uralkodója, mégis 

biztosítja a kenyerét nyáron, begyűjti eledelét aratáskor.”
Példabeszédek 6,6 -8

A Példabeszédek könyvének írója nagyon sokat be
szél a munkáról könyvének más helyem is: „Aki ha
nyag munkájában, az a rablók testvére”, vagy „Ne 
szeresd az álmot, nehogy szegény maradj”, ilyen és 
ehhez hasonló megállapítást és tanácsot sokat olvas

gatunk  benne.
A fenti igében arra biztat, hogy vegyünk példát a 

hangyától. Más helyen is él ilyen hasonlattal: „A han
gyák népe gyenge, de összegyűjti már nyáron téli ele
delét.” .

Az ember sokféleképpen mentegetheti a könnyel
mű tétlenséget, lustaságot. Csak két példa erre:

Valaki így beszél: „Nekem könnyű dolgom van. Min
denki tehetségesnek tart. Nem kell sokat gürcölnöm, fá 
radnom, hogy ezt vagy azt elérjem. ” A z ilyen könnyen 
elpocsékolja idejét, könnyen veszi dolgait, s az ered
mény az lesz, hogy nem végez semmit. Számtalan fia
tal van, aki ragyogó képességeit, tehetségét így elté- 
kozolja. Aki nem sokszorozza meg a rábízott tálen- 
tumokat. Szomorú az ilyet látni. Ennek az a tanulsá
ga, hogy a munkakedv, a munkához való akarat össze
hasonlíthatatlanul többet ér, mint a legnagyobb és 
leggazdagabb tehetség enélkül az akarat nélkül.

A könnyelműség, lustaság mentegetésének másik 
példáját is megtaláljuk. Sok ember, aki nem akar dol
gozni, így mentegetőzik: „Olyan kevés a pénz, olyan 
csekély a tehetségem, egyáltalán nem fizetődik ki, hogy 
hajtsam magam. Úgysem lesz semmi eredménye!" Ez 
sem helyes, még ha könnyebb is megérteni, mint az 
első mentegetőzést. Gondoljunk csak arra, mit mond 
a Példabeszédek szerzője: „Gyenge nép a hangyák né
pe, mégis össze tudja gyűjteni már nyáron a téli elede
lét. ” A hangya a maga gyengeségével óriási munkát 
végez. Mi se engedjük hát, hogy testi-lelki gyengesé

günk arra csábítson, hogy ellustuljunk vagy elkedvet
lenedjünk. Kezdd csak el a munkát szorgalmasan, és 
kitartón folytasd, meglátod, hogy sokkal többet nyújt, 
mint amennyit reméltél! Munka közben talán még 
gyengeségedről és hiányosságaidról is elfeledkezel, 
ha kedvvel folytatod munkádat, és azt is észreveszed, 
hogy a legtöbb nehézség nem volt egyáltalán legyőz
hetetlen.

Färnström Emil

VEDD ES OLVASD!
Játékos ismerkedés a Bibliával

A legutóbb keresett mondat Lukács 10,35-ben, az 
irgalmas samaritánus történetében szerepelt és így 
hangzott: „Viselj rá gondot, és ha valamit még ráköl- 
tesz, amikor visszatérek, megadom neked.”

Ma újra ehhez a példázathoz kapcsolódik egy kér
dés, jobban mondva egy kakukktojás. Melyik lóg ki a 
sorból? -  BOR, VÍZ, OLAJ. Először próbáljátok a 
Biblia elolvasása nélkül megválaszolni a kérdést, 
majd ellenőrizzétek feleleteteket Lk 10,25-37 alap
ján!

Angol gyermekdal
Részlet

Ha én lennék egy pici kukac,
Úgy hálás lennék, hogy Te almát is adsz.
Ha kívánnád, hogy krokodil legyek,
Nagy számmal szólnék dicséretet.
S ha szép bundámban teregetek,
Mint mosómackó Rólad énekelek,
Mert hála Uram, hogy pontosan ilyen vagyok, 
amilyen vagyok!
Tőled kaptam a szívem, s a mosolyomat,
Te küldted Jézust, mert Te jó  Atya vagy,
Hát hála Uram, hogy pontosan ilyen vagyok, 
amilyen vagyok!

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

Szabad lehetsz!
Szabad lehetsz... Mit jelent ez? 

Mindent megtehetek? Senkinek 
sem tartozom beszámolóval az 
életemről? Mindenki úgy élhet, 
ahogy kedve tartja? Furcsa volt, 
amikor először olvastuk az áhíta
tok címét. Hogy jön a „Ne legyen 
más istened! ”-hez, hogy szabad le
hetsz a félelemtől, vagy a „Szen
teld meg az ünnepnapot!” -  hogy
hogy szabad lehetsz a teljesítmény 
görcsétől? Először furcsa volt. Tá
lán titokzatos is. Hogyan lehetünk 
szabadok, ha az életünk be van 
táblázva tilalmakkal? Ha semmit 
nem csinálhatunk anélkül, hogy át 
ne kéne gondolni: ez most helyes-

e? Aztán az utolsó előadáson fel
merült egy kérdés: vajon köny- 
nyebb, avagy jobb lenne-e úgy élni, 
hogy nem függünk Istentől, hogy 
semmi közünk hozzá? Először ter
mészetesen mindenki azt mondta, 
hogy igen. Hiszen akkor nem kéne 
másokkal törődni, csak magam
mal. Aztán rájöttünk. Egyszerűen 
arról van szó, hogy nem kell bű
nösnek lennünk, mert Krisztus el
vett mindent, ami a kárhozatra jut
tatna. Nem kell gyötörnünk ma
gunkat és másokat azzal, hogy 
rosszat teszünk, másokat megbán
tunk, elvesszük, ami nem a mienk. 
Furcsa gondolat, de szabadok le

hetünk jót tenni. Szabad lehetsz... 
Ez nem azt jelenti, hogy mindenki 
azt tesz, amit akar, nem anarchiát 
jelent. Szabad lehetsz Krisztus 
akaratát teljesíteni. Szabad lehetsz 
az 0  uralma alatt élni. Ez az igazi 
szabadság!

Isten tízszeres szabadságra hív 
minket. Erről lesz szó most 10 héten 
keresztül. (Időnként megszakad
majd a gondolatsor az időszerű ese
ményekre való reagálás miatt. Re
mélem, ez nem fog zavarni.) Kérjük, 
kísérd figyelemmel, és várjuk gondo
lataidat, véleményedet!

A z Isten tenyerén

Életem ott van az Isten tenyerén, 
azért nem félek én.

Ezért van az, hogy bármi fá j nekem, 
mosolyog a szemem.

Bár jajszó közt is bízom vakon, 
hitem fö l nem adom.

Rámtörhet vadul ezer baj, veszély,
Isten így szól: Ne félj!
Miért és mitől félhetnék én 

az Isten tenyerén?
Uram, jó  nekem itt lenn.
Soha ne engedj más helyet keresnem!

Valahol Németországban...
Történetünk négy évvel ezelőtt kezdődött, mikor 

mi, magyarok, először kaptunk lehetőséget arra, hogy 
Németországban táborozhassunk a CVJM (ez egy né
metországi keresztény ifjúsági szervezet -  KIÉ) jóvol
tából. Hála Istennek, egyre több fiatal osztozhat a né
ha meghökkentő élményekben. Mielőtt bárki rosszra 
gondolna, elmondjuk, mit is jelent ez tulajdonkép
pen.

Ezekben a táborokban a sátrak általában 7-8 sze
mélyesek, s padló nélküliek. A berendezést (polcok, 
ruhaszárítók, edénytartók stb.) a táborozok közösen 
készítik az első napon. A táborozás rendjéhez termé
szetesen az is hozzátartozik, hogy a sátorlakók mezít
láb közlekednek, általában patakban mosdanak, s az 
illemhelyiség a sokadik fa (finomabb lelkűeknek van 
telepített WC). Mindezek ellenére (vagy talán éppen 
ezért) a fiatalok remekül érzik magukat, s egészség
nek örvendve térnek haza.

„Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én 
nevemben: ott vagyok közöttük ”

Ennek jegyében gyűltünk össze napjában többször 
is az Ige hallgatására, imádkozásra. Fejleszthettük 
bibliaismeretünket is, hiszen minden nap újabb törté
netekkel ismerkedhettünk meg. Minden reggel sát
ranként elcsendesedtünk, hogy Istennel kezdjük el a 
napot. Reggeli után közös bibliaórán vettünk részt, 
ahol mint a bibliai események résztvevői, átélhettük a 
táborvezetők előadása során a hajdan történteket. A 
lelki „táplálék” után testi felüdülést jelentett a déle
lőtti sport. Ebéd után kisebb-nagyobb csoportokban 
kirándultunk, ahol megismerhettük a környékbeli er
dők szépségeit. (Azt ugyanis eddig elfelejtettük mon
dani, hogy a táborok lakott területen kívül, általában 
erdő és patak mellett találhatók.) Minden táborban

van egy vagy két olyan nap is, mikor távolabbra is ki
tekinthetünk, s sokszor egy vetélkedő keretében a he
lyi lakosokkal is megismerkedhetünk. Persze vannak 
táborok, ahol „csak” egy egyszerű városnézésre futja 
(idén példáuLaz egyik tábor Basel városát csodálhat
ta meg).

A tábor rendjét, tisztaságát szem előtt tartva, nap
jában kétszer pontozzák a sátrakat és környéküket. A 
rendrakás is, ahogy a sportvetélkedők, versenyszel
lemben folyik, s a győzelem érdekében minden tábo
rozó a tőle telhető legjobbat próbálja nyújtani. (Ez 
észre is vehető a táboron és környékén: rend és tisz
taság uralkodik mindenhol.)

Visszatérve a napirendre: a kirándulás után egy-egy 
érdekes, s a CVJM szempontjából fontos ember élet- 
történetével ismerkedhetünk meg. Ilyenkor adja át az 
őrséget az ügyeletes csoport a következőnek, akik 
mindent megtesznek annak érdekében, hogy a többi
eknek nyugodt éjszakája legyen.

Esténként történeteket hallgathatunk a tábortűz 
melege mellett. Lefekvés előtt ismét átgondolhatjuk a 
délelőtt hallott történeteket, s a nap lezárásaként a 
sátrakban elcsendesedve közösen imádkozhatunk, s 
hálát adhatunk Istennek minden jóért, amit napon
ként átélhettünk.

Összetartozásunk jeléül nyakkendőt hordunk, per
sze, csak ha a megfelelő vizsgát letettük. Nem kell a 
„kezdőknek” sem megijedni, hiszen a vizsgákon csu
pán arról tesz ki-ki tanúbizonyságot, hogy valóban 
Krisztushoz tartozunk.

A szülők megnyugtatására idézzük Lukács evangé
liumából: „...mondom nektek: ne aggódjatok életete
kért, hogy m it egyetek... ”, hiszen mindig van elég enni
való. Ez azt jelenti, hogy nincs szükség élelemmel te
lepakolt hátizsákokra, s így is minden nap jut édesség 
is az „asztalra”. (Az idézőjel oka: asztal nincs, min
denki az öléből, saját csajkájából eszik.)

A félreértések elkerülése végett megjegyezzük:'a 
táborok nem koedukáltak.

Referenciaként álljon itt ’96 nyarán 30 tinédzser 
járt CVJM-táborokban.

Végül -  bár lehet, hogy ezzel kellett volna kezdeni 
-  köszönetét szeretnénk mondani Max Hamschnak, 
aki fáradhatatlan munkával, nagy kitartással szervezi 
ezeket a táborokat. De nem feledkezhetünk meg a 
MEVISZ-ről sem, aki a magyarok kijutását segíti elő.

Ha valaki ezek után kedvet kapott, hogy részt ve
gyen ilyen táborokban, ne habozzon, jelentkezzen!!!

AZ 1997. ÉVI TÁBOROK IDŐPONTJAI:
10-14 éves fiúk 
10-14 éves fiúk 
15-17 éves fiúk 
10-15 éves leányok 
10-15 éves leányok 
15-17 éves leányok

július 26-augusztus 7. 
augusztus 20-szeptember 2. 
július 1-július 25. 
augusztus 7-augusztus 20. 
augusztus 20-szeptember 2. 
augusztus 20-augusztus 31.

A táborokra korlátozott számban lehet jelentkezni. 
Az érdeklődő leveleket 1997. február 17-ig várjuk az 
alábbi címeken:

dr. Novák Éva 9023 Győr, Szigethy A. u. 68. 
Kalincsák Balázs 8056 Bakonycsernye, Erdősor 2.

Késmárk és a magyar múlt képei Lillaflireden
„Szirtmeredélyen ősi Árva vára.
Az Isten él: nem lesz örökre árva!”

Magyarország egyik legszebb üdülőhelye a Bükk-hegy- 
ség keleti részén a három hegy övezte festői völgyben fek
vő Lillafüred. Mint üdülőhelyet, a múlt század végén 
kezdték felfedezni. Kialakítását gróf B e t h l e n  
A n d r á s  földbirtokos kezdeményezte. A z üdülőtelep 
nevét feleségéről, báró V a y  L i l l á r ó l  kapta. A  
barokk stílusú, Mátyás király vadászkastélyára emlékez
tető kastély 1927-30 körül épült. Lépcsőzetes függőkért 
és nagy kiterjedésű park veszi körül. Közvetlenül a kas
tély -  ma Palota Szálló -  mellett a mélybe zuhanó 
Szinva-patak vízesése emeli szépségét. Még 1770-ben a 
Garadna vizét a vasverő hámorok számára duzzasztot
ták, s a mesterségesen felduzzasztott Hámori-tó a kör
nyék egyik vonzereje lett.

A  festői környezetbe illeszkedő épület nemcsak külse
jével kelti fe l a kirándulók, az üdülők érdeklődését, ha
nem pompás belső berendezésével, a magyar történelmi 
múlt eseményeit idéző művészi értékeivel: Mátyás-terem,

Hunyadi-terem, Nagy Lajos-terem -  korabeli kandallók
-  havas téli napokon lobogó lánggal égő fahasábokkal. 
Egyik felett nagyméretű festmény a Nándorfehérvári 
győzelemről. Jól olvasható felírás alatta: „1456. Ha 
megkondul délben világszerte a harang gondolj vissza 
H u n y a d i  J á n o s  nándorfehérvári győzelmére, 
amellyel megmentette a müveit nyugatot a török invá
ziótól, mert ennek emlékére rendelte el a pápa a déli ha
rangszót.” A  falakon is címerek, zászlók, uralkodói jel
vények -  történelmi képek

A z étteremmé alakított Mátyás-terem félhomálya még 
meghittebbé teszi a hangulatot, elgondolkodásra készte
ti a vendéget, ha a színes nagyméretű ólomüveg ablakok 
emlékeket ébresztő történelmi várait n^zi. A z üvegek al
ján rövid, kétsoros magyarázó szöveg de így is sokat 
mondanak különösen annak oki ismeri a magyar tör
ténelmet és érzi e századokat idéző emlékek jelentőségét.

„Suhog a szél a vén Késmárk felett:
Édes hazám, kuruc már nem felejt”

-  olvassuk a Késmárk várát ábrázoló ólomüveg festmé
nyen. ,A  fehér asszony Lőcsén rég pihen -  így múlik el a 
fekete jelen” Lőcse. „Diétás Pozsony, magyar Duna őre,
-  Múlton mereng s vár koronás főre. ” A  kolozsvári ab
lakon: „Másodszor is Mátyás sírjába szállt, -  De az igaz
ság nem ismer határt”. Brassó: „Hegyek közt a nemere 
dalol, -  Nehéz sóhajtás sír a Cenk alól”. És micsoda so
rok a kassai dóm alatt:

„Pillérek alatt imás éjjelen,
Hazát kér a hazátlan fejedelem”.

Vannak épületeink termek amelyek minden hivata
los ünnepség rendezés nélkül a magyar történelem való
ságos  ̂képeit őrzik Aid a lillafüredi Palota Szálló békét,

nyugalmat árasztó termeibe belép, a magyar múlt száza
daiból olyan történéseket, történelmi tájakat -  valóságot 
-  ismerhet meg melyek nélkül a magyar nemzet 1100 
esztendős történelme, viszontagságos múltja és jelene 
alig érthető.

1996 karácsonyán először ütött a régi kastély új to
ronyórája -  ez volt a Palota Szálló meglepetése, ajándé
ka vendégeinek Éjfélkor egyszerre szólalt meg a 200 
éves hámori templom két kis harangja és a Szálló öre
gen is új toronyórája... Szép pillanat volt.

Schelken Pálma

C

Mikszáth diáktársa volt
Emlékezés Terray Istvánra

Százötven évvel ezelőtt, 1847. január 13-án szüle
tett Terray István. Nagymúltú evangélikus családból 
származott. Édesapja: Terray Károly, a múlt század ne
ves pedagógusa és filozófusa volt.

Tferray István kétéves kisgyerekként érhette meg 
Losonc felgyújtását 1849. augusztus 8-án. Ezután a 
család a Gömör megyei Osgyánra került. Évekig itt 
éltek, amíg 1853-ban nem költöztek Rimaszombat
ba.

A kis Terray István 1855-ben a rimaszombati „egye
sült protestáns gimnázium” diákja lett. (Itt édesapja 
több alkalommal igazgató volt.) Terray Istvánnak di
áktársa lett Mikszáth Kálmán. Élete végéig büszke le
hetett arra, hogy egy iskolába járt a nagy íróval.

1861-ben Terray István Losoncra került át. Itt 
érettségizett 1863-ban. Ezután hivatalnoki pályára 
ment. Rimabreznón, Nagyrőczén, Nátlasdon szolgált, 
majd 1869-ben Ózdon lett főpénztámok.

Anyagi körülményei kedvezőek lettek. Ózdon már 
tekintélyes embernek számított. Édesapjához méltó
an, jnűveltségével emelkedett ki az ottani úri társa

ságból. Az 1870-es években komoly szerepet játszott 
az ózdi kaszinó létrehozásában, sőt annak díszelnöke 
is lett. Közben megnősült. 1877-ben vette feleségül 
Mikola Izabellát, Mikola György sajógömöri lelkész lá
nyát.

1887-ben áthelyezték a Gömör megyei Likérre. Itt 
dolgozott 1900-ig. Ekkor ment nyugdíjba és költözött 
át Rimaszombatra.

Az evangélikus egyháznak buzgó híve volt. Mind 
Ózdon, mind Rimaszombatban adományokkal és ala
pítványokkal segítette a gyülekezet munkáját. Az egy
házban tiszteletet vívott ki vallásosságával, áldozat- 
készségével és komoly műveltségével.

A közművelődést segítette nagyarányú gyűjtő tevé
kenységével. Ezeket az értékeket nem kívánta elzárni 
a nagyközönségtől. Növénygyűjteményét a sajógömö
ri polgári iskolának adományozta. Még értékesebb 
volt a néprajzi és történelmi emlékek gyűjtése. Ezt a 
hatalmas anyagot a rimaszombati Gömöri Múzeum
nak adta. Megkövetelte -  és teljes joggal - , hogy az il
letékesek gondoskodjanak a nemrég létrejött múze
um állandó fenntartásáról, nehogy „gyűjteményem 
valaha is elkallódjék”. Ez a figyelmeztetés nagyfokú 
gondosságra vallott.

1912. május 7-én hunyt el, 65 éves korában. Halála 
nagy részvétet keltett. Hálából a kultúra ügyének tett 
komoly szolgálataiért, a rimaszombati múzeum falán 
emléktáblával örökítették meg nevét.

A kultúra szeretete tovább élt családjában. Egyik 
fia: Terray Gyula (1879-1940) erdőrendező lett és je
lentős olvasottsággal rendelkezett. Terray István már 
nem érhette meg unokái születését, pedig rájuk külö
nösen büszke lehetett volna. Egyikük: dr. Terray Bar
nabás (1919-1991) neves pedagógus és neveléstörté
nész lett. Másikuk: Terray László (szül. 1924) Norvégi
ában él, és az evangélikus egyházban nagy tekintély
nek örvend. _  , ..Dr. Merényi László
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60 éves a bicskei templom Mi dőlt a „Nyitott száj”-ból?
Szolgáljatok az Úrnak örömmel, 
vigadozva járuljatok színe elé! (Zsolt 100,2.)

Többnapos készülődés előzte 
meg azt a ritka eseményt, hogy egy 
olyan kis létszámú gyülekezet, 
mint a bicskei, püspökét fogadhat
ta a templom szentelésének 60. év
fordulója alkalmából. Az isten- 
tiszteletre december 8-án került 
sor, ádvent második vasárnapján, s 
így kettős ünnepi hangulatban le
hettünk. A gyülekezet készülődése 
méltó volt a kettős ünnephez, a 
maroknyi bicskei evangélikusság 
(70 lélek) asszonyok, férfiak min
dent megtettek, hogy „gazdag” le
hessen az ünnep.

Valóban megszépült a templom 
hajója, oltártere, melyhez egyik 
bicskei testvérünk adományával 
járult hozzá oly módon, hogy a fel
ajánlott összeget a gyülekezet sző
nyegvásárlásra fordíthatta. Min
den nyilvántartott gyülekezeti tag, 
illetve a város prominens szemé
lyei meghívót kaptak az esemény
re. A közel száz lelket befogadni 
képes templom megtelt, és sokak
ban fogalmazódhatott meg az a 
vágy, hogy Isten igéje a vasárnapi 
istentiszteletek alkalmával is ha
sonló létszámot vonzzon a kis 
templomba.

Az istentiszteleti szolgálatot az 
oltár előtt a kerület püspöke, D. 
Szebik Imre, Lábossá Lajos espe
res, és a gyülekezet diakónus lel
késze, Albert Gábor végezték. A 
szószéki szolgálatit a püspök tar
totta, hirdetve az ünneplő gyüleke
zetnek Isten igéjét, a kijelölt tex
tus, Jud 17-25 alapján.

A záró oltári szolgálat után ün
nepi közgyűlés következett. Ezt a 
gyülekezet felügyelője, Göllner 
László nyitotta meg. Majd a temp
lom és a gyülekezet történetéről, 
„60 éves a templomunk” címmel a 
felügyelő tartott beszámolót.

Templomunkat 1936. október 
31-én szentelte fel D. Kovács Sán
dor, a kerület akkori püspöke. Er

ről az ünnepségről előkerült egy 
fénykép, amelyet mindenki láthat 
a templom falán. Kik voltak lelké
szeink? Mivel a bicskei gyülekezet 
Csabdi filiája volt, ezért a lelkész 
mindig közös volt. Az első Bélák 
Géza, őt Horváth Sándor követte, 
aki a roppant kiterjedésű szór
ványterületet, erejét nem kímélve 
szolgálta. Utódját, Németh Gézát 
1939. márc. 12-én iktatták be. Ez a 
szolgálat közel harminc évig, 1965- 
ig tartott. Utána Zászkaliczky Péter 
lett a lelkész 14 éven keresztül 
(1965-1979). Az ő munkássága fi
zikai és lelki vonatkozásban is ma
radandó. 1970-ben a templom kül
ső tatarozása, 74-ben a templom
fűtés beszerelése, 76-ban járda ké
szítése, 79-ben a templom belső 
tatarozása mind az ő irányításával 
és aktív munkálataival történt. 
Kepenyes Erzsébet volt a következő 
lelkész, aki két évet szolgált a gyü
lekezetben. 69-ben csatlakozott a 
csákvári egyházközség is.

1981. szeptember 6-ával Lábos
sá Lajos tatabányai esperes lett a 
lelkésze a gyülekezetnek, 14 évi 
szolgálat után adta át a stafétabo
tot Albert Gábornak, akit 1995. jú
nius 10-én avatott diakónus lel
késszé Szebik Imre püspök és hí
vott meg a szolgálatba az immáron 
újonnan élő társegyházközség, 
most már Csákvár-Csabdi-Bicske 
néven.

A bicskei gyülekezet története 
két részre oszlik, templom nélküli 
és templomos gyülekezetre. A 
hajlék nélküli gyülekezet „vendég
ségben” tartotta istentiszteleteit 
havonta egyszer, a református ele
mi iskolában vagy a községi kul- 
túrházban. Mikor megnövekedett 
a gyülekezet, megerősödött a 
vágy, hogy saját templomot kell 
építeni. A tervek elkészültek, Tóth 
Sándor budapesti építészmérnök 
készítette el. A  kivitelezést pedig

Sarlós (Schádl) József építész irá
nyította.

Az építkezéshez szükséges 
összeg országos gyűjtésből, a gyü
lekezet vállalásából, az országos 
egyház adományából, valamint 
egyes személyek kimagasló ado
mányából állt. A háború nem so
káig hagyta örülni a gyülekezetét, 
a templomot bombatalálat érte, 
melynek következtében kigyulladt 
az épület, az Angster orgona és 
minden más porrá égett. Csodával 
határos módon az oltár a rajta levő 
bibliával nem égett el. A gyüleke
zetnek újabb terhet kellett vállal
nia, a teljes renoválást. Ennek 
minden gondja Németh Géza lel
kész vállára nehezedett. Az újra 
felszentelést Szabó József püspök 
végezte 1949. május 26-án. Azóta 
sértetlenül áll Isten háza és hirdet- 
tetik benne az ige, az ősi ige válto
zatlan érvényével: „a hit hallásból 
van, a hallás pedig Krisztus beszéde 
által. ”

A  templom történeténék ismer
tetése után köszöntők hangzottak 
el, majd a csákvári kórus szolgált 
két énekkel.

Az ünnepi alkalom után szű- 
kebb kört látott vendégül a Göll
ner család. A családias hangulat
ban hosszú beszélgetések sora kez
dődött. Családias egyházunknak 
szüksége van az ilyen hangulatú 
együttlétekre. A beszélgetések de
rekán kiderült a jelenlévők legna
gyobb meglepetésére, hogy a 
templom szentelésének 60. évfor
dulóján egy másik évforduló emeli 
az ünnep fényét. December 8-án 
volt ötven éve, hogy Göllner Lász
ló testvérünket a bicskei gyüleke
zet felügyelőjének választották. Ez 
az ünnep se maradjon rejtve, min
denki olvashassa és lehessen a szí
vekben hálaadás, mikor egy ilyen 
kettős ünnepről hallanak. Isten 
gazdag áldása legyen a felügyelő 
és családja életén és további szol
gálatán.

A.G.

„Felszentelték a békesség házát”
(Folytatás az 1. oldalról) 

mit jelent számukra ez a templom, 
amely első helyen áll szívükben,

, meíit itt-keresztelték őket, konfirr 
máltak, kapták az elhívást a  szol- 

' gtlátra; melyet' azóta is végezhek. ' 
Lászlóné Házi Magdolna Puszta- 
földváron, Liptákné Gajdács Mária 
pedig Gyulán. Kérték a gyülekezet 
tagjait, hogy éljenek a templom 
szolgálataival, szeressék odá a 
templomhoz gyermekeiket, uno
káikat is, hogy Isten áldása legyen 
mindnyájukon.

A Déli Evangélikus Egyházke
rület felügyelője, dr. Sólyom Jenő

egy zsoltárverssel köszöntötte a 
gyülekezetét és arra buzdította, 
hogy a szép anyagi áldozat mellett 
lelkierőben is növekedjen tovább -

Kutyej Pál, az erzsébethelyi kör- 
’zéflélkéSZé'hálaadássárszáííí'ólt'bé ‘ 
az elvégzett munkáról, a kapott se
gítségről, amelyben most 120 év 
óta először a város segítsége is 
benne van a jaminai templom szá
mára. Megköszönte mindenkinek 
a szolgálatát, munkáját, szeretetét 
és kérte a további együttmunkál- 
kodást.

Megállapította, hogy bár most 
kivételesen hétköznapon történik

ez a szentelés, mert a püspök sok
oldalú elfoglaltsága miatt csak így 
ért rá eljönni közénk, a templom 
mégis megtelt-.-A-gyülekezet "Szá-i 
mára nagy ünnep ez a nap, feled-: 
hetetlen alkalom, tiö^yä' téfrtptó'tn1 
belülről megújulhatott s kelleme
sebb légkört biztosít á szolgálatok 
számára. Az alkalmat a gyülekezet 
énekkarának szolgálata tette még 
meghittebbé. A Szentlélek pedig 
hívja el, gyűjtse, világosítsa meg, 
szentelje meg és Jézus Krisztusnál 
tartsa meg a gyülekezetét az egy 
igaz hitben.

Kovács Pál

«

Felvétel az Evangélikus Teológiai Akadémiára
Egyházunk lelkészeinek és hittantanárainak képzé

se az Evangélikus Teológiai Akadémián folyik, amely 
egyházunk államilag elismert egyetemi rangú intéz
ménye. Váijuk azok jelentkezését, akik Jézus Krisz
tusban hisznek és elhívást éreznek, hogy az evangéli
kus egyházban szolgáljanak.

Az Evangélikus Teológiai Akadémián a képzés le
hetőségei a következők:

A) Nappali tagozaton a lelkészi szolgálatra felké
szítő teológiai tanulmányok. A tanulmányi idő hat év, 
öt év teológiai és egy év gyakorlati képzés. A felvétel 
-  melynek alapfeltétele a középiskolai érettségi -  fel
vételi vizsga és beszélgetés alapján történik. Felvehe
tő hallgatók száma: 25 fő. Elsősorban férfi kérvénye
zők jelentkezését várjuk.

B) Nappali hittantanárképzés olyan jelentkezők 
részére, akik az Eötvös Loránd Tüdományegyetem, a 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem vagy a Károli Gás
pár Református Egyetem valamely tanárszakára már 
felvételt nyertek, ill. ilyen szakot végeznek, s ezt iga
zolni tudják. A tanulmányi idő öt év. A felvétel felvé
teli vizsga és beszélgetés nyomán történik. Felvehető 
hallgatók száma: 10 fő.

C) Levelező hitoktatóképzés 1997-ben nem indul. 
A  felvételi kérvényhez -  melynek fel kell tüntetnie,

hogy teológiai (A) vagy nappali hittantanári (B) kép
zésre jelentkezik, a kérvényhez a következő okmá
nyokat kell mellékelni:

1. születési bizonyítvány
2. érettségi bizonyítvány (érettségi előtt állóknak az 

iskola által a felvételi vizsgákon a középiskolából ho
zott pontok kiszámításához kitöltött betétlap a H l8- 
as változat szerint, azaz: magyar nyelv és irodalom, 
történelem, matematika vagy fizika, idegen nyelv, 1 
választott tárgy, 2 választott tárgy osztályzataival; 
esetleg a középiskola harmadik osztályos év végi és 
negyedik osztályos félévi bizonyítványának fénymáso
lata),

3. legmagasabb iskolai végzettséget igazoló bizo
nyítvány,

4. orvosi bizonyítvány, amely igazolja, hogy a je
lentkező felsőfokú tanulmányokra alkalmas,

5. keresztelési bizonyítvány,
6. legalább két évvel korábbi konfirmációt igazoló 

bizonyítvány,
7. kézzel írott részletes önéletrajz, mely feltárja a je

lentkező családi és szociális körülményeit, kapcsolatát 
gyülekezetével, valamint a jelentkezés indítékait,

8. az elmúlt két évben végzett egyházi szolgálatairól 
(az illető gyülekezet lelkésze által) kiállított bizonyít
vány,

9. az esetleges állami (vagy azzal egyenértékű) 
nyelvvizsga bizonyítványa,

10. a jelentkező nevére megcímzett normál méretű 
boríték.

Az okmányokat eredetiben kell beküldeni, de indo
kolt esetben hiteles másolatban is lehet mellékelni. A 
másolat „egyházi használatra” megjelöléssel az egy
házközségi lelkész által is hitelesíthető.

A felvételhez szükséges az illetékes lelkész ajánlá
sa, mindenesetre annak a lelkésznek az ajánlása a je
lentkező alkalmasságáról, aki az illetőnek az utóbbi 
időben lelkipásztora volt. Az ajánlást a lelkész a kér
vénnyel egyidejűleg küldje meg külön levélben köz
vetlenül az Akadémia rektorának címezve.

A fentiek szerinti mellékletekkel ellátott és az 
Evangélikus teológiai Akadémia Felvételi Bizottsá
gához címzett kérvényeknek, valamint piros posta- 
utalványon feladott 1500,- Ft felvételi vizsgadíjnak 
1997. március 1-ig kell az Akadémia Rektori Hivata
lába (1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3.) beérkeznie.

Az Akadémia lelkészi szolgálatra készülő hallgatói 
-  amennyiben ez csak lehetséges -  lakói a Teológus 
Otthonnak, ahol lakást és teljes ellátást kapnak. A jó 
tanulmányi eredményt elért és rászoruló hallgatók 
szerény ösztöndíjban részesülhetnek. Elegendő hely 
esetén a hittantanár szak nappali hallgatói is kaphat
nak elhelyezést a Teológus Otthonban.

A  felvételi vizsgát alkalmassági vizsga előzi 
meg amelyre április közepén kerül sor. Az alkalmassá
gi vizsga területe: beszéd-, ének- és kommunikációs 
készség.

A felvételi vizsga írásbeli és szóbeli részére egymást 
követő napokon kerül sor, melynek (várhatóan június 
végi) időpontjáról a jelentkezők értesítést kapnak. Az 
időpont módosítására nincs lehetőség.

A felvételi vizsga anyaga:
1. magyar nyelv,
2. az Evangélikus Énekeskönyv páratlan 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” című és
6. Sólyom Jenő „Hazai egyháztörténet” című hit

tankönyv.
Az említett kiadványok beszerezhetők a lelkészi hi

vatalokban „és az Evangélikus Sajtóosztályon (1085 
Budapest, Üllői út 24. Telefon: 117-5478, 117-1108).

A felvételi kérelmek elbírálásánál figyelembe 
vesszük a jelentkezők latin, valamely modem nyelv
ből tett érettségijét ill. állami vizsgáját.

Budapest, 1996. december 20.
Dr. Reuss András 

rektor

Vízkereszt napján (bizonyára 
nem véletlenül) a TV2 21.15-kor 
összeállítást sugárzott az előző 
pénteken a Fővárosi Művelődési 
Házban az asztrológiáról tartott 
vitaműsorról. A műsor több -  szo
morú -  tanulsággal is szolgált. A 
csillagjóslás hívei komolyan vették 
a régi bölcsességet, hogy legjobb 
védekezés a támadás, és az ellen
felekbe rendre belefojtották a 
szót. De leginkább az asztrológia, 
ezoterika két ismert képviselője, 
Hernádi Gyula és Janák Lajos, a 
Baktay Ervin Asztrológiai Egyesü
let elnökének párbeszédekor vib
rált a levegő és a készülék, amikor 
utóbbi azt állította, hogy az író 
ilyen tárgyú műveit „bértollnok- 
ok” írták. Az asztrológia hívei sem 
jutottak egyetértésre abban, hogy 
tudomány-e, vagy költészet, amit 
művelnek. Janák Lajos a követke
zőképpen „pontosította” a dolog 
„működését”: ha azt állítja, hogy 
aki a Kos jegyében született, az 
egy adott héten pénzt fog találni, 
ez nem azt jelenti, hogy Magyaror
szágon mind, a közel egymillió 
ilyen ember talál. Hanem azt, hogy

abból a százból, aki talál, kilenc
ven Kos lesz. Okos... De hányán 
fognak veszíteni, a mai magyar va
lóság viszonyai között?! A jelzett
nél amúgy is rövidebbre sikeredett 
adás végén Juszt László műsorve
zető sem hagyta, hogy a higgadtan 
érvelő Csaba György csillagász be
fejezze mondanivalóját. A szak
ember helyett okvetlenül neki kel
lett elmondania, hogy a különbö
ző lapokban, különböző asztroló
gusok által készített jóslatok kö
zött eltérések, .ellentmondások 
vannak. Az egész műsor vitakultú
ránk fejletlenségét, az érveknek 
erőszakossággal, tolakodással, 
hangerővel való pótlását mutatta 
be.

Mégsem ez az igazi figyelmezte
tés, hanem az, hogy Isten igéje szi
gorúan tiltja az ilyen dolgokat. 
„Ha szemedet az égre emeled, és lá
tod a napot, a holdat, a csillagokat, 
ne tántorodj meg, ne borulj le azok 
előtt, és ne tiszteld azokat... ” (5Móz 
4,19). ,„Álljanak elő, és segítsenek 
meg, akik az eget vizsgálják, a csilla
gokat nézik, és újhoíd napján előre 
megmondják, mi történik veled. Úgy

járnak, mint a tarló: tűz égeti el 
őket. Nem mentik meg életüket a 
lángok hatalmából... így jársz majd 
a varázslókkal, akikkel ijjúságod 
óta vesződtél. Mindenki hanyatt- 
homlok menekül, nem segít rajtad 
senki!” (Ézs 47,13b—14a.l5). Róm 
1,25 erre is vonatkozik: ,^ ík ik  az 
Isten igazságát hazugsággal cserél
ték fel, azok a teremtményt imádták 
és szolgálták a Teremtő helyett...’’ 
Ezen az sem változtat, hogy a nagy 
számok törvénye alapján néhanap
ján „bejön” egy-egy jóslás. De ha 
az összes teljesülne (ami persze 
képtelenség), az sem igazolná, 
hogy Isten áldását adja az ilyesmi
re. O azonban rendkívüli esetekben 
az általa teremtett égitesteket is 
felhasználta mondanivalójának 
közléséhez. Ennek legismertebb 
példája a betlehemi csillag, amely 
a Megváltó egyszeri és megismétel
hetetlen születését jelezte. (A ma
gyarázatok ismertetése messze 
meghaladná e cikk kereteit.) Sem
mi köze tehát az ezerféle lapban 
megjelenő ezeregyféle horoszkóp
hoz.

Dr. Szentpétery Péter

Nyilatkozat az SZJA 1%-os 
törvényről

A Magyarországi Evangélikus Egyház a személyi jövedelemadó 1%-os 
befizetéséről kiadott 1996. évi 126. törvénnyel kapcsolatban kijelenti, 
hogy a katolikus és református egyház és a zsidó felekezet állásfoglalá
sához hasonlóan mint egyház, nem kíván a kedvezményezettek körébe 
tartozni. Oktatási-nevelési, szociális-diakóniai és kulturális intézmé
nyeinek önálló alapítványai támogatásának kérését viszont nem ellenzi.

Budapest, 1997. január 16.
A Magyarországi Evangélikus Egyház Elnöksége

Kendeh György köszöntése
Id. Kendeh György ny. lelkész

testvérünk január 22-én betöltötte 
85. életévét. Lelkészi pályafutását 
rögös úton, de Isten kegyelmének 
megtapasztalásában végezte. Sze
gedi, ceglédi és budapesti segéd- 
lelkészi évek ut(ín_Nyáregyházán 
volt lelkész, majd Budapest Kelen
földre választották meg lelkész
nek, ahol többízben félreállították. 
Feleségével és három gyermekével 
Budapestről kitelepítették és ke
mény körülmények között éltek 
Békés megyében. 1956-ban vissza
térhetett gyülekezetébe, de 1961- 
ben egyházkerületi törvényszéki 
ítélettel, áthelyezéssel a Kistarcsai

Papnék Otthonának vezetője lett. 
Ez a rögös út azért lett a család 
osztályrésze, mert Ordass Lajos 
püspök mellett kiállt, amikor el
ítélték. 1981 óta nyugdíjas éveit 
tölti.

Családi körben ünnepelték szü
letésnapját. Az Országos Egyház 
és az Északi Egyházkerület nevé
ben D. Szebik Imre püspök kö
szöntötte és kérte életére Isten 
kegyelmét és áldását. Lapunk 
szerkesztősége -  és bizonyára ol
vasótábora nevében is -  csatlako
zunk a jókívánságokhoz, Isten 
szeretetébe ajánlva hűséges szol
gáját. •

Kitüntetések
Jacques Chirac a Francia 

Köztársaság elnöke magyar- 
országi látogatása során ki
tüntetéseket adott át a Parla
mentben. A kitüntetettek kö
zött volt egyházunk három 
tudósa is.

A Becsületrend tiszti foko
zatát Kosáry Domokos akadé
mikus, a Magyar Tudományos 
Akadémia volt elnöke vette 
át.

A Becsületrend lovagi fo
kozatát Andorlca Rudolf, a 
K ö zg azd aság -tu d o m án y i 
Egyetem rektora, a Zsinat vi
lági elnöke, és Németh Margit, 
a budavári gyülekezet tagja 
kapta.

Mindhárom testvérünknek 
meleg szeretettel gratulálunk 
és kéijük Isten áldását életük
re, munkájukra!

ORSZÁGOS PAPNÉ 
CSENDESNAP

1997. március 22-én, 
szombaton 10 órai kezdettel 
a Deák Téri Gimnázium 
dísztermében (1052 Buda
pest, Sütő u. 1.) országos 
csendesnapot tartunk pap
nék számára. A  részletes 
programot a későbbiekben 
az Evangélikus Élet közli.

Jelentkezés:
1995. március 10-ig 
Északi Püspöki Hivatal 
1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 24. 
Tel.: 176-23-35,176-24-48 
Fax: 176-24-40 

Szerény ebédet biztosít és 
útiköltséget térít az Orszá
gos Egyház!

MEGHÍVÓ
Az 500 évvel ezelőtt, 1497. február 16-án született 

PHILIPP MELANCHTHONRA,
a wittenbergi reformáció jeles alakjára, Luther munkatársára 

és barátjára emlékezik a Magyarországi Luther Szövetség 
1997. február 15-én, szombaton, 

a Budapest-Deák téri gyülekezet termében 
(Budapest V., Deák tér 4 .1. em.) 

és ekkor tartja beszámoló közgyűlését is.
A megemlékezésre és a közgyűlésre szeretettel meghívjuk 

a Szövetség tagjait és szívesen látjuk az érdeklődőket. 
Budapest, 1997. január 3.

Dr. Reuss András s. k. Schulek Mátyás s. k,
MLSZ elnökei

Egyházunk Zenei Bizottságá
nak javaslatára „heti énekren
det” állítottunk össze. Célunk az, 
hogy javaslatainkkal segítsük a 
gyülekezeteket és az evangélikus 
oktatási intézményeket az egyhá
zi év éppen aktuális üzenetének 
megfelelő énekek kiválasztásá
ban.

A válogatás tematikusán és ze
neileg is kettős szempont szerint 
készült -  ez tükröződik abban, 
hogy hétről-hétre két-két éneket 
javasolunk. Az első az adott ünnep 
ágenda szerinti témájának felel 
meg, a második az Útmutató heti 
igéjét veszi jobban figyelembe. 
Természetesen -  mivel a két forrás 
témameghatározása legtöbbször 
igen közel áll egymáshoz -  az éne
kek egymás közt felcserélhetők. 
így az elsőt a vasárnapi főistentisz
teletek ún. graduál-énekeként (fő
ének) javasoljuk (az igehirdetés
hez szorosan kapcsolódó ún. „ige
hirdetési ének” legalkalmasabb 
helye a szószéki szolgálat után 
van), a másodikat pedig a kezdődő 
hét énekeként -  különösen az is
kolákban -  mindennapi használat
ra.

A két ének közül az egyik általá
ban német eredetű korái, a másik 
a reformációt követő másfél évszá-

HETI ÉNEKREND
zad magyar anyagából, ritkábban 
más nemzet jelentős népénekei 
közül való.

Remélve azt, hogy segítő szán
dékunk nem okoz félreértéseket, 
kéijük, hogy megjegyzéseiket, ja
vaslataikat írják meg az Evangéli
kus Élet szerkesztőségének vagy a

következő címre: Bencze Gábor, 
1119 Budapest, Csorbái u. 7.

A heti énekrendet most húsvét 
ünnepéig bezárólag közöljük, elő
retekintésre és hozzászólásra. A 
vasárnapok rendjében csak az éne
keskönyvi számokat fogjuk közre
adni.

Hatvanad vas. (febr. 2.)

Ötvened vas. (febr. 9.)

Invokavit vas. (febr. 16.)

Reminiscere vas. (febr. 23.

Oculi vas. (márc. 2.)

Laetare vas. (márc. 9.)

Judica vas. (márc. 16.)

Palmarum vas. (márc. 23.)

Nagycsütörtök (márc. 27.) 
Nagypéntek (márc. 28.)

Passióolvasásra: 
Nagyszombat (márc. 29.) 
Húsvét 1. (márc. 30.)

Húsvét hétfő (márc. 31.) 
vagy:

279 Úr Jézusunk, fordulj hozzánk 
258 Új világosság jelenék 
441 Lelkem vigyázz, készülj fel 
503 Ó Jézus, kincsem, vigaszom 
277 Légy velünk kegyelmeddel 
275 Hallgass meg minket nagy Úristen 

) 189 Királyi zászló jár elöl 
81 Úr Isten, most eléd lépek 

188 Krisztus, ártatlan bárány 
416 Jöjj, hogyha bűnöm éget 
360 Jézus, édes emlékezet 
365 Paradicsomnak te szép élő fája
199 Dicsőítünk Krisztus, aki szenvedtél 
379 Győzhetetlen én kőszálom
209 Én lelkem, útra készülj
198 Ó, drága Jézus
303 Krisztus Jézus, mi Megváltónk
200 Ó Krisztusfő, sok sebbel 
370 A Bárány hordja csendesen 
204 Jézus, szenvedésedről
212 Sírod ölén
215 | Jézus, Megváltónk sírba szállt
216 Dicsőség néked Istenünk 
221 Két tanítvány
259 Ó, maradj vélünk Krisztusunk
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/----------NAPRÓL  NAPRA
M a, h a  az o hang ját halljátok, ne kem ényítsétek I meg a  szíveteket Zsid  3,15.

j VASÁRNAP Őt dicsérje éneked, mert ő a te Iste- I ned. 5Móz 10,21 (Gál 6,14; Zsolt 119,89-116; Zsolt I 42,1-6; Zsolt 44, 1-9; Lk 8,4-15; Zsid 4, 12-13; I Zsolt 18, 21-25). Ki a te Istened? Ahol van a te kin- I esed, ott van a te szíved is. Mi az, amihez a legin-
■ kább ragaszkodsz ezen a világon? Sokszor hallottam I egyik kollégámtól: „az én Istenem áldjon meg”. Mi- I lyen Isten-képünk van? Egy Isten-képünk van? Egy I Istenről beszélünk? Egy Istenhez száll ajkunkról a I hálaének? A „te” Istened az „én” Istenem is? Jézus
■ Krisztus Istene a mi Istenünk, Őbenne lehetünk I ugyanazon Istennek imádói és egymásnak igazán 
I testvérei.
I HÉTFŐ Magasságban és szentségben lakom, de a 
I megtörttel és alázatos lelkűvel is. Felüdítem az alá- 
I zatosak lelkét, felüdítem a megtörtek szívét. Ézs 
1 57,15 (Mt 11,28; Mt 13,10-17; Lk 8,22-25). Isten 
I felséges és mindenható voltát ábrázolja igénk. Azt 
I az ember számára elképzelhetetlen dolgot mutatja 
I meg, miszerint egyszerre két vagy több helyen is je- 
I len lehet valaki. Sőt, Isten nem egyszerűen jelen van 
I ott, ahol akar, hanem az együttlakás mélységéig vál- 
I Ial velünk közösséget, különösképpen azokkal, akik 
I alázatosak és megtört szívűek. A szelíd és alázatos 
I szívű Jézus Krisztusban Isten a szívünkig hajolt.
j KEDD Megteremtette Isten az embert a maga kép- 
I mására, Isten képmására teremtette. lMóz 1,27 
I (lKor 2,12; Mk 11,15-19; Lk 8,26-39). Nem a ma- 
I gunk képére vagy egymás képére kell formálnunk,
I formáltatnunk. Ami ebbe a képbe, képmásba nem 
illik bele, attól meg kell tisztulnunk. Ne legyen fele
más a képmásunk, az Isten-tisztelésünk. „... hogy 
felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete, 
Krisztus arcán (2Kor 4,6).
SZERDA Megismerteted velem az élet útját. Zsolt 

■ 16,11 (Jn 14,6; Mk 6,1-6; Lk 8, 40-56). Az életnek

sok útja van. Mind a halálba vezet. Csak egyetlen 
egy az élet útja, amely Jézus Krisztusban tárul elénk, 
s vezet az életre, az igazi, az örök életbe. Erre az út
ra mutat a régi időkből Dávid bizonyságtétele. Mint 
örökségnek örül mindannak, amit Istentől kap. így 
záija zsoltárát: „Teljes öröm van tenálad, örökké 
tart a gyönyörűség jobbodon.” Az Atya jobbján, 
ahol Jézus vár ránk, helyet készítve nekünk.
CSÜTÖRTÖK Én, én vagyok az Úr, rajtam kívül 

nincs szabadító. Ézs 43,11 (ÍJn 4,14; Mk 4,26-29; Lk 
9, 1-9). A ma embere nagy szabadságban él. Bár 
vannak kötöttségek, mégis sok mindent megte
szünk, ami kárunkra van. Amikor pedig szabadulni 
szeretnénk belőlük, nem tudunk. Próbálkozunk sok 
mindennel, orvos, pszichológus, egyebek -  ki-ki a 
maga eszközeivel segíthet -  de szabadulást egyedül 
Isten adhat. Betegségből, bűnből, függőségből. „Én, 
az Úr vagyok a te gyógyítód” (2Móz 15,26).
PÉNTEK jó  az Úr, örökké tart szeretete és hűsége 

nemzedékről nemzedékre. Zsolt 100,5 (Kol 1,13; 
2Kor 11,23-30; 2Kor 12,1-10; Lk 9,10-17). Sok min
dent jónak tartunk, még olykor talán magunkat is. 
De mást, egyes embereket -  akik jót tettek velünk -  
mindenképpen. Ezzel szemben áll az a meglepő ki
jelentés, amit Jézus mond: senki sem jó, egyedül az 
Isten. Bizony ez így van. Lehet bennünk jóság, sze
retet -  Istentől - ,  de a jónak, a szeretetnek, a hűség
nek forrása egyedül Isten.
SZOMBAT Fogta az Úristen az embert, elhelyezte 

az éden kertjében, hogy azt művelje és őrizze. lMóz 
2,15 (lK or 15,58; Ézs 28, 23-29; Lk 9,18-27). A  "te
remtő azt tesz teremtményével, amit akar. Velünk 
jót tett a Teremtőnk, hiszen a maga képére és ha
sonlatosságára formált, s olyan életprogramba állí
tott, amely méltó a nagy MÚ-höz. Hihetünk Pál biz
tatásának „fáradozásotok nem hiábavaló az Úr
ban”. Tőle indultunk és hozzá érkezünk.

Kapi Zoltán

ihmhbhí̂ hhh
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Adok-kapok
Jn 17,6-10

Ember és ember között vérre 
menő harcot jelent ez a szópár. Is
ten és Sátán között az embervilág 
élethalálharcát jelölheti. Na de az 
Atya és Fia, Jézus között?!

Kedves, szinte gyermeki, ugyan
akkor nagyon is komoly és célra
törő játszma, amely az emberek 
meggyőzésére irányul, akik földi 
útjukat róják Isten szerint, vagy 
Isten nélkül, esetleg pont ellene. 
Közöttük is van egy csoport, 
amely teremtettségén túl is Iste
né. Ebbe a csoportba azok tartoz
nak, akikre kimondta Isten: 
„megváltottalak, neveden szólí
tottalak téged, enyém vagy”. Igen, 
ők a megkereszteltek. Mi va
gyunk. Akik küzdünk a hitünkért,

akik keressük Istent, akik „jó ke
resztyének” akarunk lenni, szem
be szegülve a világ zajló áramlata
ival. És azok is, akik -  bár Istenéi 
-  a maguk útját járják tudatosan 
és elszántan.

Istennek, a mennyei Atyának 
azonban fontos, hogy övéi közül 
senki ne vesszen el, hogy végül 
mindannyiunknak áltadhassa a 
Élet koronáját. Ezért játssza ezt a 
„játékot” Jézussal. Átad minket 
egyszülött Fiának. Vele mi talán 
könnyebben megtaláljuk a hangot. 
Emberibb, ugyanakkor tekintélye 
is van előttünk, hiszen Isten Ő.

Jézus szájából hallva, nem félel
metes Isten neve. Az Ő szemé
lyéből sugárzó hatalom sem ret

tenetes, inkább biztonságot sugal
ló. Az Ő szájából nem teljesíthe
tetlenül magas szintű követelések 
Isten igéi, hanem igazi gyöngysze
mek: értékesek és kívánatosak. 
Még befogadása sem tűnik olyan 
nehéznek.

Az Atya minden eszközt átadott 
a Fiúnak a meggyőzésünkre, hogy 
azután a meggyőzöttek visszafelé -  
Isten felé -  indulhassanak el a hoz
zájuk vezető kitaposott úton. Hi
szen megláthatták, hogy amit Jé
zustól kaptak, az mind Isten aján
déka, s így „önszántukból” juthat- 
nak-juthatunk el teljes életünkkel 
az Atyához.

Mindenki, aki meggyőzetett, 
már egységében látja az Istent. így 
tud belekapcsolódni a „Nagy játsz
ma” ráeső részébe, embereket csa
logatni Jézus közelébe...

Koczor Györgyné

Nők Világimanapja 1997
Az új esztendőt 
évről évre két, a 
gyülekezetek ha

tárain átívelő, ökumenikus alka
lommal kezdjük. Az első esemény, 
amely már mögöttünk van, a több 
évtizede gyakorolt egyetemes ima
hét szép hagyománya. Ilyenkor al

kalmunk van jobban egymásra fi
gyelni, megélni a sokszínű egysé
get. Isten igéje fényében.

A másik esemény, amely sok 
gyülekezetben lassan ugyancsak 
hagyománnyá válik, a nők világi- 
manapjának március első pénte

kén való megrendezése. Aki hal
lott róla, figyelemmel kíséri az 
előkészületeket és részt vesz az is
tentiszteleteken, egyre táguló 
perspektívában szemlélheti Isten 
népe életét ebben a világban. Tő
lünk távol élő népek, csak térkép
ről ismert országok kerülnek na
gyon közel hozzánk, gyülekezetek 
életét, emberi sorsokat ismerünk 
meg a mozgalom által. Felelős 
együttérzést munkál bennünk, 
meg-megüresedő imádkozó éle
tünket akarja új tartalommal meg
tölteni.

Amikor idén is elkezdjük készü
lődésünket az imanapra, hadd ír
jam le mindjárt az elején: nem csu
pán az asszonyokat hívjuk erre az 
alkalomra. Ők voltak elindítói a 
mozgalomnak, ők rendezik évről 
évre az istentiszteletet, de erre a 
szép alkalomra hívunk mindenkit 
gyülekezetünkből és annak határa
in túlról: fiatalokat és időseket, 
nőket és férfiakat. Informálódjunk 
együtt, ismerkedjünk távoli testvé
reink életével, örömeivel és nehéz
ségeivel, egyházaikkal, hogy meg
ismerve őket, tudjunk imádkozni 
értük, sőt valamit tenni is érdekük
ben!

A hívás idén Távol-Keletről ér
kezik hozzánk, az ázsiai kontinens 
legtávolabbi félszigetéről, Koreá
ból.

Bizonyára nem hiányoznak is
mereteink erről az országról. Az 
első, amit szinte mindenki tud, 
hogy egyike azoknak az országok
nak, amelyben vasfüggöny választ
ja  el egymástól Észak- és Dél-Ko- 
reát, és egy nép él szétszakítva két 
politikai rendszerben (északon 
kommunizmus, délen nagy ütem

ben fejlődő nyugati mintájú de
mokratikus köztársaság). Gondo
lom, valamelyest ismerjük a távol
keleti vallásokat, mint a buddhiz
must tfagy a konfucianizmust, de 
talán semmit sem tudunk arról, 
hogy a lakosság 25%-a keresztyén, 
minden történelmi vallás képvisel
ve van az országban, s a gyülekeze
tekben eleven, tevékeny hitélet fo
lyik. A koreai asszonyok imana
punk témáját így fogalmazták 
meg: „Növekedjünk, mint ahogy a 
mag fává nő”. A z  itt mellékelt cím
képet a Magvető példázata ihlette 
(egy koreai művész alkotása), 
amely majd az igehirdetési alapige 
lesz.

1CT

Hívok minden kedves olvasót: 
növekedjünk az ismeretekben -  
gyűjtsünk egyre több információt a 
távoli országról. Segítsen el ben
nünket az idei imanap a hitben va
ló növekedésre!

Készüljünk együtt a 97-es Női 
Imanapra!

Keveháziné Czégényi Klára

A VASARNAP IGEJE
SODRÁSBAN
Zsid 2,1-4

Az egykori, Kovács András ren
dezte filmben szünidőben a Tiszá
ban gondtalanul lubickoló társa
ságból valakit elsodort a víz, soha 
többé nem került elő! Pedig olyan 
szép volt a víz és kellemes a nap
sütés... ki gondolta volna?

„Ezért tehát még jobban kell fi
gyelnünk a hallottakra, hogy vala
miképpen el ne sodródjunk” - inti 
a levél gondtalan és a gondoktól 
menekülő, televíziót néző embert, 
akik észre sem veszik, hogy szinte 
egész életüket ez a képernyő irá
nyítja és határozza meg.

-  Nem érek rá, mert nem szeret
nék lemaradni a sorozat adásá
ról... -  Jól vagyok, de nem jöttem 
templomba, tetszik tudni, evangé
likus istentiszteletet közvetített a 
televízió... és csendben, észrevét- 

I lenül sodródunk. Nagyképemyős 
1 televíziók és sztereó rádiók világá- 
I ban talán már régen elfelejtettük,
I milyen az igazi hangverseny, az

I igazi színház, az igazi istentisztelet 
-  elég a „pótlék”, a közvetítés!

| Sodródunk a pótlékok világában

Íaz igénytelenség felé; nem a mai 
fiatalok, a mai öregek az igényte- 
I lenség, a „konzerv-világ” felé! 

Lehet megállni ebben a sodrás
ban, ha figyelünk a „szóra”, az Igé
re, „amelyet az Úr hirdetett elő- 

I  szőr...”, amely ma is hív!
A levél olvasói sokkal egyértel

műbb döntés előtt álltak, hiszen 
átvészeltek már egy keresztyénül
dözést, s készültek a következőre. 
Tálán nincs még egy ilyen újszö
vetségi irat, amely ennyire határo
zottan hívma a megmaradásra, 
mint a Zsidókhoz írott levél. Va
lós veszélyekre hívja fel a figyel
met!

Igazán akkor tévedtünk el ki
ránduláson, am iko r már úgy érez
tük, innen már mindenki hazata
lál, kár figyelni a jelzést, az utat!

Döbbenetes méretekben szo
kunk le a rendszeres templomba- 
járásról, s nem azért, mert „nem 
érünk rá”, hanem azért, mert rá
érünk, mert minden karnyújtásnyi
ra közel lett. Hihetetlen módon el- 
kényelmesedtünk testileg is, lelki
leg is!

-Utalva TV-aézési -szokásainkra, 
már régen nem azt nézzük, ami ér
dekel, hanem ami éppen megy! 
Egyre többször jövök zavarba, 
amikor hallom, hogy egy nap vala

ki három igénytelen filmen hábo
rodott fel. Én egyet se láttam. Ar
ra sincs már erőnk, hogy a készülé
ket kikapcsoljuk: sodródunk! Egy
re távolodunk a valóságtól, az iga
zi céltól!

Figyeljünk a Názáreti Jézus 
Krisztusra! Mennyire tudta, mit 
kell tennie! Az oltári igénkben (Lk 
13,31-35) Jézust figyemeztetik a 
veszélyre „..Heródes meg akar öl
ni!" Válasza szinte provokatív: 
„Mondjátok meg annak a róká
nak... " (lk  13,32) S a hírhozókat 
figyelmezteti: Ti vagytok igazi ve
szélyben, ha nem veszitek észre Is
ten küldöttét, „Isten bizonyságát”! 
Olvassuk el egymás után textusunk 
negyedik versét és az oltári igénk 
34. versét (Lk 13,34) Miközben jó
akarók Jézust féltik, nem veszik 
észre saját veszélyhelyzetüket 
„...elhagyottá lesz a ti házatok...” 
S ezt Jézus ma nekünk mondja!

Ma nem a pénztárcák üressége 
az igazi veszély, hanem a lelkeké 
és a fejeké!

Azért vannak a böjtöt előkészítő 
vasárnapok, hogy meghalljuk az 
Isten hívó szavát! Kodály Zoltán 
szerint nincs botfülű ember, min
denkinek lehet és kell fejleszteni a 
hallását!

Éz Isten igéjére biztosan igaz! 
„Ezért tehát még jobban kell fi
gyelni a hallottakra,...” Egyszer 
érdemes lenne összeszámolni, 
hányféle ember hallotta meg Jé
zus hívását az Újszövetségben! 
Szinte a teljes társadalmi kereszt- 
metszet! A bölcsőnél ott vannak a 
napkeleti bölcsek, csillagjósok (a 
csillagjóslást az ótestámentum 
tiltja!). A  kereszt tövében a római 
százados: Bizony, ez az ember Is
ten Fia volt.” (Mk 15,39). Süket
nek és hitetlennek tartott embe
rek! Mégis hallásuk, látásuk kifi
nomul és észreveszik az „üdvös
ség” pillanatát.

Isten így adjon nekünk is tisz
tább hallást Lelke által. Ámen!

Kertész Géza

IMÁDKOZZUNK
Ó, nű vigasztalónk, Légy keflves 

megoltalmazunk, Hogy megmarad
junk  a hitbeli, Véleid váló égyessfegtien! 
Erősítsd reménységünket, Szálld meg 
elménket, szívünket, Hogy végre hi
tünknek végét, Elnyeljük lelkünk üd
vösségét Ámen. (229.é 3.v)

ISTENTISZTELETI REND
B udapesten , 1997. feb ru ár 2.

L, Bécsi kapa tér de. 9. (úrv.) Hafenscher 
Károly; de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; 
de. 11. (úrv.) Hafenscher Károly; du. 6. dr. 
Zsigmondy Árpád; n ., Modori u. 6. de. fél 10. 
Csizmazia Sándor; Pesthidegkút, II., Ördög
árok u. 9. de. fél U. (úrv.) Rihay Szabolcs; Bé
kásmegyer, m „  Víziorgona u. 1. de. 9. Gálos 
Ildikó; Csillaghegy, m „  Mátyás kir. u. 31. de.
10. Donáth László; Óbuda, ÓL, Dévai Biró M. 
tér de. 10. Bálint Lászlólujpest, IV., Lebstfick 
M. u. 36-38. de. 10. Blá2y Lajos; V, Deák tér 4. 
de. 9. (úrv.) (családi) Zászkaliczky Péter; de.
11. (úrv.) Pintér Károly; du. 6. Zászkaliczky Pé
ter; VIL, Városligeti fasor 17. de. fél 10 (csalá
di); Muntag Andomé; de. 11. (úrv.) Szirmai 
Zoltán; du. 6 Pocsai Istvánná, VIII.. Ü1I6I út 24. 
de. fél 11. Kertész Géza; VUL, Rákóczi út 57/b. 
de. 9. (szlovák) Cselovszky Ferenc; VIII., Kará
csony S. u. 31-33. de. 9. Kertész Géza; VIII., 
Vajda P. u. 33. de. fél 10. Fabiny Tamás; DL, 
Thaly Kálmán u. 28. de. 11. dr. Rédey Pál; Kő
bánya, X., Kápolna u. 14. de. fél 11. Fabiny Iá
in ás; X., Kerepesi út 69. de. 8. Ikmásy Thmásné; 
Kelenföld, XL, Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) Sze- 
verényi János; de. fél 10 (családi) Ferenc^ 
Erzsébet; de. 11 (úrv.) Szeverényi János; du. 6. 
Schulek Mátyás; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. 
Schulek Mátyás; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. 
fasor 24. de. 9. Madocsai Miklós; Budahegyvi- 
dék, XII., Ihrcsay V. u. 11. de. 9. (úrv.) Kő- 
szeghy Iám ás; de. 11. (úrv.) Kőszeghy Tamás; 
du. fél 7. Thkács József; XHL, Kassák L  u. 22. 
de. 10. ifj. Kendeh György; Xm., Frangepán u. 
43. de. 8. ifj. Kendeh György, XIV., Lőcsei út32. 
de. 11. (úrv.) Tamásy Uunásné; XIV, Gyarmat 
u. 14. de. fél 10. Thmásy Thmásné; Pestújhely,
XV. , Templom tér de. 10. dr. Rafael József; Rá
kospalota, XV., Juhos u. 28. (Kistemplom) de. 
10. (úrv.) Veperdi Zoltán; Rákosszentmihály,
XVI. , Hősök tere 11. de. 10 dr. Kamer Ágoston; 
Cinkota, XVL, Batthyány L u. de. fél 11. Blat- 
niczky János; Mátyásföld, XVL, Prédám u. 24. 
de. 9. Blatniczky János; Rákoshegy, XVII., Tfes- 
sedlk tér de. 9. (úrv.) Kósa László; Rákoscsaba, 
XVEL, Péceli út 146. de. 9. Péter Attila; Rákos
keresztúr, XVII-, Pesti út 111. de. fél 11. (úrv.) 
Kósa László; Rákosliget, XVII., Gázon Gy. u. 
de. 11. (úrv.) Péter Attila; Pestszentlőrinc, 
xvm ., 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 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; Budafok, XXU-, Játék 
n. 16. de. U. Solymár Gábor; Budaörs, (ref. 
Imaház) de. 9. Endreffy Géza; Törökbálint (ref. 
templom) du. 3. Endreffy Géza.

HATVANAD VASÁRNAPJÁN a li
turgikus szín: zöld. A délelőtti isten- 
tisztelet oltári igéje: Lk 13,31-35; az 
igehirdetés alapigéje: Zsid 2,1-4. HE
TI ÉNEKREND: 279, 258.

ÖRÖMHÍR címmel egyházunk mű
sorát közvetíti a Tvl február 2-án, va
sárnap 1530-kor. Megemlékezünk 
Melanchthon születésének évforduló
járó l és Mikszáth Kálmánról.

MAI HITVALLÁSOK címmel febru
á r  6-án, csütörtökön a Tvl-en 17.50- 
kor Andorka Rudolf akadémikus vall 
életéröl, munkájáról.

Evangélikus Rádiómisszió: 17i00-tól 
a 49 m-es rövidhullámon, 6235 kHz, 

február 1., szombat: Missraótörténet 
— Bálintné Kis Beáta 

február 2., vasárnap: „Ébred
jetek...” -  Fischl Vilmos áhítata 

Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 
19.

A  * 9 AI ESEMÉNYEK
DUNAÚJVÁROS

A templom új orgonáját ünnepi is
tentisztelet keretében dr. Harman Bé
la püspök szenteli fel február 2-án, va
sárnap de. 11 órakor. Az orgonát be
mutatja Tkújtler Gábor orgonaművész- 
lelkész.

Az Országos Egyház Ifjúsági Bizott
sága a Teológiai Akadémiával másod
szor rendezi meg az ifjúsági vezetőkép
ző tanfolyamot. A  helyszín választásá
ból is adódik, hogy elsősorban a lelké- 
szi szolgálatra készülőknek szeretnénk 
használható gyakorlati jellegű képzést 
adni. A  tanfolyam nyitott, minden ér
deklődőt szeretettel várnak. Az előd
adások február 12-étől szerdánként 
négy órában lesznek. Érdeklődni ésje
lentkezni Marton Thmásnál (1085 Bu
dapest, Üllői út 24. tel.: 117-5567) le
het.

tek, kultúrák, felekezetek együttélése: a 
svájci modell1’ címmel tart előadást 
1997. február 3-án délután fél 5 órai 
kezdettel az Ökumenikus Thnulmányi 
Központ közgyűlésén a budapesti 
Evangélikus Gimnázium dísztermé
ben r v l ,  Városligeti fasor 17/21.). Az 
előadásra minden érdeklődőt szere
tettel vár az Ökumenikus Thnulmányi 
Központ.

Ápolónő vagyok, beteggondozást vállalok. 
Tfel.: (06/27)348-319.

Templomtornyok villámhárító rendszeré
nek elkészítését, tornyok javítását, festését 
vállalom. Török Lajos kisiparos, 8800 Nagy
kanizsa, Vasasdi u. 45.

Az OPNI Valláslélektani Osztálya 
újabb valláspathológiai szemináriu
mot indít a vallási élet és a lelki zava
rok keveredése iránt komolyan érdek
lődők részére. Informálódni dr. Sülé 
Ferencnél lehet: 1021 Budapest, Hű
vösvölgyi út 116. Tfel.: 176-0922/1260 
mellék.

Családi házban nagyméretű szoba-hal
los lakás egy vagy két személynek kiadó. 
Csak nemdohányzóknak. Ibi.: 306-91-41 
(este).

KONKOLY MŰVEK
Toronyóra és harangjáték, harangvillamosítás, 
elektronikus vezérlőóra készítése. S éves teljes 

körű GARANCIA 
1102 Budapest, Állomás u. 14.
TfcL: 260-7065; 06-30-492-915

A Hang szerkesztősége ezévben is 
tervezi a márciusi számban a nyári prog
ramokat tartalmazó naptármelléklet ki
adását. Kéijük, hogy a megjelentetni kí
vánt programokat (típusa: csendesnap, 
csenaeshét, ifitábor, gyerektábor, kon
firmációs tábor stb. helyszín, időpont, 
szervezd gyülekezet vagy egyházmegye 
stb. -  kapcsolattartó személy, korosz
tály, téma) I 
va
(1085 Budapest, Üllői út 24.)

A kirándulók ökumenikus missziói 
délutánján, február 9-én, vasárnap du. 
4 órakor Jimmy Carter (az Egyesült 
Államok volt elnökének) Magyaror
szágon elhangzott igehirdetése kerül 
videóbemutatásra a Zuglói Reformá
tus Egyházközség imatermében. (XIV, 
Limanova tér 11J

A Duna TV február 9-én, vasárnap 
8.05 órakor Melanchthon Fülöpről su
gároz műsort, születésének 500. évfor
dulóján. Szerkesztő műsorvezető: Fa
biny Tamás.

ÚJ TELEFON!
A Pusztaföldvári Evangélikus Lelké- 

szi Hivatal telefont kapott. Hívószáma: 
(68) 422-027.

HALÁLOZÁS
Győri János ny. nagytarcsai lelkész, 

életének 83. évében, január 21-én el
hunyt. Tbmetése január 31-én du. 2 
órakor volt a nagytarcsai templomból, 
ahol közel 40 évig szolgálta Ürát, s 
igyekezett Hozzá vezetni a rábízott 
gyülekezetét. „Uram, szeretem háza
dat, ahol laksz, dicsőséged lakóhelyét.” 
Zsolt 26,8.

Fontosán Gyula ny. iskola igazgató 
elhunyt. Temetése február 1-jén szom
baton az alberti templomból.

December 11-én a lajoskomáromi 
temetőben a család, a gyülekezet 
együtt búcsúzott Relsz Páltól, akit Is
ten 90 éves korában hívott magához 
december 8-án. Negyvenéves gyüleke
zeti felügyelői szolgálata Knsztusra 
mutató példaadás volt. A 80. zsoltár 
versével Búcsúztak tőle: „Legyen kezed 
azzal a férfival, jobbod azzalaz ember
rel, akit magadnak neveltél! És mi nem 
pártolunk el tőled, tarts életben ben
nünket és mi segítségül hívjuk neve
det.” (18-19. v.)

Aprohirdere

GOMBOS LAJOS 
aranykoszorús harangöntő m ester

2162 őrbottyán, 
Rákóczi ú t 119. Pf. 3. 
Telefon: 06/28-360-175 
Budapesti iroda:
X in ., Jász u. 60/B 
telefon: 330-6394

A Keresztény Orvosok Magyaror
szági Társaságában február 8-án, 
szombaton, Prof. dr. Réthelyi Miklós 
„Tfesti lelki egészségünk” címmel tart 
előadást de. 10 órakor a Budapest XL, 
Október 23. út 5. sz. alatti református 
gyülekezeti teremben.

A Svájci Protestáns Egyházszővet- 
ség elnöke, dr. Heinrich Rusterholz 
zürichi református lelkész „Nemze-

TORONYÓRÁK
KORSZERŰEN 

VILÁGSZÍNVONALON

TOREL "  ÓRAIPARI BT 
CT.: Kovács Jenő

T S R E L  Ór<m“ ter
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A keresztyén életben előre kell haladni... >
megindulás, Jézus így szól „Kövess en, r t*ál 

apostol szerint is a keresztyén élet versenyfutás,

küzdés a jutalomért, melyet a hívő felülről kap. 

A keresztyén élet még ennél is több: harc. 

A Jelenések Könyvénél a végén mindenütt ott van: 

,Aki győz”, csak az nyer örökségül mindent.

Túróczy Zoltán

A TARTALOMBÓL
KÜLMISSZIÓI KÖRKÉP

BÁBJÁTÉK ÉS HITOKTATÁS

KERESZTYÉN PEDAGÓGUSOK 
LELKINAPJA

„AHOL MEGFORDULTAM, 
MINDENÜTT ÉPÍTETTEM”

A linköpingi dóm

KIENGESZTELŐDÉS -  MEGBÉKÉLÉS
Imahét a Krisztus-hívők egységéért

Véget ért az 1997. évi Ökumenikus Imahét. A jő előkészítés gyümöl
cseként bizonyára áldásos együttlétek, gyülekezeti közösségek alakultak 
ki és reménységünk szerint szerte az egész országban a felekezetek kö
zösen tartották meg estéről estére az istentiszteleteket. Ebben az évben 
is szép kiállítású füzetben adták közre az egyes napok témáit, de új volt 
az, hogy istentiszteletek liturgiájához is adtak részletes útmutatást, anya
got. Egy helyi csoport által javasolt ökumenikus istentiszteleti rend, mely 
az ún. „Tuomas-messu” liturgián alapul -  képezte alapját. trAz istentiszte
let ezen formája Tamás apostolhoz kapcsolódik, melyet olyan férfiak és 
nők fejlesztettek ki, akik keresték hitük mélyebb átélése lehetőségeit. ” Ez a 
forma Helsinkiben és más skandináv és egyéb európai városokban is el
terjedt.

Az Imahét témája: KIENGESZTELŐDÉS -  MEGBÉKÉLÉS volt. 
Szövegeit egy nemzetközi munkacsoport készítette el, melynek tagjait az 
Egyházak Világtanácsa Hit és Egyházszervezet Bizottsága és a Pápai Tk- 
nacs a Keresztény Egység Munkalására nevezte ki.

A kibocsátott, füzetben olvastuk: >yAz egység keresése nem korlátozható 
a i év egyetlen hetére. Arra buzdítunk mindenkit, hogy az év más napjaiban 
is keressenek alkalmat az együtt imádkozásra, és arra is, hogy kitartóan 
imádkozzanak a Krisztus akarata szerinti teljes egységért. ”

ORSZÁGOS MEGNYITÓ ISTENTISZTELET
Erre az alkalomra ez évben a 

budapesti Szent István-baziliká
ban került sor január 19-én, vasár
nap délután.

Jó volt látni, hogy a gyülekezet 
betöltötte a bazilika padsorait. Jó 
volt látni, hogy egymás mellett kü
lönböző felekezetek tagjai felvált
va ültek és segítettek egymásnak 
az ökumenikus énekeket énekelni, 
így történt, hogy lelkesen énekelte

a gyülekezet a „Győzhetetlen én 
kószálom” kezdetű „Rákóczi Fe
renc bús énekét” épp úgy, mint az 
Erős várunkat vagy a Tebenned 
bíztunk zsoltárát. Már ez is mutat
ta a kiengesztelődést egymás 
iránt...

Paskai László bíboros-prímás 
Budapest-esztergomi érsek a 
kolosséiakhoz írt levél első részé
ből vette textusát. ,A  keresztények 
egységének kegyelmét kérjük ma 
Urunktól... a közös imádság ezt 
nyilvánvalóvá teszi.” Arról hallot
tunk az igében, hogy Jézus Krisz
tus a megbékélést hozta nekünk és 
így a kiengesztelés részesei let
tünk. Könnyen jönnek létre fe
szültségek emberek, csoportok, 
nemzetek között, ilyenkor sürget
jük, tudjunk leülni, megbeszélni, 
lélektanilag feloldani a feszültsé
get, hátha sikerül megbékülni és 
egységet találni. A Szentírás más 
szempontból nézi a feszültségeket.

Pál Istenre irányítja tekintetünket. 
Nem arról beszél, mit kell tennünk 
egymás között, hanem Istenre kell

feltekinteni. Krisztus megszerezte 
a békességet a keresztfán kiontott 
vére által; Krisztusban részesei let
tünk a kiengesztelésnek. Ne egy
mást nézzük, nézzük Jézust!

A  cél, hogy Isten színe előtt 
szentté és feddhetetlenné legyünk. 
Ez megéri az áldozatot. A  hitben 
kell állhatatosaknak lennünk, nem 
szabad eltántorodnunk az evangé
lium reménységétől.

Az Ökumenikus Imahét szól a 
kiengesztelésről és megbékélésről, 
de ehhez kapcsolódik egy követel
mény: tanúságtétel, hogy ezzel má
sokat is Krisztushoz közelebb tud
junk hozni.

i M' * f ‘ rT ■ **1- ■ Jattom:.'., s _».*4

1
A

1 , SS

- v l

Harmati Béla püspök, az Öku
menikus Tanács elnöke a 22. zsol
tár alapján hirdetett igét (5-6. 
vers). „Istenem, benned bíztak őse
ink, bíztak és megmentetted őket... ” 
Érezzük át, adjuk tovább az imád
ság, a könyörgés, a hálaadás, a 
bűnvallás tradíciójának erejét! 
Nem mi kezdtük, mi is tanulhattuk 
valakitől. Áldott legyen az anyai 
kéz, a nagyszülők mozdulata, az 
apák példája, akik imádságra taní
tották és tanítják a következő 
nemzedéket. Az ezeréves magyar 
iskoláknak sok szerep jutott ebben 
a tanításban is és most a negy
venéves tiltás után újra szerepet 
vállalhatnak egyházi iskoláink ab
ban, hogy Isten közelségének erő
terébe vonják gyermekeinket és 
ezzel sokszor a szüleik számára is 
végezzük missziónkat... Istenem, 
benned bíztak őseink... -  milyen 
felemelő és nagyszerű, de felmerül 
bennünk a kétség kérdése, hát ma 
miben bízik, kiben bízik a magyar 
nép?...

Nagy dolog, hogy az ember ke
resi az Istent, szívebizalmával meg 
akar ajándékozni valakit vagy vala
mit, mert szüksége van támaszra, 
tartásra, reménységre. Még na
gyobb dolog azonban, hogy Isten 
keresi az embert! Nemcsak üzene
tet küldött prófétákon és evangé
listákon keresztül, hanem, maga 
jött el Jézus Krisztusban. „ Úgy sze
rette Isten a világot, hogy egyszülött 
Fiát a d ta ...”

A magyarországi egyházak öku
menikus közössége nem szégyenül 
meg ha Isten kiengesztelő, békes
ségre hívó, tiszta szíveket és tiszta ke
zeket követelő akaratát hirdeti. Jaj 
ennek a hazának, ha csak az anya
giakban bízik, ha csak a hatalom és 
erő kategóriáit érti és elfeledkezik 
a spirituális, isteni értékekről, a 
Jézus Krisztusban adott megúju
lás, Istenhez térés, újat kezdés le
hetőségéről, a. gonosz, a rossz, a 
hazugság elleni harcról. Széles táv
latú közösségbe hív a zsoltár imád
sága.

A liturgia szövegét mindenki 
kézbe kapta, így közös imádságban 
valóban együtt imádkozott, han
gos szóval az egész gyülekezet. A 
Bazilika kórusának szolgálata fog
lalta zenei keretbe az istentisztele
tet, az ökumené egyházai vezetői
nek liturgikus szolgálata pedig ar
ról tanúskodott, hogy valamennyi
en egyek vagyunk-voltunk a kö
nyörgésben, hálaadásban és dicső
ítésben.

Tóth-Szöllős Mihály

LINKÖPINGI FÉNYEK
Egyházunk küldöttsége Svédországban

Fényesen fehér hó mindenütt. Beborítja a várost, 
az erdőt, a tavat. Itt nem alakul át másnapra, hogy le
esett, lucskos-szutykos sártengerré. Ragyogóan tűz a 
nap, mintha a rövid nappalt akarná pótolni, vagy el
lensúlyozni a mínusz húsz fölötti hideget. Nemcsak az 
utakat tisztítják kényes-példásán, hiszen az adófizető 
panaszt emel, ha a hatóság nem gondoskodik a taka
rításról, hanem még a házak tetejéről is kénytelenek 
lehántani a vastag hóburkot. Nyög alatta a tetőszer- 
kezet.

Ismerkedünk a téli Svédországgal, az 1120-ban már 
fölszentelt első templomból a 18-19. században mai 
formáját elnyert gyönyörű katedrálissal. Nemcsak a 
107 méter magas torony a nevezetesség, vagy az, hogy 
itt már 1251-ben is királyt koronáztak, Valdemárt. 
Minden szögletben van valami csodálnivaló középko
ri remek, a város körüléli és használja templomát. 
Olyan nagyszerű bármikor bejönni az éjjel-nappal fű
tött templomba és hallgatni kicsit a három orgona kö
zül valamelyiket.

Küldöttségünk, dr. Hafenscher Károly professzor, 
Szirmai Zoltánná külügyi ökumenikus titkár voltak 
velem, Martin Lind linköpingi püspök tavaly májusi 
budapesti látogatását viszonozta. A meghívás úgy 
szólt, hogy a linköpingi egyházkerület testvéregyházi 
kapcsolatot szeretne fölvenni a mi déli egyházkerüle
tünkkel.

Jártunk a kerületi hivatalokban, ahol mintegy 
negyvenen dolgoznak, meglátogattunk városszéli 
gyülekezetét, ahol a templomot egy régi magtárból 
alakították át, meghagyva a hatalmas gerendák 
ácsolata egyszerűségét és melegségét. Két lelkészje
lölt vizsgáján is részt vehettünk, majd vasárnap a lel
készavatás következett. Valószínűleg ekkor hangzott 
el először bibliai ige és áldás magyarul a katedrális- 
ban.

Csodáltuk újra és újra a svéd egyház méreteit és le
hetőségeit, hiszen ez a világ legnagyobb evangélikus 
egyháza, 7,6 millió egyháztaggal, 13 egyházkerülettel, 
14 püspökkel, 176 esperességgel, 2552 gyülekezettel 
és kereken ötezer lelkésszel, valamint 28 ezer alkal
mazottal.

Szót ejtettünk a történelmi kapcsolatokról. Első ki
rályaink aranypénzét Svédországban is megtalálták. 
A reformáció védelmében ki ne hallotta volna Gusz
táv Adolf király nevét. Sokaknak ismerős az ökumeni
kus mozgalom egyik atyja, Nathan Söderblom érsek, 
aki Teológiánk egyik díszdoktora volt.

A  tizenhárom svéd egyházkerületből egy, a linkö
pingi írt alá velünk testvéregyházi megállapodást. Eb
ben aláhúzzuk egyházaink spirituális kapcsolatának 
jelentőségét, az egymásért való közbenjáró imádsá
got, az információcserét az egyházi élet, a teológia és 
a diakónia területén. Fontos a gyülekezetek, intézmé
nyek, ifjúsági és női szervezetek cserelátogatása ék az 
ökumenikus mozgalomban való kölcsönös részvétel

A testvéregyházi szerződés aláírása

és támogatás, az egyházi és nemzeti művészeti tapasz
talatcsere.

Próbáltunk arra a kérdésre is választ keresni, miért 
éppen minket néztek ki testvéregyházi partnernek. A 
svédek érdeklődése ott fordult felénk, ahol talán ma
gunk se gondoljuk, hogy tudunk valamit mások szá
mára felmutatni. Svédországban ugyanis 2000-ben 
nagy változást jelent majd, hogy az eddigi államegy
ház átalakul, egyház és állam el lesz választva egymás
tól. A svédek szerint a szocialista korszak után a ma
gyar egyházi talpraállás, sok gyülekezet eleven lelki 
élete, a teológiai oktatás gyülekezetközelsége, az is
kolák és a diakónia újjászervezése Tanulságos a szá
mukra. Hamarosan a linköpingi teológia professzorai 
jönnek majd hozzánk áprilisban.

Az érintkezés nyelve az angol volt, kivéve a Svédor
szágban már korábban „előőrsként” járt Hafenscher 
Károlyt, aki mindenütt nagy sikert aratott választékos 
svéd nyelvtudásával. Vannak Svédországban is ma
gyarul tudók, nemcsak az 5193 tagot számláló Magyar 
Protestáns Gyülekezetben. Még 1947-ben járt nálunk 
Sopronban Göran Grefbáck lelkész egy ifjúsági kon
ferencián. A kávé mellett bebizonyította, hogy nem 
felejtett el mindent, mert jó dunántúli kiejtéssel, el
énekelte a „Megismerni a kanászt cifra járásáról...” 
kezdetű népdalt.

Linköping fényei a mi magyar szürke valóságunkat 
is bearanyozták! Az ökumené családjában együtt te
kinthetünk arra a Jézusra, aki magát mondta a világ 
világosságának, de tanítványainak is meghagyta, hogy 
„úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, 
hogy lássák jó  cselekedeteiteket és dicsőítsék a ti men
nyei Atyátokat” (Máté 5,16).

Dr. Harmati Béla

H á l a a d ó  i s t e n t i s z t e l e t
A székesfehérvári evangélikus 

gyülekezetben 1997. január 11-én, 
szombat délután hálaadó istentisz
telet volt. Alig több, mint egy évvel 
azután, hogy felépült az új gyüle
kezeti ház, és elkészült a templom 
belső felújítása, 1996 decemberé
ben, szinte a behavazás előtti utol
só pillanatban készen lett a külső 
felújítás is. Volt miért hálát adni. 
Hiszen hatalmas munka volt a 
nemcsak több mint hatvan éven át 
koptató időjárás, de számtalan há
borús belövés nyomait is eltüntet
ni. S ma újra teljes szépségében áll 
a templom, úgy, ahogy annak ide
jén Sándy Gyula műegyetemi tanár 
megtervezte.

Az ünnepségen részt vett Farkas- 
házy Ferenc, az Északi Egyházkerü
let felügyelője, Sztruhár András, a 
Fejér-Komáromi Egyházmegye fel
ügyelője, a székesfehérvári keresz
tyén egyházak lelkészei, néhány

környező gyülekezet képviselői és 
lelkészei, Nagy István székesfehér
vári polgármester, az építést végző 
vállalatok küldöttei és a helyi sajtó 
képviselője. (A Fejér Megyei Hír
lap következő számában első olda
lon jelent meg beszámoló.)

Áz istentisztelet szolgálatát Lá
bossá Lajos, a Fejér-Komáromi 
Egyházmegye esperese, püspökhe
lyettes, Bencze András székesfe
hérvári lelkész, továbbá Fehér Ká
roly, gyülekezetünk nem régen ide
költözött tagja, nyugdíjas lelkész, 
volt Vas megyei esperes végezte.

Az igehirdetés szolgálatát Lá
bossá Lajos látta el. lP t 1,9 alapján 
hirdette az igét. Szavaiból nem
csak a hálaadás csendült ki, de a 
gyülekezet tagjainak szolgáló hitre 
buzdítása is. Vállaljuk a Reformá
ció négy alapigazságát: egyedül 
Krisztus, egyedül hit által, egyedül 
kegyelemből, egyedül a Szentírás

alapján. Elszakadva minden téves, 
hamis úttól, de -  az Egyetemes 
Imahét küszöbén különösen is 
hangsúlyozva -  keresve az egység 
útját. Hirdessük boldogan annak 
nagy tetteit, aki a sötétségből az Ő 
csodálatos világosságára hívott el 
bennünket.

Az istentiszteletet követő szere- 
tetvendégségnek a szokásos szíves 
kínáláson kívül volt egy szívet me
lengető epizódja. Az egyházmegye 
esperese bemutatott, majd a szé
kesfehérvári gyülekezetnek aján
dékozott két levelet. Ezeket a tata
bányai gyülekezet egyik tagjától 
kapta. Az első, amelyet fel is olva
sott, Almann Brúnó öskűi kántor- 
tanító lelkes levelének eredeti pél
dánya volt. Ezt 1894-ben írta abból 
az alkalomból, hogy Gáncs Jenő 
akkori székesfehérvári evangéli
kus lelkész neki ajándékozott egy 
babérlevelet a Kossuth Lajos ko
porsóját borító számtalan koszorú 
egyikéről. A másik levél nem volt 
felolvasható. Ez ugyanis az a bizo
nyos babérlevél volt.

Mialatt a templomépítést jóval 
megelőző múlt értékes emlékét 
féltve megőrizzük, szemünket már 
a jövőre fordítjuk, imádkozva érte, 
hogy Isten a templom megújításán 
túl a lelki templom, a hívek életé
nek megújítását is végezze el.

Dr. Molnár Gyula 
felfigyelő

ORSZÁGOS PAPNÉ CSENDESNAP
1997. március 22-én, szombaton, 10 órai kezdettel a Deák téri 

Gimnázium dísztermében (1052 Budapest, Sütő u. 1.) országos 
csendesnapot tartunk papnék számára. A részletes programot a 
későbbiekben az Evangélikus Élet közli.

Jelentkezés: 1997. március 10-ig, Északi Püspöki Hivatal 
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 24.
TeL: 176-23-35,176-24-48 Fax: 176-24-40
Szerény ebédet biztosít és útiköltséget térít az Országos Egyház!
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Ha az állatkertben járok,
mindig meglátogatom a „barátomat”: Kokét.
Ilyenkor panaszkodom neki:
, J é  neked, Kokékám, mert nem kell suliba járnod, 
nem kell megtanulnod a németből feladott szavakat, 
nem kell délután ebben a hidegben uszodába menned, 
és érák hosszat gyakorolni a hegedűn.
Nem szívod a benzingőzt a városban, 
nem vársz a buszra a tömött megállókban.
Te ennyivel szabadabb vagy!
Mást se csinálsz, csak naphosszat eszel, megjátszol.” 
Ilyenkor Koké szigorú pillantással nyújtja hi kezét 
a rácson keresztül. Tényleg engem sajnál?
Vagy arra gondol, de szívesen vállalna ennyi veszélyt és 
kellemetlenséget otthon, szabadon, 
valahol Afrika őserdeiben?!

Az igazi hős
„ Többet ér a türelmes ember a hősnél, és az indulatán 

uralkodó annál, aki várost hódít. ”
Példabeszédek 16,32

Erősnek lenni!
Sok fiú álma ez, 
ami a legjobb és 
legnagyszerűbb do
log, amit csak el le
het képzelni. Erős 
férfinak lenni, 
olyannak, aki nagy 
tetteket tud vég
hezvinni, segíteni 
tud a gyengéken, 
meg tudja védel
mezni a kiszolgál
tatottakat, és nem 
retten vissza sem
milyen ellenségtől.

Bevenni egy várost! El lehet-e képzelni nagyobb 
hőstettet ennél? Gondoljátok csak meg, milyen lenne 
kimondani: „bevettük a várost, minden kincs a miénk, 
a város minden lakosa nekünk engedelmeskedik és 
nekünk szolgál!”

Nevetsz? Azt mondod: „Lehet, hogy erős ember 
válik belőlem, de az még nagyon messze van. Váro
sok bevételére meg soha nem gondolhatok, hiszen a 
hadseregeket képezik erre a célra és a fegyvereket is 
ezért gyártják.” De figyelj csak a fenti bibliai igére! 
Azt írja, hogy te, aki még gyerek vagy, mégis jobb le
hetsz, mint egy erős férfi, és nagyobb tettet vihetsz 
véghez, mint egy város bevétele.„Többet ér a türel
mes a hősnél!” Ha csendes és nyugodt tudsz marad
ni, mikor úgy tűnik, minden ellened esküszik össze, 
ha szeretettel fordulsz emberek felé, akik veled 
szemben bizalmatlanok, ridegek, sőt rosszindula- 
túak, ha kitartasz Isten mellett betegségben is, akkor 
jobb és nagyobb vagy a világ legerősebb emberénél 
is, akiben nincs türelem. „Es többet ér az indulatán 
uralkodó annál, aki várost hódít. ” Ha valaki bántóan 
viselkedik veled szemben, úgy érzed, elragad az indu
lat. És ha ráadásul meg is üt, hogy szorul ökölbe a ke
zed, és alig tudsz ellenállni, hogy vissza ne üss. De ha 
ilyen helyzetekben uralkodsz indulataidon és nyu
godt maradsz, nem felelsz vissza durván a sértő szó
ra és visszatartod kezedet a visszaütéstől, akkor vala
mi olyat tettél, ami sokkal nagyobb egy város bevéte
lénél.

Tálán csodálkozol ezen, mert sem te, sem a társaid 
nem szoktátok így megítélni ezt a dolgot. Pedig ah
hoz, hogy erős férfivá legyél és be tudj venni egy vá
rost, nem szükséges más, mint erős test és erős 
akarat. Ahhoz azonban, hogy türelmes legyél és ural
kodni tudj indulataidon, arra erős lélekre, és tiszta, 
önzetlen akaratra van szükség. Az erős test könnyen 
összeroppan, az önző akarat pedig a legtöbbször té- 
vutakra visz. A lélek viszont, a tiszta és önzetlen aka
rattal együtt Istennél él mindörökké.

Joelsson G. A.

VEDD ES OLVASD!
Játékos ismerkedés a Bibliával

„Elveszett tárgyakat” keresünk. Pontosabban a 
tárgyak keresik gazdájukat. A szóban forgó tárgyak 
most egy hintó és egy irattekercs. Ugyan kinek a tu
lajdonában vannak? Ha nem találod ki fejből, keresd 
meg az Apostolok Cselekedetei 8. részét! Ha már en
nél a bibliai könyvnél tartunk, könnyen megtalálod, 
kihez tartozik egy damaszkuszi megbízólevél.

Humorzsák
Két lelkész beszélget:
-  A  te gyülekezetedben volt mostanában „ébre

dés”?...
-  Hogyne... vasárnap is... valakinek leesett az éne

keskönyve, és ketten mindjárt felébredtek!

-  Gyerekek, van-e példaképetek... és k i az?...
-i Nekem a papám ...

«  -  Nekem a tanító bácsi...
-  Nekem Jézus...
-  És Ő miért?...
-  Mert én most tanulok ú szn i... és 0  a vízen még 

járni is tudott!

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

Vajon mit jelentett ez az ige né
hány ezer évvel ezelőtt a Sínai- 
hegy alatt várakozó választott nép 
és mit jelent a XX. században élő, 
a felhőkarcolók árnyékában felnö
vekvő ember számára. Akkor Mó
zes közvetítette az Isten törvényét 
a nép felé, és a nép többé-kevésbé 
odafigyelt arra, amit Isten üzent 
neki, és elfogadta a Tízparancsolat 
által szabott normákat.

A mai ember számára sokszor 
még az sem tisztázott, hogy hisz-e 
valami transzcendenciában, vagy 
az istenek kora már letűnt a tudo
mány és a technika fejlődésével? 
Van-e értelme a mai ember életé
ben, egzisztenciájában bármiféle 
isten-nyom után kutatni?

A XX. század embere egyre in
kább úgy érzi, hogy nincs szüksége 
arra a függőségi viszonyra, ami 
egykor az Istenhez kötötte. A tu
domány előrehaladtával egyre 
több olyan dologba tud beleavat
kozni, ami régen még elképzelhe
tetlen volt a számára. A génsebé
szet, a lombikbébi-programok, az 
űrkutatás fejlődése során az em
ber arra a mellékvágányra jutott, 
hogy meg tud állni a saját lábán és 
képes az élete irányítására. Alkal
masnak érezte magát arra, hogy 
megszervezze életét, saját elképze
lése szerint formálja környezetét. 
Azt hitte, hogy kiküszöbölte az 
életből az istenkérdést, és ezzel a 
maga ura lett.

Valójában azonban ez a világ is, 
akár csak az évezredekkel ezelőtti, 
tele van az ember által alkotott is
te n e se i. Az igaz, hogy a modern 
ember már nem hajlong totem
szobrok előtt, és nem hajt fejet a 
Baalnak, de mindezek helyére 
ezernyi új és új istenség lépett. S 
miközben az ember azt hiszi, nem 
függ már semmitől, egyre inkább 
azt kell észrevennie, hogy az egy 
Isten helyét számtalan fontos do
log foglalta el. Idővel rájön, ha be 
meri vallani magának, hogy füg
gőségi viszony köti mindahhoz, 
ami a legfontosabb az életében. 
Minden ember számára tehát az 
válik az istenévé, amire a szívét 
hagyja, amire valójában rábízza 
azt.

Az idők kezdete óta az isten
képbe tartozott minden olyan do
log, amitől az ember a boldogulá
sát remélte, amiről úgy gondolta, 
hogy megvédi őt földi életében. 
Mindezekkel pedig, lehettek ezek 
akár misztikus tárgyak, bálvány
szobrok, természeti jelenségek, 
függőségi viszonyba került. Tőlük 
várt minden jót, minden bajban 
hozzájuk menekült, és mint iste
neitől, tőlük várt segítséget. Az idő 
előrehaladtával azonban az ember 
kezdte kiismerni a természet erőit, 
már nem félt a villámlástól és az 
égzengéstől, mert rájött, hogy 
azok csupán természeti jelenségek 
és nem az istenek haragjának a 
jelei. Egyre több természeti tör
vényt fedezett fel, egyre jobban 
megismerte a környező világot, és 
kutatja mindezt ma is. Próbálja

4<Z'

Az első parancsolat
(Ne legyen más Istened!)

magának bebizonyítani azt, hogy 
nincs Isten, nincs, akitől függjön. 
Kint járt a világűrben, és azzal a 
megállapítással jött vissza, hogy 
nincs Isten, mivel nem látta. Pró
bál az ember elfeledkezni róla, 
próbálja kitörölni az emlékezeté
ből, és próbálja azt az űrt, ami az 
Isten után maradt az életében, ki
tölteni valami mással, valami is
ten-pótlékkal.

Tálán a legnépszerűbb ilyen pót
szer az ember. Saját magát bálvá
nyozza, elhalmozza testét és lelkét 
minden földi jóval, és magát min
dennek a mértékévé teszi. Sztáro
kat bálványoz, istenít, átveszi a 
szokásaikat, öltözködési stílusu
kat. Megdicsőülve úszkál minden
hatóságának tudatában, és úgy ér
zi, semmi és senki sem állhat az út
jába, céljait mindenféleképpen el
éri.

A másik ilyen gyakori pótszer az 
anyagi javak. Ha pénzed van, min
dent elérhetsz, amit csak akarsz. 
Nem érhet baj, mert a pénz min
den utat megnyit. Minél több van 
belőle, annál jobb, annál több min
dent megkaphatsz.

És még számtalan Isten-pótszer, 
ami az emberi élet középpontjába 
lép, miközben az ember fennen 
hirdeti: Nincs Isten, nincs kitől 
függnöm! És mégis, amikor valami 
nagy veszélybe, nagy bajba kerül, 
elveiről és nézeteiről megfeled
kezve kiált fel, sóhajt fel: Jaj, Iste
nem!

A keresztyén embernek nem 
kell pótszerek után kutatnia, nem 
kell görcsösen azon fáradoznia, 
hogy kitöltse az életét, hogy meg
találja azt, amire rábízhatja a szí
vét. A keresztyén embernek, a 
Krisztus-követő embernek az élete 
részévé válik az Isten. Olyan szere- 

et tölt be az életében, ami meg- 
atározza a dolgokhoz, az őt kö

rülvevő világhoz fűződő viszonyát. 
Olyan döntő fontosságú az Isten a

keresztyén ember életében, mint 
az emberi szervezetben a szív. 
Amikor megáll a szív, megáll az 
élet is és többé már nem élő az a 
test. Ha az emberben nincs a he
lyén az Isten, üres a helye, akkor 
nem lehet keresztyén emberről be
szélni. Addig az ember csak ke
reső, keresi azt, ami a belsejében 
tátongó űrt kitöltené. Hozzá út
mutatásként $zól az első parancso
lat: „Én, az Úr vagyok a je Istened, 
ne legyen más istened. ” Én vagyok 
az, akit te keresel.

A keresztyén emberhez is, akit 
szoros kapcsolat fűz az Istenhez, 
szól az üzenet: Tfe, aki hittel ka- 

aszkodsz belém, Istenedbe, bíz
atsz bennem. Rám építheted az 

életed. Ha valami jót nélkülözöl, 
azt tőlem várhatod, nálam keres
heted, ha pedig nyomorúság vagy 
szerencsétlenség ér, akkor szintén 
hozzám fordulhatsz. Ragaszkodj 
hozzám. Ne bízd másra a szívedet, 
mert csak csalódni fogsz benne. 
Egyedül én vagyok az, aki nem vál
tozik az idők múlásával. Elszárad
hat a fű, elhervadhat a virág, de az 
én beszédem nem változik meg, 
nem múlik el soha. Aki bennem 
bízik, annak mutatom meg az én ' 
hűségemet.

Ez a döntő, ez az alap az ember 
életében. Ha az Isten a helyére ke
rül, akkor a többi kérdés, ami ed
dig esetleg az első helyen állt, 
égetően fontos volt, most a máso
dik helyre szorul, mert minden 
kérdésre a feleletet, problémára a 
megoldást az istenkérdés határoz
za meg. Keresztyén vagyok-e vagy 
nem. Ha igen, akkor Krisztus fel
szabadított arra, hogy ne keresgél
jek tovább istenpótlékot. Akkor 
szabad vagyok arra, hogy, egyedül 
az élő Istent szolgáljam, Őt tekint
sem Istenemnek és ne legyen más 
istenem. Keresztyénként így viszo
nyulhatok az első parancsolathoz.

Csorba János

Az Ifjúsági Bizottság gondozásában megjelentek 
az alábbi kiadványok:

Ifjúsági Munkaprogram 1996-97 (ingyenes)
„Szélrózsa”  Első Országos Evangélikus Találkozó emlékeztetője (ingyenes) 
Videofilm a Szélrózsa találkozóról (550,-)
A kiadványok az ifjúsági osztályon rendelhetők meg, a videokazettát 

piros csekken történő befizetéssel lehet kérni, de a csekken kéijük feltün
tetni: „videokazetta”.

A HANG SZERKESZTŐBIZOTTSÁGA PÁLYÁZATOT 
ÍR KI A LAP FŐSZERKESZTŐI ÁLLÁSÁRA

Feladata:
-  A szerkesztőségi ülések összehívása és vezetése
-  Nyomdai és tördelési munkák szervezése, lebonyolítása
-  A rendszeres megjelenés biztosítása
-  Heti rendszerességgel ügyelet tartása 
Pályázat tartalma:
-  Ö néletra jz
-  Elképzelés a lap tartalmával, formájával, stílusával kapcsolatban.
-  Szerkesztőségi összetétel
A pályázat beadási határideje 1997. március 15. (HANG Szerkesztőbi

zottsága 1085 Budapest, Üllői ú t 24.)

Műemlék orgonák Erdélyben
Dávid István kultúrtörténeti dokumentumgyűjteménye

TT'arácsony előtt igen szép könyv hagyta el a nagy- 
J \.szeb en i Honterus Nyomdát. A  kötetet a kolozs

vári Polis Könyvkiadó jelentette meg, amely 340 oldalon 
szöveggel és képekkel mutatja be az erdélyi orgonák szí- 
ne-javát. A  szerző, Dávid István, orgonaművész, a 
Károli Gáspár Egyetem tanszékvezető tanára. 1949-ben 
született Székelyudvarhelyen. Zenei tanulmányait a Ko
lozsvári Zeneakadémián végezte. Élethivatásának az er
délyi orgonakultúra ápolását és megmentését tartja. 
Ezért áttelepülése után létrehozta az Organa Transsylva- 
nica Alapítványt, amelynek feladata az erdélyi orgonák 
javításának, restaurálásának támogatása, fiatal erdélyi 
orgonaépítők képzésének szorgalmazása, erdélyi orgo
nisták megszólaltatása honunkban, és hazai művészek 
bemutatása Erdélyben. Orgonatörténeti kutatással Dá
vid István fiatal kora óta foglalkozik. így gyűjtötte össze 
az erdélyi műemlék orgonák adatait, kiegészítve azokat

levéltári kutatásokkal, helyszíni felmérésekkel. Nagy vál
lalkozásában munkatársak segítették, mindenekelőtt 
B i n d e r  H e r m a n n  orgonaépítőt, K o v á c s  L .  
A t t i l á t ,  a kolozsvári protestáns teológia professzo
rát, valamint G é r é  d  V i l m o s  karnagyot kell meg
említenünk.

A  könyvben az erdélyi orgonák java -  az összes or
gonát számítva, azok háromnegyede -  kerül bemuta
tásra. 1046 orgonáról kapunk alapvető tájékoztatást, a 
legjelentősebb 17-ről pedig többoldalas leírást. Ezek
ben levéltári adatok és korabeli iratok idézetei is szere
pelnek A  könyv a megépített hangszerekről orgonaépí
tők szerinti kronológiát is tartalmaz. A  kötetet szemé
lyekre és helységekre vonatkozó névmutatók egészítik 
ki. Külön ékesség a 138 orgonakép, köztük 42 művészi
leg is kiváló színes fotó a legszebb homlokzatokról. A  
szépet szerető laikus olvasó, akinek a szakmai adatok 
keveset jelentenek igctzi gyönyörűséget lelhet ezekben a 
színes képekben. A  pompásan épített szekrények a 
dús, barokk faragások angyalokkal, ember nagyságú 
bibliai alakokkal, a klasszicizmus korában épített 
homlokzatok nemes arányaival, a neogót stílusúak fi
nom karcsúságukkal egyaránt megragadóak M ind bi
zonyságai az erdélyi orgonaépítő-művészet magas szín
vonalának.

A  hangszerek részletes bemutatását szolgáló fejezetet 
Erdély orgonáinak történeti áttekintése előzi meg. Egy 
1367-ből származó Erdélyben írt-rajzolt kódex iniciáléja 
az első orgonaábrázolás. A z orgonaépítés története a 
szászok betelepedésével kezdődik 1350-ből, Nagysze- 
benből való az az oklevél, amely orgonaépítést említ. A  
15. században alakul ki a két szász zenei központ, Bras
só és Nagyszeben. Ebben a században az orgonisták már

városi alkalmazottak Brassó egykori polgármestere 
1499-ben így ír bécsi barátjának az új hangszerről: 
„ . . . a m i  d í s z í t é s é n e k  s z é p s é g é t  i l l e 
t i ,  s o h a  m é g  i l y e t  n e m  l á t t a m ,  s e m  
a m i  a h a n g j á t  é s  s í p s o r a i n a k  v á l t o 
z a t o s s á g á t  i l l e t i ,  n e m  h a l l o t t a m . . . ” 
Később Beszterce is a muzsikus kultúrvárosok közé írja 
be nevét. Kapcsolatot tart fenn Krakkóval, Lemberggel, 
a nagy zenei hagyományokkal rendelkező lengyel váro
sokkal, hogy azokkal azonos szinten művelje az egyház
zenét.

Gyulafehérvár fejedelmi udvarában is európai szintű 
volt a zenei élet. Ennek bizonyítéka, hogy az olasz 
Girolamo Diruta az 1593-ban megjelent híres orgonais
koláját Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem támogatá
sával írta meg. Innen az orgonaiskola ma is ismeretes cí
me, „II TYansilvano”, ami az ajánlás kezdő szavaira 
utal. (Köszönet az „Erdélyinek”.) B e t h l e n  G á b o r  
idejében B r a n d e n b u r g i  K a t a l i n n a l  együtt 
e g y A n d r e a s  M i c h a e l  H e r m a n  nevű orgo
nista is érkezett az udvarba, akit egy ideig a fejedelem  
foglalkoztatott. Később ő lett Brassó városi orgonistája. 
A  katolikus Csíksomlyón 1535-ben már állt egy hang
szer. E  hely nagy egyénisége, a krónikájáról és kan- 
cionáléjáról híres K á j o n i  J á n o s  orgonaépítő is 
volt egyszemélyben.

D á v i d  I s t v á n  e fejezetben igen alaposan és 
szemléletesen számol be az erdélyi orgonakultúra továb
bi fejlődéséről. Erdély ugyanis a későbbi századokban is 
mindvégig lépést tart a nyugati orgonaépítészettel. Nagy
szebenben 1673-ban épült meg egy 36 regiszteres hang
szer. A  jó  hangszer vonzotta a jó  művészeket. A z egyik 
legtehetségesebb Bach-tanítvány, P e té r  S c h i m e r t

lipcsei tanulmányai után lett Szeben orgonistája („direc
tor et organist”). A  19. században épült a brassói Feke
te-templom 4 manuálos, 63 regiszteres hangszere (1836 
és 1839 között). Nagysága és hangának szépsége miatt 
a szakértők Európa egyik legértékesebb orgonájának 
tartják. A  20. század legnevezetesebb hangszere pedig a 
marosvásárhelyi kultúrpalota orgonája, melyet 1913- 
ban a jägemdorfi Rieger-cég épített. Korábban ez volt 
Magyarország legmodernebb hangversenyorgonája. A z 
Európával való lépéstartás az első világháborúval meg
szakadt.

D á v i d  I s t v á n  m ű v e  n e m c s a k  s z a k 
k ö n y v ,  h a n e m  j e l e n t ő s  k u l t ú r h i s t ó -  
r i a i  d o k u m e n t u m g y ű j t e m é n y .  Igennagy 
érdeme, hogy bemutatja a nyugat-európai kultúra egysé
ges voltát. Fejlődésében és irányzataiban századokon át 
egységes ez Hollandiától Erdélyig amely ennek a vonu
latnak legkeletibb bástyája. A z orgonák léte, illetőleg hi
ánya törésvonalként jelzi azt a területet, ahol véget ér a 
Nyugat és kezdődik a Kelet, amely már ortodox jellegű. 
A  Kárpátokon túl, néhány csángó falut kivéve, nincs or
gonakultúra. A  nagy kérdés most az, hogy a szászok el
költözésével és az erdélyi egyházak elszegényedésével mi 
lesz ennek a mérhetetlen értékű kultúrkincsnek a sorsa. 
Ezernél több orgona...

A  nagy jelentőségű m ű értékfeltáró és értékmentő is 
egyben. Szerzője, Dávid István neve ezzel a könyvvel 
méltán kerül be a magyar organológia történetébe.

,A  műemlék orgonák Erdélyben” jelentőségét felis
merték és megjelentetését támogatták a Magyar Művelő
dési és Közoktatási Minisztérium és a Romániai Soros 
Alapítvány. A  jogos elismerésének is méltán örvendhe
tünk: a Romániai Magyar Könyves Céh „Az 1996. év 
legjobb romániai magyar könyve” díját adományozta a 
kötetnek E  jeles alkotást a Deák téri Huszár Gál Köny
vesbolt árusítja.

IbÚ tler Gábor
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„Ha bebörtönöznek, ott fogok prédikálni..."
ADATOK

A több mint 3 millió km2 nagy
ságú, 905 millió lakosú India Dél- 
Azsia és az Indiai-óceán meghatá
rozó hatalma. A Föld lakosságá
nak kb. 16%-a indiai, 2020-ra 
bolygónk legnépesebb országa 
lesz. India a földfelszín mindössze 
2,4%-át foglalja el.

Az erős iparosodás és városodás 
ellenére a munkaerő 74%-a a me
zőgazdaságban dolgozik. A szüle
tések magas aránya, az írástudat
lanság (48%), az előítéletek, a re
formokkal szembeni ellenállás és a 
bürokrácia „felemészti” a gazdasá
gi fejlődés eredményeit. A 'bruttó 
nemzeti termék évi értéke 350 $, 
ami az USA GNP-jének 1,6%-a. 
Több mint 600 millióan élnek sze
génységben és csak 300 millióan 
élnek a létminimum felett.

Egy 1991-es statisztika szerint 
4635 népcsoport él az ország terü
letén. Bár a kasztrendszer alapján 
történő társadalmi és vallási meg
különböztetést (diszkriminációt) 
alkotmányellenesnek minősítet
ték, mégis meghatározó -  nem
csak a lakosság 80%-át kitevő 
hinduk, hanem más vallási cso
portok (moszlim, buddhista, ke
resztény) - ,  az indiaiak gondolko
dásában.

A lakosság kb. 4%-a keresztény. 
A szélsőséges hindu csoportok fi
zikai erőszakkal és negatív diszkri
minációval lépnek fel ellenük. De 
a keresztények hátrányos megkü
lönböztetése, üldöztetése ellenére 
is teljed az evangélium, s a külföl
di misszionáriusok mellett elköte
lezett helyi hívők is Isten szolgála
tába állnak, növelve ezzel a hiteles 
igehirdetők számát.

ÉLETEK
Sunil Bagh (a név fiktív!) egyike 

azoknak a nyugat-bengáli fiatal
embereknek, akik Krisztus szolgá
latának szentelték életüket. A  hin
du családban felnőtt Sunil gyerek
korától kezdve kitartóan kereste 
az igazságot, az élet értelmét. Egy 
nap egy misszionárius egy anya
nyelvén írott Bibliát adott neki. 
Igazság utáni vágyakozásában rög
tön elolvasta, és megdöbbenve 
vette észre, mennyi bibliai prófécia 
vált valóra.'Rájött, hogy a hindu ' 
történetek csak az emberi képzelet 
szüleményei, és az egyetlen igaz 
Isten a Biblia Istene. Megtéréséről 
tudomást szerezve, szülei azonnal 
kitagadták, így Sunil szívében új 
hittel, és mindössze egy váltás tisz
ta ruhával kénytelen volt elhagyni 
otthonát. Faluról falura járva hir
dette az evangéliumot, de nagy el
lenállással találta szemben magát. 
Sokszor meg is verték, ám Sunil -  
Pál apostolhoz hasonlóan -  öröm
mel vállalta az Úrért viselt üldöz

tetést. Utazásai közben találkozott 
az egyik indiai bibliaiskola alapító
jával, akit megragadott a fiatalem
ber elkötelezettsége és Krisztus 
iránti szeretete. Felkérte, csatla
kozzon egyik missziós csoportjuk
hoz. Azóta Sunil teljes állású utazó 
misszionáriusként dolgozik. Szol
gálata közben nemcsak a vidék ve
szélyes vadállatainak támadásától, 
hanem az emberek negatív hozzá
állásától is tartania kell. Előfor
dult, hogy nyilvánosan megverték 
és kitoloncolták a városból, vagy 
azzal vádolták, hogy pénzért vagy 
ellenszolgáltatásért kínált üdvös
séget. De Sunil minden támadás 
ellenére kitart a szolgálatban, még 
a nyilvánosan térítőkre kiszabható 
börtönbüntetéstől sem tart. „Ha 
bebörtönöznek, ott fogok prédikálni. 
Kiváltságnak tartanám, ha az evan
gélium miatt kellene börtönben 
szenvednem. ”

India egyik legnehezebb misz- 
sziói területén, ahová nyugati misz- 
szionáriusok be sem juthatnak, Su
nil 25 faluban alapított gyülekeze
tét, több mint 1000 újjászületett 
hívővel. ,yA múlt évben azt kértem 
»Istenem, adj száz megtérőt!« Év vé
géig 123 hívőt kereszteltünk meg. A z

Úr sokszor többet ad, m int ameny- 
nyit m i kérni merünk. ”

Egy országban, ahol nemcsak 
kisebbségben, de üldöztetések kö
zött élnek a keresztények, ahol a 
hindu és iszlám vallások alapvető
en meghatározzák az emberek 
gondolkodását; ahol a lakosság 
nagy része nyomorban él; íme egy 
Krisztusért égő ember lelkek szá
zait tudja az élő Úrhoz vezetni.

MAGYAROK

Adjunk hálát, mert
• vannak Indiában Sunilhoz ha

sonló elkötelezett bennszülött ke
resztények,

• vannak bibliaiskolák és egyházi 
vezetőket képző intézetek,

• egyes területeken működhet 
keresztény rádió.

Imádkozzunk, hogy
• a névleges keresztények meg

térjenek,
■ még több indiai álljon az ige

hirdetés szolgálatába,
• csökkenjen a diszkrimináció a 

keresztényekkel szemben.
Az Operation World 

és a World Pulse alapján 
Horváth Tünde

Bábjáték és hitoktatás

Evangélikus Élet 1997. f e b r u á r  9 .

Keresztyén pedagógusok lelkinapja

Ujjongjatok az Úr előtt az egész földön 
Szolgáljatok az Úrnak örömmel, 
vigadozva járuljatok színe elé!

(100. zsoltár)

1996 februárjában Kőbányán az 
evangélikus templomban a Kápol
na színpad adott otthont a Temp
lomi Bábjátékosok IV. Országos 
Thlálkozójának. A  találkozó záró
estéjén jelképesen átadtuk a szer
vezés stafétabotját az Albertfalvai 
Keresztény Társas Körnek. A jubi
leumi rendezvénynek számító V. 
Templomi Bábjátékos Találkozót 
az Albertfalvai Keresztény Társas 
Kör és a Bábjátékos Egyesület 
Templomos csoportja szervezi, az 
NKA támogatásával: a korábbiak- 
ttpz hasonlóan,, ökumenikus szel
lemben -  a hitoktatási szenjpon- 

,la k . fokozattabb -érvényesítésével.
A  találkozó 1997. február 21-23. 

között lesz az Albertfalvai Szent 
Mihály Plébániatemplomban, vala
mint az Albertfalvai Don Bosco Ka
tolikus Általános Iskolában.

A találkozó tervezett programja:

FEBRUÁR 21. (PÉNTEK)
16 óra Megnyitó az Albertfalvai Hely-

történeti Múzeumban
17 óra Bábelőadás a templomban
19 óra Agape Don Bosco Katolikus 

Általános Iskolában

FEBRUAR 22. (SZOMBAT)
9®-13 óra között bábelőadások az is

kolában,' majd ebéd (be le
het fizetni! 200,- Ft/fő)

15- 18 óra között az iskolában
gyerekeknek: bábkészítő
foglalkozás, dramatikus já
ték
felnőtteknek: elméleti elő
adások a hitoktatás és báb 
kapcsolatáról. 

(Hitoktatóknak ajánljuk!)
18»-tól Puskás László zenei áhítata 

a Szent Mihály Plébánia
templomban

FEBRUÁR 23. (VASÁRNAP)
10-13 óra Bábelőadások az iskolában
13- 14 óra Ebéd
14— 16 óra Módszertani bemutató az is

kolában
16- 18 óra Bábelőadások az iskolában

18 óra Búcsúzóul állófogadás az is
kolában

19 óra Ökumenikus imaóra a
templomban

Mindenkit, aki szeret játszani és 
szórakozni, szeretettel várunk! 
Bővebb felvilágosítást Lovas (Aba- 
fy) Zsuzsannától a 06-23/336-637 
es telefonon lehet kapni.

„Ahol megfordultam, mindenütt építettem..."
K o v á c s  L á s z l ó  1957-tőlszolgált a Szecseleváros- 

Jurészmezei gyülekezetben. Innen ment nyugdíjba az el
múlt évben. Am int ő  elmondta, életében sokfelé hirdette 
Isten igéjét, jóformán a romániai magyar evangélikus 
egyház egész területét bejárta. Élete első szakaszáról így 
vall:

„Szórványban születtem, az Arad megyei Borosje- 
nőn, 1916-ban, az első világháború kellős közepén. 
Az aradi Zsinatpresbiteri Egyházhoz tartoztunk, 
mégis a református egyház gondozott bennünket. Ez 
egyfajta megegyezés volt a két egyház között. Hitok
tatásban a borosjenői református egyházban részesül
tem, és ott is konfirmáltam, de mint evangélikus.

A középiskolát Borosjenőn és Szentannán, a líceu
mi osztályokat pedig a szatmárnémeti főgimnázium
ban végeztem. Hálásan mondhatom, hogy a reformá
tus egyház itt is felkarolt. Érettségi után a kolozsvári 
Református Teológiára kerültem. Akkoriban nem 
volt evangélikus fakultás, de egy evangélikus taná
runk mégis volt. Járosi Andor, a kolozsvári evangéli
kus egyházközség magyar lelkésze magántanárként 
tanított a teológián. Kolozsvár még a szebeni szász 
püspökséghez tartozott, de mert magyar hívek is vol
tak, a másodlelkész magyar volt. Járosi kitűnő Luther- 
ismerő volt, ő kezdeményezte a Luther-liturgia beve
zetését, amit ma is végzünk. Egy félévet, negyedéves 
koromban, Sopronban végeztem, majd az ötödévet is
mét Kolozsváron. Tulajdonképpen minket -  hárman 
végeztünk evangélikusok -  már 1938-ban felszentel
tek, amikor letettük a teológiai szakvizsgát, de nem 
helyeztek ki. A  református egyház a hallgatókat ötöd
évre is visszahívta. így csak 1939-ben kaptam állást, 
Nagyváradra kerültem segédlelkésznek. Ott ért a Bé
csi döntés, amelynek folytán a Tiszai Egyházkerület
hez kerültünk.”

A Bécsi döntés után Bayer Aurél, volt brassói lel
kész, megszervezte a Székelyföldi Missziót. 1941-ben 
ezt a munkát Kovács László vette át és a sepsiszent
györgyi szórványegyház lelkésze lett. A del-erdélyi 
menekültek felduzzasztották a lélekszámot, így a két 
oda tartozó, Háromszék és Csík vármegyében 1500 
körül mozgott. A kisebb összejöveteleket az unitárius 
egyháznál/a nagyobbakat pedig a református Vár
templomban tartották. Kovács Lászlót is ott iktatták 
be hivatalába 1941 decemberében.

Az egyházközség felügyelője, Bothár Vilmos bank
igazgató mindent megtett annak érdekében, hogy 
Sepsiszentgyörgyön evangélikus imaház legyen. Az 
ecetgyárból átalakított imaházat 1942-ben szentelte 
fel Túróczi Zoltáp nyíregyházi püspök.

„Ugyanakkor Kézdivásárhelyen is megindult a 
templomépítési munka” -  folytatta Kovács László. 
„Ennek is legnagyobb mozgatója Bothár Vilmos volt, 
aki erre nagy adományokat is letett. Indult egy moz
galom, hogy építsünk a Székelyföldön templomot, 
Sepsiszentgyörgyön és Kézdivásárhelyen is. Á  temp
lomot Sándi tervezte. Ha jól emlékszem, ez volt a 
negyvenötödik temploma.

Amikor letettük az alapkövet 1944-ben, akkor már 
a háború nagyon közel volt hozzánk, és éppen légiria
dó zavarta meg. Aztán a háború átviharzott rajtunk. 
A sepsiszentgyörgyi imaház megmaradt, a kézdi- 
vásárhelyi templom is. 1947-rben szentelte fel Argay 
György püspök. Viszont a szórványgondozás akkor 
már nehezebben ment. Kétségessé vált a megélheté
sem biztosítása is. így a sepsiszentgyörgyi Székely 
Mikó Kollégiumban működtem négy éven át helyet
tes tanárként. Az alsó osztályokban tanítottam. Az el
ső évben református hittant is, mert a kollégium re
formátus hitoktatója a háború viharában elkerült a 
városból.

Megszűnt a Tiszai Egyházkerülethez való tartozá
sunk is. Egy ideig a levegőben lógott a sepsiszentgyör
gyi egyház, de aztán a brassóiak örömmel fogadtak 
bennünket.”

Az építések sora, mind a gyülekezeteké, mind a 
templomoké, folytatódott. 1951-től már a bukaresti 
magyar hívekkel próbálta megoldani az imaház temp
lommá alakítását. Az idegenbe szakadt barcasági 
csángókban a templom erősítette az összetartozást. 
Ám mire az alapkövet letették volna, Kovács Lászlót 
meghívta a fűrészmezei gyülekezet.

„Itt is egy csomó építési probléma előtt álltunk. Az 
iskolát államosították, ott már nem lehetett hittan
órákat se tartani. Kellett létesítsünk valamit, ahol 
megtarthatjuk a kisebb összejöveteleinket. Hozzáépí
tettünk meg egy termet idővel, ahol meg lehetett 
most már tartani a szeretetvendégségeket, a hitokta
tást és a vasárnapi iskolát. Aztán építettünk egy rava
talozót, a templomot kellett renoválni, harangot ön
teni. Hát, egy lelkésznek sok minden gondja-baja 
van.”

És minden gondja-baja mellett még arra is maradt 
ideje, hogy a kecskeméti Üzenetnek továbbítsa a 
missziói híreket. Majd, amikor az országhatárok vál
tozásával ez már nem működhetett, Szentgyörgyön 
kinyomtattak egy értesítőt Magvető címen. Később 
az Evangélikus Életben és a Harangszóban is publi
kált.

Veres Emese Gyöngyvér

A Máriaremete-Hidegkúti Öku
menikus Iskola adott otthont ismét 
a keresztyén iskolák tantestületei
nek szervezett lelkinapnak január
10-én. Tizenhárom -  önkormány
zati, felekezeti, alapítványi és egye
sületi -  iskola mintegy 300 tanára 
jött örömmel és érdeklődéssel az 
immár ötödik éve minden január
ban megtartott összejövetelre.

Lukács Gyula baptista lelkész 
bevezető áhítatának vezérgondo
lata Jób könyve 36. fejezetének 21. 
verse volt. Vigyázz! „Ne fordulj a 
gonoszsághoz, ne válaszd azt a nyo
morúság helyett." Kemény és ke
gyetlen korszakban élünk, amikor 
egyre félelmetesebb és egyre sod
róbb a gonoszság, így a kísértés is, 
hogy tisztességtelen, az erőszakos 
megoldásokhoz, a gonoszhoz for
duljunk a nyomorúság helyett.

Dr. Hegedűs Lóránt református 
püspök előadása a hétköznapok
nak az evangélium szellemében 
való megélésének alapjairól szólt,

miszerint az csak a folyton ismét
lődő ünnepekből táplálkozva le
hetséges. Ha a Krisztusban testet 
öltött Istennel indulunk el a hét
köznapokba, isteni erővel emberi
vé válhatunk, így az Istentől kapott 
életerő az evangéliumi szellemű 
hétköznapok megélésére képesí
tenek minket. Pedagógusok, szü
lők, nagyszülők magunk életének 
elhamvadó gyertya módjára törté
nő feláldozása az evangéliumi ke
resztyén életünk kulcsa.

Barsi Balázs ferences atya az 
evangélium szellemében végzett 
tanításhoz adott segítséget, ami
nek alapját szerinte a Teremtés 
könyvében találjuk 1̂ azaz „hajtsá
tok uralmatok alá a földet”. Azt a 
földet, azt a világot, ami a semmi
ből való teremtés, teremtmény, az 
Isten éltető jóságának, szereteté? 
nek jele. Ajándék Istentől. A taní
tás nem más, mint hogy kézbe 
vesszük és megismerjük, megis
mertetjük a teremtést.

A  hidegkúti magán zeneiskola, 
a Kis Zenede tanulóinak előadása 
után az együttlét Szél Bulcsú evan
gélikus lelkész szolgálatával feje
ződött be. Lelkiismeret-vizsgálatra 
hívott fel, hogy gondoljuk végig, 
kihez és miért jöttünk össze mi, 
keresztyén pedagógusok. Jézusnak 
mondtunk-e igent, aki így hív: 
„Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik 
elfáradtatok és meg vagytok terhel
ve. Én felüdítelek titeket. ” Fontos, 
hogy rajta keresztül lássuk tanítvá
nyainkat, munkánkat, iskolánkat, 
hiszen Jézus a mi legnagyobb taní
tónk. Ő maga is felhívta a figyel
münket erre, mikor azt mondta: 
„Vegyétek magatokra igámat, és 
tanuljatok tőlem.” Ha Jézus mun
katársa vagyok, nincs hiábavaló 
munka. Amit vele és általa teszek, 
az csak előre vihet. Csak azt vált
hatjuk valósággá, amit tőle ka
punk.

Tyukász Tam ás

MAGYAR ÖKUMENIKUS SZERETETSZOLGÁLAT 
Budapest, Tomaj utca 4. 1116 Tel.: 208 49 32, 208 49 33,206 70 02

Jövedelemadója 1%-ával segítse Ön is humanitárius programjainkat! 
Adószamunk 19662927-1-43 

ADÓJA SZOCIÁLIS MUNKÁNKAT TÁMOGATJA, 
SZEMÉLYI ADATAI NEM KERÜLNEK HOZZÁNK.

Ha munkánkról beszámolót kér, újon vagy telefonáljon nekünk. 
Hívjuk Önt is -  álljon Ön is mellénk -  legyen Ön is társunk 

a közös munkában.
VELÜNK EGY JOBB VILÁGÉRT!

Szeretettel kérjük azokat a ke
resztyéneket, akik Jézus Krisztus 
imádságának -  „hogy mindnyájan 
egyek legyenek” (Jn 17,21) -  kéré
se teljesülését különösen szívükön 
viselik, támogassák személyi jöve
delemadójuk 1%-ával a keresztyé
nek és egyházak közeledését, 
együttműködését és egységét 
munkáló Ökumenikus Tanulmá
nyi Központot, adószáma:

18008223-1-01.
Az ige szavaival mondunk előre 

is hálás köszönetét a segítségért: 
„a jókedvű adakozót szereti az Is
ten” (2Kor 9,7).

Csendesnap
Erő áradt belőle és mindenkit meggyógyított.

Lk 6,19
A Magyarországi Evangélikus Egyház Kórházmissziói Szolgálata 

és a Magyar Rákellenes Liga 1997. február 15-én (szombaton)

csendesnapra

hívja és várja mindazokat a daganatos betegeket és hozzátartozóikat, 
akik a hit fényében szeretnék áttekinteni életüket és betegségüket.

Helyszínek:
Budapest III., Dévai Biró Má

tyás tér 1. de. 10 óra.
Szolgálnak: Bálintné Varsányi 

Vilma és Fodor Viktor kórház
lelkész.

Debrecen, Evangélikus temp
lom, Miklós u. 3. de 11. óra.

Szeged, Móravárosi Plébánia, 
Kálvária tér 21.17 óra. 

Szolgálnak: Holló István plé

bános, dr. Perényi László főor
vos, Tóth Attila lelkész.

Győr, Székesegyház, Kápta
landomb 1. 1997 február 11. 17 
óra.'

Vác, helyszín, időpont később. - 
Érdeklődni: Ifj. Detre János lel
késznél lehet (2600 Vác, Eötvös 
u. 1. Tel.: (27) 311 452)

A regionális alkalmak ökume- 
nikusak.

Várjuk a betegeket, a gyó
gyult betegeket, hozzátartozói
kat és minden érdeklődőt!

MEGHÍVÓ
Az 500 évvel ezelőtt, 1497. február 16-án született

Philipp Melanchthonra,

a wittenbergi reformáció jeles alakjára,
Luther munkatársára

és barátjára emlékezik a Magyarországi
Luther Szövetség

1997. február 15-én, szombaton,
a Budapest-Deák téri gyülekezet termében,

és ekkor tartja beszámoló közgyűlését is.
Program:
10.00-10.15 Megnyitó áhítat
10.15-11.00 Dr. Keveházi Katalin: Philipp Me- 

lanchthon és magyarországi kapcsola
tai

11.00-11.30 Csepregi Zoltán: Mi, melanchthoniá- 
nusok

11.30-12.45 Az MLSZ közgyűlése
12.45-13.30 Ebédszünet
13.30-14.15 Dr. Reuss András: Melanchthon, a 

rendszeres teológus
14.15-15.00 ifj. dr. Fabiny Tibor: Az MLSZ leg

újabb kiadványainak bemutatása
A megemlékezésre és a közgyűlésre szeretettel meg
hívjuk a Szövetség tagjait és szívesen látunk minden ér-
deklődőt.
Dr. Reuss András s. k. Schulek Mátyás s. k.

az MLSZ elnökei

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 szakm ai gyakorlatot most 

már hagyományszerűen a Magyarországi Református 
Egyház Bethesda Gyermekkórházában tartjuk.

A szakképzettséggel nem rendelkezők számára a képzés 
tandíjmentes. Vidéki tanulók számára kollégiumi 

elhelyezést biztosítunk. Szerződéskötéssel tanulmányi 
és szociális ösztöndíjra van lehetőség. 

Részletesebb tájékoztatással szolgálunk 
a Batthyány-Strattmann László 

Egészségügyi Szakközépiskolában 
(Bp. XIV, Dózsa György út 25-27.) 

a 343-7578 telefonszámon 
vagy a Magyarországi Református Egyház 

Bethesda Gyermekkórházában 
(Bp. XIV, Bethesda u. 3.)
Markóczy Sándoménál a 
343-3020 telefonszámon.

Jelentkezési lapot kérésre küldünk, 
a jelentkezés folyamatos.

A Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány 
ösztöndíj-pályázatának nyertesei

A pályázatra jelentkezett 82 fő, (67 
református, 13 evangélikus, 1 baptista 
és 1 unitárius). Közülük 53 középisko
lás és 29 egyetemi-főiskolai hallgató. 
Az alapítvány szétosztható kamatjöve
delme 1 030 000 Ft volt. A pályázók 
nagy száma miatt, hogy többen kaphas
sanak támogatást, az eltervezettnél ki
sebb fejenkénti összegeket tudtunk ad
ni. Szinte mindegyik pályázó megfelelt 
a pályázati kiírásnak, a döntéshozók 
csak remélni tudják, hogy pehéz válo
gatási munkájuk eredményeként a leg
inkább rászorult tehetséges tanulókat 
támogatta.

A Következő diákok kapták ösztön
díjainkat:

30 000 Ft-ot kaptak: Horkay Ibolya 
és Horkay István (Nagydobrony), Solt 
Hanna és Solt Kristóf (Budapest), Szó- 
ráth Edina és Szóráth Márta (Rásony- 
sápberencs), Szőllősy Balázs és Szm- 
lősy Noémi (Budapest).

15 000 Ft-ot kaptak: Nagy Gergely 
(Budapest), Nagy Szabolcs (Győr), 
Nagy Zsófia (Kecskemét), Ötvös Csa
ba (Eger), Szabó Eszter (Budapest).

20 000 Ft-ot kaptak: Adámi Mária 
(Nyáregyháza), Agyagási Anna (Sár
bogárdi Arnold Erzsébet (Császártöl
tés), Balogh Melinda (Budapest), Ba
logh Zsuzsanna (Zalaegerszeg), Barta- 
los Berta (Budapest), Bobvos Gergely 
(Kecskemét), Bálint S. Endre (Buda
pest), Csílcy Erika (Budapest), Csiz
madia , Gyöngyvér (Dunatetétlen), 
Csupor Agnes (Kecskemét), Dobos Jó
zsef (Kisvárda), Engler Ágnes (Ózd), 
Farkas Ildikó (Érd), Ficsór Anita 
(Kecskemét), Fülöp Eszter (lábaid), 
Gecse Irén (Salánk), Godzsák Andrea 
(Mád), Horváth Krisztina (Szabadszál
lás), Horváth Tünde (Miskolc), Juhász 
Katalin (Csenger), Kiss Georgina 
(Érd), Kiss Márta (Budapest), Laczkó 
Dávid (Budapest), Lqjis Amália (Má-

ramarossziget), Lakatos Illés (Őr), 
Mészáros Barna (Esztár), Miklya 
Zsolt (Csorvás), Molnár Linda (Buda
pest), Muskovszky Linda (Budapest), 
Meleg Edina (Martonvásár), Nagy 
Zsófia (Kecskemét), Pótor Áron (Vá- 
sárosnamény), Pálfai Miklós (Vaiszló), 
Sanchez Adrienne (Kecskemét), Si
mon Csaba (Iváncsa), Sólyom Melinda 
(Keszthely), Sipos Ánnamária (Henci- 
da), Szűcs Klára (Sárkeresztes), Sza
mos Hajnalka (Albertirsa), Tamás 
Andrea (Tiszakanyár), Zana Mariann 
(Kecskemét).

A fentiek szerint tehát 55 pályázó 
1 035 000 forintot kapott. 1992 óta 
több mint 5,5 millió forinttal támogat
tuk a tehetséges hátrányos helyzetű 
protestáns diákok tanulását. Alapítvá
nyunknak átutalható az 1%-os adó
rész, mivel a Pénzügyminisztérium 
adóleírási engedélyével rendelkezik. 
Adószámunk: 18013629-2-01
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/------ —  NAPRÓL
Légy erős kősziklám! Zsolt 31,3; Most felme

gyünk Jeruzsálembe, és az Emberfián beteljesedik 
I mindaz, amit a próféták megírtak. Lk 18,31

VASÁRNAP Gondolt ránk megaláztatásunkban, 
I mert örökké tart szeretete. Zsolt 136,23 (Lk 18,7; 

Zsolt 31,1-9; Mk 8,31-38; lKor 13,1-13; Zsolt 16). 
Ezen a héten -  egy kivétellel -  zsoltárversek kerül- 

I nek elénk. Ezért is érdemes kissé tanulmányoznunk I a zsoltárok csodálatos világát, amely Istent úgy állít- I ja elénk, mint Erős Kősziklát, Örök Szeretetet, aki I mellettünk áll és kész segíteni a megaláztatás nyo- I morúságában is. Mindennek oka, gyökere, magyará- I zata az, ami zsoltárunkban refr^nszerűen ismétlő
dik: mert ÖRÖKKÉ TART SZERETETE.
HÉTFŐ Tégy le a haragról, hagyd a heveskedést, ne I légy indulatos, mert az csak rosszra visz. Zsolt 37,8 

(Jak 1,19-20; Ám 5,21-24; Lk 9,28-36). Dühös kor- 
! ban élünk. Mindenki bosszankodik valamiért. Ha- I mar „kiborul a liszteszsák”, jól odamondogatunk I egymásnak, aztán nem tudunk mit kezdeni a követ- I kezményekkel. Úgy látom, az idősebbekre is egyre I inkább jellemző a türelmetlenség, indulatosság.I Okunk biztosan van rá, tán még jogunk is, de értel- 
] me még sincs, nem visz előbbre, nem épít, nem szol- I gálja Isten igazságát. Erre figyelmeztet, tapasztala- 
I tait summázva, zsoltárunkban egy öregember.

KEDD Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vét- 
I kezzem ellened. Zsolt 119,11 (Lk 8,15; Ezs 58,1-9;I Lk 9,37-45). Istenfélelem és az Úrhoz való ragasz- 
I kodás csendül ki igénkből. Annak felismerése és el- I fogadása, hogy egyedül Isten rendelkezéseinek 
I megtartása jelenthet biztos támaszt, igazi gazdagsá

got, kiapadhatatlan örömforrást. Sámuel vagy Má
ria példája -  akik forgatták magukban az Igét -  bá- 

|  toríthat minket is.
SZERDA Szorult helyzetemből adj nekem kiutat,

I könyörülj rajtam, hallgasd meg imámat! Zsolt 4,2

(Zsid 5,7; 2Pt 1,2-11; Lk 9,46-50). Dávid imája esti 
számadásra hív. Szorult helyzeteinket, s minden 
dolgunkat Isten előtt értékeljük naponta. Vele ke
ressük a kiutat konkrét nehéz helyzetekből és bűn 
alá rekesztettségünkből!
CSÜTÖRTÖK Boldog az, akinek Jákób Istene a se

gítsége, és Istenében, az Úrban van a reménysége. 
Zsolt 146,5 (Zsid 10,23; 2Móz 32,1-6. 15-20; Lk 
9,51-56). Mondják: Ne bízz senkiben! De bizalom 
nélkül nem lehet élni. Az Istent dicsérő zsoltáríró 
arra a fontos igazságra figyelmeztet, amelyre fájdal
mak árán döbbenünk rá, sokszor későn: emberben 
nem szabad bízni (3. v.). Bizalmunknak Istenben 
kell gyökereznie, ahogy reménységünket is csak Is
tenbe érdemes vetnünk, Ő -  Ábrahám, Izsák, Jákób 
Istene -  a Tfe Istened is, boldogságod záloga.
PÉNTEK Ne félj, férgecske Jákób, maroknyi Izrael! 

Én megsegítek -  így szól az Úr, a te megváltód, Iz
rael Szentje! Ézs 41,14 (Lk 1,54-55; 2Kor 7,8-13/a; 
Lk 9,57-62). Nemcsak a próféta, a zsoltáríró is így 
fogalmaz: Féreg az ember! A ma embere, az ön- 
megvalósítóba magabiztos nem akar tudni erről. Pe
dig a: NE FÉU ! biztatása, a „féreg”-létével tisztá
ban levő ember és a „maroknyi” Lelki Izrael számá
ra érvényes.
SZOMBAT Örökké emlékezik szövetségére, az ezer 

nemzedéken át adott szavára. Zsolt 105,8 (Gál 3,29; 
Dán 5,1-30; Lk 10,1-16). ÖRÖKKÉ. Általunk be- 
foghatatlan távlat. Beleborzonghatunk az örömbe: 
olyan Istenünk van, aki ÖRÖKKÉVALÓ. A törté- i 
nelemben visszatekintve -  Izrael története -  a Lelki 
Izraelre tekintve -  a keresztyénség története -  és a ■ 
jövőbe tekintve -  utánunk jövők története -  is ezt \ 
látjuk: nincsenek korlátok. Isten ÖRÖK SZERE
TETE minket is az örökkévalóságba emel, Jézus 1 
Krisztus által. Halleluja! Ámen.

Kapi Zoltán I

Tartsd meg, őrizd meg, szenteld meg!
Jn 17,11-18

Valami sokkal jobbra rálelve, 
hajlamosak vagyunk a régit mel
lőzni, vagy akár teljesen kiiktatni 
életünkből. De mi van akkor, ha ez 
a jobb valahogy kicsúszik a mar
kunkból?

Jézus egy olyan világot mutat 
meg tanítványainak, amelyre va
lóban minimum az a jelző illik, 
hogy „sokkal jobb”. Ezt a  világot 
ugyan érinti a gonosz, de mindig 
t$ak felületesen, és mindannyi1- 
szór vereséget szenvedve. Jézus 
szava és személye pedig egység
ben tartja övéit, megőrzi őket a 
gonosztól, hiszen megszenteli 
őket Isten kinyilatkoztatásaival, 
igéivel. De mi lesz azután, hogy
ha Ő már nem lesz testben köz
tük? És mi történik velünk, akik

nek ez a fajta közösség nem ada
tik meg?

Akik Jézuséi -  mert Neki adta 
őket Isten - , azokat az Ő akarata 
szerint megtartja, megőrzi és meg
szenteli Atyja -  minden korban. 
De vajon mi akarunk-e megtartat
ni ebben az egységben, akarunk-e 
megőriztetni a gonosztól, aka
runk-e megszentelődni az Igével?

Sokszor érzem úgy: szántszán
dékkal rekesztjük ki önmagunkat 
e „sokkal jobb” világból.

Magunk küzdünk az egység el
len, amikor nem tartjuk nélkülöz
hetetlennek a gyülekezeti összejö
veteleket. Amikor Isten ügyét fi
gyelmen kívül hagyva, személyes
kedünk, kritizálunk, uszítunk akár 
a gyülekezeten belül is.

Magunk teszünk leginkább az 
ellen, hogy megőriztessünk a go
nosztól, amikor nyűt utat adunk 
életünkben a bűnnek, 4 szeretet- 
lenségnek, a félelmeknek.

Magunk szakítjuk ki magunkat 
a megszentelődésből, amikor Isten 
szavára nem figyelünk, amikor a 
„világ beszéde” kerít hatalmába.

Igen, nagy és állandó kihívások 
ezek. Kihívások az Isten országából. 
Pedig ennek az országnak van elég 
vonzereje a megtartáshoz, a megőr
zéshez, a megszenteléshez. Mint a 
mágneses sakktáblának, amit akár 
feje tetejére is fordíthatunk, meg
tartja a bábukat a helyükön. Éz a vi
lág állhat akár a feje tetejére is, Is
ten hatalma és ereje állandó.

Ha ezt nem feledjük, állandó és 
teljes lesz bennünk Krisztus örö
me. Mintha nem is e világban él
nénk, hanem a „sokkal jobban”.

Koczor Györgyné

Készülünk az 1997-es Női Yilágimanapra
Korea múltjáról

Korea gazdag, sok szenvedéssel 
és viszontagsággal teljes múltja 
egészen a kőkorszakba, Kr. e. a 
harmadik évezredbe nyúlik vissza. 
A  halász-vadász, földművelő élet
formáról az ásatások során talált 
kőedények tanúskodnak. Az ősla
kosság egy északról, Mandzsúriá
ból vándorló ún. tungu törzzsel ke
veredett, mely leigázta őket. Ebből 
a keveredésből leszármazó koreai 
nép az altáj népcsaládhoz tartozik, 
mint a mongolok és a törökök is. 
Erről az eredetről szól az ún. Tan- 
gun mítosz.

Korea népének történelmét a 
kis népekhez hasonlóan az jellem
zi, hogy a körülötte élő birodal
mak vonzáskörébe került és ki volt 
mindig szolgáltatva azok hatalmi 
törekvéseinek.

Korea számára ez a nagyhatalom 
Kína volt. Az ország sorsa a 7. szá
zadtól egészen a 19. századig Kína 
történelmével volt összefonódva. 
Ez a kapcsolat az ország belpoliti
kájában bizonyos szabadságot biz
tosított. Kultúrájában a vezető ré
teg számára a kínai kultúra volt a 
követendő eszménykép, míg az el
nyomott parasztság az ősi, népi ha
gyományokat, népdalokat ápolta. 
Tőlük indultak ki időről időre a fel
kelések is, melyek a nemzeti biro
dalom kialakítására irányultak. A
9-10. század során a félsziget észa
ki részén fekvő kis állam, Koiyo 
(innen az ország neve) politikai je
lentősége növekedett, s kulturális 
befolyása lassan egyre nagyobb te
rületen érvényesült. Kétszáz esz
tendeig viszonylagos politikai nyu
galom következett, a kultúra virág
zott, a kereskedelem megerősö
dött. A hatalom az egymással ver
sengő nemesek kezében volt.

A  13. sz.-ban a Mongol Biroda
lom terjesztette ki hatalmát Korea 
fölött. Á fejedelmek mongol főúri 
családokból választottak feleséget, 
a vezető réteg ismét idegen hatás

alá került, a föld népe teljesen el
szegényedett.

A  kínai Ming-dinasztia idején 
újra Kína szerezte meg a Korea fe
letti hatalmat. Ez a befolyás a kö
vetkező, Yi-dinasztia idején is foly
tatódik. Az ország kínai mintára 
fejlődik: kínai törvényeket ültetnek 
át a koreai jogrendszerbe, koreai 
nyelven, de kínai betűkkel. Az esz
ménykép Kína, de ugyanakkor fej
lődik a népi kultúra, a hagyomá
nyok ápolása, mezőgazdasági mód
szereket dolgoznak ki a helyi 
adottságoknak megfelelően. Va
gyis a kínai kultúrát Koreában nem 
kopírozták le, hanem adaptálták.

A  16. sz.-ban új hatalom jelent
kezik: Japán. A Ming-dinasztiával 
szemben akaija pozícióját erősíte
ni, amihez Korea támogatását 
igényli. Mivel ezt Korea megtagad
ta, büntetőhadjáratot indított az or
szág ellen. Ez a hadjárat (1592—98), 
annak borzalma ma is a nép legke
serűbb történelmi emlékei közé 
tartozik. A hadjárat végére Korea 
gazdasági élete, a mezőgazdaság 
szinte teljesen elpusztult. A  városo
kat feldúlták, a könyveket, műem
lékeket, s a kézműves lakosság egy 
részét Japánba hurcolták el.

A 17. sz.-ra a Japánnal való kap
csolat normalizálódik. Kína befo
lyása a birodalom hanyatlásával 
egyre csökken. Már nem tud a le
gyengült országnak védelmet nyúj
tani. Korea igyekszik a külső hatá
soktól elzárkózni, ami azonban 
már nem sikerülhet. A zárt hatá
rok, melyek az előző századokban 
csak Kína felé voltak átjárhatók, 
lassan mindenfelé megnyílnak. A 
nyugatról érkező kereskedelem, a 
tudomány, a technika terjedése, a 
keresztény misszionáriusok megje
lenése a 19. század során, a nyuga
ti civilizáció térhódítása már az 
imperializmus és a kolonializmus 
előjelei.

Á  századfordulón Japán meghó

dítja Kínát, a japán-kínai háború 
Japán győzelmével végződik. Az 
orosz-japán háború során Korea 
Japán felvonulási területévé válik. 
Japán ezt a háborút is megnyeri, s 
annak befejezése után Korea Ja
pán védnöksége alá kerül.

Ez a „védnökség” (protektorá
tus) Korea függetlenségének teljes 
megszűnését jelentette. Korea, 
mint önálló nemzet megszűnt, kul
túráját tönkretették, s az országot 
Japán világhatalmi törekvéseinek 
kiszolgálójává alacsonyították.

Japán hivatalnokok, kereskedők, 
rendőri és katonai szervek vették át 
a hatalmat az országban. 1911-ben 
210 000 hivatalnok élt Koreában. 
Tilos volt aktívan részt venni a po
litikában koreainak, a függetlensé
gi mozgalom aktivistáit bebörtö
nözték. Koreai újságokat betiltot
tak, könyveket megsemmisítettek, 
végül a nyelvet is betiltották.

Az I. világháború után ország
szerte felkelés tört ki a japán ura
lom ellen. Ezt a felkelést Wilson 
amerikai elnök nemzetközi erők
kel együtt támogatta, Korea füg
getlenségét mégsem sikerült elér
ni. Sőt az országban brutális meg
torlás követte a felkelést. 6000 ko
reait öltek meg, 15 000-et sebesí- 
tettek meg, 50 000-et börtönöztek 
be. A terror elől sokan a hegyek 
közé menekültek, mások az északi 
határvidéken kivándoroltak. 1943- 
ban Mandzsúriában másfél millió 
koreai élt, és százezer számra vol
tak koreaiak Mongóliában, Dél- 
Kínában és Szibériában.

A szomorú statisztika a második 
világháborúban folytatódott, ami
kor százezreket vittek el kényszer- 
munkára, és majd másfélmillióan 
kerültek deportálásra Japánba.

A történelmi visszatekintést itt 
befejezem. A jelen kettészakított
ság gyökereiről és történetéről kü
lön kell szólni.

Keveháziné Czégényi Klára

ELHAGYOTT...
í Jak  1,5-8
1 cserbenhagyott rútul, alattomosan 
; a józan ész. Amikor a legnagyobb 
: szükség lenne rá, akkor döbbenten 

vesszük észre: elment a józan 
eszünk! Pedig már majdnem 
templomot építettünk neki, min
den annyira természettudományos 
lett, már csak az „Ész temploma” 
hiányzott. De hirtelen minden 
összezavarodik, cserbenhagy a „jó
zan ész”.

Majdnem mindent ismerünk, 
csak magunkat nem! Ismerjük a 
bolygók mozgását, s tudjuk, ho
gyan és mi mozog az anyag legki
sebb részében, de hogy mi lakik 
bennünk, mi mozgatja a társadal
mat, családunkat, arról fogalmunk 
sincs. Nem véletlenül döbben meg 
Ingm ar Bergm an  főhőse, a művelt 
entellektüel, végiggondolva felesé
gével való kapcsolatát: analfabé
ták vagyunk!

„Ha pedig  valakinek n incs böl
csessége, kérjen bölcsességet Isten
tő l ” (5. v.) -  mondja nekünk a le
vél. Ez a bölcsesség nem a szoba
tudósoké, hanem a mindenna
poké. Az egész levél szellemi ro
konságot mutat az Ótestámentum 
bölcsesség-irodalmával, amely a 
mindennapokban igazít el; nem az 
atomok és csillagok világában, ha
nem az emberi kapcsolatok min
dennapjaiban. Nem rendszerező 
„doktori értekezés” ez, hanem 
olyan „bölcsesség”, amely nélkü
lözhetetlen ahhoz, hogy az ember 
Emberként élje az életét.

Ezt a ’bölcsességet „szemrehá
nyás” nélkül, „készségesen” adja 
az Isten. Adni, ajándékozni művé
szet! Ezt a művészetet már régen 
elfelejtettük, hiszen ahhoz, hogy 
az Európa-hírű művész dobogó
hoz jusson, kell a papírzsebkendő- 
gyáros pénze, s már meg sem ütkö
zünk azon, ha az Ő neve van nagy 
betűkkel kiírva, mint „adományo
zó”.

Isten úgy ad, hogy észre sem ve
szed. Le is tagadhatod, hogy egyál
talán létezik, mégis ad. Szemrehá
nyás, kioktatás, megalázás nélkül. 
Amikor Ötvened vasárnapján böjt 
felé nézünk, vegyük észre ezt a 
csendben, észrevétlenül adó kezet.

Jézus elindul a kereszt felé, „fel
megy” Jeruzsálembe. S tényleg fel-

r

megy: születésétől kezdve Jézus 
élete egy egyre jobban kinyíló vi
rág. A „zsenge rózsatőn kinyílt 
bimbó” (157. ének) virágba szök
ken! Isten teljes szeretete ragyog 
fel böjtben... ha ezt nem értjük, 
semmit nem értünk „böjt” lénye
géből. Jézus szenvedése olyan tu
dást ad (szófiát), ami semmihez 
sem mérhető, s olyan szelíden, 
ahogy a legnagyobb művészek tud
nak csak megjeleníteni valamit! A 
szenvedés ismerete nélkül nincs 
üdvösség, teljes élet, teljes isme
ret!

Kérjétek ezt a „bölcsességet” 
„semmit sem kételkedve” (7. v.). 
Egyszer, legalább egyszer szánjunk 
életünkből egy bő hónapot, hogy 
„böjtölünk”. Nem úgy, hogy sem
mit nem eszünk, hanem úgy, hogy 
egyszer igényes „lelki táplálékot” 
veszünk magunkhoz. Legyen fon
tos számunkra ez az időszak, leg
alább egyszer életünkben! Nem el
vesztegetett idő Jézus szenvedésén 
elgondolkodni! Hallom a szemre
hányást! Te még erre is ráérsz? -  
Nekem már arra sincs időm, hogy 
meghaljak! -  Erre mindenkinek 
van ideje, de nehogy ott döbben
jen rá valaki, hogy késő, mégis oda 
kellett volna figyelni a Názáreti Jé
zusra, mert az élet teljessége Nála 
van!

Tálán egyetlen fontos tanulniva- 
lónk az életben, Őt megismerni. 
Különórák sokasága -  amire be
írattak s amire beíratjuk gyerme
keinket -  valószínű, hogy emlék 
marad; jó, ha nem nyomasztó kö
telesség emléke. De Krisztus isme
rete, a „hittan” hiánya vagy isme
rete egy életen keresztül elkísér!

S ezt a tudást, bölcsességet „in
gyen” kínálja az Isten. Csak kérni 
kell!

S talán mégsem ingyen van! Fi
gyeld a böjti vasárnapokat!

A  nagy tandíjat Valaki érted, he
lyetted kifizette. Vigyázz! -  ne
hogy kárba vesszen! Amen.

Kertész Géza

IMÁDKOZZUNK!..............
Istenünk, add bölcsességedet, mert 

a mi értelmünk rútul cserbenhagyott. 
Add, hogy tudjuk, mi az igazán fontos, 
és azt tanuljuk, tegyük és hirdessük. 
Ámen.
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Gy. u. de. 11. Kósa László; 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. Lehoczky 
Endre; Budafok, XXII. Já ték  u. 16. de. 11. 
Solymár Gábor; Budaörs (ref. imaház) de. 9. 
Endreffy Géza.

ÖTVENED VASÁRNAPON a litur
gikus szín: zöld. A délelőtti istentiszte
let oltári igéje: Jn  4,25-30; az igehirde
tés alapigéje: Jak  1,5-8.

„ERŐS VÁR A M I ISTENÜNK!” 
címmel evangélikus félórát közvetít a 
Magyar Rádió a Kossuth adó hullám
hosszán február 10-én, hétfőn 1330 
órakor. Előtte evangélikus korális- 
mertetés lesz 13.20 órakor.

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

február 8. szombat: Missziói Hír
adó ríttam

február 9. vasárnap: „Elő vízcsep- 
pek” -  Győri János Sámuel

Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 
19.

DUNAÚJVÁROS
A gyülekezet lelkészi hivatalának új 

(végleges) címe: 2400 Dunaújváros, 
Szilágyi E. u. 34.

Erre a címre küldhetők a „Dunaúj
városi Evangélikus Centrumért” ala
pítványnak szánt adományok és a gyü
lekezetünkkel együttérzők 1%-os adó- 
támogatása is. Adószám: 19097570 - 1  
-0 7 .

Az evangélikus óvónők országos ta
lálkozóját 1997. február 28.-március 2- 
án Albertirsán tartjuk. Érkezés pénte
ken 16 órától az irsai evangélikus gyü
lekezeti teremhez (Luther u. 3.).

Jelentkezés Murár Endréné óvónő
nél. Címe: Mustármag Óvoda, 2730 
Albertirsa, Arany J. u. 4. Telefon: 06 
(53) 371 765

A „SAREPTA” Evangélikus Szere
tetotthon megváltozott telefonszámai: 
Egészségügyi Gyermekotthon: 1029 
Budapest, Báthori L. u. 8. 275-8251. 
Öregek Otthona: 1021 Budapest, Mó
dón u. 6. 200-0002. Nővérszálló: 1029 
Budapest, Arany J. u. 3. 397-4690 -  
Szolgálati lakás: 379-3120.

A „SAREPTA” Szeretetotthon az 
alábbi feladatokra keres munkatársa
kat: konyhai önálló és kisegítő munká
ra, takarító és varrodai munkára 1-1 
fő. Szakképzett gondozó és ápolónői 
szolgálatra 3 fő. Jelentkezni levélben: 
1029 Budapest, Báthori L. u. 8. címen, 
vagy a 06-1-176-8590 számú telefonon 
lehet. Vidékieknek szállást tudunk biz
tosítani. -  Imádkozzunk, hogy az Úr 
„küldjön munkásokat” ma - ,  szereteté- 
nek továbbadására.

Jánosházi Evangélikus Harangért 
Alapítványra szánt adományokat kér a 
gyülekezet. Csekket kérni lehet: Cser
ági István lelkész, 9555 Kissomlyó, 
Kossuth u. 94. Tfcl.: (95) 458-219.

MEGHÍVÓ
Az Evangélikus Értelmiségi 

Műhely legközelebbi alkalma 
1997. február 19-én 18.00-2030 

között lesz a Deák téri 
Evangélikus Gimnázium 

dísztermében. Téma: 
JÖVŐNK AZ INTERNET? avagy 

amikor nem mi nézzük a tv-t, 
hanem az m inket Előadó: Havass 

Miklós, a Nemzeti Informatikai 
Stratégia Előkészítő Bizottság 

elnöke. Záró igehirdetéssel 
szolgál: dr. Hafenscher Károly 

lelkész

A Duna TV február 9-én, vasárnap 
8.05 órakor Melanchthon Fülöpről su
gároz műsort, születésének 500. évfor
dulóján. Szerkesztő műsorvezető: 
Fabiny Thmás. A műsort megismétlik 
február 11-én, kedden du. 4.05 órakor.

A Luther Szövetség kiadásában 
megjelent Luther Márton: Négy vigasz
taló zsoltár Mária magyar királynéhoz c. 
könyvének magyar fordítása. Fordítot
ta: Böröcz Enikő. A z  új könyv bemuta
tása február 13-án, csütörtökön du. 5 
órakor lesz a Huszár Gál Könyvesbolt
ban (IV, Deák tér 4.).

BÖRTÖNSZOLGÁLAT 
Imádkozzunk a reményüket vesztett 

embertársainkért, hogy felismeijék 
igazi reménységüket: Krisztust!

Keresztény-Zsidó Társaság rende
zésében február 10-én, hétfőn du. 5 
órakor előadás lesz a Fasori Gimnázi
umban a Zsidóság a hitoktatásban so
rozatban. Dr. Simor Mária tartja: Té
nyek -  hiedelmek címmel.

A Bethánia CE Szövetség német 
nyelvű bibliaórát tart minden kedden 
este fél 7 órakor. Egyetemi és főiskolai 
hallgatókat, felső osztályos gimnazistá
kat várnak a VIII., Krúdy Gyula u. 20. 
I. 9. sz. alatt.

MISSZIÓI PÁLYÁZAT 1
Az előző évhez hasonlóan az idén is 

pályázat útján kívánja szétosztani a 
Missziói Bizottság a missziói offertó- 
riumból befolyt összeget. Cél: gyüleke
zetek missziói munkájának támogatá
sa. A  pályázatnak tartalmaznia kell a 
konkrét missziói munka részletes ter
vét, költségvetését, valamint a pályázó 
gyülekezet költségvetésében missziói 
célra tervezett összeg nagyságát. A  pá
lyázatokat március 1-ig kell beküldeni 
a Missziói Iroda címére: 1085 Buda
pest, Üllői út 24.

HALÁLOZÁS
Özv. Ambrus Jánosné, a harta- 

dunatetétleni és kiskőrösi gyülekezetek 
tagja, lapunk hűséges olvasója, életé
nek 78. evében, január 17-én váratlanul 
elhunyt. A kiskőrösi temetőben helyez
ték nyugalomra. „Hála az Istennek, aki 
a diadalt adja nekünk a mi Urunk Jé
zus Krisztus által.” lKor 15,57.

NAPFÉNY idősek gondozóotthonainkba 
jelentkezéseket fogadunk el. 5712 Szabadkí
gyóson (Áchim u. 2.), férőhelyek 300 ezer 
forinttól. Emelt szintű otthonainkban 8316

Várvölgyön (Mátyás kir. u. 30.) férőhelyek 
750 ezer forinttól, mely összeg öröklődik. 
8380 Hévízen (Széchenyi u. 23.) elhelyezés 
havi gondozási díj fizetésével, apartmanban.

TORONYÓRA-KÉSZÍTÉS, FELÚJÍTÁS! 
Harangjáték-, haranglengető- és vezérlőóra
készítés. 85 év tapasztalata és világszínvonalú 
elektronika. Ötéves garanciával.

Óragyártó üzem: Konkoly József, 1102 
Budapest, Állomás u. 14. Tel/Fax: 260-7065, 
06 (30) 492 915

Speciális egyházi szabóság. Vállalja Lu- 
ther-kabát, oltárterítő előírások szerint mér
ték utáni elkészítését és javítását. Cím: Táhy 
László szabómester. Műhely 1078 Budapest, 
Murányi u. 57. I. em. 8. Telefon: 137-0354.

GOMBOS LAJOS 
aranykoszorús harangöntő mester

2162 örbottyán, 
Rákóczi út 119. Pf. 3- 
Tblefon: 06/28-360-175 
Budapesti iroda:
XIII., Jász u. 60/B 
Telefon: 330-6394

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.
(970006/20)
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 1040 Ft, egész évre 2080 Ft 
Előfizetési díj külföldön: 
szomszédos országokban; egész 
évre 4500 Ft (postázással együtt), 
más országokban (nyugaton): 
egész évre 45 USD (68 DEM) 
légipostával: 66 USD (99 DEM) 
Csekkszámlaszám: 
11708001-20204127 
Beküldött kéziratokat nem őrzünk 
meg és nem adunk vissza!
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HETILAP ARA: 40 FT

A Lélek próbája -  a kereszt. 
Ezért a kereszt: áldás! 

Böjti hívogatással zárom: 
Jöjjetek Krisztus nyomába a kereszttel

együtt, az Ő leikével. 
Szeretni -  mindhalálig.

Ordass Lajos

A TARTALOMBÓL
KÖSZÖNTÉSEK

MOZAIKKEPEK AZ ÖKUMENIKUS 
IMAHÉTRŐL

KÉSZÜLÜNK A NŐI VILÁGIMANAPRA

MELANCHTHON FULOP
S z ü l e t é s é n e k  ö t s z á z a d i k  é v f o r d u l ó j á r a

A kezdeményezés csodája
lMózes 3,14-15

Böjt első vasárnapja van. Ezzel az egyházi esztendő új 
szakasza kezdődik. Oltárainkon a gyertyák a bűnbánatot 
jelző lila terítő felett égnek.

Évről évre jön a böjti idő. Diójuk, hogy az ismétlődés
nek minden téren van olyan veszélye, hogy megszóljuk 
és ezért eltompulunk. A hit viszont azt jelenti, hogy na
ponta tudunk csodálkozni az ige üzenetén. Ez a csodálko
zás szólal meg a 8. Zsoltár 5. versében: „Micsoda a halan
dó, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondolsz rá”? Ez 
az ige minden nap éj, és böjt is minden évben új lehet an
nak, akinek szíve már kinyílt Jézus előtt.

Böjti sorozatunkban természetesen Jézus szenvedésé
vel, halálával foglalkozunk, de most úgy, hogy ószövetségi 
alakok állnak majd előttünk, akiknek életében és szolgála
tában több minden is előre mutat a szenvedő Megváltóra.

Igénk azt az első ígéretet tartalmazza, hogy Isten Meg
váltót fog küldeni. Ez csodálatos dolog! Gondoljunk be
le, hogy ez Isten második kezdeményezése. Az első a te
remtés volt, amelyben megalkotta ezt a csodálatos vilá
got és benne a saját képére teremtett embert. Az ember 
azonban mindent elrontott, mikor hallgatott a Kígyóra 
és Isten ellen fordult. És ez nem csak egyszeri engedet
lenség volt, hanem gyökerében rontotta meg az ember 
természetét. Eleve Istentől elidegenülten születik azóta 
Adám és Éva minden utóda. De igénk éppen arról szól, 
hogy Isten újra kezdeményez! Ez nem természetes. Az 
ember a Kígyóhoz pártolt, azután elrejtőzött Isten elől, 
félt Tőle, és Isten kérdésére nem felelt őszintén.

JVem természetes, hogy Isten mégsem veti el az em
bert. Elküldte az „asszony utódját”, Jézust. Jézus nem 
csak tanított, nem csupán beszélt Isten szeretetéről, ha
nem magára vette bűneinket. A mai nap ősi evangéliuma 
Máté ev. 4 részében Jézus megkísérléséről szól. Az első 
ember ugyan elbukott a próbán, a vizsgán, de Jézus min
den kísértést legyőzött. Szembefordult a test, a dicsőség 
kísértésével. Megtörte a Kígyó erejét.

Jézus keres minket ebben a böjtben is. Legfontosabb, 
hogy hittel vegyük, hogy Ő legyőzte a bűnt és Tőle kér
jünk naponta erőt minden próba, szenvedés és kísértés 
között. Mi gyengék vagyunk -  de 0  erős. Ha megfárad
tunk a mindennapi harcban, O vár, hogy nyugalmat és 
erőt adjon.

Böjt a tavasz idejére esik. Kezdődik, újul az élet. Ezt 
az újulást Jézus bennünk, a mi szívünkben akaija elvé
gezni. Naponta élhetünk Jézusból -  vagyis az Ő igéjéből 
-, Aki terheinket, bűneinket magára vette. Menjünk 
Hozzá megújult bizalommal és meg fogjuk tapasztalni, 
hogy akik az Úrban bíznak, azoknak ereje megújul.

Gáncs Aladár

Ünnepről ünnepre haladunk. Luther halálának 
emlékéve után, most Melanchthon születésének ke
rek évfordulója van: 1497. február 16-án született (és 
1560. február 19-én hunyt el 63 éves korában). 
„Germánia tanítója” -  akit bátran nevezhettek volna 
Európa tanítójának is -  megérdemli a vele való fog
lalkozást. Érdemes volna életrajzát is megírni. Külön 
kellene foglalkozni egyetemi, iskolai munkájával, 
könyveivel, írásaival, vagyis szolgálatával is. Megint 
más feldolgozást igényelne kapcsolata és hatása Ma
gyarországon. Foglalkozni kellene alakjával Luther 
Márton munkájával együtt, mert Melanchthon alakja 
sokszor eltorzult, árnyékba került, máskor esetleg 
függetleníteni akarták hatását a reformációtól.

Ebben az írásban azonban -  összefoglalásul, beve
zetőül -  nézzük azt, ami legjellemzqbb Mélanchthonra, 
s amely vonások 500 év után is taníthatnak minket. S 
tegyük ezt most úgy, hogy őt magát hallgassuk, gon
dolatait, mondatait, „fogjuk szaván” őt.

tyA fiatalok tanulmányainak megjavításáról.” Ezzel 
az előadással „robbant be” 1518. augusztus 28-án a
wittenbergi egyetemre a 21 éves görög tanár.......Isten
most a tudományokat helyreállította, hogy az igazán 
kegyeseket az egyházi tanítás megtisztításánál támo
gassa.” Vagyis az egyházi tanítás megtisztítása és a tu
dományok helyreállítása nála összefüggött. Mit értett 
ezalatt? Azt hogy az eredeti tanítást elhagyó egyházi 
hagyomány eltakarta, eltüntette, eltorzította az igazi 
tudományokat is. A  fiatal tudós professzor meg volt 
győződve, hogy a humanizmus (az ifjúság helyes okta
tása) és a reformáció találkozása új és igaz keresz- 
tyénséget, új általános műveltséget, új erkölcsöket és 
társadalmat, egy új világot fog hozni. A régi nyelvek
kel és a történelemmel azért kell foglalkozni, mert 
azok segítenek el a „forrásokhoz”, az eredethez tudo
mányban és evangéliumban egyaránt.

BUZDÍTÁS minden krisztusban hivő testvérhez
Közösségünk tagjai előtt nem ismeretlen, hogy az 

európai Katolikus Püspöki Konferenciák, valamint az 
Európai Egyházak Konferenciája 1997. július 23-29. 
közötti napokban rendezi meg a II. Európai Ökume
nikus Találkozót Grazban.

A Találkozó alapgondolata: Megbékélés és kiengesz- 
telődés, m int Isten ajándéka, és az új élet forrása. A II. 
évezred végének Európája valóban rászorul erre az 
isteni üzenetre. Bilincsek hulltak le Európában, de új 
konfliktusok mutatják meg az emberi szívekben való 
békétlenség erejét és keserűségét.

A Krisztusban hívő ember az apostoli igehirdetés
ből ismeri, hogy maga az Isten ajándékozott meg ben
nünket kiengesztelődésével a világ javára. Ő a megbé
kélés teremtője. Krisztus által kiengesztelt minket ön
magával, és nekünk adta a kiengesztelődés szolgálatát 
(2Kor 5,19). Ezen isteni ajándék befogadására és az 
új élet szolgálatának tanúságtevő vállalására gyűlnek 
össze egyházaink és közösségeink képviselői és a hí
vek ezrei Grazban. Bizalommal tölt el bennünket az 
1989-ben megrendezett I. Európai Ökumenikus Ta
lálkozó sikere és eredményessége, melynek alapgon
dolata „Béke, igazságosság és a teremtés sérthetetlensé
ge" volt.

A  magyarországi történelmi egyházak és közössé
gek vezető pásztorai egyetértésben hisznek abban, 
hogy ez a találkozó úgy lesz Istennek tetsző és előtte 
kedves, ha a Krisztusba megkeresztelkedett hívek 
imája segíti a résztvevők törekvéseit. Ezen meggyőző

désünkben ajánljuk a lelkipásztori szolgálatunkra bí
zott hívek imádságos szeretetébe a II. Európai Öku
menikus Thlálkozó ügyét és célkitűzéseit.

Tanúságtételünk mutatkozzon meg abban, hogy 
Nagyböjt 2. hetében -  február 24. és március 1. közöt
ti napokban testvéri közösségben szeretettel imádko
zunk a Tklálkozó célkitűzéséért, Isten dicsőségét és az 
emberek javát szolgáló sikeréért. Krisztus Urunk ál
dását kérjük a Thlálkozó résztvevőinek munkájára! 
Meggyőződésünk, hogy a Megváltó áldása erőt ad 
Európa népeinek a kiengesztelődés és megbékélés 
megvalósítására az új évezredben.

A Krisztus-hívők közötti egység építésének remé
nyében küldjük testvéri köszöntésünket

Dr. Seregély István Dr. Hegedűs Lóránt Dr. Harmati Béla
s. k s. k. s. k.

M agyar Katolikus Magyarországi Magyarországi
Egyház nevében Református Egyház 

nevében
Evangélikus Egyház 

nevében

Dr. Almási Mihály Csernák István Dr. Berki Feriz
s. k. s. k. s. k.

Magyarországi Magyarországi Magyar Ortodox
Baptista Egyház 

nevében
M etodista Egyház 

nevében
Egyház nevében

Dr. Daniié Krstíc Dimitrov Simeon Ardeieán Pál
s. k. s. k. s. k.

Budai Szerb Ortodox Magyarországi Magyarországi
Egyház nevében Bolgár Ortodox 

Egyház nevében
Román Ortodox 
Egyház nevében

Ezzel a „belépővel”, gondolkozással lett Me
lanchthon az egyetemi reform motorja, a reformáció 
gyülekezeteiben, egyházában az új iskolák szervezője, 
ügyének elméleti tudósa és gyakorlati építője. Ez ügy
ben olykor halálosan kifáradt, mégsem adta fel. S írta 
tankönyveit is a grammatika, görög és latin nyelv, a 
dialektika, retorika (gondolkozás és kifejezés művé
szete), de az erkölcstan, sőt a természettudományok 
terén is. Fizikakönyvét még a 18. században is ismer
ték. S így lett a tanítóképzés „apostola” is. Életét va
lóban a tanításnak és nevelésnek szentelte, méltán 
kapta a „praeceptor Germaniae” címet.

„Tőle tanultam az evangéliumot.” Ezt a mondatot 
életére visszatekintve és Lutherre emlékezve írja. Volt 
valami, amit a nagy tanítónak is tanulnia kellett. S fi
gyelemre méltó, hogy tanulmányait ebben a szóban 
sűríti össze: evangélium. A humanista professzornak, 
Melanchthonnak meg kellett tanulnia, hogy az evan
gélium dolgában nemcsak az ész, hanem a szív is sze
repet kap. És az evangélium szíve: Istennek Krisztus
ban hozzánk lehajtó irgalma, bűnbocsánata. Más szó
val: a megigazulás. Ez volt Melanchthon nagy leckéje 
és életre szóló tanulmánya. S így lett a tudós pro
fesszor egyre inkább teológussá is. így nyeri el a „bac
calaureus biblicus” címet, és éppen Luthernak, atyai 
barátjának ösztönzésére így kezd teológiai előadások
ba is. S itt megint a lényegre tör: Máté és János evan
géliumát magyarázza többek között. Aztán egyre in
kább Pál apostolra koncentrál. S később a Római le
vél olvasása közben látja meg: mennyi teológiai köz
ponti fogalom gyűjtőhelye ez a levél. Kiemeli ezeket: 
bűn -  kegyelem -  megigazulás -  hit -  békesség -  enge
delmesség -  új élet -  üdvösség stb. S ezeket a fogalma
kat magyarázza. így születik meg a Luther által dicsért 
könyv: a reformáció tanításának rendszeres összefog
lalása -  a „Loci communes theologici” -  fontos teoló
giai helyek gyűjteménye és magyarázata. Ez az út ve
zet oda, hogy 1530-ban, Augsburgban ő a hitvallók 
teológusa (Luther nem lehetett jelen!), ő fogalmazza 
meg evangélikus egyházunk máig érvényes alaphitval
lását: az Ágostai Hitvallást. Aki életén át tanulta az 
evangéliumot, 500 év után is tanítani tud minket Isten 
dolgaiban.

„...M indeneket az egy tiszta igazságra és keresztyéni 
egyetértésre visszavezessünk... ” Ez a harmadik monda
ta, amelynél meg kell állnunk. Ez a mondat is az 
Ágostai Hitvallásból, annak bevezetéséből való. 
Melanchthon gondolkodásában az igazság és egyetér
tés együtt vannak! A tiszta, precíz, világos hitvallás

nem a feszültségek fokozását, hanem a végső egyetér
tést szolgálta nála. „Hogy mindnyájan az egy tiszta és 
igaz hitet valljuk, amint egy Krisztus alatt élünk, élhes
sünk egy keresztyén egyházban is egységben és egyetértés
ben” -  úja ugyanitt. Még a vitára nézve is ezt vallja: 
„barátainkkal barátságosan” kell folynia. Mert közös 
kell legyen a cél: „hogy a viszálykodás Isten segítségével 
megszűnjék ”

Ezért emlegeti oly sokszor az egyetemes zsinatot is, 
sokáig ott reméli a megoldást. S kis híján ő a protes
tantizmus képviselője a tridenti zsinaton is. Minden
esetre olykor titkosan, máskor nyfltan tárgyal az el
lenféllel. Szerepét így is össze lehet foglalni: hídépítő 
és nem híd felégető. Még akkor is tárgyal a katolikus 
oldallal, amikor Luther már régen nem helyesli a be
szélgetést. De így ül le tárgyalni a reformáció svájci 
szárnyával is, még arra is kész, hogy az egység érdeké
ben az úrvacsorái tanítás szavain, fogalmazásán is vál
toztasson, enyhítsen.

Mert Melanchthon számár? a reformáció szíve 
még mindig és szinte kizárólag a kegyelem, a megiga
zulás és az ezzel kapcsolatos kérdések -  minden más
ban kész tárgyalni, békét keresni, ki kell mondani ezt 
a szót is: kompromisszumra is készen. Ez a szerepe vi
tatható is. Luther maga mondta: „én nem tudok olyan 
csendben lépkedni (fogalmazni)...” S a reformáció 
második nemzedéke meg is támadta Melanchthont, 
nem túlzás, meg is keserítette életét. S ő, aki élete 
utolsó szakaszában világosan és tisztán nyilatkozott, 
éppen a legvitásabbá lett kérdésekben, bizony sokszor 
szenvedett „Luther éleitől és sarkaitól”, de tudta, hogy 
„mesterével” összetartoznak elválaszthatatlanul. S ná
luk valóban igaz volt, hogy nagyobb és erősebb volt, ami 
egybefűzte őket, mint az, ami különbség volt kettejük kö
zött.

így küzdöttek együtt és talán másként is, LptJjej jés 
Melanchthon, s együttes küzdelmük eredménye, amit 
ma a reformáció tanításának vallhatunk, s az egyház, 
amelyben élhetünk, hiszen -  és ebben teljesen egyek 
voltak -  mindketten Isten reformáló szándékának esz
közei akartak lenni és voltak is. Születésének 500. év
fordulóján köszönjük meg most Melanchthon Fülö- 
pöt is:

a nagy oktatót és nevelőt,
az evangélium tanulóját és a precíz teológust,
a békére és egyetértésre törekvő hídépítőt.
S talán éppen ezeknek a (vitatható?) vonásoknak 

„együtteséből” volna ma is tanulnivalónk?
Keveházi László

Készülünk a IX. Evangélikus Világgyűlésre
Hongkong, 1997. július 8-16.

5. NŐK, FÉRFIAK 
ÉS FIATALOK AZ EGYHÁZBAN 
ÉS A TÁRSADALOMBAN

1. A negyedik altéma:
A nemek szerepe az egyház 
teológiájában és életében

Teológiai alapunk

A keresztyén teológia alapvető
en szemben áll a nemek közötti 
mindenfajta hátrányos megkülön
böztetéssel.

A Biblia szerint mind a férfi, 
mind a nő Isten teremtménye. 
Mindkettő „Isten képmása”. Egy
más mellé és nem egymás fölé 
vagy alá rendelte őket, hanem „se
gítőtársakul” -  mai szóval part
nerként -  a családban és az embe
ri közösségekben (Vö. 1 Mózes 
1,27; 2,18 és 24). A bűn rontása is 
egyformán sújtja a férfi és a nő 
életét (Genezis 3. fejezete). De a 
Krisztus-hitben történő szabadu
lás és megújulás, a megváltás is

minden különbségtevés nélkül te
remti őket újjá: „Krisztusban 
nincs többé ... sem férfi, sem nő, 
mert ti mindnyájan egyek vagytok 
a Krisztus Jézusban” (Vö. Gál 
3,28).

Az egyház tanítása tehát vilá
gosan ellene mond mindenfajta 
diszkriminatív megkülönbözte
tésnek a nők és a férfiak között, 
mind a családban, mind a társa
dalomban, mind az egyház kö
zösségében. A világban a férfiak 
és a nők közötti sokfajta hátrá
nyos megkülönböztetést ma az 
emberi jogok egyenlőségével, 
ennek emberi törvényekbe ikta
tásával igyekeznek megoldani. 
Az egyház tanítása szerint azon
ban a nemek egyenrangúsága 
nem csupán emberek által kiala
kítandó, ezért relatív- megvál
toztatható -  jogi rend. Jóval 
több ennél: Isten örök, teremtési 
rendje, mégpedig minden kor, 
minden kultúra számára! A ne
mek „egyenjogúsága” nem pusz
ta „jogrend”, hanem a legmaga
sabb értékrend, amit a relatív és 
emberek által megváltoztatható 
emberi jogrendek fölött Isten 
örök, szent akarata nyilvánít ki a 
nők és férfiak egymáshoz való vi
szonyára nézve. Szemben bármi
féle önző, bűnös diszkrimináció
val, hagyományos vagy modern 
hátrányos megkülönböztetéssel. 
Férfiak és nők: egyformán „Isten 
képmásai” és egymásnak Isten
től rendelt „segítőtársai” a te
rem tett világban.

A z egyház életében

A keresztyénekben is jelen lévő 
bűnös önzés miatt maguk az egyhá
zak is sokszor vétkeztek történel
mük során ezen a területen. Ennek 
a példái már a bibliai keresztyén 
gyülekezetekben is tükröződnek. Az 
egyház további története során -  
rendszerint a világban uralkodó gaz
dasági-társadalmi rend hatására -  a 
nők sok hátrányos megkülönbözte
tésben részesültek. Nem vehettek 
részt a papi, lelkészi szolgálatban, az 
egyház vezetésében. De az egyházak 
sokszor hallgatásukkal is részesek 
voltak a nőket sújtó családi vagy tár
sadalmi diszkrimináció fönnmara
dásában évszázadokon keresztül.

Korunkban elsősorban a refor
máció egyházai -  így az evangélikus 
egyházak is -  síkraszálltak a nők lel
késszé szentelése és papi szolgálata 
mellen, szemben sok évszázados 
egyházi tradíciókkal. Világszerte ke
resik ma a helyes megoldásokat a 
nőknek az egyházi élet minden terü
letén érvényesülő egyenjogúsága ér
vényesítésére, az erre való nevelés 
és fölkészítés útján. A Lutheránus 
Világszövetség Dar-es-Salaamban 
(1977), Budapesten (1984) és leg
utóbb Curitibában (1990) tartott vi
lággyűlései, számos nemzetközi teo
lógiai konferenciája hozott fontos 
javaslatokat és határozatokat ezen a 
területen. Hongkongban bizonyo
san tovább folytatódik majd a vita a 
nők és férfiak részvételéről az egy
ház mai életében.

(Folytatás a 3. oldalon)
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Böjti jelképek
Olvasva a címet, tán 

sokakban felmerül a 
kérdés: mi az a Böjt? És 
mik azok a jelképek? 
Bizonyára mindannyi
an fel tudnátok sorolni 
nagyobb egyházi ünne
peket. Elsőként talán 
mindenkinek a Kará
csony jut az eszébe, 

azután a Húsvét, és a Pünkösd. Valóban, ezek a legin
kább számontartott ünnepek. De van még sok más ünne
pe is az egyházi esztendőnek. Sőt beszélhetünk úgyneve
zett „ünnepkörökről” is. Ezek olyan időszakok, melyek 
egy-egy jelesebb ünnephez kötődnek, azt megelőzve, 
mintegy előkészítve. Mint például Karácsonyt a remény
teli várakozással előkészítő Ádvent, és a szintén Jézus 
születéséhez kötődő névadás ünnepe, a január 1., majd a 
január 6-i Vízkereszt. Mindezt az időszakot, tehát az Ad
venttól Vlzkeresztig tartó időt úgy hívják: Karácsonyi ün
nepkör.

Egy ilyen ünnepkörnek a része a Böjt. Ahogy Kará
csonyt a négy ádventi hét előzi meg, úgy a Húsvét előtti 
mintegy hat hetet böjtnek nevezzük. A Böjt Hamvazó
szerdával kezdődik, ami ebben az évben február 12-re 
esik. Ekkor vége a farsangi mulatságoknak, a báloknak, 
mert a böjti idő a csendes önvizsgálat, a bűnbánat ideje.
A keresztyének figyelmét a Böjt arra hivatott felhívni, 
mit jelent számunkra Jézus szenvedése, halála és feltá
madása, mely eseményekről a Böjtöt lezáró Nagyhét és 
Húsvét napjain emlékezünk meg különösképpen.

A másik kérdésünk az volt, hogy mik azok a jelképek? 
Talán kis fantáziával azt is mondhatnánk, hogy „beszélő 
képek”. Azokat a képeket nevezzük jelképeknek, melyek

A korona
„ Tartsd meg, amid van, hogy senki el ne vegye koro

nádat!”
Jelenések könyve 3,11

A királyok és feje
delmek koronát vi
selnek a fejükön. 
Koronájuk nem 
puszta dísz, hanem 
elsősorban erő és 
hatalom jele. A ko
ronájukat azonban 
el is veszíthetik. 
Isten minden em
bert gyermekévé fo
gadott. Amikor te 

még kis csecsemő voltál és megkereszteltek téged, akkor 
a lelkész háromszor vizet öntött a fejedre ezekkel a sza
vakkal: „Megkeresztellek téged az Atya, Fiú, Szentlélek 
nevében.” Akkor te is egy felbecsülhetetlenül értékes 
mennyei koronát kaptál Jézustól. De amint a földi kirá
lyoknak vigyázniuk kell értékes koronájukra, úgy neked 
is meg kell becsülnöd az Istentől kapott „koronádat”! 
Azért int téged is az ige: „Tartsd meg, amid van, hogy 
senki el ne vegye koronádat!” Amikor Jézus az utolsó íté
letről beszélt, akkor azt is említette, hogy mindazok, akik 
itt a földi életben hűségesek voltak, a mennyben elnyerik 
az élet koronáját. Az lesz a jele annak, hogy ők a Király, 
a mennyei Atya gyermekei.

Mikkola Lauri

VEDD ES OLVASD
Játékos ismerkedés a Bibliával

Ma Pál apostol levelei közül keresünk egyet. Ponto
sabban az egyik levél címzettjét. „Különös ismertetője

le”, hogy az apostol levele első soraiban megemlíti a cím
zett nagyanyjának és édesanyjának a nevét. A két asszony 
Lóisz és Emiiké. De kihez szól az apostol levele?

Apával Mumengben
Nyolc hónap várakozás után végre elmehettem apával 

megnézni egy projektjét Mumengbe, mert autóval lehet 
oda menni. Útikalauzunk egy Malac Joom nevű bácsi 
volt, aki jól ismeri Mumeng hegyes-völgyes vidékét. Kis
fiát is magával hozta, akivel jó barátságot kötöttem.

Az út 2 óra hosszú volt és egy függőhidat mentünk fe
lülvizsgálni. A híd sürgősen javításra szorul, mert régi és 
rossz állapotban van. Ennek oka az, hogy mindennap 800 
ember megy át rajta és ez nagyon megrongálja. Ráadásul 
fából és fémből van építve, de ahhoz képest, hogy 35 
éves, eléggé jól tartja magát, de életveszélyes, mert ágak
kal van kitámasztva. Mumengtől egy fél órát kellett au
tózni, hogy eljussunk az úgynevezett Bulolo folyóhoz és 
onnan még egy 10 perces gyaloglás után elérkezzünk a 
hídhoz. A híd alatt egy aranymosó hely van, de most ép
pen senki sem mosott aranyat.

Nagy meglepetés fogadott minket, amikor megláttuk a 
60 m hosszú és 1,2 m széles hidat, sokkal kisebbre számí
tottunk. Apa első látásra megmondta, hogy új hidat kell 
építeni, úgy tervezi, hogy a régi híd fölé fogja majd építe
ni az újat. Egy óra méregetés után el kellett indulni, mert 
már kora délután volt és még egy forrást is meg kellett 
néznünk.

Délután 2-kor indultunk vissza és én a fél utat végig
aludtam, hiszen nem vagyok még hozzászokva az őserdei 
sétákhoz. Szerintem nagyon hasznos és érdekes munka, 
amit édesapám végez. Máskor is szeretnék vele tartam.

Bálint Márton 10 éves tanuló 
Pápua Új-Guineából

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

A MÁSODIK PARANCSOLAT
egy valamire nagyon jellemző dolgot ábrázolnak. Erről a 
valamiről ezáltal elmondanak, bemutatnak valamit. Idő
vel azután ha gyakrabban használjuk azzal a valamivel 
kapcsolatban ugyanazt a képet, az jelképpé lesz, és ha 
csak meglátjuk, már a képről eszünkbe jut az a bizonyos 
valami. Hű de bonyolultan írtam le! Ez azért ennél egy
szerűbb. Majd a példákon hamar világossá válik. Tehát a 
Böjtnek is vannak ilyen jelképei. Azaz olyan képek, áb
rák, melyeket ha megpillantunk, a Böjtöt juttatják az 
eszünkbe. Ezek általában olyan dolgokat ábrázolnak, 
melyek Jézushoz, Jézus szenvedés történetéhez kapcso
lódnak. Ma a talán legtöbbször látható böjti jelképet, a 
töviskoszorút mutatom be. Amikor Pilátus helytartó előtt 
a sokaság követelte Jézus keresztre feszítését, azzal is vá
dolták, hogy ő a „zsidók királyának” vallja magát. A Jé
zust gúnyoló katonák csúfolódásként beöltöztették Őt 
„királyi díszbe”. Katonaköpenyt borítottak a vállára pa
lást gyanánt, jogarként nádszálat adtak a kezébe, korona 
helyett pedig tövisből font koszorút nyomtak a fejére. El
képzelhetitek, micsoda fájdalmat okoztak a vékony fej
bőrt felsértő tüskék. A gúnyolók nem gondolták, hogy 
amit ők csúfság gyanánt tettek, azzal épp Jézus igazi 
nagyságát tették nyilvánvalóvá. Valódi hatalmának jele 
nem a gyémántokkal ékesített aranykorona, de ez a véres 
koszorú. Hisz maga Jézus vallotta magáról, Ő nem azért 
jött, hogy uralkodjon, hanem hogy az életét adja az em
berekért. A töviskoszorúból készített korona „beszéde
sen” jelképezi Jézus irántunk való szeretetét. Azt, hogy 
értünk micsoda szenvedést és megaláztatást vállalt. A tö
viskoszorú jelképe erre emlékeztet bennünket. Arra is fi
gyelmeztet, hogy ahogy Jézus vállalta értünk az áldoza
tot, úgy mi sem lehetünk közömbösek a másik ember 
nyomorúsága iránt!

Cs. F.

Károli-fordítással a kezében 
igyekszik meggyőzni, hogy Isten 
neve valójában Jehova, s ha én 
nem ezt használom -  nem Őt szó
lítom, ezért nem is Hozzá imádko
zom.

Jehova tanúi ezt hirdetik többek 
között, s kirekesztő szűkkeblűsé- 
gükkel önmaguk felett mondják ki 
az ítéletet, hiszen tudomásul kell 
vennünk, hogy Izráel fiai olyannyi
ra igyekeztek megtartani a 2. pa
rancsolatot, hogy az Isten nevét 
jelző négy szent mássalhangzót 
(JHVH) a szent iratok olvasása so
rán sem ejtették ki, helyette az 
Adonáj (ÚR) szót mondták. Majd 
amikor később a Szent Iratokban 
jelölni kezdték a magánhangzókat 
-  addig csak mássalhangzókból állt 
a szöveg -, hát az Adonáj magán
hangzóit kapta a JHVH (ez a hé
berben érzékelhető igazán).

A tudomány különféle leletek 
figyelembevételével állítja ma azt, 
hogy az eredeti hangzás a Jahve le
hetett, az új fordítású Biblia azért 
ezt használja.

Ez a találékony zsidó hozzáállás 
is meg kell hogy erősítsen minket 
abban, hogy többről van szó e pa
rancsolatban, mint levegőben el
úszó szavakról. Az emberi lélek

Ne vedd hiába Istened nevét!

legnagyobb Szakértője, Tferemtője 
nem engedi, hogy nevével dobá
lózzunk. Megtiltja, hogy hiteltelen 
szavainkat elfedjük vele, hogy 
szentfazék módon mint varázsszót 
hajtogassuk. És nem tűri, hogy ha 
bosszúság ér, ocsmány szitkokat 
fűszerezzünk vele.

ELLENBEN biztat, hogy segít
ségül hívjuk Őt ínségünkben. Hoz
zá forduljunk nehézségünkben. 
Hálát adjunk Neki ajándékaiért.

Ahogy Jézus nem eltörölni jött a 
törvényt, hanem betölteni, úgy 
nem „hatálytalanítja” ezt a paran
csolatot sem. Helyette megtanít, 
sőt biztat is, hogy úgy szólítsuk 
meg Istent, mint Mennyei Atyán
kat. Akihez továbbra is tisztelettel,

félelemmel kell járulnunk, de Aki 
ezzel együtt a minket oly nagyon 
szerető Mennyei Atya.

Bár másképp, a tőle megszokott 
ízes fogalmazással -  sőt mosolyra 
fakasztóan is talán, de mindenkép
pen komoly tanítási célból -  Lu
ther Márton is ír a Nagykátéban e 
parancsolatról: „Az iljú nemzedé
ket mindennél komolyabban kelle
ne arra szoktatnunk, hogy ezen és 
a többi parancsolaton csüngjön a 
szeme. Ha pedig megszegik, rög
tön legyünk nyomukban a vessző
vel, sőt tartsuk elébük, és ismétel- 
tessük velük a parancsolatot...”

Ne vedd hiába Istened nevét!- 
Schalter Bernadett 

teológus

„Szabad lehetsz a tiszta beszédre!
Engem sem kell kényszerítened, hogy segítsek neked. 
Nem várom el tőled, hogy kegyes imamalom legyél, 
hiszen Mindenhatóként is barátod vagyok 
és szabadon segítek neked.
Nem kell átkozódnod és esküdöznöd, 
szavadnak önmagában hitele lehet.
Ha bosszúság ér, nem kell istenkáromló szavakat 
kiáltanod vagy mormognod.
Ha engem szeretsz, szabad lehetsz a tiszta beszédre!”

Kérdezz! Felelek!
Nagyon jó  ifjúsági órán vettünk részt. Kérdéseket húztunk, és nemcsak a 

„húzó” mondta el véleményét, hanem a többiek is. Csak néhányat írunk le. 
Biztosan ti is beszélgettek hasonló témákról Jó lenne tudni véleményeteket. 
Szívesen olvasnánk az újság hasábjain.

1. M it jelent nektek az, hogy meg 
vagytok keresztelve?

-  (néma csend) ... Tulajdonkép
pen nem tudok erre válaszolni. Ta
nultam róla, tudom, mi az, de én 
még nem gondolkodtam el azon, 
hogy nekem mit adott. Nem érzem 
még a többletet, amit a keresztség- 
ben kaptam.

-  Szerintem akkor tudnánk er
ről igazán beszélgetni, ha felnőtt
ként kérnénk a keresztséget, mert 
akkor már tudatosodna bennünk 
az értelme.

Véleményem szerint éppen 
abban láthatjuk meg Isten kegyel
mét, hogy már akkor magáévá fo
gad, amikor még nem is tudunk 
nyilatkozni ennek érdekében. Ez 
ajándék, és az ajándékban az a jó, 
hogy azt nem kéri az ember, ha
nem kapja.

2. Milyen volt a karácsonyotok? 
Tudunk-e ma egyáltalán ünnepelni?

-  Olyan volt, mint a többi.
-  Üresnek tűnt! Pedig tulajdon

képpen sok volt az ajándék, jó volt 
a családi együttlét, de ...

-  Nem szeretem azt, hogy az 
emberek az ünnep lényege helyett 
a külsőségre figyelnek csupán. 
Egyik üzletből a másikba rohan
gálnak. Az utolsó napon szinte el
tapossák a másikat, hogy nekik 
még jusson az a bizonyos áru. Na
gyon szeretném, ha visszakapnák 
mély tartalmukat az ünnepek.

. 3. Szoktatokre terveket Jcészíteni.az 
új évre?

-  Nem, ugyanisi nagyon lehango-. - 
ló, ha tervet készítek, és nem tu
dom megvalósítani.

-  Szoktam, ráadásul olyat, ami 
maximálisan sokat követel, így 
nem tunyulhatok el, húzóerőként 
szolgál.

-  Szerintem a tervkészítés nem 
csupán azt jelenti, hogy időpon
tokhoz fontos eseményt kötök. Az 
is tervkészítés, ha elhatározom, 
hogy ebben az évben többször jö
vök templomba, jobban odafigye
lek olyanokra, akik elmaradoznak 
az ifiről. Én ezt szeretném megva
lósítani, s ezt nektek is javaslom!

zuglói ifi

III. Keresztyén  
Ifjúsági Nap  

Nyíregyházán

A Nyíregyházi Evangélikus 
Kossuth Lajos Gimnázium a me
gye egyházi iskoláit hívta meg ta
lálkozóra 1997. március 21-ére. Öt 
gimnázium (két katolikus, görög 
katolikus, református, evangéli
kus) és egy szakközépiskola rész
vételével egésznapos programot 
szerveztek a fiatalok számára: bib- 
liaismereti vetélk^dpvsl,T,9yj(j ir,o- 
dalmi bemutatkozó műsorokkal, a 
hittan-,' ill. rajzpályázatok ered
ményhirdetésével és jutalmak ki
osztásával.

PÁLYÁZATOT hirdettek két 
tárgyban: hittan-pályázat kereté
ben 12 témából lehet választani, a 
rajzpályázatra szabadon választott 
bibliai témájú, tetszőleges techni
kával készített műveket várnak. A 
pályázatok beküldési határideje: 
1997. március 1. További informá
ciót az iskola igazgatósága ad: 
4400 Nyíregyháza, Szent István út 
17-19.

Egy Reményik-vers margójára
Mára száműztem minden földi dalt, 
a lelkem messzi magasságba vágyott, 
adok az Istennek egy szerenádot

S íme a felhőkárpit kissé meghasad, 
gyertyaláng libben a függöny alatt, 
hogy észrevette: jelt ád az Isten.

Reményik Sándor: Szerenád

Kozmikus távolság. Messzeség. A  szavak visszahulla
nak rám. Kiáltok, de hangom elvész. Talán túl halk, túl 
erőtlen. Könyörgő vagy bűnbánó imádság panasz vagy 
hálaadás; úgy érzem: visszapattan az ég tükörsima pán
céljáról.

Előbb kétségbeesés, majd tehetetlen düh fog el: miért 
nem szól az Isten ? „ Földi dalomra ” miért nem válaszol? 
Hiszen úgy vágyódom Hozzá. Felé nyújtom kezem, de 
csak az ürességet öleli át karom. Feltekintek, de hiába 
erőltetem a szemem, nem látok még pislákoló fényt sem. 
Talán még a csillagok is kialudtak?

Pedig emlékszem a régi érintésre. A z „első szeretet” 
határtalan boldogságára, mely nincs e világ korlátái kö
zé zárva: végtelen, mint az univerzum. Emlékszem, mert 
részem volt benne. Kitágult a látóhatár, ragyogó színek
be öltözött a szürkeség a homályt átjárta a Fény, az 0  
fénye. A  csendet korábban sosem hallott hang zengése 
töltötte be, úgy hittem: más dimenzióba kerültem. Am i 
addig volt, csak halvány árnyéka lehet az újnak

S hová tűnt most mindez? Ki vette el tőlem? Vagy én 
veszítettem el talán? Istenem, miért is nem vigyáztam rá 
jobban?!

Mégis, újra, szólni kell. Nem az Isten néma. A  régi 
érintés nem múlhat el, nem fáradhat el! Felidézem ma
gányomban az első találkozás pillanatait, s érzem, átjár 
ismét a gyönyörűséges borzongás, mint akkor, először, a 
Mindenható jelenlétében. S most nem nyomaszt a min
dennapok terhe, az ajtóm előtt sorakozó gondok odébb-

álltak Könnyű vagyok, egyszerre üres és csodálatosan 
betelt: Ővele. Igen, most már kész vagyok: a lelkem sze
renádot ad Istenének Megnyugvás és hála tölt be, körül
ölel a dallam, lággyá és barátságossá teszi a légkört.

A z éj függönyén át egy résen rám tekint az ég. Előbb 
csak pislákol, majd fellobban a gyertyaláng. Apró kis 
fénycsóvája megtalál engem, itt lenn. Átjárja a hideg űrt, 
a közömbös szíveket, legyőzi a kozmikus távolságot.

Nem, nincs messzeség. Közel az Isten.
Kőháti Dóra 

V évf. teol. hallgató

Egy papköltő halálára
Mert vándorút az élet, 
s a vándornép hazája 
mindig ígéret földje, 
míg Istent nem találja.

C sanád B éla

-  Jobban vagyok csak kicsit lefogytam..., de igazán 
jó l vagyok -  mondta hatodik verses kötete megjelenése 
alkalmával rendezett irodalmi esten, amikor a kórházi 
napokról beszélgettünk meglepetésemre egy korábbi 
verséből idézett:

„van olyan fa, mely ha kivágják, 
földre dőlve is újra hajt még, 
gyökértelen is újra zöldül, 
mert élni drága kötelesség!”

-  és kissé elmosolyodva másról kezdett beszélni, aztán 
átadta Prokop Péter „Tarkabarka” című, akkor megje
lent könyvét azzal a kéréssel, ismertessem az Evangéli
kus Életben. Többször előfordult, hogy katolikus írók 
müveinek ismertetését kérte az Evangélikus Életben, 
mert dr. C s a n á d  B é l a  pápai prelátus, a Páz

mány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karának 
professzora, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége ala
pítója és országos elnöke nemcsak beszélt az ökumeniz- 
musról, fontosnak tartotta az együttműködést, az egy
más segítését.

M int költő, mint ember nagyon érzékeny volt, mint 
beteg sem panaszkodott. Igyekezett a dolgokon felül
emelkedni, de egy-két keserűen elejtett szava utalt azok
ra az időkre, amelyekben versében tette fe l a kérdést:

„Ki vagyok én, Istenem?
Hová lett egyetlen személyiségem?
Te minek nevezel?”

Hetvenedik születésnapja már búcsú volt az élettől, a 
mélységes hittel végigjárt életúttól. Pap volt és költő: hite 
vezette nem mindig könnyű napjaiban s tiszta, a szépet, 
az igazságot kereső költészete ad számot munkásságá
ról, mindennapjairól, érzéseiről, gondolatairól.

„Csak Istennek hiányzol 
igazán, senki másnak.
Szélfútta kóró lennél, 
ha nem választ magának 
lakóhelyet szívedben, 
hol mindig megtalálhat.”

,yA Szeretet nem lehet magános!” -  írja más helyen -, 
de ő  valójában magános volt, bár erről is csak verseiben 
szólt. Ezért szerette annyira a maga kialakította ottho
nát, az Adalbertinumot (mint egyszer tréfás-komolyán 
mondta „utolsó előtti otthonát”) mert a virágos teraszon 
ülve

.................az ember
oly szívesen mereng el életén, 
nézi a tájat, a fák kontúrjait, 
a házak elmosódó sorfalát, 
és önmagára gondol, életére,
-  mig kint szelíden szálldogál a hó -  
az életére gondol, amely mint a táj 
egyszerre fényes és homályos, 
egyszerre látható és láthatatlan...”

Schelken Pálma

„Jézus lábnyomában”
Az Ökumenikus Tanulmányi Központ -  Isten segítsé

gével -  1997-ben az első zarándokúját április 8-15. kö
zött tervezi a Szentföldre, amely a Jézus nevéhez kapcso
lódó bibliai helyek mellett az ismertebb zsidó, római és 
muzulmán emlékhelyeket is felkeresi. -  Jaffa, Tel-Aviv, 
Caesarea, Haifán a Karmel-hegyi kolostor és a Bahai 
szentély. Akkón a keresztesek vára és a karavánszeráj. A 
Tábor-hegy után Názáret, Kána, Kapemaum, a Gene- 
záret-tó mellett a Kenyérszaporítás és a Boldogmondá
sok hegye, Tiberiás és Yordanit, a modem keresztelő
hely. Beth-Alpha és Beth-Sheán után Jerikó, a Pálmák 
városa, Masszada és Qumrán megtekintéséhez kapcso
lódóan fürdés a Holt-tengerben.

Jeruzsálem látnivalói elsorolhatatlanok: az Olajfák he
gye, a Dominus flevit-templom, a Getsemáne-kert, az áru
lás barlangja, Mária sírja. A Via Dolorosa 14 stációja, köz
tük az Ecce Homo-ív, Czirénei Simon és Veronika emlék
helyei, a Golgota, a Megkenetés köve, Krisztus sírja, Dá
vid tornya, Dávid sírja, az Utolsó vacsora terme és a 
Dormitio, Mária elszenderülésének helye. A Siratófal, az 
El-Aksza mecset és a Szikladóm után Betlehemben Jézus 
születési és Ain Káremben Keresztelő János születési he
lye, végül az Izraeli Parlament, a Kneszet, a Menóra, a 
Könyv Háza és Yad-Yashem, a zsidó mártírok emlékhelye.

Elszállásolás a tengerparton, majd egy kibuc kényel
mes szállodájában a Tábor-hegy tövében, végül 
Betlehemben, háromcsillagos szállodában, félpanzióval. 
A csoportot teológiailag képzett vezető kíséri.

A teljes nyolcnapos út ára -  ahol sem szabadnap, sem 
fakultatív program nincsen -  jelenleg az US dollár válto
zásának függvénye. Mai árakon 850 USA dollárnak meg
felelő forintösszeg. Ebben a részvételi árban azonban 
minden költség benne van: repülőjegy, repülőtéri illeték, 
biztosítás, kétágyas fürdőszobás szállás, reggel svédasz
tal, este négyfogásos meleg vacsora, légkondicionált 
busszal szállítás, és mindenhova belépő.

Érdeklődni és jelentkezni lehet az Ökumenikus Tanul
mányi Központban személyesen, levélben vag> telefonon 
(1114 Budapest, Bocskai út 15. III. 3. Tel. és fax: 166- 
4790; ületve dr. Bajusz Ferenc ny. teológiai professzor te
lefonján: 287-3086.
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K észülünk a IX. Evangélikus Világgyűlésre MOZAIKKÉPEK AZ ÖKUMENIKUS IMAHÉTRŐL
(Folytatás az 1. oldalról)

A  társadalomban

Az egyház és a keresztyén ember 
számára azonban állandó etikai 
föladat az is, hogy aktív módon és 
sokféle formában segítse Isten aka
ratának, jó rendjének érvényesülé
sét a körülötte élő társadalom és az 
embervilág életében. A Világszö
vetség javaslata szerint a IX. Evan
gélikus Világgyűlésen a következő 
területeken kívánják megvitatni a 
keresztyén részvételt a nők hátrá
nyos megkülönböztetése elleni 
mai, világméretű küzdelemben. 1. 
Egyenjogúság nők és férfiak között 
a társadalomban, az emberi jogok 
területén. 2. A nők egyenjogúságá
nak érvényesítése a gazdasági élet
ben, az egészségügyi gondozásban, 
a nevelés, a kulturális élet területe
in. 3. Egyenjogúság és segítőtársi 
viszony a családi életben. 4. Az 
egyházak és keresztyének részvéte
le a nők szegénysége, gazdasági és 
hivatásbeli hátrányos helyzete elle
ni segítségadásban, a különféle mai 
társadalmi rendszerekben. 5. A 
nők védelme az erőszak különféle 
formáival szemben a családi élet
ben, a hivatásban, a mai háborús 
konfliktusokban. Milyen keresz
tyén feladatokat látunk mi ezeken 
a területeken?

2. A hatodik altéma: Fiatalok az
egyházban és a társadalomban

A  fiatalok az egyház életében

A fiatalok nemegyszer úgy ér
zik, hogy az egyház elsősorban a 
felnőttek közössége és az idősebb 
nemzedék otthona. Ezért próbál
ják meg gyakran -  idegennek érez
ve szüleik és nagyszüleik istentisz
teleti életét, teológiai tradícióit -

megszervezni a „saját egyházu
kat”. Ma a karizmatikus mozgal
mak is sok fiatalt vonzanak. De 
többnyire ezek sem tudják őket 
bekapcsolni, aktívvá tenni a saját 
gyülekezetük életében. Ezért fi
gyelmeztette Dietrich Bonhoeffer, a 
modem kor mártír-teológusa, már 
hatvan évvel ezelőtt az egyház ifjú
sági munkáját így: „Az egyház jö
vője nem a fiatalság, hanem egye
dül az Úr Jézus Krisztus. A fiata
lok föladata sem az »egyház meg
javítása«, hanem az, hogy figyelje
nek Isten igéjére. De az egyháznak 
sem az a föladata, hogy uralkodjék 
az ifjúság fölött, hanem hogy Isten 
igéjét hirdesse és tanítsa a számuk
ra. A mi kérdésünk nem az, hogy 
mi az ifjúság és mik a jogai? Ha
nem az, hogy mi az egyház és mi a 
helye az ifjúságnak benne?” 
(Nyolc tézis az egyház ifjúsági 
munkájáról. Berlin, 1933).

Következésképpen, az egyház 
egyik fontos föladata ma, hogy ne 
kirekessze, elriassza vagy elhanya
golja a fiatalok nemzedékét. Ha
nem megértéssel és szeretettel be
fogadja őket az egyház teljes kö
zösségébe, minden sajátos adott
ságukkal, táléntumukkal együtt! 
Egyházi világszövetségünk a kö
vetkező, legfontosabb területeket 
nevezi meg, ahol ma a legnagyobb 
szükség van az ifjúság aktív részvé
telére: a gyülekezet istentiszteleti 
élete -  részvétel a konfirmációban 
mint felkészülésben az ezt követő, 
teljes részvételre a gyülekezet éle
tében - ,  az ifjúság fölkészítése a vi
lágvallásokkal és a modem vallá
sos mozgalmakkal való találkozás
ra és a misszióra -  az ifjúság igen 
fontos szerepe az ökumenikus vi
lágmozgalomban, egyúttal meg
óvása az „ökumenikus” és a „hit
vallásos, egyházi” keresztyénség 
hamis szembeállításától.

A zsinat 25. ülésszaka
A zsinat 25. ülésszaka 1997. február 21., péntek 10 órától-február 23., 

vasárnap 15.45 óráig tart a Budapesti Evangélikus Gimnázium dísztermében. 
A várható törvényalkotás feladatai:

1. A Törvénykönyv összeállításának konkrét változatai, s a kialakítás ütem
terve a Véglegesítő Csoport előadásában.

2. Az országos egyházról szóló törvényrésirtovábbi'részletes’vitájává'3. sz: 
Bizottság előterjesztésében.

3. Az országos szervezet területi kialakítása a* S^Sí-'-Bizottság előterjesz
tésében.

4. „Az Evangélikus Teológiai Akadémia (Hittudományi Egyetem) műkö
déséről” című törvény módosítása a 7. sz. Bizottság előterjesztésében.

5. Az LMK kérdése a 2. sz. Bizottság előterjesztésében.
A zsinatról tájékoztató Zsinati Híradó a 24. és 25. ülésszak együttes 

anyagáról készül.

GYŐRI JANOS
1914-1997

Győri János ny. lelkész Gyulán 
született 1914. május 14-én Győri Já
nos és Mészáros Ilona gyermekeként 
Megkereszteltetett, megkonfirmált. 
Iskoláit Békéscsabán végezte. Ott 
érettségizett az Evangélikus Gimná
ziumban, 1933-ban a pécsi Erzsébet 
Tudományegyetem soproni Hittudo
mányi Karán kezdte meg teológiai ta
nulmányait 1937-ben szentelte fel 
Kapi Béla püspök. Segédlelkészként 
az Ajkay család házitanítója lett s 
egyúttal a Kisfalud-Vadosfai Gyüle
kezetben végzett lelkészi szolgálatot
1939-ben Finnországba került ösz
töndíjai. Két évre ment ki, de a köz
ben kitört finn-orosz háború miatt 
haza kellett jönnie négy hónap után. 
Amiért odament, azt megkapta: lelke 
békességét Ugyanis ott lett személyes 
Megváltója Jézus. Hazakerülve, 
Raffay Sándor püspök először Hód
mezővásárhelyre küldte ki. Itt megis
merkedett a tanyai gyülekezet-gondo
zással. Innen Budapest Deák térre 
került segédlelkészi szolgálatba. 1942 
novemberében Nagytarcsára küldte a 
püspök adminisztrátornak Szehló 
Gábor után. Egy év múlva a gyüleke

zet megválasztotta rendes lelkészé
nek. Beiktatása napján kötött házas
ságot Gáncs Máriával, akivel 53 évet 
éltek boldog házasságban. Itt végezte 
a reá bízott szolgálatot egészen nyug
díjba meneteléig. Ez idő alatt nem
csak itt helyben, de az országban sok
felé szolgált, mert még pesti segédlel
készsége idején bekapcsolódott az 
evangélizáció munkájába. így lett ré
szese az akkori magyarországi ébre
désnek. Amíg az állam be nem tiltot
ta, az itt működő Népfőiskolán s ké
sőbb a Missziós Iskolában is tartott 
előadásokat 1980. december 31-én 
fejezte be rendes lelkészi szolgálatát, 
de nyugdíjasként még sokáig végzett 
kisegítő munkát helyben is és gyer
mekei gyülekezeteiben is. Házasságu
kat Isten nyolc gyermekkel áldotta 
meg, akik közül hét él.

Egy hónapos súlyos betegsége 
után 1997. január 21-én tért meg Te
remtőjéhez. Amit elvégezhetett, 
azért áldjuk Isten kegyelmét és re
ménységünk szerint most már az 
Urat színről színre látva, ott dicsőíti 
Őt, akinek legyen dicséret, dicsőség 
és hála örökké.

*

RÉSZLETEK GÁNCS PÉTER LELKÉSZ 
TEMETÉSI IGEHIRDETÉSÉBŐL

Textus: Zsoltár 26; Jn  12,26
A gyászjelentésen is olvasható zsol

tárvers akár Győri János személyes val
lomása is lehetne. Valóban mindennél 
jobban szerette ezt a templomot, ahol 
most koporsójában pihen. Köztudott, 
hogy a háborúban bátor kiállásával meg
mentette az épületet a felrobbantástól és 
később is mindent megtett, hogy ez a 
hajlék minél többet beszéljen Isten di
csőségéről. Ő tervezte meg a maga ne- 
mébejd páratlan szárnyas oltárt, a moza
ikképeket, hogy itt minden prédikáljon, 
az Úrra mutasson. 1950-ben, amikor az 
egyház leépítése volt a hivatalos prog
ram, O imaházat épített a gyülekezettel, 
hogy legyen az ünnepi hajlék, a templom

mellett, hétköznapi lelki otthona is a 
tarcsaiaknak.

Ebben a templomban sok minden be
szél Isten ó- és újszövetségének harmoni
kus összetartozásáról... Ennek szellemé
ben választottam én is a zsoltárvallomás 
mellé Jézus vallomását éppen János 
evangéliumából. Meggyőződésem, hogy 
ez Győri János evangéliuma is, azaz vi
gasztaló jó hír koporsója mellett. Jézus 
így biztat: „...ha valaki nekem szolgál, azt 
megbecsüli az Atya. ” Győri János valóban 
Jézust szolgálta itt Nagytarcsán több mint 
félévszázadon keresztül, közel 55 éven 
át... Harmóniában volt benne az Istentől 
kapott gyakorlati érzék és az elméleti, te-

A  fiatalok a mai társadalomban

ENSZ-statisztikák szerint 2000- 
ben több mint egymilliárd 15-24 
éves fiatal él majd az öt világrész
ben. Túlnyomóan nagy többségük, 
85,3 százalékuk, nem a fejlett és 
jómódú Európában és Észak- 
Amerikában, hanem a szegény, re
ménytelen Délen, ahol nagy részü
ket a kilátástalan jövő, a munka- 
nélküliség és nélkülözés várja. Ma 
gyermekek és fiatalok százmilliói a 
legembertelenebb körülmények 
közt élnek. Alig van lehetőségük a 
továbbtanulásra, az emberhez 
méltó életre. Ártatlan áldozatai a 
gazdasági vagy a szexuális kizsák
mányolásnak (Ázsia), a bűnszövet
kezeteknek, a kábítószer-kereske
delemnek, az „utcai bandáknak” 
(Latin-Amerika), vagy a törzsi és 
helyi háborúk zsoldos-katonaságá
nak (Afrika). A z északi féltekén el
sősorban a család, az egyház meg
tartó közösségeiből kiszakadt fia
talok esnek áldozatul a modem, 
minden erkölcsi érték nélküli, él
vezet-, konzum- és erőszak-orien
tált „modem” életformáknak.

A z egyházak mai társadalmi szol
gálatának egyik legfontosabb terüle
te, hogy igazi értékeket tudjon adni 
nekik is az erkölcsiség, az életfoly
tatás területén és szeretetet, me
leg otthont, befogadó közösséget 
számukra a világ minden részé
ben.

Júliusban, közvetlenül a világ
gyűlés előtt, Bangkokban találko
zik majd a világ evangélikus egyhá
zainak 170 fiatal delegátusa az 
LVSZ Ifjúsági Világkonferenciá
ján. Nekik kell majd megszólaltat
niuk a mai evangélikus ifjúság 
hangját a hongkongi nagy világ
gyűlésen. A  mi föladatunk pedig 
az lesz, hogy figyeljünk rájuk -  itt
hon is - , gondjaikra, örömeikre és 
kérdéseikre, javaslataikra. És se
gítséget adjunk nekik életükben és 
szolgálatukban, mind az egyház
ban, mind a mai társadalomban.

Dr. Nagy Gyula

Az idei Ökumenikus Imahét végeztével néhány vidéki és fővárosi gyülekezet
ben érdeklődtünk annak lefolyásáról. Általában mindenütt arról vallottak, 
hogy az előző évekhez viszonyítva volt előrehaladás úgy is, hogy a felekezetek 
cgy-egy településen belül jobban összefogtak, és úgy is, hogy jobban sikerült a 
gyülekezetek mozgósítása, többen látogatták az istentiszteleteket.

A z Ökumenikus 
Imahét megtartásá
nak már van ki
emelkedő helyi ju
bileuma is. Csengő
dön, ezen a Bács- 
Kiskun megyei tele
pülésen 10 éves év
fordulót tartottak.
1987-ben az akkori 
csengődi lelkész,
Hafenscher Károly 
(ifi.), gondolt egyet, 
és meghívta temp
lomába az akkori 
kalocsai koadjutor érseket, Paskai 
Lászlót, aki ma buda- 
pest-esztergomi érsek. Az esemény 
nem maradt egyedülinek, évről évre 
megismétlődött, és annak vendége 
volt a mindenkori kalocsai érsek is. 
Most az imahét keddjén erre a 10 
évre emlékeztek vissza. Az istentisz
teleten ott volt és meditációval szol
gált Paskai László bíboros-prímás, 
Dankó László kalocsai érsek, Har
mati Béla püspökünk, Káposzta La
jos esperes, a helyi gyülekezetek lel
készei, vezetői és a sorozatot elkez
dő Hafenscher Károly budavári lel
kész is. „Tíz évvel ezelőtt együtt fi
gyeltünk Isten igéjére, együtt imád
koztunk, hogy mindnyájan egyek 
legyenek... azóta folytatódott a kéz
fogás, imádság és a térdhajtás” -  
foglalták össze az eseményt. Paskai 
László bíboros arra hívta fel a fi
gyelmet, hogy „az élet minden terü
letén szükséges a kiengesztelés, em
berek egymás közötti és Istennel va
ló kapcsolatában.” Harmati Béla 
püspök rámutatott: azáltal, hogy Is
tennel és embertársainkkal megbé- 
kültünk, valósul valami a szentek 
közösségéből. Van mibe és kibe ka
paszkodjon az ember, nem szalma
szálba, hanem „a kéz”-be, amelyik 
megtart.

Nagy esemény volt, hogy egy vi
szonylag kis településen ennyi egy

házi vezető találkozott, megbecsül
te ezt az önkormányzat is. A polgár- 
mesteren kívül a megyei önkor
mányzat elnöke, Balogh László is 
részt vett és jó légkörű, tartalmas 
beszélgetés alakult ki az esti fogadá
son.

Kaposvár városában két imahe
tet is tartottak. Az év első hetében 
az Aliánsz programja szerint, a har
madikon az Ökumenikus program 
szerint. Sok temploma van a város
nak, estéről estére szinte vala
mennyit végigjárták. Könnyebbség 
volt az előre megadott liturgikus 
rend használata. Egy estén Márkus 
Mihály református püspök szolgált. 
Jó volt az ifjúság részvétele, az esté
ken pedig meghitt beszélgetések 
alakultak ki a szolgáló lelkészek kö
zött.

Pécsett az ökumenikus hagyo
mányt már régóta őrzik, most is eb
ben a szellemben folytatták. Az ér
deklődés -  talán a jeges utak miatt -  
az átlagos volt, de egész héten át 
megmaradtak, kitartottak, számuk 
nem fogyott. Az előző évekhez viszo
nyítva ez a hét volt a legelmélyül- 
tebb. Ebben segített a liturgia hasz
nálata is. Énekkarok szolgáltak 
mindkét templomban* mert úgy 
szerveztek, hogy a város két pontján 
alakítottak ki központot, hogy min
denki számára elérhető legyen.

Sopronban a református és kato
likus gyülekezetekkel közösen és 
templomaikban váltogatva tartották 
az estéket. Itt is a vendégek szolgál
tak igehirdetéssel. Különösen jó 
volt, hogy a fiatalok, a gimnáziumok 
növendékei aktívan vették ki részü
ket a szolgálatból.

Nyíregyházán volt a legszélesebb 
skálája az imahéten részt vevő egy
házaknak, felekezeteknek. Római 
és görög katolikusok, reformátu
sok, evangélikusok, ortodoxok, 
baptisták és metodisták vettek 
részt. A városban a legnagyobb 
templom az evangélikusoké, így év
ről évre itt tartják az istentisztelete
ket, de minden évben más gyüleke
zet a „házigazda”, az idén az evan
gélikusok. Szép gyülekezet vett 
részt az estéken, naponta mintegy 
kétezer ember. Bosák Nándor kato
likus megyéspüspök és Keresztes 
Szilárd görög katolikus püsppk is 
szolgált egy-egy alkalommal. Ének
karok szolgálata és a kollégium di
áig ainak közreműködése tette ele
venebbé a liturgiát. A lelkészek es
ténként beszélgetésre maradtak 
együtt.

Budavárban is öt felekezet tagjai 
töltötték meg a templomot. Egyik 
estén Márkus Mihály református 
püspök az „új teremtésről” prédi
kált. Isten igéje magasra teszi a 
mércét, a világ is az „új”-ra kíváncsi. 
A Krisztus fényét sugárzó arcot vár
ják az emberek.

Budapesten, fasori templomunk
ban volt az imahét záró istentiszte
lete. Röviden összefoglalták az 
egész hét üzenetét. Tanulságos és 
elmélyítő volt. Az igehirdető szol
gálatot Spányi Antal érseki helynök, 
a Rózsák téri templom plébánosa 
tartotta. „A kegyelem Isten ajándé
ka, de feladat is számunkra. Ne ve
gyük hiába Isten kegyelmét! Most 
van itt a kellő idő -  ne halogas
sunk!”

Véget ért az imahét, de nem ér
het véget az együtt és egymásért va
ló imádkozás, a barátság erősítése, 
egymás jobb megismerése.

Tóth-Szöllős Mihály

PÁLYÁZAT
Az Országos Presbitérium határozata alapján az Evangélikus 

Sajtóosztály pályázatot hirdet a nyolcosztályos gimnázium vala
mennyi évfolyamának hittankönyvei megírására.

Az elfogadott tanterv tananyag! felosztása a következő:
1. osztály Bibliaismeret: Újszövetség
2. osztály Bibliaismeret: Ószövetség
3. osztály „Fénylenek, mint a csillagok”

A keresztyénség nagyjai
4. osztály Hit és élet
5. osztály A Názáreti Jézus, akit Krisztusnak vallunk
6. osztály Az élet könyve (A Biblia mint könyv)
7. osztály Egyháztörténet
8. osztály Vallás és erkölcstan (etika, dogmatika és vallás-

történet egy összefüggésben)
A kidolgozott tantervek megkaphatók az Országos Irodában 

Marton Tamásnál.
Pályázati dyak:
I. d(j 30 000 ,-Ft

II. d(j 20 000 ,-Ft 
m .d ! j  10 000,-F t

Pályázati határidő: 1997. december 31.
A kéziratokat két példányban, jeligével kérjük az Evangélikus 

Sajtóosztály címére beküldeni (1085 Budapest, Üllői út 24.).
Budapest, 1997. február 1. EVANGÉLIKUS SAJTÓOSZTÁLY

Köszöntések
Az év elején kerek számú évfordulót ünnepelt három lelkésztest

vérünk.
Tarjáni Gyula élete 75 évvel ezelőtt a Nógrád megyei Bérről indult el. 

A soproni Hittudományi Karon végezte teológiai tanulmányait, majd 
Balassagyarmaton, Pusztavámon és Tatán volt segédlelkész, egy ideig 
egyházkerületti missziói lelkész, majd Szirákon, Tokajban, Diósgyőrben 
rendes lelkészként szolgált. Az utolsó húsz évben Észak-Kelet Magyar- 
országon összevont társgyülekezetekben: Sátoraljaújhelyen, Tokajban, 
Abaújszántón, Ózdon és Putnokon „nehéz terepen” végezte fáradhatat
lanul a lelkészi szolgálatot. 1984 óta nyugdíjban van.

Asbóth László őrimagyarósdi születésű, a budapestti Teológiai Aka
démia után Veszprémben és Pápán segédlelkész, majd Tésen, Hánta- 
Ászáron és Oroszlányban rendes lelkészi szolgálatot végez. Közben 
kertész-üzemmérnöki diplomát is szezett 1975-ben. Nyugdíjas éveit 
1995-ben kezdte meg. Most hetvenedik születésnapján köszöntjük.

Záborszky Csaba Budapesten született, Esztergomban érettségizett és 
a budapesti Teológiai Akadémián fejezte be tanulmányait. Esztergomi és 
ózdi segédlelkészi évek után a Nógrád megyei Szügyben folytatja szol
gálatát mind a mai napig. Hetvenedik szülestésnapját éppen ma, 
Invocavit vasárnapján tölti be.

Mindhárom lelkésztestvérünket meleg szeretettel köszöntjük, éle
tükre, további szolgálatukra Isten kegyelmét és áldását kéijük és kíván
juk.

ológiai igényesség, képzettség. Igyekezett 
minden eszközt az ige, az evangélizáció, 
az ébredés szolgálatába állítani. De 
ugyanakkor nem veszett el a gyakorlati 
dolgokban. Csodálatos módon, mindig 
volt ereje, ideje olvasni, művelni a teoló
gia tudományát. TUdta, hogy az ébredés 
és a teológia szembeállítása hamis.

Isten a legdrágább kincsekkel ajándé
kozta meg: mindenekelőtt hűséges hitves
társsal, aki 53 esztendőn keresztül állt 
mellette valóban minden örömében és bá
natában, egészségében és betegségében, 
igazi támaszként, tnunkatársként. Meg
ajándékozta őt az Atya nagy családdal, 
melyben áldott lelki magvetése nyomán 
folyamatosan érnek a gyümölcsök: gyer
mekei között lelkészek, lelkészfeleségek, 
unokái között lelkészjelöltek, teológusok, 
szinte mindenki valahol, valamilyen szin
ten szolgál is már. Megbecsülte őt az Atya 
azzal is, hogy adott neki igére figyelő gyü
lekezetét, akiknek hálás szeretetét szépen 
mutatja ez a hatalmas gyülekezet is....

Győri János élete példája minket is 
döntésre hív: „Ha valaki nekem szolgál, 
engem k ö v e s s e n .hangzik újszövetségi 
alapigénk első fele, amire eddig még iga
zán nem figyeltünk. Pedig éppen ezen a 
ponton kaphat ez a temetési igehirdetés 
igazi evangélizációs töltést, méltó módon 
Győri János szellemi, lelki örökségéhez. 
Itt ma délután sokkal több történhet, 
mint végső tisztességadás, kegyeletes bú
csú egy hűséges pásztortól. A Főpásztor
ral, Jézussal találkozhatunk, aki szolgála
tára, követésére hív. Jézus ajánlata, itt és 
most, téged is keres, hozzád is szól: „Ha 
valaki nekem szolgál, engem kövessen, és 
ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is, és 
ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az 
Atya.” Ámen.

Felvétel az Evangélikus Teológiai Akadémiára
Egyházunk lelkészeinek és hittantanárainak képzése az Evangéli

kus Ifeológiai Akadémián folyik, amely egyházunk államilag elismert 
egyetemi rangú intézménye. Várjuk azok jelentkezését, akik Jézus 
Krisztusban hisznek és elhívást éreznek, hogy az evangélikus egyház
ban szolgáljanak.

Az Evangélikus Ifeológiai Akadémián a képzés lehetőségei a kö
vetkezők:

A) Nappali tagozaton a lelkészi szolgálatra felkészítő teológiai ta
nulmányok. A tanulmányi idő hat év, öt év teológiai és egy év gyakor
lati képzés. A felvétel -  melynek alapfeltétele a középiskolai érettsé
gi -  felvételi vizsga és beszélgetés alapján történik. Felvehető hallga
tók száma: 25 fő. Elsősorban férfi kérvényezők jelentkezését várjuk.

B) Nappali hittantanár-képzés olyan jelentkezők részére, akik az 
Eötvös Loránd Tudományegyetemen, a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetemen vagy a Károli Gáspár Református Egyetemen valamely 
tanárszakra már felvételt nyertek, ül. Uyen szakot végeznek, s ezt iga
zolni tudják. A tanulmányi idő öt év. A felvétel felvételi vizsga és be
szélgetés nyomán történik. Felvehető hallgatók száma: 10 fő.

C) Levelező hitoktatóképzés 1997-ben nem indul.
A felvételi kérvényhez -  melyen fel kell tüntetni, hogy teológiai 

(A) vagy nappali hittantanári (B) képzésre jelentkezik a kérvényező, 
a következő okmányokat kell mellékelni:

1. születési bizonyítvány,
2. érettségi bizonyítvány (érettségi előtt állóknak az iskola által a 

felvételi vizsgákon a középiskolából hozott pontok kiszámításához 
kitöltött betétlap a H 18-as változat szerint, azaz: magyar nyelv és iro
dalom, történelem, matematika vagy fizika, idegen nyelv, 1. válasz
tott tárgy, 2. választott tárgy osztályzataival; esetleg a középiskola 
harmadik osztályos év végi és negyedik osztályos félévi bizonyítvá
nyának fénymásolata),

3. legmagasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány,
4. orvosi bizonyítvány, amely igazolja, hogy a jelentkező felsőfokú 

tanulmányokra alkalmas,
5. keresztelési bizonyítvány,
6. legalább két évvel korábbi konfirmációt igazoló bizonyítvány,
7. kézzel írott részletes önéletrajz, mely feltálja a jelentkező csa

ládi és szociális körülményeit, kapcsolatát gyülekezetével, valamint a 
jelentkezés indítékait,

8. az elmúlt két évben végzett egyházi szolgálatairól (az illető gyü
lekezet lelkésze által) kiállított bizonyítvány,

9. az esetleges állami (vagy azzal egyenértékű) nyelvvizsga bizo
nyítványa,

10. a jelentkező nevére megcímzett normál méretű boríték.
Az okmányokat eredetiben kell beküldeni, de indokolt esetben 

hiteles másolatban is lehet mellékelni. A másolat „egyházi használat
ra” megjelöléssel az egyházközségi lelkész által is hitelesíthető.

A felvételhez szükséges az illetékes lelkész ajánlása, mindeneset
re annak a lelkésznek az ajánlása a jelentkező alkalmasságáról, aki 
az illetőnek az utóbbi időben lelkipásztora volt. Az ajánlást a lelkész 
a kérvénnyel egyidejűleg küldje meg külön levélben közvetlenül az 
Akadémia rektorának címezve.

A fentiek szerinti mellékletekkel ellátott és az Evangélikus Tfeoló
giai Akadémia Felvételi Bizottságához címzett kérvényeknek, vala
mint piros postautalványon feladott 1500,- Ft felvételi vizsgadíjnak 
1997. március 1-jéig kell az Akadémia Rektori Hivatalába (1141 Bu
dapest, Rózsavölgyi köz 3.) beérkeznie.

Az Akadémia lelkészi szolgálatra készülő hallgatói -  amennyiben 
ez csak lehetséges -  lakói a Teológus Otthonnak, ahol lakást és tel
jes ellátást kapnak. A jó tanulmányi eredményt elért és rászoruló 
hallgatók szerény ösztöndíjban részesülhetnek. Elegendő hely ese
tén a hittantanár szak nappali hallgatói is kaphatnak elhelyezést a 
Teológus Otthonban.

A  felvételi vizsgát alkalmassági vizsga előzi meg, amelyre április kö
zepén kerül sor. Az alkalmassági vizsga területe: beszéd-, ének- és 
kommunikációs készség.

A felvételi vizsga írásbeli és szóbeli részére egymást követő napo
kon kerül sor, melynek (várhatóan június végi) időpontjáról a jelent
kezők értesítést kapnak. Az időpont módosítására nincs lehetőség.

A felvételi vizsga anyaga:
1. Magyar nyelv,
2. az Evangélikus Enekeskönyv páratlan számú énekverses rend

jeiben (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 egyháztörténet” c. hittankönyv.
Az említett kiadványok beszerezhetők a lelkészi hivatalokban és 

az Evangélikus Sajtóosztályon (1085 Budapest, ÜUŐi út 24. Tfelefon: 
117-5478,117-1108).

A felvételi kérelmek elbírálásánál figyelembe vesszük a jelentke
zők latin, valamely modem nyelvből tett érettségijét, ül. áüami vizs
gáját.

Dr. Reuss András 
rektor
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NA PRÓL  NAPRA
Ha kiált hozzám, meghallgatom: Zsolt 91,15.
Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög m unkáit leront

sa. U n 3,8

VASÁRNAP Pál ezt mondta a véneknek: Nem vonakodtam 
attól, hogy hirdessem nektek az Isten teljes akaratát. ApCsel 
20,27 (Zsolt 40,11; Zsolt 91,1-4.11-12; Mt 4,1—11; Zsid 
4,14-16; Zsolt 63). Pál amikor bizonyságot tesz, Isten hatalmát 
tálja elénk. Szavaiban az alázatosság tükröződik, nem pedig a 
dicsekedés. Csodálatos hatalom az Isten hatalma, mert mind
végig ébren tartja benne a felelősséget az evangélium hirdeté
sére. Milyen csodálatos hatalom volt az, mely ilyen lankadat
lan munkára serkentette őt. Nem lehetett a teste olyan fáradt, 
nem fenyegethet annyi veszély és zaklatás, hogy ereje elfogyott 
volna. Hatalmas a Krisztus azoknak az életében, akik az ő ha
talma alá adják magukat.

HÉTFŐ Ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelynek nagy 
jutalma van. Zsid 10,35 (lMóz 15,6; Jak 4,1—10; Lkl0,17—20). 
Elveszíti a bizodalmát az, aki a reményét veszítve, belefárad a 
szent ügyért való fáradozásba. Felhagy a Krisztusért való val
lástétellel, ingadozik hitében. Alkuba bocsátkozik Jézus ellen
ségeivel, míg végképpen felhagy keresztyén hitével. Ma is nagy 
veszély leselkedik ránk, mert könnyen elbukunk. Vigyázzunk 
az Istentől kapott drága kincsünkre. Hitünk jutalma az örök 
élet! Az emberekben sokszor csalatkozhatunk, de Istenben so
ha. Ne veszítsük el tehát a bizalmunkat!

KEDD Mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jé
zus Krisztus által a ti javatokra. IThessz 5,18 (Zsolt 22,11; Jak 
1,12-18; Lk 10.21-24). Ahogyan Pál a gyülekezet számára tol
mácsolja az Isten akaratát a Krisztus által, úgy kell alakulnia 
minden gyülekezetben az életnek. A hálaadás levegőjétől át
hatva, a hálaadás, öröm állandó hangulatában kell az életünk
nek folynia. Nincs okunk a megkeseredésre, hiszen szabad az 
út az Isten királyi székéhez. Mindenért hálát adni, mert ez az 
Isten akarata. Ha nem áll módodban egy egész gyülekezetre 

I alkalmazni ezt a kérést, kezd magadon! Adj hálát mindenkor, 
I mindenért!

. SZERDA Jézus ezt mondta neki: „Láss! A hited megtartott.” 
I És azonnal megjött a szeme világa, és követte őt, dicsőítve az I Istent. Lk 18,42-43 (Ézs 35,5; Mk 14,17-31; Lk 10,25-37). Jé- 
I zus közelében voltak olyanok, akiknek a fülét bántotta a vak 
I koldus kiáltozása, és ezért el akarták némítani őt. De Jézus 
I meghallotta a könyörgő kiáltozást. Jézus nem olyan érzéketlen,

mint a követői nagyon sokszor. A vak koldus, akin mások csak 
alamizsnákkal tudtak segíteni, Jézustól visszakapja szeme vilá
gát. Új élet kezdődik abban az emberben, aki hisz Jézus Krisz
tusban. Érthető, ha a meggyógyított embernek nincsen más kí
vánsága, csak az, hogy kövesse Jézust. Tfe is követheted őt és di
csőítheted Istent nagy csodatetteiért.

CSÜTÖRTÖK A gyülekezetek pedig erősödtek a hitben, és 
naponként gyarapodtak lélékszámban. ApCsel 16,5 (Jer 30,20; 
2Kor 6,1-10; Lk 10,38-42). Érdemes elolvasni a megelőző ver
seket is. Timóteus hívő szülők gyermeke, aki a Krisztus hívei 
között hamarosan szolgálathoz jut. A szülői ház hatása kihat 
egy egész életre. Ahhoz, hogy a keresztyén gyülekezet növe
kedjen, fontos a keresztyének példamutató életvitele. Miért 
nem mondhatjuk ma, hogy gyülekezeteink erősödnek és lét
számban növekednek? Mi az oka, hogy ürülnek templomaink 
padjai? A tapasztalat azt mutatja, hogy megfogyatkoztak a hí
vő szülők. Isten pedig nagyon fontos feladattal bízta meg őket. 
A szülők Isten eszközei. Hogyha példamutató életet élnek 
gyermekeik előtt, akkor lesz megerősödés a hitben és gyarapo
dás lélékszámban gyülekezeteinkben.

PÉNTEK Az angyal így szólt hozzá: „Ne félj, Zakariás, 
meghallgatásra talált a te könyörgésed” Lk 1,13 (Zsolt 116,1; 
Mt 16,21-27; 11,1-13). Isten mindig tudja, hogy mit miért tesz. 
Zakariás és feleségének imádságai meghallgatás nélkül ma
radtak hosszú éveken át. Végül, amikor már lemondtak arról, 
hogy Isten teljesíti a kérésüket, az angyal bejelenti, hogy kéré
sük meghallgatásra talált Isten számon tart minden imádsá
got. Lehet, hogy mi nagyon gyorsan szeretnénk választ kapni 
könyörgéseinkre, de ne feledjük, Isten nem feledkezik meg ró
lunk. Imádkozzunk tehát mindig kitartóan! . •

SZOMBAT Mert nem emberkéz alkotta szentélybe, az iga
zi képmásába ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, 
hogy most megjelenjen az Isten színe előtt értünk. Zsid 9,24 
(2Móz 3,5; Jel 20,1-6; Lk 11,14-28). Jézus nem kézzel alkotott 
szentélybe ment be, mint Mózes és a főpap, hanem a menny
be. A mennyország Isten lakhelyé. Isten felette van minden 
emberi alkotásnak. Az ember sokszor azt képzeli, hogy az Is
ten csak a templomban Isten. Micsoda tévedés! Jeremiás pró
féta figyelmezteti népét, akik a jeruzsálemi templomban bíz
tak, mint Isten lakhelyében. A mi hitünk az értünk Isten színe 
előtt közbenjáró Jézus Krisztusban való hit. Jézus számunkra 
utat nyitott Istenhez. Jézusban bízhatunk bátran.

Kecskeméti Pál

A VASARNAP IGEJE
A SATAN LEGYŐZŐJE
Jakab 1,12-15

J

Mondd, mit ér a szó?
Jn 17,20-23

Nagyszülők szomorúan mond- 
ják unokáikról: „Beszélhetek én 
nekik!” Szülő mondta serdülő fiá
ról: „Mondhatok, amit akarok, 
nincs hitele a szavamnak!” Nem 
hiszünk már a híreknek, meg se 
hallgatjuk a másik véleményét, 
oda se figyelünk barátainkra... A 
szónak nincs hatalma már? De va
jon tényleg ilyen hatástalanok ma
radnak minden esetben? Bárcsak 
a rosszra csábító, másokat gono
szul befeketítő, telkekbe gázoló 
szavak is ilyen egyértelműen és lát
ványosan vallanának kudarcot!

A szónak tehát mégiscsak van 
ereje. Csak ott és akkor hangozzék 
el, ahol fogékony hallgatósága 
van. Jézus azokért könyörög, akik 
emberi szavakj vallástételek nyo
mán kezdik Őt megismerni. A

Szentlélek segítő erejével ezek a 
szavak többek lesznek egyszerű is
meretterjesztésnél, élménybeszá
molónál: igaz hitté válnak. Korok
tól, városoktól függetlenül, ahol 
így válnak elevenné a szavak, ott 
van az Egyház. Az Egyház, az Ő 
tanítványainak lelki és küldetésbe
li egysége, melyet Jézus oly sok
szor hangsúlyoz, s amelyért itt a 
Főpapi imádságban is könyörög.

Tudunk-e így számolni ldmon- 
dott szavaink erejével? Merjük-e 
így vállalni őket? Bízunk-e ennyire 
a hatalmukban?

Még teológus koromban olyan 
városban szolgáltam helyettesként 
egy istentiszteleten, ahol a temp
lomtól nem messze vannak a vas
úti sínek. Ezen a vasárnapon egy
folytában azt éreztem, nem tud

tam az igehirdetésre igazán felké
szülni. Üresen és erőtlenül kong
tak vissza a számat elhagyó mon
datok, gondolatok.

Az istentisztelet végén aztán 
sietve szedtem volna a sátorfámat, 
amikor az ajtóban megállított egy 
asszony. Nem tudtam róla semmit, 
csak annyit, hogy késve és ziláltan 
érkezett az istentiszteletre. Sírva 
mondta: „Köszönöm az igehirde
tést, igazi életmentés volt!” El
mondta, hogy azért indult el ott
honról, hogy a vonat alá vesse ma
gát családi problémái miatt, de 
meghallotta az énekszót és bejött 
a templomba. S most úgy érzi, erőt 
kapott ahhoz, hogy hazamenjen a 
gyerekeihez...

A Jézusról elhangzó szavaink
nak valóban így van erejük, akár 
életeket átformálni is. Ezért a szó 
ma is lehetőség és felelősség szá
munkra, de eszköz Isten számára.

Koczor Györgyné

Készülünk az 1997-es Női Világimanapra

A 2. világháború befejezése után, 
Japán kapitulációja következménye
képpen Korea népe valami újat re
mélt. Azt ugyanis, hogy országuk 
végre elindul az önállósulás útján. A 
japán csapatok azonban nem hagy
ták el az országot, hanem a 38. szé
lességi körtől délre vonultak vissza. 
Az északi rész viszont a szovjet csa
patok fennhatósága alá került.

1948. augusztus 15-én Szöul fővá
rossal létrejött a Koreai Köztársaság 
az ENSZ és több nyugati állam elis
merésével. Három héttel később 
megalakult északon a Koreai De
mokratikus Népköztársaság Phenjan 
fővárossal, melyet a Szovjetunió és 
szövetségesei ismertek el. Mindkét 
kormány igényt tartott az egész or
szág feletti uralomra.

Az 1950 nyarán kitört koreai há
borúhoz a provokációk sora vezetett 
el mindkét fél részéről. Észak-Korea 
megtámadta Dél-Koreát, az ENSZ- 
erők és az USA beavatkozott, majd 
’ ésőbb Kína is az északi oldalon.

A testvérháború, mely mindkét ol
dalról súlyos véráldozatot követelt, 
1953-ban fegyverszünettel ért véget. 
(Békekötés azóta sem volt.) A ketté
szakítottság állandósult, bár mindkét 
oldalon él a remény, hogy az ország 
mégis egyesülni fog. De addig a 38. 
szélességi körön húzódik a világ 
egyik legszigorúbb határzónája. A 
vasfüggöny körülbelül 4 millió csalá
dot szakított ketté, és ma is 10 millió 
embert érint. Személyes találkozás, 
levél vagy telefonkapcsolat szigorúan 
tilos. Valós hírek a rádión vagy a te
levízióadókon keresztül alig jutnak 
el a másik országba, a rosszindulatú, 
torzító propaganda annál inkább. A 
koreai nép életében ez a negyvenhá
rom éve tartó elszakítottság kitöröl
hetetlen nyomokat hagyott.

Észak-Dél

Ismételten olvashatunk az újsá
gokban „diákzavargásokról”. Dél- 
Koreában őket nevezik a nemzet lel
kiismeretének. Meg-megújuló tünte
téseken emelik fel szavukat az ország 
egységesítéséért. Az egyházak is hal
latják szavukat. A nyolcvanas évek 
elején az egyházak mindkét oldalon 
kinyilvánították, hogy igazi demok
rácia csak a megosztottság felszámo
lásával jöhet létre. 1986-tól az Egy
házak Ökumenikus Tanácsa segítsé
gével a két ország egyházai számára 
különböző találkozókat hoztak létre, 
s más akciókat is megvalósítottak. 
1993-ban egy 43 km hosszú ember- 
láncot alkottak Szöultól a határöve
zetig az egység mellett demonstrálva. 
Asszonyok imaláncot alkotva szünte
lenül könyörögnek az újraegyesíté
sért. Vannak, akik naponta egy tá
nyér rizs árát teszik félre éhező test
véreik részére.

Valamit arról is halljunk, hogyan 
él Korea népe a két különböző társa
dalmi, politikai és gazdasági rend
szerben.

Észak-Korea az egypártrendszer 
vezette kommunizmusban, a szá
munkra ismerős „fejlődési” szaka
szokon ment keresztül. 1946-ban 
földreform volt, melynek során 
700 000 család jutott saját földhöz. 
(A lakosság 74% volt földműveléssel 
foglalkozó parasztság.) 1954-ben 
azonban az államosítással minden 
föld állami tulajdonba került. Termé
szeti kincsekben az ország északi fe
le a délinél sokkal gazdagabb: a föld 
méhében 200 különféle értékes ás
vány található (timföld, réz, cink, 
magnezit stb.) sőt arany lelőhelyek is 
vannak. A Szovjetunió példájára a 
nehézipart fejlesztették nagymérték
ben.

Az élet minden területe állami el

lenőrzés alatt áll. Még a vidékre uta
zást is be kell jelenteni, külföldre pe
dig csak nagyon kevesen jutnak el. 
Az élet minden területén állami gon
doskodás valósul meg: az egészség
ügy, oktatás, szociális juttatások az 
állam feladata. A gyermekekkel való 
foglalkozás már igen korán megkez
dődik, hogy kikerüljenek a tradicio
nális családi hatások alól, s irányított 
nevelésük időben elkezdődhessen. A 
férfi lakosság 42%-a (16-28 évig) a 
katonai apparátusban szolgál vagy a 
hadiiparban dolgozik. -  A hatvanas 
évektől kezdve Észak-Korea keresi a 
nyugati államokkal való kapcsolato
kat.

Dél-Korea. A demokratizmus ki
alakulásának útja meghamisított vá
lasztásokon, katonai diktatúrán, kor
rupt rendszereken át vezetett, me
lyek ellen sokszor véres lázadásokkal 
végződő felkelésekkel tiltakozik a 
koreai nép. Az első törvényesen 
megválasztott civü elnök Kim Young 
Sam, aki 1992 óta van hatalmon.

A 60-as évektől kezdődően Japán 
és az USA támogatásával megindult 
Dél-Korea gazdasági fejlődése. En
nek során az elmaradott ország bá
mulatos gyorsasággal tört fel és kért 
helyet magának az iparilag fejlett or
szágok, az ún. „kis tigrisek” között a 
Távol-Keleten. A könnyűiparról a 
nehéziparra való áttérés idején az 
autó (Daewoo) és hajógyártással az 
ország bevétele megötszöröződött. A 
munkaerő olcsó volt, így tudtak sike
reket elérni. Ez azonban a munkások 
kihasználását is jelentette, szociális 
biztosításuk nem volt. Mára ez a 
helyzet már megváltozott. A mező- 
gazdaság fejlesztése elmaradt az ipa
rétól. A 70-es években azután mo
dernizáló programokkal, áram- és 
vízellátással segítették a termelés ha-

Böjt 1. vasárnapja van. Elindu
lunk a Golgotái kereszthez és a 
húsvéti üres sírhoz. 40 napunk van 
megtenni az utat. Az első állomá
son a sátán Legyőzőjével találko
zunk. „Azért jelent meg az Isten 
Fia, hogy az ördög munkáit leront
sa.” (ÍJn 3,8) Honnan érkeztünk? 
Bárhonnan is, az bizonyos, hogy a 
kísértések világából. Úgy vesznek 
azok körül minket, mint a levegő, 
mindenütt van belőlük, ahol élő 
ember megjelenik. Régi történet 
ugyan, de ma is igaz a tanulsága: 
néger keresztyén panaszkodott fe
hér munkaadójának nehéz kísérté
sei miatt. Ő azonban nem értette 
ezt, neki nincsenek kísértései.

Milyen az az ember, akinek nin
csenek kísértései? Hamarosan egy 
vadászaton érkezett rá felelet. Két 
vadkacsát lőttek, az egyiket halálra 
sebezték, a másikat csak megsebe
sítették. S amikor a néger fel akar
ta venni a hozzá közelebb lévőt, a 
fehér ember rákiáltott: Hagyd a 
holtat, fuss az élő után!

Aki halott, aki a lelki halál álla
potában van, annak nincsenek kí
sértései. Azt üldözi a sátán, aki él 
a Krisztus kegyelme által, de azért 
nincs mindig ennek egészen tuda
tában.

Mintha hirtelen egy kőfal állna 
előttünk, idegtépő helyzetek, ideg
tépő emberek, a gazdagság kíván
sága, a szegénység kilátástalansá- 
ga, az egészség biztonsága, a be
tegség reménytelensége, a fiatal
ság mindent birtokolni akarása, az 
öregség keserűsége mind egy-egy 
fal lehet, amelyen átlátni lehetet
len, amely kísértésként áll előt
tünk. Sokan félnek az ünneptől, 
mert mindig történik valami, ami 
tönkreteszi azt. S a templomban? 
Zavaró lehet valakinek a jelenléte, 
félthetjük magunkat a meghűlés
től, aggódhatunk az otthonma
radottakért, felismerhetjük, me
lyik ismerősünkre vonatkozik az 
igehirdetés. Aztán a feledékeny- 
ség, nincs semmi, amit könnyeb

ben és gyorsabban elfelejtenénk, 
mint az Isten igéjét. Pedig éppen 
arra van szükségünk, hogy az táp
láljon bennünket, hogy felerősöd
jünk lélekben.

Vannak sebezhető pontjaink, a 
sátán ismeri azokat, nekünk is 
őszintén számba kell venni és szá
mon is tartani őket. Mindennap 
erősítést kell kérnünk azokra a he
lyekre. Mennyire felelőtlenek va
gyunk önmagunkkal szemben, 
hogy csak úgy, védtelenül sétálunk 
vagy rohanunk bele a kísértések
be!

Itt harcról van szó, olyan harc
ról, amelynek színtere láthatatlan, 
mert bennünk van. Az egyik har
cos mindig állandó, ez a sátán, a 
másik lehetek én -  ennek a harc
nak a kimenetele szégyenteljes bu
kásom. De ha van világosságom, 
akkor a sátán legyőzőjét kérem 
hittel a harcra -  és Ő győz, én pe
dig győzelmének minden nagysze
rű következményéből részesedem. 
A kísértés feletti győzelem nem az 
én érdemem, de az én örömöm. A 
hittapasztalat pedig segít a hit út
ján való járásban, és mások taná
csolásában.

Megtalálni a helyünket a világ
ban, ez lehet egyszeri felismerés, 
de „hogyan” töltsük azt be Isten 
akarata szerint, Isten dicsőségére, 
embertársaink javára, ez napi el
hanyagolhatatlan leckénk. Nem 
csekélység, amire törekednünk 
kell: „tökéletesek és hibátlanok le
gyetek, minden fogyatkozás nélkü l” 
Nem magunkban bízunk, hanem a 
sátán legyőzőjében, Jézusban, aki 
esedezik ma is értünk, aki Pétert is 
erősítette: „én könyörögtem érted, 
hogy el ne fogyatkozzék a hited.” 
(Lk 22,32)

Bozorády Zoltánná

IMÁDKOZZUNK!
Győzhetetlen én kószálom, Védel

mezőm és kővárom,
A keresztfán drága árom, Oltalma

mat tőled várom. (379. ékv)
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Ildikó; Csillaghegy, ín ., 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.)'Pintér Károly; de. 11. 
(úrv.) Zászkaliczky Péter; du. 4. szeretetven- 
dégség; VU., Városligeti fasor 17. de. 11. 
(úrv.) Szirmai Zoltán; du. 6. Nagy Zoltán; 
v m ., Üllői út 24. de. fél 11. Kertész Géza; 
Vm., Rákóczi út 57/b. de. 9. (szlovák) 
Cselovszky Ferenc; v m .,  Karácsony S. u. 
31-33. de. 9. Kertész Géza; VIII., V^jda P. u. 
33. de. fél 10. Fabiny Támás; IX., Thaly Kál
mán u. 28. de. 11. dr. Rédey Pál; Kőbánya, 
X., Kápolna u. 14. de. fél 11. Fabiny Tintás; 
X., Kerepesi út 69. de. 8. Thmásy Tamásné; 
Kelenföld, XL, Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) 
Szeverényi János; de. 11. (úrv.) Szeverényi 
János; du. 6. Fodor Viktor; XL, Németvölgyi 
út 138. de. 9. Fodor Viktor; Budagyöngye, 
XH., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. Hafenscher 
Károly; Budahegyvidék, XU., Thrcsay V. u. 
11. de. 9. (úrv.) Thkács József; de. 11. (úrv.) 
Thkács József; du. fél 7. Kőszeghy Tintás; 
X m ., 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, 
Templom tér de. 10. Rafael József; Rákospa
lota, XV, Juhos u. 28. (kistemplom) de. 10. 
Veperdi Zoltán; 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, 
XVn., Tessedik tér de. 9. Kósa László; Rá
koscsaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. Mar- 
schalkó Gyula; Rákoskeresztúr, XVn., Pesti 
út 111. de. fél 11. Kósa László; Rákosliget, 
XVH., Gőzön Gy. u. de. 11. Marschalkó Gyu
la; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. 
de. 10. Havasi Kálmán; Pestszentimre,
XVIII. , Rákóczi út 83. (ref. templom) de. há
romnegyed 8. Havasi Kálmán; Kispest,
XIX. , Templom tér 1. de. 10. Széli Bulcsú; 
Kispest, 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, 
XXn., Játék u. 16. de. 11. Solymár Gábor; 
Budaörs, (ref. imaház) de. 9. Endreffy Géza.

BÖJT 1. VASÁRNAPJÁN (Invoca- 
vit) a liturgikus szín: lila. A délelőtti 
istentisztelet oltári igéje! Lk 4,31-37, 
az igehirdetés alapigéje: Jak  1,12-15.

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

február 15. szombat: „Lélektől léle
kig”

február 16. vasárnap: Áhítat -  dr. 
Füzesi Zoltán

Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 
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HAZAI ESEMENYEK
ORGONAZENES AH ITAT 

február 23-án, vasárnap 18 órakor 
a Deák téri templomban

PÁL DIANA 
Buxtehude-, Bach- 

és Dupre-műveket orgonái.

szolfézs-zeneelmélet, 
letes tájékoztatás a 
Szombathely, Géfin 
(94) 339-583.

karvezetés. Rész- 
Zenei Ihnszéken: 
Gyula u. 28. Tel.:

lom. Török Lajos kisiparos, 8800 Nagykanizsa, 
Vasasdi u. 45.

Vitrint, vitrintárgyakat vennék. ISI.: 395-2052

A KIF. szeniorok Pógyor István Köre 
1997. február 22-én, szombaton de. 10 
órakor tartja összejövetelét a Horánszky 
u. 26.1. emeleti nagytermében.

Külföldi üzletember irodájába reprezentatív 
festményeket vásárol. ISI.: 142-2032

Aukcióképes festményt vennék, házassági 
évfordulóra. Tel.: 303-0763

Az Ökumenikus Tanulmányi Központ 
kérését múlt számunkban tettük közzé. 
Sgjnos, időközben megváltozott az adó
számuk, ezért most közöljük a helyes 
számot: 18008223 -  1 -  43.

Új telefonszám: Szeverényi János ke
lenföldi lelkész telefonszáma: 185-0820. Városmajori Galéria készpénzért fest

ményt, antik bútort vásárol. Tfel.: 212-3156

FELVÉTELI HIRDETÉS
A szombathelyi Berzsenyi Dániel Ta

nárképző Főiskola Művészeti Intézeté
nek Zenei Tanszéke varja olyan fiatalok 
jelentkezését ének-egyházzene szakra, 
aki kedvet és elhivatást éreznek a pálya 
iránt. A 4 éves képzés egyházzenészi és 
ének-zenetanári diplomát nyújt. Felvéte
li tárgyak: orgona és/vagy zongora, ének,

BAKONYSZENTLÁSZLÓ 
A lelkészi hivatal új telefonszáma: 

(30) 598-948.

Az OPNI egyházi szolgálata és a Ma
gyar Katolikus Orvosok Szt. Lukács 
Egyesülete közös rendezvényen ünnepli 
a BETEGEK VILÁGNAPJÁT. Szín
hely: OPNI II., Hűvösvölgyi út 116. fsz. 
kápolna. Időpontja: 1997. február 17. 
hétfőn du. fél 3 órakor.

A«
m

TORONYÓRÁK
KORSZERŰEN VILÁGSZÍNVONALON 

„TOREL ”  ÓRAIPASI BT 
CT.: Kovács Jenő órásmester 

6000 Székesfehérvár, Kossuth u. 6.1 
0R EL Telefon/Fax: 22/348-880, (22) 312-235

tékonyságát, de így is sokan elvándo
rolnak még a falvakból. Az ipari fej
lődés, a nyugati civüizáció térhódítá
sa megváltoztatja a társadalom ér
tékrendjét. A nagyvárosi életforma, 
a gyors meggazdagodás lehetősége 
új életstílussal jár együtt. Bár még él
nek a tradíciók, lassan a családok 
zárt világában is változások indulnak 
meg.

Észak és Dél egyaránt törekszik az 
újraegyesítésre, csakhogy mindkét 
fél másként képzeli azt el. Észak-Ko
rea államszövetséget akar: egy népet 
egy államot két rendszerrel és két 
kormányzattal. A Demokratikus 
Köztársaság pedig az egy népet az 
egy államot egy rendszerrel és egy 
kormányzattal.

Miközben nyugaton ledőlt a vá
laszfal a két német állam között, és, 
szilárdnak látszó kommunista rend
szerek hullottak szét rövid időn be
lül, Távol-Keleten az észak-dél 
konfliktus még tartja magát!

Meddig?
Keveháziné Czégényi Klára

Ezen a ponton szeretnék egy korrekci
óval élni A  két ország lakosságával kap
csolatban téves adatot közöltem az ima- 
riapi programban, mivel akkor még csak 
egy korábbi atlasz adatai álltak rendelke
zésemre (1963-ból). Ma Észak-Korea la
kóinak száma 23 millió, Dél-Koreában 
44 millióan élnek.

KERESZTENY-ZSIDÓ TARSASAG 
RENDEZVÉNYE:

Szolnokon február 16-án, vasárnap 
du. fél 3 órától a Református gyülekeze
ti teremben (Sóház u. 2.) A SZOLNOKI 
KERESZTÉNYSÉG TÖRTÉNETE 
1750-TŐL NAPJAINKIG címmel elő
adás-sorozat lesz. Előadók a szolnoki fe
lekezetek vezetői.

GOMBOS LAJOS 
aranykoszorús harangöntő mester

2162 öfbottyán, 
Rákóczi út 119. Pf. 3. 
Ttlefon: 06/28-360-175 
Budapesti iroda:
XIII., Jász u. 60/B 
Telefon: 330-6394CD

FIGYELEM!
Papp József néven bemutatkozó szél

hámos járja a lelkészi hivatalokat, és az 
Északi Egyházkerület püspöki hivata
lára, illetve annak dolgozójára hivat
kozva, útiköltséget, gyógyszerköltséget, 
szállásköltséget kér. A férfi 40 év körüli, 
középmagas, feltűnően világos szemű. -  
Az illetőhöz a püspöki hivatalnak semmi 
köze nincs.

HALÁLOZÁS
Rezessy. László, pedagógiai főiskolai 

tanszékvezető tanár, életének 85. évében 
elhunyt. Temetése február 12-én volt a 
Budapest-Farkasréti temetőben. „Ben
ned bíznak, akik ismerik nevedet, nem 
hagyod e), Uram, azokat, akik hozzád fo
lyamodnak.” Zsolt 9,11.

Apróhirdetés
Budapest-kelenföldi gyülekezet egyházfit ke

res. Jelentkezés: 1114 Budapest, Bocskai út 10.

TORONYÓRA-KÉSZÍTÉS, FELÚJÍTÁS! 
Harangjáték-, haranglengető- és vezérlőóra
készítés 85 év tapasztalata és világszínvonalú 
elektronika ötéves garanciával 

Óragyártó üzem: Konkoly József, 1102 Buda
pest, Állomás u. 14. Tfel./Fax: 260-7065 06 (30) 
492-915

Templomtornyok villámhárító rendszerének 
elkészítését, tornyok javítását, festését válla-

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; 1(7-1108 
Árusítja a Kiadóhivatal és a 
Magyar Posta RT.
Index: 25 211 ISSN 0133-1302 
Szedés:
Fényszedő Központ Kft.
(970004/20)
Nyomás: rotációs ofszetnyomás 
92002-220053. Petőfi Nyomda RT, 
Kecskemét 
Felelős vezető:
SZABADOS TIBOR mb. vezérigazgató

Előfizethető az Evangélikus Élet 
Kiadóhivatalban közvetlenül vagy 
postautalványon.
Előfizetési díj belföldön: 
fél évre 1040 Ft, egész évre 2080 Ft 
Előfizetési díj külföldön: 
szomszédos országokban: egész 
évre 4500 Ft (postázással együtt), 
más országokban (nyugaton): 
egész évre 45 USD (68 DEM) 
légipostával: 66 USD (99 DEM) 
Csekkszámlaszám: 
11708001-20204127 
Beküldött kéziratokat nem őrzünk 
meg és nem adunk vissza!
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BÖJT MÁSODIK 
VASÁRNAPJA

ORSZÁGOS
EVANGÉUKUS

HETILAP ARA: 40  FT

__________________________ Emeld fel a fejed.
______________ Könnyes tekintettel nézz az égre,
___________________mosolyogj a beborult égre,
mert Isten nagy csodáját akarja véghezvinni rajtad,
__________________ bűnbánatra akar ébreszteni.
___________________ Isten kegyelmének jele ez,
________ mikor a bűnbánat és önítélet vihara kitör
________________________ egy emberi szívben.

Túróczy Zoltán

A TARTALOMBÓL
A DIAKONISSZÁKRÓL

SZERETET ÉS TÁMOGATÁS ‘9 6

MOZAIKOK PRÉDIKÁCIÓKBÓL

A NŐK VILÁGIMANAPJA

Kivel jársz?
Böjt 2. vasárnapjának (Reminiscere) névadó 

zsoltára emlékezésre szólít. Látszólag Istent fanja 
emlékezésre Dávid, a 25. zsoltár szerzője. Mintha 
Isten lenne hajlamos arra, hogy megfeledkezzék ir
galmáról és kegyelméről. Valójában sokkal inkább 
nekünk van szükségünk arra, hogy újra meg újra 
felidézzük Isten irgalmas cselekedeteit.

Ebből a szempontból talán ritkán gondolunk az 
Ószövetség egyik legismertebb alakjára, Noéra, 
akiről ezt olvassuk: „kegyelmet talált az Úr előtt”. Az 
özönvíz története úgy él emlékezetünkben, mint Is
ten egész világot sújtó ítélete. Pedig másra is jó len
ne emlékeznünk. Tény, hogy Isten gyűlöli a bűnt és 
szenved attól, hogy az általa jónak teremtett világ 
„erőszakossággal telt meg”... Ezt a bűnáradatot 
akarja elmosni az özönvíz tisztító ítéletével. De 
úgy, hogy közben nem feledkezik meg irgalmáról és 
kegyelméről. Noét ugyan úgy mutatja be Mózes 
könyve, hogy az „Istennel járt”, de ezzel nem kiér
demli a menekülést, hanem „kegyelmet talált az Úr 
előtt”! Sőt családja és a teremtett világ képviselői, 
az állatok is megkapják a túlélés ajándékát. S 
mindez nem egy titkos alku formájában történik. 
Noé és a rábízottak nem az éjszaka leple alatt me
nekülnek ki valamilyen rejtett vészkijáraton a 
pusztulásra ítélt világból. A bárka építése a legszé
lesebb nyilvánosság előtt történik. Elég nagyszabá
sú, meghökkentő és feltűnő vállalkozás ahhoz, 
hogy bárki felfigyelhessen rá. Az özönvíz történetét

feldolgozó filmek, némi fantáziával, többnyire áb
rázolják is a környezet reagálását erre a furcsa 
építkezésre. Bár erről a Bibliában nem olvasunk, 
de sejthető, hogy Noénak és családjának nem kevés 
gúnyt kellett elszenvedniük, míg elkészült a bárka. 
Nem Isten küldött értük „mentőcsónakot”, nekik 
kellett vállalni, bogy talán tűző napsütésben, min
den víztől távol, időt, fáradságot nem kímélve, ha
jót építsenek. S mindez jel volt, üzenet a világ szá
mára, nemcsak a közelgő ítéletről, de a felkínált 
kegyelemről is. Hányán találhattak volna még ke
gyelmet az Úr előtt, ha nem nélküle, hanem Vele 
jártak volna, Noéhoz hasonlóan? Hiszen a bárká
ban volt hely! így olvassuk: „mindenfajta élőlény
nek... vallási értelemben tiszta, de nem tiszta álla
toknak is...” S Noé nem zárta be a bárka ajtaját 
még az özönvíz kezdetekor sem! Csak később ol
vassuk a komoly figyelmeztetést: „az Úr bezárta 
Noé után az újtót”...

Számunkra még ma is nyitva az ajtó, hiszen Jé
zus többek között így is bemutatkozik: „én vagyok 
az ajtó: ha valaki rajtam át megy be, megtartatik... és 
legelőre talál”. A böjti időszak koncentráltan erre a 
„legelőre” tár kaput nekünk, hogy mi is kegyelmet 
találjunk az Úr előtt, Jézus Krisztus keresztje 
előtt, és Vele jáijunk a hétköznapokban is.

Gáncs Péter

HITOKTATÓK KIBOCSÁTÁSA

Az új hitoktatók egy csoportja

A Budapest-fasori templom 
országos esemény színhelye volt ja
nuár 25-én, szombaton. Harminc
két hitoktató -  valamennyien elvé
gezték a Teológiai Akadémia hit
tantanári szakát az elmúlt évben -  
állt az oltár elé, hogy Isten igéjé
nek útmutatásával, a Szentlélek se
gítségül hívásával, kézfogással és 
Krisztus testével és vérével meg
erősödve elinduljanak szolgálatuk 
végzésére. Egyházunk két püspöke 
szólt az indulókhoz és bocsátotta 
ki őket.

Dr. Harmati Béla püspök 2Kor 
5,17 alapján arra irányította fi
gyelmüket, hogy abban a vonat
kozásban is igaz: elmúlt a régi, 
hogy ma újra van hitoktatás. Le
gyen erős a meggyőződésük, hogy 
kell is a hitoktatás! A szív bizalma 
és a fej ismerete összetartozik. 
Egymást erősítsék és ne szétvá
lasszák. Istenre mutassunk, hogy 
O legyen az első életünkben. Is
ten keresi az embert Krisztusban, 
ezt hirdessétek! Úrvacsorával in
dultok, ez erősítsen abban, hogy 
megbocsássatok és legyetek az 
ígéret hordozói a hitoktatás szol
gálatában!

D. Szebik Imre püspök Mt 6,33 
alapján a benne megfogalmazó
dott felszólításról és ígéretről szólt. 
Keressétek! -  ez először is missziói 
munkát jelent. Családlátogatást, 
személyekkel foglalkozást, hogy 
felébredjen a vágy. Azt is jelenti ez 
a felszólítás, hogy először a lelki 
értékeket kell keresni, nem a ma
teriálisjavakat. Keressétek és adjá
tok tovább!

Az ígéretben pedig bízni kell! 
Lehet, hogy ma még sok tekintet
ben nincs rendezett körülmény, 
rendezetlen a jogi keret. De sza
bad Jézus biztatására figyelni: a 
többiek ráadásul adatnak!

A hitoktatók csoportjában vol
tak pedagógusok, akik főiskolai ta
nulmányaik mellett végezték ezt a 
„szakot” is. Voltak papnék, akik a 
gyülekezeti munkát segítve, beáll
tak a sorba és végzik féljük mellett 
a gyermekmunkát. Feltűnő volt, 
hogy igen kevés volt közöttük a 
férfi, legtöbben a nők közül vállal
ták, hogy az egyházban segítik, 
végzik ezt a szolgálatot.

A múlt évben végzettek száma 
ennél több volt, negyvenhármán 
kaptak végbizonyítványt. A külön

bözet is arra mutat, hogy nem tud
tak valamennyien munkába állni. 
Jó lenne körülnézni a sorokban. 
Ha hitoktatókat kibocsátunk, meg 
kell keresni a lehetőséget arra, 
hogy végezhessék feladatukat. 
Igaz, hogy le kell győzni távolsági 
akadályokat, lakáskérdés is bele
játszik ebbe. Az is lehetséges, hogy 
a hitoktatót más gyülekezeti -  ad
minisztrációs -  munkába is beállít
sák. Egy kis leleményességgel bizo
nyára megoldható ez a „munka
erő-gazdálkodási” kérdés egyhá
zunkban is.

Az ige biztatása, a szentség ereje 
legyen elegendő az új hitoktatók
nak, hogy eredményes munkát vé
gezzenek!.

T.

Harmónia Isten és ember között -  
ember és ember között

Orgonaszentelés Dunaújvárosban

Alig nyolc hónappal a templom 
felszentelése után ismét ünnepelt 
a dunaújvárosi kis gyülekezet. A 
modem, kitűnő akusztikájú temp
lomból eddig hiányzott egy megfe
lelő hangszer, egy orgona, mely ve
zetheti a gyülekezet éneklését, és 
valamennyire segíthet hangverse
nyek, kórushangversenyek kísérő- 
jeként.

A templom karzatára egy na
gyobb, több manuálos orgona vol
na méltó hangszer, de erről egye
lőre nem lehet szó. A gyülekezet 
még alakulóban -  bár erősödőben 
-  van. Anyagiakban a gyülekezet 
sokat teljesített, de egy nagyobb 
orgona felállítása erő feletti áldo
zatot jelentene. Ezért most egy 
kisebb hangszer került a karzatra. 
Bajor anyagi segítséggel, a buda
pesti Aquincum orgonagyár 5 re
giszteres, egy manuál-pedálos or
gonát épített be a templomba. 
Ennek a hangszernek a felszente
lésére gyűlt össze a nagy gyüleke
zet február első vasárnapján. 
Trajtler Gábor orgonaművész játé
kával szólalt meg az orgona, be
mutatta hangszíneit, és néhány

orgonaművei adott ízelítőt saját 
művészetéből és abból, amit ez a 
viszonylag kicsiny, de jól megépí
tett orgona kínál, mint lehetősé
get.

Az istentisztelet liturgikus szol
gálatát dr. Harmati Béla püspök 
mellett Káposzta Lajos esperes és 
Reisch György gyülekezeti lelkész

végezte. A  püspök igehirdetését a 
vasárnap igéje -  Zsid 2,1-4 verse -  
alapján tartotta.

Érdemes-e prédikálni? Hogyan 
vagyunk mi Isten szavával? — ve
tette fel a kérdéseket bevezetőben. 
A nap evangéliuma, a magvető 
példázata, azt mutatja, hogy csak 
kevés mag jut a jó talajba. Érde
mes hát vetni? Az alapige felel er
re a kérdésre: még jobban kell fi
gyelnünk a hallottakra! Istennek 
mindig igaza van. A hiba nem az 
igében, hanem bennünk van. Fi
gyelni kell! Hogy el ne sodródjunk. 
Hogy törődjünk azzal az üdvösség
gel, melyet az Úr hirdetett!

Az orgona azért kell, mert a ze
nében szükség van harmóniára. Ez 
emeli lelkünket magasabb dimen
zióba. Az üdvösséget így is mond
hatjuk: harmónia Isten és ember 
között, ember és ember között. 
Szolgálja ez a hangszer a zenét, a 
gyönyörködtetést, a harmóniát, 
hogy legyen harmónia az ember és 
környezete, az egyház és a város 
között. Szólaljon meg Isten dicső
ségére mindenkor!

tszm

...és önmagam ellen
Gyónó imádságunkból többnyi

re kimarad ez a pár szó, pedig ez
zel eszméltetőbbé, teljesebbé len
ne bűnvallásunk. Már a filozófus 
római császár, Marcus Aurelius rá
jött: tyAki vétkezik, önmaga ellen 

, vétkezik. ” Istenben nem tehetnek 
kárt bűneink, felebarátunkban és 
saját magunkban viszont annál in
kább. Ha komiszul vagy „csak” fö
lényeskedve bánunk valakivel, ne
talán kárt okozunk neki, azt az il
lető több-kevesebb idő alatt talán 
kiheverheti. Önmagunkon azon
ban egész biztosan torzítunk ezzel, 
mert az első káromkodás, durva
ság, lopás stb. után már sokkal 
könnyebben jön a második meg a 
tizedik, hiszen megtört a jég, kita- 
posódik a romlásba vivő út, a rossz 
példáról nem is beszélve. Érvényes 
ez egészen addig menően, hogy 
valaki annyira beleszeret aranyo
zott kegyességi maszkjába, hogy az 
„ránő az arcára”, s meggyőződéses 
farizeussá merevíti.

Isten szerétéiből parancsol, első
sorban magunknak teszünk szíves
séget, ha engedelmeskedünk neki, 
s magunkat romboljuk, ha valami 
.jobbat” akarunk kitalálni. A  hí
don nem azért van korlát, hogy 
bosszantson minket, hanem hogy 
védjen -  nem utolsósorban önma
gunktól, mert valójában mindenki
nek önmaga a „legtehetségesebb” 
ellensége. Nem véletlen az a sor
rend, amellyel Pál apostol az 
efezusi gyülekezet vezetőit inti: 
„Viseljetek gondot magatokra és az 
egész nyájra” (ApCsel 20,28). Nem 
szívesen bíznánk magunkat olyan 
sebészre, aki kihagyja a bemosako
dást, mert neki oly sok a dolga. Az 
embertársi szeretettel csakis az 
van összhangban, ha jó l szeretjük 
önmagunkat s nem vak önzéssel, 
aminek raffinált kiadásai is van
nak, igékkel és szolgáló pózzal de
korálva, ami mögött titkon lelki 
uralkodási igény munkál -  érde
kes, hogy Pál épp az idézett fél
mondat után céloz ilyesmire. (Ne 
gondoljuk, hogy efféle csak az úgy
nevezett szektákban fordulhat 
elő.)

Rendeltetésszerűen kell „használ
nunk” önmagunkat, ha kifelé- 
befelé jót akarunk. Mindenkinek 
küldetése van, egyéni különböző

ségekkel, ami ellen vét minden 
uniformizálási ügyeskedés vagy 
manipuláció. Senki ne akarja rá
sózni másra a saját modelljét; le
het, hogy az neki jó, de máson lö
työg, mint a termetes Saul király 
páncélja az ifjú Dávidon (lSám 
17,39). A lényeg mindenkor az, 
hogy családtól kezdve minden ki- 
sebb-nagyobb közösségben megta
láljuk a magunk helyét hitben, re
ményben és szeretetben, s máso
kat is ehhez segítsünk.

Az élet viszonyulási rendszerét 
úgy is elképzelhetjük, mint egy há
romszöget, amelynek felső pontja 
Isten, a két alsó pedig az egyén, il
letve a környezet. Ha jól akarunk 
viszonyulni Istenhez, aki maga az 
Élet, és embertársainkhoz, akikkel 
kölcsönösen függünk egymástól,

akkor ennek egyik fontos feltétele 
az önmagunk iránti felelősségér
zet. A közösség is akkor jó, ha nem 
„nyeli le” gyermekeit, hanem fel
nőtté, önállóvá neveli, s nem akar 
lépten-nyomon gyámkodni fölöt
tük.

Amennyire személyes életfel
adatunkat, annak felismerését és 
ellátását kikönyörögjük magunk
nak, annyira kerekedik egészséges
sé belső emberünk, s lesz áldássá 
kegyelemből. Ide illik Weöres Sán
dor fohásza:

Vágyam csak ez -  más semmi 
sem:

hűségesen
munkálni műveden,
ahogy parány-erőmmel érthetem.
És mást ne adj nekept.

Bodrog Miklós

TÚRMEZEI ERZSÉBET:

Im ádság  a  feb ru á ri tavaszban
Am ikor ablakom előtt
már hóvirágok harangoznak,
kis májvirágok kéklenek,
s a cseresznyefa rügyei
mind kipattanni készek,
látod, Atyám, hogy a korai,
februári tavaszban
rügyekre, virágokra
milyen féltő szeretettel nézek
Hiszen ha őket
óvó kezeddel be nem takarod
mindent letarolhatnak
hirtelen, kemény fagyok
S akkor nem fakad rügyekből virág
és gyümölcs sem terem.
Takard be rügyeinket és virágainkat 
ebben a februári tavaszban, 
irgalmas Istenem!

Drága emberrügyecskékre is 
ilyen féltő szeretettel nézek 
Te takard be őket óvó kezeddel,

|  ha közelednek fagyok, ártó vészek!
S ha egyházam fáján rügyek fakadnak 
és magyar népemén, Uram, 
tudom, Teneked azok a rügyek 
sokkal drágábbak mint nekem, 
hiszen a Te irgalmas szívednek 
minden rügyre féltő  gondja van!

Hogy majd virággá nyíljanak, 
virágokból gyümölcsök érjenek 
fagyok és vészek ne árthassanak, 
takard be kegyelmes kezeddel 
a drága kis rügyeket, Istenem!

1989.
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A Böjt, a Nagyhetet és Húsvétot 
előkészítő mintegy hathetes idő
szak -  mint azt már lapunk leg
utóbbi számában is említettem -  
az önvizsgálat, a bűnbánat és a 
nagyheti ünnepekre való előkészü
let ideje. Az istentiszteleteken az 
igehirdetések is ezekhez a gondo
latokhoz kapcsolódnak. Az oltár
terítő színe lila, ami az ősi egyházi 
hagyomány szerint szintén „a bűn
bánat színének” számít. Az oltár
terítőkön pedig megjelennek a 
böjti jelképek, melyek Jézus szen
vedéstörténetével kapcsolatos ké
peket ábrázolnak. Ezzel próbálnak

Böjti jelképek
bennünket elgondolkodtatni. Sok 
jelkép talán annyira megszokottá 
vált, hogy figyelmünk már-már el- 
siklik felette. Pedig ezeknek a ké
peknek a célja nem egyszerűen a 
díszítés, a gyönyörködtetés, ha- 
'nem egy üzenet átadása, a szemlé
lők elgondolkodtatása.

Legutóbb a töviskoszorú fordít
hatta a gyerekrovat olvasóinak fi
gyelmét Jézus szenvedésein ke
resztül Isten irántunk megmutat
kozó szeretetére. Ma egy újabb jel
kép „szólít meg” bennünket: a bá
rány jelképe.

A báránnyal már az ószövetség
ben is több helyen találkozhatunk, 
Isten SZABADÍTÓ tetteivel kap
csolatban.

Az Egyiptomból való szabadu
lást előkészítő tíz csapás közt az 
utolsó a „pusztító angyal”. Ez alól 
a csapás alól csak azok menekül
hetnek meg, akik bekenik az ajtó 
szemöldökfáját egy levágott bá
rány vérével. A későbbi időkben az 
egyiptomi szabadulásról a zsidóság 
a páska bárány levágásával és elfo
gyasztásával emlékezett meg hús
vét ünnepén.

Az eljövendő Messiásról, a 
SZABADÍTÓRÓL pedig így pró
fétái Ézsaiás: „0 bűnhődött, hogy 
nekünk békességünk legyen, az ő  se
bei árán gyógyultunk meg. Amikor 
kínozták, alázatos maradt, száját 
sem nyitotta ki. Mint a bárány, ha 
vágóhídra viszik, vagy mirtt a juh, 
mely némán tűri, hogy nyírják, ő  
sem nyitotta ki száját. ”

Keresztelő János így beszél ta
nítványainak Jézusról: „íme, az Is
ten báránya”. A z sem lehet vélet
len, hogy Jézus keresztre feszítése 
épp a páska ünnep idején történt, 
amikor levágták az áldozati bá
rányt.

A bibliai Jelenések könyve is 
úgy jeleníti meg a feltámadott 
Krisztust, mint győztes bárányt, 
aki legyőzte a bűn és a halál hatal
mát, és azok, akik hisznek benne, 
szintén részesülhetnek ebben a 
győzelemben.

Mindezek ismeretében megért
hetjük, miért is jelenik meg a böjti 
jelképek között a bárány, aki nem 
más, mint a megfeszített, de har
madnapra feltámadott Jézus. A 
SZABADÍTÓ.

„Ő él”
Luther M ártonnak az volt a szokása, hogy odahaza 

.asztalára ezeket a szavakat írta fel krétával: „O él. ” S ha 
valaki megkérdezte tőle, hogy kicsoda él, akkor Luther 
boldogan fele lte :, Jézus él. H a ő nem élne, én sem akar
nék tovább élni egy órát sem, de mert Jézus él, mi is él
hetünk.”

Egyszer azonban Luther megfeledkezett erről a bizta
tó igazságról. A reformáció ügye valami nehézségre ta
lált, amiért Luther napokon keresztül szomorú volt. Egy
szer csak nagy meglepetéssel látja, hogy felesége fekete 
gyászruhában jön-megy a lakásban. Csodálkozva kérdez
te tőle: „Miért öltöztél feketébe? Ki halt meg?" Mire felesé
ge nagy bánattal felelte: „Meghalt az Isten. ” Luther elő
ször elhűlve hallgatta ezt a választ, de aztán megértette, 
hogy felesége csak őt akarta figyelmeztetni: A  hívő em
ber soha nem eshet annyira kétségbe, hogy elfelejtse, él 
az Úr, és a legnagyobb bajban is tud segíteni.

Savelainen M atti

Isten
Istenbe vesd hited!
S boldog lesz életed!
Nem kell szomorkodnod!
Hisz van őrikőd, vigyázod.

Saját Fiát adta,
Bűneink váltságára.
Hidd el, hogy ő  szeret!
S Istenbe vesd hited!

Ha hiszel benne,
S életednek vége,
Jutsz majd Mennyországba.
Énekeld hát velem azt hogy Halleluja!

VEDD ÉS OLVASD!
Játékos ismerkedés a Bibliával

Ismét „elveszett tárgyak” keresik gazdájukat. Az 
Apostolok Cselekedetei 16. részében olvasunk valaki
ről, akinek volt egy kardja és otthon egy megterített 
asztala. Ki ő?

ELMESÉLNÉM NEKED...
Végre ismét érkezett egy vers a gyermekrovat szer

kesztői stábjához! Ugye nem felejtettétek el a bizta
tást, hogy küldjétek saját verseket?! (Csak arra ké
rünk Benneteket, hogy a vers terjedelme ne legyen túl 
hosszú, hogy beleférjen a gyermekrovatba.)

A következő vers szerzője, Sajben Emma kálmán- 
házai olvasónk levelében azt is elárulta: „Én nagyon 
szeretek verset írni, és hiszek Istenben. ” Kedves Emma, 
köszönjük a verset!

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

175 éve halt meg Berzeviczy Gergely
„HASS, ALKOSS, GYARAPÍTS...”

A  felvilágosodás és a reformtörekvések korszakának 
kiemelkedő személyisége volt: tudós közgazdász, a tiszai 
egyházkerület felügyelője.

1763. június 15-én, Nagylomnicon született; édesapja 
korán meghalt. A szerény, tehetséges, szorgalmas fiú  ta
nulmányait Késmárkon kezdte meg majd ugyanott filo
zófiát, filológiát, jogot, latint és németet tanult. Már 
1783-ban megszerezte az ügyvédi oklevelet. A  Pesti Kirá
lyi Táblán Berzeviczy Gergely volt az első protestáns ju 
rátusok egyike. Rövid szolgálat után 1784 őszén 
Göttingában folytatta tanulmányait. E  fejlett iskolavá
rosban már közgazdasági vonalon képezte tovább ma
gát: kereskedelmi és áruismeretet, statisztikát, politikát, 
továbbá ásványtant, római jogot, filozófiát, franciát ta
nult. Nagy hatással voltak reá a környék ipartelepei. Be
járta Berlint, Magdeburgot. Érdeklődéssel tanulmányoz
ta a hermhuti gyülekezet életét. Párizsban és London
ban is megfigyelhette a munkásság életét, sorsát.

Három év elmúltával hazaérkezett: hivatalnoki pá
lyán működött, majd lemondott állásáról, hazament a 
nagylomnici kúriára gazdálkodni. Feleségül vette roko
nát, Berzeviczy Terézt; több gyermekük született, de egy 
fiú  kivételével, kiskorukban meghaltak

Korának sok kiemelkedő magyar és külföldi személyi
ségével levelezett. Még kétszer járt külföldön: 1796 őszén 
Danzigig 1807 tavaszán pedig Varsóig utazott.

K ö z g a z d á s z  volt. Egyik művében bírálta a 
Bécsből irányított kereskedelem- és iparpolitikát. A  
vámrendszert és a közlekedést elavultnak tartotta. ,„A 
parasztnak állapotáról és természetéről Magyarorszá
gon” c. értekezésében a jobbágyrendszer bírálatát adta. 
A  forradalmi-társadalmi mozgalmak helyett az állami 
vezetőktől hiába várta e kérdésben az emberséges meg
oldást. ,^4 világkereskedelemről” írt tanulmányában 
(Pest, 1808) jó l látta a magyarországi gazdasági-társa
dalmi viszonyok országhatárokon túli összefüggéseit. ,pá

közgazdaságról” szóló (1819) latin nyelvű kéziratát -  
valószínűleg szabadelvű tartalma miatt -  a könyvbíráló 
hatóságok egymásnak tologatták Nem is jelent meg 
nyomtatásban. Benne sürgette az ország természeti 
adottságaihoz alkalmazott gazdaságpolitikát.

Közgazdaságtudományi munkássága elismeréséül a 
Göttingai Királyi Tudományos Társaság tagjává válasz
totta.

E g y h á z u n k  m u n k á s a  volt. 1801-ben lett 
a tiszai egyházkerület felügyelője. 1804-ben, Eperjesen 
tartotta meg programadó beszédét, amelyben pedagógi
ai kérdésekkel foglalkozott. Mint jogász, egyházkerüle
tének „ügyvédje” is volt.

Először ő dolgozta ki egyházunk jogszabálygyűjtemé
nyét, amelyet később Eperjesen, majd Nyíregyházán és 
Miskolcon fogadott el a kerületi gyűlés. Két német és egy 
latin nyelvű tanulmánya egyházunk életével foglalko
zott.

1 8  2 2 . f e b r u á r  2 3 - á n ,  Nagylomnicon 
h a l t  m e g ;  április 11-én az eperjesi kollégiumban 
ünnepélyesen emlékeztek meg róla.

Berzeviczy Gergely javasolta a kereskedelemnek az 
országhatárokon túlra történő fejlesztését, a nagyobb 
összegű ipari, beruházásokat, látta az export-import je
lentőségét; de tévedése, hogy a jobbágyság megszünteté
sét nem forradalmaktól, hanem a birodalom vezetőitől 
remélte. Másik tévedése: a latin nyelvet akarta elfogad
tatni a birodalomban, és így gondolta megoldhatónak a 
nemzetiségi kérdést.

A z áldozatkész hazafi, a tehetséges közgazdász, egy
házunk egyik kiválósága egész életművével igazolja nagy 
kortársa, Kölcsey Ferenc felhívását, amely mindig idő
szerű:

„Hass, alkoss, gyarapíts: 
s a haza fényre derül!”

B.B.

Harmadik parancsolat

Olvasgatom a parancsolatot. El
olvasom a bibliai magyarázatát. 
Elolvasom neves gondolkodóknak 
ehhez a parancsolathoz kapcsoló
dó elmélkedéseit. Lapozgatom a 
Bibliámat. János evangéliumának 
ötödik és hatodik fejezeténél meg
akadok: az Isten fiát vádolják az 
Isten parancsolatának megszegé
sével olyanok, akik okoskodásuk
ban odáig süllyedtek, hogy a ma
guk törvénytudását nagyobbra be
csülik Isten megváltó szereteténél. 
Ezt mondják Jézusnak: Szenteld 
meg az ünnepnapot! Ne végezz 
semmiféle munkát!

Egy öreg bácsi mesélte, hogy 
gyermekkorában, még a második 
világháború előtt egy vidéki város
ban, pajtásaival sokszor derültek a 
zsidókon, akik Sabbátkor, a zsidó 
szombat napján hajlandók voltak 
fizetni akkor még gyermek ismerő
sömnek és kis barátainak azért, 
hogy fát vigyenek be, megetessék 
az állatokat, majd később a világí
tás ki- és bekapcsolásáért.

Tényleg ezt jelentené az ünnep
nap megszentelése? A hithű zsidó 
számára bizonyosan ezt, vagy vala
mi hasonlót jelent ma is. De mit 
jelent a keresztyének számára? 
Mit jelent ismerőseid, hozzátarto
zóid számára? Mit mond neked 
MA ez a parancsolat?

Nem régen volt Karácsony, a 
keresztyénség, az emberiség nagy 
részének legnagyobb ünnepe. Mit 
csináltál ezekben a napokban? 

Emlékezz!
Eszedbe jut egy istentisztelet, a 

hideg templomban a karácsonyfa 
szívmelengető szépsége. Eszedbe 
jut a családi idill: mindenki a fa kö
rül áll. Tálán még énekelnek is. 
Azután jön az ajándékozás: adsz 
is, kapsz is. Minden szép és jó. 
Mindenki boldog a szeretet ünne
pén. És aztán mit csináltál? El
mentél bulizni? Barátaiddal örül
tél? Vagy ha nem, akkor képmuta
tóan jobbnak képzeled magad az 
„ilyenekénél?

Nem, Barátom, nem erről szól 
az egész. Mert ha a lenézésnek 
vagy gyűlöletnek a leghalványabb 
szikrája is felvillan benned, akkor 
már diadalmaskodott rajtad a Go
nosz. A  Gonosz pedig nem engedi, 
hogy észrevedd a Lényeget, a ka
rácsonyi Titkot, aki nem arra kí
váncsi, hogy mit gondolsz mások
ról, hanem arra, amit Róla gon
dolsz, amit iránta és felebarátaid, 
embertársaid iránt érzel; ha úgy 
tetszik: megszentelted-e ezt a na
pot a Krisztusról és Isten igéjéről 
való elmélkedéssel? Tudomásul 
vetted-e, elhiszed-e, hogy Ő meg
született? Elhiszed-e, hogy érted is 
megszületett, azért, hogy érted is 
meghaljon? Eszedbe jutott-e hálát 
adni Neki mindezért? De ha mind
ezt meg is tetted, tudomásul vet- 
ted-e, hogy Krisztus születésének 
ünnepe szent?

Szentnek tartottad-e, megszen
telted-e te magad?

Mit is jelent az ünnep? Ez egy 
összetett dolog. Vannak különbö
ző külső megnyilvánulásai. Ilyen 
például a munkaszünet, a pihenés.

A  harmadik parancsolat magya
rázatában is olvashatjuk, hogy Is-

Ma is: Szenteld meg az ünnepnapot!

ten hat nap alatt végezte el terem
tő munkáját, majd a hetediken 
megpihent. „Megáldotta és meg
szentelte” ezt a napot. De hogy is 
van ez a megszentelés? -

Az ünnepnap megszentelése azt 
jelenti, hogy önmagadat kell meg
szentelned. Más napokon végzed 
mindennapi tevékenységeidet: ta
nulsz, dolgozol -  de ezen a napon 
munkaszünet van majdnem min
den munkahelyen és iskolában. És 
ha már úgyis tétlenségre ítéltettél, 
akkor alkalmad nyílik olyan dol
gokkal foglalkozni, amire máskor 
nem jutna időd vagy energiád. 
Ilyen tevékenység lehet a pihenés 
is, ami rád fér, hiszen már nagyon 
fáradtnak érzed magad. De te is 
tudod, hogy ez nem kizárólag al
vást vagy semmittevést jelent. Ha 
máskor nem is, ilyenkor több időd 
yan Istennel foglalkozni, Istenre 
figyelni. Elmehetsz a templomba, 
ott hallgathatod Isten igéjét, majd 
istentisztelet után is gondolkod
hatsz rajta.

A templomban Isten szolgája 
Krisztust hirdette neked. Jogosan 
teszed fel a kérdést: Mi az össze
függés a parancsolatok és Krisztus 
között?

Ezerszer hallhattad már: „Nem 
azért jöttem, hogy a törvényt eltöröl
jem, hanem hogy betöltsem azt. ” A  
törvény tulajdonképpen megmu
tatja a bűnt, Krisztus pedig felsza
badít a törvény betartásának a ter
he alól. A  törvény megkötései fel
oldást nyernek az evangélium ál
tal, Krisztus értünk történt szenve
dése és halála által.

Mit is ad neked a te Megváltód 
a harmadik parancsolat tilalmá

ban? Szabadságot. Olyan szabad
ságot, amit csak Ő adhat, és amit 
te csak Tőle fogadhatsz el. Sokkal 
barátságosabb a Tízparancsolat, 
ha azzá akarod tenni, ha a sok tila
lom negatív tónusát pozitívra vál
toztatod úgy, ahogyan ezzel már 
néhányan egy ifjúsági beszélgetés 
alkalmával próbálkoztak. Ők azt 
akarták megfogalmazni, ahogyan 
Isten szól hozzánk az Ő igéje által:

Szabad lehetsz a teljesítmény 
görcsétől,

amely miatt halálra dolgoznád 
magad.

De szabad lehetsz a féktelen szó
rakozás kísértésétől is.

Megállhatsz egy időre csendben 
énelőttem, fáradt tagjaid és borzolt 
idegeid megpihenhetnek nálam.

Mert szólni szeretnék hozzád, sze
retnék rád bízni valamit, ezért kér
lek, szánd rám ezt a napot.

Nem kell tétlenül nézned, hogy 
ünnepeidet elveszik, megrabolják 
ősi hagyományaidat, szokásaidat, 
jeles napjaidat.

Ha engem szeretsz, szabad le
hetsz a teljesítmény görcsétől.

Isten hozzád is szól, téged is hív. Ne 
engedd, hogy süket fülekre találjon. 
Hallgasd meg igéjét, hagyd, hogy mun
kálkodjon benned. Ne csak várd, hogy 
majd egyszer hozzád is el fog jutni, ha
nem indulj, rohanj felé. És ha érzed, 
hogy valami megváltozik benned, ha 
másképpen látod a világot, mint eddig 
testvérként nézel embertársaidra, biza
kodva tekintesz a most még kilátásta
lannak tűnő jövő felé és hiszed, hogy 
Krisztus személy szerint a te megváltód 
is, akkor nem rohantál hiába.

Erdélyi Csaba

„Jézus lábnyomában”
Az Ökumenikus Tanulmányi Központ -  Isten segítségével -  1997-ben 

az első zarándokúját április 8-15. között tervezi a Szentföldre, amely a 
Jézus nevéhez kapcsolódó bibliai helyek mellett az ismertebb zsidó, ró
mai és muzulmán emlékhelyeket is felkeresi. -  Jaffa, Tel-Aviv, Caesarea, 
Haifán a Karmel-hegyi kolostor és a Bahai szentély, Akkón a kereszte
sek vára és a karavánszeráj. A  Tábor-hegy után Názáret, Kána, 
Kapemaum, a Genezáret-tó mellett a Kenyérszaporítás és a Boldog
mondások hegye, Tiberiás és Yordanit, a modem keresztelőhely. Beth- 
Alpha és Beth-Sheán után Jerikó, a Pálmák városa, Masszada és 
Qűmrán megtekintéséhez kapcsolódóan fürdés a Holt-tengerben.23c

Jeruzsálem látnivalói elsorolhatatlanok: az Olajfák hegye, a Dominus 
flevit-templom, a Getsemáne-kert, az árulás barlangja, Mária síija. A Via 
Dolorosa 14 stációja, köztük az Ecce Homo-ív, Czirénei Simon és Veroni
ka emlékhelyei, a Golgota, a Megkenetés köve, Krisztus sírja, Dávid tor
nya, Dávid síija, az Utolsó vacsora terme és a Dormitio, Mária elszende- 
rülésének helye. A Siratófal, az El-Aksza mecset és a Sziklafdóm után 
Betlehemben Jézus születési és Ain Káremben Keresztelő János születési 
helye, végül az Izraeli Parlament, a Kneszet, a Menóra, a Könyv Háza és 
Yad-Vashem, a zsidó mártírok emlékhelye.

Elszállásolás a tengerparton, majd egy kibuc kényelmes szállodájában 
a Tábor-hegy tövében, végül Betlehemben, háromcsillagos szállodában, 
félpanzióval. A csoportot teológiailag képzett vezető kíséri.

A  teljes nyolcnapos út ára -  ahol sem szabadnap, sem fakultatív prog
ram nincsen -  jelenleg az US dollár változásának függvénye. Mai árakon 
850 USA dollárnak megfelelő forintösszeg. Ebben a részvételi árban 
azonban minden költség benne van: repülőjegy, repülőtéri illeték, bizto
sítás, kétágyas fürdőszobás szállás, reggel svédasztal, este négyfogásos 
meleg vacsora, légkondicionált busszal szállítás, és mindenhova belépő.

Érdeklődni és jelentkezni lehet az Ökumenikus Tanulmányi Központ
ban személyesen, levélben vagy telefonon (1114 Budapest, Bocskai út 15. 
III. 3. Tel. és fax: 166-4790; illetve dr. Bajusz Ferenc ny. teológiai pro
fesszor telefonján: 287-3086.

Média és etika -  a bibliai üzenet fényében
Ez a témája az Ökumenikus Thnulmányi Központ 

legújabb, 14. füzetének, amely karácsony előtt jelent 
meg, és már számos szerkesztőséghez eljutott. A prob
lémával az „Igazságosabb és testvériesebb világot” cí
mű, jól ismert katolikus püspökkari körlevél is foglal
kozott, erre a bevezető fejezet is hivatkozik: „A tö
megkommunikációs médiumok többsége egyelőre 
nem járul hozzá igazán az emberek valódi boldogulá
sához... a tisztább közélet kialakításához... a társada
lom nevelésének feladatához... közhatalmi befolyá
soltsága és a tőkének való kiszolgáltatottsága követ
keztében.” Majd az idevágó legfontosabb fogalmak 
magyarázata következik. A III. rész rámutat a kom
munikáció bibliai hátterére. Az Ószövetségben na
gyon hangsúlyos a beszéd -  a szónak abban az értel
mében is, hogy ember beszél emberrel, de még inkább 
úgy, hogy Isten szól emberekhez, vagy ember (próféta, 
pap) közvetíti Isten akaratát más emberekhez. Az Új
szövetségben pedig Krisztus a közvetítő, akinél szó és 
tett teljes egységet alkot.'A IV. rész a médiumok etikai 
vonatkozásairól, a hiteles tájékoztatás követelményei
ről szól. ,.Amikor egy-egy érdekcsoport egyoldalúan 
tájékoztat, ezzel félrevezeti a felvevő hallgatóságot, ol
vasótábort. A keresztyén médiaetika szerint a szenzá
ció érdekében sem szabad manipulálni. ... veszély a 
mai médiában az erőszak dicsőítése... a megfélemlítés

alkalmazása, a pornó propagálása. Olykor mindez a 
reklámiparra is jellemző, ami nem kevésbé veszélyes, 
mint a főműsorok ilyen jellegű anyaga.” Az V. fejezet 
a sajátosan egyházi és keresztyén etikai feladatokról 
szól. Az egyházi hírközlő eszközökben is maradéktala
nul érvényesülnie kell a keresztyén normáknak. Más
részt pedig a rádióban vagy televízióban közvetített is
tentisztelet, igehirdetés bármilyen színvonalas is le
gyen, nem pótolhatja a gyülekezeti közösségben hall
gatott igét. Az egyház nem hagyhatja szó nélkül az 
erőszakhullám növekedését, a buzdításokat Isten pa
rancsolatainak -  főleg a ne ölj, ne paráználkodj, ne 
lopj -  megszegésére. A VI. rész a keresztyén világszer
vezetek és a kommunikáció viszonyával foglalkozik a 
római katolikus egyház és az Egyházak Világtanácsa 
legismertebb állásfoglalásai alapján. A Keresztyén 
Kommunikáció Világszövetsége 1968-ban alakult Os
lóban. Ma 101 országban 800 tagszervezete van külön
böző keresztyén felekezetekből, székhelye London. 
Végül pedig az újságírói etixai kódexek és az erkölcs 
viszonya kerül szóba. Meg kell állapítanunk, hogy „ha
zai társadalmunk... egyik legnehezebb kérdése, hogy 
ami jogszerű, az nem mindig erkölcsös és megfordítva, 
ami erkölcsös, az korántsem biztos, hogy jogszerű”. 
Nagy szükség van a bibliai üzenet fényére.

Dr. Szentpétery Péter
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A DIAKONISSZÁKRÓL „SZERETET ÉS TÁMOGATÁS ’96”
Múlt év novemberében a miniszterelnök a törté

nelmi egyházak vezetőivel közös felhívásban kérte a 
karitatív szervezeteket, a gazdálkodó szervezeteket és 
az egész lakosságot, hogy a hazánkban legjobban rá
szoruló családoknak a karácsonyi ünnepek alkalmá
ból adjanak segítséget.

Az akció lezárása alkalmából sajtótájékoztatón szá
moltak be. A lezárás napjáig az OTP-számlára 
45 191 478,- Ft érkezett be 949 adományozótól (785 
természetes személy és 164 jogi személy). Előbbiektől 
általában 100-2000 Ft, utóbbiaktól 5000-2 000 000,- 
Ft értékű adomány érkezett.

Több mint 32 000 csomagot küldtek ki, kézbesítet

tek a leginkább rászorultaknak. A segítség természet
beni és nem pénzbeli volt. A fennmaradó összegből 
két csoportnak juttattak 4-4 milliót: a budapesti haj
léktalanoknak és a 10-nél több gyermekes családok
nak.

A tájékoztatólés során elhangzott, hogy nagy kö
szönet illeti a több ezer önkéntest, akik egészen az 
ünnepek küszöbéig buzgón látták el feladatukat (Vö
röskereszt, egyházi szeretetszolgálatok, karitatív szer
vek önkéntesei). Máskor hasonló akciót korábban 
kell meghirdetni, mert a viszonylagos „kevésnek” az 
is oka volt, hogy későn kezdték a szervezést.

X

MOZAIKOK PRÉDIKÁCIÓKBÓL

Ha nem tudunk imádkozni.
„Kérjetek, és adatik” (Lk 11,9)

1936. október 5-én K a r l  B a r t h ,  az akkor már világhírű, bázeli teo
lógiai professzor nagyszámú hallgatóság előtt tartott előadást a kolozsvári 
református teológiai fakultás dísztermében. Barth Károly -  magyar kereszt
névvel szoktak róla szólni, annyira közismertté vált nálunk -  előadása után 
alkalmat adott a jelenlevőknek, hogy kérdéseket intézzenek hozzá. Több 
mint 80 kérdés futott be. A  kezemben tartott kis füzet a kérdések-feleletek 
egynegyedét tartalmazza. Ezeket M. Nagy Ottó kolozsvári teológiai magán
tanár fordította. A z egyik kérdést és feleletet olyannak találtam, hogy rova
tunkban közöljem. Egy ilyen válasz is lehet prédikáció. A  cím, amit föléje ír
tam, a kérdésből, az igehely a válaszból való. Ez a mozaik Barth Károly 
egész teológiájára jellemző: az emberről a hangsúly Istenre kerül.

A diakonisszák a háború előtti 
években jelentős szolgálatot vé
geztek egyházunkban. Kérdés, * 
hogy a jövő tervezésénél mennyire 
lehet számítani tevékenységükre, 
hiszen az utánpótlás hiánya a dia
konissza anyaházakat Európa- 
szerte kihalással fenyegeti. Választ 
keresve erre a kérdésre, vissza kell 
tekintenünk a múltba és minde
nekelőtt a Szentíráshoz kell for
dulnunk.

Mit mond a Szentírás a diako
nissza hivatásról? Az egyetlen 
Fébétől (Róm 16,1-2) eltekintve, 
valóban keveset, de ótestamentu- 

i L mi és újtestamentumi igehelyek 
említik a nők szolgálatát. Péld 
31,20-ban például ezt olvassuk: (a

» derék asszony) tenyere nyitva van a 
nyomorult előtt, kezét kinyújtja a 
■ szegények felé. Máté evangélista a 
passiótörténetben kiemeli, hogy a 
kereszt körül sok asszony volt, 
akik Jézust követték és neki szol
gáltak (Mt 27,55).

Bibliai értelemben a szolgálat 
mindig Jézus Krisztushoz kötött, 
aki előbb szolgált nekünk, életét 
adva értünk a kereszten. Jézus 
váltsághalála teszi lehetővé és ala
pozza meg szolgálatunkat (lK or 
3,11). Mai gondolkodásunkban és 
magatartásunkban a szolgálat hát
térbe szorult és első helyre a meg
szolgált bér került. Természetes,

I hogy „méltó a munkás a maga béré
re" (Lk 10,7), csakhogy ez nem le
het a szolgálat mércéje.

Az Újtestamentum szerint Jézus 
női tanítványait is a szolgálat és az 
aktivitás jellemezte. Gondolha
tunk a joppei adakozó varrónőre, 
Tabitára (ApCsel 9,36, 39), Lídia 
kereskedőasszonyra (ApCsel 
16,14), vagy á már említett Fébére, 
akiről Pál ezt írta: ,„Ajánlom nektek 
nőtestvérünket, Fébét, aki jelenleg a 
kenkhreai gyülekezet szolgája: fo 
gadjátok őt az Úr akarata szerint a 
szentekhez illően, és álljatok mellé 
minden olyan ügyben, amelyben 
szüksége van rátok, mert ő  is sokak
nak lett pártfogója, nekem magam
nak is (Róm 16,1-2). -  A húsvéti

I örömhír először asszonyok ajkán 
szólalt meg (Mt 28,8), akik később 
a tanítványokkal együtt vettek 
részt a jeruzsálemi imaközösség
ben (ApCsel 1,14).

*

A diakonissza szolgálat kialaku
lása valószínűleg az első diakónu
sok megválasztásával kapcsolatos 
(ApCsel 6). Az akkori szigorú er
kölcsi szokások szerint ugyanis a 
férfi diakónusok nem szolgálhat-

I tak nők között. Theodor Fliedner 
(1800-1864) lelkész, az első diako
nissza anyaíház megalapítója sze
rint az első században diako
nisszák végezték a szegények gon
dozását a gyülekezetek női tagjai 
között. Később újabb feladatokat 
is kaptak: a megtért leányokat és 
asszonyokat tanították, szolgáltak 
keresztelésük alkalmával és az is
tentiszteleteken gondoskodtak a 
rend fenntartásáról a női résztve
vők között.

Az első 3 évszázad egyháztörté

nete alig említi meg a diakonisszá
kat. Plinius a császárhoz írt levelé
ben két diakonisszát említ, akiket 
(104-111) megkínoztak. 400 körül 
Konstantinápolyban már jelentős 
volt a diakonisszák szolgálata. 
Chrysostomus (347-407) idejében 
Olympias, egy előkelő asszony 40 
diakonisszával, özvegyasszonnyal 
és hajadonnal állt a gyülekezet 
szolgálatában. 200 évvel később, 
Mauritius kelet-római császár 
(539-602) uralkodása alatt 
Cyriacos patriarcha diakonissza 
nővére tiszteletére templomot 
építtetett, amit „diakonissza temp
lom inak  neveztek.

A reformáció idejében újra je
lentkezett a diakonissza szolgálat 
megújításának, helyreállításának 
igénye. A szegények, betegek gon
dozásának megszervezésére azon
ban Luther nem vállalkozott, mert 
úgy látta, hogy nincsenek olyanok, 
akik ebben a szolgálatban helyt 
tudnának állni. A következő 3 év
században szórványos és egyéni 
kezdeményezésektől eltekintve 
nem történt lényeges előrehaladás 
a szeretetszolgálat megszervezésé
ben.

A 19. század elején lelki ébredés 
indult el az evangélikus egyház
ban. Karl von Stein (1757-1831) és 
Amalie Sieveking (1794-1859) a 
katolikus irgalmas nővérek példá
ját követve, szerettek volna valami 
hasonlót megvalósítani. Franz 
Heinrich Härter (1797-1874) lel
kész Strasbourgban diakonissza 
anyaházat akart alapítani, hogy a 
városi kórházban az evangélikus 
betegeket evangélikus diakonisz- 
szák ápolhassák. Szándéka azon
ban meghiúsult, mert nem találtak 
megfelelő vezetőket, akik a szolgá
lat felelős irányítói lehettek volna.

Theodor Fliedner (1800-1864) 
kaiserswerthi lelkipásztor 1836. 
május 30-án megalapította a 
Rajna-Westfáliai Diakóniai Egye
sületet. Néhány hónap múlva meg
nyílt Kaiserswerthben az első dia
konissza intézmény, majd 1839. 
október 3-án felavatták az első 3 
diakonisszát. Fliedner szerint ez
zel újra elindult az óegyházi diako
nissza-szolgálat. A kaiserswerthi 
anyaházat az egyszerűség jelle
mezte. Fliedner a diakonisszákat 
Krisztus cselédlányainak nevezte. 
Az anyaház nem a kolostori szem
lélődésnek, hanem a munkának a 
helye volt. Ezt a munkát pedig az 
imádság hordozta s erőt hozzá Is
ten igéjéből kaptak.

Az első diakonisszák felavatása
kor Fliedner a diakonissza hivatást 
így jellemezte: A  diakonissza az 
Űr Jézusnak, a segítségre szoru
lóknak és diakonissza testvéreinek 
szolgálóleánya.

Fliedner a kaiserswerthi diako
nissza anyaház alapításával a 
diakónia történetében új szakaszt 
indított el. Az európai országok
ban egymás után alakultak meg a 
diakonissza közösségek.

*
Hogyan folytatódhat ma a dia

konisszák szolgálata? Nagyon jól

tudjuk, hogy csak az igazi evangé
liumi lelkiség biztosíthatja az 
egészséges, erőteljes szolgáló éle
tet. Ezért a mindennapi imádság 
feladata és tárgya, hogy a diako
nissza közösségek életét is ez has
sa át. Emellett azonban a forma, a 
külső keret sem elhanyagolható.

A diakonissza élethivatással és 
szolgálattal kapcsolatban már sok 
helyen bevonják a vitorlákat. Bizo
nyos értelemben a változó külső 
körülmények kényszeríthetnek 
ugyan erre, de nagy hiba volna, ha 
a korszellem előtt aj tót-kaput tár
va remélnénk, hogy ezzel a szolgá
latot vonzóbbá tehetjük. Ha az 
alap bizonytalan, elvész a tarta
lom. Az alap pedig Jézus Krisztus. 
A diakonissza élethivatás megha
tározása Jézus Krisztus hívása az 
irgalmas szeretet szolgálatára kö
zös hitben és közös életfolytatás
ban.

A dolf Grau diakóniai és belmissziói 
referens 1991-ben tartott előadása nyo
mán közli

Madocsai Miklós
*

BOLDOGOK 
AZ IRGALMASOK

A  Fébé Diakonissza Egyesület 18. 
életévüket betöltött nőtestvérek je
lentkezését várja, akik életüket Krisz
tus követésében az irgalmasság szol
gálatára szentelik. A  jelentkezők ké
pességüknek és végzettségüknek meg
felelő iskolában tanulhatnak tovább, 
illetve vállalhatnak munkát. Térítés 
ellenében megfelelő ellátást, szállást 
biztosítunk számukra a Bp. Maros 
utcái „Reménység otthonunk”-ban, 
ahol rendszeres szolgálatunk lelki 
életük elmélyülését, hitbeli, egyházi 
ismereteik gyarapítását segíti.

Érdeklődni lehet Madocsai M ik
lós lelkész címén: Bp. 1015 Ostrom 
u. 15. Tel.: 201-7210.

Mit tegyen az az ember, aki érzi, 
tapasztalja, hogy nem tud imád
kozni? Általánosságban válaszol
va, erre vonatkozólag csak ezt 
mondhatom: Önök kérdezik tő
lem, mit kell tennünk, ha nem va
gyunk képesek imádkozni. Hadd 
kérdezzem meg önöket: Ugyan ki 
tud imádkozni? Van-e ember, aki 
elmondhatja: én tudok imádkoz
ni? Félek, hogy az az ember, aki 
ezt ki akarná mondani, a valóság
ban éppen nem tud imádkozni. Vi
szont talán annak, aki panaszko
dik, hogy nem tud imádkozni, oda

lehetne kiáltani: Éppen így állasz 
egészen közel ahhoz, hogy valóban 
imádkozzál! A valódi imádkozás 
olyasmi, amit mi nem tudunk csi
nálni, hanem ami történik, kétség
telenül rajtunk keresztül történik, 
de nem egy képesség alapján, ha
nem annak alapján, hogy Isten 
bennünket az ő gyermekeivé foga
dott. Ennek az elfogadottságnak 
alapján való kiáltás is túlesik a mi 
képességünkön. Nem, mi erre nem 
vagyunk képesek. A Biblia azon
ban azt parancsolja nekünk: Kérje
tek! És te talán ott állasz és csak

Szeretettel kérjük azokat a ke
resztyéneket, akik Jézus Krisztus 
imádságának -  „hogy mindnyájan 
egyek legyenek” (Jn 17,21) -  kérése 
teljesülését különösen szívükön vi
selik, támogassák személyi jövede
lemadójuk 1%-ával a keresztyének 
és egyházak közeledését, együtt
működését és egységét munkáló 
Ökumenikus Ihnulmányi Közpon
tot, adószáma: 18008223-1-43.

Az Ige szavaival mondunk előre 
is hálás köszönetét a segítségért:

panaszosan tudod ismételni: nem 
tudok!

Legyen szemed előtt a mi 
Urunk Jézus Krisztus, aki a ke
reszten érettünk is imádkozott. 
Számodra semmi más nem ma
rad, mint az ő kegyelmét elfogad
ni. Ha te igent mondasz Isten ke
gyelmére, akkor engedelmes
kedsz annak a parancsnak, akkor 
imádkozol. Ez a kis sóhajtás, ami
vel mi Istenhez szólunk: Ó, igen! 
ez az imádság, és minden imádsá
gok forrása! Ott van benne az 
egész Miatyánk és minden 
Miserere és Gloria, amit az egy
ház valaha imádkozott. Ebben a 
kis sóhajban benne rejlik minden, 
és mindennek ismételten ezzé a 
kis sóhajjá kell lennie. Nincs az 
imádkozásnak semmiféle művé
szete, csak az Isten gyermekeinek 
egyszerű szabadsága van benne. 
Hogy élj ezzel a szabadsággal, ez 
az, amit tenned kell, ha nem tudsz 
imádkozni.

„a jókedvű adakozót szereti az Is
ten” (2Kor 9,7)

*

A Szentírás Szövetség, mely a 
Biblia széles körű megismerteté
sén, bibliaolvasó könyvek kiadá
sán, nyári táborok szervezésén fá
radozik, szolgálatához szívesen fo
gadja a segítséget, a ’96-os adó 
1%-át. Címe: 1091 Budapest, Kál
vin tér 8.

Adószáma: 18057124-2-43.
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Geduly Henrik, Nyíregyháza első püspökeI  
I

Í Hatvan évvel ezelőtt -1937. február 18-án -  halt meg
Geduly Henrik, a tiszai evangélikus egyházkerület püs
pöke, akinek megválasztásával Nyíregyháza püspöki 
székhely lett. 46 éven át volt a gyülekezet lelkésze.

Bécsben 1866. október 24-én született ároni család
ból. Ősei között a reformáció koráig visszamenően talál
kozunk evangélikus lelkészekkel. A  gimnáziumot a lo
sonci állami gimnáziumban kezdte és a Selmecbányái 
evangélikus líceumban fejezte be. A  teológiát Pozsony
ban végezte, ahol már harmadéves korában az ifjúság 
vezére volt és szerkesztette a G o n d o l a t  című lapot. 
Külföldi tanulmányútra készült Haliéba, amikor a zó
lyomi gyülekezet hívta meg segédlelkésznek 1889-ben. 
Két év múlva -  1891-ben -  került Nyíregyházára káplán-

Í nak és az Evangélikus Gimnáziumba hitoktatónak. Öt 
éven keresztül tanította az evangélikus és református 
h  diákokat hittanra. Tevékenyen vett részt Nyíregyháza 
irodalmi, kulturális és társadalmi életében.

A  millenium évében -  1896-ban -  felkérésre megírta 
„Nyíregyháza az ezredik évben” című monográfiáját, 
amelyben a város történetét írta meg. Még ebben az év
ben megválasztotta lelkészének a nyíregyházi gyülekezet. 
Előbb esperességi, majd 1906-ban egyházkerületi főjegy-

Í ző  lett, ami akkor egyben a püspök hefyettességének fe 
lelt meg.

Z e  le n  k a  P á l miskolci lelkész, a tiszai egyházke
rület püspöke 1910-ben meghalt, és utódául Geduly 
Henriket választották meg. Beiktatása Nyíregyházán 

S  1911. május 16-án történt.
A  tiszai evangélikus egyházkerület ekkor már 300 éve 

állott fenn. A z első világháború befejezéséig az Árvától 
Brassóig terjedő hatalmas egyházkerülethez 10 egyház
megye tartozott, amelyben 2 főiskola, 6 főgimnázium, 1 
tanítóképző és 6 polgári iskola működött. A  tragikus 
trianoni békeszerződés után ez a hatalmas egyházkerü

let elvesztette egy főiskoláját, az eperjesi teológiát, 5 kö
zép- és mind a 6 polgári iskoláját. Geduly Henrik az egy
kori eperjesi jogakadémiának Miskolcon tudott állandó 
otthont és létalapot biztosítani és ugyanide hozta Eper
jesről a tanítóképző intézetet, amely az ő  szívós és lanka
datlan utánajárása folytán kapott új épületet, intemá- 
tust és tornatermet.

Geduly Henrik iskolaszeretetének legfényesebb alko
tása, a reformáció 400. évfordulójára -  1917-ben -  az ő  
kezdeményezésére alapított nyíregyházi evangélikus le
ánygimnázium, amely nagynevű alapítójának nevét örö
kítette meg az iskola hivatalos elnevezésében.

1929-ben a pécsi-soproni hittudományi kar díszdok
torátussal ismerte el irodalmi tevékenységét. Választmá
nyi tagja volt a Magyar Protestáns Irodalmi Társaság
nak A z 1934 és 1937 között lezajlott zsinat rangidős 
püspökelnöke volt.

1936-ban a nyíregyházi evangélikus gyülekezetnek há
rom örömünnepe volt. Ekkor ünnepeltük a ma már mű
emléknek nyilvánított templomunk felépítésének 150. 
évfordulóját. Kossuth Gimnáziumunkban 75 éve folyt a 
gimnáziumi oktatás.

Geduly Henrik püspök ekkor ünnepelte püspöki beik
tatásának 25. évét. Ekkor kapott templomunk új külsőt 
nemesvakolatból. Iskoláink és közintézményeink is 
megújultak. Geduly Henrik püspök felavatta a Kossuth 
Gimnázium új zászlaját, amelyen Kossuth Lajos képe 
alatt a híres mondása áll: „ A z  e g y s é g  e r ő . ” 
E z a zászló ma is megvan és a gimnázium dísztermében 
látható. A z első zászló az első világháborút követő ro
mán megszállás alatt elveszett.

Elemi iskolánkban olyan füzeteket használtunk 
amelyeket a Luther Házban működő diakonisszák bolt
jában vásároltunk amelyek fedőlapján a templomunk 
és a központi elemi iskolánk között a Luther Ház volt

látható, amelynek földszintjén működött a tiszai evatv- 
gélikus egyházkerület püspöki hivatala.

1937. február 18-án halt meg Geduly Henrik püspök 
Ravatalát a központi evangélikus elemi iskola díszter
mében állították fel. É n , m i n t  k i s c s e r k é s z ,  
r a v a t a l á n á l  ő r t  á l l t a m .  Sírja a nyíregyházi 
Északi temető ravatalozója mögött van közvetlenül 
Emlékművén mellszobra látható és egy ige János Jelené
sek könyve 3. rész 12. verse: „ A k i  g y ő z ,  o s z l o p 
p á  t e s z e m  a z  én  I s t e n e m  t e m p l o m á 
b a n .  ” Utóda, Túróczy Zoltán, jánosi lelkületű főpász
torként jellemezte.

A  nyíregyházi evangélikusok Geduly Henrik püspök 
születésének 130., halálának 60. és az általa alapított le
ánygimnázium 80. évfordulóját ünnepük

Dr. Reményi Mihály

In memóriám
E lő szö rm in t t a n á r  a t a n í t v á n y t , i s me r t e m  

meg K á l l a i  E r z s é b e t e t ,  a Budapesti Evangéli
kus Leánygimnáziumban. Feltűnt a növendékek közt a 
kis kamaszlány átlagból messze kiemelkedő tudásvágya, 
érdeklődése a humán tárgyak elsősorban a nyelvek és a 
történelem iránt. Kivételes nyelvtehetség volt -  a latin 
órákon rövidesen latin párbeszédet folytatott tanárával. 
De a többi, kötelező vagy ajánlott nyelveket is játszva sa
játította el. Tehetsége nem kápráztatta el, társai közt sze
rénységével, közvetlenségével tűnt ki. Minden diákmeg
mozdulásban tevékenyen részt vett, társai szerették be
csülték

Adottságai a tanári pályára irányították A z egyete
men elvégezve a latin-történelem szakot, visszakerült az 
Evangélikus Leánygimnáziumba, e z ú t t a l  m á r  
m i n t  k o l l é g á n k .  Tudásával, derűs optimizmusá
val, alkalmazkodó képességével gyorsan beilleszkedett a

tantestület munkájába. Osztályt is kapott, amelynek két 
évig volt főnöke. Nyíltszívű, segítőkész, minden munká
ban részt vállaló természetével megnyerte tanítványai bi
zalmát, szeretetét. Játszott velük kirándult, színdarabot 
rendezett. Ha kellett, szerepet is tanult egy megbetegedett 
leányka helyett.

Sajnos, tanári pályája egy szerencsétlen fordulat miatt 
két év után megszakadt. A  Rákosi-korszak embertelen 
viszonyai közt éltünk akkor. Erzsikét, mivel disszidálást 
tervező bátyját nem jelentette fel, hosszú hónapokra in
ternálták. Ezzel a priusszal többé pedagógus nem lehe
tett. Volt latin tanárja segítségével az Országos Levéltár
ban kapott egyelőre fizikai munkát. A  Gondviselés cso
dálatos intézkedése, hogy életének ebben a sötét idősza
kában támaszt adott mellé d r. M u z s n a i  L á s z l ó  
lelkész személyében. Egy életre szóló szövetséget kötöt
tek boldog házasságban négy tehetséges gyermeket ne
veltek fel. Erzsiké nyugdíjazásáig az Országos Levéltár 
munkatársa maradt, később, mikor tehetségére fény de
rült és a politikai viszonyok is enyhültek tudásának 
megfelelő munkakörben. A  latin oklevelek feldolgozásá
val foglalkozott. Mint mondták meg tudta fejteni a leg- 
kopottabb, elmosódottabb szövegeket is. Mint nyugdíjas, 
hű maradt az evangélikus iskolaügyhöz is: a Fasori 
Gimnáziumban vállalt egy ideig angol órákat.

T a n í t v á n y o m b ó l  t e h á t  t a n á r t á r s a m  
l e t t ,  v é g ü l  p e d i g  i g a z  b a r á t o m .  Különö
sen, mikor a 80-as években végzetes baleset ért, állt mel
lettem áldozatos szeretettel, többi, Deák téri volt tanítvá
nyommal együtt. Tudott és akart szolgálni mély hitével, 
őszinte, egyenes leikével, példamutató optimizmusával.

Tragikus hirtelenséggel halt meg munkába menet, 
1996 novemberében. Szerettei, barátai életében fájdal
mas hiányt jelent távozása. De vigasztaló tudni, hogy 
m int családanya és m int tudós ember, teljes életet élt.

„ A z  i g a z a k  ö s v é n y e  o l y a n ,  m i n t  a 
f e l r a g y o g ó  v i l á g o s s á g !  ” (Péld 4,18)

Dr. Győiy Aranka



Evangélikus Élet 1997. február 23.

NA PRÓL  NAP
Gondolj Uram, irgalmadra! Zsolt 25,6
Isten abban mutatta meg rajtunk szeretetét, hogy Krisztus már 

akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Róm 5,8

VASARNAP Mivel még nem teljesedett be az ő nyugalmába 
való bemenetel ígérete, gondosan ügyeljünk arra, hogy közülünk 
senki le ne maradjon erről. Zsid 4,1 (lK ir 8,56, Zsolt 10,4.11-18; 
Zsolt 25,6-11; Mk 12,1-12; Róm 5,1-11; Zsolt 10). Isten a nyuga
lom és megbékélés Istene. A teremtés új világát kibontó „hat nap
ja” úgy belesimul a „hetedik nap” fenséges nyugalmába, mint a 
zúgó áradat a tenger mélységes ölébe. Ezért az Isten népe is a 
nyugalom népe. Most még fáradságos a mi életünk és küzdelmes 
a mi sorsunk, de az eljövendő „szombat” csendjében minden fel
oldódik és minden megoldódik. Ezt példázza Izrael népének 
pusztai vándorlása. A vándorlást is az éltette, hogy egykor majd 
eljutnak a nyugalom földjére. A nekik megígért nyugalom hazájá
ba. így vár reánk is a nyugalom hazája, az örök élet. Még tart a 
kegyelmi idő, még van lehetőségünk a megtérésre és megjobbu- 

I lásra.

HÉTFŐ A fiú még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszán
ta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. Lk 15,20 (Hós 
14,5; 4Móz 16,1-7.18-19.23-25; Lk 11,29-36). Egyet még nem tu
dott a tékozló fiú, hogy milyen nagy az atyának a szeretete. Legfel- I  jebb abban reménykedhetett, hogy béresnek fogadja vissza az édes- 

I apja. Azután kitűnt, hogy az atyai szív szeretete sokkal nagyobb,
1 mint az övé. Isten szeretete végtelenül nagy. Isten szeretetébe be- 
! lefér az olyan ember is, aki a mi szeretetünkbe sohasem. Az új élet 

ott kezdődik, ahol a bűnös ember nemcsak a bűne felett kesereg, 
hanem megismeri az Isten végtelen szeretetét. Ebbe a csodálatos 
atyai kegyelembe kapaszkodik és ebben a csodálatos kegyelemben 
bízik Isten elébe jön a bűnösnek és kegyelmet ad a megtérőnek. Is
ten nem akarja, hogy egy is elvesszen közülünk tékozlók közül! Há
la legyen ezért a nagy szeretetért.

KEDD Pál ezt mondta a helytartónak: Megvallom előtted, 
hogy én úgy szolgálok atyáim Istenének, hogy hiszek mindabban, 
ami megfelel a törvénynek, és ami meg van írva a próféták köny
vében. ApCsel 24,14 (Jer 6,16; Jn 8,21-30; Lk 11,37-44). Pál bi
zonyságtételét halljuk Félix előtt. A legtöbb ember kétségbeesik, 
ha igazságtalanul vádolják és rágalmazzák, ha gonosz dolgok el
követésével vádolják. Pál lelkiismerete azonban tiszta és nem 
omlik össze, ha bárki rágalmazza vagy hamis vádakkal illeti is. Az 
ő lelkiismeretét az Isten kegyelme tisztította meg a bűntől. Pál 
hitében szilárdan áll. De vajon mi mondhatjuk-e magunkról 
mindezt? Legyen nekünk is ilyen szilárd a hitünk, mely az ős
atyák Istenén nyugszik. Őseink szilárd hitével lehet bizonyságot 
tenni Isten nagyságáról, a törvényről, a próféták szavának igazá
ról.

SZERDA Az apa ezt mondta: mert ez az én fiam meghalt és fel
támadott, elveszett és megtaláltatott. És vigadozni kezdtek. Lk 15,24 
(Zsolt 85,7; Mk 14,32-42; Lk 11,45-54). Az igazi megtérés után az 
öröm törvényszerűen következik. A bűnbánatunk is csak akkor ked
ves az Isten előtt, ha párosul az Ő kegyelmében való hittel. Olyan 
örömünnep virradt az atyai házra az elveszett fiú hazaérkezésével, 
mint talán még soha. Az atya minden szomorúsága jóra fordult. Eb
ben az örömben osztoznia kell mindenkinek! Isten szemében nin
csen nagyobb esemény ezen a világon, mint az, ha egy bűnös megtér. 
A megtérés egyenlő a halálból való feltámadással. Ennyire nagy örö
me van Istennek feletted, hogyha visszatalálsz az atyai házhoz!

CSÜTÖRTÖK Aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő 
van; és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Zsid 11,6 (Zsolt 
69,33; 2Kor 13,3-6; Lk 18,31—43). „A hit a reménylett dolgok való
sága.” De természetesen nem azoké, amelyeket csalóka képzelet 
vagy önfejű vágyakozás festeget a jövő vásznára. Ha keresed az Is
tent, hinned kell benne, hogy létezik. Keresd az Istent bátran és 
merészen! „A hit a nem látható dolgok felől való meggyőződés” -  
Ihmásnak a feltámadott Jézus Krisztus mondja: Boldogok, akik 
nem látnak és hisznek. Ha keresed az Istent, jutalmad lesz az örök j 
élet. Isten efelől nem hagyott kétséget bennünk. Isten szava nem j 
csal meg minket, benne bízhatunk bátran.

PÉNTEK Irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre az őt i 
félőkön. Lk 1,50 (JSir 3,22,23; Gál 4,12-20; Lk 19,1-10). Isten ir- í 
galmáról tanúskodik az egész teremtett világ. Isten irgalmáról ta- ! 
núskodik a történelem. Felismerhetjük az ő  irgalmas szeretetét vá- | 
lasztott népének történetében. Láthatjuk irgalmát mindennapi 
munkánkban is. Nemcsak Mária életében, hanem a mi életünkben j. 
is felismerhető az Isten irgalma. Semmivel nem tudjuk kiérdemel
ni az ő irgalmát és kegyelmét. Isten szereti az őt félőket és irgalma 
nemzedékről nemzedékre megmarad az őt félőkön. Nemcsak mi ij 
vagyunk az egyetlenek, akik féljük őt, hanem voltak előttünk és J 
lesznek utánunk is, akik félik az Istent. Isten a kövekből is tud fia- « 
kát támasztani magának, akik magasztalják szent nevét.

SZOMBAT A farizeusok és az írástudók pedig így zúgolódtak: , 
„Ez bűnösöket fogad magához, és együtt eszik velük.” Lk 15,2 (Jón i 
4,4; Mt 12,38-42; Lk 19,11-27). A farizeusok és vámszedők, akik ri- ' 
deg ítélkezéssel néztek a bűnösökre, magukat persze igaznak tartot
ták, nem tudták elfogadni azt a Jézust, aki megkeresi az elveszett I 
bárányt. A pásztor szemében az elveszett juh a legfontosabb. Jézus , 
nem az igazakat, a maguk vélt igazságát hirdetőket fogadja magá- > 
hoz, hanem a bűnösöket, akik szenvednek a bűneik terhe alátt. Is- ' 
ten őrizzen meg bennünket az öntelt lelkülettől. Áldjuk az Urat, aki 
éltünk elveszettekért jött, hogy megkeressen és hazavezessen.

Kecskeméti Pál

„...és én is őbennük”
Jn 17,24-26

Ott álltam a gyászolókkal szem
ben, a koporsó mellett. És egyszer
re csak heves rugdalózásba kez
dett az a Picur, akit már a Luther- 
kabát bősége sem takarhat el.

Halál és élet kontrasztját soha 
ilyen élesen nem tapasztaltam azó
ta sem. Előttem a halál, bennem 
az élet. Ez ott percek élménye volt, 
azt gondolom azonban, hogy egész 
földi létünket így kíséri e kettős
ség: előttünk bűneink ősi bünteté
seként a halál, bennünk Isten ke
gyelmes szeretetéből az élet. Egy 
napon megfogan -  legyünk bár fia
talok vagy idősebbek -  a rácsodál- 
kozás Isten hatalmára, szereteté- 
re. Az idő múlásával, az újra és új
ra megbizonyosodással ez a rácso-

dálkozás tudássá és hitté növek
szik. Aztán már mozdul is: élő je
leit adva a külvilágnak, hogy ben
nem valami megváltozott. Olykor 
mintha nem is én segítenék a rá
szorulón, hanem az a Valaki belül
ről.

Mintha nem is én mosolyognék 
biztatón az elkeseredettre, hanem 
Valaki, belülről.

Nem is én beszélnék Istenről, 
hanem valaki, belülről. Talán ele
inte nyugtalanító ez az érzés, mert 
hozzászoktunk már a saját gondo
latokhoz, a saját tervekhez, a saját 
erőnkhöz. Ám Isten soha nem to
lakodó. Egyéniségünkhöz engedi 
igazodni bennünk-növekedésének 
tempóját. Hamarosan még a kö

rülölelő világ is más színben tárul 
elénk. Békésnek, boldognak, re
ménytelinek sikerül megélni a na
pokat sorra egymás után ..., bár a 
napok elfogytával eljön a halál.

De, ott belül él Valaki, aki meg
törte a halál erejét, és átvisz a ha
lálból az életre.

Én pedig csak ámulok, hogy en
gem is részesít ebben, holott nem 
érdemiem. Hogy eszközül használ 
minden rossz tulajdonságom elle
nére. Hogy láthatom dicsőségét, 
holott annyi szép és nemes dolog 
mellett vakon megyek el.

Ez az a csoda, amelynek mind
annyian részesei lehetünk -  Isten 
terve és szándéka legalábbis ez. 
Hogy igazságos-e? Nem tudjuk 
méltón fogadni, hacsak nem Jézus 
él bennünk. Az viszont már maga 
a kegyelem.

Koczor Györgyné

Készülünk
az 1997-es Női Világimanapra

Családi élet -  A nő helyzete Koreában

Ha meg akaijuk érteni a koreai 
társadalmi és családi életet, és 
azon belül a nők helyzetét, tud
nunk kell, hogy az a konfucianiz- 
mus etikai rendszerére épül fel, 
mely az élet minden területét át
fogja. így szabályozzák előírásai az 
állam és társadalom életét, a csa
lád és benne a férfi és nő, a szülők 
és gyermekek kapcsolatát is. A 
rendszer hármas fundamentuma: 
az uralkodó az alattvaló példaké
pe, az apa a fiú példaképe, a félj a 
feleség példaképe. Ebben a patri
archális rendszerben a nő sohasem 
lehet példakép egy férfi számára.

A nő születése által szüleinek 
van alárendelve, házasságkötésé
vel férjének, annak halála esetén 
legidősebb fiának rendeli alá a tör
vény. Azok a vétségek, amelyek 
alapján az asszonyt ki lehet közösí
teni, a következők: ha nem enge
delmeskedik félje szüleinek, ha 
nem szül fiút, ha házasságtörést 
követ el, ha visszataszító betegsége 
van, ha pletykás, vagy ha lop.

A koreai családfákat kizárólag 
férfi-ágon lehet nyomon követni 
nem ritkán ötszáz évre visszame
nően, míg az asszony neve házas
ságkötésével elvész. A házaspárok 
boldogtalanok, ha nem születik fiú 
utód. Sok férfi ezért kétszer, há
romszor is nősül, hogy végre fia 
szülessen. A családi név fennmara
dása érdekében lehetséges, hogy a 
vöt adoptálják. -  A családban az 
apai nagymama az „igazi”, az asz- 
szony anyja a „másik”!

A nagycsalád abszolút tekinté

lye a legidősebb férfi (nagyapa, 
nagybácsi). Ő dönt minden fontos 
kérdésben, még a gyermekek hiva
tás- és párválasztásában is kikérik 
véleményét. A szülők tisztelete 
gyermeki kötelesség. A legidősebb 
fiú kötelessége, hogy családjában 
nyugodt, boldog életet biztosítson 
szüleinek azok haláláig. Ezért 
nincs Koreában az európaihoz ha
sonló szociális öreggondozási 
rendszer. A családban a félj a 
„külső” dolgokért felelős. Hivatá
sával megteremti családja életé
nek anyagi feltételeit. Az asszony 
feladata a háztartás vezetése, a fő
zés, a mosás, a lakás rendben tar
tása, a gyermeknevelés. Ebben a 
munkában a felnőtt leánygyerme
kek is kötelesek segíteni. A koreai 
nő fő törekvése a jó házasság, mert 
ez számára rangot, biztonságot je
lent. (Gyakran eltűrik a brutális, 
iszákos férjet is, mert a válásért a 
nőt megbélyegzik.) Különböző há
ziasszonyképző iskolák gondos
kodnak arról, hogy a lányok „per
fekt” háziasszonyokká váljanak. 
Pl. 3 hónapon keresztül tanulják, 
miként kell a teát simán, edény
csörgés nélkül felszolgálni, hogy a 
munkában elfáradt férj megérde
melt nyugalmát élvezhesse! (Il
lemtan, tea-szertartás.) A tradíció 
a férjet minden házon belüli köte
lezettség alól felmenti.

Bár az ősi tradíció ma is eleve
nen élő, a nők életében a változás 
visszafordíthatatlanul megindult, s 
ez hatással van a családok életére 
is. A küzdelem a nők jogaiért már

a múlt század végén megkezdődött 
és tart mind e mai napig. Az első 
volt ezek közül a nők tanuláshoz 
való joga, a diszkrimináció meg
szüntetése, a jobb munkakörülmé
nyek megteremtése és igazságos 
munkabérfizetés. Az iparosodás 
robbanásszerű fejlődésével szük
ségessé vált a nők munkába állása 
is. A  szakképzetlen, nehéz, rosszul 
fizetett mezőgazdasági vagy kikö
tői munkát végző nők mellett ma 
már minden területen dolgoznak 
nők: vannak buszvezetők, katonák 
és egyetemi tanárok is. De aki kar
riert akar csinálni, az többnyire 
nem megy férjhez. Az egyedülálló 
nőt azonban csak akkor ismerik el, 
ha legalább akadémiai rangot ér 
el. Ha viszont egy nőnek hivatása 
és családja is van, annak mindkét 
területen tökéletesen kell ellátni 
munkáját és férje otthoni segítsé
gére nem számíthat.

Befejezésül saját emlékemet 
írom le ezzel kapcsolatban. Né
hány éve egy Budapesten rende
zett asszonykonferencia után két 
delegátust láttam vendégül pár 
napra. Egyaikük, Unice koreai 
volt. Egyik nap ebéd után férjem 
magától értődőén mondta nekem: 
beszélgess csak vendégeiddel, én 
addig elmosogatok a konyhában. 
Barátnőm látható megdöbbenés
sel mondta: ez nálunk elképzelhe
tetlen volna! Ezt elmesélem a fér
jemnek. Alighanem ez maradt 
Unice számára az egyik legemlé
kezetesebb élmény Magyarország
ról!

Keveháziné Czégényi Klára

A  V A S Á R W
AZ ÚR SZOLGÁJA
KoIl,24-29

„Ha Shakespeare belépne ebbe a 
szobába, mindannyian felállva kö
szöntenénk őt, de ha az a Valaki (Jé- 

> zus, az Ú r Szolgája) lépne be, mind
annyian leborulnánk, hogy megcsó
kolhassuk ruhája szegélyét. ” Ch. 
Lamb szavait talán szabad kiegészí
teni azzal, hogy ő már belépett eb
be a világba az Isten iránti tökéletes 
engedelmességgel és minden em
ber iránti tökéletes szeretettel. A 
„szobánkba”, az otthonunkba is, ha 
megvan rajta az a speciális ajtó, 
amely az ő lépteire nyílik.

Jövetelének célja isten tervének 
valóra váltása, aki „úgy szerette a vi
lágot, hogy egyszülött Fiát adta, 
hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, 
hanem örök élete legyen”. (Jn 3,16)

Isten, aki önmagunknál is job
ban ismer minket, a lehető legszo
morúbb diagnózist mondja ki ró
lunk, amelynek igazsága kétségbe
vonhatatlan: „az ember szivének 
minden szándéka és gondolata 
szüntelenül csak gonosz". (lMóz 
6,5) Ez pedig biztos halált jelent, a 
biológiai halál után kárhozatot. Is
ten nem akarja ezt, nem akarja a 
bűnös ember halálát, hanem hogy 
megtérjen és éljen, éljen örökké az 
ő országában. Ezért jött Jézus, 
hogy mi az ő sebei által meggyó
gyuljunk. Ezt Isten megígérte még 
az Eden kertjében a bűnbeesés 
után. Jézus teljesítette Isten ígére
tét. Eljött, szenvedett, győzött és 
minden benne hívőt győzelmének 
áldásaiban részesít.

Pál apostol szenvedése is egy 
ígéret beteljesedése. Jézus mondta 
Ananiásnak buzdítva őt, legyen úr
rá ellenérzésén és félelmén, és ke
resse fel a testileg ugyan vakká 
lett, de lélekben világosságot nyert 
csodáját az életújító kegyelemnek. 
„Menj el, mert választott eszközöm 
ő, hogy elvigye a nevemet a pogá- 
nyok, a királyok és Izráelfiai elé. Én 
pedig meg fogom mutatni neki, 
mennyit kell szenvednie az én neve
mért” (ApCsel 9,15-16). Ugyanaz 
a „keli”, amit Jézus önmagával 
kapcsolatban mondott: ,^4z Em 
berfiának sokat kell szenvednie.” 
Jézus szenvedése megváltó szen
vedés, az ember szenvedése nem 
az, mégis a Mester és a tanítvány 
életéhez egyaránt hozzátartozik a

P IGÉJE

szenvedés. tyA tanítvány nem fel
jebbvaló a mesterénél. ” (Mt 10,24) 
Jézus azonban soha nem hagyja 
magára a tanítványát, vele együtt 
szenved. Augustinus írja: „Majd ha 
Krisztus eljön ítéletet tartani, csak 
azok bűnhődnek, akik keresztre fe
szítették? A  zsidók, akik látták a 
Krisztust, keresztre feszítették, te mi
vel nem látod őt, igéjének állasz el
lent. A ki az Igének ellentállasz, nem 
feszítenéd meg őt, ha test szerint lát
nád? Izráel a keresztfán függőt vetet
te meg te megveted az Isten jobbján 
ülőt. 1 Ez a „megvetés” következ
ményeivel együtt kijár a tanítvány
nak és annak az egyháznak is, 
amelyik a Krisztus teste. A „meg
vetés” Pál életében azt jelentette, 
hogy kigúnyolták, megkorbácsol
ták, bebörtönözték, végül mártír
halált halt. Ő ezeket nem kereste, 
de nem is lepődött meg rajtuk. 
Tüdta Jézustól, hogy ennek így 
„kell” lenni. Örömmel töltötte el a 
Krisztussal való egységnek az a 
megtapasztalása, hogy bármely 
ütés, szenvedés mindkét felet éri, 
érinti.

Mi is kapunk ígéretet a szenve
désre vonatkozóan: ,„A világon 
nyomorúságotok van. ” Részesül 
minden emberi szenvedésben, 
mint pl. betegség, gyász, félelem, 
tehetetlenség stb., és a tanítvány
nak járó külön szenvedésben is. 
Ma nem a vértanúságot jelenti a 
mártírium. Legalábbis itt, most ép
pen nem azt jelenti. A  szó annyit is 
tesz, hogy „tanúskodni”. „Lesztek 
nékem tanúim” -  mondja Jézus. 
Valamilyen szenvedélytől megkö
tözött házastárs vagy gyermek 
mellett, egy gúnyolódó baráti tár
saságban, mindig, mindenütt, bár
milyen terepen, mert Jézus minket 
erre méltatott.

Bozorády Zoltánná

IMÁDKOZZUNK!
Tűrd kereszted mindhalálig, Mert 

veled van Jézusod. (434. é.l.v.)

Evangélikus Rádiómisszió: 17.00-tól 
a 49 m-es rövidhullám, 6235 kHz, 
február 22. szombat: Elakadt hitval
lás... -  Koczor Támás 

február 23. vasárnap: „Elő vízcsep- 
pek” -  igemeditációk. Levelezési cím: 
2142 Nagytarcsa, Pf. 19.

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1997. február 23.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Balicza Iván; 
de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; dé. 11. 
(úrv.) Hafenscher Károly; du. 6. Herczog 
Csaba; n .,  Modori u. 6. de. fél 10. Csizmazia 
Sándor; Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. 
de. fél 11. Csizmazia Sándor; Békásmegyer, 
Hl., Víziorgona u. 1. de. fél 9. Magassy Sán
dor; Csillaghegy, III., Mátyás kir. u. 31. de. 
10. Bozóky Éva; 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.) Zászkaliczky Péter; 
de. 11. (úrv.) Pintér Károly; du. 6. (orgona- 
zenés áhítat) Zászkaliczky Péter; VII., Vá- 
rosllgeti fasor 17. de. 11. (úrv.) (zsinati) Sár
kány Tibor; du. 6. (ifjúsági) Nagy Zoltán; 
Vm., Üllői út 24. de. fél 11. Kertész Géza; 
Vm., Rákóczi á t 57/b. de. 9. (szlovák) 
Cselovszky Ferenc; VILI., Karácsony S. u. 
31-33. de. 9. Kertész Géza; VIII., V^jda E 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 Támás; 
X., Kerepesi út 69. de. 8. Zászkaliczky Pál; 
Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) 
Galántai Veronika; de. 11. (úrv.) Galántai 
Veronika; du. 6. (ifj.) Szeverényi János; XL, 
Németvölgyi út 138. de. 9. (úrv.) Szeverényi 
János; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 
24. de. 9. Madocsai Miklós; Budahegyvidék, 
XU., Daresay V. u. 11. de. 9. (úrv.) dr. 
Széchey Béla; de. 11. (úrv.) Kőszeghy Iá
más; du. fél 7. dr. Széchey Béla; XQI., Kas
sák L. u. 22. de. 10. ifj. Kendeh György; 
XIII., Ftangepán u. 43. de. 8. ifj. Kendeh 
György; XIV., Lőcsei út 32. de.^11. (úrv.) 
Zászkaliczky Pál; XIV, Gyarmat u. 14. de. 
fél 10. Zászkaliczky Pál; Pestújhely, XV, 
Templom tér de. 10. Rafael József; Rákospa
lota, XV, Juhos u. 28. (kistemplom) de. 10. 
Szabó István; Rákosszentmihály, XVI., Hő
sök 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, XVD., 
Tessedik tér de. 9. Marschalkó Gyula; Rá
koscsaba, XVII., Péceli ú t 146. de. 9. Péter 
Attila; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. 
de. fél 11. Marschalkó Gyula; Rákosliget,
XVII. , Gázon Gy. u. de. 11. Péter Attila; 
Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de.
10. Havasi Kálmán; Pestszentimre, XVIII., 
Rákóczi út 83. (ref. templom) de. háromne
gyed 8. Havasi Kálmán; Kispest, XIX., 
Templom tér 1. de. 10. Széli Bulcsú; 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; Budaörs, 
(ref. imaház) de. 9. Endreffy Géza;

BÖJT 2. (REMIMSCERE) VASÁR- 
NAPJÁN a liturgikus szín: lila. A dél
előtti istentisztelet oltári igéje: Mt
21,28-32; az igehirdetés alapigéje: Kol 
1,24-29.
HETI ÉNEKEK: 189, 81

„ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK!” 
címmel evangélikus félórát közvetít a 
Magyar Rádió a Kossuth adó hullám
hosszán február 24-én, hétfőn 13.30 
órakor. Előtte korálismertetés lesz 
13.20 órakor.

HAZAI ESEMENYEK
ORGONAZENÉS ÁHÍTAT 

február 23-án, vasárnap 18 órakor 
a Deák téri templomban

PÁL DIANA 
Buxtehude-, Bach- 

és Dupre-műveket orgonái.

BUDAPEST-KELENFÖLD
Ifjúsági evangélizációs istentisztelet 

lesz február 23-án, vasárnap este 6 órakor 
a kelenföldi evangélikus templomban 
(XI., Bocskai út 10.) „Hol lakik az Is
ten?” címmel. Igét hirdet: Szeverényi Já
nos lelkész. Közreműködik a kelenföldi 
evangélikus ifjúság.

BUDAPEST-KŐBÁNYA 
Február 23-án, vasárnap du. 4 órakor 

szeretetvendégség keretében dr. Fabiny 
Tibor teológiai tanár tart előadást 
Melanchthon Fülöp születésének 500. év
fordulóján. (X., Kápolna u. 14.) Minden 
érdeklődőt várnak.

BUDAPEST-KELENFÖLD
Március 1-jén, szombaton du. fél 6 óra

kor szeretetvendégségen Dévai Nagy Ka
milla Liszt-díjas előadóművész tart elő
adást MAGYAROK FÉNYE címmel (ze
nés irodalmi, történelmi összeállítás a 
Honfoglalás 1100. évfordulója alkalmá
ból). Mindenkit szeretettel várnak.

A KERESZTÉNY ÉRTELMISÉGI 
KÖR legközelebbi alkalmán, február 24- 
én, hétfőn este 3/4 7 órakor Sándor 
György előadóművész, humoralista „Ho
vá tűnt a humorból a morál?” címmel tart 
előadást. (Helyszín: XII., Tartsay Vilmos 
u. 11.)

A MPKE Lélektani Szakosztálya feb
ruár 25-i ülésén du. 5 órakor dr. Bodrog 
Miklós tart előadást Vallás és neurózis 
címmel. (VIII., Múzeum u. 17. OMIKK-

A Magyar Egyházzenei Társaság már
cius 13-15. között rendezi III. Egyházze
nei Kongresszusát. Részvételi díj 500,- Ft. 
Vidéki résztvevők kollégiumi szállást igé
nyelhetnek. Tájékoztatás és jelentkezés: 
1064 Budapest, Vörösmarty u. 35.

HELYESBÍTÉS
Február 16-i számunk első oldalán 

két gépelési hibából adódó elírás történt. 
A Melanchthonról szóló cikkben az elha
lálozás dátuma helyesen: 1560. április 19.

A Grazban rendezendő nyári Ökume
nikus Tál álkozó időpontja helyesen: 1997. 
június 23-29. Elnézést kérünk a hibákért.

KÖSZÖNETMONDÁS 
„Özv. Győri Jánosné és családja ez

úton mond köszönetét mindazoknak, 
akik Győri János ny. ev. lelkész temetése
kor jelenlétükkel, vagy másfajta részvét
nyilvánításukkal osztoztak fájdalmukban, 
és erősödtek az örök életbe vetett re
ménységben.”

HALÁLOZÁS
Kurnász György, a váci evangélikus 

gyülekezet pénztárosa, volt egyházmegyei 
számvizsgáló, súlyos betegség után, éle
tének 58. évében, január 7-én elhunyt. 
A Vác-alsóvárosi temetőben kísérték 
utolsó útjára. „Boldog ember az, aki a kí
sértés idején kitart, mert miután kiállta a 
próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet 
az Úr megígért az őt szeretőknek.” Jak 
1,12.

Apróhirdetés

TORONYÓRA-KÉSZÍTÉS, FELÚJÍTÁS! 
Harangjáték-, haranglengető- és vezérlőóra-ké
szítés 85 év tapasztalata és világszínvonalú 
elektronika ötéves garanciával.

Óragyártó üzem: Konkoly József, 1102 Bu
dapest, Állomás u. 14. Tel./Fax: 260-7065 06 
(30) 492-915

Davidson-féle analitikus héber lexikon el
adó. Érdeklődni: 06-88-210-245

A „SAREPTA” Szeretetotthon az alábbi fel
adatokra keres munkatársakat: konyhai önálló 
és kisegítő munkára, takarító és varrodai mun
kára 1-1 fő. Szakképzett gondozó és ápolónői 
szolgálatra 3 fő. Jelentkezni levélben: 1029 Bu
dapest, Báthori L. u. 8. címen, vagy 06-1-176- 
8590 sz. telefonon lehet. Vidékieknek szállást 
tudunk biztosítani. -  Imádkozzunk, hogy az Úr 
„küldjön munkásokat” ma -  szeretetének tovább
adására.

NAPFÉNY idősek gondozóotthonainkba je
lentkezéseket fogadunk el. 5712 Szabadkígyó
son (Achim u. 2.) férőhelyek 300 ezer forinttól. 
Emelt szintű otthonainkban 8316 Várvölgyön 
(Mátyás kir. u. 30.) férőhelyek 750 ezer forint
tól, mely összeg öröklődik. 8380 Hévízen (Szé
chenyi u. 23.) elhelyezés havi gondozási díj fize
tésével, apartmanban.

Templomtornyok villámhárító rendszerének 
elkészítését, tornyok javítását, festését válla
lom. Török Lajos kisiparos, 8800 Nagykanizsa, 
Vasasdi u. 45.

Lábszárfekély, érszűkület, diabetes gyógyí
tása megbeszélt időpontban dr. Magéra Judith 
adj. Bp. XU., Krisztina kit. 2-4. II. 23. Tel.: 156- 
3073

1920-as évekből festményeket vásárolnék 
gyűjteménybe. Tél.: 200-6236.

Magyar és külföldi festmények eladók. Tel: 
212-4826.

Diplomatalakás részére antik bútort, szá
zad első feléből festményt vennék. Tel.: 212- 
3930.

Nagybányai festményeket korrekt áron kere
sek. Tel.: 212-4826.

1 TORONYÓRÁK
KORSZERŰEN VILÁGSZÍNVONALOS

„TOREL ” ÓRAIPARI BT 
CT.: Kovács Jen6 órásmester 

■ 8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 6.
. OREL Telefon/Fax: 22/348-880, (22) 312-235

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

E vangélikus
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.
(970004/20)
Nyomás; rotációs ofszetnyomás 
92002-220053. Petőfi Nyomda RT, 
Kecskemét 
Felelős vezető:
SZABADOS TIBOR mb. vezérigazgató

Előfizethető az Evangélikus Élet 
Kiadóhivatalban közvetlenül vagy 
postautalványon.
Előfizetési dfj belföldön: 
fél évre 1040 Ft, egész évre 2080 Ft 
Előfizetési díj külföldön: 
szomszédos országokban: egész 
évre 4500 Ft (postázással együtt), 
más országokban (nyugaton): 
egész évre 45 USD (68 DEM) 
légipostával: 66 USD (99 DEM) 
Csekkszámlaszám: 
11708001-20204127 
Beküldött kéziratokat nem őrzünk 
meg és nem adunk vissza!



Evangélikus
Elet

62. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 
1997. MÁRCIUS 2. 
BÖJT HARMADIK 

VASÁRNAPJA

ORSZÁGOS
EVANGÉLIKUS

HETILAP ÁRA: 40 FT

Nekem felhatalmazásom van, parancsom van 
az Úristentől, hogy hirdessen néktek, akik 

talán lélekben szomorúságot, bűnök emlékét 
hordozzátok, hogy Isten minden tartozást 

elenged, minden bűnödet megbocsátja, 
azt is, amit még lelked társával sem közöltél. 

Azt is, amiről más nem tud, csak Ő.
Ordass Lajos

A TARTALOMBÓL “
HÁROM NAP DENKENDORFBAN

FINNORSZÁGBAN JÁRTUNK, 
TESTVÉRRE TALÁLTUNK

AKI KÖZÖSSÉGKÖZPONTÚ 
ÉLETET ÉLT...

A z  e l h í v ó  I s t e n
lMóz 12,1-4

Ma is egy ember áll előttünk. Csak egy ember, akit 
Isten kiválaszt; elhív. Valahányszor Isten valamilyen 
csodálatos dolgot kezd el, szeret ahhoz megvetett, le
nézett, jelentéktelen eszközöket választani. Mózes 
botjával fakaszt vizet és botjával választja szét a ten
gert. Jézus öt kenyérrel vendégel meg ötezer embert, és 
hat vödör vizet változtat borrá.

Az emberekkel kapcsolatban is így van ez. A kicsit, 
az alkalmatlant, a megvetettet használja fel (a „nehe
zen szóló” Mózest küldi Fáraóhoz, hogy beszéljen ve
le...). Mi a nagyot, a sokat, a tömeget keressük, be
csüljük, követjük. Igénkben a világ megváltását kezdi 
el Isten úgy, hogy nem egy hatalmas népet, nem is egy 
kiváló családot, hanem egyetlen embert szemel ki Áb
rahám személyében. Luther is aláhúzza, hogy Ábra
hátú addigi életében nincs mivel dicsekedni: környeze
tével együtt bálványimádó volt. -  Kihívja, elindítja. 
Csak egy ígéretet kap a jövendő országról és az áldás
ról. De tudjuk, hogy Ábrahám engedelmeskedett, és 
elindult. Ezután jött Isten átnevelő munkája. Tapasz
taljuk, hogy így van ez ma is minden hívő ember életé
ben. Világos, hogy Ábrahámnál három pont felé irá
nyul Isten nevelése. Elsősorban önismeretre neveli. 
Feltáija előtte, hogy mi lakik benne. Éhezés... Késik 
az ígért gyermek születése, pedig már öregek... Ott 
van vele Lót, akivel szakítania kell... A próbák céija, 
hogy megismeijük hitetlen, bizalmatlan szívünket 
Azután jön Isten második céija, hogy lassan átfor- 
málja Ábrahámot. Látjuk is, hogy egyre kisebb, egyre 
alázatosabb lesz. De a legfontosabb, hogy Istent meg
ismerje. A sok fejezet amelyben 'Ábrahámról olva
sunk, mutatja, hogy eleinte nem ismerte Isten hűsé
gét. Alapvető igazság: sem az önismeret, sem magunk 
átformálódása nem sokat ér, ha Istent meg nem ismerjük!

Azzal kezdtük, hogy Isten egy embert választ ki, de 
valójában meg kell látnunk, hogy Ábrahám története 
is előre utal arra az Egyre, Aki majd évszázadok múl
va született, Jézus Krisztusra. Ő volt az „Egy”, aki az 
áldás, a megváltás forrása lett. Benne Isten nem csak 
egy ember, egy Qsalád, egy nép -  hanem az egész világ 
számára készített szabadulást és áldást.

Ábrahám otthagyja családját, rokonait, földjét. Ez 
nem azt jelenti, hogy minden hívő embernek ugya
nezt kell tenni. De mindenkire áll, hogy Isten elhívá
sa gondolkodásunk megváltozását követeli tőlünk, és 
így bensőleg való elszakadást addigi életünktől. Böjt
ben meg kell vallanunk, sokszor mi sem szívesen vál- 
laljuk a hit útját, amelyben sokszor feszültséggel, 
gúnnyal, talán megvetéssel is számolnunk kell. Ami
kor Abrahám elindult, a próbák, kísértések, nehézsé
gek útján indult el. így is mondhatnánk, elindult a 
„böjti” úton. De nem bánta meg, mert sok áldást ka
pott és tapasztalta Isten hűséges vezetését. Mi is kö
vethetjük Ábrahámot a böjti úton.

Gáncs Aladár

Istentiszteleti életünk  
és az egyház m egújulása

címmel

konferencia lesz lelkészeknek 
és érdeklődőknek

a Bp.-Deák téri Gimnázium dísztermében 
a Liturgiái Bizottság szervezésében

1997. március 5-én, szerdán 10-16 óráig.

A kezdő istentiszteleten a Deák téri 
templomban

dr. Harmati Béla püspök szolgál.

Az étkezés biztosítása miatt személyes 
jelentkezést kérünk 

levélben vagy telefonon: 
Hafenscher Károly

1014 Bp., Táncsics M. u. 28. Tel.: 20-20-085.

KÉSZÜLÜNK A IX. EVANGÉLIKUS VILÁGGYŰLÉSRE
Hongkong, 1997. július 8-16.

6. AZ INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 
TÁRSADALMA

A hetedik altéma
A nyári evangélikus világgyűlés altémái között két 

olyan fontos témakör is szerepel, amelyekről alig 
húsz-huszonöt évvel ezelőtt még sejtelmünk sem le
hetett. Az egyik az információ és kommunikáció vi
lágméretű forradalmi átalakulása és ennek következ
ményei. A másik pedig keresztyén felelősségünk a te
remtett világ megőrzéséért modem technikai civilizá
ciónk halálos veszedelmeitől.

A következőkben az első témakörrel foglalkozunk.

1. A z „információs társadalom ” értékrendszerei 
és hatalma

Ma már átléptünk az atomkorszakból a legújabb 
korszakba, az információ és kommunikáció világforra
dalmának korába. Olyan, elődeink számára elképzel
hetetlenül új világban élünk, amikor a nyomtatott be
tű, majd a telefon, a rádió és a televízió után elérkez

tünk a komputerek, a műholdas telekommunikáció és 
legújabban az egész világot behálózó, interaktív 
Internet világába. Az elektronikus telekommunikációs 
világrendszerek és adattárolás segítségével szinte pil
lanatok alatt kapcsolatba léphetünk egymással és mér
hetetlen információs forrásanyagokkal az öt vüágrész 
minden sarkában. Ez a modem telekommunikáció vi
lágunkat valóban „globális faluvá” tette (McLuhan).

Az egyoldalú és ma már a kölcsönös információ- 
áramlás, kapcsolatfelvétel egyre táguló folyamata gyö
keresen átalakítja a világ társadalmainak életét. A tele
víziók és komputerképemyők szinte ontják ránk szün
telenül az információkat és „üzeneteket”. De tudnunk 
kell: ezek az információk és üzenetek nem „értéksem
legesek”. Nyíltan vagy rejtetten bizonyos „üzeneteket” 
hordoznak, befolyásolni akarják a képernyők előtt ülő 
ember gondolkodását, életét. S ezáltal rendkívül erős 
hatással vannak gondolkodásunkra, életfolytatásunkra.

A döntő kérdés közben ez: milyen „értékeket", mi
lyen „üzeneteket” közvetítenek ezek a világot ma behá
lózó „médiabirodalmak” a számunkra? Azt-e, hogy vi
lágunkban a legfontosabbak az anyagi javak, ezek fo
gyasztása, a minden áron való egyéni érvényesülés, az 
erő és hatalom birtoklása, az erőszak és az élvezetek 
életfilozófiája? Vagy olyan „üzenetek”, amelyek Is
tenről és a másik ember fontosságáról, a közösség ér
tékeiről és az irántuk való lelkiismereti felelősségünk
ről, a hit erejéről és a szeretet hatalmáról szólnak?

Mindenekelőtt tudatosítanunk kell magunk és má
sok előtt is, hogy a mérhetetlen új információáradat 
és az elektronikus kommunikáció színes képernyői 
milyen meghatározó és átformáló hatással rendelkeznek 
a modem „információs társadalomban”. Egyre növek
vő szerepet játszanak a társadalmak átalakításában és 
főleg a hatásuk alá kerülő gyermekek és fiatal generá
ciók életében.

2. A z egyház és a keresztyének felelőssége az elektronikus 
média és a világkommunikáció mai világában

A televíziók, a komputerek színes képernyői és az 
Internet több vonatkozásban is hatalmas, új kihívást 
jelent az egyházak életében.

(1) Legelőször is, tudatosult-e számunkra, milyen 
új veszedelmeket, de milyen új, hatalmas lehetősége
ket is hoz magával a kommunikáció világforradalma? 
Vajon az egyház információja és kommunikációja fö l 
tudja-e venni a versenyt az anyagi értékeket magasztaló, 
énközpontú, élvezetorientált értékrenddel és a hamis in
formációk áradatával? Tud-e eligazítást adni és védel
met nyújtani főleg a szülőknek és a nevelőknek, a fiata
loknak és a gyermekeknek, a média használatában? 
Röviden: a „médiahatalom” uralkodik-e rajtunk, vagy 
mi használjuk az új, elektronikus információt és kom
munikációt az ember és a közösségek javára?

(2) Hogyan találja meg a helyét és új lehetősé
geit az egyház információja és kommunikációja 
ebben az „új médiavilágban”? Fölhasználja-e és ho
gyan a kommunikáció hatalmas, új lehetőségeit az 
egyetlen, igazi „jó hír”, az Evangélium hirdetésére, a 
krisztusi értékrend, a hitben és szeretetben megújuló ke
resztyén élet továbbadására? Milyen konzekvenciái 
vannak mindennek az egyház mai igehirdetése, 
missziója, a keresztyén nevelés és lelkipásztori szol
gálat területein?

(3) Végül: megdöbbentő és elszomorító a mérhe
tetlen különbség az embervilágban ezen a területen 
is. Ma még kb. csak 40 millió ember használhatja, fő
leg az északi féltekén, az Internet világhálózatát. Az 
emberiségnek csak egy kis töredéke rendelkezik tele
fonnal, rádióval, a televízió és a komputerek új lehe
tőségeivel. Közép-Afrikában 1000 ember közül még 
ma is csak 12 jut hozzá a nyomtatott sajtóhoz, közben 
küzd az éhséggel, az iskolázatlansággal, a betegsé
gekkel. Mit jelent keresztyén felelősségünk ezekért a 
nyomorúságok mélységeiben élő százmilliókért, ne
künk, akik már az új „információs társadalomban” 
élünk? Hogyan járulhatunk hozzá mi, keresztyének, 
hogy az emberiség túlnyomó nagy többsége is része
sülhessen az információ és kommunikáció hatalmas 
új lehetőségeiben, a „globális világfalu” emberi kö
zösségében?

Kérdések, amelyek Hongkongban, a világgyűlésen 
majd feleletre várnak.

Dr. Nagy Gyula

Az ökumené távlatai
Az év lezártával egyre több beszámoló közgyűlésen 

értékelik a végzett munkát. Az Ökumenikus Tknul- 
mányi Központ közgyűlése is evégett jött össze febru
ár 3-án, a Budapesti (fasori) Evangélikus Gimnázium 
dísztermében.

Az ökumené folyamatát sem visszafordítani, sem 
megállítani nem lehet, „az egyházak egységkeresése, 
az ökumenizmus irreverzíbilis, visszafordíthatatlan fo 
lyamat lett, ” hangzott dr. Tóth Károly ny. püspök, az 
ÖTK elnöke beszámolójának bevezetőjében. Azt is ki
emelte, hogy „az ökumenizmus egyetemes és nem 
azonosítható egyetlen szervezettel vagy egyházi köz
ponttal sem, hanem szemléletmód, lelkűiét, mentalitás 
kérdése”.

A beszámoló több volt, mint egy év munkájáról 
való számadás. Az elvégzett munka eredményei átha
tották mondatait, jórészt arra támaszkodtak, de egé
szében egy nagyívű, ökumenikus kitekintést és átte
kintést adott az évezred végének feszítő ökumenikus 
problémáiról, mintegy utat mutatott, irányt szabott 
arra, hogy hol keressük ma azokat a lényeges csomó
pontokat, ahol az ökumenében gondolkodóknak és 
dolgozóknak a leglényegesebb kihívásokra kell ráta
lálni, és azokban a kérdésekben az egyház eligazító 
szavát hallatni.

Természetesen tagolódott bele ebbe a sorba, hogy 
figyeljünk a római katolikus egyház fejének ökumeni
kus kezdeményezéseire. A pápa egészen odáig ment 
a nyitottságban, hogy a különböző felekezetek -  orto
doxok, anglikánok, reformátusok és evangélikusok -  
képviselőivel párbeszédet kezdett a „legnagyobb aka
dályról”, magáról a pápaság intézményéről. Ez a pár
beszéd már el is kezdődött Rómában, 1996. decem
ber 2-5. között.

„Az ökumenikus mozgalom másik nagy központja, 
a ma már 332 nem katolikus egyházat egyesítő Egyhá
zak Világtanácsa, minden erejét napjainkban a 21. 
században érvényesítendő egységstratégia kidolgozá
sa köti le.” A római katolikus egyházzal párhuzamo
san az EVT is készül a „nagy jubileum ”, Jézus Krisztus 
születése 2000. évfordulójának méltó megünneplésére. 
A jubileumi ünnepen határoznák el és indítanák be 
egy egyetemes keresztyén zsinat előkészítését.

A kihívások sorában említette a beszámoló az Eu
rópához való csatlakozás, az új Európa kialakításához 
való egyházi hozzájárulás kérdéseit. A nagy kérdés, 
hogy Közép-Európa és egyházai vajon mivel gazdagít
hatnák a születőben lévő új Európát? Meg lehet-e 
őrizni a közép-európai népek identitását, vagy azokat 
felszívja, magába olvasztja egy európai univerzaliz- 
mus? A grazi találkozó feladata lesz, hogy „felisme-

A közgyűlés elnöksége: Hafenscher Károly, Tóth károly, 
Harmati Béla, Brückner Ákos

rik-e az egyházak ezt a kihívást, és mit tesznek öku
menikus megválaszolása érdekében”.

Nemcsak „sikerei” vannak az ökumenikus közele
désnek. Sokan úgy látják, hogy egy helyben topog az 
ökumenizmus, stagnál, vagy „ökumenikus tél”, sőt 
„ökumenikus jégkorszak” köszöntött ránk. Amikor 
erre a kérdésre keresünk választ, figyelembe kell ven
ni, hogy az ökumenizmus fejlődése nem egyenletes, 
vannak igen biztató, előremutató jelek, de hangsú
lyozni kell, hogy „a keresztyének egysége nem embe
ri elhatározás kérdése, hanem az egyház Urának aka
rata... a misszió előfeltétele... az egységhez vezető 
utat Isten Szendéikének vezetésétől kell elkérni”.

A  gazdag beszámolóban Tóth Károly elnök a hazai 
ökumené területéről elsősorban a Magyar Katolikus 
Püspöki Konferenciának a magyar társadalomról szó
ló körlevelével foglalkozott, majd a MEÖT tevékeny
ségét elemezte. Hiányosságokról is szólott, amikor a 
közelmúlt, a létezett szocializmus évtizedeinek mé
lyebb bibliai-teológiai feldolgozását hiányolta.

A jelentés befejező részében az ÖTK tevékenysé
géből az 1996. évi kecskeméti ökumenikus konferen
ciáról, a magyar nyelvű Bibliával kapcsolatos felmé
résről, az év folyamán megjelent újabb tanulmányok
ról és a külföldi hasonló intézményekkel való kapcso
latról szólott. Az ez évi tervek között szerepel a Ta
nulmányi Füzetek sorozatának folytatása, egy nem
zetközi ökumenikus konferencia terve, a szentföldi 
zarándokutak ajánlása és a különböző ökumenikus 
szervezetek világgyűléseire való felkészülés.

t *

Eszméltető előadással bővült a közgyűlés program
ja. A Svájci Protestáns Egyházszövetség elnöke, dr.

Heinrich Rusterholz, zürichi református lelkész tartott 
előadást „Nemzetek, kultúrák, felekezetek együttélése: a 
svájci modell” címmel. Svájc igen jó példa az együtt
élésre. Többnyelvű és többfelekezetű ország, ahol a 
nemzet és vallás, a nemzet és a kisebbségek helyzeté
nek alakulásához az is hozzájárul, hogy kantonok sze
rint más és más törvények, szokások, hagyományok 
élnek. Mégis él mindhárom nemzeti nyelv, a francia, 
az olasz és a német, és az alapvető jogok egyformán 
védik valamennyit, és biztosítják a semlegességet egy
más között. A svájci modell tanulságos lehet szá
munkra, de nem lehet egy az egyben másolnunk, mert 
a nemzet, nemzetiség, kisebbség kérdéseinél figye
lembe kell venni a történelmi fejlődést, hagyományo
kat és örökségeket. Ezek pedig mások Svájcban és 
mások Magyarországon.

T.

KÜLFÖLDI HÍREK
Új főtitkárt választott az Európai Egyházak Tanácsa
Január 11-12-én rendkívüli ülésén választotta meg 

új főtitkárát az Európai Egyházak tanácsa (EEK) 
Keith Winston Clements angol baptista lelkész szemé
lyében. Az 53 éves főtitkár szeptember elsején veszi át 
tisztségét. Az eddigi főtitkár, a svájci Jean Fischer 
még 1995-ben bejelentette, hogy 1997 szeptemberé
ben átadja tisztét.

Keith Winston Clements eddig is nemzetközi 
ügyekkel foglalkozott saját egyházában Nagy-Britan- 
niában és Írországban. Áz elmúlt években részt vett a 
KEK békéltető fáradozásaiban a volt Jugoszláviá
ban.

A KEK ma 123 európai egyházat foglal magában, 
ortodoxokat, anglikánokat, evangélikusokat, refor
mátusokat és ó-katolikusokat. Egyik szervezője a 
nyáron Grazban megrendezésre kerülő Ökumenikus 
Találkozónak, (hvi)

*

A  Szlovéniai Evangélikus Egyház néhány éve nyug
díjba vonult püspöki rangban szolgáló esperese, 
Ludvik Novak, január 23-án elhunyt. 37 éven át lelké- 
szi szolgálatban és 24 éven át esperesként szolgált. 
Hatvanhat éves korában szólította magához Ura. Te
metését a szolgálatban utóda, Géza Érnisa esperes 
végezte, (hvi)

Erősödik az Evangélikus Egyház Ukrajnában. A  
kezdeti négy gyülekezetből ma már 32-re nőtt a szá
muk. Kijevben több százzal szaporodott a Szt. Kathe- 
rinenkirche gyülekezete. A Krímben 7 új gyülekezet 
alakult, Odesszában pedig, a városközpontban egy 
visszakapott épületben lelkészi központot és iskolát 
létesítenek. (Iwi)



Evangélikus E let 1997. március 2.

f*F | GYERMEKEKNEK jg, J l F I A T A L O K N A  K

Böjti jelkepek
A Biblia első oldalain olvasha

tunk arról, hogy Adám és Éva 
nem tud ellenállni a kísértésnek, 
hogy ne tartsa be Isten rendelke
zését. A kísértés a kígyó szájából 
hangzik el: Az, hogy Isten megtil
totta, hogy az ember szakítson az 
Édenkert közepén álló „jó és 
rossz tudásának fájáról”, az nem 
az ember javát szolgálja. Sőt az Is
ten irigységből tiltja meg az oly 
szép és kívánatos gyümölcs lesza- 
kítását. A kígyó még azt is elhite
ti, hogy nem lesz semmi rossz kö
vetkezménye annak, ha az ember 
szakít a gyümölcsből. Sőt „olya
nok lesztek -  mondja - , mint az 
Isten”.

Nem csak Ádám és Éva egy
szeri esetéről szól ez a törté
net. Mindannyian nap mint nap 
halljuk azt a bizonyos kísértő, 
belső hangot: „Ne félj másként

tenni, mint ahogy azt az Isten ké
ri! Vedd csak el azt, ami a másé! 
Csak azzal törődj, hogy neked mi 
tetszik, hogy neked mi a jobb...”

Bizony, magunktól nem tudunk 
mindig ellenállni a kísértő hang
nak. A magunk feje, a magunk 
szíve szerint sokszor inkább a kí
sértésnek engedünk, és a rosszat 
választjuk.

Egyvalaki van ezen a világon, 
aki a kísértő hangnak ellen tudott 
állni. Egyvalaki van, aki le tudta 
győzni a kísértést: Jézus. Ezt a győ
zelmet ábrázolja a „kígyó fejére ta
posó kereszt”, amely jelképen a kí
gyó a kísértés, a kereszt pedig Jé
zus.

Böjtben sok helyen találkozha
tunk ezzel a jelképpel is. Emlékez
tessen bennünket arra, hogy ha kí
sértéssel kell küzdenünk, és érez
zük, hogy az győz fölöttünk, Jézus
hoz bátran fordulhatunk imádság
ban segítségért, és ha mégis elbuk
tunk, megbocsátásért.

Cs. F.

Negyedik parancsolat
Tiszteld apádat és anyádat!

BIBLIAISMERET
,,Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket 

ma parancsolok neked.”
5Móz 6,6

Luther egy alkalommal azt mondotta, hogy Isten 
Igéje előtt csendben kell lennünk. Azt is mondotta 
azonban, hogy Isten Igéjével szemben nem elég csak 
csendben szemlélődnünk, hanem dolgoznunk is kell. 
A Biblia olyan, mint a színpompás virágos mező, me
lyen az Igék a virágok. Ezeket az egyes virágokat cso
korrá vagy szép koszorúvá kell fűznünk a lelkűnkben. 
Ez a szép koszorú a bibliaismeret.

Nagyon jó, ha van bibliaismeretünk a kísértés órái
ban. Amikor a kísértő rosszra akarta csábítani Jézust, 
Jézus mindig bibliai Igével felelt. Ezeket az Igéket va
lószínűleg még kicsi korában tanulta. A kísértő azon
nal megnémult, amikor az Igét hallotta. Az Ige segí
tette győzelemre Jézust. Te is nagyon sok kísértéssel 
találkozol majd az életben. Gyűjtsd magadban a Bib
lia Igéit, légy szorgalmas a bibliaismeret koszorújának 
készítésében, majd meglátod, hogy nagy hasznát ve
szed.

A bibliaismeret nagyon jó a bánat óráin. Ha az em
ber bűnbánatra ébred, úgy érzi, hogy nagyon, de na
gyon mélyre süllyed. Szeretne valamibe belekapasz
kodni. Ilyenkor semmi sincs, ami fenntartaná, egye
dül Isten Igéje, Isten ígérete. Ez az egyedüli, amibe 
belekapaszkodhat, ami erőt ad, hogy a mélységből 
felemelkedjen. Milyen sok embernek életében jelen
tett menekülést ez az Ige: „Úgy szerette Isten a vilá
got, hogy az ő egyszülött Fiát adta, ha valaki hisz 
őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” 
Gyűjtsd szorgalmasan a bibliai Igéket, melyek a bánat 
óráján Isten bűnbocsátó kegyelméről tudnak beszélni 
neked!

Jó a bibliaismeret az élet hétköznapjaiban is. A hét
köznapok olyan egyformák, olyan szegényesek, olyan 
szürkék lehetnek. Ha ilyenkor eszünkbe jut egy Ige, 
például ez: „íme, én veletek vagyok minden napon, a 
világ végezetéig” -  mindjárt ünnepi hangulat lesz úr
rá lelkűnkön. Krisztus velünk akar lenni a hétköz
napok egyhangúságában is -  erről megfeledkeztünk.

De ha ez az Ige eszünkbe jut, akkor a műhely áhítat 
helyévé, a kék égbolttal fedett mező pedig templom
má lesz.

A bibliaismeret legnagyobb áldását a halál órájá
ban érezzük. Amikor ebből az életből a másik életbe 
készülünk és indulunk, egy-egy Ige valóságos híddá 
lehet, mely az örökkévalóságba vezet bennünket. 
Hány embernek tette könnyűvé haláltusáját ez az Ige: 
„Még ma velem leszel a paradicsomban.” Gyűjtsd 
szorgalmasan az Igéket, melyek bátorítják szívedet! 
Kössed szorgalmasan a koszorút!

Joelsson G. A.

VEDD ES OLVASD
Játékos ismerkedés a Bibliával

Ma egy apostoli levelet keresünk, amelynek a cím
zettje egy Gájusz nevű ember. Ha már megtaláltátok 
a keresett levelet, még azt is jó lenne, ha kiderítené
tek, hogy mivel örvendeztette meg ez a bizonyos 
Gájusz a levél íróját? Van viszont valaki, aki szomorú
ságra ad okot. Ki az, és mivel szomorítja el az apos
tolt?

Ne menj el!
Nem mehetsz el.
Jobb lenne, ha nem mennél el 
Ugye, nem akarsz elmenni? 
Biztosan el akarsz menni? , 
Ha akarsz, elmehetsz. 
Elmehetsz.
Jó lenne, ha elmennél 
Menj el!

Ne menj el!
Ne! Megtiltom! Megtiltom -  

mert én vagyok az apád. Megpa
rancsolom, hogy ne menj el -  mert 
én vagyok az anyád.

Ez az, hatalmi szóval, tekin
téllyel kell gyereket nevelni! így 
biztosan célhoz ér. Hiszen még az 
Isten is tiszteletet parancsol a szü
lők iránt. Nemcsak szeretetet, ha
nem tiszteletet is, és a kiskátéi ma
gyarázat szerint ezzel Isten egye
dül a szülőket, ill. az elöljárókat 
különbözteti meg. Egyedül őket, 
mint az ő helyetteseit itt a földön. 
Isten rajtuk keresztül kormányoz 
és gondoz minket, tehát szüléink 
bármit mondanak, el kell fogadni. 
Legyünk bábok tehát?

Nem. Valószínűleg nem erről 
van szó. Ha már így elgondolko
zunk közösen a Dekalógus 4. pa
rancsolatáról, akkor vizsgáljuk 
meg a másik oldalt is. Amit felté
telezünk, hogy van, hiszen az Úris
ten nem ésszerűtlen dolgokat vár 
el tőlünk. Luther is így folytatja 
magyarázatát: Viszont a szülőknek 
és elöljáróknak is gondolni kell ar
ra, hogy Isten az ő tisztségükbe 
atyákat és nem zsarnokokat akar 
ültetni, nem is azért ad nekik tisz
teletet, vagyis hatalmat és rendel
kezési jogot, hogy imádtassák ma
gukat, hanem hogy meggondolják, 
hogy ők maguk is Istennek tartoz
nak engedelmességgel, és hogy 
mindenekelőtt szívesen és hűség
gel teljesítsék hivatásukat.

Fontos látnunk azt, hogy ez a 
Mózesnek adott parancsolat hol 
hangzik el és kinek szól. Azoknak 
a zsidó embereknek adatott a tör
vény, akik számára rendkívül fon

tosak a családi kötelékek, a tradí
ciók, a nemzetségtáblázatok szá
montartása, az eísőszülöttség je
lentősége stb. Egyszóval nem azt 
mondom, hogy nekünk, mai embe
reknek nem adatott a törvény, sőt 
a lényeg se változott, de a körül
mények mindenképpen módosul
tak. Ma már nem divat az „ősök
kel” menni nyaralni, ciki a faterral 
mutatkozni, hiszen önálló élete 
van a gyereknek!

Le kell nyelnünk a békát, hogy a 
szülők iránti tisztelet -  csak mert 
szülők -  szemlátomást a múlté. A 
gyereket századokon át arra kény
szerítették, hogy hajoljanak meg a 
szülői önkény és szemforgatás 
előtt. Manapság ez nem járható út. 
Leáldozott a napja a vasfegyelem
nek, a „feltétel nélküli engedel
mességnek” is. Másfelől viszont az 
engedékenység a szabados értel
mezésében és gyakorlatában sem 
tűnik járható útnak. Amíg az em
berek gyereket akarnak, és a gye
rekeknek szükségük van szüléikre, 
tekintélyüknek meg kell maradni. 
Lényegében ez a következőt jelen
ti:

A szülői tekintély a tiszteletre 
vonatkozik. Minden gyermek mély 
és kiolthatatlan szükséglete, hogy 
tisztelje a szüleit. Mindez elenged
hetetlen a biztonságérzethez, ön
becsüléshez. Hiszen az az igény, 
hogy tiszteljük-becsüljük a szülein
ket, teszi olajozottá emberi kap
csolatainkat. Ez az, ami minden 
társadalmi és vallásos hagyományt 
át- meg átjár. Alapvető tehát em
beri mivoltunk, méltóságunk meg
őrzéséhez. A szülők iránti tisztelet 
nem csupán a gyerekeknek fontos,

létérdeke a szülőnek is. Ki kell vív
niuk a tiszteletet, mert csak így fe
lelhetnek meg a feladatnak. Fölös
leges és hiábavaló tehát a „mai fia
talokról” sóhajtozni. A mai gyere
kek semmiben sem különböznek a 
régiektől. A különbség nem ben
nünk, hanem a társadalomban 
van, amelybe valamennyien bele- 
születtünk.

De sok szülő el is feledkezik ar
ról, hogy egyáltalán tiszteletet 
kelthetne. Kétségtelenül nagy ki
hívás ma szülőnek lenni. Nagy ki
hívás, hiszen ennek a tiszteletnek 
meg kell felelni. Ezt ki kell érde
melni! Mert a szülői státusból már 
adódik bizonyos mértékig, hogy 
joga van tiszteletet kapni, viszont 
kötelessége kiérdemelni.

Ebben viszont szükség van a 
gyerek segítségére is! Hiszen az Is
tentől továbbra is felszólításként 
kapjuk a 4. parancsolatot. Ez nem 
kérés, nem esetleges. A gyereknek 
is észre kell venni, hogy rengeteget 
lehet tanulni az idősektől. Nem 
kritikátlanul elfogadni álláspont
jukat, de nem is dacosan elutasíta
ni. Nem lenézni őket hibáik miatt, 
hanem egészséges tisztelettel néz
ni barázdált arcukba.

Szerintem valójában a gyengéd 
családi szeretetre, illetve a termé
szetes, barátságos elöljárói viszony 
rendezésére vonatkozik ez a pa
rancsolat.

Akkor pedig ha ez megvan, már 
fel se teszem a kérdést, hogy tisz
teljem-e? Viszont felteszem azt a 
kérdést, hogy: Elmehetek-e? Kér
lek, nyugodtan. Csak vigyázz ma
gadra!

Mesterházy Balázs

Szabad lehetsz a gyengéd szeretetre.
Nem kell mindent dacosan elutasítanod: 
szüléidét vagy tanáraidat, 
a régi szokásokat és hagyományokat.
Megértő lehetsz szüleid hibája iránt is, 
tisztelettel nézhetsz idős emberek barázdált arcába. 
Szívesen tartózkodsz családod körében, 
nem kell lenézned az egyszerű rokont sem.
Ha engem szeretsz, szabad lehetsz a gyengéd szeretetre.

Az Országos Gyermek Bizottságtól kölcsönözhető anyagok
„Példabeszédek”

Van, aki bőven osztogat, 
mégis gyarapszik, más meg 
szűkén méri a járandósá
got, mégis ínségbe ju t. Az 
ajándékozó bővelkedik, és 
aki mást felüdít, maga is 
felüdül.

A gyermekrovat készítői 
stábjának címe: 

Cselovszky Ferenc, 7064, 
Gyünk, Petőfi u. 359.

Dr. Gyökössy Endre: Hogyan tartsunk gyerméfebiblíá- ' 
órát? (Kis módszertan)

Bruno és Yvonne Schwengeler: Nevelés -  öröm vagy 
üröm? (Nevelés, de hogyan? Mi lehet a  cél?)

1997. április 25-27. között kerül megrende
zésre Kecskeméten a Taizei közösség által szer
vezett országos, ökumenikus ifjúsági találkozó. 
Célja a hit forrásának közös felfedezése, a re
mény és bizalom megteremtése minden nemze
dék között. Minden fiatalt szeretettel várunk, 
bővebb információt Kecskeméten a Szt. Család 
plébánián (6000 Kecskemét, BogoVics köz 5. 
Tel./fax.: 76/410 321) kaphatnak az érdeklődők. 
A találkozó előtt a Taizei Testvérek csendesnap
ra  híyják a lelkipásztorokat április 24-én 10 
órától 25-én estig. Az érdeklődők a csendesnap
ról is a fenti címen kérhetnek információt.

'lO '

"■""’-  Bottyán János1: Hitünk hősei (,,AkitfSI'e2'a''ícon^^z8í, 
azok a reformáció első teijesztői”)

“’“"-Dr.Sarkadi Nagy Pál: Bibliai arcképéi?'(NÖé/ÁbFáKárti', 
Jákob, Mózes, Ráháb, Márk, Mária...)

-  Szecsődi Leó OFM: Karácsonyi játékok
-D r . Teleki Béla: Az Ünneplés Művészete (Hol és hogyan 

ünnepelünk?)
-  Falvai Károly: Huszonhét magyar népi játék (6-14 éves 

lányoknak, fiúknak)
-  Rónaszegi Miklós: Bohóckodó (háziszínpad, vidám jele

netek)
-  Pásztorokkal vagyok útban (Ádvent, Karácsony; versek, 

énekek, történetek, Ids meditációk)
-  Kindelmann Győző: Betlehem madarai (Karácsonyi 

mese- és színezőkönyv)
-  Péter Katalin: Hitújítók és Hitvédők (A vüágtörténelem 

nagy alakjai; Luther Márton, Kálvin János, Dávid Ferenc...)
-  Susan Meredith: A világ vallásai
-  Karácsony fényei Szöveggyűjtemény (Jeles ünnepnapok 

Adventtői Vízkeresztig; versek, képek, játékok, énekek, tör
ténetek)

-  Örömhír Kifestő
-  És teremté az Embert (A Biblia Vüága)
-  Jézus Története (A Biblia Vüága)
-  Rolf Jensen: A Mi Karácsonyfánk (Díszítések, ajándé-

Hiteles hitvallás
Kerek hat évtizednyi küzdelem hitelesítette azt a hit

vallást, amelyik február 6-án délután bontakozott* ki 
előttünka t e l e v í z i ó  egyes  c s a t o r n á j á n . A s z e 
retet Istenének tanúja és követe kívánok lenni -foglalta 
össze élettörténetét A n d o r  ka  R u d o l f ,  a Közgazda
ság-tudományi Egyetem rektora, ismert szociológus, 
akadémikus, egyházunk törvényhozó zsinatának társel
nöke.

Eletsorsát magasságok és mélységek jelölik. Apja 
Franco Spanyolországában volt magyar nagykövet a 
második világháború előtt. A  németek bevonulása után 
a Gestapo náciellenes magatartása miatt Mauthausen 
koncentrációs táborába hurcolta. A  háború után kiju
tott számára a kommunista üldözésből is, megismerte 
az AVHAndrássy úti börtönét és a kistarcsai tábort.

Ilyen származással háta mögött a fia  is csak segéd
munkás lehetett vagy mezőgazdasági munkás Beseny- 
szögön a kitelepítés után, később pedig egészségre veszé
lyes helyen műanyag-feldolgozó. 1956 után öthavi bör
tönre ítélték röpcédulák terjesztése miatt.

Nyelvtudása segítette műszaki fordítási munkákhoz, 
de onnan is kitették múltja miatt. 1962-től a Statisztikai 
Hivatalban tudott meghúzódni, tanult, kutatott. 1983- 
ban a szociológia professzora lett, majd a Közgazdaság- 
tudományi Egyetem rektorává választották 1991-ben. 
Vezetése alatt egyetemét az ’európai menedzserképző in
tézetek társaságába hívták meg. Ilyen megtiszteltetés egy 
országból csak egy intézménynek jár!

Sorolhatnánk a díjakat és kitüntetéseket is, tudomá
nyos munkája megbecsülése jeleit, a Széchenyi-díjtól a 
francia becsületrendig.

Micsoda ember- és országpróbáló évek! A  mélysége
ket és magasságokat a szülői háztól a saját otthonon át 
az egyetemi katedráig végigkísérte hitvallása szerint az a 
jézusi szeretet, amelyik Isten és a másik ember irányába 
megrajzolódó életrendszerben késztet tevékenységre. 
Ezen az úton kapott iránymutatást még ifjúkorban a 
madridi német evangélikus lelkész háborúellenességétől, 
később pedig a Deák. téri templom áldott emlékű tudós 
pásztorától, K é k é n  A n d r á s t ó l ,  aki példamutató 
egységben tudta élni és hirdetni a hitet és tudást, keresz- 
tyénségünk elméleti-filozófiai és érzelmi-gyakorlati ré
szét.

A  témát és az embert meglelő, szerencsés kezű és sze
m ű televíziós csapat műsora fölveti' a kérdést: Ilyen egy
szerű lenne a vallásszociológiai kutatások számára sok
szor olyan bonyolult rejtélynek tűnő keresztyénség? 
Andorka professzor számára igen: >yA s z e r e t ő  I s t e n  
t a n ú j a  és k ö v e t e  k í v á n o k  l e n n i ! ” Vajon há
nyán mondják vele és élik hasonlóképpen ezt a hitval
lást?

Dr. Harmati Béla

Emlékezés Wallaszky Pálra
Idestova két és fé l évszázada született az a tudós, aki 

elsőként írta meg Magyarország irodalomtörténetét. A  
neves evangélikus lelkészre, W a l l a s z k y  Pá l r a  emlé
kezünk, aki 1742. január 29-én született a Hont megyei 
Bagyán községben. Földműves szülők gyermeke volt, ki 
már falujában elsajátította a magyar és a szlovák nyel
vet egyaránt.

A z iskolában kitűnő tanulónak bizonyult. Előbb Sel
mecbányán és Rimaszombaton, majd 1757-67 között 
Pozsonyban végezte tanulmányait. (Közben a német, a 
latin, a görög és a héber nyelveket sajátította el.) Tudo
mányos érdeklődése már ezekben az években kialakult. 
A  tehetséges ifjúra olyan nagy magyar tudós is felfigyelt, 
mi n t Bé l  Má t y á s .

A z evangélikus egyház segítségével 1767-ben kétéves 
németországi tanulmányútra ment. Lipcse, Halle, Wit
tenberg és Berlin egyetemein fordult meg.

Németországban már könyveket jelentetett meg. Lip
csében látott 1768-ban napvilágot Werbőczyről írott fü 
zete. Ugyanitt jelent meg 1769-ben latin nyelvű monog
ráfiája a Mátyás király korabeli magyar irodalomról.

1769-ben tért haza. Egy évtizedig Tótkomlóson volt 
lelkész. 1780-tól Cinkotán, 1783-tól pedig Jolsván foly
tatta tevékenységét. Ez utóbbi helyen negyven esztendeig 
működött.

Papi hivatását kitűnően egyeztette össze a tudomá
nyos munkával. Már tótkomlósi éveiben felmerült ben
ne a nagy és nemes elgondolás: meg akarta írni Magyar- 
ország irodalmának történetét.

Nem ő volt az első, aki erre vállalkozott. A  kiváló tu
dós, R ö t a r i d e s  M i h á l y  (1715-1747) már ki akar
ta dolgozni a magyar irodalom történetét. Nagy művé

nek azonban csak a bevezető fejezete jelenhetett meg 
nyomtatásban; korai halála megakadályozta a folyta
tásban.

Wallaszky elhatározta, hogy véghezviszi azt, amit 
Rotarides elkezdett. Hosszú évekig tartó munka eredmé
nyeképpen 1785-ben Pozsonyban és Lipcsében látott 
napvilágot többkötetes latin nyelvű müve. „Magyaror
szág irodalmának áttekintése” -  ez a könyv címének 
magyar fordítása.

Wallaszky könyve nemcsak az alkotók névjegyzékét 
adta meg fianem az irodalom pártfogóiét is. A z „iroda
lom "fogalmát eléggé szélesen értelmezte; teológusok, jo 
gászok, orvosok, filozófusok, matematikusok, történé
szek nevei is szerepelnek benne a szépirodalom képvise
lői mellett. Nemcsak a magyar, hanem a más nemzetisé
gű költőket is bemutatta (a szlovákokat bizonyos elfo
gultsággal).

Wallaszky Pál érdeme, hogy ő  állította össze az első 
összefoglaló magyar irodalomtörténetet. Munkájának 
persze vannak hibái is. (így a XVIII. századi magyar 
költőkkel keveset foglalkozott.) Hibái ellenére könyve 
komoly érdeklődést keltett. 1808-ban Budán kiadhatta 
művének új, javított és bővített kiadását.

Wallaszky szlovák nyelven is publikált, főként prédi
kációkat. Nevét ezáltal írta be a szlovák irodalomtörté
netbe is.

Wallaszky jolsvai lelkészként is igen tisztelt ember volt. 
Nemcsak nagy tudása miatt becsülték, hanem szép stí
lusáért és segítőkészségéért is. A  közeli Rozlozsnyáról 
időnként felkereste őt egy ifjú diák, Terray  Kár o l y .  
„Szívesen társalgóit, nemcsak egykorútokkal, de fiatalab- 
bakkal is -  emlékezett rá a későbbi jeles pedagógus -, és 
ha ez utóbbiaknál szellemi tehetséget vett észre, azoknak 
célszerű fejlesztésére buzdította őket."

1824. szeptember 29-én halt meg Jolsván. A z utókor 
nem felejtette őt el. XIX. századi méltatói közül kiemel
kedett Terray Károly. Wallaszky Pálról tanulmánya je
lent meg 1868-ban a Magyar Orvosok és Természetvizs
gálók Munkálatai című folyóiratban. A  XX. századi 
publikációk közül pedig Z s i l i n s z k y  Pá  l róla szóló 
könyve érdemel leginkább figyelmet.

Wallaszky Pál lelkészi és tudományos tevékenységével 
egyházunk tehetséges képviselője volt. Szobrát nemrég 
avatták fe l Tótkomlóson, pályája egyik fontos állomá
sán. Dr. Merényi László

kok)
-  Száz új ötlet, száz új játék (Játékos barkácskönyv; óvo

dásoknak és iskolásoknak)
-  Színes díszek, szobrocskák: Az AGYAG
-  Játsszunk Bábszínházát!: BÁBUK
-  Fantázia, ügyesség, képalkotás: KOLIÁZS
-  Mit készítsünk Tojáshéjból?: A  TOJÁS
-  Tépés, vágás, ragasztás: A  PAPÍR
-  Gyúrj, formázz, alakíts!: A  GYURMA
-  Színes kövek, kavicsok, gombok: A  MOZAIK
-  Sző, fon, nem takács. Mi az? (Találós kérdések gyere

keknek) .
-  Varázslatos ORIGAMI (Papírhajtogatás kicsiknek és 

nagyoknak)
-  Tészabó Júlia: Nagy karácsonyi képeskönyv (Karácsony 

története, játékok, köszöntők, dalok, gondolatok az ajándé
kozásról)

-  Jézushoz jöjjetek 162 kánon
-  Bábjátékok -  színjátékok (Ichthüsz könyvek I.)
-  Útmutató gyermekeknek (történetek, játékok, énekek)
-  MAKETTCSOMAG (20 különböző, bibliai témájú ké

zimunka gyerekeknek; „karácsonytól a nyitott sírig”)
-  Olvasó és színező füzet gyerekeknek: Tedd, hogy Lás

sak! (Bartimeus története)
-  Olvasó és színező füzet gyerekeknek: Ő az élő Isten, aki 

megment (Dániel története)
-  Olvasó és színező füzet gyerekeknek: A  Seregek Urának 

nevével (Dávid és Góliát)
-  Olvasó és színező füzet gyerekeknek: Történet a szeré

téiről (Az irgalmas samaritánus)
-  Olvasó és színező füzet gyerekeknek: Isten mindent lát! 

(Jónás)
-  Olvasó és színező füzet gyerekeknek: Gyere Velem, 

Betlehembe!
-  Olvasó és színező füzet gyerekeknek: Kelj fel és járj! (A 

béna ember meggyógyítása)
-  Olvasó és színező füzet gyerekeknek: Egy ifjú hazatér 

(A tékozló fiú)
-  Olvasó és színező füzet gyerekeknek: Történet egy föld

művesről (A magvető)
*

A kölcsönzés feltételei: -  maximális kölcsönzési idő 1 hónap
-  kéréseiket személyesen vagy levélben juttassák el az adott 

gyülekezet lelkészének meghatalmazásával
(Cím: Magyarországi Evangélikus Egyház Csoszánszky 

Márta, 1085 Budapest, Üllői út 24. Tel.: 117 55 67)



H árom  nap D enkendorfban
Nyíregyházi gyülekezetünk 

meghívást kapott a németországi 
Denkendorfból, hogy együtt ünne
peljük az ottani testvérgyülekezet
tel „Feltámadás” templomuk ne
gyedszázados jubileumát.

Nyíregyházáról indultunk el. 
Különös alkalom volt számomra 
ez az út, mivel először jártam Né
metországban. Autóbusszal utaz
tunk, útközben Budapesten meg
tekintettük (belülről is) a Parla
ment épületét, majd a győri Öreg- 
templomban tettünk látogatást es
ti áhítattal egybekapcsolva. Mo
sonmagyaróváron éjszakáztunk.

Másnap kora reggel útnak indul
tunk, és a hosszú úton énekeltünk. 
Megyer Lajosné, Vilmi néni segítsé
gével megtanultunk egy kedves kis 
éneket németül is, melynek mon
danivalója -  „Szeret az Isten” -  vé
gigkísért útunkon, és remélem ve
lem marad életem végéig.

Késő délután értünk Denken- 
dorfba. A gyülekezeti teremben 
terített asztallal fogadtak bennün
ket. A  kölcsönös üdvözlések el

hangzása után megismerkedtünk 
vendéglátóinkkal, akik otthonaik
ba fogadtak. Az én házigazdáim 
Stuttgartban dolgoznak. Isten 
ajándéka volt, hogy reggelente az 
Útmutató igéi mellett közösen 
imádkozhattunk.

Az első napot Denkendorf meg
tekintésével kezdtük, majd kirán
dultunk Haigerlochba, ahol egy 
igen szép környezetben lévő evan
gélikus templomban jártunk. Gyö
nyörködtünk a most is magántulaj
donban lévő Hohenzollern kas
télyban (885 m magasan fekszik) 
és a vármúzeumban felhalmozott 
különleges ékszerekben.

Vasárnap együtt ünnepeltünk 
német testvérgyülekezetünk tagja
ival a „Feltámadás” templomban.

Megható volt látni, amint eljöt
tek az egészen idősek, de a gyere
kek is -  hálát adni Istennek. Most 
is a fülemben cseng a templom 
fúvósegyüttesének gyönyörű mu
zsikája. Házigazdám 35 éve hűsé
ges tagja ennek a zenekarnak. Már 
fia is itt zenél.

Látszott az ünneplő gyülekeze
ten az öröm, hála, hogy velünk az 
Úr! Köszönettel fogadták az álta
lunk németül, illetve magyar nyel
ven előadott énekeket is.

Az istentiszteletet követően 
együtt maradt az ünneplő gyüle
kezet és szeretetvendégségen is
merkedtünk, beszélgettünk egy
mással.

A harmadik napon Stuttgart ne
vezetességeivel ismerkedtünk és 
gyönyörködtünk Esslingen város 
különleges épületeiben. Este ven
déglátóink közös vacsorára hívtak 
bennünket, ahol elbúcsúztunk egy
mástól.

Felejthetetlen emlékként marad 
meg bennem, amint egymás kezét 
fogva elénekeltük az „Erős vár a 
mi Istenünk” kezdetű énekünket.

Hálát adva Istennek, ezúton is 
köszönöm mindazoknak, akiknek 
segítségével létre jöhetett ez az 
utazás és a denkendorfi vendéges
kedés.

Pampuch István 
presbiter

MAGYAR ÖKUMENIKUS 
SZERETETSZOLGÁLAT

* Karácsonyi segélyakciók Buda
pesten és vidéken 
A Szeretetszolgálat 1996 kará

csonyán is meghirdette pénzado
mánygyűjtő kampányát, amelyre -  
e lap olvasói közül is -  sok együtt
érző adományozó küldte el támo
gatását, segítve az akció sikerét,

Karácsonyi csoinagusztás, 1996

hozzájárulva az ajándékcsomagok 
és a karácsony alatti szeretetven- 
dégség költségeihez. így jutott Bu
dapesten 1000 család és 300 gyer
mek élelemcsomaghoz.

Aznap hajnalban tört be a der
mesztő hideg, mégis már órákkal a 
fél tízes nyitás előtt megkezdődött 
a sorban állás a Magyar Ökumeni
kus Szeretetszolgálat Turbina ut
cai Szociális Központjánál. A hi
degben türelmesen várakozott a 
nélkülözők tömege (bár akadtak 
percek, amikor a Szeretetszolgálat 
munkatársainak kellett rendet te
remtenie egy váratlanul felbuk
kant türelmetlenkedő csoport mi
att). A  csomagosztás alatt a sor 
egyre hosszabb lett, a csomagok 
gyorsan kézbe kerültek..., ám hir

telen nem nőtt tovább a sor, fogy
tak az emberek, de fogytak a cso
magok is, már az utolsó sorbanálló 
következett, és átvette az utolsó 
karácsonyi élelemcsomagot! Ju
tott mindenkinek, aki kért! Ezek a 
boldog percek kárpótolták a mun
katársakat és az önkéntes segítő

ket a csomagosztás előtti és alatti 
fáradalmakért.

Miskolcon és Debrecenben a 
Magyar Ökumenikus Szeretetszol
gálat munkatársai és önkéntesei 
személyesen vitték házhoz az aján
dékcsomagokat -  idős, nehezen 
mozgó nyugdíjasok, sokgyermekes 
családok, beteg gyermekek örültek 
az ajándéknak és az ünnep előtti 
látogatásnak.

További csomagokat osztott szét 
Szeretetszolgálatunk a Szeretet és 
Támogatás ’96 akció során.

* Karácsonyi szeretetvendégség
Budapesten és Debrecenben 

december 25-én és 26-án meleg, 
házi főzésű ebéddel, ünnepi terí
tett asztallal várta a Magyar Öku

menikus Szeretetszolgálat a hideg 
időjárásban az utcáról, rosszul fű
tött lakásokból betérő vendégeit, 
felnőtteket és gyermekeket. Ők 
nem teremthettek maguknak ott
honi ünnepet. A Szeretetszolgálat 
szociális központjaiban felállított 
karácsonyfa mellett, meghitt han
gulatban, terített asztalnál napon
ta 350 ebédadag fogyott el.

* Téli melegedő
A Karácsony után kezdődő, he

tekig tartó fagy szükségessé tette, 
hogy a Magyar Ökumenikus Sze
retetszolgálat átmeneti jelleggel 
megnyissa Turbina utcai helyisége
it az utcán dermedő, hajléktalan
otthontalan emberek részére. „Fi
nom a! tea, friss a kenyér”, így be
szélgettek egymás között a beté
rők, miután végre meleg helyiség
be érkeztek, ahol terített, tiszta 
asztaloknál pirospaprikát szórtak 
a zsíros kenyérre, és kezüket a 
teáspoháron melengetve, el-elbó- 
biskolva, szép csendesen elüldö
géltek. Naponta 35 kétkilós kenyér 
fogyott el, minden betérő kedvére 
ehetett és ihatott. Megható volt 
látni a hidegtől eltorzult arcokon 
felvillanó boldog és elégedett mo
solyt, amikor a nehéz sorsú, átfá
zott emberek a kenyérért nyúltak. 
A  Szeretetszolgálat munkatársai 
és önkéntesei munkaidő után, hét
végeken is örömmel szolgáltak, 
ezek a percek adnak erőt és buzdí
tást a fáradhatatlan ténykedéshez.

A MAGYAR ÖKUMENIKUS 
SZERETETSZOLGÁLAT 

SZERETETTEL KÖSZÖNETÉT 
MOND VALAMENNYI 

TÁMOGATÓJÁNAK
A KARÁCSONYI IDŐSZAK 

ALATT NYÚJTOTT 
ANYAGI ÉS ERKÖLCSI 

SEGÍTSÉGÉRT.

Evangélikus Élet 1997. m á r c iu s  2.

Finnországban jártunk, testvérre találtunk
Október hónap nagy izgalmat 

hozott hat zalaegerszegi ember
nek, akik közül ketten, Balogh 
András és Baloghné Szemerei Má
ria a gyülekezet lelkészei, Sümegi 
Pál a felügyelő, Sárkány András a 
gondnok, Szilvás László a számve
vőszék elnöke és Szentgyörgyi 
Akosné a zalai Finn-Magyar Bará
ti Kör elnöknője.

Az izgalom előzményei: 10 éve 
testvérvárosok Zalaegerszeg és 
Varkaus; egy éve Zalaegerszegen 
járt a varkausi gyülekezet énekka
ra; s ez évben megérkezett a var
kausi gyülekezet meghívása egyhe
tes tanulmányútra.

Nekem a hír hallatára a húsvéti 
locsolóversike jutott eszembe: 
„Zöld erdőben jártam ...”. Abban 
biztos voltam, hogy Finnországban 
elmondhatom: Zöld erdőben jár
tam! De találok-e „kék ibolyát”? 
Megtalálom-e a szeretet, a testvéri 
kapcsolat „virágát” egy olyan távo
li ország -  hozzánk képest -  hatal
mas gyülekezetében?! De ugyan
azzal a belső bizalommal indul
tunk útnak, mint a húsvéti locso
lásra készülő kisgyermek.

Ennél sokkal több történt. Nem

„kék ibolyát”, hanem TESTVERT 
találtunk a varkausi evangéliku
sokban, s mindazokban, akikkel 
csak összehozott az élet az egy hét 
alatt. -  Bár félek kimondani a test
vér szót éppen azért, amiért a 
gyermekeink is másként fogalmaz
nak, ha egy finom csoki elosztásá
ról van szó: „Osszuk el, de ne test
vériesen, hanem igazságosan.” 

Ebben az esetben azonban félel
mem már a repülőtéren elmúlt. 
Akik fogadtak (Varkaus Város 
Önkormányzatának titkára és fele
sége), nem azzal kezdték, mint a 
gyerekek: mit hoztál?, hanem úgy, 
mint a nagy testvér: Mit adhatok 
neked? Ml pedig részesültünk a 
gyülekezet mindennapi életében, 
bepillanthattunk a város, a polgár- 
mester tevékenységébe. Gyüleke
zeti központok, szociális munkál
kodás, sajtómunka, gyermekmun
ka a 0-tól a sokéves korig, rászoru
lók segítése (alkohol, drog stb.), 
idősek gondozása csoportosan és 
otthonukban.

Ha fel akarnám sorolni mindazt, 
amit láttunk és tapasztaltunk -  az 
esperes fogadásától a püspök láto
gatásáig - , akkor én bérelném ki a

mai újságot. Amit azonban most 
már tudok: az első titkuk a hit, 
amiből következik a második: a 
gyermekek és idősek nagy megbe
csülése. Nem is értem, hogy ezen 
miért csodálkozom, hiszen nálunk 
is ennek KELLENE megvalósul
nia.

S akkor nem lenne semmi baj? 
De igen. Varkausban is van baj. 
Mégsem fogyott el a hitük, csak a 
munkahelyek. Itthon, ha elfogy a 
munkahely, mindenki ideges lesz. 
Ott nyomát sem tapasztaltam az 
idegességnek, viszont annál in
kább az egymás iránti szeretetnek, 
amelyből nekünk is jutott. Engem 
utoljára gyermekkoromban vett 
körül akkora szeretet, mint Var
kausban.

Sokan élnek úgy, hogy a testvé
rük igen távol van tőlük, s ezért 
úgy érzik, hogy nincs is testvérük. 
Tőlünk nagyon messze élnek a 
varkausi testvéreink. De csak tá
volságban! Hiszen most is érezzük 
imádságukat és -  a mennyei Atyán 
keresztül -  szeretetüket. Ezért me
rem állítani: ...TESTVÉRRETA
LÁLTUNK!

Balogh András

ORSZÁGOS PAPNÉ 
CSENDESNAP

1997. március 22-én, szombaton 10 órai kez
dettel a Deák téri Gimnázium dísztermében 
(1052 Budapest, Sütő u. 1.) országos csendes
napot tartunk papnék számára. A részletes 
programot az alábbiakban közöljük:

Nyitó áhitat: Róm 15,7-13 (Tamásyné Szabó 
Erzsébet)

Előadások: Reménységünk időben és időn túl 
(Dr. Szabóné Mátrai Mariann, Gáncs Péter) 

Megbeszélés 
Közös ebéd 
Kötetlen beszélgetés
A tánc, mint imádság. Bemutató (Balogh Judit) 
Információ egyházunk aktuális kérdéseiről 
__ (Szebik Imre)

Úrvacsorái istentisztelet. Ige: lPt 3,15 (Pán- 
gyánszky Agnes)

A csendesnap 16,30 óráig tart.
Jelentkezés: 1997. március 10-ig, Északi Püs

pöki Hivatal. 1125 Budapest^ Szilágyi Erzsé
bet fasor 24.

Tél.: 176 23 35,176 24 48 
Fax: 176 24 40
Szerény ebédet biztosít és útiköltséget térít az 

Országos Egyház.

A Fasori Evangélikus Gimnázium dísztermében 
(Budapest VII., Városligeti fasor 19-21) 1997. április 
5-én, szombaton de. 10 órától du. 4 óráig tartjuk

a hitoktatók országos találkozóját.
Ebédet és az útiköltséget az Országos Egyház fe

dezi.
Jelentkezés: Dr. Muntag Andorné fasori lelkésznél 

március 20-ig, 1071 Budapest, Darqjanich u. 28/b. Fa
sori evangélikus lelkészi hivatal. Tel.: 322-28-06.

Vátjuk hitoktatók és lelkészek részvételét!

A kelenföldi templomban Vesperás (énekes esti 
ima XVI. századi protestáns hagyományok alapján) 
lesz március 2-án, 9-én és 16-án du. 18 órakor G. Ph. 
Telemann Lukács-passiójából. Közreműködik: Bubnó 
Tamás (tenor), Pechan Kornél (bariton), Németh 
Csaba (orgona), valamint a gyülekezet kamarazene- 
kara.

„NE MONDD,
HOGY FIATAL VAGY...”

ahogy az ifjúság látja
Evangélikus Értelmiségi Találkozó az egyházi ifjúság 

szervezésében
Evangélikus Egyetemi és Főiskolai Gyülekezet 

Magyarországi Evangélikus Egyház Ifjúsági 
Bizottsága

Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség 
1997. március 7-8:

Budapesti Evangélikus Gimnázium (Fasor) 
Budapest VII., Városligeti fasor 17-19. 

Program:
03. 07. 18.00 Érkezés, vacsora (állófogadás)

19.00 Előadás, megbeszélés
22.00 Zárás

03.08. 9.00 Előadás, megbeszélés
12.00 Ebéd
13.00 Előadás, megbeszélés
15.00 Összegzés, zárás

Jelentkezés Marton Tamásnál (Magyarországi 
Evangélikus Egyház Országos Iroda, 1085 Budapest, 
Üllői út 24. TeL/Fax: 117 16 37) 1997. március 1-ig.

A jelentkezéskor kérjük feltüntetni, hogy mely na
pokon tud résztvenni, illetve kér-e szállást. (Az étke
zés és a részvétel ingyenes!)

Olvastuk -  nem értünk egyet
A „Reformátusok Lapja” 1997. február 2-án meg

jelent számában Szilágyi Ferenc (Kálvinizmus II.) 
című írásában Petőfi Sándort átveszi a Kálvinista Egy
házba, noha megíija róla, hogy lutheránusnak keresz
telték. Az idézett Petőfi-részletek szerint azért kelle
ne Petőfinek reformátusnak lennie, mert ilyeneket 
írt: „Az Isten tudja, mit cselekszik /  Magas tervébe 
nem lát a vak ember, /  S kérdőre vonnunk őtet nem 
szabad. / Rákülde a tengerre engem, / Lelkembe tet
te az iránytűt, / Amerre ez vezet, megyek.” 

Tévedésnek tartom Petőfi költészetében megtalál
ható bibliai elemekbe kálvinizmust magyarázni. 
Hagyjuk meg őt annak, aki volt: evangélikusnak, aki
nek neveléséhez, spirituális mondanivalójához hozzá
tartoztak az egyetemes bibliai igazságok. HB

EVANGÉLIZÁCIÓ PESTSZENTLŐRINCEN 
1997. március 10. hétfőtől 14. péntekig 18,00 órai 

kezdettel a Pestszentlőrinc, Kossuth Lajos tér 3. alat
ti evangélikus templomban Sípos Ete Álmos lelki- 
pásztor, a Biblia-Szövetség főtitkára szolgál közöt
tünk. A templom megközelíthető a „kék” metró Kis
pest-Határ úti megállójától az 50-es villamossal a Vá
rosház utcáig, s onnan a téren át. Jöjjünk el és hívo
gassunk másokat is.

Aki közösségközpontú életet élt...
Klausz Sándor eltávozott

Olyan ember távozott el közülünk, aki keveset gon
dolt saját magára, egészségére. Szinte feloldódott a 
közösségi életben, mint a só az ételben, hogy ízt adjon 
azoknak a közösségeknek, melyekben szolgálatot 
végzett. Értett az ízekhez, mint a GYSEV konyhafő
nöke. ízt tudott adni, amikor végezte a gyülekezeti 
szolgálatot, mint tisztségviselő, presbiter 36 éven ke
resztül Sopronban. Fel tudott oldódni, mint a só, és a 
közösségi életben nemcsak egészséges humorával, de 
néha kemény szavával is építeni akart, mert szavát a 
szeretetből fakadó felelősség szándéka járta át. így 
ízesített a különféle közösségekben.

A  vér szerinti közösségben. Hitvesével 44 évi házas
ságban élt a gondoskodó szeretet aranykapcsával. 
Testvére, mint a Nyugdíjas Pedagógus Otthon lakója, 
minden szolgálatom alkalmával örömmel újságolta: 
Nagyon jó testvér a Sanyi, rendszeresen látogat.

A líceumi közösségben is tudott ízesíteni. Nézem az 
Évkönyveket, az osztálytársakat. Sokat tudott mesél
ni róluk színesen, élményszerű hitelességgel. Jelen
valóvá tudta tenni, ami 60 évvel ezelőtt történt a 
Líceumban, hogyan tudta kisegíteni németből az 
egyik osztálytársát, aki egyházunkban hosszú ideig 
püspökként szolgált. Segítőkészségét igénybe vette 
egy lelkésszé lett osztálytársa pár éve, amikor gyüle
kezetével Sopronba látogatott. Mint öregdiák, a 
Líceumi Diákszövetség aktív tagja volt. A 60 éves

érettségi találkozó reményében távozott a földi élet
ből.

A gyülekezeti közösség volt egyik döntő éltetője. Itt 
élte át a temetésén elhangzott alapigének a tartalmát: 
„Jó az ÚR! Menedék a nyomorúság idején, gondja 
van a hozzá folyamodókra.” (Náh 1,7). Isten jósága 
mindenkire kiárad, erőt és napfényt ad teremtmé
nyeinek. De jóságos az Isten akkor is, amikor az eső 
árvízként zúdul ránk, és a napfény nemcsak növelőén 
melenget, hanem perzsel és szinte megégünk?! Sán
dor testvérünk Istennek ebből a kemény jóságából is 
tapasztalatokat szerzett. Nem dédelgető jóságként él
te át az Isten szeretetét, mert kemény iskolába járat
ta. Mégis ragaszkodott Istenéhez, mert így edzette hi
tét, mint a kovács a vasat a tűzben. Ezért ragaszko
dott mindvégig szeretett soproni gyülekezetéhez, a 
legnehezebb időkben is. Akkor is járt templomba, 
amikor sokan jobbnak látták a gyülekezettől, a temp
lomtól a távolmaradást.

Munkahelyi közösségben való munkálkodását jelle
mezte az igazságszeretete. Mint gazdasági vezető, 
konyhafőnök nagy ismeretségre tett szert a városban, 
és nyugdíjasként is kamatoztatta gazdasági és pénz
ügyi tapasztalatait, amikor hétfőn jö tt társaival a gyü
lekezet vasárnapi perselyeit megszámolni. De már si
etett a határhoz, mert ott is volt még tennivalója. 
Közben kedvesen megsimogatta az ismerős gyerme

keket. Közösségi ember volt, de szenvedése utolsó 
szakaszában egyedül akart maradni. Látogatásainkat 
mindig rövidre fogtuk, mert fájt neki, hogy ilyen el
esett állapotban látjuk. Nehezen tudta elhordozni 
életében a megkötözöttségeket, a gondolat és a meg
győződés szabadságát akarta megélni, ezért a múlt
ban fogságot is szenvedett. Fájt, hogy a szenvedés és 
a halálos kór ágyhoz köti.

Hisszük, hogy a reformátori meggyőződés éltette 
és a hitből fakadó szabadság bizonyosságával munkál
kodhatott. Istennek köszönjük közösségi szolgálatát 
és érdekében elhangzott bírálatait. Hisszük, hogy 
mély elesettségében nemcsak Krisztus szenvedésében 
részesülhetett, hanem feltámadásának ereje is átjárta, 
mely az örök élet fényeit villantotta fel a sötét alagút 
végén! Szimon János

A Magyarországi Evangélikus Egyház 
Déli Egyházkerületében 1997. február 7-én 

sikeres lelkészvizsgát tettek:
Bácskai Károly / Mezőberény I. 

Börönte Márta / Budapest-Rákoszentmihály 
• Németh Mihály / Békéscsaba 

Péterné Benedek Ágnes / Budapest -  kórház
lelkész

Sikes Attila / Ecseny 
Szakács Tamás / Monor 

Vári Krisztina / Mezőberény I.
Isten áldása kísérje szolgálataikat!

MEGHÍVÓ
„50 éve szolgál a fóti Mandák Otthon”

Egész napos jubileumi találkozó 
1997. április 19-én, szombaton Foton

Várjuk minden kedves Testvérünket, 
akik hálával gondolnak 

a Mandák Otthonban kapott lelki és szellemi 
ajándékokra, evangélizációra, konferenciára, 

népfőiskola 
vagy

kántorképzés keretében ott töltött napokra 
vagy hetekre.

Igehallgatás, közös éneklések, találkozás 
testvérekkel, visszaemlékezések, hálaadó 

istentisztelet és úrvacsora.

A résztvevők számára ebédet, 
a távollakók számára szállást biztosítunk.

Akik a találkozón részt kívánnak venni, 
szándékukat jelentsék az alábbi címen:

EVANGÉLIKUS KÁNTORKÉPZŐ 
INTÉZET

2151 Fót, Berda József u. 3.
A jelentkezőknek részletes programot 

küldünk.
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/----------N A P R Ó L  N A P R A ----------- v
I Szemem állandóan az ÚRra néz. Zsolt 25,15 
I Aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátratekint, nem alkal- 
I más az Isten országára. Lk 9,62

VASÁRNAP Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett tite
ket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban része
süljetek. Kol 1,12 (Neh 8,10; Zsolt 23,16-23; Zsolt 25,15-22; 
Lk 9,57-62; Ef 5,l-8a; Zsolt 34). Isten megismeréséhez veze
tő út legfontosabb lépése a hálaadás az ő szabadító cselekede
téért, amelyet Jézus Krisztus által végzett el. Isten alkalmassá 
tett minket arra, hogy a szentek örökségébe lépjünk. Isten ab
ban mutatta meg hatalmát, hogy a nyomorúságok sötét világá
ból felemelte az embert az Ő „világosságába” az Ő „szentjei
nek” elkészített boldog örökségbe. Aki ezt az örökre szóló 
ajándékot elnyeri, annak lelkében a hálaadás lesz az uralkodó 
hang. Ha ebben a múlandó világban még sok a baj, meg sok a 
szenvedés, akkor is panasz nélkül tudunk tűrni, mert miénk a 
mennyország örökre!
HÉTFŐ Pál mondta: Magam is arra törekszem, hogy lelkiis

meretem mindenkor tiszta legyen Isten és emberek előtt. 
ApCsel 24,16 (Zsolt 119,10; lPt 1,13-21; Lk 19,28-40). Pál 
egyike volt azoknak, akik Isten erejét átélték. TUdta, hogy Is
ten erejének ezt a túláradó nagyságát nem magának, hanem az 
Istennek kell tulajdonítani. Tiszta lelkiismeret: ez a fontos és 
döntő! Két irányban, Isten és emberek előtt. A böjti hetekben 
ilyen összeomoíhatatlan lelkiismerettel kell könyörögnünk. A 
lelkiismeret úgy tükrözi vissza a fényeket, ahogyan azokat az 
Isten látja. Legtöbb embernek alvó a lelkiismerete, mert nem 
törődik Istennel és nem figyel embertársaira. Te vigyázz, hogy 
mindig tiszta legyen a lelkiismereted, mert csak így állhatsz 
meg a hitben!
KEDD a  Lelket ne oltsátok ki, a prófétálást ne vessétek meg, 

de mindent vizsgáljatok meg: a jót tartsátok meg. IThessz 
5,19-21 (4Móz 11,29; Mk 9,38-41; Lk 19,41—48). Szabadon 
kell életünkben kivirágoznia minden Isten-adta adománynak. 
Soha nem szabad megmerevednünk, hogyha Isten lelke vala
mit mondani vagy közölni akarna bárki által. Mozgalmas, ára-

I
“ dó, fejlődő életnek kell következnie abból, hogy mi Krisztust 

követjük. Meg kell maradnunk a Krisztushoz való hűség útján. 
Nem engedhetjük át magunkat válogatás nélkül mindenféle 
hatásnak. Óvakodjunk minden hiszékenységtől. Mindent pró
ba alá kell vetnünk. Mi az igazán jó, és mi az, ami rossz és go
nosz, még ha olyan tetszetős is. Még akkor is, ha kegyes szí
vünk talán az első benyomásra jónak ítéli. Könyörögjünk Isten I Leikéért, mely elvezet minden igazságra.

I SZERDA Krisztusban van a bölcsesség és ismeret minden kin
cse elrejtve. Kol 2.3 (Zsolt 139,17; Mk 14,43-52; Lk 20,1-8).

Tbdjuk, hogy életünk végéig van mit tanulnunk, hogy bölcsek 
és értelmesek legyünk. Isten igéjének tanítása, hogy a bölcses
ség kezdete az Istennek félelme. Nincs az nyilvánvalóvá téve, 
hanem elrejtve mindenki számára. Nekünk az a feladatunk, 
hogy egyre beljebb hatolva Isten titkaiba elnyeljük Isten félel
mét. Ezért a drága kincsért küzdjünk, hogy eléijük hitünk cél
ját, lelkünk üdvösségét.
CSÜTÖRTÖK Jézus Krisztus mondja: íme, én veletek vagyok 
minden napon a világ végezetéig. Mt 28,20 (Zsolt 139,9-10; 
Jer 20,7-13; Lk 20,9-19). Jézus a tanítványokról nem valami 
elragadó képet nyújt az evangélium végén. Még mindig nem 
tudnak magukhoz térni a húsvét előtti gyásztól. A húsvéti 
öröm bizonysága még mindig nem vette őket egészen hatalmá
ba. Annál fenségesebb az a kép, amelyet Jézusról mond az 
evangélium. Minden hatalmat kezében tart égen és földön. 
Aki készséges Jézusnak engedelmeskedni, annak rész jut nem
csak az ő harcából, hanem győzelméből is! Velünk van Jézu
sunk, nem szabad csüggednünk!
PÉNTEK Jézus Krisztus mondja: Amit tehát én mondok, úgy 

hirdetem, ahogyan az Atya mondta nekem. Jn 12,50 (2Krón 
18,13; Ez 13,17-23; Lk 20,20-26). Jézus egész működése, 
amint azt ő ezerszer hangsúlyozta, nem volt más, mint az Atya 
titkos gondolatainak megszólaltatása és kiábrázolása. Minden 
szavában és tettében az vezette, mit mond és mit mutat az 
Atya. Földi élete végén megállapítja, hogy hű tolmácsa és en
gedelmes eszköze volt az Atyának mindenben. Egész életének 
szolgálatával az „örök élet” ajándékát kínálta fel nekünk. Le
gyünk mindig engedelmes eszközei a mi Urunknak, Jézus I 
Krisztusnak. Figyeljünk szavára!
SZOMBAT pál mondta: Ma éjjel elém állt annak az Istennek I 

az angyala, akié vagyok és akinek szolgálok. Ez azt mondta:
Ne félj, Pál, neked a császár elé kell Ülnöd, és Isten neked I 
ajándékozza mindazokat, akik veled vannak a hajón. Ezért bi- I 
zakodjatok, férfiak! ApCsel 27,23-25 (lMóz 24,56; Mk 
8,10-21; Lk 20,27—40). Válságos helyzetben minden elveszíti 
az értékét. Olyan értékek is tönkremehetnek, amelyeket má
sok sokra becsültek. íme a szélvihartól hánykódó hajóból a sok 
pénzt érő rakomány, a felszerelés. Az élet mindennél fonto
sabb. Mindent meg kell tenniük a veszélyben lévőknek, hogy 
megmeneküljenek. Súlyos válságban van az életünk akkor, ha 
úgy gondoljuk, hogy mi biztonságban vagyunk, de az Istennel 
nem törődünk. Pál mindent elvesztett, de az Istenbe vetett hi
tét soha. Az Istenbe vetett bizalom mindig ott lángolt szívének 
közepén. Elveszhet minden értéked ezen a világon, de hitedet 
őrizd gondosan!

Kecskeméti Pál

Zárva
Kint már tavasz volt. Csörgött 

az ereszről az olvadó hó, rügyek 
duzzadoztak, zöldült a határ, fel
engedett a fagy. De a nagy temp
lomban fagyos a levegő. Már kön
nyű kabátban jártunk, de mikor 
felmentem az orgonához -  télika
bát kellett.

A templom három hatalmas ka
puja őrizte a telet. Mit lehetne csi
nálni? Aztán megszületett az ötlet: 
nyissuk ki az ajtókat, hadd jöjjön 
be a tavasz. De ki fogja őrizni a 
nyitott templomot? Nem igen 
akadt eleinte senki. Végre az öreg 
János bácsi elvállalta.

A zárt templom őrzi a téli hide
get. Nem is sejti, aki bent ül, hogy 
odakint már más világ van. A zárt 
szív őrzi az önző, egoista ember fa
gyos lelkületét. Ki kellene nyitni az 
ajtót Jézus számára. Ez olyan egy
szerűen hangzik -  mégis kevesen 
teszik meg. Nyitás és zárás itt 
összefügg. Valakinél talán az lenne 
a nyitás, hogy olykor le tudja zárni 
a tévét, amelyet már nem csupán 
néznek, hanem már a tévé uralko

dik a családban. Diktálja a progra
mot, és fontosabb dolgok marad
nak el miatta! Tálán le kellene zár
ni egy kapcsolatot... És nyitni az 
utat Jézusnak.

Megszoktuk a modern komfor
tot: lakásunkban van villany, vízve
zeték, talán még távfűtés is. Jön a 
fény, a víz, a meleg... Tálán súlyt 
helyezünk a friss levegőre is. Hány 
szívbeteg kéri, ha rosszul van: nyis
satok ablakot, oxigén kell, megful
ladok. De ismered-e a lelked oxi
génhiányát? Azt, hogy igére van 
szüksége. Van-e életedben út, 
nemcsak lakásod összkomfortja 
számára, hanem van-e nyitott útja 
Jézusnak hozzád?

Van-e nyitott ablak, amelyen 
életünkbe jöhet az O szelídsége, 
mentő szeretete?

Zárva van az út -  ha ima nélkül 
kezdek egy napot. „Jer, tárjunk aj
tót” —mennyire szeretjük ezt a szép 
éneket. De gyakorlatban csukott az 
ajtó, ha csukva van a szád, amikor 
énekel a gyülekezet. Csukva az 
énekeskönyv, a Biblia. A zárak ide

jét éljük. Egyre több a zár. Érthető. 
De ugye, milyen leverő: sietek egy 
üzletbe és ki van írva: „Leltár miatt 
zárva.” Megyek egy múzeumba, de 
épp aznap zárva tart.

És a legszomorúbb -  az Isten fe 
lé elzárkózó élet. Talán a tied is ez. 
Talán még akkor is, ha ott ülsz a 
templomban -  de az életedbe, a 
hétköznapjaidba, a döntéseidbe 
nem lehet beleszólása Istennek. 
Am ikor Isten keres -  nem vagyok 
otthon. Ha azt mondja, hagyd ezt 
abba -  folytatom.

Valaki talán azért zárt Isten felé, 
mert túlságosan is „nyitott” egy 
szokás, egy kapcsolat, egy terv, egy 
szenvedély felé. Talán ott van Isten 
helyén a gyermekem, vagy az uno
kám, vagy egy évek óta „dédel
getett” keserű csalódásom... Be
csukni egy könyvet, befejezni egy 
kapcsolatot, sőt lezárni eddigi éle
temet, amit magamtól éltem: ép
pen erre vár Jézus. Van-e nálad Jé
zus számára nyitott ajtó?

És ha van, tudod-e már, hogy 
ezt a nyitott ajtót mindenáron őriz
ni kell!

Gáncs Aladár

Készülünk az 1997-es Nők Világimanapjára
Vallások -  Keresztyénség Koreában

|  Bevezetőül sze
retném korri

gálni azt a felfogást, amely általá
ban a keleti vallásokról él ben
nünk. Magam is úgy tudtam, hogy 
Koreában két ősi vallással találko
zott a keresztyénség: a buddhiz
mussal és a konfucianizmussal. Ez 
utóbbit azonban inkább erkölcs
filozófiának kell neveznünk, 
amelynek nincs transzcendens tar
talma. Ha egy kínai, vagy koreai 
ember azt mondja: én konfuciánus 
vagyok, olyan, mint ha egy európai 
humanistának vallja magát. Ezért 
egy konfuciánus egyidejűleg lehet 
buddhista vagy akár keresztyén is, 
mivel ez nem vallás. Ugyanakkor 

.már az előbbiekből láthattuk -  a 
társadalom és a család felépítésére 
gondolok - , mennyire alapvetően 
átjáija, formálja ez az erkölcsfilo
zófia a koreai nép életét.

A  legősibb vallási forma Koreá
ban a sámánizmus. Érdekes mó
don ennek a vallásnak a papjai 
szinte kizárólag nők. Ők közvetíte
nek az istenek és emberek, az em
berek és emberek között. Hatását 
egy magas technikájú, materiáli
sán gondolkodó modem világban 
sem sikerült csökkenteni. Sőt! Az 
élet fordulópontjain, krízishelyze
tekben, amikor az orvostudomány 
csődöt mond, ma is sokan keresik 
fel a sámán papnőket útmutatá
sért, tanácsért. Szöul régi városne
gyedeiben sok helyen látni a háza
kon lobogó fehér zászlókat, vörös 
napfénycsíkokkal: itt sámánok él
nek és dolgoznak.

A buddhizmus Kínából jutott el

Dél-Koreába a 4. században és ál
lamvallás lett. Buddha születés
napja ma is állami ünnep, amikor 
hatalmas körmeneteket rendez
nek a hívők. A  lakosság 25%-a tar
tozik hozzájuk. Az ország külön
böző részein 7500 gyönyörű kolos
tor található, melyekben kb. 30 
ezer szerzetes és apáca él. Kikap
csolódni, meditálni időnként mo
dem emberek is visszavonulnak.

A keresztyénség megjelenésének 
első nyomai a 16. sz.-ig nyúlnak 
vissza. Kínai római katolikus atyák 
kezdték el a missziói munkát. Égy 
Vincent nevű megkeresztelt kore
ai mártírhaláláról vannak feljegy
zések 1626-ból. A rendszeresen 
végzett missziói munka 1795-ben 
kezdődött el, melyet ugyancsak kí
nai papok végeztek, mely a konfu
ciánus kormány részéről kemény 
ellenállásba ütközött.

A protestáns egyház misszionári
usai 1884-ben érkeztek az ameri
kai presbitériánus (református) 
egyházból, egy év múlva a meto
disták is megjelentek. így nyugat 
felől is megnyílt a lehetőség a 
missziói munkára. Mivel ők okta
tó-nevelő, sőt orvosi, egészségügyi 
munkát is végeztek az igehirdetés
sel párhuzamosan, munkájuk nagy 
elismeréssel találkozott. Ettől fog
va rohamosan növekedett a ke
resztyének száma minden feleke
zetien.

Érdekes módon ötvöződött Ko
rea népében a nemzeti öntudat a 
keresztyénséggel. A  japán koloni- 
alizmus elleni küzdelemben a ke
resztyén vallást a szabadulás

örömhíreként, valóban evangéli
umként fogadták, mely nemzeti 
öntudatukban is erősítette őket. 
De ugyanígy jelentett szabadulást 
a családi életben is: a konfucianiz- 
mus tradicionális börtönéből sza
badította ki, és segítette önmaguk 
értékeinek felismerésére a nőket. 
Ők is lehetnek Isten teljes jogú 
gyermekei, Jézus komolyan veszi 
őket, nekik is helyük, sőt szolgála
tuk lehet a gyülekezetben. Az egy
ház esti iskolákat szervezett a lá
nyoknak, asszonyoknak, s ők lázas 
szorgalommal kezdték olvasni, ta
nulni a Szentírást. Ma a gyülekeze
tek 2/3-a nő.

Ma Koreában a lakosság 25%-a 
keresztyén, ebből 2 millió római 
katolikus, 10 millió protestáns. 
Legtöbben a presbitenánus egy
házhoz tartoznak, azután a meto
disták következnek, de képviselve 
vannak a kisebb felekezetű egyhá
zak is. (A lakosság 50%-a nem tar
tozik semmilyen vallási felekezet- 
hez sem.)

Az egyházi élet nagyon eleven, 
családias, különösen a protestáns 
felekezetekben: legtöbbnyire az 
egész vasárnapot együtt tölti a 
gyülekezet, sokféle hétközi alka
lom is van: hajnali imaórák, házi 
bibliaórák, a Bibliát tanulmányozó 
alkalmak.

Az egyházakból indult el a szo
ciális munka a század elején. Kór
házakat, öregotthonokat vezetnek, 
foglalkoznak a sérült emberekkel, 
óvodákat, iskolákat tartanak fenn, 
foglalkoznak az alkoholistákkal és 
az erőszak áldozataival is.

A VASÁRNAP IGÉJE
AZ ISTEN BÁRÁNYA
Jel 5,11-14

O. Cromwell 1653-tól haláláig 
mint lordprotector uralkodott 
Angliában. Történt egyszer, hogy 
felkereste egy asszony, hogy halál
ra ítélt félje számára kegyelmet 
kérjen. Cromwell hajthatatlan 
volt, holnap, amikor megszólal az 
estharang, kiviszik a vesztőhelyre 
és kivégzik. Másnap este az öreg 
süket harangozó húzta a harangot. 
Hangja azonban Cromwellig nem 
jutott el, mert valaki felfogta az 
ütéseket. Akkor újra megjelent az 
asszony, karja helyén vérző csonk, 
felmutatta: húzták a harangot, 
mégis néma maradt, ezért! A 
nagyúr megenyhült: „Asszony, a 
férjed szabad, a te véred árán.”

Minden bizonnyal nagyon sok 
történetet össze lehetne gyűjteni, 
amely mind az emberi önfeláldo
zásról szólna. Tiszteletre méltó, 
nagyszerű tettek egész sorát. De a 
böjti úton nem az emberi hősiessé
get keressük, hanem azt a Jézust, 
akiről Keresztelő János azt mond
ta: „íme, az Isten Báránya, aki 
hordozza a világ bűnét!” (Jn 1,29). 
A Jelenések könyvében pedig azt 
olvassuk, hogy bűneink hordozása 
a Bárány életébe került, ő a „meg
öletett Bárány”.

Amikor Izráel népe a 10. csa
pástól, az elsőszülöttek halálától 
való megmenekülésére, a bárány 
vérének védelmére és az egyipto
mi fogságból történt csodálatos 
szabadulására emlékezett, az Isten 
Báránya „a mi vétkeink miatt ka
pott sebeket, bűneink miatt törték 
össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk 
békességünk legyen, az ő sebei 
árán gyógyultunk meg.” (Ezs 53,5)

A „megöletett Bárány” áldoza
tára a mennyei gyülekezet énekkel 
és imádsággal válaszol. A mennyei 
karba olvad a földi gyülekezet éne
ke: „Isten ama Báránya / Hogy jut 
a keresztfára?/ Mért foly alá szent 
vére? /  Értem tette ezt Jézusom, / 
Fájó szívvel hiszem, tudom, / Lel
kem örök üdvére.”

A mennyei imádkozókkal együtt 
dicsőíti „a királyi széken ülőt és a 
Bárányt” a megváltottak földi se
rege: „Valóban méltó és igaz, hogy

hálát adjunk neked mindenható 
örök Istenünk, Krisztus, a mi 
Urunk által: mert az Ő kiontott 
vére megbékéltette a földet a 
mennyel. Valóban drága ez a béke, 
amelynek a drága vér feláldozása 
volt az ára. Nem arany vagy ezüst, 
nem drágakő, hanem az a vér, 
amely a Megváltó oldalából öm
lött ki. Ennek a vérnek a kiömlése 
ujjongással töltötte be az eget, fel
oldozta a földet, és megremegtette 
a poklot. Ezt szemlélik az angya
lok, és öröm tölti be őket. Ézt 
szemlélik az emberek, és ujjonga- 
nak a ragyogó fény láttán. Ezért 
magasztalják az angyalok a te föl- 
ségedet. Ézért imádnak a hatal
masságok, és tisztelnek reszketve 
minden erők. A menny és mennyei 
hatalmak és a boldog szeráfok kó
rusban ujjonganak neked. Kérünk 
téged, hadd egyesüljünk az ő ma- 
gasztalásukkal, és hadd valljuk tel
jes hódolattal: szent, szent a Sere
gek Ura!” (Sacramentarium Galli- 
canum)

Isten Báránya nemcsak megöle
tett, hanem fel is magasztaltatott. 
Nem elvették az életét, hanem ön
ként, magától tette le, hogy aztán 
újra felvegye. Olyan nevet kapott, 
amely előtt minden térd meghajol, 
és amelyet minden nyelv magasz
tal. Ő a nagy Szenvedő, a nagy 
Szabadító. Fájdalmak férfia, bű
nön, halálon, ördögön győztes Úr.

Bozorády Zoltánná

IMÁDKOZZUNK!
O a mi Megváltónk, hozzá tartozunk 

most és örökké.
Krisztus ártatlan Bárány, Ki miér

tünk megholtál,
A keresztfa oltárán Nagy engedel

mes voltál.
Viselvén bűneinket, Megváltottál 

minket
Irgalmazz nekünk, O, Jézus, ó, Jé

zus!
(188. é.l.v.)

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

március 1. szombat: Missziótörténet 
-  Bálintné Kis Beáta 

március 2. vasárnap: Áhítat -  Győri 
Gábor

Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 
19.

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1997. március 2.
I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Hafenscher 

Károly; de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; 
de. 11. (úrv.) Baücza Iván; du. 6. (úrv.) 
dr. Zsigmondi Árpád; n ., Modor! u. 6. de. 
fél 10. Csizmazia Sándor; Pesthidegkút, II., 
Ördögárok u. 9. de. fél 11. Rihay Szabolcs; 
Békásmegyer, III., Víziorgona u. 1. de. fél 9. 
Gálos Ildikó; Csillaghegy, Cl., Mátyás kir. u. 
31. de. 10. Görög Tibor; Óbuda, III., Dévai 
Bíró M. tér de. 10. Bálint László; Ú jpest IV., 
Lebstück M. u. 36-38. de. 10. Blázy Lajos; V, 
Deák tér 4. de. 9. (úrv.) (családi) Pintér Ká
roly; de. 11. (úrv.) dr. Harmati Béla; du. 6 
Zászkaliczky Péter; VII., Városligeti fasor 
17. de. fél 10 (családi) Muntag Andomé; de. 
11. (úrv.) Szirmai Zoltán; du. 6. Nagy Zol
tán; VDI., Üllői út 24. de. fél 11. Kertész Gé
za; Vük, Rákóczi út 57/b. de. 9. (szlovák) 
Cselovszky Ferenc; VIII., Karácsony S. u. 
31-33. de. 9. Kertész Géza; V m ., 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 lám  ás; 
X., Kerepesi út 69. de. 8. Szakos Csaba teol. 
szuppl.; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. 
(úrv.) Szeverényi János; de. fél 10 (családi) 
Ferenczy Erzsébet; de. 11. (úrv.) Szeverényi 
János; du. 6. Schulek Mátyás; XI., Németvöl
gyi út 138. de. 9. Schulek Mátyás; Budagyön- 
gye, XD., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.) 
Balicza Iván; Budahegyvidék, XII., Daresay 
V. u. 11. de. 9. (úrv.) Ihkács József; de. 11., 
(úrv.) Ihkács József; du. fél 7. KSszeghy Th- 
más; Xm ., Kassák L. u. 22. de. 10. ifi. Ken- 
deh György; Xm., Frangepán u. 43. de. 8. 
ifi. Kendeh György; XIV., Lőcsei út 32. de. 
11. (úrv.) Szakos Csaba teol. szuppl.; XIV., 
Gyarmat u. 14. de. fél 10. Szakos Csaba teol. 
szuppl.; Pestújhely, XV., Templom tér de. 10. 
Rafael József; Rákospalota, XV, Juhos u. 
28. (kistemplom) 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., Dessedik tér de. 9. 
(úrv.) Kósa László; Rákoscsaba, XVII., Pé- 
celi út 146. de. 9. Péter Attila; Rákoskeresz
túr, x m ,  Pesti út 111. de. fél 11. (úrv.) 
Kósa László; Rákosliget, XVII., Gázon Gy. u. 
de. 11. (úrv.) Péter Attila; Pestszentlőrinc, 
XVIH., Kossuth tér 3. de. 10. Hammersberg- 
Ganzstück Júlia; Pestszentimre, XVIH., Rá
kóczi út 83. (ref. templom) de. háromnegyed 
8. Hammersberg-Ganzstück Júlia; Kispest, 
XIX., Ifemplom 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; 
Törökbálint (ref. templom) du. 3. Endreffy 
Géza.

BÖJT 3. (OCULI) VASÁRNAPON a 
liturgikus szín: lila. A délelőtti isten- 
tisztelet oltári igéje: Mt 10,38-39; az 
igehirdetés alapigéje: Jel 5,11-14. Heti 
énekek: 188, 416.

„JÓ REGGELT ADJ, ISTENEM!” 
címmel evangélikus ifjúsági műsort 
közvetít a Magyar Televízió 1. csator
nája március 1-jén, szombaton reggel 
8.00 órakor.

„ÖRÖMHÍR” címmel évangélikus 
műsor lesz a TV 1. csatornáján márci
us 2-án, vasárnap 1530 órakor.

HAZAI ESEMÉNYEK
A KERESZTÉNY ÖKUMENIKUS 

BARATI TÁRSASÁG rendezésében 
március 11-én, kedden du. 6 órakor 
Rózsa Huba professzor tart előadást 
yyA z emberi bűn eredete a bibliai őstörté
net szerint. ” Színhely: A Kalocsai Mi
asszonyunk Nővérek Kollégiuma 
(VIII., Mária u. 20.).

A PROTESTÁNS MISSZIÓI TA
NULMÁNYI INTÉZET összejövetelén 
március 3-án, hétfőn du. fél 6 órakor 
dr. John C. Bennett missziológus tart 
előadást „Korinthustól a 21. század egy-

Az ún. „Minjung” gyülekezetek 
a kisemberek felé forduló mozga
lom. Egy katolikus és egy protes
táns lelkész indította el. Politikai 
okokból sokat voltak börtönben, s 
ott a Bibliát megtanulták újraolvas
ni. „Isten szíve a szegényekért do
bog!” -  ez a hitvallásuk. Lelkészeik 
a szegény negyedekben élve, az 
egyszerű emberek között végeznek 
igehirdető és segítő szolgálatot.

Még egy különös mozgalmat 
említek: a „Női egyház” ökuméni- 
kus kezdeményezéssel alakult meg 
1989-ben. A hierarchia szétszakí- 
tottságából próbálnak szabadulni. 
Itt együtt vannak ugyan férfiak és 
nők a gyülekezetben, de az irányí
tó szerepet a nők vállalják, s tuda
tosan próbálnak a nők kérdéseivel, 
problémáival foglalkozni. Segítik 
azokat a nőket, akiket a háború
ban Japánba hurcoltak és megkí
noztak. Észak-Koreában üldözik 
az egyházat, nincsenek adataink, 
de sok keresztyén szenvedett bör
tönben, sőt halt is meg az elmúlt 
évtizedekben. Van ugyan néhány 
gyülekezet északon is, de a talál
kozás, a közös munka az egyházak 
között lehetetlen. így nem enged
ték az Imanap előkészítésére meg
hívott asszonyokkal való találko
zást sem.

Végül egy érdekesség, ami né
hány napja jutott tudomásomra: 
Budapesten működik egy koreai
akból álló kis gyülekezet, mely na
gyon élénk gyülekezeti életet él, 
igazi szeretetközösség -  így jelle
mezték - , az első keresztyének hi
te és összetartása jellemzi őket. 
Talán az imanap után többet tu
dunk meg felőlük?

Isten áldja még mindnyájunk 
számára az 1997-es Világímana- 
pot!

Keveháziné Czégényi Klára

házáig” címmel. Színhely: a Kálvin téri 
Református Egyházközség Kálvin ter
me (IX., Kálvin tér 7. -  a templom mö
gött).

A FÉBÉ EVANGÉLIKUS DIAKO
NISSZA EGYESÜLET kéri a diako
nissza szolgálatot támogatni szándéko
zó hittestvéreket, hogy személyi jöve
delemadójuk 1%-áról Alapítványunk 
javára rendelkezzenek. Adószámunk: 
19652399-2-41.

A SAJTÓOSZTÁLY KÖZLEMÉNYE
EVANGÉLIKUS NAPTÁR-ból, 

bibliaolvasó ÚTMUTATÓ-ból néhány 
példány még kapható a Sajtóosztály 
Könyvesboltjában (VIII., Üllői út 24.)

EMLÉKEZÉS
Egy évvel ezelőtt hunyt el a penci 

evangélikus gyülekezet gondnoka, Ur- 
bán György. Hetvenéves volt. Akkor a 
temetésen Tamásy Zoltán Csővár-pen- 
ci lelkész 2Tim 4,7-8 alapján hirdette a 
vigasztalás igéjét. Babinszki István má
sodfelügyelő búcsúzott a gyülekezet 
nevében. Erre emlékeztek most az év
forduló alkalmával. „Ama nemes har
cot megharcoltam, futásomat elvégez
tem, a hitet megtartottam...’,’

MESTEKMŰ
A DIGITÁLIS ORGONÁK KÖZÖTT

JOHANNAS

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 
I Várjuk érdeklődőinket a holland Johannus 

Orgonagyár magyarországi Képviselc*' 
SPEED-EX Kft

1056 Budapest Irányi u. 17. ID. 1.
Tel. fax: 118-0768 vág) 1184)191

HALÁLOZÁS
Kiden Józsefné Szász Magda lelkész

özvegy életének 91. évében 1996. decem
ber 9-én hazatért Urához. Hamvasztás 
után porait márciusban helyezzük el a 
sződligeti temetőben. „Hála az Istennek, 
aki a diadalt adja nekünk a mi Urunk, 
Jézus Krisztus által.” (lKor 15,57)

. Apróhirdetés
ELCSERÉLEM, eladom 3 és fél szobás, 88 m1 

öröklakásomat kétemeletes társasházban. Kiemelt 
zöld övezet Kőbányán. Tel.: 261-6579.

Budapest X. kerületben 48 m2-es, nem panel, 
gázfűtéses, félkomfortos öröklakás eladó. Zuhanyo
zó megoldható. Irányár: 1900 000 Ft. Tel: 177-0255, 
18 óra után.

NAPFÉNY idősek gondozóotthonainkba jelent
kezéseket fogadunk el. 5712 - Szabadkígyóson 
(Áchim u. 2.) férőhelyek 300 ezer forinttól. Emelt 
szintű otthonainkban 8316 Várvölgyön (Mátyás kir. 
u. 30.) férőhelyek 750 ezer forinttól, mely összeg 
öröklődik. 8380 Hévízen (Széchenyi u. 23.) elhelye
zés havi gondozási díj fizetésével, appartmanban.

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
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Oly sokat kaptam é s  oly keveset adtam. 
Sokat panaszkodtam , de  keveset hálálkodtam.

Féltő gonddal törődtem  magammal, 
d e  figyelmetlen voltam m ások iránt. 

Élvezeteket kerestem  é s  elmulasztottam  
a szere te t gyakorlásának alkalmait... 

Ilyen gyónás után boldogító meghallgatni 
Isten feloldozó igéjét: Ne bánkódjatok.

Ordass Lajos

I

I

A TARTALOMBÓL
UITURGIKUS ÉNEKLÉS-SZEMINÁRIUM 

RÉGI MAGYAR IRODALMI KONFERENCIA 

„DICSŐSÉG, BÉK ESSÉG”

AKI A NEM ES HARCOT MEGHARCOLTA

Nevelő kísértéseink...
Ez évi böjti sorozatunkban ószövetségi szereplők 

segítenek az önvizsgálatban, lelki tisztázódásban, nö
vekedésben. Ezek közé tartozik József is, akinek életé
ben bizonyos „jézusi vonásokat” fedezhetünk fel: őt is 
eladják, őt is igazságtalanul elítélik, és ő is kísértések 
kereszttüzében él. Ez utóbbi vonásával hozzánk is na
gyon közel áll, szinte „rokonunknak” érezhetők...

Életútjából különösen is kiemelkedik három olyan 
kísértés, mely számunkra is jó ismerős lehet. Tálán 
már többször szembesültünk vele, lehet, már nemegy
szer bele is buktunk, vagy talán néha sikerült kiáll- 
nunk a próbát.

József életének első nagy kísértése a kiválasztott
ság. Nemcsak édesapja, Jákob tünteti ki elfogult, ké
nyeztető szeretetével, mellyel csaknem vesztét okozza, 
de sejti, hogy Istennek is nagy tervei vannak vele. Jó
zsef még nem igazán érett az álmok üzenetének bölcs 
feldolgozására. Gyerekes dicsekvéssel, bántó, önző 
(Pqc|qp „adja elő” Isten titkait A válasz nem is késik 
soká: miélmt Józsefet valóban felemelné az Űr és sza
badító tervének eszközévé tenné, mélyre kell, hogy en
gedje őt zuhanni. József bizony elbukik az első kísér
tésben. Csak Isten kegyelmén múlik, hogy mégis túl
éli a „zuhanást”... Olyan Urunk van, aki nem köny- 
nyen mond le választott eszközeiről. Gondoljunk csak 
akár Jónás prófétára, vagy éppen Simon Péterre. 
Mindez számunkra is biztatás lehet!

A második nagy kísértés, a vágy, a „vér”, divatos 
szóval, a szex kísértése, már Egyiptomban, a Potifár 
házában éri Józsefet Oly kézenfekvő lenne engedni az 
„édes bűnre” csábító szónak. De itt már Józsefinek 
„lelki gerince”, komoly tartása van. Tbd[ja, hogy akit 
Isten kiválasztott, annak életét nem motiválhatják 
pillanatnyi ösztönök, vágyak, indulatok. József meg
áll a kísértésben, de úgy tűnik, hiába, hiszen újra 
mélységbe kerül, börtönbe vetik. Hányszor fogalma
zódik meg bennünk is a kísértő gondolat nem érde
mes tisztának, tisztességesnek, becsületesnek lenni, 
hiszen mindezek manapság, Ady szavával élve: „leka
cagott” értékek... De Isten Józsefet igazolja! Életútja 
éppen a börtönből indul el igazán felfelé, és hamaro
san a birodalom második embere lesz.

A csúcson jön a talán legkeményebb próba: a hata
lom és bosszúvágy kísértése. Előkerülnek hazug, áru
ló, csaknem gyilkos testvérei, ráadásul teljesen ki
szolgáltatott helyzetben... Micsoda lehetőség a meg
torlásra, törlesztésre, kamatos visszafizetésre! De Jó
zsef, ha nem is könnyen, mégis úrrá lesz ezen a nagy 
kísértésen. Sőt, mi több, csodálatos hitvallásban sum
mázza Isten bölcs vezetését, megtapasztalt szeretetét: 
„Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordí
totta azt...”

Bárcsak minél többen megtapasztalnánk, hogy Is
ten még kísértéseken, próbákon keresztül is javunkat 
munkálhatja. Ezért együtt vallhatjuk az ismert ének 
soraival: „Igen, Atyám, ha hű karod vezérel... kísértés, 
támadás viharszelével pokol hatalma is feléd segél. ”

Gáncs Péter

O R SZ Á G O S  
P A P N É  C S E N D E S N A P

1997. március 22-én, szombaton 10 órai kezdettel, 
a Deák téri Gimnázium dísztermében (1052 Buda
pest, Sütő u. 1.) országos csendesnapot tartunk 
papnék számára. A részletes programot az aláb
biakban közöljük:

Nyitó áhítat: Róma 15,7-13 (Tamásyné Szabó Er
zsébet)

Előadások: Reménységünk időben és időn túl 
(Dr. Szabóné Mátrai Mariann, Gáncs Péter) 
Megbeszélés -  Közös ebéd -  Kötetlen beszélgetés 
A tánc mint imádság. Bemutató (Balogh Judit) 
Információ egyházunk aktuális kérdéseiről 

(Szebik Imre)
Úrvacsorái istentisztelet. Ige: lPéter 3,15 (Pán- 

gyánszky Ágnes)
A csendesnap 16,30 óráig tart.
Jelentkezés: 1997. március 10-ig, Északi Püspöki 

Hivatal
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 24.
Tel.: 176 23 35,176 24 48, Eax: 176 24 40 
Szerény ebédet biztosít és útiköltséget térít az Or

szágos Egyház. Iratteijesztés a helyszínen.

VARSÓBAN KÉSZÜLTÜNK FEL HONG KONGRA

A varsói Szentháromság evangélikus templom

Sűrűsödik az egyházi programunk á Lutheránus 
Világszövetség nagygyűlése előtt. Negyven európai 
tagegyház hatvan küldötte Varsóban tartotta az euró
pai előkészítő konferenciát február 13-18. között, 
hogy felkészüljenek a július 8-17. között Hong 
Kongban sorra kerülő eseményre. Európából több, 
mint 160 delegátus lesz majd jelen a Kínához éppen 
előtte, július 1-jén visszakerülő angol koronagyarma
ton tartott világgyűlésen. Varsóba egy-egy egyházból 
csak ketten kaptak meghívót, hogy megbeszéljék a vi
lággyűlés céljait és témáit.

Spiritualitás és társadalmi elkötelezettség

Régi vita az egyházakban, hogyan viszonyul egy
máshoz az istentiszteleti, spirituális, meditativ oldal 
és az aktív etikai feladatok megvalósítása. Voltak ko
rok, amikor inkább az egyik, máskor inkább a másik 
elkötelezettség volt hangsúlyos. Ma általános törek
vés az evangélikus egyházakban, hogy megtalálják a 
kellő egyensúlyt a függőleges és vízszintes tájékozó
dás között, az Isten tisztelete és szeretete és az em
bertárs és társadalom szolgálata között.

Christian Krause, Braunschweig püspöke bevezető 
prédikációjában azt a krisztusi spirituális egységet 
hangsúlyozta, amelyik összekötötte az egyházakat ak
kor is, amikor a Kelet-Nyugat között húzódó elvá
lasztás blokkokra osztotta Európát, ma pedig új lehe
tőségek és kihívások között kell megharcolnunk. A 
vendéglátó egyház püspöke, Jan Szarek méltatta az 
evangélikus egyházak szolidaritását és támogatását, 
amelyet érezhették az elmúlt évtizedek alatt is. Mind
ketten aláhúzták azt a tényt, hogy az egyházak közös
ségként sokat tehetnek a maguk megfelelő hazai és 
európai tágabb nemzeti és nemzetközi közössége 
megújulásáért, a meglévő elválasztó ellentétek lebon
tásáért.

Kérdésként került a napirendre a német Ermina 
Freytag előadásában, mennyiben lesz majd Európa 
„erődítmény”, vagy „közös európai ház”, amelyik 
nem a világ többi része ellen épül ki, hanem menedé
ket és megbízható iránymutatást jelenthet a megvaló
suló egyesült európai intézmények munkáján keresz
tül a tudomány, a gazdaság és kultúra területén.

Provincialitás és ökumenikus nyitottság

Több előadásban is előkerült az a tény, hogy az 
európai egyházak a világ egyházaihoz hasonlóan a be
zárkózás, az önmagukkal való foglalkozás, a provin
cialitás jeleit mutatják, és az előző évtizedekkel szem
ben kevesebb az ökumenikus nyitottság.

Egyesek ezt azzal magyarázták, hogy szinte mind
egyik egyházban annyira megszaporodtak a saját éle
tük, szervezetük, anyagi és lelki helyzetük területén 
adódó gondok, hogy nem tudják feljebb emelni a fe
jüket, hogy túllássanak a saját kerítésükön és temp
lomtornyukon. A bezárkózás, provincialitás lelkülete 
azonban olyan helyzeteket hozhat létre, amelyek ve
szélyeztethetik nemcsak az ökumenikus együttműkö
dést, hanem a mindenhol és mindig szükséges belső 
megújulási folyamatokat is.

Egy-egy világgyűlés arra is szolgál, hogy az elzárkó- 
zási és bezárkózás! folyamatok ellenében segítsen ki-

Közötted és közöttünk szent Fiad 
keresztjével épített hidat, 
s azóta is hidakat épít O, 
a leghatalmasabb Hídépítő, 
hogy mélységet: önzést, gyűlöletet 
átíveljen a szeretet!...

(Csodát virágzik a jelen, 
225-226. old.)

Azon a délutánon egy kis csapat 
köszöntötte Erzsébet testvért, de lát
hatatlanul megjelent előttem egy 
sokkal nagyobb sereg, azok, akik sze
retik verseit, személyét^ szolgálatát 
és rajta keresztül a FEBE-t. Kértem, 
hogy üzenjen, mondjon valamit 
azoknak, akik szeretik és tisztelik. 
Kezembe adta legfrissebb versét, 
amit most üzenetként nyújtok át az 
olvasóknak.

Tóth-Szöllős Mihály

A titka ennek az életnek az, amit 
Jézus tisztogatásnak mond. Szükség 
van a próbára, kudarcra. A megpró
báltatásban sem veszítették el hitü
ket, akik a diakonisszaszolgálatban 
éltek, és íme újraéledt és szolgálhat 
ez a közösség.

A bibliaórai közösség után szobá
jában beszélgettünk. Először arról, 
hogy a hálaadásba mennyi minden 
beletartozik.

-Mindenért hálát adok most, a 
nehézért és az örömért, a próbákért 
is, de legfőképpen Jézus Krisztusért, 
hiszen Isten őbenne és ővele együtt 
adott nekünk mindent.

Azután a diakonissza intézmény
ről, a jövő diakonisszáiról került a 
szó.

-Áldás legyen a FÉBÉ-n! az 
anyaházon és a diakonisszákon. 
Nagy öröm, hogy vannak indulók, ha 
nem is sokan. De szívem vágya, hogy 
a kenkhreabeli név -  ami „ragyo
gást” jelent ” -  úgy valósulna meg, 
hogy átragyoghatna szolgálatunkon 
Jézus Krisztus szeretete.

Megkérdeztem, mi a „víziója”, lá
tomása a diakonisszák jövőjéről?

-  Kell lennie, és keressük az „áttö
rési pontot”, s ha megtaláljuk, kiter-

A hívogató kéz
Fasori templomunk Benczúr-oltárképén

Ha újra látom és újra csodálom 
azt a felejthetetlen képet, 
már nem a Gyermek előtt térdelő 
sarkantyús csizmájú bölcset figyelem, 
hanem a Gyermek feléje nyújtott, 
kicsiny kezét.
Mert az a kis kéz mintha hívogatna!
Titokzatos, hangtalan beszéd:
„Jöjjetek! Jöjjetek!
Mindnyájan, magyarok!
Öregek, fiatalok, gyermekek!
Hisz titeket is hozzám hív a csillag!
Értetek hagytam el a mennyeket.
Kincset kínálok nektek, örök kincset, 
amivel soha földi kincs nem ér fel!"

Boldog áld enged a hívásnak,
és m int a sarkantyús csizmájú, öreg bölcs,
a Gyermek előtt boldogan letérdel!

1997. Túrmezei Erzsébet
-------------------------------------------------------------------

nyitni az egyes tagegyházak szemét, fokozza érdeklő
désüket és kölcsönös tapasztalatcserére hívja föl őket. 
Ebből a szempontból örömmel számolhattunk be a ba
jor evangélikus egyházzal már évek óta meglevő és a 
svéd evangélikus egyházzal újabban kialakult testvér
egyházi kapcsolatainkról, amelyekhez járul még a szlo
vákiai és erdélyi testvéregyházzal való együttműködés.

Lengyelország -  kis egyház, sok püspök

Az európai találkozó alkalmat adott a mintegy 
százezernyi lengyel egyház jobb megismerésére is. Va
sárnap délelőtt együttes istentiszteleten vettünk részt 
a püspöki Szentháromság-templomban. Magyar zsi
nati szervezeti vitáinkhoz adhat meggondolást a len

gyel egyházban tapasztalt modell, még akkor is, ha 
nem biztat követésre. Az esperességeket püspöksé
geknek, az espereseket püspököknek nevezték ki, és 
így ez a kis egyház hat püspökkel rendelkezik.

Jó volt tapasztalni, hogy a gyülekezetek, a lelkészek 
szeretik egyházunkat, sokan jártak már nálunk, és 
vannak testvérgyülekezeti kapcsolatokat kérők. Az 
ökumenikus klíma azonban még a második vatikáni 
zsinat előtti időkre emlékeztet.

A  lengyel egyház számára, mint más kisebb tagegy
ház számára is, fokozott jelentősége van egy-egy eu
rópai találkozónak vagy világgyűlésnek, hiszen meg
erősít, bátorít, a nagyobb közösség megélésére segít a 
krisztusi hit, reménység és szeretet jegyében.

Dr. Harmati Béla

A szeretet hídépítője
Febmár idusán a FÉBÉ Diakonissza Egyesület anyaházában szombati biblia

órára gyülekezett egy kis csapat. A  bent lakó diakonisszák, kint lakó társaik, né
hányon a környező gyülekezetből megtöltötték az anyaház kápolnáját. A  megszo
kott alkalom most még családiasabb, meghittebb és ünnepibb volt. Sokak kezé
ben virágcsokor jelezte, hogy valakit köszönteni fognak

Túrmezei Erzsébet főnökasszonyt 
köszöntötte a kis sereg, hálát adva 85 
életévért, benne az Urnák való szol
gálatért, az odaszánt élet minden 
öröméért és próbájáért. A családi 
ünnepségen, bibliaórán az igét D. 
Szebik Imre püspök szólaltatta meg. 
János evangéliumából a 15. rész első 
öt versét olvasta, mint amely keresz
tyén életünk alapját, célját és titkát 
mutatja meg.

Az alap a Krisztussal való kapcso
latunk, mely úgy jön létre, hogy ő ke
res meg minket. A 85 évben a legna
gyobb az, hogy Krisztus rátalált Er
zsébet testvérre, és élete ebben az 
örömben telt el, még akkor is, ami
kor a kegyetlen történelem földönfu
tóvá tette.

A cél a gyümölcstermés. Nem hiá
ba születtünk e világra. Javára és bol- 
dogítására kell lennünk. Versei je
lentik ezt a gyümölcstermést. Hité
ről, hitünkről tanúskodnak. Ezt a 
mindig intim témát segítik napfényre 
hozni. Mindig az „egy szükséges” ra
gyog keresztül versein.

jedhet a szolgálatunk, sokfelé el
ágazhat. A diakonissza szolgálat nem 
csupán a múlté. Hívunk, hívogatunk. 
Lehet csatlakozni, mert ma is sokat

kell segíteni, hidakat építeni az em
berek között. Legutóbbi kötetéből 
idézett egy verset:

...De míg csodáltam a hidakat, 
a hála nyomán könyörgés fakadt: 
Istenem, nem elég!
Szíveket, népeket elválasztó sza

kadékok felett
sok híd kellene még!
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„ P é l d a b e s z é d e k ”
Van, akinek a fecsegése 
olyan, mint a tőrdöfés, 
a bölcsek nyelve pedig gyógyít. 
A bölcsek nyelve jól alkalmazza 
a tudást, az ostobák szája meg 
balgaságot áraszt

Böjti jelképek
Ha azt keressük, 
hogy az Újtestá- 
mentum íróira mi
vel gyakorolt Jézus 
legnagyobb hatást, 
úgy valószínűleg 
azt a választ kap
juk, hogy az enge
delmességgel, illet
ve hűségével. Jé
zus hű volt külde
téséhez. Hű volt 
hozzá még akkor 
is, amikor ezért 
nagy áldozatokat 
kellett hoznia, 
amikor a kereszten 

kellett szenvednie és meghalnia. Ahogyan az apostol 
úja: „Jézus hű volt mindhalálig, mégpedig a kereszt
halálig.” Pedig a keresztre feszítés egyike volt a leg- 
szömyűbb és legszégyenletesebb kivégzési formák
nak.

A Jézus hűségéről tanúskodó kereszt, ha üzenetét 
keressük, elgondolkodtat: Mennyire vagyunk mi hű
ségesek? Mennyire vagyunk hűek szeretteinkhez, tár
sainkhoz, hivatásunkhoz? Másrészt viszont Jézus hű
sége biztatóan is hathat ránk. Ha valaki látja Jézus 
csodálatos hűségét, ha valaki látja, milyen elszántan 
néz szembe a kereszthalállal, nem kevesebbet láthat, 
mint Isten irántunk való szeretetének végtelen, ren
díthetetlen hűségét. Kit ne biztatna, kit ne ragadna 
meg ez a szeretet?

Virkkunen Paavo nyomán

VEDD ÉS OLVASD!

A  Te szereteted egészen más, 
mint amilyennek gondolnánk.
Te nem vagy tolakodó, 
nem kötsz gúzsba minket.
Ez nagyon csodálatos.
Ezt csak Te tudod megtenni
De talán m i is tanulhatunk valamit Tőled:
hogy ne kényszerítsünk másokat;
hogy akkor is tudjunk adni,
ha nem kapunk vissza semmit;
hogy tudjunk várni egymásra;
hogy türelmesebbek legyünk;
hogy ne adjuk fe l azonnal a reményt,
ha csalódás ér;
s hogy vegyük észre,
ha valaki szeretettel fordul felénk.

CSAK HASONLÓ
A két kép között tíz eltérés található!
Te hányat veszel észre?

Játékos ismerkedés a Bibliával
Ma egy olyan kérdésre keressük a választ, melyhez 

egy kicsit átfogóbb bibliaismeretre lesz szükségetek. 
A kérdés így hangzik: Mi lehet a közös néhány szűz 
(Máté), pár leprás (Lukács) és egy messzi idegenbe uta
zó úr szolgái (Lukács) között? Jó fejtörést kívánunk!

JOSEF OSTERWALDER:

A szeretet és a szabadság
Istenem,
Te szeretsz minket.
Valóban szeretsz minket.
Ezt is Jézustól tudjuk, 
aki mindent értünk tett.

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

Ötödik parancsolat
Ne öjj!

Gyakran egészen távolinak tű
nik ez a parancsolat. Sok minden
ben vétünk -  akarattal avagy aka
ratlanul. Egyes dolgokat mellün
ket döngetve vállalunk: „Mások is 
ezt csinálják, miért pont én marad
nék ki?” -  hangos szóval nyomjuk 
el a lelkiismeret szavát, próbáljuk 
önmagunkat igazolni. Egyéb 
„ügyeinket” pedig igyekszünk a 
legnagyobb titokban tartani: „Mi
csoda szégyen volna, ha kiderül
ne!” Ezen tetteink miatt jogosan 
érhetne minket vád. Ám azt, hogy 
emberi életet oltottunk volna ki 
senki nem állíthatja, e tekintetben 
vitán felül állunk.

Thlán nem is érint minket ez a 
parancsolat? Pusztán azoknak 
szól, akik embert öltek, vagy gyil
kosságra készülnek? Isten figyel
meztet és utasít bennünket, törvé
nye minden emberre érvényes. Fi
gyelmeztet, mert a gyilkosság nem 
akkor kezdődik, amikor emberek 
fegyvert ragadnak egymás ellen, 
hanem már korábban, amikor ha
rag és irigység születik a szívben. 
Utasít, hiszen Isten fenn akarja 
tartani életünket, ezért tilos min
den olyan szándék, amely erőszak
ra adhat okot.

Luther ezt írja a Nagy Kátéban: 
Az Úr „ezzel meg akar oltalmazni, 
mentesíteni és biztonságba akar 
helyezni minket bárki gonoszságá
val és erőszakosságával szemben, 
és ezt a parancsolatot bástyául, 
erődül és menedékül vonja feleba

rátom köré, hogy ne sértsük és ne 
bántsuk testét és életét.”

Ha szívünkben haragot táplá
lunk a másik ember iránt, akkor az 
kitűnik minden mozdulatunkon, 
szavunkon; nemcsak a barátságot, 
kapcsolatot veszítjük el, így, ha
nem Istennel való őszinte kapcso
latunkat, lelkünk békességét is. 
A felebaráttal való rendezetlen 
összetűzés ott feszül Isten és én 
közöttem, hitetlenné teszi imádsá
gomat, elszakít az Úrtól.

irA nyelv is tűz, a gonoszság egész 
világa. ” (Jak 3,6) Bizony gondola
tokon és tetteken túl szavakkal is 
véthetünk e parancsolat ellen. 
Amikor úgy gondoljuk, hogy 
„most végre jól megmondtuk a vé
leményünket”, keményen, könyör
telenül, akkor -  talán nem azzal, 
amit mondtunk, hanem ahogyan 
mondtuk -  sebeket ütöttünk fele
barátunkon. Gyakran pedig a go
nosz beszéd nem szemtől szemben 
éri azt, akiről szól, hanem alatto
mosan, hátulról támadva; a plety
ka futótűzként teljed, semmivé te
szi a tisztességes ember becsületét.

Vétkezik az is e parancsolat el
len, aki -  miután megbántották -  
sértettségébe visszavonulva képte
len megbocsátani. Az önmagát 
mentegetni próbáló, vélt igazságá
hoz körömszakadtáig ragaszkodó 
ember, aki képtelen felvállalni hi
báját, s nincs ereje a bocsánatké
résre, szintén bűnösként áll e pa
rancsolat tükrében.

Megbocsátás, bocsánatkérés, jó 
szó, segítségnyújtás, kedvesség, 
szeretet... Úgy érezzük, hogy ön
zetlenül mindezekre képtelenek 
vagyunk, ha érdekünk fűződik 
hozzá, megtesszük, de ha lemon
dással járnak, inkább eltekintünk 
ezektől.

Nem szabad ennek így lennie, 
hiszen ily módon a barátságok ki
üresednek, megszakadnak, s végül 
mindannyian magunkra maradunk 
segítség és szeretet nélkül. Bár sa
ját erőnkből, tehetségünkből csak 
ennyire juthatunk, és joggal kerül
nénk ítéletre az ötödik parancsolat 
megszegése miatt, mégis lehetsé
ges az, hogy a felebarátodat önzet
lenül szeresd, ne mondj fölötte íté
letet. Ha hiszel Jézusban, akkor Ő 
megtisztítja szívedet a gonosz, 
önző indulatoktól. Akkor tudsz 
majd személyválogatás nélküli sze
retettel fordulni minden ember fe
lé. Akkor képes leszel megbocsá
tani. Odaállsz a haragosod elé, s 
lesz erőd vétkedért bocsánatot 
kérni, békét teremteni. Bátran el
hordozod mások gonoszságát, fel
vállalod csüggedt társad terhét. 
Megújul életed, és megérted, hogy 
nem önmagadtól, hanem Jézus 
Krisztustól van mindez. Nem fogsz 
ölni sem gondolatban, sem szóval 
vagy cselekedettel, hanem Isten 
akaratából és erejével végzed min
den feladatodat, életedből áldás 
fakad.

Süller Zsolt

Egyházzenei tábor Telekgerendáson
Hála és dicsőség legyen az Úr

nak, hogy a Kelet-Békési Egyház
megyében, Telekgerendáson egy 
örömben és gyümölcsökben gaz
dag egyházmegyei tábort rendez
tünk 1996. július 14-21. közt.

A táborban részt vevő 6-16 éves 
fiatalok többsége szinte semmilyen 
zenei előképzettséggel nem rendel
kezett, így egyik célunknak tekintet
tük az ő felkészítésüket a fóti és 
orosházi kántorképző tanfolyamok
ra. Nagy szomorúságunk, hogy az 
egész egyházmegye számára propa
gált táborba csupán néhány gyüle
kezetből, név szerint Békéscsabáról, 
Telekgerendásról, Kétsopronyból, 
Mezőmegyerről és Csabaszabadiból 
érkeztek résztvevők, összesen 17-en. 
De értük is az Úrnak hálát adva 
kezdtük el egyhetes zenei táborun
kat, örömmel, hittel, reménységgel 
és nagy adag energiával.

A  tábor központi gondolata: az 
egyházzenével Istent szolgáljuk. 
Ehhez a szolgálathoz azonban 
nem elég csupán zeneileg képzett
nek lennünk: az Istennel való kö

zösségünk sokkal fontosabb még 
ennél is; a tábor kezdő és záró is
tentisztelete, valamint az egyes na
pokat kezdő és záró áhítatok is 
mind erre irányították figyelmün
ket. A  fiatalok zenei tudatát pedig 
sokféle foglalkozáson igyekeztük 
gazdagítani; manuális készségüket 
a harmóniumórákon és önálló gya- 
korlásaik alkalmával fejlesztették, 
ehhez elengedhetetlen^ Evangé
likus Énekeskönyv énekeinek ala
pos ismerete: ezt a célt szolgálták 
az egyéni énekórák, melyeken a 
gyerekek számára motiváló erő 
volt a szombati énekversenyen va
ló sikeres szereplés. Az együtt- 
éneklés felemelő közösségi élmé
nyét az énekkarban tapasztalták 
meg; a jobb kottaolvasók, gyakor
lottabb zenészek a kamaraének
léssel s az éneklés technikájával is
merkedtek. Délutánonként zene- 
hallgatással fűszerezett zenetörté
neti ízelítőt kaptak a fiatalok, 
melynek anyagából a tábor végén 
jó eredménnyel zárult zenetörté
neti versenyt rendeztünk. Persze

volt idő a közös játékra s az egy
mással való játékos ismerkedésre 
is, melyre lehetőséget adott a tá
bor épülete melletti füves terület.

A  záró istentiszteleten a tábor 
minden egyes résztvevője közösen 
szolgált az énekkarban: gyülekeze
ti és ifjúsági énekeket, valamint 
egy négyszólamú, „. ^órúSthűv^t, 
zengtünk Istenünk dicsőségére.

Nem feledkezhe tünk, meg aj kö
szönetnyilvánításról, hogy ez a tá
bor megszülethetett. Elsősorban a 
Szentlélek gazdag munkájáért kell 
hálát adnunk, és meg kell köszön
nünk a Kelet-Békési Egyházme
gye, a békéscsabai lelkészi kar, bé
késcsabai Önkormányzat és szülé
ink támogatását, segítségét, s nem 
utolsósorban a Teleki Csárdában 
kapott kitűnő ellátást is.

1996 júliusában elkezdődött va
lami; s van reménységünk a mi 
Urunkban, hogy segítségével idén 
is folytathatjuk szolgálatainkat a 
telekgerendási egyházzenei tábor
ban.

Szebik Ildikó és Károly

Egy Sinka-est elé
A  Tarcsay Vilmos utcai Budahegyvidéki Evangélikus 

Gyülekezet 1997. III. 16-án, du. 17 órai kezdettel Sinka 
István irodalmi délutánt rendez.

Erre az alkalomra hívunk, várunk és elvárunk min
den kedves érdeklődőt.

Jogos kérdés: Ki ez a Sinka István?
A  két háború között „a tenger mélységéből” kibukka

nó népszerű költőt ugyanis 1945 után agyonhallgatják 
A  fiatalabb generáció még a nevével sem találkozhatott. 
A z Irodalmi Lexikon az 1960-as évek szellemében leke
zelte, eltorzította, teljes életművével máig adósunk, pedig 
Sinka szinte minden műfajbafi maradandót alkotott.

Önéletírása, a Fekete bojtár vallomásai méltó társa 
Illyés: Puszták népe című szociográfiájának Novellái: 
a Három öreg, az Érparti történet vagy a Kadocsa 
merre vagy? -felfedezésre váró remekművek A  két há
ború közötti verseivel, balladáival, dalaival mára -  
Tamai József, versei válogatója és értelmezője, állítása 
szerint -  Sinka „klasszikussá aszúsodott”.

M ik a múlhatatlan érdemei?
A z Alföld, a Sárrét parasztságával, pásztoraival a va

lóságos életet örökítette meg. Belülről láttatja az emberi 
élet bugyrait, hiszen évtizedekig éli maga is ezt a sorsot. 
A  konkrét képből, helyzetből, a dokumentumértékből 
indul, de tipikus is lesz, az egész emberiségre érvényesek 
megfigyelései. Konkrétumtól a transzcendensig ível át. 
Irodalmi rangra emelte fajtájának szülőföldjének életét, 
nyelvét, hitét.

1897-ben született Nagyszalontán, Arany János vá
rosában. A  Kölesér utcából, az Arany Jánosék pitvara 
előtti bólingató eperfáról be lehetett volna látni a Rózsa 
utcai Sinka udvarra, ha valakinek famászásra lett volna 
kedve.

A  két legnagyobb balladaírónkat bocsátotta útra ez a 
balladai Bihar. Nagy szó, de igaz, hogy Sinka 
Nagyszalonta fiaként -  Arany János után is -  képes volt 
új típusú balladát teremteni.

A z Alföld pusztáin hányja-veti Sinkát az élete -  kis- 
bojtár -  bojtár -  juhászszámadó vagy szántóvető „cél
szerű szegényember”, aki élete első könyvét, a Bibliát bá
rányért vesd. A  második írott mű Petőfi verseskötete 
lesz. Petőfi versein nevelődik egy ideig s képes Petőfi 
után is másként láttatni az Alföldet, amely „nemcsak 
árok de puszta sír". Kicsit bölcső is, meg a korán meg
tértek számára sírhalom is. A  halál is a táj része, nem 
szorongás, hanem megbékülés a hajszolt élet után.

„Be jó is lesz megbékülni 
s megbékülten megszépülni.
Úgy, mint a pasztán a messzi 
s hanyatló viola esti.
Mint ég alján messzi kékség, 
mint a kunyhói szegénység.
Megbékülni miyd a tájban 
s megszépülni a halálban...”

Azután tudatosan olvas mindent, ami csak a kezébe 
kerül: Kosztolányit, Gorkijt, Tolsztojt, Babitsot. A  bojtár 
minden pénze könyvre és petróleumra kell. Olvas, olvas. 
Hihetetlen fokra hág benne a küldetéstudat.

„...felőlem az rendeltetett, 
hogy vihar Aljjá meg a számat...”

Milyen iskolába járt?
Összesen négy elemi osztályt végzett Nagyszalontán, 

Mester János tanító úr keze alatt. Áldotta haláláig. Iga
zi iskolája azonban mégsem ez a kicsi református isko
la lett, hanem az örökké éber pásdorember szemlélődé
se, a végtelen róna sdneinek fényeinek a napkelték és 
napnyugták fenségesen sugárzó bíborainak megfigyelése, 
az éjszakába hajló violasdnek és mélykékek csodálata. 
Mindent értett, a szél zúgását, a szúnyog döngicsélését, a 
puszta titokzatos hangjainak cirógatását, a tavasd har
sogó zöldeket, a nyári sárgákat, vagy az ősd levelek csör
gését.

„Sokszor órák hosszat álltam egy helyben, ha lant 
pásdorítottam, s bámultam a ragyogó ősd, az úszó 
ökömyálat. Azon az őszön jöttem  rá, hogy a csendnek 
tulajdonképpen ezerféle hangja van, amit a fü l meg nem 
hallhat. A z ilyen hangokat csak a sdv foghatja fel, az 
ilyen hangok csak az idegek között harangoznak a nagy 
ősd virágzások idején. ” -  vallja magáról.

Ebből a mélységből s ebből a finom  érzékenységből 
jö tt létre az a költészet, amelynek tolmácsolására vállal
kozunk m i március 16-án.

A  Sinka-életmű bemutatója F á b i á n  G y u l a  iro
dalomtörténész. A z elhangzó prózai részek és költemé
nyek elmondói: Csere  A g n e s ,  C s o m á n é  F o r 
g á c s  E m m a ,  D o b ó  Józ s e f ,  D o b ó  L á s z l ó ,  
H a l á s z  F e r e n c n é  és i f j .  Z á b o r s z k y  Cs aba .

Jöjjetek el! Hívjatok másokat is!
Csománé Forgács Emma

TIHANYI KALENDÁRIUM 
1997

Előremutató gazdag belső tartalma éppen úgy fel
kelti az olvasó figyelmét, mint sötétkék-arany finom 
vonalú külseje a Balaton messze mutató kéttornyú 
apátsági templomával. „Nem akar mindent összefog
lalni ez a gyűjtemény mindabból, ami 1996-ban történt, 
s nem is óhajt történelmi forrásmunkaként megjelenni 
az elkövetkező évtizedek kutatói számára... Jelzés akar 
lenni ez a könyv: vagyunk, élünk, közünk van egymás
hoz. S bizonysága akar lenni ez a kalendárium annak, 
hogy egy kis közösség is képes az összefogásra, a közös 
gondolkodásra, emlékezésre, előretekintésre” -  írja 
K o r z e n s z k y  R i c h á r d  OSB, a Tihanyi 
Bencés Apátság házfőnöke a köszöntőben.

Történelmünkből kiragadott képek felidézése, em
lékezések. Évszázadok, évtizedek kiragadott pillana
tai, közelmúlt napok elvégzett feladatai, eljövendő 
idők iránymutatói. Beszámolók olyan találkozások
ról, mint a történelmi egyházak Balaton-felvidéki

képviselőinek közös hálaadása és imádsága a honfog
lalás 1100. évfordulója alkalmából. 1996. május 18-án 
a Tihanyi Bencés Apátság előtti téren a millecen- 
tenárium jegyében -  evangélikus, református és ró
mai katolikus hívők együtt imádkoztak népünkért, 
mely együtt érkezett 896-ban a Vereckei-hágón át a 
Kárpát-medencébe, hogy ott teremtsen magának ott
hont.

Teljes egészében közli a Tihanyi Kalendárium 
R i c z i n g e r  J ó z s e f  evangélikus lelkész 23. 
Zsoltár alapján elmondott hálaadó imádságát, mely 
az Erős vár a mi Istenünk... eléneklése után hangzott 
el. • Olvashatjuk T i s l é r  G é z a  református 
püspökhelyettes é s d r .  K o r z e n s z k y  R i 
c h á r d  O S B  imáját. Jelentős egyházi és kulturá
lis találkozásokról, művészi kiállításokról, hangverse
nyekről számol be az olvasmányos, tanulságos kis 
könyv, és tanúságot tesz arról, amit S z e n t - G á l y  
K a t a  versében hajdan oly szépen fejezett ki:

,A. füvek ma is valamit nőttek, 
és messzebb fu to tt a patak vize... ”

Sebeiken Pálma

GONDOLATOK A VALLÁSRÓL ÉS A 
KERESZTÉNYSÉGRŐL 

GONDOLATOK A JÓRÓL ÉS A ROSSZRÓL
Carl Gustav Jung két kötete a múlt év végén jelent meg a Kos

suth Könyvkiadónál, részeként annak a sorozatnak, mely a szerző 
életművét tematikus csoportosításban mutatja be az olvasóknak.

Jung a modem lélektan kimagasló egyénisége, aki mélyen elkö
telezett az etikai, vallási kérdések iránt. Fáradhatatlan tanító, hisz 
az ember jobbulási szándékában, a lélek megújuló erejében. Gon
dolatai elementárisak, meggyőző erejük hatásos. Széles spektrum
ban vizsgálódik, a vallásos élmény, a lélek belső dolgai, a hit ereje 
és erőtlenségeink tájékán. Nem kerüli el a legnehezebb morális 
kérdéseket sem az emberben lakozó jóról és rosszról. Gondolatai 
mindig a társadalom, az emberiség méreteiben kívánnak hatni.

Bodrog Miklós a sorozat avatott fordítója lelkészként és Jung 
szakértőként is. Okos-szellemes nyelvezete érthetővé és élvez
hetővé teszi a gondolatokat, amelyek ily módon hozzám és hozzád 
szólnak.

Frenkl Sylvia
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Liturgikus éneklés-szeminárium
Immár második esztendeje ke

rült be néhány teológus hallgató 
indexébe ez a tárgy. De mi is ez va
lójában?

Joób Máté teológus ötlete alap
ján, Finta Gergely orgonaművész 
és egyházzenész indította és vezeti 
ezt a szemináriumot a Teológiai 
Akadémia Egyházzenei Thnszé- 
kén. A  kezdő négyfős szeminári
um létszáma mára már megduplá
zódott. Jelenlegi tagjai Joób Máté, 
Szmolár Attila, Eszlényi Ákos, 
Szebik Károly, Nagy Zoltán, Lá
bossá Péter, Selmeczi Géza Thmás 
és Wagner Szilárd.

A szemináriumi csoport többek 
közt gregorián zsoltárokat, antifó- 
nákat, himnuszokat, egyszóval li
turgikus tételeket énekel, mégpe
dig főként a XVI-XVII. századi 
magyar protestáns liturgiából. Ezek 
az énekelt elemek a liturgia énekes 
formájának régi protestáns anya
gai. Sajnos gyülekezeteink többsé
ge az Enekeskönyv 14-17. számai 
alatt található énekes istentiszteleti 
rendeket sem ismeri, amelyek a 
csoport által használt anyagok 
alapján kapták mai formájukat.

Munkánkat nagyban megsegí
tette az 1996 őszén megjelent Pro
testáns graduál című gyűjtemény, 
amely lehetővé teszi azt, hogy a 
magyar protestantizmus -  és főleg 
lutheranizmus! -  ne veszítse el azt 
a gazdag és gyönyörű énekesha
gyományt, melyet sajnos az evan
gélikusok nagy része azért vet el, 
mert azt „katolikusnak” tartja. Ez 
az énekes hagyomány a korai ke- 
resztyénség énekmódjára vezethe
tő vissza, aminek következtében 
általánossá vált a latin nyelvű gre
gorián tételek éneklése. A  refor
máció anyanyelvre fordította, és a 
tiszta evangélium szerint alakítot
ta a liturgiát és annak elemeit. A 
reformáció terjedésével Magyar- 
országon a megerősödött protes
táns, de legfőképpen az evangéli
kus gyülekezetekben egymás után 
jelentek meg a magyar nyelvű li
turgikus énekgyűjtemények, az ún. 
graduálok, ami pontosan magyar
ra fordított gregorián tételeket je
lent. Evangélikus őseink, ezen 
énekeket zengve, adtak hálát Is
tennek; erősödtek meg Jézus 
Krisztus Urunkba vetett hitükben 
és felebarátaik szeretetében. Ezek 
az énekek mélyítették az akkor 
élők bibliai ismereteit, ugyanakkor 
protestáns teológiai támpontot is 
adtak. Az evangélikus zenei élet 
ilyen irányú virágzása a XVII. sz. 
második felében szakadt meg a 
helvét ágazat terjedésével és az 
egyre erősödő ellenreformációval, 
annyira, hogy szinte teljesen el
tűnt. Csupán a XX. sz.-ban fedez
ték és dolgozták fel a graduálok 
értékes anyagát.

Szükségesnek érezzük, hogy a
t  ____

A Budahegyvidéki Evangélikus 
Énekkar alapító karnagyát nagy 
részvét mellett február 12-én bú
csúztattuk a Farkasréti temető
ben. Ravatalánál Kőszeghy Tamás 
lelkész hirdette a vigasztalás igéit

Fiatal emberként 1937-ben ala
pította meg énekkarunkat, amely 
az első tíz év végén már 75 tagot 
számlált Karnagya ez idő alatt a 
Zeneakadémián hat szakmai jelle
gű diplomát szerzett Rövid ideig 
előadóként is működött ugyanott.

Első kórusgyűjteménye az A d 
venttól adventig” 1948-49-ben je
lent meg, s három évtizedig egye
dül ez a mű állt a protestáns ének
karok rendelkezésére.

Az 50-es évektől kezdve Mohr 
Tamás presbiterünk bibliai tárgyú, 
evangelizáló jellegű szövegeit 
Rezessy László zenei formába ön
tötte. így számos énekkari mű jött 
létre: kantáták, kis oratóriumok. 
Kottáik gyülekezetünkben az ér
deklődők rendelkezésére állnak.

Karnagyunk munkahelyét, a 
Budapesti Pedagógiai Főiskolát 
1956-ban megszüntették, így őt 
előbb Pécsre helyezték, mqjd az 
Egri Pedagógiai Főiskola ének-ze
ne szakának tanszékvezető tanára 
lett. Emiatt 22 éven át nem vezet
hette énekkarunkat. Nyugdíjazta
tása után, 1974-ben, nagy örö-

mai evangélikusság is megismerje 
ezt a hagyományt, de épüljön is ál
tala. E  célunkat elősegíti, hogy 
számos alkalommal szolgált a sze
minárium -  nemcsak a gyülekezet
ben, hanem a televízióban is. Re-

TANÁRI PÁLYÁZAT
A Deák Téri Evangélikus Gimnázi

um felvételt hirdet német, matemati
ka-számítástechnika, és testnevelés 
szakos, evangélikus vallású, egyhá
zunkhoz kötődő középiskolai tanárok 
számára az 1997/98-as tanévre: Félál
lás, óraadás is lehetséges.

A  pályázatokat (mellékletek: ön
életrajz, pedagógiai elképzelések váz
lata, lelkészi ajánlás és az egyetemi 
diploma másolata) kérjük 1997. április 
15-ig beküldeni a gimnázium igazgató
jának az alábbi címre: 1053 Budapest. 
Deák téri Evangélikus Gimnázium.

műnkre visszakaptuk szeretett 
karnagyunkat. Az utolsó két évti
zed -  saját szavai szerint -  életé
nek legtermékenyebb ideje volt, 
telve az alkotás boldogságával.

Megjelent 1982-ben az áj Evan
gélikus Énekeskönyv. Szerkesztésé
ben, mint a daliami bizottság tagja, 
fontos munkát végzett. Énekes- 
könyvünkben hat mű őrzi nevét 

Az 1977-ben megjelent Karéne- 
keskönyv (szerkesztője Csorba 
István) folytatásaként 1989-ben 
-  Rezessy László szerkesztésé
ben -  kiadásra került a Karéne- 
keskönyv II. Ennek ajánlásában 
így írt Nagy Gyula püspök: „Ez a 
211 egyházi karéneket tartalmazó 
gyűjtemény valóban egy teljes egy- 
házzenészi, karnagyi és műfordí
tói életmű gazdag összefoglalása.” 

Megalkotta és négy évvel ezelőtt 
kiadásra benyájtotta az „Orgona
iskola” c. művét, amely sajnos 
még nem jelent meg.

Legkiemelkedőbb oratóriumát, 
az EXODUS-t 1996. június 2-án 
adta elő az éppen 60 esztendős 
„kórusunk”, az ifjúsági énekkar
ral együtt. Drága Laci bácsink 
megérezte akkor, hogy életének 
utolsó nagy örömében részesül...

Áldott emléke szívünkben és 
műveiben tovább él!

Kardos Ernő

ménységünkre egyfajta válasz, 
hogy van érdeklődés és igény a ré
gi protestáns énekek megismeré
sére: több gyülekezet is várja cso
portunk szolgálatát.

Sz. K. teol. hallgató

LESZ-E, SZÓLHAT-E 
HARANG 

AJÁNOSHÁZI 
EVANGÉLIKUS 

IMAHÁZ 
UDVARÁN?

A Kissomlyói Evangélikus 
Egyházközség 1911-ben eladta, 
a Jánosházi fiókgyülekezet köz
adakozásból megvásárolta az 
1786-ban öntött harangot. Saj
nos soha nem volt annyi anyagi 
fedezete a kis szeretetközösség- 
nek, hogy templomtornyot épít
tessen.

1995 októberében ellopták a 
harangot. Egyszerűen leemel
ték a faszerkezetről és eladták 
400 forintért.

Tüdőm, hiszem, hogy sokan 
valljuk: Isten nem köthető 
templomhoz, haranghoz, az 
emberszív az igazi otthona... 
Mégis sok embernek, keresz
tyén testvérnek fáj a harang el
vesztése. A Gyülekezet ezért 
1996 őszén alapítványt hozott 
létre, hogy ismét közadakozás
ból, új harangot öntessen, és az 
adományok mértékétől függő
en haranglábba vagy toronyba 
állítsa.

Szeretettel, tisztelettel kér
lek, hogy 1b is járulj hozzá ado
mányoddal, hogy még az ezred
forduló előtt megszólalhasson a 
Jánosházi Evangélikus Imaház 
tornyából a harang.

Hirdesse újra URunk dicső
ségét, hittestvéreink egyházsze- 
retetét. Megszólíthasson min
den felebarátot, figyelmeztet
hessen az idő és életünk múlá
sára. Emlékeztethessen Jézus 
Krisztus feltámadására, más 
történelmi és családi esemé
nyekre. Hívogathasson hívőt és 
kétkedőt az igazság keresésére, 
megtalálására és a megbékélés
re Istennel és emberrel egy
aránt.

Az alapítvány száma: 
72200117-1010 2172; Jánosházi 
Evangélikus Harangért Alapít
vány Jánosháza 

A z  alapítványra befizetett 
összeg az adóalapból levonható.

Cserági István

f  REZESSY LÁSZLÓ
1 9 1 2 - 1 9 9 7

Jelentkezés
a nyári kántorképző tanfolyamokra

A fóti Kántorképző Intézetben idén nyáron is három előkészítő tanfo
lyamot szervezünk azoknak, akik nem riadnak vissza a két-három hetes 
intenzív munkától és velünk együtt reménykednek abban, hogy hitüket 
megerősítő környezetben tanulhatják az egyházzene tárgyait.

Időpont: részvételi díj:
I .  1997. jún. 23.-júl. 12. (20 nap), 14 000 Ft

II. 1997. júl. 19.-aug. 2. (15 nap), 10 500 Ft
III. 1997. aug. 4.-23. (20 nap), 14 000 Ft

tanfolyamvezető: 
Bence Gábor 
Ecsedi Zsuzsa 
dr. Balás István

Jelentkezési határidő: 1997. ápr. 30. Jelentkezési cím 2151 Fót, Berda 
J. u. 3.

A jelentkezéshez kérünk mellékelni lelkészi ajánlást, valamint rövid 
összefoglalást a jelentkező eddigi zenei tanulmányairól és gyülekezeti te
vékenységéről. Ä felvételről mindenkit levélben értesítünk.

Tüdjuk, hogy a részvételi díjak ismételt -  sajnos szükségszerű -  emelé
se többeknek gondot okoz, és nehezen vállalhatják így a tanfolyamot. 
Kérjük tehát, hogy a rászorultak támogatásért forduljanak saját gyüleke
zetükhöz, hisz a gyülekezetek érdeke elsősorban a kántor-utánpótlás biz
tosítása. Ha valamelyik gyülekezet mégsem tudja átvállalni a tanfolyam
díj vagy annak egy részének megfizetését, úgy az illető gyülekezeti lelké
sze kezdeményezze -  megfelelő indoklással -  a Kántorképző Igazgatóta
nácsánál a tandíjhozzájárulást. Arra törekszünk, hogy ne kényszerüljön 
távol maradni anyagi okok miatt senki sem a tanfolyamokról!

Szeretnénk feléleszteni a természetbeli adományok régi hagyományát 
is, hisz az élelmiszerárak igen megemelkedtek. így gyakran a pénzbeli tá
mogatásnál személyesebb, melegebb kapcsolat születhet az Intézet és a 
gyülekezetek között. A  Fótra szállításról -  előre egyeztetett időpontban 
-  természetesen a Kántorképző gondoskodik (otthonvezető: Gulyás Er
zsébet; tel.: 27-358 060).

Segítségüket, munkánkat hordozó imádságaikat köszönjük.

A Fasori Evangélikus Gimnázium dísztermében (Budapest VII. 
Városligeti fasor 19-21.)

1997. április 5-én, szombaton de. 10 órától du. 4 óráig tartjuk 
a hitoktatók V. országos találkozóját

Ebédet és az útiköltséget az Országos Egyház fedezi. 
Jelentkezés: Dr. Muntag Andomé fasori lelkésznél március 20-ig, 
1071 Budapest, Dauyanich u. 28/b. Fasori evang. lelkészi hivatal. 

T.: 322-28-06
Várjuk hitoktatók és lelkészek részvételét!

Régi magyar irodalmi konferencia
Hírek a Békéscsabai Evangélikus Gimnáziumból

A Magyar Irodalomtörténeti 
Társaság nemrég újjászerveződött 
Békés Megyei Thgozata kitűnő 
háttérintézményre talált a Békés
csabai Evangélikus Gimnázium
ban. Nem kis mértékben ennek 
köszönhető, hogy február 8-án 
meg tudták rendezni első konfe
renciájukat,. nfelypsk témája -  a 
XVI. századi régi magyar iroda
lom -  a gimnázium első érettségi
zőinek tételei között is szerepel. A 
BÉG magyartanárai ugyanis úgy 
gondolják, hogy a reformáció iro
dalmának mélyebb ismerete joggal 
várható el a protestáns szellemisé
gű gimnáziumok tanulóitól. Ennek 
érdekében a BÉG kulturális folyó
iratában, a VÁRUNK-ban egy so
rozat indult, mely segítséget kíván 
nyújtani az érettségire-felvételire 
készülőknek; a konferencia témája 
is ezért volt Heltai Gáspár és Bor
nemisza Péter munkássága.

Dr. Nánai László, a BÉG igaz
gatója köszöntötte a konferencia 
résztvevőit: magyartanárokat, iro-

„Dicsőség, békesség”
Protestáns vallási műsor 

a Duna Televízióban
Apja foglalkozása: lelkész... 

Egy ilyen utalás a nyilvántartásban 
sok fiatal továbbtanulását és előre
jutását megnehezíthette az elmúlt 
évtizedekben. Az elszenvedett ki- 
sebb-nagyobb hátrányok mellett 
ugyanakkor sok egészen különle
ges értéket is hordozhatott magá
ban ez a származás. A  műsor olyan 
ismert művészeket és közéleti em
berekét mutat be, akiknek édesap
ja evangélikus, református, görög 
katolikus vagy unitárius lelkész 
volt. (Alföldy-Boruss Csilla, 
Balikó Tamás, Farkas Boglárka, 
Fekete György, Fülöp Attila, Mo
hai Gábor, Schulek Ágoston, 
Victor Máté). Szerkesztő-műsor
vezető: Fabiny Tamás. Adás: 1997. 
március 9. vasárnap 8.05. Ismétlés: 
ipárcius 11. kedd, 16.00

A kínzás eltörléséért
küzdő keresztény mozgalom nem
zetközi szövetsége, a FIACAT 
1997. március 6-9. között Pilis- 
szentkereszten tartja regionális 
szemináriumát. Közel 60 katoli
kus, ortodox, protestáns résztvevő 
közép- és kelet-, illetve nyugat
európai ACAT szervezetektől vesz 
részt a konferencián.

A konferenciát ökumenikus is
tentisztelet záija.

Időpont: 1997. március 8. 18.30 
óra

Helyszín: Budapest Fasori
Evangélikus templom (Budapest 
VII. Városligeti fasor 17.)

Erre az alkalomra minden ér
deklődőt várunk.

dalmi muzeológusokat, könyvtáro
sokat és diákokat.

Dr. Balázs Mihály, a JATE Régi 
Magyar Irodalom tanszékének ve
zetője, abból az aspektusból mutat
ta be Heltai munkásságát, hogy a 
heterogén összetételű (ma
gyar-szász) kolozsvári communitas 
elvei, nézetei mennyire meghatá
rozták a prédikátor-író személye^ 
sorsának fordulatait, világnézeti 
változásait. Heltai fabulái közül fő
ként a 41. mesét elemezte részlete
sebben az előadó, különös tekintet
tel a meghökkentő (első olvasásra 
nem is annyira nyilvánvaló) tanul
ságra.

Somi Éva, a BÉG magyartaná
ra, az állatmeséknek az oktatásban 
és a nevelésben való sokirányú fel
használhatóságát ecsetelte kiselő
adásában.

Rövid szünet után dr. Ötvös

Hazánkban jelentős azoknak a szá
ma, akik népművészeti tárgyakat készí
tenek. Termékeik legjavát február vé
géig, a Néprajzi Múzeum Elő népmű
vészet kiállításán tekinthetik meg az 
érdeklődők.

A Cigány Népművészek Országos 
Egyesületének tagjai közül Orsós Ja
kab, a népművészet mestere, Balogh 
Zsigmond népi iparművész, a bátor- 
terenyei állami gondozott intézet szövő 
szakkörének tagjai és több kismester
séget folytató kapott lehetőséget a be
mutatkozásra ezen a rangos, kétéven
ként megrendezésre kerülő országos 
seregszemlén.

De nemcsak ők készítenek olyan 
népművészeti tárgyakat, amelyek or
szágos szinten is kiemelkedő értéket 
képviselnek. Szinte minden faluban 
van még a hagyományos cigány mes
terségeket folytatók közül valaki, aki 
szűk környezete számára egyedi, mű
vészi értékű tárgyakat készít, az élő 
népművészet müvelőjeként. A  kezeik 
közül kikerülő tárgyak nem sorozat- 
gyártás termékei. Természetes anya
gokból (fa, vessző, gyékény, csuhé), az 
anyag adta lehetőségeket felhasználva, 
a mai kor igényeinek megfelelő tárgya
kat készítenek, amelyek magukon hor
dozzák az alkotó teremtő fantáziájá
nak jegyeit.

Péter (JATE) Bornemisza Péter
ről szóló előadásával folytató
dott a konferencia. A professzor 
főként első magyar drámánkat, 
az Elektrát állította elemzése 
középpontjába, azt boncolgatva, 
mennyire ragaszkodott a szerző 
Szophoklész változatához, ill. 
mennyire rugaszkodott el tőle, 
milyen egyéb hatások fedezhe
tők fel a műben. A legújabb ku
tatási eredmények pedig -  utalt 
az előadó egy nemrég megjelent 
tanulmányra -  új megvilágításba 
helyezik a klasszikus alkotásokat 
is.

Hangulatos befejezésül Kurtág 
György Bornemisza Péter mondá
sai c. kompozíciójának Tkvasz té
teléből hallgattunk meg egy szóló
éneket Békési Magdolna (JGYTF) 
előadásában.

Közelmúltban alakult egyesületünk 
feladatának tekinti, hogy segítséget 
nyújtson az eddig szűk körben tevé
kenykedők országos és nemzetközi 
szinten történő bemutatkozásához, vá
sárokon, kiállításokon való részvételük
höz. Bízunk benne, hogy a termékek 
iránti érdeklődés megélhetési gondjai
kon is enyhíteni fog. Ebben az évben a

Cigány Népművészek Országos 
Egyesülete és a Magyar Művelődési 
Intézet

ORSZÁGOS PÁLYÁZATOT hirdet 
cigány népművészek számára a követ
kező kategóriákban: fémművesség, fa
munkák, vessző- és kéregmunkák, gyé
kény-, csuhé- és szalmamunkák, szőtte
sek, népi hangszerek, használati tár
gyak, valamint kisplasztikák.

A beérkezett pályamunkákból OR
SZÁGOS KIÁLLÍTÁS-t rendezünk 
Budapesten, és anyagát valamennyi 
megyében be szeretnénk mutatni.

Kérjük a T. Olvasót, ha környezeté
ben van hagyományos mesterséget 
folytató cigány ember, jelezze, hogy va
lamennyi helyi mester számára biztosí
tani tudjuk a pályázás és kiállítás lehe
tőségét.

Bódi Zsuzsanna 
tudományos kutató 

Magyar Művelődési Intézet 
1011 Budapest, Corvin tér 8.

Somi Éva

Varsóban ülésezett 
a KALME elnöksége.
Az LVSZ európai elő
készítő ülésével kap
csolatosan gyűltek ősz- 
sze és ott is beszámoló 
hangzott el a kisebbsé
gi egyházak újságírói
nak tevékenységéről.

Az elmúlt évben 
Gyenesdiáson és Linz
ben rendezett média
szemináriumok, a 
négy földrész (Ázsia,
Afrika, Latin-Amerika 
és Európa) újságírói
nak együttes konferen
ciájáról -  melyet az 
afrikai Nairobiban tartottak múlt végén -  szólt a beszámoló. Megbeszélték a KALME 
jövőjének terveit, a következő évben tartandó média szemináriumokat és az 1998-as 
közgyűlés helyét. Médiaszeminárium lesz Budapesten is 1998 tavaszán, elsősorban női 
résztvevők számára. Az 1998-as közgyűlés színhelye az észtországi Tallinn lesz. T.

Hálót adj, ne halat...

Aki a nemes harcot megharcolta...
Az újév első hónapján álltunk 

meg a 83 éves korában, a soproni 
kórház betegosztályán elhunyt 
testvérünk koporsója mellett. Pe
dagógiai munkája során sok fiatal 
életében maradandó, áldásos nyo
mot hagyott. Ebből magyarázható, 
hogy sokan kísérték koporsóját a 
hideg télben.

Nemes harcban állt és élt. Van
nak nemtelen harcok, amikor min
den kardcsörtetésben önző szán
dék húzódik meg.

A  nemes harcot a szülői házban 
tanulta meg, Szakonyban, ahol a ta
nító édesapa kofán meghalt, és a 
szűkös özvegyi nyugdíjból nevelte 
az édesanya három fiát. Sámuelnek 
mint a legidősebb fiúnak kellett a 
testvérek mellé állnia, talán egy kis
sé az apai gondoskodást is pótolva.

Nemes volt a harca a soproni 
Evangélikus Tknítóképzőben, mely
ben tanulmányait 1933-ban végez
te el. 1936-ban Rábcakapiban több 
pályázó közül elnyerte a tanítói ál
lást, de közben nemcsak a gyerme
kek szívét nyerte meg, hanem a he
lyi evangélikus lelkész, Nagy Gyula 
Margit leányának a szívét is. így 
beépült, mint a pedagógia nemes 
harcosa egyrészt a falu közösségé
be, de a gyülekezet életébe is, mint 
kántori szolgálatban álló tanító.

A nemes harc folytatódott 1951- 
től Sopronban, amikor a Tanító
képző gyakorló iskolájában taní-

Major Sámuel, az igényes tanító

tott egészen 1973-ban történt 
nyugdíjba vonulásáig. Futását sze
rényen, a közösség érdekében vé
gezte. A tanítói és iskolai, a gyüle
kezeti és egyházi, meg a családi kö
zösség volt a központban. Amit 
mondott, megfontoltan, mások ér
dekét szem előtt tartva mondta, 
mint presbiter az üléseken is. Amit 
írt, akár az iskolaügyről (Fejezetek 
a Nyugat-Dunántúli evangélikus 
iskolák történetéből), vagy a 200 
éves templomjubileumról, azzal a 
segíteni akarás szándéka vezette. 
Az utóbbi tanulmányban kiemelte, 
hogy „templomunk felépítését 
(1783) Luther Márton születésének 
300. évfordulójával hozták szoros 
összefüggésbe a hű evangélikus 
soproni elődök”. Szerette a sopro
ni templomot nemcsak mint építé
szeti remekművet, hanem mint az 
evangélikus gyülekezet lelki ottho
nát. A templom emeleti 10 ablakát 
összefüggésbe hozta Luther Kis 
Kátéjának 10 parancsolat-magya
rázatával és így a tervezők „egyút
tal a templomnak lutheri evangéli
kus jellegét igyekeztek kifejezésre 
juttatni”. Előttünk áll vallomása 
szeretett templomáról: „Az első 
benyomások a líceumi évekhez 
kötődtek... Ezekre gyűrűsödtek rá 
a tanítóképző öt évének élmény
hatásai... Majd a felnőtt kor rá- 
csudálkozó és tudatosuló odafigye
lése következett.”

Mint nyugdíjas, bekapcsolódott 
a múzeumi tárlatvezetésbe, kán- 
torizálásba besegített, de mindezt 
szép plakátjaival együtt templom- 
centrikussága járta át.

A hitet megtartotta (2Tim
4,7-8a), mert az élő Krisztus tar
togatta őt mindvégig. Gazdag éle
tét nem anyagiakban, nem a kül
sőben, nem a zsebében, hanem a 
hitében hordta. Hittel készült az 
elköltözésre, szeretett hitvesével 
57 évi házasság után, fokozottan 
az utolsó időkben énekkel, imád
sággal, igeolvasással. Utoljára 
még kórházi betegágyából felállt 
összekulcsolt kézzel, csendes fo
hásszal, majd leülve, fia és testvé
re karjai között tette le életét az 
Atya kezébe, aki Jézus Krisztus 
szenvedése és halála árán megvál
totta.

Istennek adtunk hálát gazdag, 
hitből fakadó tanítói, nevelői, 
gyülekezeti szolgálataiért és kö
zösségi, családi életéért: felsége, 
fia, menye, unokái, testvére, el
hunyt testvére családtagjai, tanít
ványai, munkatársai és a gyüleke
zet tagjai.

A hála koszorúi sírján elhervad
nak, de az igazság koszorúja nem, 
amit Krisztus érdeméért kaphat ő 
is, minden nemes harcban álló, fu
tását elvégző, hitben kitartó test
vérrel együtt.

Szimon János
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NA PRÓL  NAPRA A VASÁRNAP IGEJE
Örülj Jeruzsálemmel! Ézs 66,10
Ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egymaga 

marad, de ha meghal, sokszoros termést hoz. Jn 12,24

VASÁRNAP Mindenki, aki felmagasztalja magát, megalázta- 
tik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Lk 18,14 (Dán 
4,34; Zsolt 84,6-13; Zsolt 132; Zsolt 122; Jn 12,20-26; 2Kor 1,3-7; 
Zsolt 84). A  magában bizakodó és a többieket semmibe vevő em
ber is lehet templomba járó, imádkozó kegyes ember, mint a pél
dázatbeli farizeus. Nincsen semmi értelme a farizeusi kegyesség
nek. Az önmagával eltelt és önmaga kegyességében bizakodó em
ber nem kaphat semmit az Istentől. Úgy megy el az ő  színe elől, 
ahogyan odajárult. Hiszen nem is érezte a szükségét Isten segítsé
gének. Mit akar az ilyen ember az Istentől? Bűnét alázatosan 
megváltó ember ellenben elnyeri a legnagyobb felmagasztalást: 
bűneinek bocsánatát. Meggazdagodva térhet vissza az Isten színe 
elől. Csak alázatosan járulj a te Urad elé!

HÉTFŐ Jézus Krisztus halálra adatott bűneinkért, és feltá
masztatott megigazulásunkért. Róm 4,25 (Zsolt 94,15; Jn 6,23-29; 
Lk 20,41-44). Helyettem szenvedett Jézusom! Az én bűnömért, 
testvéreim bűnéért, gyermekeim bűnéért, minden embertársam 
bűnéért. Őrá nehezedett minden bűnünk átka. Ó, hadd érezzem 
ezt, hogy ne legyek többé léha, fennhéjázó, öntelt vagy megátal
kodott. Azt mondják, hogy a legkonokabb gonosztevő is megtö
rik, amikor látja, hogy helyette, az ő bűneiért mást visznek a vesz
tőhelyre. A kereszt titka, hogy éretted és érettem Jézus Krisztus 
halálra adatott, hogy nekünk üdvösséget szerezzen. Induljon meg 
szívünk bűnbánatra és böjtre.

KEDD Jézus hangosan felkiáltott:,Atyám, a te kezedbe teszem 
le az én telkemet!” És ezt mondva, meghalt. Lk 23,46 (Zsolt 
73,23; Fii 1,15-21; Lk 20,45-21,4). Elvégeztetett a megváltás. Az 
utolsó kiáltás is elhangzott Jézus ajkán, mellyel elbúcsúzott ebből 
az életből. Azt jelenti ez, hogy a megváltás munkája beteljesedett. 
Jézusunk visszaadta lelkét Atyjának, mert amiért eljött ebbe a vi
lágba, azt teljesítette. Jézus mindenben engedelmes volt mennyei 
Atyjának. Nem tiltakozott és lázadt, hanem halálában is bízott az 
Atya akaratában, aki Fia által váltotta meg a világot. A  kereszten 
mondott szavai nem vereségről beszélnek, hanem győzelemről, 
mert így lett győzelem a halál felett. „Halál, hol a te diadalod? 
Halál, hol a te fullánkod?” De hála az Istennek, aki a diadalt ad
ja  nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által!

SZERDA A Fiú Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének 
képmása. Zsid 1,3 (Zsolt 50,2-3; Mk 14,53—65; Lk 21,5-19). Ne
künk embereknek az sem lett volna elég, ha angyalokat küld hoz
zánk az Isten! Vannak bizonyára Istennek fényes és hatalmas te

remtményei, akik egy szebb és jobb világban szolgálják az ő  szent 
akaratát. De teljes valójában ők sem jelenthették ki számunkra az 
Istent. Olyan valakinek kellett ezt tennie, aki előtt ők is leborulva 
hódolnak. A Fiúnak kell megjelenítenie, aki örök hasonmása, ki
ábrázolása és megszólalása Istennek. Aki maga is teremtő Úr lát
ható és láthatatlan felett. Jézus Krisztus által Isten mindent a tud
tunkra adott. Jézus által van utunk az Istenhez!

CSÜTÖRTÖK Hűséges az Úr, aki megerősít titeket, és meg
őriz a gonosztól. 2Thessz 3,3 (Zsolt 17,8; 5Móz 8,2-3; Lk 
21,20-28). Megmutatja Isten az ő erejét abban is, hogy megvédi 
az ő  ügyét ellenségeivel szemben. Nem mindenkit hódít meg az ő 
üzenete, de azért mindenki az Ő hatalma alatt áll. Hogyha alkal
matlan és gonosz emberek zavarni és hátráltatni akarják az ő  
munkáját, neki gondja van arra, hogy kárt ne tehessenek benne. 
Hűséges az Úr, aki erőt ad a megfáradtnak és megvéd az ellenség
gel szemben. „Erős vár a mi Istenünk” -  énekeljük Luther Már
ton szép énekét. Ha mi hűtlenek vagyunk, ő akkor sem fordul el 
tőlünk. Hűséges marad adott szavához. Érdemes Istenben bízni.

PÉNTEK Lehetetlen, hogy Isten hazudjon. Zsid 6,18 (4Móz 
23,19; Jn 10,17-25; Lk 21,29-38). Ábrahám bízott az Isten szavá
ban. Ezért várt, tűrt és remélt. Tlidta, hogy mindaz, amit az Isten 
ígért, azt be is teljesíti. Minden szava igaz. Isten szava és ígérete 
Jézus Krisztusban teljesedett be. Próféták jövendöltek róla és vár
ták megjelenését. Isten nem hazudik. Nem így az emberek. Az 
emberek szavát kételkedve fogadjuk. Tényleg igazat mond? Az 
ember szavában nem lehet bízni, mert a bűn megrontja az embe
ri szót. Az ördögöt nevezi a Biblia hazugság atyjának. Sátán volt 
az, aki azt hazudta az emberpárnak, hogy olyanok lesznek, mint 
az Isten. Azóta az ember hatalmas erővel küzd azért, hogy olyan 
legyen, mint az Isten. Isten akar lenni a szavával és ítélkezésével. 
Isten székébe szeretne ülni. Isten azonban ezt nem engedi. Test
vérek, mi soha ne kételkedjünk a mi Istenünk igazságában.

SZOMBAT Isten ezt az igét küldte Izráel fiainak, amikor bé
kességet hirdetett Jézus Krisztus által. Ő a mindenség Ura! 
ApCsel 10,36 (Jer 24,7; Ám 8,11-12; Lk 22,1-6). Isten a minden
ség Ura. Koméliusz személyes vallomása Péterben végérvényesen 
azt a felismerést munkálja, hogy Isten üdvözíteni kívánja azokat 
is, akik a zsidók szemében nem méltók az üdvösségre. Isten nem 
személyválogató és az ő szemében az Istenfélő pogány is olyan be
cses, mint a vakbuzgó hívő zsidó. Isten békességet hirdet Jézus 
Krisztus által minden népnek. Nem zsugoríthatjuk kicsire az 
evangélium ügyét azáltal, hogy válaszfalakat állítunk fel, mintha 
azokon túl nem lenne az Istennek népe. Jézusunk áldott légy, 
hogy te az egész világ üdvözítője vagy!

Kecskeméti Pál

Van-e valakid?
Zúg, dübörög zakatolva nagy se

bességgel a metró. A zajban alig ér
teni egymás szavát. De hát a késő 
délutáni időben kinek is van kedve 
beszélgetni. Fiatalok enyelegnek 
ugyan a sarokban, de az idősebbek 
arcáról lerí a fáradtság. „Hiába, 
hosszú a nap” -  sóhajtja oda mel
lettem egy férfi a társának. „És még 
nincs vége!” -  teszi hozzá. Otthon 
is.várja a sok tennivaló. Nincs vége a 
fáradozásnak -  mintha valaki mon
dott volna ehhez hasonlót, rémlik 
fel bennem. Igen! Az ótestamento- 
mi Prédikátor! (4,8) De ő feltette 
még a kérdést: ugyan kiért fárado
zom, s kiért vonom meg magamtól 
a jót? És ezzel azokra gondolt, akik 
egyedül vannak, akiknek nincs má
suk -  csak a munka, a fáradság, a 
hajtás. Kiért is? Ezt nem kérdezik,

mert csak magukra gondolnak. Az 
elégedetlenség, a hírvágy, a kapzsi
ság hajtja őket. Nekik semmi sem 
elég. Sápadt irigység hajtja őket, s 
nincs sem örömük, sem örömet 
szerezni nem képesek. A  teljesít
mény megszállottjai.

Egy elkeseredett asszony pana
szolta: minket anyánk mindig csak 
hajtott. Ha megkérdezte tőlünk, 
mit csinálsz, jaj volt nekünk, ha azt 
feleltük: semmit! Valamit, bármit, 
de mindig tenni kellett. De van-e 
kiért? Kiért loholsz, igyekszel, fá
radozol? Van-e valakid, akiért 
élsz, akiért áldozod magad? A Pré
dikátor józan és bölcs. Komoly a 
hangja, ám derűs a szíve. És derűs
sé akar tenni minket is. Felszaba
dítani a komor nézéstől, hogy csak 
a feladatot, a munkát lássuk. Meg

akar szabadítani a fáradt, unott lé
lektől. Attól, hogy az élet csak ta
posómalom. Lehet egymásért élni! 
Gondolj azokra, akikért élsz. Ne 
csak magadra. Lehet céltudatosan, 
hasznosan élni, fáradni azokért, 
akik körülöttünk és velünk van
nak. És mindjárt vidámabb lesz az 
életed, a szíved, talán az arcod is, 
mosolyod is más.

Egymásért vagyunk. Nem kell 
hát magányosnak maradni. Te is 
tudhatod: van valakid, aki szeret. 
Te is valakié vagy. Valakié, aki így 
ígérte: „íme, én veletek vagyok min
den napon, a világ végezetéig.’’ 
Nemcsak napestig, mindörökké. Ő 
érted nemcsak emberré lett, vállal
ta a terhes életet, hanem szenve
dett és meghalt a kereszten. Nem 
magáért élt, hanem „esedezik azo
kért, akiket megszentelt” (Róm
8,27) -  ma is, most is.

Bencze Imre

Az 1996. év második felében az 
Evangélikus Országos Múzeumnak 
1740 látogatója volt. A látogatók 43%- 
a, közel a fele külföldről jött, a világ 35 
országából. A legtöbben Európából és 
az Amerikai Egyesült Államokból jöt
tek, de szép számban voltak vendé
geink Kanadából, Kubából, Afrikából, 
Ausztráliából, Japánból, Tajvanról és 
Hongkongból is.

Múzeumunk az elmúlt évben a 
Teológiai Akadémián április 25-től de
cember 4-ig „Evangélikus középisko
lák a történelmi Magyarországon” 
címmel kultúrtörténeti szempontból is 
nagyon értékes kiállítást szervezett, dr. 
Fabiny Tibor egyháztörténész pro
fesszor rendezésében. A kimutatás sze
rint a látogatók száma 772 volt, ebből 
kb. 80 külföldi, közöttük egy 39 tagú 
egyetemista csoport a szlovákiai Eper
jesről.

Még az év második felében, október 
elejéig látható volt múzeumunkban a 
Luther-kiállítás. Különösen a német- 
országi látogatók nagy elismeréssel 
adóztak ennek a szép kiállításnak.

A  magyar honfoglalás 1100. évfor
dulóján 1996-ban országszerte ünnepi 
megemlékezéseket tartottak. Ebbe a 
rendezvénysorozatba kapcsolódott be
le múzeumunk is „ Thököly Imre és ko
ra” című időszakos kiállítással. 1906. 
október 21-én a szabadságharcos ma
gyar fejedelmek hamvait Törökország
ból Magyarországra szállítás közben 
Budapesten is feiravatalozták. Thököly 
hamvait a Deák téri evangélikus temp
lomban, II. Rákóczi Ferencnek és anyjá
nak Zrínyi Ilonának, valamint Bercsényi 
Miklós tábornok földi maradványait 
pedig a római katolikus Szent István- 
bazüikában. 90 év múlva, 1996. októ
ber 21-én du. 3 órai kezdettel volt a mi 
„Thököly Imre és kora” című kiállítá
sunk megnyitása. A  megnyitó beszédet 
D. dr. Harmati Béla püspök tartotta.

A  meghívott látogatók érdeklődés
sel tekintették meg a nagy szakérte
lemmel és gonddal készített nívós kiál-

Múzeumi Híradó
1996/H.

lítást és elismerésüket és köszönetüket 
a vendégkönyvbe is beírták. Jeszenszky 
Géza egyetemi tanár, volt külügymi
niszter írta: tyAz állandó kiállítás nagy 
értékeihez méltó a Thököly-kiállítás. A z 
utóbbi felidézi azt a tragikus helyzetet, 
amikor a kiutak hiánya olyan zsákutcá
ba, olyan keleti orientációba vezetett, 
amelynek csak rossz vége lehetett. 
Memento a mának!" Egy másik látoga
tó: „Egy egész ország és egy egész kultúra 
keresztmetszete látszik ezekben a tárlók
ban. Köszönet a szervezőknek, akik a 
millecentenárium évében a legnemesebb 
hagyományokat tudták összefoglalni és 
bemutatni ” -  A pannonhalmi apátság 
megbízottja így nyilatkozott: „Köszönet 
a gazdag és szép kiállításért, mely túl a 
kultúrtörténeti anyagon, az egyetemes 
keresztény értékeknek is tanulságos 
bemutatása..”

Jelen volt ezen az ünnepi alkalmon 
az USA marylandi Baltimore városa 
evangélikus német nyelvű gyülekezeté
nek dr. Naomi D. Naper vezetőségi nő
tagja is. Nagy élményt jelentett neki e 
múzeumi látogatás.

A Thököly-kiállítás előreláthatólag 
az 1997. évben is látható lesz. Igen 
hasznos és fontos ismereteket lehet itt 
szerezni a magyar protestantizmus 
XVII. századi gyászos évtizedeiről és 
egyúttal a magyar történelemből is. 
Ezért újból, nyomatékosan szeretnénk 
a fiatal nemzedék figyelmébe ajánlani 
az Evangélikus Múzeum kiállításainak 
megtekintését!

Múzeumunk vezetője középiskolás
ok számára „Evangélikus hagyományőr
zés” címmel pályázatot hirdetett. Ed
dig 10 pályamunka érkezett be. Az 
eredményekről tájékoztatni fogjuk az 
Evangélikus Élet olvasóit.

Feladatunknak tekintjük egyházunk 
kulturális kiadványainak támogatását is. 
Többek között a Magyarországi Luther 
Szövetség kiállításainkhoz kapcsolódó 
publikációit.

Munkatársi gárdánk 1996-ban új tag
gal gyarapodott, Liedemarm Ákos pesti 
nyugdíjas személyével, aki a pesti evan
gélikus gyülekezet első gondnokának, 
Liedemarm János Sámuelnek (a 2. tárló
ban látható az arcképe) egyenesági le
származottja. A  Liedemarm család tag
jai a XIX. században áldásos egyházi te
vékenységet végeztek, különösen is az 
Evangélikus Árvaegylet és a Protestáns 
Orsz. Árvaház működtetése érdekében. 
Isten áldása kísérje az új munkatárs 
szolgálatát, a többiével együtt!

Múzeumunk eddigi összes bejegy
zett látogatója 1996. december 31-ig: 
125 831 volt.

Dr. P. L.

A  ME VISZ kéri mindazok segít
ségét, akik támogatni tudják az 
adójuk 1%-ával az elsősorban moz
gássérültek, nevelőotthonosok, 
értelmifogyatékosok gondozását, 
illetve a Hang kiadását, hittanver
senyt, gimnáziumi munkát.

MEVISZ (Magyarországi Evan
gélikus Ifjúsági Szövetség), 

adószámunk: 19011352142

A Magyar Bibliatársulat által 
létrehozott Magyar Biblia Alapít
vány céljául tűzte ki a Biblia ma
gyar szövegének gondozását, fordí

tá sá t és kiadását, a bibliaterjesztés 
segítését határainkon belül és kívül 
élő magyarok között.

Évente több ezer Károli-féle for
dítású és új fordítású Bibliát osz
tunk szét az Alapítványra beérkező 
adományokból.

Kérjük támogassa személyi jöve
delemadójának 1%-ával ezt az 
örökértékű célt!

Cím: Magyar Biblia Alapítvány, 
1113 Budapest, Bocskai u. 35.

Adószám: 19700739-2-01
OTP folyószámlaszám: 

11714006-20267306

AZ ELET KENYERE
Róm 7,22-25/a

L. Tolsztoj világhírű író volt 50 
éves korában. Nagy vagyona, rang
ja, tekintélye, boldog családi élete 
megelégedetté, még önelégültté is 
tehették volna. Mégsem volt az. 
„Egy dologra gondoltam -  írja - , 
kerestem Istent. Régen elpusztí
tottam volna magam, ha homályos 
reményem nem lett volna, hogy 
megtalálom egyszer.” Élt és keres
te, mert Isten mindig is vele volt. 
„Nem kerested volna -  mondja 
Pascal - , ha már meg nem találtad 
volna!” A megtalálás meghozta 
számba a békességet. „Én Iste
nem, köszönöm ezt Neked!” Nagy 
változás volt ez, s többé nem tért le 
az útról. Mindaz, amit eddig álmo
dott jóságról, tisztaságról, békéről 
és szeretetről, új kijelentés fényé
ben sugárzott rá Jézus evangéliu
mi alakjáról. Amire vágyott, azt 
Krisztus kézzelfogható valósággá 
tette. Ez órától kezdve léte min
den akaratával ráadta magát Isten 
országa igazsága keresésére, arra 
kérve és ösztönözve mindenkit, 
hogy ugyanazt tegye. Állandóan az 
ajkán voltak e szavak, írótollából is 
ezek születtek legkönnyebben: 
„Keressétek először az Isten országát 
és igazságát, és ezek is mind ráadá
sul megadatnak nektek!” (Történe
lemformáló nagy igék.)

A böjt a testi, látható és a lelki, 
láthatatlan valóság megbillent 
egyensúlyának helyreállítására va
ló idő. Ennek érdekében hasznos 
lehet valamiről lemondani (pl. egy 
időre a tv-nézésről), és a megnyert 
időben lelkünk ablakait sarkig tár
ni a mennyek országa felé, hogy 
annak fénye, levegője, ereje beára
molhasson. A  nyitott ablakon át 
elér hozzánk a Hang, az Isten sza
va, igéje, amelyre várja a válaszun
kat, az imádságot és az engedel
mességet. „Igen, Atyánk” -  dob
ban a szívünk, alázattal meghajlik 
értelmünk. De micsoda kettősség! 
Hiszen fülünk meghallja, nyelvünk 
kimondja, szemünk meglátja, ke
zünk megteszi a rosszat, ami Isten 
mértéke szerint az.

„Tagjaimban egy másik törvényt . 
látok” -  mondja Pál apostol. „En 
nyomorult ember! Ki szabadít meg 
ebből a halálraítélt testből? Hála az

Istennek, a mi Urunk Jézus Krisz
tus!”

Bűnnel fertőzötten jöttünk a vi
lágra. Ennek a fertőzöttségnek a 
tünetei jelentkeznek a tagjainkon. 
Ebbe bele kell egyszer halni, halál
raítéltek vagyunk valamennyien. 
Az ítélet kihirdetése már megtör
tént, a végrehajtását Isten felfüg
gesztette. Adott egy esélyt, mert 
kegyelemben akar részesíteni min
ket. Annyit vár tőlünk mindössze, 
hogy hittel nézzünk fel a kereszten 
szenvedő Jézusra.

A pusztai vándorlás idején sok 
kígyómarta ember menekült meg, 

■ mert hitte, amit Isten mondott és 
felnézett az érckígyóra, és sokan 
meghaltak, mert nem hittek. Isten 
azt teszi, amit megígér, nem azt, 
amit mi megértünk vagy elképzel
hetőnek tartunk. A  keresztet olyan 
magasra állította fel, hogy az a vi
lág minden pontján tisztán látható. 
A „felnézés” a hit, az Isten szavá
nak komolyan vétele. „Nincsen üd
vösség senki másban, mert nem is 
adatott az embereknek az ég alatt 
más név, amely által üdvözölhet
nénk. ” (ApCsel 4,12)

,^4z Úrban való üdvösséget el
nyerhetjük, még ha akkora hitünk 
van is csupán, m int egy mustármag. 
Mert az erő Isten kegyelmében rejlik, 
nem pedig a m i hitünkben... Többet 
gondolj arra, akire nézel, ne annyira 
a nézés mikéntje foglalkoztasson! 
Sőt ne is törődj magával a nézéssel, 
azzal törődj, amit látsz, és ne láss 
semmi mást, csak Jézus Krisztust és 
Istennek benne kijelentett kegyel
mét. ” (C. H. Spurgeon)

Bozorády Zoltánná

IMÁDKOZZUNK!
Te halandó ember, Ha bánt a bűntu

dat,
Megrendült lélekkel, Lásd, mit 

szenved Urad
Bánd és utáld meg bűnödet, Hittel 

ragadd meg üdvödet,
S kegyelmet nyersz ma i t t  Ekv. 

211,7.

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELE
TET közvetít a Magyar Rádió a Kos
suth adó hullámhosszán' l997 .m árd- 
us 28-án, NAGYPÉNTEKEN, a Buda
pest Deák téri temlomból. Igét hirdet 
Zászkaliczky Péter igazgató-lelkész.

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1997. március 9.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Madocsai 
Miklós; de. 10. (német) Dietrich Tígge- 
mann; de. 11. (úrv.) D. Szebik Imre; du. 6. 
Bozóky Éva; U., Modori u. 6. de. fél 10. 
Csizmazia Sándor; Pesthidegkút, II., Ördög
árok u. 9. de. fél 11. Rihay Szabolcs; Békás
megyer, III., Víziorgona u. 1. de. fél 9. 
Magassy Sándor; Csillaghegy, HL, Mátyás 
Idr. u. 31. de. 10. Bozóky Éva; Óbuda, III, 
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. 9. (úrv.) Marosi 
Attila teol. szuppl.; de. 11. (urv.) Zászkaf 
liczky Pál; du. 4. szeretetvendégség; VH„ Vá
rosligeti fasor 17. de. 11. (úrv.J Szirmai Zol
tán; du. 5 szeretetvendégség szülőknek; 
VIII., ÚUffi út 24. de. fél l í .  Kertész Géza; 
Vm., Rákóczi út 57/b. de. 9. (szlovák) 
Cselovszky Ferenc; VÖL, Karácsony S. u. 
31-33. de. 9. Kertész Géza; Vili., Vgjda p. ui 
33. de. fél 10. Fabiny Tkmás; IX., Thaly Kál- 
mán u. 28. de. 11. dr. Rédey Páli Kőbánya, 
X., Kápolna u. 14. de. fél 11. Fabiny lámáit 
X., Kerepesi út 69. de. 8. Tamásy Támásné; 
Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) 
Gáncs Aladár; de. 11. (úrv.) Gáncs Aladár; 
du. 6. Ferenczy Erzsébet; XL, Németvölgyi 
út 138. de.. 9. Ferenczy Erzsébet; Buda- 
gyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. 
Balicza Iván; Budahegyvidék, XII., Ibrcsay 
V. u. 11. de. 9. (úrv.) Kőszeghy Tkmás; de. 11. 
(úrv.) Kőszeghy Támás; du. fél 7. Tkkács Jó
zsef; XIII., Kassák L. u. 22. de. 10. ifi. 
Kendeh György; XIII., Frangepán u. 43. de. 
8. ifi. Kendeh György; XIV, Lőcsei út 32. de.
II. (úrv.) Támásy Tamásné; XIV., Gyarmat u. 
14. de. fél 10. Tamásy Tkmásné; Pestújhely,
XV, Ifemplom tér de. 10. Rafael József; Rá
kospalota, XV, Juhos u. 28. (kistemplom) 
de. 10. Veperdi Zoltán; Rákosszentmihály,
XVI. , Hősök tere 11. de. 10. Börönte Márta; 
Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. fél 11. 
Blatniczky János; Mátyásiöld, XVI., Prodám 
u. 24. de. 9. Blatniczky János; Rákoshegy, 
XVH., Tessedik tér de. 9. Péter Attila; Rá
koscsaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. (úrv.) 
Kósa László; Rákoskeresztúr, XVH., Pesti út
I I I .  de. fél 11. Péter AttÚa; Rákosliget; 
XVH., Gázon Gy. u. de. 11. Kósa László; 
Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 
10. Havasi Kálmán; Pestszentimre, XVIII., 
Rákóczi út 83. (ref. templom) de. háromne
gyed 8. Havasi Kálmán; Kispest, XIX., 
Tfemplom 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; Budaörs, 
(ref. imaház) de. 9. Endreffy Géza

BÖJT 4. VASÁRNAPJÁN (LAE
TARE) a liturgikus szín: lila. Á dél
előtti istentisztelet oltárt igéje: Lk 
12,22-31; az igehirdetés alapigéje: 
Róm 7,22-25/a.

„ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK!” 
címmel evangélikus félórát közvetít a 
Magyar Rádió a Kossuth adó hullám
hosszán március 10-én, hétfőn 1330 
órakor. Előtte evangélikus korális- 
mertetés lesz 13.20 órakor.

„JÓ REGGELT ADJ, ISTENEM!” 
címmel evangélikus ifjúsági műsort 
közvetít a MTV 1. csatornája március 
8-án, szombaton reggel 8.00 órakor.

Evangélikus Rádiómisszió: 17.00-tól a 49
m-es rövidhullámon, 6235 kHz_____
március 8. szómba!: Missziói Híradó a lt p 
ramisszióról
március 9. vasárnap: „Elő vízcseppek” -  ige
meditációk
Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 19.

HAZAI ESEMENYEK
ZENÉS ÁHÍTATOK 

a Deák téri templomban 
március 16-án, vasárnap 20 órakor

FINTA GERGELY 
orgonái

Műsoron
Buxtehude és J. S. Bach művei 

Igét hirdet: TV^jtler Gábor 
* •  •

március 17-én, hétfőn 18 órakor 
MENDELSSOHN:

ÉLIÁS
oratórium

Közreműködnek:
Lindsay Wags taff -  szoprán 

Gaynor Keeble -  alt 
Marit Luther -  tenor 
Glyn Paul -  basszus 

A WARWICKI EGYETEMI 
KÓRUST ÉS ZENEKART 

STUART DUNLOP 
vezényli.

Igét hirdet: Zászkaliczky Péter 
A  belépés díjtalan.

A Kirándulók Ökumenikus Missziói 
Összejövetelén március 9-én du. 4 órakor 
a zuglói református templom imatermé- 
ben (XIV, Limanova tér 11.). A Magyar 
Evangéliumi Rádió Alapítvány munkáját 
Pecznyik Pál, az alapítvány munkatársa is
merteti. Videón bemutatjuk „Századunk 
nagy tévedése: az evolúció” c. előadást.

Különbejáratú összkomfortos napfényes 
szoba diáklánynak kiadó.

Tfel.: 176-0090

A KULMISSZIOI EGYESÜLET ren
dezésében március 17-én, hétfőn du. fél 6- 
kor összejövetel lesz a kelenföldi tanács
teremben (XI. Bocskai út 10.) dr. Ha
fenscher Károly tart előadást: „Őkumeniz- 
mus és hitvallásosság a misszióban” cím
mel. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Színes üvegablakok készítését teljes körű 
lebonyolítással, kiváló minőségben (terve
zés, engedélyezés, kivitelezés) vállaljuk. 
SCHNELLER MŰTEREM reggel és este. 
Tél.: 175-5188.

A Fébé Evangélikus Diakonissza Egye
sület gondozásában harmadik kiadásban 
húsvétra megjelenik: Túrmezei Erzsébet 
Őszből tavaszba című verseskötete 500,- 
Ft-os áron. Megrendelhető Gubek Mária 
címén: 2141 Csömör, Kossuth u. 1.
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TORONYÓRÁK
KORSZERŰEN VILÁGSZÍNVONALON

„TOREL ” ÓRAIPARI BT 
CT.: Kovács Jenff órásmester 

8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 6. 
©REL TeWon/Fax: 22/348-880, (22) 312-235

FÓT -  KÁNTORKÉPZŐ INTÉZET 
1997. április 12-én, szombaton de. 10 

órakor lesz a hathónapos kántorképző 
tanfolyam ünnepélyes záróvizsgája a 
Mandák Intézetben. A vizsgázók rokona
in, barátain kívül a gyülekezetek érdeklő
dő tagjait is szeretettel várják.,

HALÁLOZÁS
Dr. Predmerszky Tibor, az orvostu

dományok doktora, február 10-én, 78 
éves korában elhunyt. Temetése március 
5-én délután volt a Farkasréti temetőben. 
„Hívj engem segítségül a nyomorúság 
idején; én megszabadítlak téged és te di
csőítesz engem.” Zsolt 50,15.

GOMBOS LAJOS 
aranykoszorús harangöntő mester

2162 Örbottyán, 
Rákóczi út 119. Pf. 3. 
Telefon: 06/28-360-175 
Budapesti iroda:
XIII., Jász u. 60/B 
Telefon: 330-6394c2D

PESTSZENTLŐRINC 
Evangelizáció lesz március 10-14. kö

zött az evangélikus templomban (Kos
suth L. tér 3.), Sipos Ete Almos reformá
tus lelkipásztor szolgálatával.

Szabó Ltyosné Barabás Mária, la
punk hűsége olvasója Kertán, 86 éves 
korában elhunyt. 1996. december 27- 
én Kertán helyezték nyugalonira. „Bol
dogok a halottak, akik az Úrban hal
nak meg...” Jel 14,13.

A próhirdetés
Kisméretű templomi orgona jutányos 

áron eladó: Sipos 06-30-477-168

Egyházzene a kelenföldi evangélikus templomban 
(Bp. XI. Bocskai út 10.)

Vasárnaponként 18 órakor VESPERÁS, azaz énekes esti ima a XVI. századi 
protestáns hagyományok alapján, a Magyar Egyházzenei Társaság által támoga
tott Fővárosi Protestáns Kántorátus énekeseinek szolgálatával. Reformáció-kora
beli magyar dallamok, zsoltárrecitáció antifonával, a vasárnap igéjének rövid ma
gyarázata, korálok a gyülekezet és a kórus váltott éneklésével, magnificat,'közös 
könyörgés, az ünnep témájához kapcsolódó motetta. (Minden hónap negyedik va
sárnapján a vesperát a farkasréti templomban tartjuk.)

Március 2-án, 9-én és 16-án a vesperás keretében egy-egy ószövetségi témájú 
kantáta hangzik el G. Ph. Telemann Lukács passiójából. Közreműködik: Bubno 
Tamás (tenor), Pechan Kornél (bariton), Németh Csaba (orgona), valamint a gyü
lekezet kamarazenekara.

Március 16-án a 11 órai istentisztelet keretében Sulyok Imre kórusműveiből 
énekel a gyülekezet énekkara a Szeged-Kiskundorozsmai szt. Rókus plébánia 
Bárdos L. kórusával közösen. Vezényel: Gyuris János.

E vangélikus
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.
(970010/20)
Nyomás: rotációs ofszetnypmás 
720 009 Petőfi Nyomda RT, 
Kecskemét 
Felelős vezető:
SZABADOS TIBOR mb. vezérigazgató

Előfizethető az Evangélikus Élet 
Kiadóhivatalban közvetlenül vagy 
postautalványon.
Előfizetési díj belföldön: 
fél évre 1040 Ft, egész évre 2080 Ft 
Előfizetési díj külföldön: 
szomszédos országokban: egész 
évre 4500 Ft (postázással együtt), 
más országokban (nyugaton): 
egész évre 45 USD (68 DEM) 
légipostával: 66 USD (99 DEM) 
Csekkszámlaszám: 
11708001-20204127 
Beküldött kéziratokat nem őrzünk 
meg és nem adunk vissza!
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BÖJT ÖTÖDIK 
VASÁRNAPJA

ORSZÁGOS
EVANGÉLIKUS

HETILAP ÁRA: 40  FT

Isten minden emberből új életet akar teremteni
_______ és ezért kénytelen összetörni minket,
____________ ______mert amit mi építettünk,

az alapjáig rossz, azt nem lehet kifoltozni,
_____________ renoválni, azt le kell rombolni,
_____________ hogy újat építhessen helyébe.
_________Isten azért pusztít, hogy építhessen.
________ Azért tör össze, hogy újjáteremtsen.

Túróczy Zoltán

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

A TARTALOMBÓL“
ÚJ PRÓBATESTVÉR A FÉBÉ 

EGYESÜLETBEN

SZABADSÁG ÉS FELELŐSSÉG

A KIMONDHATATLAN

ÁLDÁS VAGY ÁTOK?

A  P á s k a b á r á n y
2M ózes 12,12-13

Ismét egy választott ember áll előttünk böjti so
rozatunkban, Mózes. Neve: „vízből kivett” -  utal 
arra, hogy Isten öt csodálatosan mentette meg at
tól a haláltól, ami minden újszülött zsidó fiúra 
várt. Hosszú évek, évtizedek alatt nevelte őt Isten, 
míg megkapta a feladatot: Mepj a Fáraóhoz, és 
kérd meg, hogy engedje el a zsidó népet -  Fáraó 
vonakodott Ekkor jött a tíz csapás, hogy megtöije 
Fáraó keménységét lüdjuk, hogy az utolsó csapás 
az elsőszülöttek halála volt De figyeljünk arra, 
hogy ez az ítélet az egész Egyiptomra érvényes volt. 
Halál várt minden elsőszülött fiúra. Egy mód volt 
a menekülésre, amit Isten Mózes által adott a zsi
dó népnek. Minden házat meg kellett jelölni egy 
leölt bárány vérével. És amikor jött az öldöklő an
gyal, hogy végrehajtsa a szörnyű ítéletet, ha meg
látta a vért, továbbment és ott megmenekült az el
sőszülött fiú.
Milyen csodálatosan kapcsolódik itt össze a leölt 
bárány szerepe Jézus Krisztus áldozatával és véré
vel. Hadd idézzük itt Luther énekét, amely egy
szerre dicsőíti a Páskabárányt és Jézus vérét.
„Ő, akit Isten rendelt rég: / Húsvéti tiszta Bárány. 
Váltságul adta életét / Golgota keresztfáján. 
Ajtónkon szent vére jel. / Ha hitünk reá mutat fel, 
Sátán, halál nem árthat / Hallehya!”

(Ékv. 215,4)

Jézus saját magáról mondja: aki hisz az én be
szédemnek, nem megy ítéletre, hanem átment a 
halálból az életre. Böjt arról beszél, hogy mind
nyájan bűnünk miatt ítélet alatt vagyunk. A mai 
vasárnap zsoltára ugyanerről beszél (Judica). Éle
tünk javítgatása, magunk mentegetése mit sem ér. 
Isten előtt egy segít, ha mi is a Bárány vére alá me
nekülünk. Luther szerint már a keresztség is Jé
zus megváltó vérét jelenti és még inkább az úrva
csora: Ez az én vérem, amely érettetek adatott. Mi
vel ma Judica vasárnapján, az ítélet vasárnapja 
van, ezért ragadjuk ki Mózes történetéből ezt a 
szakaszt Nagypéntek óta tudjuk, hogy az ítélet Jé
zuson teljesedett be. Bűnünket Ő felvette magára és 
Ő bűnhődött Isten Jézusért a kereszten kiengesz- 
telődött a világgal. Most rajtunk a sor, ahogyan 
Pál mondja: Krisztusért kérünk, békü|jetek meg 
Istennel. A Golgotái kereszt így lehet számunkra a 
békesség és éj élet forrása. Nagyhéthez közeledve 
már ez a vasárnap is hirdeti személyesen mind
annyiunknak a bűnbocsánatot, ha hiszünk az O 
értünk hullott vérének bűntörlő erejében.

Gáncs Aladár

ORSZÁGOS 
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Ágnes)
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Ibi.: 176 23 35,176 24 48, Fax: 176 24 40 
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Protestáns szerepvállalás
az 1848-49-es forradalomban és szabadságharcban

fisten! ki a szabadságra,
Őrök jó s jog alapjára 
Építéd országodat,
S tűröd, hogy a jó s gonoszság 
A jog és jogtalanság 
Szüntelen harcoljanak:
H ála!-hála!
Győzött a jó, győzött a jog, az igazság 
S diadalmas a szabadság!”

Székács József pesti lelkész Ima című versével így 
üdvözölte 1848 tavaszán a változó időket, és öröme 
hűen tükrözte a magyar protestáns egyházak szolida
ritását a forradalommal. Ennek magyarázatát nem
csak ezen egyházak egyéni érdekeiben, hanem a pro
testáns etikában, protestáns szellemben kell keres
nünk, amely elfogult volt a nemzeti érdekek, á prog
resszió iránt.

Raffay Sándor néhai evangélikus püspök szavait 
idézve: protestantizmus az önálló egyéniségek val
lása. .. Ez az autonóm életre való törekvés adja a kulcsát 
annak a történelmi jelenségnek, hogy a vallásszabadság 
valamint a nemzeti szabadság és függetlenség hősei és ve
zérlő alakjai mindenütt és mindenkor jórészben protes
tánsok voltak. ” (A protestantizmus története)

1848-49-ben, nemzeti múltunk eme hőskorában is 
döntő szerepet játszottak evangélikusok és reformá
tusok. Ezek sorában az első hely a „magyarok Móze
sét”, Kossuth Lajost illeti meg. „Messianisztikus” sze
repvállalása révén akkora népszerűség övezte, ami
lyen Hunyadi János óta senkit sem Magyarországon. 
Egyszerre volt a legnagyobb szónokunk és fáradhatat
lan adminisztrátorunk. Állhatatos demokrata és pat
rióta.

A feudalizmus ádáz ellensége és a polgári fejlődés 
következetes híve. Világnézetének kialakulásában -  
maga vallotta be -  nagy szerepet játszott a Dekalógus, 
a Tízparancsolat.

Kossuth neve mellett említendő Petőfi Sándor neve 
is. A lánglelkű evangélikus költő a hazafiság örök pél
dáját nyújtotta, és nyújtja ma is nemzedékről nemze
dékre. A szabadságharc protestáns államférfiad had
vezérei és költői között Szemere Bertalan, Görgey 
Artúr, Jókai Mór, Arany János neve úgyszintén hallha
tatlan.

Maguk az egyházak, így az evangélikus is, az 1848- 
as forradalmi változásokban a nemzet és az egyház 
évszázados problémáinak együttes megoldását látták. 
Az áprilisi törvények a feudalizmus addig makacs ke
reteit áttörve, egy népképviseleten alakuló demokra
tikus rendszer alapjait teremtették meg, helyreállítva 
a nemzeti szuverenitás, önérzet megtépázott büszke
ségét, ugyanakkor a XX. törvénycikk kimondta az 
egyenlőséget a „bevett vallásfelekezetek” között, 
megszüntetve így a katolikus egyház privilegizált sze
repét. Az evangélikus egyház -  és a többi bevett val
lás -  emancipációját hosszú harc, küzdelem előzte 
meg. A Habsburg-dinasztia egyrészt a katolicizmus
ban konzervatív politikájának biztos támaszát látta, 
másrészt mindig is úgy tekintett a többi keresztyén 
egyházra, mint a nemzeti, nemzetiségi erők meleg
ágyára, amely a birodalom egységét ássa alá.

Ebben a látásmódban volt is realitás. Említettük, 
hogy főképp a protestáns egyházakban a nemzeti el
kötelezettség, a liberális eszmék iránti mozgalom 
mélyebb gyökerű volt. A  reformáció kora óta az is
meretterjesztés zászlóvivői voltak: ők adták a laikus 
hívők kezébe a Bibliát, lendítették fel a népoktatást 
iskolák alapításával, és karolták fel a nemzeti nyelv 
ügyét.

Egyházstruktúrájukban a presbitériumok megszer
vezése is a demokratikus gondolkodást, a közös fele
lősségtudatot terjesztette el. Puritán gondolkodás- 
módjuk a polgári társadalmak új embertípusát terem
tette meg. Mindezen gondolatok után kijelenthetjük, 
hogy az 1848-49-es szabadságharc vezetői a reformá

ció, a protestantizmus szellemi örökségével felvértez
ve hozták meg korszakos döntéseiket.

Az evangélikus egyház, mint többnemzetiségű egy
ház, az etnikai törésvonalak mentén megosztottá vált 
ebben a történelmi időszakban. Ennek fő oka a nacio
nalizmusban keresendő. A nemzetiségek, szászok, 
szlovákok csalódtak a forradalom magyaros irányvo
nalában, saját nemzeti érdeküknek megfelelően dön
töttek, és a magyarok ellen fordultak.

Összességében mégis elmondható, hogy az evangé
likus egyház a magyarságért aggódó lelkészei, püspö
kei révén kiállt a forradalom oldalán. Nem véletlen, 
hogy a bukást követő megtorlás idején három evangé
likus püspököt is bebörtönöztek. Rázga Pál pozsonyi 
evangélikus lelkészt pedig a forradalom melletti bátor 
helytállása miatt 1849. június 18-án ki is végezték.

Amikor 1848 novemberében Windischgrätz a csá
szári seregeket Magyarország ellen vezette, Haubner 
Máté győri evangélikus püspök egyházkerülete lelké
szeihez intézett körlevelében ezt írta: „Kimondták a 
törvényben, hogy minden embernek jogában kell állani, 
hogy emberré lehessen! S íme támadott ellenség; ki 
elleneszegül, s az előbbi, embert embertelenítő zsarnok
ságot továbbra is fönn akarja tartani. ... Testvéreim! 
nem csupán anyagi nyereség az, melyet nemzetünk eddi
gi küzdése szerzett, hanem lelki szabadság!” (Bucsay 
Mihály: A  protestantizmus története Magyarorszá
gon)

Haubner Máté szavaiban az igazi evangélikus hit és 
az igazi hazaszeretet fonódik egybe. Gondolataival és 
személyes kiállásával a forradalom ügye mellett -  
amiért Világos után ő is 6 év várfogságot kapott - , azt 
a példaszerű evangélikus magatartást tanúsította, 
amelyik Krisztusba vetett hittel és bizalommal az el
nyomó rendszerrel szembeni igazságot, a tiszta lelki
ismeret szavát a politikai meghunyászkodás fölé eme
li, és a következményeit bátran viseli.

Máté Zoltán

KÉSZÜLÜNK A IX. EVANGÉLIKUS VILÁGGYŰLÉSRE
Hongkong, 1997. július 8-16.

7. HIVATÁSUNK:
ISTEN TEREMTETT VILÁGÁNAK 

MEGŐRZÉSE

A nyolcadik altéma

1. A  mai világ ökológiai krízise

A  nyolcadik altéma olyan világméretű veszélyekre hív
ja föl figyelmünket, melyekre alig két-három évtizede 
eszmélt rá az emberiség. Ez a súlyos veszedelem már a 
ma élőket is, de még inkább gyermekeinket és unokáin
kat fenyegeti: a teremtett világ, emberi környezetünk, 
földi otthonunk egyre fokozódó pusztulása (oikos = la
kóház, innen az „ökológia” elnevezés).

A  korlátokat nem ismerő, rohamos tudományos-techni
kai fejlődés felelőtlen emberi kezelése ugyanis a XX. század 
végére oda juttatta világunkat, hogy egyre romlik, pusztul 
körülöttünk Isten szép világa, emberi környezetünk Kiirt
juk a Föld nagy erdőségeit, ezért terjednek a terméketlen 
sivatagok. Növény- és állatfajok százai, ezrei tűnnek el a 
természetből, mert tönkretettük életföltételeiket. Folyó
ink, tavaink és a tengerek egyre növekvő szennyezése 
megöli élővilágukat, és megfoszt milliókat az egészséges 
ivóvíztől. Modem iparunk, gépeink és autóink megmér
gezik a levegőt. Közben áttörik a Földünket védelmező 
„ózonpajzsot”; a „melegházi hatás” révén megváltoztat
ják a földrészek éghajlatát. Csak a legfenyegetőbb veszé
lyeket említettük! Az életfolyamatokba való felelőtlen 
emberi beavatkozás (biotechnika, génmanipuláció) pedig 
magát az ezerszínű, csodálatos életet akarja átalakítani. 
Az ember végtelen öntudata és önimádata, amellyel magát 
a világ és az élet egyedüli urának képzeli („olyanok lesztek, 
mint az Isten”, lMóz 3,5), súlyosan beárnyékolja modem 
világunkat.

A  huszadik század vége ezért új fejezetet nyitott teológi
ai gondolkodásunkban, és egészen új kérdéseket vetett 
föl az egyházak és a keresztyének etikai életfolytatása, Is
ten előtti felelőssége területén.

2. Új „ teremtés-teológia ” felé

A  teológia története során nemegyszer hangzott el a 
vád: a reformáció olyan hangsúlyozottan állította előtér
be Krisztus keresztjét, a megváltás isteni művét, a máso
dik hitágazatot, hogy közben sokszor megfeledkezett a 
teremtés és gondviselés, valamint a Szentlélek újjáterem
tő műve, az újjászületés bibliai üzenetéről, az első és a 
harmadik hitágazatról.

Kétségtelen, Luther és a reformáció egész teológiája 
valóban „krisztocentriküs” teológia. Anélkül azonban, 
hogy ezzel eljelentéktelenítené vagy háttérbe szorítaná a 
teremtés és gondviselés bibliai igazságait vagy a „Szentlé
lek műve”, a megszentelt új élet teljes örömhírét!

De az is bizonyos, hogy földi otthonunk az „oikos” mai

krízise sok vonatkozásban új oldalakról és új erővel állítot
ta elénk az első hitágazatot és annak bibliai, valamint refor- 
mátori igazságait. Az új, mai „teremtés-teológia” területé
ről csak három ilyen fölismerést említünk.

Először: A világ mai ökológiai krízise új oldalról vüá- 
gítja meg Isten világunkban való jelenlétének és „folyta
tódó teremtő művének” bibliai igazságait. Mai teológi
ánk -  Luthert követve is -  erőteljesen hangsúlyozza: Isten 
számunkra láthatatlanul ugyan, de jelen van ebben a földi 
világban is. Nemcsak megkezdte, de folytatja is újat terem
tő munkálkodását, és gondot visel teremtményeiről. Tehát a 
véges valóság igenis képes befogadni a Végtelent (finitum 
capax infiniti), amint ezt Isten testtélétele a Názáreti Jé
zusban, az újjáteremtő igehirdetés, keresztvíz és úrvacso
rái kenyér és bor csodája is igazolják.

Másodszor: Bár Isten jelenléte egyedülálló módon va
lósult meg a Názáreti Jézusban és valósul az igében és a 
szentségekben, a természet és az embervilág mégis telve 
van Isten reális jelenlétének jeleivel. A  természet csodái, 
az emberi élet és a történelem „Isten álarcai" (larvae Dei) -  
vallja Luther. Bennük sokszor váratlanul fölragyognak Isten 
rejtett jelenlétének és munkálkodásának fénysugarai. Bib- 
liai-reformátori teológiánk ezért szemben áll a földi világ és 
élet megvetésével, minden egyoldalú aszkézissel és világmeg
vetéssel Valljuk: mind ez a földi-testi világ, mind a látha
tatlan lelki, spirituális valóságok ugyanannak a teremtő 
szent Istennek a tulajdona és alkotása, gondviselő-újjá- 
teremtő, szüntelen munkálkodásának a színtere.

Végül: a megváltás müvének szolgálata mellett Isten te
remtő és gondviselő munkájába is belevonja földi „képmá
sát", az embert. Rajtunk keresztül is alakítani akarja, őrzi 
és újjáteremti földi világunkat. Innen nyernek ma egészen

új, hangsúlyozott értelmet olyan ismert bibliai igék, mint 
Isten kezdeti parancsa az első emberpárhoz, hogy „mű
velje és őrizze” a teremtett vüágot (lMóz 2,15), amelyben 
ma különösen nagy hangsúly esik annak megőrzésére. 
De új színben és hangsúllyal értjük Pál apostol igéjét is: 
„Isten munkatársai vagyunk" (lKor 3,9). Isten „munka
társaiul” hívattunk el, mind az evangélium továbbadásá
ban, a kiengesztelés szolgálatában, mind az élet, a ter
mészeti világ, a család és a társadalom élete megőrzésé
ben.

3. Keresztyén etikai felelősségünk a mai „ökológiai 
krízisben”

Mindebből is nyilvánvaló: az új „ökológiai etika” és 
föladatai területén az egyházak és a keresztyének nem 
másokat követve, valami „idegen földön” járnak. Isten 
láthatatlan, teremtő, gondviselő és újjáteremtő munkálko
dásában való keresztyén részvételünk, elhivatásunk ezáltal 
nyeri el a „legmagasabb szentesítést”, értékelést a mai öko
lógiai világkrízisben! Földi hivatásunk -  Luther „hivatáseti
káját” követve -a z t is jelenti, hogy Isten teremtett világának 
őrzői, „sáfárai”, és nem korlátlan urai vagyunk!

Ezért kap ma olyan jelentős hangsúlyt a keresztyén eti
kában az „ökológiai etika” új fejezete. A hongkongi 
evangélikus világgyűlésen is széles körű megvitatásra ke
rül majd ez az új témakör: hitünkből következően mit kell 
tennünk a föld, a víz, a levegő szennyezése, a növény- és ál
latvilág pusztulása, az emberi életet fenyegető éhség beteg
ségek, a bűn és halál sokféle támadása ellen?

Mit tehetünk mint egyházak, mit tehetünk mint ke
resztyén emberek a társadalom, a világ lelkiismeretének 
ébresztése terén? És mik keresztyén, konkrét etikai fö l
adataink egyfelől a saját indusztrializált, konzumorien- 
tált északi féltekénkén; másfelől a nyomorúsággal küz
dő „harmadik világ” egyházaiban, keresztyénéi kö
zött?

Bizonyos, hogy az egyházak és világszervezeteik már a 
legutóbbi két évtizedben is széles körű, aktív szolgálatot 
végeztek ezen a területen. Gondoljunk az Egyházak Vi
lágtanácsa sokéves, ismert nagy programjára („Igazsá
gosság, béke és a teremtett világ épsége”). Gondoljunk a 
Lutheránus Világszövetség és regionális szervezetei szá
mos konferenciájára, de mindenekelőtt a legutóbbi világ
gyűlés (Curitiba-Brazüia, 1990) részletes ajánlásaira 
ezen a területen!

De még több a föladat, ami reánk vár. Ma és a harmadik 
keresztyén évezredben. Mind személyes életünk, mind gyüle
kezeteink, mind evangélikus egyházaink és az ökumenikus 
keresztyén összefogás területein. Hongkong nagy tanácsko
zása sokat tehet majd hogy új fényben láthassuk teológiai, 
igehirdetési, nevelési és életfoíytatásbeli, gyakorlati tenniva
lóinkat Isten teremtett világa megőrzésében.

Dr. Nagy Gyula
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„PÉLDA
BESZÉDEK”
Aki szeretetre 
törekszik, 
fátyolt borit 
a vétekre, 
de aki folyton 
arról beszél, 
elszakad 
barátjától.

Böjti jelképek
Mikor a tanító 

valami nehezen ért
hető dologra akaija 
megtanítani tanít
ványait, nem elég
szik meg azzal, hogy 
csak beszél nekik 
arról. Krétát vesz 
elő és felrajzolja a 
táblára. Vagy elké
szíti agyagból, vagy 
fából azt, amit 
szemléltetni és meg
értetni akar. Ez be

széd nélküli tanítás. Azt is mondhatjuk: látható szavakkal 
való tanítás. Az ilyen szavakra jobban visszaemlékszik 
az ember, mint a közönséges szavakra. Mikor az édes
anya messze földre és hosszú időre távozó fiától búcsút 
vesz, nem tudja elmondani, mit érez. A szavak nem ele
gendők ehhez. Ilyenkor két kaiját kitárja és keblére öle
li fiát. Ez az édesanyai ölelés látható szó, melyet a fiú so
ha el nem felejt.

Jézus élete utolsó estéjén együtt volt tanítványaival. 
Ekkor tartotta legnagyobb beszédét is. Áhítatos ünnepi 
hangulat uralkodott a teremben. Közeledett a vég. Jézus 
teste nemsokára mintegy megtöretik s kiontják a vérét. 
Miért? Hát azért, hogy az asztalnál ülő Péter minden bű
nére bocsánatot nyerjen. Azért, hogy az oldalán levő Já
nos soha el ne felejtse, milyen bensőségesen szerette őt 
Jézus. Azért, hogy a kételkedő Tamás erőt nyeljen a Meg
váltójában való teljes hitre, bizodalomra. Mindez olyan 
nagy és gazdag volt, hogy Jézus nem tudta közönséges 
szavakkal kifejezni, értésükre adni. Tehát látható sza
vakkal mondotta el nekik. Kenyeret vett kezébe, megtör
te, tanítványainak adta és így szólt: „Ez az én testem". 
Amint én ezt a kenyeret megtöröm és néktek adom, úgy 
töretik meg az én testem és adatik oda -  éretted Péter, 
éretted János és éretted Támás. Bort is töltött a kehely- 
be, s miközben odanyújtotta tanítványainak, így szólt: 
„Ez az én vérem”. Amint ezt a bort a kehely be öntöm, úgy 
ömlik ki vérem -  hogy közületek minden egyes bűnbocsá
natot, életet, üdvösséget nyeljen.

Aki közülünk odatérdel az úrvacsorái asztalhoz, 
ugyanazt éli át, amit Jézus első tanítványai éltek át. Jé
zus mindegyikhez odajön, nevén szólítja és önmagát ad
ja oda neki. S aki elfogadja Jézust, az bűnbocsánatot, 
üdvösséget, életet nyer.

Joelsson G. A

KEPREJTVENY

KÖSD ÖSSZE!

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

JAMBOREE -  TALÁLKOZÓ

VEDD ÉS OLVASD!
Játékos ismerkedés a Bibliával

Lukács evangélista, amikor leírja Jézusnak a Golgotához 
vivő útját, idézi az Úr szavait. Jézus itt egy ószövetségi pró
féta szavait idézi. Melyik prófétáról van szó? Ennek kiderí
tésében segít a lábjegyzet, a lap alján található utalások jegy
zéke. Keressétek ki a prófétai könyv megfelelő helyét, és ak
kor meg tudtok felelni a következő kérdésre is: mi növi be az 
oltárt? A múlt heti kérdés ez volt: Hol, mikor és kiknek 
mondja Jézus, hogy „hagyjátok abba!”?

A megoldás: nagycsütörtök este, a Getsemáne-kertben a 
védelmére kelő tanítványoknak.

A moissoni Béke-jamboree 1947. 50 éves jubileuma alkalmá
ból 1997. július első három hetében a francia cserkészek emlék
tábort szerveznek. Erről igyekezni fogunk többet megtudni.

Mi, a válogató táborokon részt vett, illetve a Moissonban járt 
magyar cserkészek is megemlékezünk az 50. évfordulóról. Egy
napos találkozást rendezünk (önellátással) Budapest-Ady- 
ligeten, a Sztrilich Pál cserkészparkban, a Julianna-majorban, 
1997. június 14-én, szombaton.

A találkozó tervezett programja: 10 órától gyülekezés, a cser
készpark bemutatása, 12 órakor: zászlófelvonás, 12.20-kor ima a 
tábori kistemplomban, 12.30-13.30 ebéd (tarisznyából), 13.30-tól 
megemlékezések, élménybeszámolók, tapasztalatcsere, 17-kor 
vacsora (tarisznyából), 18-kor tábortűz, 20 órakor zászlólevonás.

Az érdeklődők jelentkezzenek az MCSSZ Szentirmai József 
fcs. vt., 1519 Budapest, Pf. 398. címen levélben, vagy napközben 
a 136-8982 telefonszámon.

Kérjük, hogy a találkozóról érdekelt cserkésztestvéreinket is 
értesítsd!'

A hatodik parancsolat
Ne paráználkodj!

„Hallottátok, hogy megmondatott: Ne paráználkodj! Én 
pedig azt mondom nektek: aki kívánsággal tekint egy 
asszonyra, már paráznaságot követett el vele a szívében. “ 
(Mt 5,27-28)

Két helyszín, bár nagyon közel vannak egymáshoz, 
mégis ellentétes dolgok történnek. Az egyik hely: a Sínai- 
hegy teteje, ahol Mózes találkozik Istennel, és az Úr át
adta a két kötáblára írt Tízparancsolatot, köztük ezt is: 
Ne paráználkodj! A másik hely szöges ellentéte az előb
binek, más érzés, más dimenzió: a Sínai-hegy lába, ahol 
Izrael népe várakozik, és a saját maga által készített 
aranyborjú imádásával hűtlenkedett. Ebből a szituáció
ból is élesen kirajzolódik a fent és a lent ellentéte. Fent 
(a Sínai-hegy tetején) a tökéletes Isten, lent (a Sínai-hegy 
lábánál) pedig a gyenge és erőtlen, bűntől beszennyezett, 
esendő ember.

Mint ahogy a többi parancsolat, ez is az elsőre vezet
hető vissza: En vagyok az Úr, a te Istened. Ne legyen más 
istened! Ha olvassuk az Ószövetséget, láthatjuk, hogy a 
zsidó népnek mégis számtalanszor volt más istene, s 
hagyta el hűtlenül az egyetlen Istent; a szerető mennyei 
Atya pedig mindig visszafogadta tékozló fiát.

Ami megvan nagyban, megvan kicsiben is. Valóban, ta
lálkozhatunk „kisebbfajta” paráznaságokkal is a zsidó 
nép történetében, amiket „csak” embertársaikkal csele
kedtek. Luther szerint is felebarátunkat megkárosítani 
legjobban a hozzá legközelebb állón, a legnagyobb kin
csén, a hitvestársán keresztül lehet, aki vele egy test és 
vér. Izrael népénél az volt a rend és a törvény, hogy min
denkinek házasságban kellett élnie. Éppen ezért az ifjú
ságot a lehető legkorábban megházasították, a szüzesség 
állapotát pedig semmire sem becsülték, viszont semmifé
le nyilvános paráználkodást nem engedtek meg sem nők
nek, sem férfiaknak -  nem úgy, mint mostanában! Ezért 
volt náluk a házasságtörés a legelterjedtebb paráznaság.

Luther szavai napjainkban is hitelesen csengenek, hi
szen az emberi alaptermészet nem változott meg az el
múlt évezredek alatt, így ez a parancsolat most is figyel
meztet bennünket. A szívünk legmélyére kellene zárnunk 
és eszerint élnünk. S mit teszünk ehelyett?! A langyos 
semmittevésben egész jól elvagyunk -  megszegett ígére
tek, felrúgott elvek, átvert ügyfelek, cserbenhagyott bará
tok, elfelejtett családtagok, elhanyagolt lélek, porosodó 
Biblia, hűtlenül elhagyott Isten; saját hűtlenségünk áldo
zatai. „De hiszen ez nem igaz!” -  mondjuk sokszor, s ezt 
valóban elhisszük. Embertársainknak és magunknak ma
gyarázkodhatunk, ám Isten előtt ezt nem tehetjük. Ő 
nem csak tetteinket figyeli, hanem gondolatainkba is be
lelát.

A paráznaság maga a hűtlenség. A hűtlenségnek pedig 
egyetlen ellenszere van: a hűség. De mi az a hűség, és ki 
a hűséges ember? Mácz István így ír a hűségről Kísértés a 
jóra című könyvében: „Hűséges az, aki adott szavát meg
tartja. Hűséges az, aki szeretetten elfogadott barátját el nem 
hagyja, féleségét vagy férjét egy életen át segíti, kitart mellet
te, becsüli Hűséges az, aki hazáját »rendületlenül« szereti, 
és sorsát akkor is vállalja, ha az nehéz. ”

A hűség ragaszkodás, kitartó ragaszkodás valakihez, 
valamihez, eszméhez, eszményhez, hivatáshoz, feladat
hoz minden körülmény között, nem csupán akkor, ami
kor könnyű, amikor érdek, érdem, dicsőség és győzelem. 
(...) Hűség nélkül bizonytalanná válik a szeretet, a szere
lem, a barátság, az üzleti vállalkozás. A hűség reménye, 
elvárása, feltételezése nélkül nem jöhet létre igazi embe
ri kapcsolat, és nem teremtheti meg azokat a gyümölcse
it, melyek életünket emberivé tennék. Emberi kapcsola
tainknak napjainkban tapasztalt elszegényedése éppen a 
hűtlenség.

Hűség. Kezet nyújtani -  de kezet soha el nem engedni! 
Megszeretni és megszerettetni -  de kitartani egy életen 
át a kapcsolatban! Vállalni a hűséget, mely nem elszegé
nyít, hanem a hűség ideje alatt felfedezteti velünk azt, 
amit eddig nem ismertünk meg a másikban. (...) A hűség 
a becsületből következik. A történelem folyamán mindig 
volt, van és lesz értéke a hűségnek. Soha nem volt olyan 
idő, amikor az árulást, a hűtlenséget tisztelték, fogadták 
volna el. (...)

Hűség töltse be szívedet!”
Én csak kérhetem, de Isten parancsolja: Ne paráznál

kodj!
Herényi Boróka 

és Sági Péter

Ha engem szeretsz, szabad lehetsz az élet tiszteletére.
VI. (Ne paráználkodj!)

Szabad lehetsz kísértő gondolatoktól, 
nem kell, hogy érzékeid rabja légy.
Életed a hűségben teljesedhet ki, 
nem kell mindenáron kitörnöd, mint valami fogságból. 
Nem kell szexlapokat bújnod vagy mocskos filmeket néz
ned,
nem szorulsz rá alkalmi partnerekre.
Felismerheted, hogy a nemiséget és a szerelmet is
ajándékként kínálom neked,
nem vonok meg tőled semmit, ami szép,
ezért hát nem kell kerülőutakon hajszolnod a gyönyört.
Ha engem szeretsz, szabad lehetsz kísértő gondolatoktól.

Egy korty bor, egy falat ostya -  ennyit ad csupán Jézus?
, Jézus Krisztus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, ke

zébe Vette a kenyeret, hálát adott és megtörte, tanítványainak 
adta, és ezt mondta: Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely 
tiértetek adatik. Ezt cselekeejjétek az én emlékezetemre. Ha
sonlóképpen miután vacsoráit, kezébe vette a poharat is, há
lát adott, nekik adta, és ezt mondta: Igyatok ebből mindnyá
jan, e pohár amaz új szövetség az én véremben, amely tiéret
tetek és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Ezt cseleked
jetek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre.”

Régen is, ma is sokan vesznek úrvacsorát De azt kö
zülük senki sem tudja, mit gondolnak éppen a többiek, 
milyen gondolat keríti hatalmába az ő szívüket Nem kell 
nagy emberismeret ahhoz, hogy rájöjjünk: vannak, akik 
csak szokásból járnak el az istentiszteletekre, vagy pedig 
azért, mert „úgy illik”. Úrvacsora? Egy korty bor, egy fii
lat ostya, ennyi!

De valóban csak ennyit jelent nekünk az úrvacsora?
Jóleső érzés tudni, hogy sokan vagyunk, akiknek nem. 

Szerintem sincs annál felemelőbb érzés, mint amikor Is
ten kegyelmében részesülünk. Ilyenkor a lelkem felsza
badul, s a rabságból szabadult madár boldogsága és sza
badságérzete tölt el. Más fiatalnak a különböző szórako
zóhelyek jelentenek örömet, s hallani sem akarnak Isten

ről, vagy úgy gondolják, hogy Ő úgyis mindent megbo
csát akkor meg nem mindegy, hogy mit és mennyit vét
kezem ellene? A válasz: nem mindegy, mert az Űr nem 
egy automata*' hogy mindent megtegyen; amit csak aka
runk Tőle. Bármennyire is szeret minket, megbüntet sőt 
éppen azért, mert annyira szereti az embert. Sajnálom 
azokat akik nem akaiják megismerni Istent. Mert ők 
nem tudják, hogy Jézus sokkal többet tud adni, mint egy 
„jó szombat esti buli”. Mert amikor megsemmisülve, el
hagyottan ott állunk a világban, s szívünk csordultig telt 
szenvedéssel, csalódással, reménységgel, akkor nincs 
más, aki megszabadítana, aki a remény pislákoló lángját 
fölélesztené, aki megnyugtatna, hogy rám is szüksége 
van a világnak. Csak egy személy van, akire mindig szá
míthatunk, az Úr Jézus Krisztus.

Tegyünk róla, hogy minél kevesebb ilyen „stjnálniva- 
ló” ember legyen, s kérjük a mi Urunkat világosítsa meg 
szívünket! „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre” -  
Uram! Kegyelmedben bízva visszük eléd könyörgésein
ket s tudom, Te meghallgatod azokat.

Malamidesz Andrea 
Nyíregyházi Evangélikus 

Kossuth Lajos Gimnázium

100 éve született Boldizsár István festőművész
„Életem egyetlen és valódi értelme és célja mindig a 

festőművészet volt, ezért halálom után is a művészeti, 
szellemi örökségem és vagyonom sorsát kívánom vég
akaratomnak megfelelően biztosítottnak látni” -  írja 
végrendeletében, mely szerint életművét reprezentáló ké
peit a M a g y a r  N e m z e t i  G a l é r i a  -  Budapest, 
a miskolci H e r m a n  O t t ó  M ú z e u m ,  a szegedi 
M ó r a  F e r e n c  M ú z e u m ,  a debreceni D é r i  
M ú z e u m ,  a szolnoki D a m j a n i c h  M ú z e u m  és 
természetesen szülővárosa, Orosháza még életében léte- 
s í t e t t B o l d i z s á r  I s t v á n  K é p t á r a  közöttkíván- 
ta megosztani.

B o l d i z s á r  I s t v á n  o r o s h á z i  e v a n g é l i 
k u s  c s a l á d b a n  s z ü l e t e t t .  Elemi iskolai, kö
zépiskolai tanulmányait Orosházán, Debrecenben és 
Zilahon végezte. 1915-ben katonai szolgálatra hívták 
be. A  fronton, lövészárkokban készített rajzaival pályá
zott a budapesti Képzőművészeti Főiskolára, ahol R é - 
t i  I s t v á n  vezetésével kezdte meg főiskolai tanulmá
nyait, majd 1918-ban Nagybányára került, itt 
T h o r  m a J á n o s  tanítványa lett. Még főiskolás ko
rában néhány hónapig a kecskeméti művésztelepen 
I v á n y i  G r ü n w a l d  B é l á t ó l  is tanult. Később 
Münchenben folytatta tanulmányait, ahol a rézkarcolás 
technikáját is kitűnően elsajátította.

A  nagybányai festészet tulajdonképpen a modem ma
gyarművészet elindítója. Ennek lett lelkes híve Boldizsár 
István, úgyis, mint a „nagy generáció” működésének 
utolsó szemtanúja, személyes ismerője. Erről tanúsko
dik egy régi hármas fotó: B o l d  i z  s á r I s t v á n  R é 
t i  I s t v á n n a l ,  T h o r m a  J á n o s s a l  m e s t e 
r e i v e l ,  b a r á t a i v a l .  A z alapítók közül 
F e r e n c z y  K á r o l y t ,  H o l l ó s y  S i m o n t  nem 
ismerhette személyesen, de szellemi örökségük hatását 
érezhette. A z Alföld, a jó l ismert rónaság kísérte a he
gyes-dombos vidék, a nagybányai táj megismeréséhez, 
szépségéhez. Thorma János -  alá mellett tanársegédként

is dolgozott -  nemcsak tanította, lelkesítette is növendé
keit. Nem véletlen, hogy Boldizsár István közel hét évti
zedes alkotói munkája a magyar nemzeti művészet egyik 
legértékesebb hagyományát, a nagybányai festészet felfo
gását képviseli „Életműve egyben hitvallása is: a 
temészetfestés nemes értékeinek megőrzését és továbbvi
telét szolgálja” -  írta d r. T e l e p y  K a t a l i n  művé
szettörténész. Alkotói korszakainak bármely műfajú és 
témájú képeit -  festményeit, grafikáit, rézkarcait -  néz
zük, szólnak hozzánk, élnek! Halljuk a Balaton hullá
mainak parthoz csapódását, a patakon átvezető kis fa 
híd ropogását, a gémeskutak nyikorgását, és érezni a vá
zába tett virágok üdeségét, az ablakon áttörő tűző 
napfényt... Csodálatosak voltak budapesti műtermében 
-  egy-egy őszi hazatérés után -  nyári „termésének” be
mutatói!

1924-től Budapesten lakott, itt volt a műterme -  de 
állandóan a természet vonzásában élt. Balaton, a pápai 
malmok, Nagyszénás, Mindszent, a kecskeméti tanyák, 
a paraszti témavilág erősítette benne a gyermekkori al
földi emlékeket, s talán ez is vezette élete utolsó eszten
deiben a tanyai „festőműhelybe”, a régi világ letűnőben, 
pusztulóban lévő emlékeinek megörökítéséhez. Misszió 
volt, amit csinált... és tudatosan tette: alföldi szélmal
mok, galambdúcos udvarok, nádfedeles, szalmatetős ki
csiny házak, kacsaúsztató, gémeskutak, ma már mesébe 
illő tanyai világ. B o l d i z s á r  I s t v á n  r a j z b a n  
ö r ö k í t e t t e  m e g  a V i k á r ,  B a r t ó k ,  K o 
d á l y  gyűjtötte népdalokat termő vidékek hangulatát. 
Hiába volt kitűnő portréfestő, csodálatosak a tájképei, a 
virágcsendéletei -  szenvedélye volt a m últ megörökítése, 
a múlt hagyományainak megmentése a jövő számára. 
Nemcsak beszélt erről, azt igazolják rézkarcai is. Sajnos, 
régi vágya, a hazai malmok képi megörökítése és törté
netük megírása csak részben készült el. 1984. november 
20-án Budapesten elhunyt.

Születése 100. évfordulója alkalmából műteremlaká

sa külső házfalára (VI., Nagymező u. 8.) emléktábla ke
rül: „Ebben a házban élt és alkotott Boldizsár István 
(1897-1984) festőművész. Megemlékezésül Boldizsár 
István Baráti Kör és Terézváros Önkormányzata 1997” 
felírással.

A z emléktábla avatása március 21-én, pénteken 13 
órakor lesz. Emlékbeszédet mond P o g á n y  Ö.  G á 
b o r  művészettörténész, a Magyar Nemzeti Galéria ny. 
főigazgatója.

Schelken Pálma

Miért került egymás mellé ez a két épület?

' epueue. A megemlékezésn
most alkalmat hogy 150 éve fejeződött be a I 
p se, a hely pedig az azonosság alapján vi 

" 7 ^  Bél°. püspdk köszöntőjét azzal 
rfliJi OI?x? a városközpontba”
Wrnít z.6 c®°P°rt°sultak a spirituális értél 
tömni * J".6“ 1™ található, valóságos evai 

®p'°“  JeIe“taségét emeli az igehirdetés i
S . é® Hemelkedő szolgálatot vég 
zeum m ai Po*ack Mihály személye összek 

emlékezünk és örültti es továbbadó! a múltnál^
szédéímf épfta»*történész, egyetemi
szédében József nádort említette, mint aki

vén viselte és mivel Buda már előbb kiépült & pesti oldal új* 
Jáépítését tartotta fontosnak. Ennek a kornak számos építésze 
között segítette Pollack Mihály a terv megvalósítását. 1773- 
ban született apja is építész volt. 1890-ben jött Pestre és első 
építése a Deák téri templom volt melyet 1881-ben szenteltek 
fel. A pesti klasszicizmus kezdete és vége volt ez az idő. József 
nádorral bensőséges kapcsolatban v o lta nádor segítette elő, 
hogy Pest világvárossá fejlődhetett. 1828-ban építette a 
Ludovika Akadémiát de építészi működésének koronája a 
Nemzeti Múzeum épülete volt melynek építése 1837-ben kez
dődött és 1840-ben került tető alá. Pollack 1855-ben halt meg.

A megemlékezésben társrendező volt a Deák téri gyüleke
zet Gerdái István, a Nemzeti Múzeum igazgatója méltatta a 
közös akaratot hogy a két épületet összekötő Pollack Mihály 
építészről együtt emlékezhettek meg.

X
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Huszonegy éves, teológiai hall
gató. Csendes és szerény. Egész lé
nyéből elhivatottság sugárzik. Be
mutatjuk Olvasóinknak.

Kulcsár Zsuzsanna 1976-ban 
született Tiszavasváriban. Ott is 
érettségizett. Szüleivel a Hajdú- 
Szabolcsi Egyházmegye nemrég 
önállósult gyülekezetében, Nagy-

Kulcsár Zsuzsanna

cserkeszen talált lelki otthonra. 
Most Hittudományi Egyetemünk 
második évfolyamát végzi, szorgal
masan tanulja a hébert, görögöt és 
latint -  de tervezi állami nyelvvizs
ga letételét is angol nyelvből.

Kettős hivatás vezérli: lelkész és 
diakonissza szeretne lenni. Hosszú 
előkészület és felkészülés után úgy 
döntött: felvételét kéri a FÉBE 
Diakonissza Egyesület anyaházába. 
A tanév eleje óta valóban a szép, 
otthonos hűvösvölgyi épület lakója, 
onnan indul minden reggel fél hét
kor az Akadémiára, hogy a reggeli 
áhítaton már jelen lehessen.

Február 18-án került sor ünne
pélyes elkötelezésére az anyaház 
kápolnájában, az ott lakó diako
nisszák és több vendég közösségé
ben. Madocsai Miklós, a FÉBÉ lel
késze hirdette az igét, Túrmezei 
Erzsébet főnökasszony olvasta fel 
Löhe Vilmos gondolatainak mai 
üzenetét, majd Gertrud Heublein, a 
Bad Kreuznach-i anyaház vezetője 
-  aki egyéves önkéntes segítőként 
érkezett hazánkba -  áldotta meg a 
jelöltet. A  felemelő ünnep közös 
úrvacsoravétellel zárult.

Az új próbatestvér és a beköltö
zött diakonissza testvérek öröm
mel vátják körükbe a két éve Bad 
Kreuznachban tanuló Jankovits 
Esztert is (Jankovits Béla Győr- 
Soproni esperesünk leányát), aki
nek felszentelésére ebben az év
ben kerül sor.

A FÉBÉ anyaháza

Az a nagy áldozatkészség és se
gítő szeretet pedig, ami Gertrud 
Heublein és közvetlen munkatár
sai részéről ismételten tapasztal
ható volt, hálával és reménységgel 
tölti be szívünket: a megaláztatás 
és hányattatás nehéz évtizedei 
után az egyház Ura ismét szolgá
latba állít fiatalokat és időseket.

Dr. Fablny Tibor

Szabadság és felelősség
A Bács-Kiskun Evangélikus Egy

házmegye február 22-én Hartán tar
totta Presbiteri Csendesnapját. Kis
kőrösi szolgálatom lehetővé tette, 
hogy vendégként jelen legyek az 
együttléten. A gyülekezeti teremben 
csaknem másfélszáz an voltunk együtt, 
ahol az Egyházmegye esperesének és 
felügyelőjének irányításával fontos 
kérdéseket gondoltunk végig: a pres
biterek szabadsága és felelőssége ho
gyan segítheti elő gyülekezeteink 
megújulását.

Az előadásokat és a megbeszélést 
Bácsiné Vilmos Andrea és Bácsi Já
nos dunaegyházi lelkészek igehirde
tése foglalta keretbe. Bizonyságtéte
lükben az imádság Istentől kapott le- . 
hetőségéről (Lk 11, 5-13) és a szol
gálatban tanúsított alázat mindennél 
fontosabb voltáról (Mt 20, 20-28) 
hallhattunk. Halasi László helyi lel-.i, 
kész üdvözlő szavai után id. Detre Já
nos Pest megyei esperes „Egyházi 
törvényeink értelmezése” című elő
adását a résztvevők nagy érdeklődés
sel -  egyes megállapításaival azon
ban vitába szállva -  figyelték. Tbváb- 
bi két előadás szinte azonos című 
volt: „Szabadság és felelősség a gyü
lekezetben” (Kis János kecskeméti 
lelkész), és „Szabadság és felelősség 
gyülekezetemért” (Káposzta Lajos 
soltvadkerti lelkész, az egyházmegye 
esperese). Az előadásokat követő 
megbeszélésen -  amelyet Dudla Imre 
egyházmegyei felügyelő vezetett -  
több hozzászólás hangzott el.

Mind az előadásokból, mind a 
hozzászólásokból megújulás utáni 
vágyódás érződött ki: egyházunkban, 
gyülekezeteinkben kérdések vannak, 
problémák feszülnek. Egyháztagok

és vezetők Isten szerinti utakat ke
resnek. Ebben az útkeresésben egye
dül Jézus lehet tájékozódási pon
tunk. Ha ő rá figyelünk, szabadság
igényünk nem torzul szabadossággá, 
hanem feladataink tudomásulvételé
re, egymás iránti figyelmességre, 
egymás vállalására és elfogadására 
késztet. Áldozathozatalra tesz ké
pessé. Nem kényszerből, számításból 
igyekszünk a szükségeset megcsele
kedni, hanem Isten szeretetéből fa
kadó szeretetből.

Az igazi szeretet ad értelmet fele
lősségérzetünknek. Ezt ne csak má
soktól várjuk el, hanem magunk is 
vállaljuk fel. Akkor is segítsünk egy-

Az Evangélikus Teológiai Aka
démia hagyományos nyílt napját 
1997. április 9-én, szerdán tart
juk. A nap a szokásos reggeli áhí
tattal kezdődik 7.45-kor a tem p
lomban, délben ebéd, és ebéd 
után is van még előadás, ill. ké
szek vagyunk vendégeink kérdé
seire válaszolni.

másnak, ha különböző a látásunk, a 
véleményünk. Nem szükséges, hogy 
presbitériumainkban valamennyien 
egyformán gondolkodjunk, de kétel
kednünk sem szabad egymás jószán
dékában. Gyülekezeteinkben ne le
gyenek magukra hagyott emberek. 
Lelkészek sem!

Világossá vált, hogy Jézus közelsé
ge, Isten Lelke nélkül semmire sem 
jutunk, de ígéretünk van: „...ahol az 
Úr Lelke, ott a szabadság!" (2Kor 3, 
17) Jézus felszabadított, de köteles
ségünkké is tette, hogy megújító, kö
zösséget teremtő Leikéért imádkoz
zunk.

Szeretettel meghívjuk a vezeté
se alatt álló intézménynek az érett
ségihez közeledő és a teológiai 
képzés 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.

Bohus Imre

Az Északi Evangélikus Egyházkerület Bírósága a következő íté
letet hozta:

vuinr (rendelkezőrész).,..-. wnnMl. . .........*
A bíróság megállapílja, hogy az Északi Egyházkerület Presbité

riumának 1957. december 19-én megtartott ülésén hozott, az a ha
tározat, mellyel néhai D. Türóczy Zoltánt a püspöki székéből eltá
volították, törvénysértő, ezért azt m e g s e m m i s í t i .

Megállapítja, hogy az Északi Evangélikus Egyházkerületnek D. 
Türóczy Zoltán 1957. december 19-től 1971. november 22-ig bekö
vetkezett haláláig a törvényes püspöke volt

MEGHÍVÓ

A megdicsőülés hegyén (Mt
17,1-8) félelmetes és csodálatos 
élményben részesült a tanítványi 
„belső hármas”: Péter, Jakab és 
János. Valamelyes bepillantást 
nyerhettek a mennyei világba, 
aminek teljesen lenyűgöző hatása 
voltaképpen leírhatatlan, hiszen 
ugyan mit érzékeltethet a gyarló 
emberi szó abból a térdre 
rogyasztó és irgalmasan fölemelő 
isteni erőtérből, amelynek kifeje
zésére a „legjobb” fogalom is szá
nalmasan halvány? Hasonlókép
pen egészen rendkívüli elragadta
tásban részesült egyszer Pál apos
tol is, amiről harmadik személy
ben számol be 2Kor 12,2-4-ben: a 
paradicsomban ,Jdmondhatatlan 
beszédeket” hallott, amelyeket ti
los elmondani. Az itt használt gö
rög szó azt is jelenti: titkos, rejtett; 
pogány kultikus szakkifejezés is 
volt annak megjelölésére, ami 
„emberentúli”, megfogalmazha- 
tatlan, s amiről csak beavatottak
nak lehet sejtelmük. A kívülállók 
csak félremagyaráznákj vagy 
visszaélnének vele. Az Újszövet
ségben 28-szor fordul elő a miszté
rium (=  titok) szó, többnyire arra 
utalva, hogy a keresztyén hit s min
denekelőtt az evangélium fölötte 
áll az emberi felfogóképességnek, 
lévén isteni ajándék.

Egyházak és hitbuzgalmi szerve
zetek kísértése lehet szinte isteni 
rangra emelni korhoz kötött hitelvi 
megfogalmazásokat, gyakorlati 
normák „változhatatlanná” rögzí
tését, egyetlen felfogásmód köte
lezővé avatását, mert azok sokáig 
(többé-kevésbé) beváltak bizonyos 
történelmi-kulturális helyzet(ek)-

ben; ám komoly hitű és felkészült
ségű (s egyben rugalmas, nyílt szí
vű) keresztyének mind többen ve
szik észre: egy s más tekintetben 
mintha immár másképp kellene 
megpróbálni „kimondani” a ki
mondhatatlant. Isten változhatat- 
lan, de róla alkotott képünk jó ha 
fejlődik, s nem ragadunk le felnőtt 
korunkra is gyermek- vagy konfir- 
mandusszinten. Holtig van tanulni 
és megemészteni valónk keresz
tyén szemléletünkben s életfolyta
tásunkban. Ebben sokakat meg
akadályoz a „fejlődési félelem/fáj- 
dalom”, leülnek hát vélt és valósá
gos babérjaikra, s talán azokat mé
regetik gyanakvó szemmel, akik 
tovább mernek lépni. Vigyázat: a 
tegnapi manna nem lesz jó hol
napra! Más kérdés, hogy ki 
mennyire bírja lelkileg és szellemi
leg ezt az üdvös zarándoklatot. 
Erőltetni senkit, semmit nem aján
latos. De az, aki „tegnap, ma és 
mindörökké ugyanaz" (Zsid 13,8), 
az nem a Jézus Krisztusról alko
tott egyéni, kis- vagy nagyközössé
gi képünk, hanem az 0  mérhetet
lenül különb Kimondhatatlansága! 
-  amihez képest például minden 
merev szabálykultusz kontár eről
ködés, mely háttérbe szorítja a lé
nyeget. Préselt virághoz hasonlóan 
a legszebb szavak is ellaposodhat
nak, s új „virág” kell, de nem szó
virág, hanem olyan látás és lelkű

det, amely a drámaian megválto
zott körülmények között idősze
rűbben, felfoghatóbban, meggyő
zőbben hirdeti az örök evangéliu
mot.

Isten békessége minden emberi 
értelmet meghalad -  olvassuk Fii

4,7-ben, tehát nincs az a hittudo
mányi vagy kegyességi elképzelés, 
modell, alaptétel, szokás, koncep
ció stb., amely maradéktalanul s 
mindenkorra tükröztetné az isteni 
valóságot. Jókora közösségi be
képzeltségre vall például, ha egy 
keresztyén csoportosulás vagy 
mozgalom kizárólagosan helyes
nek véli a térítésnek s a hitélet gya
korlásának egy bizonyos módját, s 
vele a bibliaértelmezés valamely 
egyoldalúan kihegyezett vagy túl
hangsúlyozott formáját. Minél 
harcosabb egy kollektív önigazság 
(magyarán: felvágás), és minél haj
lamosabb más irányzatok lebecsü
lésére, sőt kárhoztatására, annál 
gyanúsabb. Hiszen örülhetünk, ha 
az Úr megtűr minket maradhatós 
szolgáiként, mégpedig kegyelem
ből!

Zavaros időket élünk szinte 
mindenben, s mai kérdésekre nem 
biztos, hogy jók a tegnapi válasza
ink. Az sem garantáltan üdvössé- 
ges, ha Jerikó módjára „el- s be
zárkózunk” kegyességi/teológiai 
bunkerekbe, ahonnan lődözhetjük 
a gonosz világot. Kísért a hitvédel
mi vagdalkozás is: leszólni min
dent, ami idegenszerű -  az ilyesmi 
félelemről árulkodik. Meglehet: 
nagyon komoly vizsgákat kell meg- 
állnunk, mert Jézusnak lehetnek 
olyan mai üzenetei, amelyeket ko
rábban nem tudtunk (volna) elvi
selni: Jn 16,12! -  akár egyénileg, 
akár közösségként. A mi Istenünk 
mindig fölmérhetetlenül különb 
szolgáinak „legszebb” elképzelé
seinél is. Teherbíró hit és békesség 
csak tőle jő.

Dr. Bodrog Miklós

Dolly a Skóciában született juhlány 
a tudósok egész sorát -  biológustól a 
teológusig orvostól a szociológusig stb.
-  kérdések elé állította. Dolly 
klónozással született, ő az első emlős 
élőlény világunkban, amely nem ter
mészetes szülőknek köszönheti életét. 
A klón a genetikusán (örökletesen) 
azonos sejtek összességét jelenti. A  
klónozás úgynevezett génmanipulációs 
'éljárás, segítségével jobban megismer
hető a különböző emberek sajátságait
-  tehát az egyéniséget, amiért azt 
mondhatjuk, hogy minden ember 
egyedi, minden ember külön világ -  
meghatározó vegyület, a DNS, illetve 
az általa alkotott örökítő egység a gén. 
Dolly is egy úgynevezett génsebészeti 
program keretében jött a világra. Gén
anyja egy felnőtt bárány, amelynek em
lőmirigyéből ültettek be egy sejtet (sejt
magot) szülőanyja petesejtjébe (a pete
sejt magja helyére), majd az így mani
pulált petesejtet vitték be a szülőanya 
méhébe. Ezek után a manipulált pete
sejt úgy viselkedett, mint a természetes 
úton megtermékenyített petesejt, osztó
dásnak indult, és végül megszületett az 
új élőlény. Ez a bárány genetikailag 
másolata a génanya báránynak.

Ebből a természetesen igen leegysze
rűsített magyarázatból is kitűnik, hogy 
a tudományos szempontból korszakos

Áldás vagy átok?
eredmény az emberiség jövőjét is érin
tő kérdések egész sorát veti fe l Lehet
ségessé válhat az emberek testi sejtjei
ből elvileg korlátlan számú másolatuk 
előállítása.

Teljesen érthető, hogy a hírre több 
ország törvényhozása az ilyen irányú 
kísérletek betiltását tervezi. Magában 
Skóciában leállították a program fi
nanszírozását. Korábban az USA egyik 
államában már megtiltották a majom
sejtek klónozásával kapcsolatos ha
sonló kísérleteket. Most az Egyesült 
Államok bioetikai tanácsait hívták 
össze állásfoglalásra.

Ugyancsak érthető, hogy a katolikus 
egyház is azonnal állást foglalt a termé
szet rendjébe beavatkozó kísérletek ellen.

Melyek a jelenlegi információk bir
tokában kiemelhető legfontosabb 
mozzanatok?

Dolly születése nem kérdőjelezi meg 
hitünket a teremtés rendjében, hiszen 
élő sejtből származik. Az etikai és sok
sok további gondot a természetes szü
lők nélküli azonos emberpéldányok 
(másolatok) sorozatgyártásának lehe
tősége jelenti. Ezt utasítja el -  biológiá
tól a teológiáig -  a tudományok és a 
társadalmak -  benne az egyházak -  
egész sora .

Talán az a leglényegesebb pont, 
hogy ismét a klasszikus kérdés elé ke

rült az emberiség. Mit fog szolgálni egy 
nagyszerű tudományos eredmény? Ál
dás lesz vagy átok?

A génsebészet révén eljuthatunk az 
örökletes betegségek gyógyításához, il
letve kiiktatásához. Nem szorul ma
gyarázatra, mekkora áldás lenne ez az 
emberiségnek.

Annál kétségbeejtőbb az „ember- 
gyár" víziója.

A z atommaghasadás felfedezése óta 
szembesült világunk a bűn fogalmá
nak korábban nem tapasztalt egyete
mességével. Az atombomba pusztító 
hatása megelőzte az energia békés célú 
felhasználását. Ma is élő a fenyegetett
ség nem jut-e a nukleáris energiák 
pusztító lehetősége olyanok kezébe, 
akik ezt gátlástalanul az emberiség el
len fordítják.

A klónozás szolgálhatja az egészsé
get, de lehet a tudománnyal viszszaélés 
eszköze is. Rossz tapasztalatok vezet
tek oda, hogy szinte egységesen szólalt 
meg a riadó Dolly születése kapcsán. 
Talán ez az egyetlen igazi pozitívum és 
biztatás az ügyben. Nincsenek illúzió
ink az emberi természetből adódó ve
szélyeket illetően. Tisztában vagyunk 
felelősségünkkel, azzal, hogy addig kell 
korlátozni a veszélyforrásokat, amíg 
nem lesz késő.

Frenkl Róbert

f
' K T é m e t h  L á s z l ó :  A z  e m e l k e d ő  n e m -  

I V  z e t  című híres cikkében, mely 1956. november 2- 
án az Irodalmi Újságban jelent meg emelkedő nemzet
nek tartja a magyarságot. Nemcsak azokra a valóban 
felem elő napokra értette ezt a jelzőt, hanem egy régebbi 
korra is, a második világháború előtti évtizedekre.

Újra olvasva a. cikket -  hatására -, felvonul előttem  
nem zetünk egész történelme. S  elgondolom: vajon 
m ikor és hányszor voltunk m éltók az „emelkedő" jel
zőre; és hányszor illett ránk a „süllyedő nem zet” kife
jezés?

Anélkül, hogy történelmi kérdésekbe bonyolódnék -  
illetéktelenül -, azokra a sorsdöntő eseményekre gondo
lok, amikor a süllyedés állapotában voltunk, amikor el- 

1 adtuk jövőnk lehetőségeit. Mindig egyetlen ok volt örö
kös bukásaink mögött: a széthúzás. Ezért következett be 

I Mohács, miatta harcolt egymás ellen magyar a magyar
ral, s állt szemben egymással kuruc és labanc. Néha egy 
anya két gyermeke által személyesítve meg a két tábort.

Éppen ezért volt fényes csillag 1848. március 15. Mert 
abban a rövid időszakban egyet tudott érteni a nemzet. 
Nem volt széthúzás. Nem csúfította el a szívüket önös 
érdek. Nem ébredt senkiben haszonszerzési vágy. Csak a 
haza ügye hevítette a szíveket, a nemzet féltése és szere- 
tete ragyogott az utcán összegyűlt emberek szemében.

Nem tartott sokáig ez az időszak. Úgy tűnik, a fellob- 
banások mindig rövid életűek nálunk. M int a görögtűz. 
Ellobban a magasztos érzés s marad a gyarló, egyéni 
szempont. A  pártoskodás. S  akkor az emelkedő nemzet 
süllyedni kezd. Elsősorban erkölcsileg. A  szellemi, lelki 
romlás pedig magával hozza a többi bajt.

Jókai a naplójában csodálatos történetéket ír le az 
1848-49-es szabadságharcról. Hősiességgel és egyben 
emberi gyarlósággal megáldott és megátkozott vezetők
ről. É s a népről. Életüket feláldozni kész egyszerű kato
nákról. Kisemberekről, akik a maguk szerény lehetősé
geikben is nagy dolgokat cselekedtek.

„Nem a vezetők voltak nagyok; a nép volt óriás, mely őket

Emelkedő vagy süllyedő nemzet?
Emlékezés az 1848-49-es forradalomra és szabadságharcra

felemelte ” -  írja Jókai Számos történetet olvashatunk tőle az A  Magyarok krónikája című összeállításban ez olvas-
egyszerű emberekről, akik a legnagyobb áldozatot hozták a ható a szabadságharc összegezéséről:
hazáért: feldúlt falvaikat, elégett házaikat, elesett fiaikat „A  s z a b a d s á g h a r c  e m b e r á l d o z a t a i -

REVICZKY GYULA:

Március tizenötödikén
Hivatlánúl is megjössz minden évben, 
Szép március, bilincsoldó tavasz!
De azt a régi márciust nem érzem;
A naptár mond csak annak; nem vagy az; 
A bit kidőlt, a szívnek semmi lángja; 
Fásultan él a kor s eszmétlenül,
Múlton mereng a költő, és dalába 
Villám s haragvó mélabú vegyül.

Megalkuvás iránya most a kornak; 
Ábrándnál egy kis állás többet ér,
Egy zsíros koncért százan marakodnak, 
Hogy egynek jusson mentül több kenyér. 
Az igazságot, elvet megtagadják,
S ki értük harcra kelne, nincs olyan,
Csak szóvirág ma a magyar szabadság,
S az érte hősen ontott vérfolyam.

Nem, ez nem az a márciusi szellő!
Nem a szabadság éltető lebe,
Egy alvó népet új életre keltő,
Hogy százados rabláncát tépje le!
A nagy, a negyvennyolcas márciusnak

Nincs más emléke: néhány béna kar,
S távol, hol citrom és narancs virulnak, 
Honán kivűi a legnagyobb magyar!

Ezért löktél hát annyit hősi sírba,
Hogy ami véred, ó, hon, megmaradt, 
Mohó ^jakkal, éhesen kiszívja 
Egy ingyenélő parazitahad?...
Ezért áldoztál annyi vért, vagyont hát, 
Hogy megtagadjanak gyáván előbb,
S örököd’ oszt’ arcátlanul felosszák 
Kétszínű, romlott, léha kegylesők?...

Csak vissza e sivár korból! Nem ég itt 
Ember-méltóság tiszta ihlete! 
Álmodjunk, hívjuk vissza azt a régit!... 
S ha van még a magyarnak Istene:
Őt kéijük, adjon még egy csodakardot, 
Bűvös csapásitói hadd hulljanak 
A hitvány léhütők, kik, mint a barmok, 
Csak ettek-ittak és meghíztanak.

1887

n a k  s z á m á t  n e m  i s m e r j ü k .  A z  o r o s z  
h a d s e r e g  ö s s z v e s z t e s é g e  13 5 5 4  f ő  
v o l t .  A  c s á s z á r i  h a d s e r e g  a h a r c t e r e 
k e n  10  1 4 3  f ő t  v e s z í t e t t ... A  m a g y a r  
f é l  v e s z t e s é g é r ő l  a z  a d a t o k  2 4 - 5 4  
e z e r  f ő  k ö z ö t t  i n g a d o z n a k .  A  m a g y a r  
p o l g á r i  l a k o s s á g  v e s z t e s é g é t  10  e z e r  
f ő r e  b e c s ü l i k . ”

Ez a nép -  1848-49 magyar népe emelkedő nemzet 
volt. Bukásában is. Jókai így ír róla:

„ É v e k  m ú l v a ,  s z á z a d o k  m ú l v a  l e s z  
m i t  b e s z é l n i  a z  u n o k á k n a k  a p á i k  t e t 
t e i r ő l ,  s a k á r m i n ő  s o r s r a  l e s z  h i v a t v a  
a j ö v ő  n e m z e d é k ,  t á n  m e g l e h e t ,  h o g y  
m e g á t k o z a n d j a  a p á i t ,  de  s z é g y e n e l n i  
n e m  f o g j a  ő k e t .  ”

Ünnepléseink közepette felmerül a kérdés: mit te
szünk m i a hazáért? Most, amikor béke van és szabadok 
vagyunk. Jól használjuk ki a szabadságunkat? Felmér
jü k  felelősségünk súlyosságát? Mai tetteink következmé
nyeit?

Úgy érzem, nem vagyunk az emelkedés stádiumában. 
Nem követjük 1848 hőseit. Széthúzás van közöttünk. 
Önös érdekek Pártoskodás. Erősödik a gyűlölet. A z 
erőszak Erkölcsi és anyagi romlás vesz körül bennün
ket. És m i ülünk a közöny kényelmes és csalóka mene
dékében. Csendben. Egyre jobban összehúzva magun
kat. Pedig szólni kellene. Kiáltani! Felemelni szavunkat 
a rossz ellen!

„ A z a l ó l ,  h o g y  s z ó l j u n k ,  f e l m e n t é s t  
c s a k  a h a l á l  v a g y  m é g  a z  s e m  a d h a t ” 
-  írta Németh László.

M it beszélnek majd rólunk a késő unokák -  ha lesz
nek? (

Minek tartanak majd bennünket, ha visszaemlékez
nek 1997-re? Emelkedő vagy süllyedő nemzetnek?

Lenhardtné Bertalan Emma
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,----------N A P R Ó L  NAP ' RA----------- v
Szolgáltass nekem igazságot Zsolt 43,1; Az Ember- 

I fia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem, hogy 
I ö szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Mt 20,28

VASÁRNAP Látta Isten, hogy minden, amit alkotott, I igen jó. lMóz 1,31 (Lk 12,27; Zsolt 43; Mk 10,35-45; I Zsid 5,7-9; Zsolt 22,1-22). Heti zsoltárigénk egy olyan I ember imádsága, aki nem érti a világot, melyben él. I Nem tudja földolgozni azt a sok igazságtalanságot és 
I hazugságot, ami körülötte történik. Elbizonytalanodik,I de mégsem esik kétségbe, mert bizonyos abban, hogy I Isten a mindenség ura. Nem a világ bonyolult dolgait I akarja megérteni, hanem elfogadja, ami az Úrtól van,I az jó. Csak az Ő világosságában akar élni, hogy így jus- I son el az Úr szent hajlékába.

HÉTFŐ Ha megtérsz Istenedhez, az ÜRhoz, akkor jó-

Ira fordítja sorsodat Istened, az ÚR, könyörül rajtad. 
5Móz 30,2-3 (Lk 24,46-47; lMóz 22,1-13; Lk 22,7-23). 
Sokan gondolják magukban, sőt mondják is: Minek! Én 
■ jól élek most is, vannak ugyan kisebb gondjaim, eddig is I megvoltam, majd csak megleszek ezután is! Nekünk I azonban törődnünk kell üdvösségünkkel is, mert nem I "csak a földi életnek élünk. Sorsunk a bűneink miatt sa- I nyarú, mert az Isten nélküli élet kárhozatba visz. A 

|  megtéréssel jóra fordítja sorsunkat az Úr, hiszen már I saját magunkat is az Ő szemszögéből tekintjük!

KEDD Nézd a holdat: Még az sem elég ragyogó, sze- I mében még a csillagok sem fényesek. Hát még a halan- I dó! Jób 25,5-6 (Lk 5,8; 4Móz 21,4-9; Lk 22,24-30).
■ Sokszor tündöklünk, mint a csillagok, szeretnek ben- I nünket és jól érezzük magunkat. Máskor meg elbúj- I nánk mindenki elől, mert sikertelenek vagyunk. Valójá- I ban bűneink és tehetlenségünk miatt keseredünk meg.I De ez is kegyelem! Isten megítél, hogy felismerjük, el- I veszettek vagyunk! De kegyelmet akar adni nekünk!I Ezért küldte el Egyszülött Fiát, mert ennyire szeret.

SZERDA Meghagyok Izraelben hétezer embert: min- 
|. den térdet, amely nem hajolt meg a Baal előtt. lKir 
I 19,18 (Kol 1,21-23; Mk 14,66-72; Lk 22,31-38). Rette-

B H B H

Ki a nagyobb?

netes kuszaság van manapság a különféle tanítások, fi
lozófiák, eszmeáramlatok, korszellem terén Magyaror
szágon. Jézus nevében a siker ma a legharsogóbb jelszó. 
Csak az láthat tisztán, aki élő kapcsolatot tart Jézussal 
és Őbenne él, hogy megítélhesse, mi a jó és mi a go
nosz. Mert arról adunk számot, hogy megálltunk-e a 
hitben és szentek tudtunk-e maradni.

CSÜTÖRTÖK Magasztalom minden reggel a te hűsé
gedet. Mert erős váram vagy, menedékem, mikor bajba 
jutok. Zsol 59,17 (Mk 1,35; Jób 19,21-27; Lk 22,39-46). 
Csodálatos ujjongás csendül fel a zsoltáros ajkairól, hi
szen oly erős a hite, oly megingathatatlan bizalma az 
ÚR felé, hogy minden reggel szívből tud örülni Isten 
hűségének, még ha bajba is jutott. Mert bizonyos ab
ban, hogy az ÚR hűsége azt jelenti, Őhozzá bármikor 
fordulhat! Mert erős vár és menedék Ő, akár saját bű
neink égetnek^ akár mások miatt szenvedünk, ha Hoz
zá fordulunk, Ő vár ránk.

PÉNTEK Keressétek az Urat mind, akik alázatosan él
tek a földön, és teljesítsétek a törvényt! Törekedjetek 
az igazságra, törekedjetek az alázatra. Zof 2,3 (Mt 5,6; 
Jn 11,47-54; Lk 22,47-53). Ez a prófétai ige szembesít 
minket azzal, hogy igen is rajtunk is múlik! A Krisztus
ban való élet nem szellemi helyben topogás, hanem van 
fejlődés, mert egyre jobban megismerjük a mi Urunkat. 
Ő már megkeresett és megtalált bennünket, de mi mit 
teszünk üdvösségünkért? És mit teszünk azért, hogy 
hétköznapjainkat is Istenéinek mondhassuk?

SZOMBAT Minden lélek az enyém. Ez 18,4 (Róm 
14,8; Jn 17,1-8; Lk 22,54-62). Az Úrnak ez a mondása 
sokaikat megrettent. Mi az, hogy én valakié vagyok, én 
a magam ura vagyok -  mondják! Sokan megkeményítik 
és örökre bezárják szívüket az ÚR előtt. De nekünk is 
nehéz olykor elfogadni az Isten akaratát. De akik szere
tik az Urat, azokat boldogság tölti el, hiszen tudják, biz
tos helyen tudják magukat. Csakúgy, mint Pált is, akit a 
haláltól való félelem sem tántorított el, mert Isten sze- 
retete megnyugvást adott lelkének.

Endreffy Géza

A VASÁRNAP IGÉJE
LEGYEN MEG A TE AKARATOD!

Jerome K. Jerome humorizálva 
írja le az emberről szerzett tapasz
talatait. Barátjával betértek egy 
csapszékbe. A füstös félhomály
ban feltűnt nekik a mennyezetről 
csüngő óriás hal. Asztaltársuk nem 
titkolt büszkeséggel súgta meg ne
kik, hogy bizony ő fogta ezt a ha
talmas példányt! Ám, amint kihör- 
pintve poharát eltávozott, másik 
törzsvendég telepedett melléjük, 
és felvilágosította őket: az előző 
fickó lódított, mert az ő horgára 
akadt ez a zsákmány! Az újabb 
hencegő alig tette ki a lábát, a 
csapszék tulajdonosa nevetve kö
zölte velük, az italozók mind nagy- 
zoltak. Függhet-e valaki másnak a 
halászzsákmánya ebben a helyi
ségben, mint az övé?... Hát per
sze, értik meg a cimborák, de ami
kor vidám jókedvükben egy vigyá
zatlan mozdulattal leverik a halat, 
íme az a padlón darabokra törik, 
mert gipszből volt.

Az élet más területén is: mind
egyikünk szeretne túllicitálni a 
másikon, több, nagyobb, szebb, 
vagy erősebb, okosabb akar lenni, 
mint a másik. Régi emberi maga
tartás ez. Nemcsak ott a csapszék
ben, a mi köreinkben is megszólal 
a hivalkodó hang. Lábra kap a ver
sengés. Még Jézus tanítványai kö
zött is felütötte fejét a nagyravá- 
gyás: én különb vagyok, mint a má
sik! Jól hallotta vitatkozásukat a 
Mester. De észre veszi a mi szí
vünkben, közöttünk is a nagyravá- 
gyást. Ismeri a mást lenézőket, 
azokat, akik mindig többnek akar
nak látszani társaiknál.

Jézusnál éppen fordított a rend. 
0  így tartja: „Aki a legkisebb 
mindnyájatok között, az a nagy!” 
(Lk 9,48) Más tehát az ítélet mér
téke. Aki kicsivé tud lenni, az lesz 
naggyá -  Isten szemében. Aki le 
tud hajolni -  az áll magasabban. 
Aki gyermekké tud lenni, azt te

kinti felnőttnek az Isten. Hiszen 
Jézus maga is kicsivé lett. Kará
csonykor alászállott a jászolböl
csőbe: gyermekként született. Ki
szolgáltatott lett a hatalmasok kö
zött a Getsemánéban és a szinédri- 
um előtt. A  halálban pedig alászál
lott a poklokig. Szolga lett, pedig 
mindenek Ura. Gyenge lett, pedig 
övé minden hatalom. Merő bűn 
lett, átkozott, pedig ő a tiszta, 
szent. Szegény lett -  pedig övé 
minden kincs.

Erre int ma is testvérként mind
nyájunkat: aki kicsi tud lenni, az 
nagy igazán. Az a nagy, aki meg 
tud alázkodni, aki meri vállalni, 
hogy nem az övé az igazság, hogy a 
másiké az utolsó szó. Aki nem le
kezeli társait, hanem felemeli 
őket. Ki fogta tehát az óriáshalat? 
Se az egyik, se a másik, se a har
madik, de még egy negyedik sem. 
Vagyis érdeme senkinek sincs. 
Egyformán kicsik vagyunk Isten 
előtt. Érdemtelenek. Kegyelemből 
-  mégis vagyunk.

Bencze Imre

Zsid 10,19-25
Nyűt levelet kap ma minden 

Kedves Olvasó. Ez mindenkinek 
szól, Jézusról. Aki Főpap. Nem
csak igazi Főpap, hanem az egyet
len Főpapunk.

A Főpap szolgálata volt: hidat 
verni Isten és népe között. Ez volt 
szolgálatának lényege, Jézus vi
szont nemcsak ezt és ennyit tett, 
azaz összeköt, hanem út is Isten és 
az Ember között.

Ezen az úton tudhatom meg azt, 
hogy Isten elé került az emberiség 
ügye. Nem aktaként, iratként, ha
nem élő szóban van Isten előtt 
úgy, hogy mindenkor értünk és 
mellettünk szól.

Ezért hitünk -  reménység is. 
Miért van szükségünk erre a hitre? 
Nem annak van-e igaza, aki mind
ezt feladja, lemond róla? Akinek 
nincs reménye, az tetézi baját, fo
kozza kilátástalanságát, növeli 
csődérzetét. Hogy lehet remény
kedni? Nem meghúzódva, nem 
„majd megoldja az idő” magatar
tással. A  reménykedő szembenéz a 
bajjal, a megpróbáltatással és nem 
utolsósorban számol a realitások
kal. Nem felelőtlen: ahogy esik, a 
meglátjuk hamis alapállásból fog 
bele dolgokba. A reménykedő reá
lis ember. A  hívő ember is az. Hit 
és remény nélkül minden a visszá
jára fordul. A  hit és a remény nem- 

f  csak annyit jelent, hogy lehetősé
get kaptam, hanem esélyem is van.

A keresztyén felfogás szerint a 
világnak nem vége van, nem lejár 
az idő és vele együtt az élet, hanem 
Jézusban célt kaptunk. Akitől ezt 
tudjuk, hű hozzánk, mert fontosak 
vagyunk számára.

Reménykedem abban, hogy 
eljön annak az ideje, amikor rájö
vünk arra, hogy nem érdemes csal
ni, nem érdemes lopni, nem érde
mes hűtlennek lenni, nem érde
mes anyagias beidegződéssel ro
hanni, nem érdemes szitkozódni, 
nem érdemes ünneptelenül élni, 
azaz nem éri meg kihagyni isten-

A KÜLMISSZIÓI EGYESÜLET 
rendezésében március 17-én, hétfőn 
du. fél 6-kor összejövetel lesz a ke
lenföldi tanácsteremben (XI., Bocs
kai út 10.) dr. Hafenscher Károly tart 
előadást: „Ökumenizmus és hitvallá
sosság a misszióban" címmel. Min
den érdeklődőt szeretettel várnak.

Az Országos Gyermekbizottság 
pályázatot ír ki evangélikus gyermek- 
táborok és gyermekrendezvények se
gédeszköz vásárlásának támogatásá
ra.

tiszteletet, nem éri meg megbocsá
tás nélkül élni, nem éri meg inga
dozni, nem éri meg szeretetlenül 
élni, nem éri meg békétlenül 
smirglizni egymást, nem éri meg 
evangélikusként gyülekezeten kí
vül lenni, nem éri meg elhagyni új 
lakóhelyen sem a gyülekezetei, 
nem éri meg szektában vigaszta
lódni, nem éri meg nem otthon 
maradni, hanem megéri otthon 
lenni, építeni, elcsendesedni.

Megéri bátorítani egymást. 
Megéri Isten emberének maradni, 
mert Isten is megmaradt Istennek. 
Sőt elküldte Fiát.

Itt nem arról van szó, hogy jó 
vagyok-e, vagy jobb lettem-e, ha
nem meglátszik-e rajtam, s hallha
tó-e rajtam keresztül minden inga
dozás nélkül az Istenhez és egy
máshoz való ragaszkodás.

Ne beszéljünk ezért kétfélekép
pen! S ne éljünk ezután kétértel
műen! Hisz ez az evangélium ma is 
realitás.

Káposzta Lajos

IMÁDKOZZUNK!
Urunk! Köszönjük azt az ajándékot, 

ami Jézus Krisztusban tegnap, ma és 
mindenkor ugyanaz volt, marad és 
lesz. Ámen.

BÖJT 5. (JUDICA) VASÁRNAPJÁN 
a liturgikus szín: lila. A délelőtti isten- 
tisztelet oltári igéje: Mt 27,15-26; az 
igehirdetés alapigéje: Zsid 10,19-25. 
HETI ÉNEKEK: 199, 379.

J Ó  REGGELT ADJ, ISTENEM!” 
címmel evangélikus ifjúsági műsort 
közvetít a Magyar Televízió 1. csator
nája március 15-én, szombaton reggel 
8.00 órakor.

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

március 15., szombat: „Lélektől léle
kig”

március 16., vasárnap: Áhítat -  
Börönte Márta
Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 
19.

számára felekezeti hovatartozástól 
függetlenül.

Felvételi vizsga helyett az érdeklő
dő tanulókat szüleikkel együtt már
ciusban és áprilisban kérjük szemé
lyes beszélgetésre a 335-0718 telefo
non, kedden, szerdán és csütörtökön 
9-13 óra között egyeztetett időpont
ban.

Dr. Bibó István és 
az iskola tanári kara

A Mezőlaki Evangélikus Egyház- 
község telefont kapott. Száma: 89-

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1997. március 16.
I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Balicza 

Iván; de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; 
de. 11. (úrv.) Balicza Iván; du. 6. dr. Széchey 
Béla; D., Modor! u. 6. de. fél 10. Csizmazia 
Sándor; Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. 
de. fél 11. Rihay Szabolcs; Békásmegyer, ÜL, 
Víziorgona u. 1. de. 9. Magassy Sándor; Csil
laghegy, III., Mátyás kir. u. 31. de. 10. 
Thurnay Béla; 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. 11.1 
(úrv.) Zászkaliczky Pál; du. 6. Pintér Károly; 
VII., Városligeti fasor 17. de. 11. (úrv.) 
Muntag Andorné; du. 6 Nagy Zoltán; V lllj 
Üllői út 24. de. fél 11. Kertész Géza; VQIJ 
Rákóczi út 57/b. de. 9. (szlovák) Cselovszkyj 
Ferenc; VIII., Karácsony S. u. 31-33. de. 9.1 
Kertész Géza; Vük, Vqjda P. u. 33. de. fél 10. 
Fabiny "Iámás; IX., Thaly Kálmán u. 28. de.
II. dr. Rédey Pál; Kőbánya, X., Kápolna u. 
14. de. fél 11. Fabiny lám  ás; X., Kerepesi út 
69. de. 8. Tamásy Ihmás; Kelenföld, XL, 
Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) Szeverényi János; 
de. 11. (úrv.) Szeverényi János; du. 6. Fodor 
Viktor; XL, Németvölgyi út 138. de. 9. Fodor 
Viktor; Budagyöngye, XU., Szilágyi E. fasor 
24. de. 9. Szilas Attila; Budahegyvidék, XII., 
Daresay V u. 11. de. 9. (úrv.) Ihkács József; 
de. 11. (úrv.) Tkkács József; du. fél 7. 
Kőszeghy lámás; 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.) Tamásy lám  ás; XIV, Gyar
mat u. 14. de. fél 10. Ihmásy Tamás: Pestúj. 
hely, XV, Templom tér de. 10. Rafael József;! 
Rákospalota, XV, Juhos u. 28. (ldstemplom) 
de. 10. Szabó István; Rákosszentmihály, 
XVI., Hősök tere 11. de. 10. dr. Karner Ágos
ton; Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. fél 11. 
Blatniczky János; Mátyásföld, XVI., Prodám 
u. 24. de. 9. Blatniczky János; Rákoshegy, 
XVn., Dessedik tér de. 9. Marschalkó Gyula; 
Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. Pé
ter Attila; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út
I I I .  de. fél 11. Marschalkó Gyulai 
Rákosliget, XVII., Gázon Gy. u. de. 11. Péter 
Attila; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 
3. de. 10. Havasi Kálmán; Pestszentimre,
XVIII. , Rákóczi út 83. (ref. templom) de. há
romnegyed 8. Havasi Kálmán; Kispest,
XIX. , Templom tér 1. de. 10. Széli Bulcsú; 
Kispest, 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. Endreffy Géza.

Idősek otthonházába elhelyezés már 
300 ezer forint befizetésével. 5712 Sza
badkígyós, Áchim u. 2. Tel.: 83/340-244.

Nagybányai festményeket korrekt áron 
keresek. Tel: 212-4826.

Templomtornyok villámhárító rend
szerének elkészítését, tornyok javítását, 
festését vállalom. Török Lajos kisiparos, 
8800 Nagykanizsa, Vasasdi u. 45.

A  SAREPTA Szeretetotthon adóügyek^ 
hez értő könyvelő munkatársat keres felvé
telre. Számítógépes alapismeret volna ki-

HAZAI ESEMÉNYEK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium (Líceum) (Sopron, Széche

nyi tér 11. Tel.: (99) 312-250), az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és 
Egészségügyi Szakközépiskola (Sopron, Deák tér 51. Ibi.: (99) 311-767) és 
a Hetvényi Lajos Evangélikus Líceumi Diákotthon (Sopron, Mátyás kir. u. 
21. Tel.: (99) 320-210) Igazgatótanácsa pályázatot hirdet

angol, német vagy német nemzetiségi, matematika, fizika, 
számítástechnika és diákotthoni nevelőtanári állásokra 

1997. augusztus 16-i munkába lépéssel.

Feltételek: -  tudományegyetemi végzettség
-  keresztyén elkötelezettség
-  rendezett családi élet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent az Evangélikus Egyházhoz tarto
zás, tudományos munka, esetleg fokozat, jeles vagy jó  oklevél, idegen 
nyelvtudás (állami nyelvvizsga, illetve a szaktárgy németül való tanításá
nak képessége), nemdohányzó életmód, illetve soproni lakáslehetőség.

A pályázathoz csatolni keli:
-  kézzel írott önéletrajzot
-  a tanári elképzelések összefoglalását kb. 1 gépelt oldalon
-  a diploma fénymásolatát
-  protestáns pályázók esetén a konfirmációi (katolikusoknál a bérmál- 

kozási) emléklap fénymásolatát
-  lelkészi ajánlást
-  nyelvvizsga-bizonyítvány fénymásolatát
-  erkölcsi bizonyítványt
A pályázatokat a Líceum címére: 9401 Sopron, Széchenyi tér 11. Pf. 77.
kell megküldeni 1997. április 20-ig.
A pályázók személyes meghallgatása után az elbírálás 1997. május 31-ig 

megtörténik.

KAPOSVÁR-TASZÁR

Sátorkápolnát avattak október 27- 
én, vasárnap délelőtt az amerikai 
IFOR-bázison. A meghívott törté
nelmi és kis egyházak küldötteinek, 
valamint több amerikai egyházi veze
tő jelenlétében ökumenikus szertar
tás keretében adták át az új tábori 
kápolnát. Hick ezredes, az Éurópá- 
ban állomásozó amerikai haderő tá
bori lelkésze elmondta, hogy a 
taszári bázison szolgáló és átvonuló 
katonáknak szükségük van olyan

helyre, ahol hitüket gyakorolhatják. 
Ez a kápolna nyitva áll mindenki szá
mára, aki Istennel szeretne találkoz
ni, bármilyen felekezet tagja is. Az 
amerikai tábori lelkészek igét hirde
tő szavait nem egyszer vidám nevetés 
és taps szakította meg. Az ünnepi is
tentisztelet friss dobpergéses zené
vel, közös spirituálé énekléssel kez
dődött és fejeződött be.

Az ünnepi istentiszteleten egyhá
zunkat Dubovay Géza, a kaposvári 
gyülekezet nyugalmazott lelkésze és 
Rónai Gyula felügyelő képviselte.

ZENÉS ÁHÍTATOK 
a Deák téri templomban 

március 16-án, vasárnap 20 óra
kor

FINTA GERGELY 
orgonái

Műsoron
Buxtehude és J. S. Bach művei 

Igét hirdet: Tkr^jtler Gábor 
• * *

március 17-én, hétfőn 18 órakor 
MENDELSSOHN:

ÉLIÁS 
oratórium 

Közreműködnek: 
Lindsay Wagstaff -  szoprán 

Gaynor Keeble -  alt 
Mark Luther -  tenor 
Glyn Paul -  basszus 

A WARWICK! EGYETEMI 
KÓRUST ÉS ZENEKART 

STUART DUNLOP 
vezényli.

Igét hirdet: Zászkaliczky Péter

Március 23-án, virágvasárnap 
és 29-én, nagyszombaton 

18 órakor
J. S. BACH: 

JÁNOS-PASSIÓ
KÖZREMŰKÖDNEK: 

Zádori Mária Gémes Katalin 
Németh Judit Marosvári Péter 
Holló Csaba Berczelly István 

Ihytler Gábor
LUTHERÁNIA ÉNEKKAR 
MAGYAR SZIMFONIKUS 

ZENEKAR
Vezényel:

KAMP SALAMON 
Igét hirdet:

Dr. Harmati Béla püspök (23-án) 
Pintér Károly lelkész (29-én)

A belépés díjtalan.

Pályázati űrlapot az alábbi telefon- 
számon/címen lehet kérni:

Csoszánszky Márta 1085 Buda
pest, Üllői út 24. Tfcl.: 117-5567. Be
küldési határidő: 1997. április 7.

AZ EVANGÉLIKUS ÉRTELMI
SÉGI MŰHELY legközelebbi alkal
mát március 19-én, szerdán este 
6 órakor tartják a Deák téri Evan
gélikus Gimnázium Dísztermében. 
Téma: Gazdasági társaságok a világ 
urai? (Gondolatok Körten pro
fesszor könyve nyomán.) Előadó: 
dr. Magyar István egyetemi docens. 
Záró igehirdetéssel szolgál: Pintér 
Károly lelkész.

Az MPKE rendezésében március 
18-án, kedden du. 5 órakor Cseh- 
Szombathy László professzor tart 
előadást (a tavaly betegség miatt el
maradt helyett) ,^4 család a modem 
és a mai társadalomban” címmel. 
(OMIKK-klub VIII., Múzeum u. 17.)

A zuglói evangélikus templomban 
1997. március 22-én este 6 órakor a 
Fóti Mandák-kórus böjti hangver
senyt ad. A műsoron böjti kórus
művek és passió. Vezényel dr. Balás 
István. Mindenkit szeretettel várunk.

LUTHER SZÖVETSÉG
Március 18-án, kedden du. 6 óra

kor a Deák téri gyülekezeti terem
ben dr. Jutta Hausmann professzor 
tart előadást „Luther és a zsoltárok” 
címmel. Érdeklődőket szeretettel 
várnak.

Protestáns egyesületi gimnázium 
(Sylvester János Protestáns Gimná
zium) indul 1997 szeptemberétől a 
XIV. kerületi Pillangó park 3-5-ben. 
Négy és hat évfolyamos gimnáziumi 
osztályaiba, majd érettségi utáni 
szakképzésre elsősorban a keresz
tyén hit és értékrend felé forduló 
diákokat vár, de nyitott mindenki

348-243.

A néhány Balaton-felvidéki, Vas 
megyei és szlovéniai gyülekezetbe in
duló III. évfolyamos teológiai hallga
tók passiójátékukat 1997. március 
13-án este 7 órakor mutatják be a 
zuglói evangélikus templomban. 
Minden érdeklődőt szeretettel vá
runk.

ÖSKÜ
A lelkészi hivatal telefonszáma 

megváltozott. Az új hívószám: (88) 
497-302. A postacím változatlan: 
8191 Öskü, Fő u. 8.

HALÁLOZÁS
Özv. Puskás Jenőné, sz. Bősze Szi

dónia, a beledi evangélikus egyház- 
község volt papnéja 91 éves korában 
elhunyt. Tfcmetése Beleden 1997. ja
nuár 17-én volt. Kérésére a koporsó
nál Sümeghy József ny. vadosfai lel
kész hirdette Isten igéjét Róm 14,8 
alapján: „Ha élünk, az Úrnak élünk, 
ha meghalunk, az Úrnak halunk 
meg, ezért akár élünk, akár megha
lunk, az Úréi vagyunk.” A sírnál 
Béres László helybeli lelkész végezte 
a szolgálatot. A beledi egyházközség 
a feltámadás reménységével emléke
zik szeretett papnéjára.

Pálfi István szarvas-újtemplomi 
ny. lelkész életének 88. évében feb
ruár 24-én elhunyt. A szarvasi evan
gélikus ótemetőben temették el feb
ruár 28-án. „Nem hagylak titeket ár
ván, eljövök hozzátok!” Jn 14,18.

Apróhirdetés
Nyugdíjasok emelt szintű appartman- 

házába beköltözhető lakrészekben elhe
lyezést biztosítunk. 1998. évi átadási idő
pontra lakrészek leköthetők. 8316 Vár
völgy, Mátyás király u. 30. Ibi.: 83/340- 
244.

vánatos. Jelentkezni lehet: 1029 Báthori 
László u. 8. vagy tel.: (1) 176-8590.

A«
m

TORONYÓRÁK
KORSZERŰEN VILÁGSZÍNVONALON 

„TOREL ”  ÓRAIPARI BT 
CT.: Kovics Jenó órásmester 

_ T 8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 6. j 
. J0REL Telefon/Fax- 22/348-880, (22) 312-235

GOMBOS LAJOS 
aranykoszorús harangöntő mester

2162 Örbottyán, 
Rákóczi út 119. Pf. 3. 
Tfclefon: 06/28-360-175 
Budapesti iroda:
XIII., Jász u. 60/B 
Telefon: 330-6394

Evangélikus
Élet

A Magyarországi 
Evangélikus Egyház hetilapja 
Felelős szerkesztő 
és kiadó: TOTH-SZÖLLŐS MIHÁLY 
Szerkesztőség és kiadóhivatal 
1085 Budapest, Üllői út 24. 
Telefon/fax: 117-5478; 117-1108 
Árusítja a  Kiadóhivatal és a 
Magyar Posta RT.
Index: 25 211 ISSN 0133-1302 
Szedés:
Fényszedő Központ Kft.
(970011/20)
Nyomás: rotációs ofszetnyomás 
720 010 Petőfi Nyomda RT, 
Kecskemét 
Felelős vezető:
SZABADOS TIBOR mb. vezérigazgató

Előfizethető az Evangélikus Élet 
Kiadóhivatalban közvetlenül vagy 
postautalványon.
Előfizetési díj belföldön: 
fél évre 1040 Ft, egész évre 2080 Ft 
Előfizetési díj külföldön: 
szomszédos országokban: egész 
évre 4500 Ft (postázással együtt), 
más országokban (nyugaton): 
egész évre 45 USD (68 DEM) 
légipostával: 66 USD (99 DEM) 
Csekkszámlaszám: 
11708001-20204127 
Beküldött kéziratokat nem őrzünk 
meg és nem adunk vissza!
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VIRÁGVASÁRNAP

ORSZÁGOS
EVANGÉLIKUS

HETILAP ÁRA: 40  FT

Férfiak, gyertek hát közelebb a kereszthez! 
Ti távol állók, lépjetek közelebb hozzá!

Ti szemlélődök, ki a színre: 
a bizonyságtétel szent harcára. 

Ezt várja tőlünk az, aki szenvedett 
és meghalt értünk ezen a napon a

kereszten!
Túróczy Zoltán

mama

A TARTALOMBÓL
VIRÁGVASÁRNAP: AZ IFJÚSÁG ÜNNEPE

VISSZATÉRŐ KÍSÉRTÉSEK A ZSINATON

AKI AZ ÚR SZOLGÁLÓLEÁNYA VOLT...

Virágvasárnap
Virágvasárnap hatásos ellentétet ad Nagyhét 

sötétjéhez.
Persze ez a nap csupán az ember egyik arcát mu

tatja: a hozsannázót, a lelkesedet, aki virágot szór 
Jézus lába elé. A gyülekezetben is tapasztalhatók 
a szép, de gyorsan múló hangulatok. Talán új lel
készt iktatunk, talán éppen templomépítés folyik 
stb. Amíg ez tart, mintha több lenne az áldozat- 
készség, sőt nyitottabbak lennének a szívek. De az
tán? Megtörténik a templom felszentelése, véget 
érnek a lelkésziktatás ünnepélyes órái, és jönnek a 
szürke hónapok, a szürke évek. Aki ott volt a 
templomépítésnél, dolgozott, talán sok pénzt is 
adott, most már talán meg se habja vasárnap a hí
vogató harangszót...

Hát igen: más a múló lelkesedés és más a hit ál
landósága és hűsége. Talán az is mai tapasztalat, 
hogy egy hetes sorozatra könnyebben megtelik a 
templom, mint az egész évi egyszerű vasárnapi al
kalmakra. -  Jézust sem töltötte el ámulattal a vi
rágvasárnapi ünneplés. Tálán fájó szívvel gondolt 
arra, hogy mi következik Nagypénteken. Es hogy 
nemcsak a tömeg, nemcsak a farizeusok, de a ta
nítványok is „vizsgázni” fognak. És -  sajnos -  „le
vizsgáznak”. Már hallotta előre Péter esküdözé- 
sét, a szolgálólány faggatására: „nem ismerem ezt 
az embert”. És hallotta Pilátus kérdésére: kit bo
csássák el, Jézust vagy Barabbást? -  a megdöb
bentő és hihetetlen választ: Barabbást!

Érdekes, hogy Bach egyik passiójában egyetlen 
disszonáns akkorddal szemlélteti ezt a szót: Ba
rabbást. Igaza volt Bachnak: a nagy disszonancia, a 
nagy ellentmondás akkor lepleződik le, mikor az 
alázatosan, szamárháton bevonuló Király magára 
veszi a világ bűnét és vele szenvedést, keresztet, 
halált, ítéletet. Hiújuk, hogy Jézus többször is 
megjelentette szenvedését, halálát -  de a tanítvá
nyok ezt „nem értették”. Pontosabban nem akar
ták érteni. De Jézus egyedül is végigjárta az utat a 
Golgotáig. Ami történt, azt igazán csak Nagypén
tek és Húsvét után értették meg a tanítványok. 
Nyilvánvaló, hogy ez a kedves, felemelő virágsző- 
nyeges ünnepünk, Virágvasárnap, szinte csak egy 
átfutó pillanat. A döntő a kereszt és a nyitott sír. 
Boldog, aki már érti, hogy mindez értünk történt, 
és ez az egyetlen reménysége minden elveszett bű
nösnek. Nagyhét küszöbén hadd húzzuk alá: 
Nagypéntek nem tragikus esemény. Nem egy 
„nagy ember” veresége, hanem Isten Fiának, a 
Megváltónak győzelme. El tudjuk-e mondani így: 
„ímhol jön az én Királyom!” A Megváltó uralma 
és vezetése alá akar vonni. Nagy árat fizetett azért, 
hogy tulajdonává lehessek. Nem csodáival, nem 
példájával, nem tanításával -  hanem kiontott vé
rével, a golgotái kereszttel és a nyitott sírral vál
tott meg.

Nágyhét -  önvizsgálatra akar indítani. Amikor 
látjuk, és halljuk, hogy a tömeg egyszer „Hozsan
nát” kiált, majd „Feszítsd meg-et” -  jó lenne arra 
gondolni: ha más formában is, de mi is hányszor 
tesszük ugyanezt a Megváltóval! Ingadozó hitünk
kel hányszor szomorítjuk meg! Ha ezt meglátjuk, 
máris történhet valami lelkűnkben és őszintébb 
bűnbánattal tudunk megállni a nagypénteki ke
reszt előtt.

Gáncs Aladár

KÖRZETI MISSZIÓI NAPOK 
ÁPRILISBAN

Celldömölkön április 12. vasárnap 9-16 óráig 
Nyíregyházán április 12. vasárnap 9-16 óráig 
Kaposváron április 19. szombat 9-16 óráig

A Missziói Napok témája:
„KÖZEL VAN AZ ÚR...”

Zsoltár 145,18

GEDULY-EMLÉKÜNNEPÉLY NYÍREGYHÁZÁN
H a t v a n  é v e  h u n y t  e l  a  T i s z a i  E g y h á z k e r ü l e t  p ü s p ö k e

A z egykori Tiszai Evangélikus Egyházkerület püspöke 1937-ben hunyt el. Nyíregyházi gyülekezete, a Hajdú-Sza
bolcsi Egyházmegye február utolsó napján emlékezett meg a nagynevű püspökről, a hűségesen pásztoroló gyüleke
zeti lelkészről, a város társadalmáért sokat tevő férfiúról A  nagytemplomot teljesen megtöltő gyülekezet előtt négy 
tételben hangzott el a róla szóló megemlékezés.

D. Szebik Imre az Északi egyházkerület püspöke 
méltatta Geduly Henrik püspöki szolgálatát. A  mél
tatás teljes szövegét lapunk más helyén közöljük. 
(Szerk.)

írói és helytörténész munkássága is kiemelkedő 
volt. Erről Felberman Endre, a város alpolgármeste
re szólt. Több lapot szerkesztett, benne számos cik
ket írt, nem csupán történelmi, de erkölcsi tartalmú, 
híveit és az egész város lakóit eligazító írásaival a ne
héz időkben világított. 1896-ban a millennium alkal
mából jelentős könyvet adott ki „Nyíregyháza az

Az ünnepség előadói (balról jobbra): Felberman Endre, dr. 
Margócsy József, D. Szebik Imre, Mózes Árpád, Bozorády 
Zoltán, Laborczi Géza.

1000. évben” címmel. Ebben feldolgozta a város tör
ténetét, teljes keresztmetszetet adva századvégi éle
téről. Ezt a könyvet 1996-ban reprint kiadásban a 
város újra megjelentette, megbecsülve ezzel írójá
nak emlékét. A könyv zárszavában reménytkeltő 
mondattal jellemez írója: „Nyíregyháza és Szabolcs 
megye emelkedőben van... ” Jó lenne ez a reménység 
mára is!

Geduly püspök életét -  ahogy a város lakói megis
merték őt -  mutatta be dr. Margócsy József, a Hínár- 
képző Főiskola nyugalmazott főigazgatója. A korán 
árvaságra jutott Geduly nevelésével nagybátyja, 
Geduly Lajos foglalkozott. Segédlelkészként jött 
Nyíregyházára, majd gimnáziumi vallástanár lett és 
1896-ban iktatták be lelkészi tisztébe. Egyházi szolgá
latában mind a fiatalok, mint az idősek között elfoga
dott volt igehirdető szolgálata, igen kedvelték. A  vá
ros társadalmában is sokat tevékenykedett. A  ma is 
működő Bessenyei Kör megalapítója és sokáig veze
tője volt. Itt az egyházon kívüli körökkel, emberekkel 
volt találkozása és azokat gazdagította ismeretekben. 
A kor természeténél fogva sok vitát ért meg ebben a 
körben, de kiválóan tudott embereket összebékíteni, 
harmonikus életre vezetni. Maga is példás, harmoni
kus családi életet élt és az ő idejében teljes volt a fe
lekezeti béke a városban. 1896. május 10-én tartott 
millenniumi emlékbeszéde híres volt. Halála után, 
még abban az évben az általa alapított leánygimná
ziumot róla nevezték el.

Az egykori Tiszai Egyházkerület jóval nagyobb volt 
püspöki szolgálata megkezdésekor. A trianoni béke- 
szerződés következtében zsugorodott kisebbre. Na
gyobbik része Románia területére került.

Eljött a megemlékezésre Mózes Árpád kolozsvári 
püspök, hogy szóljon arról, miképpen élnek most, 
hogyan sáfárkodnak a rájuk maradt drága örökség
gel. Geduly püspök még tartott egyházlátogatást 
1913-ban az erdélyi gyülekezetekben. Azután fogad
ta be a Tiszai Egyházkerület az addig szász egyházi 
fennhatóság alá tartozott Barcasági Egyházmegyét 
(Brassó környéke), majd 1921-ben alakult meg az 
önálló egyházkerület és ebben a szervezetben élnek 
ma a magyar evangélikusok. 39 önálló egyházköz
ség, 3 filia és 116 szórvány gondozását 38 lelkész és 
két levita végzi. Hitüket és anyanyelvűket őrzik e 
gyülekezetekben és különösen erős az ifjúság ra
gaszkodása egyházukhoz. 1989 után kinyílt a világ,

azóta erősödnek 
nemzetközi kap
csolataik. Elsősor
ban a Magyaror
szági Evangélikus 
Egyházzal, de más 
külföldi kapcsola
taik is elevenek.
Újabban erősöd
tek meg belső 
ökumenikus kötő
déseik, erősödik 
egységük.

Az ünnepély 
műsorát, áhítatát 
emelte Kovács 
László Attila ko
lozsvári teológiai 
tanár és orgona
művész játéka. A 
m egem lékezésre 
való felkészülést mutatta, hogy már korábban hirdet
tek pályázatokat a gimnázium tanulói számára.

Laborczi Géza 
ig azg a tó -le lk ész  
hirdette ki ennek 
eredményét és 
megjutalmazták a 
díjnyerteseket. 
Bozorády Zoltán 
esperes záró sza
vai után a gyüleke
zet a temetőbe vo
nult ki, ahol 
Geduly Henrik 
püspök sírjánál 
koszorút helyeztek 
el az egyházkerü
let, a gyülekezet, 
az iskola és a vá
rosszépítő egyesü
let nevében.

T.

Geduly Henrik sírjának 
megkoszorúzása

Megemlékezés Geduly Henrik (1866-1937) püspökről
A Bécsben született és korán félárvaságra jutott if

jú tehetségével hamar felhívta magára a figyelmet. 
Alig fejezte be pozsonyi teológiai tanulmányait és 
máris tudományos művet jelentetett meg Luther és 
Zwingli teológiai nézeteinek egybevetéséről.

Természetesen hitet tesz Luther krisztológiai és úr
vacsoráról vallott meggyőződése mellett. „Miből vilá
gos, hogy az ágostai hitvallású evang. egyház elkerüli 
éppúgy a külső subjectivisáló, kiüresítő, a valóságos > 
lét helyébe képzelet, ábrázolatszerű létet helyező, mint 
a belső hitéletnek rovására túlságosan objectivisáló 
irányzatokat s helyesen és a rendeltetésnek megfelelő
en tartja a szentségeket oly cselekményeknek, melyek
ben Isten külső, önmaga által rendelt jelek által nyújt
ja nekünk és közli velünk az ő láthatatlan, mennyei ja
vait a Krisztusban hívők üdvösségére! - ”

1891. év elején kerül Nyíregyházára, tehát 25 éve
sen, s a nyírségi város lakója marad utolsó szívdobba
násáig. Itt ível pályája felfelé, a segédlelkészségtől a 
tiszakerületi püspökségig, sőt a magyar evangélikus 
egyházegyetem vezető püspöki rangjáig.

Megemlékezésemben püspöki szolgálatának ismer
tetésére és értékelésére szorítkozom az idő korlátái 
miatt.

1911. április 4-én emelte a gyülekezetek bizalma a ki
váló előd, Zelenka Pál püspök halála után a főpásztori 
székbe a Tiszai Evangélikus Egyházkerület területén.

Nagy kiterjedésű, országrészt kitevő hazai földön 
10 esperesség szervezetében mintegy 200 000 evangé
likus élt akkor. Püspöki munkaprogramja: a gyüleke
zetek élő hitének felébresztése és megerősítése.

Szolgálata kezdetén canonica visitatiokat végez a 
brassói, liptói, árvái és tátraaljai egyházmegyékben. 
Maradandó hatásúak látogatásai a gyülekezetekben.

Új templomokat, szentel Kisvárdán, Szolnokon, 
Rudabányán, Borsodnádasdon.

A magyar történelemben fájdalmas emlékű triano
ni szerződés következtében a Tiszai Egyházkerület 
két egyházmegyére zsugorodik, 40 ezer evangélikust 
számlál mindössze 1920 után az egyházkerület. Ezen 
tragikus fordulat végigkíséri életét és püspöki szolgá
latát. így ír róla Kapi Béla püspök: „O a magyar pro
testantizmus történeti tragikumának némaságában is 
beszédes élő szobra.”

Oroszlánrésze van abban, hogy a volt epeijesi 
Evangélikus Jogakadémia Miskolcra került a Tanító
képzővel együtt. E két intézmény, mint messze világí
tó fellegvár 1948-ban, ill. 1950-ben bekövetkezett 
kényszerű államosításáig segítette az Egyházkerület 
lelki és szellemi munkáját és a nagy szórványban élő 
evangélikusság megtartását.

Bár Egyházkerületében a Trianon után a két egyhá
zi főiskolából csupán egy, hat korábbi főgimnáziuma 
közül is csak egy, hat polgári iskolája közül pedig egy 
sem maradt meg, volt ereje és kitartása, hogy Nyír
egyházán megalapítsa a később róla elnevezett Evan
gélikus Leánygimnáziumot, melynek a helyén ma a 
Vasvári Pál Gimnázium van, s melynek jogutódja a 
Zrínyi Ilona Gimnázium. Küzdelme mögött az a felis
merés is rejtőzik, hogy a nők iskoláztatása nem csu
pán a korszellem követelménye, de a keresztény egy
ház szívbéli kötelessége is. Sokan váltak e jóhírű isko
la végzett növendékei közül a város jeles értelmiségi 
büszkeségeivé.

Irodalmi tevékenysége is említésre méltó. Még ifjú 
lelkész korában a város vezetőségének felkérésére 
könyvet ír a millennium esztendejében: „Nyíregyháza 
az ezredik évben” címmel, amely munka áttekintést 
ad a város gazdasági, kereskedelmi, kulturális és egy
házi életéről. Nagy elismerés volt a hajdani evangéli
kusoknak, hogy egyik papi kiválóságukat méltatta a 
város vezetősége e történelmi korforduló idején a vá
rost bemutató könyv megírására.

Püspökként fordította magyarra a szlovák kegyes
ség egyik remekművét, a Tranoscius imagyűjte
ményt. Revideálta Raffay Sándor Újszövetség-fordí
tását.

Országszerte ismert prédikátor, aki előadásokat 
tart és ünnepségek szónoka. Cikkeket, tanulmányo
kat ír a helyi sajtóban éppúgy, mint országos evangé
likus lapokban.

Lelkészi szolgálata idején hosszú éveken át szer
kesztette az Evangélikus Őrálló című egyházi lapot, 
amely kedvelt olvasmánya volt híveinknek. Két éven 
át az Evangélikus Homiletikai Folyóirat című havilap 
szerkesztője is, amely lelkészeknek igehirdetésre ké
szülésükben nyújtott segítséget.

Szólnunk kell zsinati tevékenységéről. Ő nyitja meg

az 1913. évi novelláris zsinatot, de az 1934-37. évi zsi
natnak is elnöke haláláig.

Igehirdetésében ezt írja: „...még a legtökéletesebb 
törvény alkotása által sem végeztünk egyebet, mint rideg 
betűt róttunk a betű mellé, ha nem járja át lelkünket az 
új szövetségnek lelke, az Isten-fiaknak végtelen szabad
sága az Úrban és végtelen lekötöttsége az Űrért!”

Mint az Országos Egyház vezető püspöke, bölcses
ségével, hitével és szeretetével gazdagította a magyar 
lutherániát s kormányozta hazai evangélikusságunkat.

Koporsója felett méltán mondotta D. Kapi Béla 
dunántúli püspök: „Emberi arcát a jóság a szeretet és 
gyengédség szépítették. Belső acélvázát pedig az erkölcsi 
igazságokhoz való törhetetlen ragaszkodás állapította 
meg... Lelkipásztori arcát hűség és felelősség ragyogták 
be. Ez a gyülekezet beszélhet pásztorszíve kimeríthetetlen 
szeretetéről, kezekről, melyekbe kenyeret hullatott, vérző 
szívekről, melyekbe az evangélium olaját csepegtette, 
összetört emberi roncsokról, melyeket erősített és új küz
désre buzdított. Egyénisége szerint kemény cserből ácsolt 
vezérember. Határozott, de nem meggyőzhetetlen, óva
tos, de nem bizonytalankodó... Megfontolt és bölcs, 
hadvezér és diplomata egyszerre. Volt benne Valami elő
kelő személyi kikapcsolódás, mellyel a dolgokat elvá
lasztotta személyi vonatkozásoktól és kizárólag önma
gukban vizsgálta. ”

26 évig állt őrt a püspöki szolgálatban. Kevesek ki
váltsága e hosszú szolgálati idő. A  megbízatást hordo
zónak kihívás és felelősség, sorsfordító történelmi 
időkben.

Munkájának földi elismerése volt a Kormányzó ki
tüntetése a Magyar Érdemrenddel, tagja volt az or
szággyűlés felsőházának és díszdoktora a pécsi m. kir. 
Erzsébet Tudományegyetemnek.

Halálos ágyán így vallott: tele van a szívem imádság
gal -  írja róla dr. Zsedényi Béla, a későbbi köztársasá
gi elnök.

Legyen ez bíztatás nekünk is, hogy megálljunk a 
vártán, a nekünk rendelt feladat végzésében, 
Urunk pedig adjon egyházának hű fiakat s leányo
kat, akik igéjét szeretik s bőven termik gyümölcseit 
a haza javára, egyházunk épülésére és Istenünk di
csőségére.

D. Szebik Imre
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„PÉLDABESZÉDEK”
Jobb egy tányér főzelék ott, 
ahol szeretet van, 
mint a hizlalt ökör, 
ahol gyűlölet van.
Jobb a száraz falat ott,
ahol békesség van,
mint ba lakomával van tele a ház,
de veszekednek benne.

B ö jti je lk é p e k KEPREJTVENY
Az ótestamentu- 

mi próféták évszá
zadokon át biztatták 
népűket a reményt 
keltő hírrel: egyszer 
elküldi Isten a sza
badító Messiást. 
Sokféle elképzelés 
élt arról, hogyan is 
történik majd ez a 
dolog. Voltak, akik 
a Messiást mint ki
rályt képzelték el, 
aki majd hatalmával 
igazságot szolgáltat, 

és helyreállítja a régi birodalmat, legyőzve és elűzve a zsi
dó nép ellenségeit. így teremtve meg a rendet és a békét. 
Jézus korában ez a várakozás nagyon erős lehetett. So
kan voltak a nép körében, akik látva Jézus csodatetteit, 
arra gondoltak, hogy ő ez a megígért király.

Amikor Jézus a húsvéti ünnepre igyekezve közeledett 
Jeruzsálemhez, a városból sokan kijöttek elé. Az útra 
szőnyegként terítették ruháikat, és a fákról pálmaágakat 
vágtak, hogy azzal integetve köszöntsék az Urat. Ez a fo
gadtatás járt a győztesen hazatérő királyoknak is. Jézus 
szamárcsikó hátán érkezett a fővárosba. Az elésereglő 
sokaságban ez is erősíthette a gondolatot, hogy most tel
jesült be, amit Zakariás prófétáit: „Örvendj nagyon, Sión 
leánya, ujjongj Jeruzsálem leánya! Királyod érkezik hozzád, 
aki igaz és diadalmas, alázatos, és szamáron ül, szamárcsi
kó hátán. *

Később, amikor a sokaság látta, hogy Jézus nem úgy 
viselkedik, ahogy azt a királytól várták, elpártoltak tőle.
Ő nem gyűjtött hadsereget, nem sújtott le hatalmával 
senkire. Sőt, úgy tűnt, mintha gyenge és elesett lett volna. 
Hagyta, hogy kínozzák, hogy elítéljék, hogy megfeszítsék 
a Golgota hegyén. Hát melyik király tenne így?

Csak húsvét, Jézus feltámadása után lett nyilvánvalóvá 
sokak számára, hogy Jézus mégis az a várva várt Király. 
Aki nem erőszakkal és fegyverrel, de áldozatkész szere- 
tetével arat győzelmet. Nem egy földi királyságon, szolgá
kon, hivatalnokokon és katonákon uralkodik, de a szí
vünkben, az életünkben szeretne jó Urunk lenni.

A pálmaág és a korona mint böjti jelképek erre emlé
keztetnek. Biztatnak: fogadjuk úgy Jézust, mint életünk 
Urát! Cs. F.

VEDD ES OLVASD!
Játékos ismerkedés a Bibliával

Ha Jézus szenvedéstörténetét olvassuk, azt látjuk, 
hogy minden őt ért sérelmet és kínzást némán eltűrt. 
Egyszer mégis határozottan ezt mondta: „Hagyjátok ab
ba!” Mikor és hol mondta ezt Jézus? Kiket utasított, és 
mit kellett abbahagyniuk?

Annyit elárulunk, hogy a keresett helyre Lukács evan
géliumában találhattok rá.

A múlt heti kérdés az volt, mi a közös a szüzekben, a 
leprásokban és a szolgákban? Hát az, hogy mind tízen 
voltak! Remélem, sokan rájöttetek a megoldásra!

Hetedik parancsolat

LABIRINTUS
Tüdod-e, melyik bibliai történetet ábrázolja a kép?

Enyém a világ! -  mondja egy fia
tal frissdiplomás. -  Hiszen már el
végeztem az iskolát, diplomát kap
tam, van egy magas fizetéssel ke
csegtető munkám, sokan elismer
nek Ugyan nincs még luxusautóm 
és nem utazom minden évben a ten
ger mellé nyaralni, de rövidesen ez is 
a kezemben lesz. Igen, talán nem 
teljesen tiszta a kezem, de a mai vi
lágban a becsületes ember nem bol
dogul A  farkastörvényekkel nem 
szállhat szembe senki! A z állam sem 
az én párezres adómtól fog rendbe
jönni. Vannak, akik nálam sokkal 
többet tesznek zsebre, mégsem kéri 
számon rajtuk senki

Tied a világ! -  hangoztatják újsá
gok, moziplakátok, reklámok. -  
Vagy ha eddig még nem, hát itt az 
ideje! Valósítsd meg igazi önmagad, 
hozd elő rejtett tartalékaidat! Ne 
légy begyöpösödött háziasszony! 
Csináltass egy új frizurát, találd meg 
az egyéniségedhez illő hajszínt, vedd 
le főnöködet lábáról egy menő ruhá
val! Igazán nem kerül sokba, lespó
rolhatod pár hét alatt a konyha
pénzből. Ne légy beszűkült papucs
férj! Ez az új after shave a régen 
szimpatikus szomszédáé részéről is 
bizonyíték.

Tied a világ nincsenek határok: 
nyitott házasság nyílt titkok, nyitott 
pénztárcák -  persze, csak ha a má
séról van szó.

Valóban ilyen sötét a helyzet? 
Valóban nem lehet kitömi ebből a 
mostanában olyan ismerős mókus
kerékből? Valóban idejétmúlt sza
vak a becsület és a tisztesség? Ma, 
amikor mindenki toleranciáról be
szél, nem kellene tolerálnunk azt 
is, hogy van, ami nem a mi tulajdo
nunk, hanem a MÁSIK EMBE
RÉ?

Olyan egyszerű így az élet! Igaz, 
sokat dolgozom, és sokszor kényte
len vagyok feketén is munkát vállal
ni, de hát a boldogságnak ára van!

Ne lopj!

És bárki bármit mond, manapság a 
sok pénz életszükséglet. Hiába lehet 
mindent kapni a boltokban, ha nem 
szerzek elég vagyont, sosem leszek 
szabad, mindig másokra szorulok 
m ajd Utálok kiszolgáltatott helyzet
ben élni.

Valóban ez a boldogság? Való
ban ez a szabadság? Valóban anya
gi, szellemi, bármiféle független
ség ez? Vajon nem lesz-e újra szol
gaság, ha a látszólagos boldogsá
gért és anyagi, szellemi, bármiféle 
függetlenségért kockára tesszük 
becsületünket, jó hírnevünket? 
Nem válunk így a Kis Herceg üz
letemberévé?

-  Összesen ötszázegymillió-hat- 
százhuszonkétezer-hétszázhar- 
mincegy -  mondta.

-  Ötszázmillió micsoda? -  kér
dezte a Kis Herceg.

S az üzletember nem tudta.
-  Olyan kis apróság, amit az 

égen látni olykor. Olyan kis csillo
gó. Kis aranyos izék, amin a sem
mittevők ábrándozni szoktak -  
ennyit tudott mondani. Pedig öt- 
százmillió csillagja volt, de már 
csak számolni tudta őket, a gyö
nyörködést elfelejtette. Soha nem 
nézett rájuk, hiszen ő komoly em
ber.

Számok rabsága, forintok rabsá
ga, visszakerülni nem akaró köl- 
csöntárgyak rabsága, másoktól lo
pott jól hangzó szófordulatok rab
sága. Ha vágyunk szabadon élni, 
ugye, nem ez kell nekünk?

Keresem a szabadságot. Azt, 
ami szabaddá tehet: mások értéke
inek eltulajdonításából, kicsinyes 
csenésekből, csalásokból a tisztes
ség és becsületesség szabadságára.

Eszembe jut Michael Ende 
egyik meséje. A két ország a hegy 
két oldalán terült el. Mindkét or
szág királyi pátjának egyszerre 
született kisgyermeke -  egy fiú és 
egy lány. A keresztelőre meg nem

hívott, ámde mégis megérkező 
mostohanagynéni -  akárcsak a 
Csipkerózsikában -  meglepetést 
eszelt ki. Az egyik családnak egy 
levesestálat ajándékozott, amely
hez csak meg kell találni a hozzá
illő kanalat, s attól fogva folyton 
tele lesz levessel. A másik családé 
lett a leveseskanál. A hozzáillő le- 
vesestál természetesen a bőség 
forrása. Csak egy baj volt. A két 
család nem tudott egymásról. Ke
resték, keresték a tálat, a kanalat, 
de nem találták. A  két gyermek -  
immár fiatal leány és ifjú -  vélet- 
lenségből találkoztak egymással, 
és megtudták, a hiányzó rész meg
került. Csak egy kis baj volt. Egyik 
család sem volt hajlandó megválni 
az önmagában értéktelen, ám pár
jával értékes darabtól. Az iflak 
persze tudták, mi sem egyszerűbb 
ennél a problémánál, hiszen a sze
retet összekapcsol, s így bőséggel 
jár. A  két király mégis a másik 
utat választotta, lerombolták egy
más királyságát, kölcsönösen föl
dönfutóvá tették egymást. Csak 
ebben a helyzetben értették meg: 
külön-külön rabok vagyunk, 
együtt szabadok. Szabadok az 
irigységtől, az értelmetlen harcok
tól, a csalás és lopás vágyától. Hi
szen együtt a kanál és a tál, s a 
csoda megtörtént.

Ilyenek vagyunk mi is: kanál és 
tál. Egyedül, csak a magunk hasz
nát nézve, s a másikat átvágva, 
megcsalva, kijátszva értéktelen ka- 
catok. Vagy kanál -  vagy tál. Egy 
van, aki összekapcsol. Aki tudja, 
mi a bőség kulcsa. Aki az értékte
lent értékessé teheti, akinél az iga
zi kincs van. Egy van, aki kibékít, 
aki nem vet az irigység és csalás 
szolgaságába, hanem kiszabadít 
onnan: a mi Urunk, Jézus Krisztus 
Istene és Atyja. Legyen Övé ezért 
a dicsőség és a szívünkből fakadó 
hálaadás.

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

VII. (NE LOPJ!)
Szabad lehetsz a tisztességes munkára,

megbecsülve mások anyagi és szellemi értékeit. 
Nem kell ravaszkodással vagy ügyeskedéssel pró

bálkoznod,
még a villamoson sem fogsz bliccelni.
Selejtet piacra nem kényszerülsz dobni, 
nem hamisítasz magnókazettákat.
Nem akarsz már idegen toliakkal ékeskedni, 
mások ötleteit sajátodként továbbadva.
Ha iparos vagy, mindenről tudsz számlát adni, 
ha sportoló, nem használsz doppingot.
Alkotóként megbecsülöd a szerzői jogot, 
örülni tudsz mások sikerének.

Ha engem szeretsz, szabad lehetsz a tisztességes 
munkára.

Semmit
A pokol tele volt, és még mindig sorok kígyóztak a 

bejáratánál. Végül az ördögnek kellett odamenni, 
hogy elzavatja őket.

-  Egy hely még szabad, de ide csak a leggonoszabb 
bűnös juthat be! Mit tett ön? -  kérdezte egy embertől.

-  Semmit, én jó ember vagyok, és csak tévedésből 
vagyok itt.

-  De valamit csak elkövetett!
-  Minden ember elkövet valamit.
-  Bizonyára látott akkor ilyesmit.
-  Bizonyára láttam, de távoltartottam magamat. 

Gyermekek éheztek, embereket üldöztek, gyengéket 
tapodtak. Én egyedül álltam ellen a kísértésnek, és 
nem tettem semmit.

Ekkor azt mondta az ördög:
-  Gyere be fiam, ez a te helyed!

Calderon nyomán

Egy álom, amely valóság volt
Különös nap volt. Egész Jeruzsálem, de még a környé

ke is megbolydult, hullámzott, mindenki sietett valaho
vá: a kovásztalan kenyerek ünnepére készültek. Amikor 
az első tavaszi holdtölte ragyogott le a végtelen égboltról 
Izraelre, akkor emlékezett meg a nép az Egyiptomból va- 

)  ló kivonulásra. Ilyenkor mindenki, aki tehette, Jeruzsá
lembe zarándokolt, hogy a templomban hálát adjanak a 
szabadításért, és ott öljék le az áldozati bárányt -  aho
gyan az Úr megparancsolta -, amelyet a család együtt 
fogyasztott el vacsorára. Ahogyan őseik tették Egyiptom
ban, miközben az Úr végigvonult a sanyargatók földjén, 
s elpusztított minden elsőszülöttet: embert, állatot egy
aránt. De Izrael népe közül senkinek sem esett bántódá- 
sa: a leölt bárány volt az az áldozat, amelyet a népért 
szenteltek Istennek Erre emlékeztek meg évenként a 
nagy ünnepen, amikor először ragyogott le a tavaszi teli
hold Isten végtelen égboltjáról.

Jézus két tanítványát, Pétert és Jánost bízta meg hogy 
elkészítsék a páska-bárányt. Szíve és lelke nehéz volt, de 
várta már az estét, mert tudta: akkor kezdődik el mind
az, amiért erre a világra küldetett. S tudta azt is, hogy va
lakifeszülten figyeli már minden lépését, mint a ragado
zó vad hpgy a megfelelő pillanatban lecsaphasson. 
Nem haragudott ezért Júdásra, csak sajnálta ői, és féltet
te, m int ahogyan az apa aggódik tékozló fia miatt. De 
mindenkinek végig kell járnia a saját útját, meg kell vív
nia saját harcát. Éz elől senki sem menekülhet el...

-  Elérkezett a kovásztalan kenyerek ünnepe -  szólt ta
nítványaihoz. -  Menjetek el és készítsétek elő a páska- 
bárányt, hogy együtt fogyaszthassuk el azt, megemlékez
vén az Úr szabadításáról.

-  Zarándokok vagyunk Jeruzsálemben, Mester! Ke
resnünk kell egy helyet, ahol nyugodtan ünnepelhetünk. 
Mi a kívánságod hol készítsük el a vacsorát? -  kérdezte 
Péter. Jézus válaszát különösnek találták:

-  Menjetek be a városba. Ne nézzetek se jobbra, se

balra, addig menjetek, amíg egy vizeskorsót vivő férfi 
nem kerül az utatokba! Menjetek utána, majd ő  meg
mutatja azt a helyet, ahol ünnepelhetünk.

Menet közben Péter azon morfondírozott magában, 
hogy milyen furcsa ötletei vannak a Mesternek, hiszen 
egész Izraelben az asszonyok dolga a vízhordás, hol fog
nak ők olyan férfit találni, aki ezt az asszonyi munkát el
végezné. De nem mondott semmit, megszokta már Jézus 
különös gondolkodását. „Ha ezt mondta, ezt csináljuk. 
Addig megyünk, míg azzal a férfival nem találkozunk!” -  
határozta el magát Péter. Szólt Jánosnak, hogy igyekezni
ük kell, mert már lefelé indul a nap az égbolton, és még 
sok dolguk van.

Jeruzsálemben hatalmas tömeg volt az utcákon. A  két 
tanítvány tanácstalanul sietett -  még nem tudták, hová, 
de amikor egy lépcsősor mellett megpillantottak egy fér
fit, aki vizeskorsót vitt a vállán, tudták: megtalálták, aki
re Jézus gondolt. Nyomába eredtek, s amikor a lépcső 
tetejére értek, megszólították:

-  Sálóm, Testvér! A  Mesterünk küldött, hogy alkal
mas helyet keressünk, ahol elkészíthetjük az ünnepi va
csorát. Talán te tudod hol van az a hely.

A  férfi bólintott, majd így szólt:
-  Sálóm nektek is, Testvér! Igen, tudom, mire gondolt 

Mesteretek Kövessetek, megmutatom azt a termet, ahol 
nyugodtan együtt lehettek ma este. Csendes hely, senki 
sem fog zavarni benneteket.

S valóban, egy tágas, berendezett szobába vezette 
őket. János és Péter mindent megtaláltak, amire csak 
szükségük volt. Gyorsan elosztották egymás között a 
munkát: Péter a templomba indult, hogy megvásárolja a 
bárányt, amelyet ott le is kellett ölni, János pedig a töb
bi teendőhöz látott. Igyekezniük kellett, mert nemsokára 
Jézus is megérkezett a többi tanítvánnyal.

Am ikor mindennel elkészültek, asztalhoz telepedtek A  
családfő helyén Jézus ült. Szemében ragyogva tükröződtek

a mécsesek lángjai, s valami különös mélységet világítot
tak meg ott. Szelíden tanítványaira nézett, és ezt mondta:

-  Nehéz idők következnek ránk De m ost még együtt 
vagyunk örüljünk hát egymásnak és ünnepeljünk! Na
gyon vágytam rá, hogy veletek költhessem el ezt a 
páskavacsorát. M ondom nektek, többé nem eszem a 
húsvéti bárányból, míg be nem teljesedik mindaz az Is
ten országában, amiről beszéltem. -  A  tanítványok ér
tetlenül nézték Jézust. Szavainak értelme nem ju tott el 
hozzájuk. Néhány pillanatra rájuk telepedett a nehéz 
csönd, amit, m int aki álomból ébred, Jézus tört meg: -  
Fogjunk hozzá a vacsorához!

A  vacsora szertartása a megszokott rendben folyt. Be
szélgettek zsoltárokkal dicsérték Istent. Jézus is vidám
nak látszott, de tekintete valahonnan nagyon mélyről 
tört elő, és olyan különös, szomorú szeretettel nézett rá
ju k  Arca egyre homályosabb lett, egyre messzebbről né
zett rájuk

-  Mester! Ne menj el, m i lesz velünk ezután? -  Péter 
arra ébredt, hogy kiabál álmában. Kábultan próbált ren
det teremteni összekuszálódott gondolatai között. A m i
kor kitisztultak emlékei, újra a kétségbeesés fogta el. 
Igen, minden igaz, minden úgy történt, ahogyan álmá
ban visszaemlékezett rá. Este a páskavacsorán még 
együtt örültek a Mesterrel, de aztán... Igen, sajnos az is 
igaz, ami az álomban már nem volt benne, de a valóság
ban megtörtént: másnap mindennek vége lett. Jézus 
meghalt, csak az emléke maradt m indannak amit kö
zöttük végzett. Miért érez fájdalmat az ember? Miért te
szi a fájdalom gyengévé és kiszolgáltatottá még az erős 
férfit is? Hirtelen dörömbölés hasított a csendbe. Péter 
kinyitotta az ajtót, és egy asszonyt látott, aki kétség- 
beesetten zokogott: „Elvitték a Mester testét a sírból, és 
nem tudjuk hová tették!”

Péter csak ment, szótlanul követte az előtte siető asz- 
szonyt, s csak azért fohászkodott Istenhez, hogy egyszer 
megérthesse, m i történt, minek volt részese, amiből, úgy 
látszik most még semmit sem ért...

Sánta Anikó

ORSZÁGOS IFJÚSÁGI 
KONFERENCIÁK

Ebben az évben mind a gyenesdiási, mind a balatonszár- 
szói konferenciák jelentkezési határideje egységesen május 
15. A konferencia díját továbbra is az első napon, a helyszí
nen kell befizetni az ágyneművel együtt.

A jelentkezés szabályai a következők:
1. A jelentkezés a jelentkezési lapon történik.
2. A jelentkezés határideje: 1997. május 15.
Magyarországi Evangélikus Egyház Ifjúsági Osztály
1085 Budapest, Üllői út 24.
3. A felvételek esetleges átirányítását az érintettek 1997 . 

május 30-ig megtudják. Az erre szóló esetleges reklamálást 
június 10-ig tudjuk figyelembe venni.

4. A véglegesen felvettek a konferencia előzetes anyagát 
május 30-ig megkapják.

5. A konferencia díja: Balatonszárszón és Gyenesdiáson 
4800,- Ft + ágynemű.

Piliscsabán 4200,- Ft + ágynemű
6. Az Országos Egyház ugyan lehetőségeihez mérten tá

mogatja a rászorulókat, 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 néhány 
mondatos indoklással lehet benyújtani.

Az országos ifjúsági konferenciák időpontjai:
Gyenesdiás Gl: június 29.-július 5. Fatalin Helga

az idén konfirmáltak részére 
G2: július 6-12. Szemerei János

az idén konfirmáltak részére

Piliscsaba
Balatonszárszó

G3: július 13-19.
G4: augusztus 10-16. 
G5: augusztus 17-23. 
Pl: július 13-19.
SÍ: augusztus 17-23.

S2: augusztus 24-30.

Koczor György 
Baranyay Csaba 
Koczor Ihmás 
Rihay Szabolcs 
Fabiny Ihmás 

felnőtt ifjúság 
ifj. Hafenscher 
Károly

felnőtt ifjúság

Az Ifjúsági Bizottság pályázati úton kívánja támogatni az 
evangélikus ifjúsági csoportok nyári konferenciáit, összesen 
350 000,- Ft-tal. A pályázatokat az Ifjúsági Osztályon besze
rezhető űrlapon lehet beadni április 15-ig, melyek elbírálása 
április 30-ig megtörténik.
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Zsinati Híradó
A z  E v a n g é l ik u s  E l e t  6 2 . é v f o ly a m a  12 . s z á m á n a k  z s in a t i  m e l l é k l e t e

1997. M ÁRCIUS 23.

A ZSINAT HUSZONNEGYEDIK ÜLÉSSZAKA: JANUAR 17-18 . 
A ZSINAT HUSZONÖTÖDIK ÜLÉSSZAKA: FEBRUÁR 21-23 .

A két ülésszakról együtt számolunk be

E z tö rtén t a  k é t ü lésszakon
Kétnapos volt az ülésszak, 10 üléssel. A  megnyitó áhítatot K e n d e h  K.  

G u s z t á v  tartotta Fii 2,5 alapján. Teljes szövegét alább közöljük. A z ülé
seken felváltva elnököltdr. R e u s s  A n d r á s ,  D.  S z e b i k  I m r e ,  
dr.  F r e n k l  R ó b e r t  ésdr .  G a l l i  I s t v á n .

A z első ülésen az elnökség beszámolt ténykedéseiről és a bizottságok ve
zetői arról, hogy meddig jutottak a törvények végső elrendezésében, ill. 
abban a munkában, hogy a zsinat befejeződésére teljes egészében álljon elő 
a törvénykönyv. Előzetes vita volt a Lelkészi Munkaközösségekről szóló tör
vényről, hogy alapkérdések tisztázódjanak és következő ülésszakokra elké
szülhessen a törvénytervezet. Előadó volt d r. C s e r h á t i  S á n d o r .

Kendeh K. Gusztáv megnyitó 
áhítata a 24. ülésszakon

Élő Isten! Jöjj, tedd lelkünket 
Lelked templomává.

Kereszteld meg tűzzel egész egy
házadat, hogy megszűnjön benne 
minden megoszlás, és úgy jelenjék 
meg a világ előtt, mint igazságod 
oszlopa és alapja.

Add, mindnyájunknak Szentlel- 
ked gyümölcseként a testvéri sze
reteted az örömöt, a békét, a türel
met, a jóakaratot, a hűséget

Szentlelked szóljon szolgáid aj
kával, amikor igédet hirdetik itt és 
mindenütt.

Küldd el vigasztaló Szentlelke- 
det minden bqjba jutott embernek 
és a rosszakarat áldozatainak.

Őrizz meg a gyűlölettől.
Teremts Lelked erejével egyetér

tést. Amen.

Az Útmutató mai igéi közül Pál 
apostol Filippiekhez írott levelé
nek részletét olvasom, a 2. fejezet 
5. versét.

>yA z az indulat legyen bennetek, 
ami Krisztus Jézusban is megvolt. ”

Ismert igeszakasz. Sokszor hal
hattuk már valamennyien. Mégis 
úgy érzem, hogy most nekünk, zsi
nati tagoknak szól ez az újabb 
ülésszak kezdetén. Akkor lesz ez 
valamennyiünk számára világos, 
érthető, ha ezt a kiragadott vers
sort visszahelyezzük az eredeti he
lyére és végigolvassuk az egész 
második fejezetet.

„Ha tehát van vigasztalás Krisz
tusban, ha van szeretetből fakadó 
figyelmeztetés, ha van közösség a

Lélekben, ha van irgalom és kö- 
nyörület,

2. akkor tegyétek teljessé örö
mömet azzal, hogy ugyanazt akar
játok: ugyanaz a szeretet legyen 
bennetek, egyet akarva ugyanarra 
törekedjetek.

3. Semmit ne tegyetek önzésből, 
se hiú dicsőségvágyból, hanem alá
zattal különbnek tartsátok egy
m ást magatoknál:

4. és senki se a maga hasznát néz
ze, hanem mindenki a másokét is.

5. Az az indulat legyen bennetek, 
ami Krisztus Jézusban is megvolt:

6. mert ő Isten formájában lé
vén, nem tekintette zsákmánynak, 
hogy egyenlő Istennel,

7. hanem megüresítette önma
gát, szolgai formát vett fel, embe
rekhez hasonlóvá lett és magatar
tásában is embernek bizonyult:

8. megalázta magát, és engedel
meskedett mindhalálig, mégpedig 
a kereszthalálig.

9. Ezért fel is magasztalta őt Is
ten mindenek fölé, és azt a nevet 
adományozta neki, amely minden 
névnél nagyobb,

10. hogy Jézus nevére minden 
térd meghajoljon, mennyeieké, 
földieké és földalattiaké:

11. és minden nyelv vallja, hogy 
Jézus Krisztus Úr az Atya Isten di
csőségére.”

Úgy gondolom, hogy ehhez a vi
lágos és tömör fogalmazáshoz nem 
nagyon lehet mit hozzátenni. Csu
pán az a dolgunk, hogy véssük jól 
eszünkbe a felolvasott üzenetet és 
minden megszólalásunkkor gon
doljunk rá. Biztos vagyok benne, 
hogy így tudunk majd együtt dol
gozni, együtt gondolkozni.

Mi is vállaljuk a szolgai formát, 
csak úgy tudjuk a ránk bízott fel
adatot elvégezni.

A Zsinatra készülve én ezt ol
vastam Pál üzenetéből és örülök, 
hogy ezt Nektek is elmondhattam 
tanácskozásunk kezdetén. Ámen.

A ZSINAT
JÚNIUSBAN FEJEZI BE MUNKÁJÁT

A 25. ülésszakon meghatározták a még hátralévő 
ülésszakokat:

26. ülésszak: 1997. április 25-26-27.
27. ülésszak: 1997. május 30-31.

A befejező ülésszak június hónapban lesz. 
Időpontját később határozza meg a zsinat

Három új törvényt alkotott a 24. ülésszak:
A z  e g y h á z  j o g a l k o t á s á r ó l  (előadó: Koczor Zoltán)
A z  e g y h á z  h i t o k t a t á s á r ó l  (előadó: dr. Cserháti Sándor)
F e l k é s z í t é s  a k o n f i r m á c i ó r a ,  i l l e t v e  a f e l n ő t t k e -  

r e s z t s é g r e  (előadó: dr. Cserháti Sándor).
A z egyház jogalkotásáról szóló törvényt az elnökség hitelesítette és 1997. 

január 18-án életbe léptette.
A z ülésszakon részletes vitát folytattak az egyházmegyéről, egyházkerület

ről és az országos egyházról. A  törvényrész-tervezet megvitatására, illetve a 
módosításokra az időközben történt átalakulások miatt volt szükség. En
nek a tervezetnek előadója T h u r n q y  B é l a  volt. A  zsinat mindvégig 
határozatképes volt, de a kitűzött témákat teljessségben a részletes tárgya
lás elhúzódása miatt nem tudta a zsinat feldolgozni, ezért maradt belőle a 
következő ülésszakra is.

Figyelemre méltó volt a három új törvény megszavazásának eredménye. 
Név szerinti szavazás során a jogalkotásról szóló törvényt 49 igen, 8 nem 
szavazattal 7 tartózkodás mellett szavazták meg.

A  hitoktatásról szóló törvényt 56 igen és 2 nem szavazattal, egy tartózko
dás mellett, a Konfirmációról szóló törvényt 58 igen és 2 nem szavazattal, 
három tartózkodás mellett emelte a zsinat törvényerőre.

*

A  25. ülésszakon a három nap alatt 15 ülést tartott a zsinat. A  megnyitó 
áhítatot S im  o r  F e r e n c n é  tartotta Ézs 41,14 alapján. Teljes szövegét 
közöljük A z üléseken d r. R e u s s  A n d r á s ,  D.  S z e b i k  I m r e ,  
dr.  F r e n k l  R ó b e r t  és dr.  G a l l i  I s t v á n  elnökölt.

A z ülésszak napirendjén nem szerepelt újabb teljes törvény részletes tár
gyalása. Javaslat hangzott el a törvénykönyv szerkezetére vonatkozóan. Ezt 
d r. S ó l y o m  Je  n ő  adta elő. Ehhez tartozott még egy javaslat a ta
nácskozási és ügyrend módosítására. Rögzítetté a zsinat a törvénykönyv el
fogadásának eljárási módját. Ennek előadója T h u r n a y  B é l a  volt.

A  Teológiai Akadémia (Hittudományi Egyetem) törvényét módosítani kel
lett a közoktatási törvény rendelkezései miatt. Ennek előadója d r. M u n  ta g  
A n d o r  volt. A  módosított szöveg lapunk 3. oldalán található.

A z előző ülésszakon előzetes vitában szerepelt törvényrész a Lelkészi 
Munkaközösségekről most általános vitában került sorra dr. C s e r h á t i  
S á n d o r  előadásában. Következő ülésszakon a részletes vita során elfo-

TORVENY
AZ EGYHÁZ JOGALKOTÁSÁRÓL

I. fejezet

AZ EGYHÁZI JOGSZABÁLYOK
L §

A Magyarországi Evangélikus Egyház kötelező jogi előírásait törvények és 
szabályrendeletek állapítják meg.

2. §
Törvények rendelkeznek a Magyarországi Evangélikus Egyház életének, 

szervezetének, intézményei működésének alapelveiről, valamint minden egy
ségesen szabályozandó alapvető kérdésről. így többek között törvényt kell al
kotni az egyház szolgálatáról, szervezetéről, gazdálkodásáról, bíráskodásá
ról, a jogalkotásról, az egyházi közoktatásról, a szolgálatra való felkészítés
ről. A Magyarországi Evangélikus Egyház törvényeit a zsinat alkotja és lép
teti hatályba.

3. §
Minden egységesen szabályozandó kérdésről a törvényi alapelveknek meg

felelő részletesebb szabályozást országos szabályrendeletek tartalmazzák. 
Minden, a törvényben erre jogosított egyházkormányzati szerv joga a saját 
hatáskörében szabályrendeleteket alkotni. Csak olyan szabályrendeletek lép- 
tethetők életbe, melyek összhangban vannak a Magyarországi Evangélikus 
Egyház törvényeivel és a felsőbb egyházkormányzati szintek szabályrendele
teivel.

4 . §
Törvényességi szempontból az egyházközségek szabályrendeleteit az illeté

kes egyházmegye közgyűlése, az egyházmegyék szabályrendeleteit az orszá
gos közgyűlés, az országos szabályrendeleteket a zsinat felügyeli.

II. fejezet 

A ZSINAT
I. CÍM : ÁLTALÁNOS REN D ELK EZÉSEK

5. §
A zsinat a Magyarországi Evangélikus Egyház törvényhozó és a jogsza

bályok összhangját felügyelő szerve. A zsinat a jogszabályok összhangját fel
ügyelőjogát az országos ügyész által felteijesztett jogszabályok esetében gya
korolja.

ó.§
A zsinat feladata, hogy:
a) megállapítsa, melyek a Magyarországi Evangélikus Egyház hitvallási 

iratai,
b) törvényeket alkosson,
c) módosítsa, kiegészítse, illetve hatályon kívül helyezze a hatályos jogsza

bályokat,
d) felülvizsgálja a törvényességi szempontok alapján az országos egyház- 

kormányzati szint által hozott szabályrendeleteket,
e) érvénytelenítse az egyházi törvényekkel ellentétes jogszabályokat,

(Folytatás a 2. oldalon)

gadható lesz. Ehhez közöljük D . S z e b i k  I m r e  ismertető cikkét mai 
lapunkban.

A z egyházmegyékről, egyházkerületekről, országos egyházról szóló tör
vényrész tárgyalása folytatódott. Erről T h u r n a y  B é l a  cikkében olvas
hatunk a 3. oldalon. Foglalkozott még dr. K o c z o r  Z o l t á n  előadá
sában a zsinat az egyházmegyék területi beosztásával is.

A  Gazdasági Bizottság elnöke, dr. T ö r ö k  G á b o r  korábban le
mondott. Mivel a törvénykönyv számára szükséges a törvényszöveg végleges 
gondozása, szükség volt új elnök választására. S z t r u h á r  A n d r á s t  
választotta meg a zsinat a bizottság elnökéül.

A  vasárnapi istentiszteletet a fasori gyülekezettel közösen tartották meg. 
S á r k á n y  T i b o r  esperes prédikált, igehirdetésének szövegét a 4. olda
lon találjuk

Simor Ferencné megnyitó 
áhítata a 25. ülésszakon

Úristen,
Aki erős várunk vagy, add nekünk 

erődet Hozzád menekülünk gyönge- 
ségünkkel: engedj Benned elrejtőz
ködnünk, Beléd kapaszkodnunk, 
egymáshoz Lelked által szótanunk. 
Add, hogy ne én szóljak most az én 
testvéreimhez: mondd lé, amit üzen
ni akarsz, általam. Amen.

Kérem a Testvéreket, bocsássák 
meg nekem, ha a szokástól eltérőleg 
nem a ma reggeli Igét olvasom az 
Útmutatóból. Úgy érzem, annak fu
turum perfektumához Lutheréhez 
hasonló diadalmas hit kellene, ami
hez az enyém nem mérhető. -  Az egy 
héttel ezelőtti péntek reggeli Igéjét 
olvasom, Ézsaiás könyve 41. rész, 14. 
verse szerint:

„Ne félj, férgecske Jákob, maroknyi 
Izrael! Én megsegítelek -  így szól az 
Úr, a te megváltód, Izrael Szentje. ’’

A meglátogatások idején, amikor 
beérik nem negyven, hanem kétszer 
negyven év vetése; két háború, hadi
fogságok, elemi nélkülözések, külön
böző előjelű diktatúrák nevelése; sok 
rossz emberi példa: gyávaság, gyön- 
geség, elbukások, istenfélő emberek 
gerincferdülés'e; mindez a Sátán 
ezernyi kifinomult eszközzel végzett 
munkája eredményeképpen itt ál
lunk, maroknyi gyülekezetek, a lét és 
nemlét határán. Itt állunk, maroknyi 
Izrael, és félünk, hogy nem lesz foly
tatás. Magunkban igazoljuk az ér
zést: igenis van mitől félnünk! -  pe
dig szeretnénk, ha megmaradhat
nánk, ha ezután is, ott a végeken is, 
saját hitünk szerint dicsérhetnénk az 
Urat.

De erre, emberi mértékkel mérve, 
egyre kevesebb az esélyünk.

Otthon, az én kis gyülekezetem
ben, ezekben a hetekben, hónapok
ban presbitériumválasztás előtt ál
lunk. Az évtizedek óta szolgált testü
let egy része tisztes aggkorban, 
nyolcvanon túl, hazatért Urához. A 
másik rész, a fiatalja, a 60-70 évesek, 
futnak a pénzük után. Nemhogy az 
istentiszteletre, de még a presbiteri 
ülésekre sem tudjuk becserkészni 
őket. Minden szempontból indokolt 
hát az új testület megválasztása. De 
ugyan, Istenem, kiből? Mester! 
Nincs emberünk!

Ilyen, és hasonló jelzések tükré
ben hogyne féltenénk maroknyi kis 
nyájunkat a holnaptól? -  Tbdjuk, 
hogy messze van az országos prob
lémáktól, mégis szeretnénk, hogy 
az Úristen igéit a mi gyülekeze
tünk saját kicsi otthonában hall
gathassuk. Hogy alkalmainkra ha
zavárhassuk gyermekeinket, uno
káinkat.

Pedig ha sötét gondjainkból fel 
tudjuk emelni lehajtott fejünket, egy 
pár sorral az imént felolvasott rész 
felett, ezt olvashatjuk Ézsaiás prófé- 
tás könyvében:

„Ne félj, mert én veled vagyok; ne 
csüggedj, mert én vagyok Istened! 
MEGERŐSÍTLEK, meg is segítlek 
sőt: GYŐZELMES JOBBOMMAL 
támogatlak. ”

De hiszen ezt tette velünk nemze
dékről nemzedékre.

De hiszen nem ez az első mély
pont, fennállása óta, egyházunk, 
gyülekezetünk életében. Volt már 
sok nehéz időnk ennek előtte is. 
Amikor a kis nyájnak nem volt hű
séges pásztora -  szenvedély rabja 
volt évtizedeken át -, elhívott az Úr
isten szolgálatra egy parasztleányt. 
Diakonissza szeretett volna lenni, 
de a betegsége miatt nem vették fel 
az anyaházba. így lett gyülekezeté
nek szolgálattévője, Istennek áldott 
eszköze abban, hogy a kicsi nyáj 
megmaradjon. S amikorra, betegsé
ge előrehaladtával, Ő már „csak” 
imádsággal segíthetett, kaptunk is
tenáldotta pásztort, pásztorokat. -  
Megtanított az Úristen a szórvány
életre: gyűjtsünk tartalékot, amikor 
az gyűjthető, hogy legyen mihez 
nyúlnunk az Ige-ínséges időkben. -  
Maga a kis gyülekezeti otthonunk is 
csoda: a megléte, ahogy szinte ujjú
val mutatott rá az Úristen: ez lesz a 
tiétek. Évekkel később tatarozásá
hoz fogtunk, nem a kodályi 
félpénzzel, hanem tized-pénzzel -, 
aztán mindenre megkaptuk a szük
ségeset a maga idejében -, többre, 
mint ahogy eredetileg terveztük. -  
„Krisztus népe Isten nagy csodája..." 
-  énekeltük az ökumenikus héten 
estéről estére a megélt, megtapasz
talt igazságot.
' Végefelé közeledik zsinati idősza

kunk.
Bizonyosan mindnyájunknak volt 

az országos, nagy feladatokon kívül 
is olyan gondolata, ami idehozta, ami 
miatt ezt a feladatot vállalta. Amit 
remélt, hogy megoldódik, hogy a 
megoldásához maga is hozzájárulhat 
valamivel. Mindez vagy sikerült, vagy 
nem.

És mégse félj, Jákob. Férgecske 
vagy csupán. Ne hidd, hogy az, amit 
te nem végezhettél el, az darabon 
kell maradjon. Ha az Isten be akarja 
végezni, ha az ügy, amiben fáradoz
tál: az Ő ügye, O tud a kövekből is 
fiakat támasztani magának, akik be- 
végzik majd.

És, bár fogyó erejű hitünkkel úgy 
véljük: egyre több kőre lesz az Úris
tennek szüksége ahhoz, hogy az 
anya-szülte fiakat pótolni lehessen, 
mégis: akiket annyi lélegzetelállítóan 
nyaktörő helyzetből mentett ki az 
Úristen ereje, fogódzzunk belé az 
ézsaiási Igébe:

„Én, az Úr, erősen fogom jobb
kezedet és ezt mondom neked: ne félj, 
én megsegítelek. ” Ámen.
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TÖRVÉNY AZ EGYHÁZ JOGALKOTÁSÁRÓL
(Folytatás az 1. oldalról)

f) szükség esetén felhívja az illetékes országos egyházkormányzati szervet 
a hiányzó szabályrendeletek megalkotására, valamint

g) határozzon az országos ügyész előteijesztése alapján törvényességi és 
alkotmányossági kérdésekben,

h) ügyeljen az egyházi törvények teljességére.
7. §

A zsinat a munkáját hatéves ciklusokban végzi. Plenáris üléseit szükség 
szerint hívja össze.

11. CÍM:
A ZSINAT TAGJAIRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

8. §
A zsinatnak hivatalbóli és választott tagjai vannak.

9.§
A zsinat tagjai szavazati joggal:
(1) hivatalból: az országos egyházi elnökség, valamint az országos ügyész;
(2) választás alapján:
a) az egyházmegyék küldöttei, éspedig minden egyházmegyéből két-két lel* 

készi és nemlelkészi küldött,
b) az országos egyház küldöttei, éspedig két lelkészi és két nemlelkészi kül

dött,
c) a Teológia Akadémia-Hittudományi Egyetem két tanára,
d) az evangélikus közoktatási intézmények négy küldötte.
(3) A zsinat tanácskozási jogú tagjai 
hivatalból:
f) az országos egyházi titkár, vagy az őt helyettesítő jogi végzettségű orszá

gos irodai tisztviselő,
meghívás alapján:
g) szakértők.

10. §
Az egyházmegye zsinati képviselőit az egyházmegye közgyűlése, az orszá

gos egyház zsinati képviselőit az országos egyház közgyűlése, a Teológiai 
Akadémia-Hittudományi Egyetem zsinati képviselőjét az Egyetemi Thnács 
választja. A közoktatási intézmények küldöttét az intézmények főállású evan
gélikus pedagógusai közvetlen szavazással választják.

11. §
A zsinati tagságra csak feddhetetlen életű, konfirmált egyházközségi tag 

választható, aki az egyházközségi tagság feltételeinek legalább öt éve megfe
lelt.

12. §
A zsinati tagot a küldő szerv hat évre választja. A választás alkalmával zsi

nati tagonként két póttagot is választani kell. A hivatalbóli tag póttagja a 
tisztsége szerinti helyettese.

13. §
A választott zsinati tag és póttagok számára a választó egyházkormányza

ti szerv elnöksége és jegyzője által aláírt megbízólevelet kell kiállítani. Ihgok 
és póttagok hiányában a küldő szervek a megüresedett helyekre újakat vá
lasztanak, az időközi választás érvényessége azonban csak a zsinat megbíza
tásának idejére szól. A zsinati tagok újraválaszthatók.

14. §
(1) A zsinati tagság megszűnik
a) a zsinati tag halálával,
b) lemondással, melyet a zsinati tag írásban a zsinat elnökségének, vala

mint a küldő szervnek egyidejűleg bejelent,
c) a küldő szerv által történő visszahívással,
d) ha megszűnik a zsinati tag azon minősége, mely a tagság feltétele volt,
e) jogerőre emelkedett bírói ítélet alapján.

(2) Azt a zsinati tagot, aki a zsinat három ülésszakáról kimentés nélkül el
marad, tagságáról lemondottnak kell tekinteni.

15. §
A zsinati póttag a zsinati tagot akadályoztatása esetén egy-egy ülésnapra, 

a zsinati tagság megszűnése esetén az Ijj választásig helyettesíti. A zsinati 
póttagok a zsinati tagok helyettesítésekor azok minden jogát gyakorolhatják. 
A zsinati póttagokat a helyettesítésre a zsinati iroda kéri fel.

ff l. C ÍM : A ZSINAT SZERVEZETE

16. §
A zsinat elnöksége

(1) A zsinat elnöksége a zsinat tagjai által a zsinat választott tagjai közül 
megválasztott egy-egy lelkészi és nemlelkészi elnökből, egy-egy lelkészi és 
nemlelkészi alelnökből, az országos ügyészből és a szakbizottságok elnökei
ből áll. Az elnökség az üléseit szükség szerint tartja.

(2) A zsinat elnökségének feladata
a) a zsinat munkájának összehangolása, időbeli ütemezése,
b) a zsinati ülésszakok összehívása.
(3) A lelkészi és nemlelkészi elnökök és alelnökök feladata
a) az elnökségi ülések összehívása és levezetése,
b) a zsinati ülések megnyitása, levezetése és bezárása,
c) a zsinat nevében történő nyilatkozatok megtétele a zsinat döntései sze

rint.
17. §

A zsinat jegyzői
(1) A zsinat jegyzői kara a zsinat tagjai által megválasztott három-három 

lelkészi és nemlelkészi jegyzőből áll.
(2) A zsinat jegyzői karának feladata:
a) az ülést vezető elnök munkájának segítése,
b) a zsinati ülések során a szavazások lebonyolítása,
c) a zsinati események ügyrend szerinti dokumentálása.

18. §
A zsinati iroda, a zsinati gazda
(1) A zsinati iroda a zsinathoz intézett beadványok címzettje.
(2) A zsinati gazda és helyettese a zsinat tagjai által megválasztott zsinati 

tag.
(3) A zsinati gazda feladata, hogy:
a) gondoskodjék a zsinat tárgyi feltételeiről,
b) szervezze a zsinat működéséhez szükséges ügyviteli munkát, a bead

ványok alapján kezdeményezze az elnökségi ülés összehívását,
c) számon tartsa a zsinati ülések határozatképességét,
d) irányítsa a zsinati irodát
(4) A zsinati gazda és helyettese megbízatása a következő ciklus első ülés

szakig tart, amikor az új zsinat megválasztja zsinati gazdiját
19. §

A zsinat bizottságai
(1) A zsinat szakbizottságokban készíti elő a törvénytervezeteket és az ülé

seken hozandó döntéseket. A zsinat valamennyi tagja részt vehet valamelyik 
állandó szakbizottság munkájában. A szakbizottságok vezetőjét a zsinat vá
lasztja.

(2) A zsinat állandó szakbizottságai:
a) a jogi, egyházalkotmányi és egyházszervezeti bizottság, amely figyelem

mel kíséri az egyházi törvények, valamint a szabályrendeletek és a törvények 
összhangját, az egyházi törvények korszerűsítését, és előkészíti az egyházi 
szervezet kérdéseivel kapcsolatos jogszabályokat;

b) az egyházi szolgálat bizottsága, amelynek feladata az egyház lelkészi és 
nemlelkészi szolgálattevők feladataival, az egyház szolgálati területeivel kap
csolatos jogszabályok előkészítése;

c) az oktatási bizottság, amelynek feladata az egyház oktatási és nevelési

intézményeivel, a hitoktatással, a szolgálatra való felkészítéssel kapcsolatos 
jogszabályok előkészítése;

(3) A zsinat egyes feladatok előkészítése érdekében időszakos bizottságo
kat is alakíthat.

IV. CÍM : ZSINAT M Ű K Ö D ÉSE

20. §
A zsinat a választás utáni alakuló ülésén megválasztja tisztikarát. Az 

Újonnan megválasztott zsinat az érvényben lévő törvények szerint és az előző 
zsinat ügyrenúje alapján kezdi meg munkúját, melyet -  annak szabályai sze
rint -  szükség szerint módosíthat A zsinati tisztikar megválasztásáig az el
nöki tisztet a lelkészi és a nemlelkészi korelnök tölti be, akik a zsinat alaku
ló ülését a mandátum érvénybe léptét követő 90 napon belüli időpontra 
összehívják. A mandátumvizsgáló és szavazatszedő bizottság feladatait a 
jegyzői kar megválasztásáig a két-két legfiatalabb lelkészi és nemlelkészi zsi
nati tag látja el.

21. §
A zsinat határozatait az ügyrend szerinti többségi szavazással hozza. A 

zsinat a Magyarországi Evangélikus Egyház törvénykönyvének I. törvényét 
(A Magyarországi Evangélikus Egyházról általában) és az egyházi jogalko
tásról szóló törvényt csak legalább az összes zsinati tag kétharmadának sza
vazatával módosíthatja.

22. §
A zsinati ülésszakokat az elnökség hívja össze. A zsinat plenáris üléssza

kát össze kell hívni, ha törvényalkotás szükségessége merül fel.
23. §

A teljes (plenáris) ülést a zsinat bármely szakbizottság többségi kezdemé
nyezésére, vagy a zsinati tagok 25%-a által írásbeli kezdeményezésére 60 na
pon belül össze kell hívni. Ezalatt az illetékes szakbizottság feladata a tör
vényhozás megfelelő előkészítése.

24. §
A zsinat munkúját bizottságokban és teljes (plenáris) üléseken végzi.

25. §
A bizottságok üléseiket szükség szerint tartják.

26. §
A zsinat tanácskozási és ügyrendjét a zsinat állapítja meg.

27. §
A zsinat ülései általánban nyilvánosak, de zárt ülés is elrendelhető.

28. §
A zsinat határozatképes, ha az ülésen szavazati jogú tagjainak legalább 

kétharmada jelen van.
29. §

A zsinat által alkotott törvények és az általa hozott határozatok kihirdeté
sük után lépnek életbe a zsinat elnöksége által meghatározott időpontban. A 
hatályba lépő jogszabályokat a zsinat a lelkészi és a nemlelkészi elnök alá
írásával hitelesítve, az országos elnökség útján megküldi az egyház vala
mennyi szervezetének és testületének, továbbá megjelenteti az erre alkalmas 
egyházi sajtótermékekben.

30. §
A zsinat költségeit az országos egyház költségvetése viseli.

31. §
Ezen törvény -  a 9., 16., 19., 22. § kivételével -  a mai napon, a 9., 16., 19., 

22. § a jelen zsinat befejezésének napján lép életbe.

A fenti törvényt a mai napon kihirdetjük:
Budapest, 1997. január 18.

Dr. Reuss András Dr. Andorka Rudolf
a zsinat lelkészi elnöke a zsinat nemlelkészi elnöke

A
Életbe lépett az egyház 

jogalkotásáról szóló törvény
A zsinat tagjai fáradt pillanataik

ban egyre gyakrabban emlegetik az 
egyetlen lehetséges kiutat: majd a 
következő zsinat megoldja. Tehetik 
ezt, mivel a következő zsinat nem az 
egyháztörténelmünkben megszokott 
15-25 év múlva fogja elkezdeni mun
káját, hanem közvetlenül a most vé
get érő zsinat mandátuma után. 
Szükség is lesz a munkájára akkor is, 
ha új egyházkormányzati alapelvek 
és új működési módok kerülnek a 
törvénybe a még hátralévő zsinati 
ciklus során, mivel egy új rend sok 
pontosítást igényel, valamint akkor 
is, ha a szervezeti és működési válto
zások ellehetetlenülnek a jelen zsi
nat jelenhez ragaszkodó kisebbsé
gén, mivel ekkor az új működési ren
det kell az új zsinatnak kidolgoznia, 
és emészthetővé tennie.

Az egyházi választási ciklusokhoz 
illeszkedő, folyamatosan megválasz
tott, de a törvényhozói munka szük
ségessége szerint ülésező zsinat még 
sokáig nem engedheti meg magának, 
hogy munka nélkül maradjon. A hiá
nyos törvénykönyv ugyanis jó kibúvó 
a törvényt nem tisztelők számára, 
hisz ekkor lehet a legkönnyebben bi
zonyítani, hogy a törvény még 
jószándéka esetén sem tartható be. 
Ezért egy arányos és teljes törvény- 
könyv kialakítására van szükség.

Az egyházi törvényeken persze 
nem múlhat elsődlegesen az, hogy 
egyházunk betölti-e küldetését, de 
sok-sok szeretetlenséget és küldetés
beli akadályt okoz a törvénytisztelet 
és a törvényesség hiánya, akár gyüle
kezeti, akár országos egyházkor
mányzati szinten jelenik ez meg. A 
törvényesség egyik feltétele -  többek 
között- a „naprakész” törvénykönyv.

Ehhez pedig a zsinat felelős műkö
désére lesz szükség még évekig. Fon
tos feltétele a törvények komolyan 
vételének, hogy legyen egy testület, 
melynek feladata a törvényekkel va
ló foglalkozás, a korrekciók megtéte
le, így munkájával is jelzi a természe
tes közösségi igényt, a közösen alko
tott szabályok betartását a jó rend 
érdekében.

A törvény olyan eszköz, amellyel 
jobb feltételeket termethetünk a 
testvéri légkörhöz, a szeretethez, a 
hatékony és igazságos döntéshoza
talhoz, a mások elhivatásához. Ha a 
törvény által előírt rend, a törvények 
teljességének és naprakészségének 
hangoztatása ezekkel együtt sem 
vonzó valakinek -  hisz Jézus is szólt 
a törvények mindenek felett való 
emlegetése ellen -, kívánjuk neki azt 
a jézusi lelkületet, melynek nincs is 
szüksége a törvényre, hisz betölti azt.

A jelenlegi zsinat kisebb vagy na
gyobb mértékben nem teljesíti törté
nelmi feladatát. Ha teljes törvény- 
könyv születik is, már látszanak a hiá
nyok, a kiegészíteni valók. Ha a tör
vénykönyv csonka marad, mert nem 
tud a zsinat egy ma szükséges rugal
mas, de kiegyenlített közösségi szer
vezeti rendet törvényként elfogadni, 
az új rend kidolgozása sürget. A fel
adatok az új zsinatra várnak. Komoly 
veszteség lenne, ha az új zsinat nem 
tudna minőségi küldöttekből állni. 
Szakszerű, tenni kész, jövőt látó új 
zsinatra van szükség, melyet nem ter
hel a jelenlegi zsinati munka sok ku
darca, de él annak tapasztalataival, az 
érvelés szabadságával, a részsikerek 
örömeivel. Ehhez pedig jól kell kül
deni, választani a következő zsinatra.

Koczor Zoltán

TÖRVÉNY AZ EGYHÁZ HITOKTATÁSÁRÓL
1 . §

A Magyarországi Evangélikus Egyház Jézus Krisztus missziói parancsa 
alapján hitoktatói szolgálatot végez gyermekek és felnőttek között.

Ezt a szolgálatát
-  az egyházközségekben,
-  az evangélikus közoktatási intézményekben, ,

valamint állami és egyéb nevelési-oktatási intézményekben, ahol ezt a 
tanulók és a szülők igénylik, végzi.

2. §
A hitoktatás rendjét az országos egyházi önkormányzati testület szabály- 

rendeletben írja elő, amely a hitoktatás tantervéről, tankönyveiről, taneszkö
zeiről, a hitoktatás szakmai feltételeiről és felügyeletéről, valamint költségei
nek fedezéséről rendelkezik.

3. §
A hitoktatás helyi megszervezése és rendjének kialakítása az illetékes egy

házi önkormányzati szerv és az érintett intézmény feladata.
4. §

Evangélikus hitoktatást lelkészi oklevéllel vagy hittantanári oklevéllel ren
delkező személy minden intézménytípusban, hitoktatói oklevéllel rendelkező

személy óvodában és alsó fokú közoktatási intézményben végezhet. Gyüleke
zeti hitoktatást a fentieken kívül minden olyan gyülekezeti tag végezhet, akit 
erre a lelkész a presbitériummal egyetértésben felhatalmaz, s aki az országos 
közgyűlés által kiadott szabályrendelet szerinti képesítéssel rendelkezik.

5. §
Az egyházközség, valamint az egyházi közoktatási intézmények szükség 

szerint hitoktatói vagy hittantanári állást szervezhetnek.
Az állás betöltéséhez a gyülekezeti lelkész választására, illetőleg a pedagó

gusok alkalmazására vonatkozó rendelkezések értelemszerűen alkalmazan
dók.

A hitoktató feladatát munkaviszonyban vagy önkéntes egyházi munkás
ként végzi.

6. §
A főállású hitoktató vagy hittantanár további feladata a tanulók és neve

lők lelkigondozása, ifjúsági és iskolai istentiszteletek szervezése, illetve tar
tása, egyházi ifjúsági szervezetek segítése, szükség esetén konfirmációi előké
szítés is, mindez együttműködve az illetékes gyülekezeti lelkésszel és az intéz
mény nevelőtestületével.

Budapest, 1997. január 17.

TÖRVÉNY
FELKÉSZÍTÉS A KONFIRMÁCIÓRA, 

ILLETVE A FELNŐTTKERESZTSÉGRE
1 . §

A Magyarországi Evangélikus Egyház hagyományos rendje szerint a gyü
lekezetekben konfirmációi felkészítés folyik, melyet konfirmációi vizsga és 
hitvallástétel, valamint úrvacsorához bocsátás követ.

2. §
A konfirmációi felkészítés célja az élő Krisztus-hitre és vallástételre segí

tés, valamint a gyülekezet életébe való beépítés.
3. §

A felkészítés gyülekezeti, kivételesen iskolai keretek között történik, a hit
oktatással összehangoltan.

4. §
A felkészítést a gyülekezeti lelkész, szükség esetén megbízottja:
-  más lelkész, vagy
-  a Magyarországi Evangélikus Egyház által szabályrendeletben elfoga

dott képesítéssel rendelkező személy végzi.

5 .  §
A felkészítés legkorábban a 12. életévüket betöltött fiatalokkal kezdhető el. 

Az oktatás rendjét az országos egyházi önkormányzati testület szabályrende
letben úja elő, amely az oktatás tantervéről, tankönyveiről, taneszközeiről, 
az oktatás szakmai feltételeiről és felügyeletéről, valamint költségeinek fede
zéséről rendelkezik.

6. §
A felnőtt-keresztségre való felkészítés értelem szerint megfelel a konfirmá

ciói felkészítésnek. A felnőttkeresztségben részesült egyháztag konfirmált- 
nak tekintendő.

7. §
A konfirmáció tényét hivatalos konfirmációi emléklap igazolja, mely a 

konfirmációi anyakönyv alapján kerül kiállításra.

Budapest, 1997. január 18.

Üj zsinati tagok bemutatkozása
A zsinati tagok akadályoztatása esetén -  ha azt előre jelentik a zsinati irodának 

-  behívják az abból a testületből megválasztott póttagot. A 24. és 25. ülésszakon 
négy új zsinati póttag lépett a távollévő zsinati tag helyére, Ok mutatkoznak be:

Fest Attila: 1997. január 17-én 
először veszek részt a zsinat munká
jában. A  Nyugat-Békési Egyházme
gye képviseletében jöttem, miután 
Benkő Pál zsinati tagunk megbete
gedett, póttagnak választottak meg. 
Szarvasról érkeztem az Újtemplom 
egyházközségéből. Szeretném, ha je
lenlegi zsinatunk is egyházunk meg

újulását szolgálná, és továbbra is 
utat mutatna a krisztusi szeretet út
ján.

Ebbe a munkába szeretnék 
minden erőmmel bekapcsolódni. 
Egyúttal köszönöm számomra ezt 
a nagy megtiszteltetést, hogy részt 
vehetek a zsinat munkájában, és 
kérem Isten áldását zsinatunk szá

mára, hogy mindig bölcsen tudjunk 
dönteni egyházunk fontos kérdései
ben. *

Baranka György: Békéscsabán 
születtem, 1992 óta végzem a lelké
szi szolgálatot Gerendáson és Csor- 
váson, ahol teológiai tanulmányaim  
előtt kántorizáltam is. Feleségem, 
Baranka Mária, szintén lelkész, s el
sősorban a hitoktatói munkában se
gít. Egy éve született első gyerme
künk. A  nehéz terep ellenére, vagy

talán éppen ezért, örömmel végez
zük munkánkat. Isten kezéből vet
tük szolgálati helyünket, csakúgy 
m int magát a lelkészi elhívást.

A  zsinat utolsó néhány üléssza
kán 1997. első félévében -  m int pót
tag veszek részt, S z t o j a n o v i c s  
A n d r á s  kondorosi lelkészt helyet
tesítve. Szeretnék nemcsak a zsina
ton, hanem minden más lehetőséget 
kihasználva egyházunk megújulá
sán munkálkodni, ami népünk 
megújulását is eredményezheti.



Zsinati Híradó 1997. március 23.

AZ EVANGÉLIKUS TEOLÓGIAI AKADÉMIA  
(HITTUDOM ÁNYI EGYETEM) MŰKÖDÉSÉRŐL

Az Országos Lelkészi Munkaközösségről szóló törvénytervezet 
a zsinat 24. ülésszakának napirendjén

című, 1995. évben hatályba lépte
tett törvény 6. és 11. §-ának záró 
mondatát az állami törvényekhez

„Az 1938 és 1990 között tör
vénysértően alkalmazott joghát
rányok semmissé nyilvánításáról”

A zsinatot ért egyik legkemé
nyebb kritika szerint az eddigi 
döntések, törvények azt sejtetik, 
hogy nincsen egyházunknak jövő
képe, csak „túlélésre játszunk”, 
nem akarunk valódi megújulást, 
változást. Vajon mennyiben jogos 
ez a kritika, és vajon a legutóbbi 
ülés döntése egy 2001-től tervezett 
struktúraváltásról megváltoztat
hatja-e a zsinat negatív megítélé
sét?

Úgy vélem, a hosszú és keserves 
vajúdás után végre kétharmados 
többséget kapó jövőkép, egy há- 
romkerületes, két vidéki püspöki 
székhellyel működő evangélikus 
egyházról mindenképpen egyértel
mű jelzés arra nézve, hogy a zsinat 
nem a jelenlegi struktúra „bebal- 
zsamozását” tekinti feladatának. 
De ugyanakkor a minden áron va
ló, elhamarkodott, izgága változ
tatás sem szolgálná egyházunk va
lódi megújulását. Az a négy év, 
amit a zsinat szükségesnek lát egy 
ilyen nagy horderejű szervezeti 
változtatás előkészítésére, elegen
dő időt adhat arr§, hogy egyhá
zunk legszélesebb rétegeit is be
vonjuk a közös gondolkozásba, fe
lelős tervezésbe.

Ennek lehet első konkrét alkal
ma az az Országos Evangélikus Ta
lálkozó, amit augusztus 23-24-re 
tervezünk Pakson. Ide lehetőleg 
minden evangélikus gyülekezetből 
várunk küldötteket, hiszen a talál
kozó mottója -  „Az egyház jövője, 
a jövő egyháza” -  mindannyiunkat 
érintő kérdéseket vet föl. Milyen

igazodva, a zsinat a következőkép
pen módosította:

című törvény 4. § (3) pontjában a 
következő módosítás érvényes:

lesz, milyen legyen a jövő istentisz
telete, gyülekezete, missziója, 
diakóniája? Ezekre az izgalmas 
kérdésekre keressük majd a vá
laszt, a tervek szerint mintegy 
ezerötszázan, a jövő századot idé
ző, szupermodem paksi sportcsar
nokban.

A zsinat tehát nem zárta le, nem 
is zárhatta le a jövőkép kérdését. 
Mindannyiunk közös lehetősége 
és felelőssége, hogy a címben em
lített „reális víziót” kialakítsuk 
egyházunk jövőjéről. Nincs itt va
lami ellentmondás? Lehet valami 
egyszerre reális és ugyanakkor ví
zió is? Úgy hiszem, a kettő nem 
zárja ki egymást, sőt ellenkezőleg, 
a keresztény jövőképformálás egy
szerre kell, hogy bátran és meré
szen tervezzen, számolva a Szent
lélek „fantáziájával”, de ugyanak
kor komolyan véve az apostoli fi
gyelmeztetést, mely szerint a 
Szentlélek nem a rajongás, hanem 
„a józanság lelke”! A keresztyén 
realitásérzék nem azt jelenti, hogy

Evangélikus Egyházunk lelké
szei a nyári két hónap -  július és 
augusztus -  kivételével havonta 
találkoznak. Együttléteiken közö
sen ünnepük az eucharisztiát (úr
vacsorát), közösen készülnek a so
ron következő vasárnap igehirde
tésére és meghallgatnak egy-egy 
tudományos-teológiai előadást 
aktuális témáról. Gyakran több 
egyházmegye lelkészei közösen 
tartanak lelkészgyűlést. Máskor 
szomszédos államok evangélikus 
egyházainak lelkészeivel beszélik 
meg korunk időszerű teológiai 
kérdéseit. így került sor pl. az el
múlt esztendőben Budapest-Bécs 
lelkészeinek együttlétére főváro
sunkban, Sopronban pedig a bur-

csak abból indulunk ki, ami van, és 
ami „tudományosnak” vélt statisz
tikai előrejelzésekből kiszámítha
tó. Ha Jézus az akkori Római Bi
rodalom gazdasági, politikai, val
lási „realitásaiból” indult volna ki, 
ha csupán . az akkori „közvéle
mény-kutatásokon” és statisztiká
kon tájékozódott volna, minden 
bizonnyal soha nem merte volna 
elküldeni azt a bizonyos tizenegyet 
az evangéliummal. A keresztyén 
reaütás mindig számol a Szentlé
lek meglepetéseivel. Már szél
csendben is felhúzza a vitorlákat, 
vagy más képpel élve: olyan csa
tornákat, medreket épít, ame
lyekben talán ma még alig csörge
dezik az élet, de ha jön a lelki 
„felhőszakadás”, képes lesz me
derben tartani és jó irányba vezet
ni az isteni erők kiáradását. 
Mindezért imádkozni és tenni -  
ez a keresztyén realitás! így szü
lethet meg a reális vízió egyhá
zunk remélt jövőjéről.

genlandi kollégák találkoztak a 
győr-soproni és vasi egyházmegye 
evangélikus lelkészeivel. Máskor 
erdélyi lelkésztestvéreink a vendé
geink.

A gyűléseknek hármas célja van. 
Elsőként a szolgatársi közösség 
(fratemitás) ápolását említem. 
Nélkülözhetetlenül szükséges, 
hogy az egy területen élő s mun
kálkodó lelkészek rendszeresen 
találkozzanak és ápolják az össze
tartozást.

Második célként a szellemi to
vábbképzést jelölöm meg. Olyan 
korban élünk, amikor új kihívások 
köszöntenek reánk. Aki nem kíván 
tanulni, rest időt fordítani új fel
adatai jobb és szakszerű elvégzésé-

A zsinat végigtárgyalta az Or
szágos Egyházról szóló törvényi 
fejezetet. Az Országos Presbitéri
um döntésébe utalt ügyek körét 
szélesítette (ide utalta például a 
költségvetésről való döntést), mi
vel az volt az általános vélemény, 
hogy -  szemben az Országos Köz
gyűléssel -  az Országos Presbitéri
um mozgékonyabb, évente több
ször összehívható és -  emiatt is, 
összetétele miatt is -  az ügyekben 
tájékozottabb.

A törvényjavaslat szerint az Or
szágos Elnökség -  amelynek tagjai 
a kerületek püspökei és felügyelői 
lesznek -  testületként hozza az 
Egyház vezetésére vonatkozó ha
tározatait, ugyanakkor tagjai kö
zött -  primi inter pares -  egy-egy 
lelkészi és világi elnök látná el az 
Elnökség adminisztratív (ügyveze
tői) teendőit és az Egyház képvise
letét külső szervek és intézmények 
felé. Mint ismeretes, már a most 
hivatalban lévő elnökség rendsze
resen bevonta üléseinek munkájá
ba a kerületi felügyelőket és a 
megbízott országos főtitkárt is, no
ha az egyházelnökség az 1966-os 
törvény szerint három tagú. így az 
új törvény ezt a gyakorlatot fejlesz
tette tovább. A javasolt rendet a 
zsinat magáévá tette. Az előter
jesztett két változat közül a zsinat 
-  gyenge többséggel -  azt fogadta 
el, amely szerint az egyházközsé
gek nem választanának külön or
szágos felügyelőt, hanem az Or
szágos Közgyűlés választaná meg 
az elnökség tagjai közül a két -  
püspöki és felügyelői -  reprezen
tatív egyházelnököt.

Az országos bizottságok rend

re, előbb-utóbb kisodródik a lelké
szi pályáról.

Végül az információáramlás al
kalma is a lelkészgyűlés. Rendele
tek és törvények szüntelen változó 
világában élünk. Nem tudja jól el
végezni munkáját az, aki nem él a 
tájékoztatás lehetőségével. Ezért 
lelkészeink számára a gyűléseken 
való részvétel jogi és erkölcsi érte
lemben kötelező. De személyes ér
dekük is erre indítja őket. A gyűlé
sek látogatottsága igen magas, ál
talában 90%.

A  zsinaton felmerült annak 
szüksége, hogy gyűléseink új szer
vezeti struktúra jegyében más név
vel jelöltessenek meg.

Elhangzott olyan javaslat is,

szeresen értékelik az egyházi mun
kaágak működését, javaslataikkal 
jobbítják a szolgálatokat. A  bizott
ságok az Országos Elnökség koor
dinációjával önállóan működnek, 
az Országos Közgyűlésnek tartoz
nak felelősséggel, jelentéseiket és 
javaslataikat is e testület hagyja jó
vá. A törvény nevesíti az országos 
bizottságokat, csakúgy, mint az or
szágos tisztségviselőket. A zsinat 
rendezni kívánja az országos mun
katársak státusát, mind a tisztségre 
való megválasztás, mind alkalma
zotti munkaviszony tekintetében. 
Az erre vonatkozó végleges szöve
get a zsinat következő ülésén vitat
ja meg.

A törvény rendezi az Országos 
Egyházi Iroda és alkalmazottainak 
helyzetét. Az országos egyház ad
minisztratív központját az igazgató 
vezeti. A  munkatársak az igazga
tótól kapják feladataikat és neki 
felelnek azok elvégzéséért. Az Iro
da szervezetén kívül álló szemé
lyek -  az Országos Elnökség tag
jai, egyes országos tisztségviselők, 
az országos bizottságok elnökei, a 
kerületi, egyházmegyei és gyüleke
zeti tisztségviselők -  munkakap
csolatban állhatnak az Iroda alkal
mazottaival, de feladatok elvégzé
sét csak az Iroda igazgatójától kér
hetik. Az Országos Egyházi Iroda 
nyilvántartásai a tisztségviselők 
rendelkezésére állnak, az Iroda 
végzi az országos szervek levelezé
sét, ügykezelését.

A  törvény szövegét a zsinat a 
részletes tárgyalás során elfogadta. 
Néhány részletkérdés lezárása a 
következő ülésre maradhat.

Thumay Béla

hogy a lelkészek mellett hitokta
tók, hittantanárok is vegyenek 
részt a gyűléseken. Nyugdíjas lel
készeink állandó tagjai az együtt- 
léteknek. Vendégként, a lelkészek 
egyetértésével, bárki meghívható.

Magától értetődő, hogy az egy
házmegye lelkészei saját hatáskör
ben választják meg a közösség el
nökét, aki lehet az esperesen kívü- 
U személy is. A kerületi, ill. orszá
gos javaslattétel teológiai témák 
kidolgozására a lelkészek által 
írásban előterjesztett kérdéskör
ből nyer megfogalmazást.

Eldöntendő kérdés, hogy a lel
készek ilyen jellegű együttléte jogi 
szervezet keretében működjék-e, 
vagy sem. A nyitva maradt kérdé
sekben a zsinat további ülésein 
kell döntést hoznia egyházunk leg
főbb törvényalkotó testületének.

Ezen a helyen is Istennek kö
szönjük meg az egyházmegyék lel
készeinek egymás közti aktív szol
gálatát, a spirituális és szellemi 
műhelyek egymást gazdagító mun
káját.

D. Szebik Imre

Új elnököt választott 
a gazdasági Bizottság

Sztruhár András zsinati tag a Fejér- 
Komáromi Egyházmegye felügyelője. 
A Gazdasági Bizottságnak eddig is tag
ja volt, tevékeny részt vett a törvény 
megszövegezésében, végső megformá
lásában.

A zsinati ülésen előadója is volt a be
terjesztett törvényszövegnek az egyik 
fázisban.

A megválasztásra az adott okot, 
hogy készül a törvények összehangolá
sa, a törvénykönyv egységes szövegé
nek szerkesztése és ehhez a bizottsá
gok élén álló elnökök munkája szüksé
ges, hogy kiküszöböljenek esetleges el
lentmondásokat és egységes legyen a 
szabályozás. Ehhez a munkához neki is 
sok erőt kívánunk.

Gáncs Péter

Tisztelt Országos Elnökség!

Megköszönve az Országos Egyház eddigi bizalmát, 1997. február 23- 
ával zsinati tagságomról lemondok. Az új Törvénykönyvet a zsinati dön
tés alapján meghatározott szervezeti formában támogatni nem tudom, 
így a végső szavazásban „nem”-mel szavaznék. A  Zsinat befejezhetősé- 
gét és a teljes Törvénykönyv elkészültét viszont nagyon fontosnak tar
tom. Ezt az ellentmondást feloldani csak lemondásommal tudom.

Senkire nem neheztelek. Ha valakit megbántottam, bocsánatot kérek.

Szeretettel és tisztelettel:
Smidéliusz Zoltán

Budapest, 1997. február 23.

6. § ...Az egyetemi tanárválasztása úgy hatályos, ha azt az intézményt 
fenntartó Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Egyházi köz
gyűlése jóváhagyja, és őt a Magyarországi Evangélikus Egyház Elnöksé
gének javaslata alapján a művelődési és közoktatási miniszter előter
jesztésére a köztársasági elnök kinevezi.

11. § ...A rektort az egyetemi tanárok közül az Egyetemi Tanács vá
lasztja meg, a választást a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos 
Egyházi Közgyűlése hagyja jóvá, és az Országos Elnökségének javaslata 
alapján a művelődési és közoktatási miniszter előterjesztésére a köztár
sasági elnök nevezi ki, ill. menti fel.

„A semmisség megállapítása iránti keresetet 1998. december 31-ig le
het előterjeszteni.”

„REÁLIS V ÍZ IÓ ...”

Van-e egyházunknak jövőképe?
A zsinat részletes tárgyaláson elfogadta 

az Országos Egyházról szóló törvényt

Zsinati lendület és a gondoközismert, hogy a törvényhozó Zsinat befejező sza
kaszához érkezett. Ez m ind pozitív, mind negatív 

tekintetben érzékelhető volt a január 17-18-i üléssza
kon.

Pozitívumként értékelhető a hitoktatásról, valamint a 
konfirmációról és a felnőttkeresztségről szóló törvényi 
fejezetek elfogadása jelentős eredmény az egyházi jogal
kotásról intézkedő, úgynevezett Zsinati Törvény módosí
tása és megszavazása. Ez utóbbi m ára negatívumok ve
szélyét is jelezte. A  kétharmados többséget meghaladó 
arányban álltak ugyan a zsinati tagok a törvény mellé, 
de viszonylag nagy volt a „ nem ” és a „ tartózkodom ” sza
vazatok száma is (49:8:7). Ez azzal magyarázható, hogy 
változatként sem vette tekintetbe a Zsinat az egyházke
rületeket a jövendő zsinatok összetételénél. E  probléma 
miatt eleve vita volt arról, helyes-e most elfogadni a tör
vényt. E  kérdésben az az álláspont érvényesült, hogy 
szükséges a zsinati törvény megalkotása, sőt hatályba 
léptetése, annak érdekében, hogy semmiféle esetleges ké
sőbbi időzavar ne teremtsen jogbizonytalanságot.

Emlékezetes, hogy a Zsinat első ülésén a legnagyobb 
vita az úgynevezett kétlépcsős modellről zajlott. Ennek 
képviselői indítványozták, hogy a Zsinat először csak az 
új Zsinati Törvényt alkossa meg majd oszlassa fe l ma
gát és az új törvény alapján üljön össze az új zsinat. Ma 
még nyilvánvalóbb, m int akkor volt, hogy ez lényegében 
nem változtatott volna az összetételen, ezt akkor is hang
súlyozták, az indok az elhatárolódás volt a múlttól. Va-

, lójában a januári zsinati ülésszak teremtette meg hat év 
után azt a helyzetet, hogy jelen Zsinat munkájának be
fejezése után van olyan jó  minőségű törvényünk, amely
nek alapján az új törvényhozó testület összehívható.

A z időnként talán túlzottan is felforrósodó indulatok 
értékelhetők negatívumként. Persze nehéz megmondani, 
hol húzódik meg a határ az egészséges dinamizmus és a 
már el nem fogadható indulatok között.

Kétségtelen, hogy a több válságot átélt Zsinat talán 
legnagyobb, befejező leckéjéhez érkezett. Dönteni szük
séges az egyház jövőbeni szervezeti tagolódásáról. Ör
vendetes, hogy az egyházközségek és az egyházmegyék 
szintjén megszületett a konszenzus, a nehéz döntést a to
vábbi szintek -  egyházkerület, országos egyház -  igény
lik Korábban a legnagyobb vitát az egyházkerületek szá
mának az esetleges növelése váltotta ki. A  háromkerüle- 
tes modell képviselői ettől a szolgálat megújulását, a ve
zetés demokratizálódását várták, az ellenzők elsősorban 
azt vetették fel, hogy a szervezeti fejlesztés nem garantál 
tartalmi javulást, ugyanakkor ellenérzést válthat ki -  
többek között az anyagi vonatkozások miatt -  egyházon 
belül és a társadalomban is. Egyik álláspont sem érte el 
a szükséges támogatottságot.

A holtpont áthidalására két megoldás kínálkozott. 
Nem változtatni jelen szervezeti tagolódáson, ami persze

nem jelenti azt, hogy a kerületi, illetve országos szinten 
ne lehetne ésszerűsíteni, de marad a négy szint és a két 
kerület. Ezt képviselték azok, akik a Zsinat sikeres befe
jezését féltik a nagyobb változtatástól. A  másik nézet -  és 
ez kapott kétharmados többséget a tavaly októberi ülés
szakon -  a háromszintes modell kidolgozásával kíván 
érdemi szervezeti korszerűsítést elémü Eszerint az egy
házkerület m int egyházkormányzási szint megszűnne, a 
püspökökhöz tartozó egyházmegyék, mintegy püspöki 
területet képeznének, ezeket a püspökök pásztorolnák, 
illetve úgy felügyelnék, m int az országos munkaágakat. 
A z elképzelés három püspökkel, illetve felügyelővel szá
mol. Ezért is mondják a kritikusok, hogy visszacsempé
szik a háromkerületes elképzelést. A  modell hívei viszont 
csak együtt tartják hatékonynak az elképzelés elemeit. 
Azaz három szint, de három püspök, illetve felügyelő. Ez 
is jelzi, hogy nem a püspökök ellen irányul a modell, vi
szont azt vállalják az előterjesztők, hogy a három kerü
let mellett szóló -  a vezetés demokratizmusát erősíteni 
kívánó érvek szerepelnek gondolkodásukban. Ugyatiak- 
kor az ellentmondásos helyzetet jellemzi, hogy dr. 
Boleratzky Loránd, egyházunk talán legjelentősebb jog
tudósa a Zsinathoz intézett levelében nagy aggodalmá
nak ad hangot az egyházkerülétek esetleges megszünte
tése miatt. Ő a háromkerületes modell híve volt. Zsina

ti tagságról lemondását váltották ki az ügy körüli viha
rok, a három szintet nem tudja elfogadni.

Bizonyos, hogy számunkra is lehetetlen egyidejűleg 
eleget tenni történelmi hagyományoknak, a jelen racio
nalitásának és a jövő igényének. Dönteni kell, mi képez 
prioritást. Bizonyos, hogy nemcsak szükség hanem le
hetőség is van az egyszerűbb szervezetre számítógépes 
korszakunkban. Természetesen mégsem az adminisztrá
ció, hanem a szolgálat igénye kell meghatározó legyen. 
A  gyors, jelentős változásoktól is él a félelem, mondják 
az egyház konzervatív struktúra, a szó jó  értelmében, 
amely a stabilitást szolgálja.

Mégis erőteljes -  továbbra i s - a  változtatás igénye. Jó 
lenne azonban, ha a februári ülésszakon a fő  kérdések
ben konszenzus születne. Sok aggodalmat kiküszöböl
hetne, ha az esetleges új szervezeti form át -  például a 
három szintet -  csak hosszabb idő után vezetnénk be, 
közben mintegy kipróbálva ezt a gyakorlatban, úgy, hogy 
az új Zsinat akár már módosíthatna is az elképzelésen.

Ez is egyik nagy jelentősége ugyanis az elfogadott Zsi
nati Törvénynek. Eszerint mindig kell legyen összehívha
tó zsinati tagság. Törvényt csak törvény módosíthat, ez 
az alapelv, és megkívánja, hogy az egyház jogalkotó tes
tületé folyamatosan m űködjék Ez persze jelenthet akár 
csak évi egy ülésszakot.

Lendületesen kezdte a Zsinat az új évet. Reméljük ez 
megmarad és eredményekben is megnyilvánul majd.

Frenkl Róbert

Új zsinati tagok bemutatkozása
Kovács Ilona: Győr-Sopron megyé

ben, Vadosfán, az ősi artikuláris köz
ségben születtem. Szüleim egyszerű 
földműves emberek voltak

Tanulmányaimat 1978-ban fejez
tem be az ÉLTE matematika-fizika 
szakán. Pályámat Pápán kezdtem. 
1992 őszétől a soproni Berzsenyi Dáni
el Evangélikus Gimnázium (Líceum) 
tanára vagyok Az ismeretek oktatása 
mellett igyekszem mindazt a szeretetet, 
hitet, egymás megbecsülését is tovább
adni, amit annak idején én is kaptam 
kisfalumban. A diákokkal élő a kap

csolatom, pályaválasztási felelősként 
is segítem őket. A  közösségért vállalt 
felelősségemet az is jelzi, hogy isko
lánkban az Intézményi Tanács tógá
nak választották kollégáim.

Itt Sopronban bekapcsolódtam az 
újraéledő Luther-Szövetség munkájába 
is. Szülőfalumtól sem szakadtam el, ott 
élő özvegy édesanyámat rendszeresen 
látogatom. így még gyülekezeti hovatar
tozásomat is kettősnek nevezhetem.

A Zsinat póttagjává 1994-ben vá
lasztottak az evangélikus iskolák, s így 
kaptam meghívást most egy ülésszak

ra. Megválasztásomkor az a cél is ve
zetett, hogy evangélikus egyházunk, 
benne az evangélikus iskolák munká
ját is segítsem.

*
Kebelei Ferenc: 23 éve vagyok a sop

roni gyülekezet presbitere, első ciklus
ban a gyülekezet felügyelője, az egy
házmegyében a világi főjegyzői tisztet 
töltöm be. Szolgálatom elmúlt 10 esz
tendejét a templom, a torony és az or
gona teljes felújítása kötötte le. A  sop
roni iskolák visszaigénylése és beindí
tása körüli problémák megoldásában

vettem részt. Nagy öröm számomra, 
hogy most már városunkban négy egy
házi intézmény működik

Számomra megtiszteltetés, hogy zsi
nati póttagból most taggá léptem elő. 
Nagyon érdekes volt látni az érdekek 
és különböző felfogások, vélemények 
ütközését, főleg most, mikor a zsinat 
újra a legnagyobb vitákat kiváltó terü
leti kérdéseket tárgyalja (talán már egy 
kicsit későn).

Remélem, hogy a zsinat ezt a kényes 
kérdést megoldva békességben tudja 
munkáját befejezni



Zsinati Híradó 1997. március 23.

K ettőt jobbra, kettőt balra, 
avagy hol tart a zsinati területrendezés

Sárkány Tibor igehirdetése a fasori templomban
Kol 1,24-29

A zsinat júniusra tervezett befe
jezése előtt már nagyon sürgetővé 
vált, hogy végre tisztázódjanak az 
egyházi szervezet és a területi be
osztás terén még nyitott kérdések. 
A februári ülésszak szombati nap
ja napirendjének összeállításakor 
azonban valószínűleg senki sem 
gondolt arra, hogy az a nap ennyi
re bővelkedni fog drámainak is ne
vezhető fordulatokban. Ez a cikk 
meg sem kísérli, hogy magyaráza
tot adjon a történtekre, még ke
vésbé, hogy azokat értékelje, hi
szen magam is értetlenül állok az 
egymás utáni szavazások eredmé
nye előtt, találgatva, hogy mi is ve
zethette a zsinati tagokat, amikor 
így vagy úgy szavaztak. Vegyük 
egyszerűen csak sorra az esemé
nyeket.

A zsinat kezdettől fogva meg
osztott volt abban a kérdésben, va
jon egyházunk területi beosztásá
nak kérdésével s az esetlegesen ez
zel járó új választásokkal kell-e 
kezdeni a munkát, vagy ezt akkor
ra kell hagyni, amikorra kikristá
lyosodnak az egyes önkormányzati 
szintek működésének elvei. A  zsi
nat a második utat választotta. Vi
szonylag korán azt is eldöntötte, 
hogy a történelmi hagyományaink
nak megfelelő, ma is érvényes 
„négyszintes” egyházko'rmányzati 
modellt követi. Az egyházközsé
gektől kiindulva az egyházmegyén 
és az egyházkerületen keresztül az 
országos egyházig jutva el mind a 
négy szinten működjön -  megfele
lő munkamegosztással -  presbité
rium és közgyűlés is. Alternatíva
ként az ún „háromszintes” modell 
szerepelt. Ez egy, több külföldi 
evangélikus egyházban jól műkö
dő szervezeti rendnek a mi viszo
nyainkra alkalmazott átvételét je
lentette volna. Lényege az, hogy az 
adminisztratív ügyek az egyházme
gyétől közvetlenül az országos 
egyházhoz kerülnének. Fő ellen
érvként az hangzott el, hogy az el
lent mond hagyományainknak, s 
túlzott központosítást eredmé
nyezne.

A területi beosztás vitájának el
halasztása mögött ott volt az az 
egyesekben élő remény is, hogy a 
törvényalkotási folyamat során, az 
egyes önkormányzati testületekhez 
rendelt feladatok megfogalmazása 
révén, szinte automatikusan alakul 
majd ki az, hogy ezeknek a felada
toknak az ellátásához milyen mé
retű, s ennek megfelelően országo
san hány egyházmegyére vagy egy
házkerületre van szükség.

Az első meglepetést az jelentet
te, hogy -  az egyházközségek szá
ma szerint legnagyobb Pest megyei 
egyházmegye kivételével, mely sa
ját kettéosztását javasolta -  min
den egyházmegye a jelenlegi egy
házmegyei beosztás változatlanul 
hagyása mellett szállt síkra. A te
rületi beosztás változását legfel
jebb az egyházkerület szintjén tud
ták elképzelni. Többfajta elképze
lés is született a 16 egyházmegyé
nek két vagy három egyházkerü
letbe történő beosztására. Bár a 
múlt év februárjában többen sza
vaztak a háromkerületes megoldá
sok valamelyikére, mint a kétkerü- 
letes javaslatokra, egyik változat 
sem kapott annyi szavazatot, ami

nek az alapján arra lehetett volna 
számítani, hogy a végső, kéthar
mados többséget igénylő szavazás
nál az elfogadásra kerülne. Az az 
alternatív kétkerületes tervezet, 
mely egy dunántúli és egy 
dunáninneni egyházkerületet java
solt, elenyésző számú támogatást 
kapott, így a továbbiakban már te
rítéken sem volt.

A következő, tavaly júniusi ülés
szakon, amikor újra választani kel
lett aközött, hogy két vagy három 
kerület legyen-e, megfordult a 
kocka. Hosszúra nyúlna annak 
elemzése, hogy mi történt, például 
az egyik zsinati bizottság elnöké
nek lemondása, a két ülésszak kö
zött. Mindenesetre a júniusi szava
záson a jelenlegi területi beosztás 
kapott relatív többséget. Titkos 
szavazás során 6 tartózkodás mel
lett 28-an két kerület, 26-an pedig 
a három kerület mellett szavaztak.

Ebben a helyzetben valószínűt
lennek látszott, hogy további sza
vazási fordulók során lényeges el
mozdulás lenne bármelyik oldal 
irányába. Ennek ellenére néhány 
felszólalás után, melyek arra utal
tak, milyen rossz fényt vetne a zsi
natra, ha semmiféle szervezeti vál
tozás nem történne, egy nyűt sza
vazásban 43-an mondtak igent egy 
nagyon általánosan megfogalma
zott, s ezért tulajdonképpen hatá
rozott irányt nem is mutató kér
désre, hogy kívánnak-e valamilyen 
szervezeti változást.

Ezután került napirendre az a 
már előzőleg beteijesztett javaslat, 
hogy a korábbi határozat felülvizs
gálásával esetleg mégis a „három- 
szintes” egyházkormányzásra kel
lene áttérni, nyitva hagyva a dön
tést a püspökök számáról. Az egy
házkerületben a pasztorálásra ke
rülne a hangsúly, az adminisztratív 
feladatok intézése viszont az or
szágos egyház feladata lenne. A 
zsinati tagok döntő többsége e ja
vaslatot úgy fogadta, mint a zsák
utcából való kijutás megfontolásra 
érdemes lehetőségét, s kidolgozás
ra ajánlotta. A bizottsági szinten 
októberre kimunkált általános el
vek viszont a „háromszintes” szer
vezetet mereven összekötötték az
zal, hogy legalább három egyház- 
kerület legyen, három püspökkel.
A zsinat végül nagy többséggel el
fogadta, hogy kerüljön részletesen 
kidolgozásra az ennek a szervezeti 
felépítésnek megfelelő törvényi 
szabályozás.

Az idei januári, majd februári 
ülésszakon több ilyen értelemben 
kidolgozott törvény vagy törvényi 
rész elfogadására sor is került. 
Amikor azonban a három egyház-

kerületes területi beosztásról szóló 
név szerinti szavazáshoz jutottunk, 
melyben a „háromszintes” szerve
zet egy konkrét területi beosztás
sal összekapcsolva jelent meg, a 62 
szavazóból a kétharmados több
séghez minimálisan szükséges 42 
helyett csak 37-en írtak igent a sza
vazócédulára. Heten tartózkodtak. 
Sokféle oka lehetett ennek, hiszen 
a csomagterv egyes elemeinek az 
elvetése is elegendő lehetett a tar
tózkodáshoz.

Anélkül, hogy a 7 tartózkodó 
vagy a 18 nemmel szavazó indoka
it meghallgatva, kompromisszum 
alakulhatott volna ki, egy újabb 
fordulattal az az igény merült föl, 
hogy a zsinat szavazzon arról, ne 
téijünk-e mégis vissza a törvényal
kotásban a „négyszintes” egyház- 
szervezethez, de három egyházke
rülettel. A vita során kialakult el
képzelésnek megfelelően ez kiegé
szült azzal, hogy a harmadik egy
házkerület kialakítására csak 2000 
után kerüljön sor, akkor viszont 
kettőnek a székhelye vidéken le
gyen. Egy hirtelen lefolytatott sza
vazási eljárásban, mely előtt elég 
éles megjegyzés hangzott el az elő
ző szavazásnál viszonylag nagy szá
mú tartózkodás ellen, ez a javaslat 
40 igent kapott az 59 leadott sza
vazatból. Mivel törvényi szöveg 
nem állt a zsinat előtt, s az elnöki 
kérdés sem volt egyértelmű, nem 
világos, hogy pontosan milyen el- 
kötelezést is jelent a szavazás 
eredménye. Szigorúan véve csak 
azt, hogy a következő ülésszakra 
vissza kell hozni a „négyszintes” 
szervezetben az egyházkerületben 
is továbbra is működtetendő köz
gyűlésre és presbitériumra vonat
kozó tervezetet, s ezzel együtt 
mindazt, ami ennek következmé
nye. Vonatkozik ez például arra a 
törvényre is, melyet a zsinat az 
egyházi szervezet eldöntetlenségé- 
re utaló figyelmeztetés ellenére ja
nuárban elfogadott, s életbe is lép
tetett. Érdekes szociológiai tanul
mány lenne azt fölmérni, vajon a 
javaslatot támogatók ezt reform
nak látták-e, vagy annak, hogy eb
ben a formában ez éppen a jelen
legi rend konzerválását, a döntés
nek a következő zsinatra való át
hárítását jelenti.

Ezek után különösen izgalmassá 
válik az a kérdés, hogy ebben a 
kettőt jobbra, kettőt balra lépő, 
sokszor botladozó zsinati folya
matban kiszámítható-e az, hogyan 
is fog alakulni az egyház szerveze
tével kapcsolatos törvényi rész és 
mi lesz az ezt magába foglaló tör
vény sorsa a végszavazásnál.

Sólyom Jenő

A Szentírást komolyan, elmélked
ve olvasó ember mondta: „Meghök
kentem, amikor elolvastam ezt a 
mondatot: „testem elszenvedi mind
azt, ami a Krisztus gyötrelmeiből még 
hátravan”. Megnéztem a hagyomá
nyos Károli-féle fordítást is, de meg
lepetésem még fokozódott: „a ma
gam részéről betöltőm, ami híja van a 
Krisztus szenvedésének”. Az apostol 
azért szenved, mert Jézus Krisztus 
áldozata nem lett volna teljes, töké
letes áldozat, ezt még ki kell pótolni? 
Jézus szenvedésével, golgotái ke
reszthalálával nem tett volna eleget a 
megváltás munkájának, hogy azt 
még az apostolnak ki kell egészíte
nie? Ismerve az Újszövetség egész 
üzenetét, de a kolosséiakhoz írott le
vél előző mondatait is, ez egy evan
gélikus hitben nevelkedett ember 
számára elképzelhetetlen. Hiszen Is
ten Jézus Krisztus áldozatáért meg
szabadított a sötétség hatalmából, és 
átvitt minket szeretett Fiának az or
szágába -  olvassuk az előző monda
tokban.

Jézus Krisztus bűnből szabadító 
áldozata teljes, tökéletes. Azt sem ki
pótolni, sem kiegészíteni nem kell és 
nem is lehet. Mire gondolhat akkor 
itt az apostol?

Arra világít rá, hogy Krisztus és 
egyháza, Krisztus és az egyház szol
gálattevőinek szenvedései és viszon
tagságai között mély összefüggés 
van. Azt emeli ki és azt hangsúlyoz
za, ha a Krisztus teste, az egyház, ha 
Krisztus szolgája szenved, akkor 
benne maga Krisztus szenved. Az 
apostol saját életével, szolgálatával 
és szenvedésével példázza azt, hogy 
Krisztus uralma nem vallásos tanítás 
csupán, hanem a keresztyén élet va
lósága. A nehézségek és a szenvedé
sek velejárói a keresztyén életnek és 
Krisztus szolgálatának. Luther az 
egyház ismertetőjelei közé sorolja a 
„szent keresztet” is. Itt természetesen 
nem a bűneinkért való szenvedésről 
van szó, hanem arról a Krisztussal 
való sorsközösségről, amelyben ma
ga Krisztus szenved az övéivel. Ha 
mi, mint keresztyének Jézus bizony
ságtevőivé leszünk, saját magunkon 
is megtapasztalunk, átélünk valamit 
abból a visszautasításból vagy ellen
ségeskedésből, aminek Jézus ki volt 
szolgáltatva.

Az apostol nem lázadozik az elvi
selt szenvedései miatt. Hanem egye
nesen örül neki. Mert a szenvedések 
nem záiják ki az örvendezést, az örö
möt. Ugye, ez is milyen különös... 
Valaki örül a szenvedésnek. Hát nem 
az természetes velünk született em
beri ösztönünk, hogy küzdünk a

szenvedések ellen? Ezért fordulunk 
orvoshoz, ha valami bajunk van, 
hogy szüntesse meg a fájdalmainkat, 
vagy amennyire lehetséges, legalább 
csökkentse és elviselhetővé tegye. Az 
apostol azonban a maga életével pél
dázza, hogy a szenvedések nem zár
ják ki az örömöt. De sohasem magá
ban a szenvedésben van az öröm. A 
szenvedés akkor válik örömmé, ha 
annak értelme és célja van. Az igazi 
öröm a szenvedések között is a sze- 
retetből, a másokért való szolgálat 
vállalásából és elhordozásából fakad. 
„ Örülök a tiértetek elviselt szenvedése
imnek” -  mondja az apostol.

A keresztyén ember nem szenve
dés-mániákus. Nem mazohista, vagy
is nem önmagában a szenvedésben, 
az önkínzásban leli örömét. Hanem 
a másokért való teherviselésben. 
Mégpedig a Krisztus követésében. 
Hiszen a keresztrefeszített Krisztus
nak a követője. Nem keresi a szenve
dést, a fájdalmat, a halált. De vállal
ja! És így „tölti ki”, ami még hátra
van a Krisztus gyötrelmeiből.

A szenvedésnek és a szolgálatnak 
a célja pedig az Isten titkának a to
vábbadása. A keresztyén hitnek 
mindig egy titokkal van dolga. Sok 
mindent tudunk a Biblia keletkezé
sének a történetéből. Sokat tudunk 
arról is, hogyan fejlődött a keresz
tyén tanítás. A legnagyobb titok 
mégis az Isten szeretetének a titka. 
Aminek a mélyére nem látunk. Isten 
szeretetének a titka, hogy hozzánk 
jött, közénk jött ebbe a világba. Az 
Isten Fia, a gyermek Jézus közöt
tünk, emberek között cseperedett 
felnőtté. Olyan hatalommal szólt és 
cselekedett, mint senki más rajta kí
vül. És számára mégsem volt hely a 
világban. Az övéi közé jött, és az 
övéi nem fogadták be. Elhallgattat
ták. A kínos keresztfán, ahol már so
kakat elhallgattattak. De az O halá
la mégis más volt. Senkiéhez nem 
hasonlítható. Mert ennek árán van a 
megváltásunk, bűnből, halálból, kár
hozatból. O nemcsak elszenvedte a 
gúnyt és kínos halált. Hanem húsvét 
hajnalán feltámadt. Erősebbnek bi
zonyult bűnnél, halálnál, kárhozat
nál. Ez az Isten titka, és ez a hitünk
titka. -------------- -—

Ezt a titkot kell továbbadnunk 
mindenkméS!. *A titkot, hogy a szent 
Isten a legdrágábbat adta oda ezért a 
szentséget nélkülöző világért. A Fiát, 
Jézus Krisztust. Ő közöttünk élt. És 
most is közöttünk van, elrejtve és lát
hatatlanul, de mégis valóságosan. 
Minden élet középpontja és kiteljesí
tője. „Krisztus közöttünk és bennünk”
-  ez az a drága titok, amit reánk bí
zott az Isten. Ő ott js ott szeretne 
lakni, ahol számára nincsen hely. A 
mindennapi életünkben és tevékeny
ségünkben. Kicsi és nagy gondjaink
ban. Az álmatlan éjszakáinkban. A 
betegség, a szenvedés, a magány, a 
holnapunk és a halál félelmeiben. 
Életünk minden területén igéjén ke
resztül személyesen találkozni akar 
velünk. Új reménységgel akarja be
tölteni életünket. Földi életünk bi
zonytalan holnapjaiban és az eljö
vendő örök dicsőségében.

Őt hirdetjük. Ezt a titkot, amely
nek nem tudunk a mélyére hatolni. 
De örülhetünk, mert Isten kijelen
tette nekünk az ő titkát, és hihetjük, 
hogy Ő maga van velünk bocsánatá

val és erejével! Az igehirdetés nem 
egy privát véleménynek a kinyilvání
tása a hit a kérdéseiben. Még csak 
nem is vallásos emberek önmaga 
mutogatása. Hanem Isten titkának, 
„örök idők és nemzedékek óta elrej
tett” titkának a kijelentése, kinyilat
koztatása. Amelyet az Ő „szentjei
nek” jelentett és jelent ki ma is. De 
kik az Ő szentjei? Te meg én. Ha 
beengedjük és befogadjuk szívünkbe 
a Krisztus-titkot. Isten szentjei egé
szen hétköznapi emberek. Embe
rek tele gondokkal és reményekkel, 
szenvedésekkel és örömökkel. Em
berek, akik hol győznek, hol elbuk
nak. Emberek, akik megkísértetnek. 
Emberek, akik az élet sűrűjében 
élünk. De akik egy különös üzenetet 
kapunk: az Isten szeretetének a tit
kát.

És miközben hallgatjuk a meghir
detett Krisztus-titkot, a prédikáció 
által a Krisztus-titok eseménnyé lesz 
ebben a templomban is, az istentisz
teleten és ebben a gyülekezetben is. 
Benned és bennem: az egyházban, a 
Krisztus-testben. Megnyitja szívün
ket szeretete befogadására. Vagyis 
hitet teremt és erősít a hitben. Az Is
tennek „házi rendje”, üdvösség-terve 
az, hogy meghirdessük minden em
bernek a Krisztus-titkot.

Mi a célja az egyházi munkának, 
minden egyházi szolgálatnak? Mi a 
célja a zsinat munkájának? Termé
szetesen a lehető legjobb egyházi 
törvényeknek a megalkotása. De ha 
csupán ennyi, akkor baj van. Nem 
az-e a célja az egyházi törvényeknek 
is, hogy egyetlen célt szolgáljanak: 
Krisztus által minden ember „teljes
ségre” jusson. Teljességre Krisztus
ban. Amit a bűn miatt, az önfejűsé
günk miatt, az önzésünk miatt, a 
szűklátókörűségünk, a hitetlensé
günk miatt, a szeretetlenségünk mi
att elveszítettünk vagy részben elve
szítettünk, az teljességre jusson a 
Krisztusban. Az apostol ezért fára
dozik és küzd. Az eredeti szövegben 
itt az az ige áll, amelynek jelentése: 
teljes küzdelmet vívni. Ebből az igé
ből származik az agónia szó is, ami 
haláltusát, az utolsó leheletig tartó 
küzdelmet jelent. A hitünket és szol
gálatunkat az—utolsó- -lehel etünkig 
kell vívni, illetve végezni.

Pál nem kipótolni akarja Krisztus 
váltságszerző halálát (mintha az nem 
lenne elég, és ahhoz még hozzá kel
lene tenni valamit), hanem teljesen 
odaadja magát. Kiszolgáltatja magát 
Krisztusnak, hogy hatalmasan mun
kálkodhasson benne az Ő ereje, má
sok javára. Néha úgy tűnik, hogy a 
szenvedést és az örömöt nem lehet 
összeegyeztetni. Pedig a szolgálatban 
a kettő összetartozik. A Krisztusért 
és a Krisztussal való szenvedés: 
öröm. Pál nem dicsőíti, nem glorifi- 
kálja a szenvedést. Hanem tudja, 
hogy hozzátartozik a szolgálathoz, 
Isten házi rendjéhez.

Aki magának keresi a szenvedést, 
az elbukik, kudarcot vall, legfeljebb 
hősködik. Az nem igazi „martüria”, 
vagyis az nem bizonyságtétel Krisz
tusról. Viszont, aki nem fogadja el 
Isten házirendjét, a szolgálatot és a 
vele együttjáró szenvedést, a megbí
zatást, az hűtlenné lesz Őhozzá. Jé
zus azt mondja, hogy aki nem veszi 
fel a keresztjét és nem követi Őt, az 
nem méltó Őhozzá.

Holtpont!?januári zsinati ülésszak óta tartó reménykedéssel 
szemben a februári ülésszak nem csökkentette a 

gondokat, sőt kiélezett alapkérdéseket. Pedig nem sokon 
múlt, hogy továbbra is zöld utat kapjon az érdemi válto
zásokat legalább megindító elképzelés.

Harminchét igen szavazattal szemben tizennyolc volt 
csupán a háromszintes, háromkerületes egyházszerveze
ti modellt elutasítók száma. Ez a szükséges kétharma
dos többséget jelentette volna, ha csak ötvenötén van
nak jelen. (Ötven jelenlét kell a határozatképességhez.) 
Volt azonban még hét zsinati tag akik tartózkodtak A  
tartózkodás tartalma jó l meghatározható. A z így szava
zó nem utasítja el a javaslatot, de nem is tudja megsza
vazni, valamilyen fenntartása miatt. Gyakorlatilag 
azonban a tartózkodás is a „nem” szavazattal azonos, 
mert a javaslat elfogadásánál kizárólag az igen szavaza
tok a mértékadók (Volt már más testületekben olyan 
előterjesztés, hogy ne vegyék a tartózkodókat figyelembe, 
csak az igen és a nem számítson, ha így is elegendő a 
szavazatmennyiség.)

Bármennyire szigorú a kétharmados szabály, mégis 
egyet kell vele érteni, hiszen az egyház élete, jövője szem
pontjából lényeges döntések nem múlhatnak egy-két 
szavazatnyi különbségen. A  kétharmados arány, ami a 
teljes törvények elfogadásához szükséges, garanciát je
lent arra, hogy megnyugtató többség áll az elképzelés 
mögött.

Most viszont a rendszerben rejlő másik csapda érvé
nyesült. A  kisebbségi vélemény túlhatalma. Hatvankét 
zsinati képviselőből mindössze tizennyolc utasította el az 
egyházszervezet megváltoztatására irányuló erőfeszítést 
és az adott szabályok -  egyébként helyes, szükséges sza

bályok -  miatt ez elegendő volt a jelenlegi struktúra is
mételt megmerevítéséhez.

Annál szomorúbb ez, mert a többségi vélemény kiala
kulását jelentősen elősegítette az a módosító indítvány, 
hogy az új szervezet bevezetésére csak 2001-ben kerüljön 
sor, addig csak előkészítő munka legyen. Bőven lett vol
na tehát még idő finomításra, hiszen az elfogadott új zsi
nati törvény előírja, hogy mindig kell legyen választott, 
összehívható zsinati tagság. A  jelen Zsinat mandátumá
nak lejárta (1997. június) után tehát megválasztjuk az 
új Zsinatot, mely még módosíthat -  bevezetésük előtt -  
a strukturális elképzeléseken.

Nem szívesen minősítek, de az adott kontextusban 
opportunusnak és hipokritának kell nevezni azokat a 
szavazás után a folyosón elhangzó „érveket”, melyek 
szerint örülnünk kell, hogy az Úristen megkönyörült 
esendőségünkön, ne akarjunk m i itt változtatni, legyünk 
hálásak a tőlünk függetlenül bekövetkezett örömteli vál
tozásokért.

Szomorú, de jellemző, hogy az elmúlt nehéz évtizede
ket becsületben végigszolgált lelkészektől -  természetesen 
nem mindenkitől -  származnak ezek a mondatok. Jelzik 
a léleknyomorítás, az egyházkorlátozás mélységét és tar
tósságát. Nem szabad elmarasztalni e nézet képviselőit. 
Ők megtették a múltban a magukét. De annyira meg
szokták egyrészt az alkalmazkodást, másrészt az egyház
korlátozó, abszurd kétkerületes struktúrát, ha nem is tet
szik nekik, nincs erejük a változtatásra, főleg ha úgy ér
zik, hogy a mai egyházkormányzás is ellenzi azt.

Bármennyire igaz, hogy a Zsinat eredményes munkát 
véglett, számos jó  törvényt alkotott, a strukturális változ
tatás igényének kudarcát ez nem fedheti el. Sőt ez a te
hetetlenség -h a  így marad -  árnyékot vet az egész érté
kes tevékenységre.

A  drámai szavazás után a Zsinat -  újabb szavazással, 
Márkus Géza indítványa után visszanyúlt a korábban 
elutasított négyszintes háromkerületes modellhez. 40 
igen és 19 nem szavazattal kifejezte szándékát a változ
tatásra, kérve a 3. sz. bizottságot, hogy ismételten ter
jessze elő a változatot. Rosszindulat nélkül jegyezhették 
meg néhányon, dolgozzon a bizottság hogy a döntő pil
lanatban ismét ne legyen meg a bármilyen strukturális 
változtatáshoz szükséges többség.

De m i a magyarázata az ismétlődő ellentmondások
nak? A  Zsinat többsége hajlik a változtatásra, de éles 
helyzetben meginog, utána viszont állást foglal amellett, 
hogy mégis történjék valami. Változik az összetétel is, 
néhány jelenlét, illetve távoliét lényegesen befolyásolja a 
helyzetet.

Magam korábban azért is voltam nyitott a három ke
rületért folytatott vitában, mert nem tartottam érdemi 
változásnak Úgy véltem, egyszerűbb és hatékonyabb 
szervezetre, nem a jelenlegi fejlesztésére van szükség. A  
háromszintes modell -  a kerület, m int a püspök és fel
ügyelő társa szolgálati területének a megtartásával -  ezt 
ígérte, ezért reméltem többségét.

A z ismételt patthelyzet után keményebben szükséges 
fogalmazni. A z új bor új tömlőt kíván. A z egyház korlá

tozását célzó négyszintes, kétkerületes struktúra alkal
matlan a fejlődésre. Olyan szervezet kell, amely az ör
vendetesen gyarapodó intézményrendszert és a szaporo
dó egyházi alkalmakat a jelenleginél jobban szolgálja. 
Szerény lépést jelentene még egy püspök és felügyelő 
szolgálatba állása, három kerület kialakítása.

Vélem, a következő zsinati ülésszakon egyaránt ismé
telten elő kellene terjeszteni a háromszintes háromkerü
letes, valamint a négyszintes háromkerületes modellt. Ez 
utóbbinál 1999 lehetne a bevezetés éve, hiszen lényege
sen kisebb változást jelent, mint a háromszintes modell. 
Ha egyik sem kapja meg a szükséges többséget, szavazni 
kell a jelenlegi helyzetről is, mert ha ezt sem helyesli a 
Zsinat, akkor állandó szakbizottságot kell kiküldeni, 
dolgozza ki a következő Zsinat számára a lehetséges vál
tozatokat. Ebben ünnepélyesen deklarálni szükséges, 
hogy a Zsinat elhatárolódik az 1952-es struktúrától, át
menetinek tekinti.

Remélem, hogy lesz változás. Nem önmagáért, hanem  
a megújulásért. Azért, hogy a felnövekvő új nemzedékek, 
amelyeknek már Istennek hála történelem a múlt, ne 
kelljen megvárják -  tapintatból, szerétéiből, megértésből 
-, amíg eltávoznak az elnyomás korszakában megko
pottgenerációk, hanem teret kapjanak egy, az újat aka
rást segítő szervezetben.

Kétségtelen, hogy a vitában immár erősebb az egyház- 
politikai, m int a szakmai tartalom. Természetes ez. 
Nemcsak az én számomra viselhető el nehezen a gondo
lat, hogy hat év zsinati munkája -  akarva-akaratlan -  
megerősíti azt a helyzetet, azt a szervezetet, amit az egy
ház ellen alakítottak ki.

Frenkl Róbert
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Visszatérő kísértések a zsinaton NAGYCSUTORTOK IGEJE
A GYŐZTES HÍVÁSA
Jel 3,20-21 ■ ■ ■ ■

Egyházi-vallási közegben is van- 
[ nak jól kimutatható, érzékelhető 
I emberi magatartásformák, ame- 

■  lyektől alig tudunk szabadulni, 
í mert visszatérő kísértések.

Ilyen a bizalmatlanság. Érthető, 
magyarázható, hiszen sok az előz-

I ménye a legutóbbi évtizedekből, 
sőt régebbről is. Magunkkal cipel- 
I jük a vallásháborúk emlékeit a 
I múltból és az egyházon belüli se- 

I bek, visszaélések ott élnek az em
lékezetünkben. Bizony volt olyan, 
hogy testvér a testvérét, lelkész a 

I kollégáját jelentette föl állami ille- 
■  tékeseknél. A kereken ötven éve 

történt német kitelepítésekre em- 
I lékezve jegyezték meg az egyik

rj gyülekezetben: ,.pikkor a papunk 
[ nem állt mellénk és az esperes is 
I hallgatott!”

Még Jézus közelében sem volt 
I ismeretlen ez a kísértés. Hiszen 
I  Keresztelő János ezt kérdeztette a 
I  börtönből: „ Te vagy-é az Eljövendő 
I  vagy mást várjunk?” (Máté 11,3). 
I  Hányán gyanakodtak és kétked- 
I tek, amikor azt firtatták, vajon

II származhat-e Názáretből valami 
■ jó? (János 1,46)

Az egyházi rend megújítása, az 
■ új struktúrák meghatározása körü- 
I  li zsinati vitákban ott kísért a bizal- 
I matlanság minden iránt, ami 
I  felsőbbség. Pedig megújult min- 
I  den presbitérium és közgyűlés, új 
I  választások történtek. Jellemző 
■ volt erre az álláspontra, hogy az 
I  egyházmegyei lelkészi munkakö- 
I  zösségek szerepét és szükségessé- 
I  gét nem is kívánta először tárgyal- 
I  ni a zsinat. Igaza volt azoknak, 
I  akik esperesek önkényeskedését, 
I  kikényszerített munkaközösségi 
I  egyházpolitikai állásfoglalásokat 
I  emlegettek. Miért ne lehetne 
I  azonban a munkaközösségeket jól 
I  is vezetni? Ki gátolja meg ma egy- 
I  egy területi egység, egyházmegye 
I  lelkészeit, hogy a maguk közössé- 
K gét olyanná alakítsák, ahogyan kí- 
I  vánják? Az a reményünk, hogy a 
I  zsinat végére mégis megszülethet 
I  a munkaközösségekről szóló tör- 
I  vény.

Még egy mozzanatot kell meg
említenem. Az országos közgyűlés 
összetételére vonatkozó javaslat
ban minden egyházmegyéből nem
csak a választott elnökségeket, ha
nem még két-két tagot kívántak 
delegálni. Emlékeztet ez a régi 
szocialista idők szokásaira, ahol so
hasem küldtek ki valakit egyedül, 
hanem mellé még oda kellett ren
delni egy embert, hogy „vigyázza
nak” egymásra kölcsönösen.

Az lesz az igazán új struktúra 
egyházunkban, ha a választott 
tisztségviselők, a testületek tagjai 
megkapják személyükre nézve azt 
a bizalmat, amit a küldők a maguk 
számára is megkövetelnek!

A  nagyobb bűvölete a másik visz- 
szatérő kísértés. Együtt jár ez az 
élet általános, teijedő materializ
musával, amely a mennyiségi mu
tatókat teszi az első helyre, a 
minőségi fölé. Miért gondoljuk 
sokszor, hogy a létszám, az anyagi 
fölény, a tömeg, a nagy hang ga
rantálja az igazat, a helyes véle
ményt? Pedig Jézus példázata di
cséri a kicsi mustármagot, amelyik 
hatalmas fává terebélyesedik, és az 
egy eltévelyedett juhért a pásztor 
elhagyja a kilencvenkilencet.

Strukturális vitáink sorában sok
szor szeretnénk nagyobbnak és 
erősebbnek látni egyházunkat, 
mint amilyen valójában. A zsinat 
első törvényei az egyházközségek
ről és az egyházmegyékről mintha 
a Trianon előtti idők hatalmas egy
házára lennének méretezve, amely 
egyház magában foglalta akkor a 
jelenlegi szlovákiai és erdélyi, meg 
a vajdasági és burgenlandi 
egyházakat, Szlovéniával együtt. A 
jelenlegi javaslatban az országos 
közgyűlési létszám olyan mammut- 
testületre enged következtetni, 
amelyiknek száz körüli tagja lenne, 
azaz nagyobb, mint a jelenlegi zsi
nat, ahol a nagyságrend nem segíti 
elő a gyors és egységes munkát. Ál
talában megkérdőjelezhető, hogy a 
szakértői, a presbiteri legfelsőbb 
vezetés átszervezése közgyűlési ve
zetésre -  ahol minden szinten na

gyobb testületeknek kellene dönte
ni -  segíteni fogja-e a gyorsabb és 
hatékonyabb ügyintézést.

Végül harmadik kísértésként a 
provincializmus veszélyét említhet
jük. Ez azt jelenti, hogy nem lá
tunk túl a saját egyházunk keríté
sén, templomtornyán és így hiá
nyoznak a jövőre néző távlatok.

Tfermészetes, hogy minden 
egyháznak elsősorban a saját ha
gyományait, a megszerzett spiritu
ális és anyagi kincseit kell őrizni és 
továbbfejleszteni. Ugyanakkor az 
ökumenikus és konfesszionális 
kapcsolatok sok olyan tapasztala
tot jelentenek, amelyek szemlélete 
során másoktól is tanulhatunk. 
Egy-egy gyülekezetnek túl kell lép
ni a szűk kongregacionalizmuson, 
amelyik azt vallja, hogy csak a ma
gam gyülekezetére figyelek, mit 
érdekel engem mások gondja vagy 
öröme. Európai vagy világszinten 
csak együtt és egymást segítve 
alakítható ki a jövőre irányuló táv
lat, missziós stratégia, a világ kér
déseinek felelős felvállalása. Egy
házunkban itt-ott megtalálható a 
területi-helyi bezárkózás is, ami
hez hozzátartozhat, hogy az ott 
élők magasabbrendűnek tartják a 
maguk egyházi életét és helyi tra
dícióit másokénál. Elhangzott a 
zsinati vitákban, hogy helyre kell 
állítani Dunántúl egységét, mint 
külön egyházkerület egységét. Az 
érdekessége ennek az érvelésnek 
az, hogy nincs mit helyreállítani, 
mert Dunántúl földrajzi értelem
ben vett egységes területe soha
sem tartozott a magyar történe
lemben egyetlen evangélikus egy
házkerülethez.

A szabadság és felelősség fe
szültségében, a múlt tradíciói és a 
jövő és jelen kihívásai közepette 
birkózunk egyházi feladatainkkal. 
Vajon sikerül-e legyőzni a bizal
matlanság, a nagyobb bűvölete 
és a provincializmus kísértését? 
Gyülekezeteink élete, egyházi tes- 
tületeink működése fogja megadni 
a választ.

Dr. Harmati Béla

Jézus Urunk halála előtti esté
jén vagyunk, de most a laodiceai 
levélből mégis a halálon már győ
zött, élő Krisztus áll előttünk. Eb
ből már adódik, hogy nekünk, a 
gyülekezetnek a halálon győzedel
meskedett Krisztus fényében sza
bad az úrvacsora szerzésének ün
nepén emlékezni, sőt az asztalá
hoz járulni. Sajnos, általában nem 
a győzelmi, ünnepi hangulat lesz 
ilyenkor úrrá rajtunk. Valahány
szor az oltárhoz térdepelünk, in
kább a szomorúság gyászos hangu
latát tükrözi magatartásunk. Pedig 
győzelmi ünnepre vagyunk hivatalo
sak! Mégpedig a világon kivívott 
legnagyobb győzelem ünnepére: 
Jézus Krisztus győzelmi ünnepére! 
Kenyér és bor, Urunk teste és vére 
a győzelmi jelek! Igaz, ez a győze
lem testi szemeinkkel nem látható, 
mint ahogy Krisztus teste és vére is 
rejtve van szemeink elől és csupán 
jelentéktelen ostyában és borban 
jelenik meg számunkra megfogha
tó módon, mint ahogy a kereszten 
is a veresége rejti a győzelmét. 
Csak a h i t tud e titokról!

A  győztes Jézus megtérésre hívó 
szóval zörget mindenkor gyülekezete 
ajtaján! Ma is, a nagycsütörtöki 
gyülekezet ajtaján! Zörgetésére 
méltán meg is rendülhetünk, külö
nösen, amikor az előző mondatok 
során ezt olvassuk: „71idom a te 
dolgaidat!” Úrvacsoravétel előtt 
mindenképpen számolnunk kell 
azzal, hogy akivel itt dolgunk van, 
az „mindent tud” rólunk! Ezért 
bármit is takargatni, szépítgetni, 
mellébeszélni nem érdemes, mert 
csak önmagunkat csapnánk be. 
Előtte ugyanis nincs titok! De -  és 
ez a nagy örömhír -  Krisztus nem 
azért jött, hogy leleplezve bennünket, 
eltaszítson magától és ne törődjön 
többé velünk. Mert az Embernek 
Fia nem azért jött, hogy elveszítsen, 
hanem, hogy elibénk jőve, ránk ta

láljon, magához öleljen mégpedig 
úgy, „amint vagyunk sok bűn alatt!" 
Hagyjunk fel azért bűneink takar- 
gatásával, mindenféle langymeleg 
önelégültséggel! Buzduljunk fel a 
Krisztus szolgálatára, térjünk hoz
zá!

A  győztes Jézus az úrvacsorában 
vele való közösségre hív!

Ezt jelenti: „bemegyek ahhoz és 
vele vacsorátok és ő  énvelem." Az 
ókori gondolkodás szerint a vala
kivel való együttétkezés a legbelső 
életközösséget fejezi ki. így van ez 
ma is. Krisztus a neki „ajtót nyitót” 
a legbelső életközösségébe vonja 
be. Ez valósul már most az úrva
csorában. Már most! Ezt ne felejt
sük el! Noha a laodiceai levélben 
azt ígéri, hogy övéivel a messiási 
üdvkor lakomájához ül le. De a 
messiási üdvkor Jézus eljövetelé
vel már elkezdődött! Ezért az élő 
Krisztus üzenete nem csak egykori 
eljövetelére, a jövendőbe mutat, 
hanem már most mintegy ajándék
ként kínálja személyes jelenlétét. 
„A kettőt nem lehet egymástól el
választani. Az úrvacsorában a gyü
lekezet az egykor majd dicsőséggel 
eljövendő Urat hirdeti, reménysé
gének záloga pedig az úrvacsorá
ban Krisztus jelenlétének ajándé
ka” -  ahogy ezt egykori szeretve 
tisztelt professzorunk, Kamer Ká
roly szépen megfogalmazta a Jele
nések könyvének magyarázata so
rán.

Tehát ma, vagy az előttünk lévő 
bármely ünnepen, ha a Krisztus 
zörgetésére -  hívó szavára elindu
lunk az oltár felé, érettünk való 
győzelmének tudatában menjünk 
bátran a kegyelem asztalához, 
mert ő győzött bűn és halál felett. 
Megbocsátott és megbocsát! Bű
neinket háta mögé vetette és veti 
és egyben belevon a vele és egy
mással való szétszakíthatatlan kö
zösségbe! És ez az állapot már ma

gában hordozza a „menny elő- 
ízét!” Ezért tanít így a Káténk: 
„Mit használ az ilyen evés és ivás? -  
Megmutatják ezek az igék: Érettetek 
adatott és kiontatott bűnök bocsá
natára. Vagyis ebben a szentségben 
ez igék által bűnbocsánatot, életet és 
üdvösséget nyerünk Mert ahol bűn
bocsánat van, ott élet és üdvösség is 
van. ”

Lábossá L^jos 

IMÁDKOZZUNK!

Urunk, Istenünk, áld kész voltál ér
tünk halálra adni szent Fiadat, és hű 
maradsz ígéretedhez, ha el is párto
lunk tőled: győzd meg szívünket szere- 
teteddel, hogy amikor asztalodhoz 
hívsz bűneink bocsánatának megpe- 
csételésére, hittel és örömmel fogad
juk, amit üdvösségünkre készítettél. 
Ámen. *

IS T E N T IS Z T E L E T I R E N D
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I., Bécsi kapu tér du. 6. Hafenscher Ká
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6. Rihay Szabolcs; Csillaghegy, Dl., Mátyás 
kir. u. 31. du. 5. Donáth László; Óbuda, ÜL, 
Dévai Bíró M. tér de. 10. Bálint László; Új
pest, IV, Lebstück M. u. 36-38. de. 10. Blázy 
Lajos; V, Deák tér 4. du. 6. (úrv.) Pintér Ká
roly; VII., Városligeti fasor 17. du. 6. (úrv.) 
Szirmai Zoltán; VDI., Karácsony S. u. 
31-33. du. 6. Kertész Géza; IX., Thaly Kál
mán u. 28. de. 11. dr. Rédey Pál; Kőbánya, 
X., Kápolna u. 14. du. 6. Fabiny Tamás; Ke
lenföld, XI., Bocskai út 10. du. 6. Szeverényi 
János; Budahegyvidék, XD., Tarcsay V. u. 11. 
du. fél 7. Kőszeghy Tamás; XIH., Kassák L. 
u. 22. du. 6. ifj. Kendeh György; XIV, Lőcsei 
út 32. du. 6. (úrv.) Tkmásy Tamás; Clnkota, 
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Havasi Kálmán; Kispest, XIX., Templom tér 
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NAGYCSÜTÖRTÖKÖN a liturgi
kus szín: fehér. Az oltári ige: Mt 
26,36—46; az igehirdetés alapigéje: Jel 
3,20-21. ÉNEK: 303.

Virágvasárnap: az iQúság ünnepe
Feldíszített templomok, ünne- 

i pi hangulat és izgalom jellemzi a 
[ mai napot a barcasági evangéli- 
I kus gyülekezetekben. A  virágva- 
I sárnap a csángó ember számára 
I nemcsak Jézus Jeruzsálembe való 
I  bevonulásának ünnepe, hanem a
■ felnőtté válásé is. M iután előző 
I  este a „kikérdezésen” számot ad- 
I  tak a vallásórákon tanultakról, 
I  ezen a napon konfirmálnak a 
I  VII. osztályos lányok és fiúk. Ré- 
I  gen a lányok ekkor öltötték fel

először a sárigcérnás inget, azaz a 
sárga cérnával hímzett hámos- 

i rokolyát a pirossal hímzett gye- 
L rekruha helyett. Ma azonban fe 
rn hér ruhában, fejükön koszorúval, 
I  a fiúk pedig öltönyben tesznek
■  vallomást a hitükről és kérik a 

,, gyülekezetei, hogy vegye fel fel-
■ nőtt tagjai közé. E ttől a naptól

kezdve keresztszülők lehetnek, s 
a csángó népnél a keresztszülő 
szerepe csaknem a szülőkével 
egyezik.

A templomok bejáratához álta
lában két fenyőfát állítanak, ré
gebben azonban az egész templo
mot virágokkal díszítették. A 
pürkereci Csere Anna így emlék
szik vissza: „Mikor mi voltunk, es 
volt fenyő. Még m i elmentünk szed
ni hóvirágot, s még az ösvényeket 
vastagon meghintettük hóvirággal. 
Még a székekre is voltak téve, a pa
dokra, de aztán azt mondták, hogy 
azt hagyják fel, mert mind leverik s 
összetapossák s olyan piszok lesz s 
mocskosság s akkor ezt így elhagy
ták, de papírból csinálnak... É lő vi
rág az oltáron van, mert vesznek a 
konfirmandusok ”

A  konfirmációoktatásért a gye

rekek húsz tojást „fizetnek” a lel
késznek és tízet a kántornak, aki 
énekelni tanította őket. Orbán Ba
lázs szerint húsvétkor adták a to
jást és megfestve, ma viszont már 
az is előfordul, hogy nem tojást ad
nak, hanem annak az árát.

Napjainkra a konfirmáció csalá
di ünneppé változott: az istentisz
telet után minden megkonfirmált 
igyekszik haza, hogy otthon népes 
vendégsereggel ünnepelhesse fel
nőtté válását. Újabb szokás az 
ajándékozás is. Ilyenkor kapják a 
lányok az első arany ékszeriiket. 
Három évvel ezelőtt mesélték a 
gyerekek a következőket: ,^4 kon
firmálás szokása szerint a család
tagok és a keresztszülők ajándéko
kat hoztak A  mi családunkban az 
volt a szokás, hogy a megkonfirmált 
családtagnak (persze csak a lányok

nak) egy ebédlőkészletet ajándékoz
tak Ezenkívül ékszert és pénzt. 
...legtöbben pénzt adtak Kaptam 
még asztalterítőt, vásznat, törülkö
zőt, kristály cukorkatartót, kávés 
készletet, ágyneműt. ”

Valamikor a konfirmáció köte
lességekkel is járt. A leányoknak 
és a fiúknak be kellett lépniük az 
ifjúsági társaságokba. A megkon
firmáltak azonban nemcsak a tár
saságok tagjai lehettek egykor, ha
nem mint felnőttek, eljárhattak 
már bálba, guzsalyosba, a legények 
természetesen a „korcsoméba” és 
udvarolni is. Pürkerecen mesélték, 
hogy a megkonfirmálatlan legényt 
kidobták a kocsmából s a guzsa
lyosbán is csúfot űztek belőle. Va
lamikor a lányok és fiúk 16-17 éves 
korukban, napjainkban azonban 
12-13 évesen konfirmálnak. így a 
felnőtté válás ma már csak jelké
pes.

Veres Emese-Gyöngyvér

Megalakult a Magyarországi
Református Egyház XI. Budapesti 

Zsinata
Február 27-én tartotta ' alakuló ülését a zsinat, melyen 

megválasztották az elnökséget a következő hatéves ciklusra. A zsi
nat lelkészi elnöke dr. Bölcskei Gusztáv tiszántúli püspök, világi 
elnöke dr. Kálmán Attila dunántúli főgondnok lett. Alelnököknek 
dr. Márkus Mihály dunántúli püspököt és Szabó Dániel tiszáninneni 
főgondnokot választották meg.

Magyarországi Evangélikus Egyházunk és a Magyarországi 
Egyházak Ökumenikus Tánácsa nevében dr. Harmati Béla püspök 
köszöntötte táviratban az új elnökséget.

AZ EURÓPAI PROTESTÁNS MAGYAR SZABADEGYETEM az idei Akadémiai 
Napjait 1997. május 3-10. között Siófokon rendezi meg, az Aranypart üdülőszállóban. 
A konferencia témája: „Magyar iskola -  európai iskola.” Megnyitó istentisztelet május 
4-én vasárnap az evangélikus templomban lesz. Neves szakemberek tartanak előadást, 
kerekasztal-beszélgetéseket. Jelentkezés: Király Zoltánná 7400 Kaposvár, Tbleki u. 22. 
Tfel./fax: (82) 319-948 (lehetőleg munkaidőben).

I
t  PATHÓ GYULÁNÉ, 

KEPENYES ERZSÉBET 
1 9 5 6 - 1 9 9 6

1956. augusztus 31.-1996. december 9. Két dátum, 
L mely millióknak semmit nem jelent, mégis jelzi azt,
■  hogy befejezetten zár magába egy életet. Idegennek
■  két időpont csupán, szülők, gyermekek számára vi- 

szont az indulás reménységét, 14 700 nap örömeit,
■küzdelmeit, beteljesedő terveit, s az utolsó nap egy 
■ életen  át szívbemarkoló búcsúzását jelenti.

í Pathóné Kepenyes Erzsébet 1956. augusztus 31-én 
■Szarvason született, Kepenyes Mihály és Kondacs Er

zsébet evangélikus szülők gyermekeként. Az ötvenes
■  évek megpróbáltatásai alatt élő földműves szülők szá- 
f mára ajándékként érkezett a leányka. De csak a szü

lői szív érezhette ezt, hálát adva Isten életet ajándé-
js kozó szeretetéért. Külső jelekben évekig nem volt le

hetőségük önfeledt, gondtalan gyermekkort biztosíta- 
L ni, hisz még otthonuktól is megfosztattak.

Általános iskolás volt Csabacsűdön, majd a szarva- 
S  si Vajda Péter Gimnáziumban folytatta tanulmányait.
■  A csabacsűdi evangélikus gyülekezet és lelkésze Zá- 

tonyi Pál s az ő családja olyan hatással voltak a fiatal
■ leán y  életére, hogy hivatást választva, az Evangélikus
■  Teológiai Akadémiára jelentkezett. Három dunántúli 
■gyülekezetben kezdte evangélikus lelkészi szolgálatát: 
KCsabdi, Bicske és Csákvár gyülekezeteiben. Követke- 
I  ző szolgálati helye Tótkomlós, majd 10 éven át 
KCsanádapáca maroknyi evangélikusainak pásztora.

[ Házasságot kötött Pathó Gyula evangélikus lel
késszel. Házasságukból két gyermekük született.
I Amikor a család minden tekintetben boldogan él

hetett volna, összetört a lelki egyensúly, pedig nagyon 
szerette gyermekeit, sok öröme volt bennük és na
gyon szerette szüleit. Szeretetre éhes lelke fájón hor
dozta élete törésének, csalódásának terhét. 1996. de
cember 9-én hunyt el.

Tfemetése 1996. december 11-én Szarvason, az Új
temetőben volt. Az iránta érzett tisztelet és szeretet 
jeleként több százan állták körül ravatalát Szarvasról, 
Csabacsűdről, szolgálati helyeinek gyülekezeteiből, 
valamint sok-sok lelkésztársa. Az igehirdetés szolgá
latát Ribár János, a Nyugat-Békési Evangélikus Egy
házmegye esperese végezte Jn 11,21-27 alapján.

Nobik Erzsébet

JELENTÉS A GYÓGYSZER 
ALAPÍTVÁNYRÓL

Az Alapítvány kuratóriuma február 25-én tartott 
ülést. Megállapították, hogy eddig 10 gyülekezetből 
érkezett be kérés, összesen 98-an kértek és kaptak 
gyógyszersegélyt. A  segélyek értéke 373 257,- Ft volt.

Legközelebb októberben ülésezik a kuratórium. 
Kérik a további kéréseket. Az igénylést a lelkészi 
hivatalokon keresztül az ott található űrlapok segít
ségével lehet beküldeni.

„Keresztyén felelősség a gazdasági 
életben”

Hogyan nyeljük meg és hogyan tartsuk meg az 
üzleti partnert. Egy évvel ezelőtt tartott előadást prof. 
dr. Otto Strecker gazdasági tanácsadó (Initiative 
alapítvány) németországi gazdasági szakember és

akkor tett ígéretet arra, hogy kellő jelentkező esetén 
szemináriumot tart az egyházhoz közelálló kis- és 
középvállalkozók részére.

Három szemináriumot tart ebben az évben: április 
19-én, június 7-én és december 6-án. Helyszín a 
Magyarországi Evangélikus Egyház Középiskolai 
Kollégiuma, 1077 Budapest, Rózsák tere 1. Tel.: 351- 
0522. Korlátozott számú résztvevő vehet részt. Érdek
lődni egyházunk Külügyi Szolgálatánál, Szirmai 
Zoltánná külügyi osztályvezetőnél lehet. 1088 Buda
pest, Puskin u. 12. Tel.: 266-5532.

*
Aki az Ur szolgálóleánya 

volt...
Kutasi Valéria diakonissza-élete

A szív, mely Megváltójáért dobogott, megállt. A 
soproni Nyugdíjas Házban töltötte életének utolsó 
idejét. Tálán éppen asztalt akart teríteni, amikor az Úr 
menyegzői vacsorára hívta e földi életből.

Ura elhívta szolgálatára, mint diakonisszát. Pécsett 
és Győrött végezte áldásos szolgálatát. Sopronban, 
amikor le kellett vetnie a diakonisszaruhát, és mint 
varrónő, a Ruhagyárban végzett munkát, szívében az 
Úr szolgálólánya maradt. Nemcsak a ruhák szálait 
szőtte, hanem a soproni gyülekezetben a hit szálait is. 
Résztvett a gyülekezet közösségében, istentiszteleti 
életében, bibliaórákon. A szeretet szálaival vette körül 
gyülekezetünk tagjait, imádsággal, hívogatással. Test
vérei családtagjainak legkisebbjeit is felelősségben 
hordta, hogy Isten gyermekei legyenek keresztségben, 
konfirmációban.

Szolgált élete utolsó éveiben is, a nyugdíjasok házá
ban. Súlyos balesetből felgyógyulva, megszervezte az 
evangélikusok között az úrvacsorái közösséget. Min
dig örömmel végezhettem a szolgálatot abban a szo
bában, ahol a legidősebb nőtestvér lakott. A Krisztus
sal és az egymással való közösségnek felejthetetlen al
kalmai voltak.

A z ébredésnek és evangélizációnak volt a lelkes híve, 
mozgatója. Ezért imádkozott és erre buzdított. Azt 
akarta, hogy az evangélium hirdetése nyomán minél 
többen ébredjenek fel a bűn és halál álmából. Az ima
közösséget is azért tartotta fontosnak, hogy az ébredé
sért való tusakodásnak kohója legyen, ahol egy akarat
tal ezt Isten elé viszik.

Mindvégig, amíg tudta, ápolta azokkal a testvéri kö
zösséget, akik diakonissza szolgálatban álltak. Időnként 
rendszeresen találkoztak Győrött a Szeretetházban és 
Sopronban a Vendégházban, ahol a jövőben is nyitott 
ajtókra és szívekre találnak. Hallgatják az igét, élnek az 
úrvacsorával, és ápolják a testvéri közösséget.

Diakonissza társai szerették, mert bizonyságtétele 
Krisztusról meggyőzően hiteles volt. így mondták sop
roni nővértársai: Nagyon hiányzik nekünk. Mindig jó 
volt találkozni vele, hallgatni Lélekkel átjárt szavait, 
együtt imádkozni vele...

Piroska Nővér még a temetési szolgálat előtt ének
számokat ad át: Vali Nővérnek is kedves énekei voltak. 
Miközben énekelünk és az ige hangzik Dán 9,18 alap
ján: Nem a magunk igaz tetteiben, hanem a te nagy ir
galmadban bízva visszük eléd könyörgéseinket -  sokak 
szívében, a Vér szerinti élő testvérnek és az elhunyt 
testvérek családtagjainak, a diakonissza testvérek és a 
gyülekezet tagjainak szívében gyökeret ver a hála az 
Ur elköltözött szolgálóleányának életéért, hitből faka
dó szolgálatának nyomaiért.

_____________________________ ___ ___________ Szimon János



Evangélikus Elet 1997. március 23.

L NAPRA A VASARNAP IGEJE ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1997. március 23.

Ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Em
berfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen 

í benne. Jn  3,14-15.

VASARNAP Gyújtsd össze a népet, hogy meghallgassa igéimet 
I és tanuljanak meg félni engem mindig, amíg csak a földön élnek, 
|  sőt tanítsák meg erre fiaikat is. 5Móz 4,10; Lk 21,37-38 (Zsolt 
I 69,2-30; Zsolt 22,2-22; Jn 12,12-19; Fii 2^ - 11; Zsolt 22,23-32). 
I íme elérkeztünk 1997 Nagyhetéhez is. Az igék a Bibliából, az ige- 
I hirdetések a templomban, böjti fölkészítésünk, mind-mind Jézus 
I Krisztusról szól, aki összegyűjti a népet, hogy hallgassák az evan- 
■ géliumot. Ezen a héten azonban elénk kerül hitünk központja, Is- 
I ten legnagyobb ajándéka; Jézus Krisztus váltsága a keresztfán.
I Most Isten arról akar szólni, hogy mindannyiunkat megmart a kí- 
I gyó, mindannyiunkon olyan seb tátong, ami nem betegség eredmé- 
I nye, amit különféle módszerekkel elmulaszthatnánk, hanem halá- 
I los seb. A testünkbe került „méreg” miatt nem tudunk Isten sze- 
I rint élni. A keresztfa nem gyógyír, melyet nyakunkban hordva 

megmenekülünk a bajtól, hanem a megváltásunk helye! Az Isten 
Fiának kellett meghalnia értem, hogy nekem életem legyen.

HÉTFŐ Én vagyok a mindenható Isten. Járj előttem és légy fedd
hetetlen! lMóz 17,1 (Kol 3,12; Mk 14,3-9; Lk 22,63-71). Járj előt
tem és légy feddhetetlen! A Krisztus-hit soha nem választható el a 
cselekedeteinktől. Ahogy a hitünk is, úgy a szavaink, gondolataink, 
tetteink is mind rólunk prédikálnak. Isten ott megy mögötted. Lát
ja, mikor mit teszel. Élj úgy, hogy cselekedeteidről megtudják: a te 
urad az ÚR. Ha nem sikerül, járulj ő  elé. Kérd bocsánatát. Rom
lottságunk, bűnünk legnagyobb bizonyítéka az, hogy nem akarjuk 
tudomásul venni, az UR itt van, az ÚR jelen van most is. O előtte 
járni azt is jelenti, állandóan bízni Istenben, hogy talpra állít, ha 
megbotlanánk. Akár ezzel az igéjével is, mert Krisztus követői va
gyunk a világban, aki meghalt bűneinkért. Eszerint éljünk.

KEDD Ha ősrégi döntéseidre gondolok, megvigasztalódom. 
Uram! Zsolt 119,52; (Lk 24,26; Jn 12,27-33; Lk 23,1-12). Az a leg
csodálatosabb az ÚR döntéseiben, hogy végeredményben mindig a 
javunkat szolgálják. Számtalanszor érzem magam én is úgy, hogy 
távol van tőlem az Isten. Imádságom erőtlen, csak a pusztába kiál
tom szavaimat, senki sem ért meg. Egyedül maradtam, most az ÚR 
sem segít. Ekkor jó elővenni az eddig leírt és elmondott imádságo
kat, ekkor jó belebújni a saját kicsi kis történelemkönyvembe, 
amely Istenről és rólam szól, hogy megértsem és maivá tegyem 
mindazt az örömöt és szabadulást, amit az ÚR szerzett nekem. A 
Krisztusban való bűnbocsánat és új élet lehetősége által pedig olyan 
örömet szerzett, amely a legnehezebb időkben is erőt tud adni.

SZERDA így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, 
Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme. Ézs 9,5 (Lk 9,20; Mk 
15,1-15; Lk 23,13-25). Érdekes dolog szembesíteni magunkat az

zal, hogy mi kinek mondjuk Jézust? Az emberiség annyi mindent 
elmondott már róla. Bölcs tanító, jó  orvos, tudós csillagász, jó ba
rát, nagy pszichológus. Azonban ez nem olyan bölcsesség, amely 
Isten előtt megállna. Sosem szabad megelégedni azzal, amit embe
rek jelentenek ki róla. Az a fontos, amit Isten maga mondott ki és 
mi végigharcoljuk a hitünkkel. Az igében említett nevek Jézusról 
életbevágóan fontosak ma is, amikor istenekkel találkozunk, me
lyek semmiből sem tudnak megváltani, főleg nem örök életet adni. 
Mert nem Krisztus keresztjéről tesznek bizonyságot.

NAGYCSÜTÖRTÖK Emlékezetessé tette csodáit, kegyelmes 
és irgalmas az ÚR. Zsolt 111,4. Ne félj, mert nem vallasz szégyent. 
Ézs 54,4 (lP t 4,16; Zsolt 111; Jn 13,1-15 (34-35); lKor 11,23-32; 
Lk 23,26-32). Keresztyén hitünk legnagyobb problémája a hitet
lenség. Hogy talán még sem igaz, amit hiszünk és szégyent vallunk 
mások előtt, kellemetlen és kínos hitünkről beszélni. Az Úrvacso
ra szereztetésének ünnepe van ma. Egy csodálatos nap. Mert ezzel 
olyan vigasztalást nyújt Jézus, melyben ígéri: itt van velünk a bi
zonytalanban, kísértéseinkben, kudarcainkban, félelmeinkben. 
Megvigasztal minket ma is, mert szemünket a látóhatáron túlra 
emeli, arra a pillanatra, amikor az ÚR előtt állunk és ha minden 
bizodalmunk a Krisztusban van, akkor valóban nem vallunk szé
gyent.

NAGYPÉNTEK Úgy szerette Isten a világot, hogy az Ő egyszü
lött Flát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök éle
te legyen. Jn 3,16 Áldom az URat a gyülekezetben. Zsolt 26,12 (Jel 
5,12; Zsolt 22; Jn 19,16b-30; 2Kor 5,14b-21; Lk 23,33-49). Jézus 
Krisztus kereszthalála. Rettenetes, szégyenteljes esemény, mert 
arról tesz bizonyságot, hogy mi valóban romlott gondolkodású, el
fajzott kívánságokkal bíró, hitetlen emberek vagyunk. Nincs ment
ségünk, elvesztünk! De ezen a napon is felhangzik a Megváltó sza
va „... hogy el ne vesszen...” Szeretném kiragadni Jn 3,16 valamely 
mondatrészét, de nem tudom. Csak egyben mondható el. Isten 
ilyen nagy szeretete térdre kényszerít és ha szavakat találok, az 
csak is a bűnbánat és áldásmondás szavai lehetnek. Olyan csodála
tos lenne, ha minden keresztyén ezzel az igével a szívében és áldás
sal a szájában élné élete minden napját.

SZOMBAT Légy csendben és várj az ÚRra! Zsolt 37,7 (Lk 
23,55-56; Jón 2,3-10; Lk 23,50-56). Sokszor érezzük úgy, hogy 
nem értjük a körülöttünk történő dolgokat. Hitünkkel nehezen 
fogjuk fel, miért történik velünk. És olyan üresek és csalódottak is 
lehetünk, mint a tanítványok, akik tudták, Mesterük sírjának bejá
ratára hatalmas követ hengerítettek. Máskor meg mi szeretnénk 
lenni Isten igazságtevő ujja. Pedig mindig vámunk kellene az ÚR
ra, mert oka van annak, hogy késik. Tálán a mi lelkünk nem elég 
békés ahhoz, hogy elfogadjuk az Ő akaratát, talán még nincs itt az I 
alkalmas idő, hogy megmutassa szabadftását az ÚR.

Endrefiy Géza j

Szeretném örömmel fogadni Jézust
,Hozsánna a Dávid Fiának! Áldott, aki jön az Úr nevében! 

Hozsánna a magasságban!” Mt 21,9.

Valahogyan a vérünkké vált, 
hogy a Jézus Krisztust fogadó-kí
sérő éneket tartózkodással, fenn
tartásokkal kell fogadni. Mert 
ugye később egészen más hang és 
hangulat ülte meg a szent várost.

Mégis: csodálom és irigylem azt 
az örömöt, amelyből ez az ének fa
kadt, amely fára mászatta még a 
felnőtteket is, és a porba téríttette a 
féltett vállravalót. Pedig senkinek 
sem igen volt belőle kettő. Aho
gyan bekomorodunk, beszürkülünk 
és bekeményedünk, annál inkább 
csodálom és irigylem ezt a hódoló 
énekben áradó örömöt. Nem a kri
tikájára van szükségünk, hogy józa- 
nodjunk, hanem arra, hogy a sodrá
ba kerüljünk és átmelegedjen a hi
tünk. Kempis Tamásnak a törede- 
lemmel kapcsolatos szavait ide al
kalmazva: inkább szeretném, hogy 
érezzem ennek az örömnek a mele
gét, mint tudjam annak a meghatá
rozását vagy bírálatát. (Krisztus kö

vetése, I. kv. II.) Nem engedem, 
hogy bármiféle jogosnak látszó érv 
belerontson a csodálatba és irigy
ségbe. Szükségem van erre az önfe
ledt örömre. Nem zavar, hogy nem 
az egész Jeruzsálem zengett tőle, 
hanem csak egy bizonyára nem túl 
népes csapat. Áz sem, hogy azok a 
gyerekek ott a templomban esetleg 
csupán „belejöttek” abba, amit az 
utcán hallottak. Van-e valami is a 
hitünkben, amit egy darabig ne csu
pán átvennénk? Az Úristen idővel 
ki tudja nyitogatni a „csak úgy” át
vettet! Az sem zavar, hogy lám, a 
járdáról vagy az ablakokból tekin
télynek számítók csendet szerettek 
volna parancsolni Jézus körül. Az 
sem, hogy a parancsként hangzó til
tás nyomán valakinek esetleg tor
kára fagyott a himnusz. Azt is tu
dom, hogy ez az ének elhalkult egy 
időre. De hiszen ma is ez kísér az 
úrvacsorái oltárhoz! Még ha lettek 
volna is olyanok, akik hamarosan

keresztet követeltek, az sem zavar. 
Hiszen tudom, hogy az ember, aki 
én is vagyok, állhatatlan. De azt 
még inkább tudom, hogy ettől a 
Krisztustól kitelik annyi tartás, 
hogy valaki megtanulja és meg is 
tartsa, meg ne unja, és semmi más
ra ne cserélje ezt az éneket, ezt az 
örömöt.

Szeretném megőrizni ennek a 
fogadásnak és kísérésnek a felsza
badult örömét. Akkor is, ha a han
gom elveszíti a fényét. Akkor is, ha 
több por rakódik rám kívül és be
lül, mint amilyen porosak lehettek 
azok a pálmaágak. Akkor is, ha tu
dom, hogy Jézus Krisztus elé kerü
lő életemet jobban átjáija bűneim, 
nyomorúságaim, félelmeim nehéz 
szaga, mint ott az izzadság-verej
ték a zarándokköpenyeket.

Szeretnék betársulni ebbe az 
öröménekbe. Tüdőm, hogy nem 
Jézus Krisztusnak, hanem nekem 
van szükségem rá. Biztosan segít a 
bekomorodottnak, a beszűkült
nek és a bekeményedettnek. Mind
azoknak is, akik e helyett az öröm 
helyett pár definíció kemény, szá
raz kolduskenyerén tengődünk.

Fehér Károly

AKI MEGHALT ÉRTÜNK
Zsid 5,1-9

A leginkább használt, legtöbb
ször kézbe kerülő könyvünk nem a 
Biblia, hanem az Énekesköny
vünk. Lehetne fordítva is, sőt az 
lenne az igazi, hisz a keresztyén 
ember „mindennapi kenyere” az 
Ige kellene, hogy legyen. Komo
lyan véve a tényt, ezért a legtöbb
ször kézbe kerülő könyvnek éne
két idézem nagypéntek csodája 
előtt elidőzve: „Soha én ezt Jézu
som, meghálálni nem tudom!” 
(201. ének)

Az oltárterítő színe fekete ma és 
holnap. Nemszeretem szín ez, de 
ma a rádöbbentés legyen az a ha
tás, amit ki kell, hogy váltson belő
lünk e színváltozás. ,

Nagypéntek nem csupán a pa
pok ünnepe, még akkor sem, ha -  
és ez a mai kor baja -  ez nem lát
szik semmiből sem, hogy a kérész- 
tyénség legnagyobb ünnepe nagy
péntek. Ma is dübörögnek a trak
torok, a permetező gépek zúgnak, 
az útszéliek ácsorognak, az üzlete
lők bizniszeinek, az iskolai szüne
tet élvezők nyújtóznak. Nem ta
nulta a mai tanító, s nem tanítja a 
mai szülő -  nagypéntek a minden
kori keresztyénség legnagyobb ün
nepe. A  tied is, s az enyém is.

Ezen a napon fokozottabban 
kell éreznünk szolgálatunk fontos
ságát. E nap témája kötött, még
pedig a kereszthez. Egyértelmű 
ünnep, a megváltás csodájának ün
nepe. Annyira fontos ünnep, hogy

enélkül nincs egy keresztyén ün
nep sem. Karácsony sem lenne 
nagypéntek nélkül. Nem baj az, ha 
ma Krisztus halálát hirdetjük. 
Nemcsak a jézusi példázatokat 
kell megtanítanunk, hanem meg 
kell hirdetnünk azt az egyetlenegy, 
azaz páratlan történetet, aminek 
áldozat a neve. Olyan áldozat, ami 
érettünk történt. Nem mi hoztuk 
ezt az áldozatot. Hirdessük, tanít
suk meg ezt, a feltámadás felől.

Nem véletlen, hogy ma nem a 
megszokott golgotái jelenet igénk, 
mert nem tudósítanunk kell, ha
nem a lényegét és következményét, 
folytatását kell meghirdetnünk 
úgy, hogy lássuk, mi a mi felada
tunk tanításban és életformában.

Jézus nagypénteki szolgálata 
papi szolgálat. A  mi mindennapi 
keresztyénségünk is papi szolgálat. 
Mivel a kereszt nem a kudarc jele, 
ezért a papi szolgálatunk sem arra 
ítélt. Ahogy Jézus halálának hasz
na van, ugyaninnen közelíthető 
meg a keresztyénség papi szolgála
ta is.

Ez az üzenet nemcsak a hívek
nek, azaz a hallgatóknak, gyüleke
zeti tagoknak szól, hanem erre az 
üzenetre a szószéken állónak is 
ugyanolyan szüksége van. így 
mindnyájan elhívottak vagyunk Is
ten által, erre a szolgálatra. Tehát, 
pap vagy te örökké! -  Kedves Ol
vasó, velem együtt!

Káposzta Lajos

IMÁDKOZZUNK!
Uram! Te adtad ezt a napot nekem 

is. Innen tudom, hogy nem azért szü
lettem, hogy meghaljak, nem azért 
élek, hogy elbukjam, nem azért beszé
lek, hogy fecsegjek, hanem tudjak a 
test feltámadásáról, a bűnök bocsána
táról és a bizonyságtétel értékéről. Er
re taníts, Uram! Ámen.

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1997. március 28.
L, Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Madocsai Mik

lós; de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; de. 
11. (úrv.) Balicza Iván; du. 6. Hafenscher Ká
roly; Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. de. fél 
11. Rihay Szabolcs; Csillaghegy, HL, Mátyás 
kir. u. 31. du. S. Thumay Béla; Óbuda, in., Dé
vai Bíró M. tér de. 10. Bálint László; Újpest, IV., 
Lebstúck M. u. 36-38. de. 10. Blázy Lajos; V, 
Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Bolla Árpád; de. 11. 
(úrv.) Zászkaliczky Péter; du. 5. (passióolv.) 
Pintér Károly; du. 6. dr. Harmati Béla; VH., Vá
rosligeti fasor 17. de. 11. (úrv.) Szirmai Zoltán; 
du. 6. (passióolv.) Szirmai Zoltán; VDL, Üllői 
út 24. de. fél 11. (úrv.) Kertész Géza; VIEL, Rá
kóczi út 57/b. de. 9. (szlovák) Cselovszky Fe
renc; VDL, Karácsony S. u. 31-33. de. 9. Ker
tész Géza; du. 6. (passióolv.) Kertész Géza; 
VHL, Vajda R 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 
lám ás; Kelenföld, XL, Bocskai út 10. de. 8. 
(úrv.) Ferenczy Erzsébet; de. 11. (úrv.) 
Ferenczy Erzsébet; du. 6. (passióolv.) 
Szeverényi János; XI., Németvölgyi út 138. de.
9. Szeverényi János; Budagyöngye, XII., Szi
lágyi E. fasor 24. de. 9. Balicza Iván; 
Budahegyvidék, XII., Thrcsay V. u. 11. de. 11. 
(úrv.) Kőszeghy Támás; du. fél 7. Tkkács József; 
Xm., Kassák L. u. 22. de. 10. ifj. Kendeh 
György; XIIL, Frangepán u. 43. de. 8. ifj. 
Kendeh György; XIV, Lőcsei út 32. de. 11. 
(úrv.) Tkmásy Tkmásné; du. 6. (úrv.) Tamásy lá- 
más; Pestújhely, XV., Templom tér de. 10. Rafa
el József; Rákospalota, XV, Régi Fóti út 73. 
(Nagytemplom) de. 10. (úrv.) Szabó István; du. 
6. (passió) Veperdi Zoltán; Rákosszentmihály, 
XVI., Hősök here 11. de. 10. (úrv.) dr. Karner 
Ágoston; du. 6. Börönte Márta; Cinkota, XVL, 
Batthyány I. u. de. fél 11. (passióolv.-úrv.) 
Blatniczky János; du. 6. Blatniczky János; Má
tyásföld, XVL, Prodám u. 24. de. 9. Blatniczky 
János; Rákoshegy, XVII., Tessedik tér du. 6. 
(úrv.) Kósa László; Rákoscsaba, XVIL, Péceli 
út 146. de. 9. (passió) Péter Attila; Rákoske-

AKI SZERET MINKET 
Jel 1,4-6

Gondolom, olyan gyülekezeti 
tagok olvassák hetilapunknak ezt a 
rovatát, akik -  túlnyomó többsé
gükben -  ismerik a történeti Jézus 
„mai” jeruzsálemi bevonulási tör
ténetét. Ennek a háttéranyagnak 
ismeretében kérem Olvasó Testvé
reimet, hogy keressék ki velem 
együtt ezt az igét, s így keressünk 
virágvasárnapi üzenetet abban.

Milyen állapotban talált ez az 
ünnep? Milyennek látjuk a saját 
egyházunkat, gyülekezetünket, 
családunkat? Pontosabban mégis 
így hangzik a kérdés, amely többe
ket érint, honnan látjuk a saját 
egyházunkat, gyülekezetünket és 
családunkat?

Az emberi taglalást -  szinte -  
semmibe véve hangzik mindnyá
junknak szóló egyetemes, minden 
időt megszólító üzenet: „kegyelem 
néktek és békesség attól, aki van, 
aki volt és aki eljövendő...” 
Tbssenek velem együtt olvasni, át
gondolni és tovább olvasni és ér
telmezni. Nekünk szól, akik -  ta
lán -  nem ismerik a virágvasárnapi 
háttéranyagot, csak azt, amit a mai 
gyakorlat legyártott és beleszalaj- 
totta a jelen időt, s az abban élőt, 
aki már odáig jutott, hogy mindent 
kívülről néz, még a családját is, 
meg a faluját is, az egyházról nem 
is beszélve.

Arra kell összpontosítanunk, aki 
„szeret minket, 
elhívott minket, 
országa népéve tett, 
megszabadított minket, 
papokká tett. “

Alkalmasakká tett, hogy a szere
tet megélői legyünk, s így legyünk 
hirdetői. Ez a papi szolgálat. 
Mindnyájunk papi szolgálata.

Közeledünk ezzel az ünneppel 
nemcsak a Golgota csodájához, 
hanem gyermekeink konfirmáció
jához is. Remélve azt, hogy nem
csak megtanulták, hanem egy élet
re meg is tartják a Konfirmációi 
Káté 60. kérdését és magyarázatát, 
így hangzik: Mi az egyház felada
ta? „Hirdesse az evangéliumot, ki
szolgáltassa a szentségeket és sze

retettel szolgáljon minden ember
nek!”

Mindez látható dimenzióban 
történik. Olyanok végezhetik ezt a 
szolgálatot, akik az Elhívó Jézus 
Krisztus szavát hallják, és itt fog
ják betölteni úgy, hogy az egyház 
látható, tapasztalható valóság le
gyen ott, ahol hangzik Jézus szava 
a kegyelem és békesség meghirde
tésében és megélésében.

Hűséget kér a tanulótól és a ta
nítótól tegnap, ma és mindörökké. 
Ez számomra annyit jelent, ha ezt 
a mindörökre szóló megbízatást 
boncolgatom, hogy ez próba is, a 
hűségem próbája, állhatatosságom 
próbája. Olyan megbízatás, amit az 
első emberpár is kapott. Ebből va
lamit elmulasztani olyan, mintha 
elvennék abból, amit arra kaptam, 
hogy vigyázzak rá, őrizzem azt. Eb
ből elvenni -  bűn, leváltani -  vétek.

Káposzta Lajos

IMÁDKOZZUNK!
Jó volt felébrednem erre a napra. 

Ne engedd, hogy napközben elfeled
kezzem ennek a napnak üzenetérűl! 
Ámen.

„ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK” 
címmel evangélikus félórát közvetít a 
Magyar Rádió a Kossuth adó hullám
hosszán március 24-én, hétfőn 13.30 
órakor. Előtte evangélikus korális- 
mertetés lesz 13.20 órakor.

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTE
LET lesz a Kossuth adó hullám
hosszán nagypénteken, március 28-án,
11.05 órakor a Deák téri templomból. 
Igét hirdet: Zászkaliczky Péter igazga
tó-lelkész.

„JÓ REGGELT ADJ, ISTENEM!” 
címmel evangélikus ifjúsági műsort 
közvetít a MTV 1. csatornája március
29-én, nagyszombaton reggel 8.00 óra
kor.

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

március 22. szombat: „Én va
gyok...” -  Gémes István sorozata 

március 23. vasárnap: „Élő vízcsep- 
pek” -  igemeditációk 

Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 
19.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Madocsai 
Miklós; de. 10. (német) Dietrich Tigge
mann; de. 11. (úrv.) Hafenscher Károly, du. 
6. Madocsa Miklós; □., Modor! u. 6. de. fél
10. Csizmazia Sándor; Pesthidegkút, II., Ör
dögárok u. 9. de. fél 11. Rihay Szabolcs; Bé
kásmegyer, III., Víziorgona u. 1. de. fél 9. 
Magassy Sándor; Csillaghegy, III., Mátyás 
kir. u. 31. de. 10. Donáth László; Óbuda, 
QI., Dévai Btró M. tér de. 10. Bálint László; 
Újpest, IV, Lebstúck M. u. 36-38. de. 10. 
Blázy Lajos; V, Deák tér 4. de. 9. (úrv.) 
Zászkaliczky Péter; de. 11. (úrv.) Pintér Ká
roly; du. 6. J. S. Bach: János passió -  dr. Har
mati Béla; VII., Városligeti fasor 17. de. 11. 
(úrv.) Nagy Zoltán; du. 6. dr. Muntag 
Andorné; VIII., Üllői ú t 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; Vm., 
Vajda R u. 33. de. fél 10. Fabiny Timis; IX., 
Thaly Kálmán u. 28. de. 11. dr. Rédey Pál; 
Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. fél 11. 
Fabiny Thmás; du. 4. szeretetvendégség; X, 
Kerepesi út 69. de. 8. Ikmásy Tkmásné; Ke
lenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) 
Ferenczy Erzsébet; de. 11. (úrv.) Ferenczy 
Erzsébet; du. 6. Szeverényi János; XI., Né
metvölgyi út 138. de. 9. Szeverényi János; 
Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de.
9. Hafenscher Károly; Budahegyvidék, XD., 
Ikrcsay V u. 11. de. 9. (úrv.) dr. Széchey 
Béla; de. 11. (úrv.) Tkkács József; 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.) Tkmásy Tkmásné; XIV, 
Gyarmat u. 14. de. fél 10. Tkmásy Tkmásné; 
Pestújhely, XV, Tkmplom tér de. 10. Rafael 
József; Rákospalota, XV, Juhos u. 28. (kis- 
templom) de. 10. Veperdi Zoltán; Rákos
szentmihály, XVI., Hősök tere 11. de. 10. 
Bőrönte Márta; Cinkota, XVI., Batthyány L 
u. de. fél 11. Blatniczky János; Mátyásföld,
XVI. , Prodám u. 24. de. 9. Blatniczky János; 
Rákoshegy, XVII., Tkssedik tér de. 9. Kósa 
László; Rákoscsaba, XVII., Péceli ú t 146. de. 
9. Marschalkó Gyula; Rákoskeresztúr,
XVII. , Pesti út I l i .  de. fél 11. Kósa László; 
Rákosliget, XVIL, Gózon 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 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, XXIL, Játék u. 16. de. 11. Solymár 
Gábor; Budaörs, ( ré t imaház) de. 9. 
Endrefiy Géza.

VIRÁGVASÁRNAP (PALMAREM) 
a liturgikus szín: lila. A délelőtti isten- 
tisztelet oltári igéje: Lk 23,1-16; az ige
hirdetés alapigéje: Jel 1,4-6. HETI 
ÉNEKEK: 209,198.

HAZAI ENYEK
Nagyheti 

egyházi zene
Március 23-án, virágvasárnap 

és 29-én, nagyszombaton 
18 órakor

a Deák téri templomban
J. S. BACH: 

JÁNOS-PASSIÓ
KÖZREMŰKÖDNEK: 

Zádori Mária, Gémes Katalin, 
Németh Judit, Marosvári Péter, 
Holló Csaba, Berczelly István, 

I tq jtler Gábor
LUTHERÁNIA ÉNEKKAR 
MAGYAR SZIMFONIKUS 

ZENEKAR
Vezényel:

KAMP SALAMON 
Igét hirdet:

Dr. Harmati Béla püspök (23-án) 
Pintér Károly lelkész (29-én)

A belépés díjtalan.

ORGONAZENÉS ÁHÍTAT 
március 30-án, vasárnap 

18 órakor
a Deák téri templomban 

Lantos István és 
Sebestyén János 

Purcell, Mozart, Hesse 
négykezes orgonaművei

A KELENFÖLDI TEMPLOMBAN 
(XI., Bocskai u. 10.) március 28-án, nagy
pénteken, a 18 órai passióolvasás után, 
Heinrich SCHÜTZ: Jézus Krisztus hét 
szava a keresztfán (SWV 487), magyar 
nyelven.

Március 29-én, nagyszombaton, este 
fél hétkor, Georg Philipp TELEMANN: 
Passió Lukács evangélista szerint, a 
szenvedéstörténet öt ószövetségi törté
nettel párhuzamba állítva, német nyel-

resztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél 11. (úrv.) 
Kósa László; Rákosliget, XVIL, Gázon Gy. a. 
de. II. (úrv.) Péter Attila; Pestszentlőrinc, 
XVm„ Kossuth tér 3. de. 10. Havasi Kálmán; 
Pestszentimre, XVIIL, Rákóczi út 83. (rét 
templom) de. háromnegyed 8. Havasi Kálmán; 
Kispest, XIX., Templom tér 1. de. 10. (úrv.) 
Széli Bulcsú; du. 6. (passióolv.) 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. Endrefiy Géza

NAGYPÉNTEKEN a liturgikus szín: 
fekete. Az oltár! ige: Mt 27,31-50; az ige
hirdetés alapigéje: Zsid 5,1-9. ÉNEKEK: 
200,370. Passióolvasásra: 204.

ven. (A magyar fordítás vetítő segítségé
vel folyamatosan követhető.)

Közreműködik: Kállay Gábor (evangé
lista), Ferenczi Zsolt (Jézus), Bubnó Ta
más (tenor), Pechan Kornél (bariton), 
Németh Csaba (orgona continuo), vala
mint a rákospalotai „Viva Voce” kamara- 
kórus (karvezető: Csernyik Réka) és a 
kelenföldi gyülekezet ének- és zenekara, 
vezényel: Bence Gábor.

SZILSÁRKÁNY-SOPRONNÉMETI 
Új tisztségviselőket választottak elha

lálozás, megüresedés miatt a gyüleke
zetben. Felügyelő lett Böjtös József eddi
gi sopronnémeti gondnok, egyházmegyei 
presbiter. Gondnoknak választották Bors 
Imrét és Varga Jenőt, presbiternek Elek 
Józsefnét és Nagy Gyulát Szűcs Kálmán, 
a gyülekezetlelkész iktatta be a testvére
ket szolgálatukba.

BUDAPEST-KŐBÁNYA 
Március 23-án, vasárnap du. 4 órakor 

szeretetvendégségen Kaprortczay Károly 
tart előadást „Magyarország sorskérdései'' 
címmel. Közreműködik a Törekvés Népi- 
tánc-együttes.

HELYREIGAZÍTÁS 
Értelemzavaró sajtóhiba került be 

előző (március 16-iki) számunk 2. oldalán 
a Pollack Mihály emlékünnepségről szóló 
beszámolóba. A második oszlopban a 4. 
sorban a mondat helyesen így szól; „1790- 
ben jött Pestre és első építése a Deák téri 
templom volt, melyet 1811-ben szenteltek 
fe l ’’ A hibáért elnézést kérünk.

Megjelent a Missziói Magazin 16 
oldalas, színes, képes tavaszi száma. 
Megrendelhető 2142 Nagytarcsa, Pf. 19. 
Tél.: (28) 450-175.

A KERESZTYÉN ÉRTELMISÉGI 
KÖRBEN (1126 Budapest, Thrtsay V. u.
11.) 1997. március 24-és este 3/4 7 órakor 
dr. Sepsey Tamás országgyűlési képviselő 
„A nemzeti egység megteremtésének le
hetőségei” címmel tart előadást.

Az Országos Gyermekbizottság pályá
zatot ír ki evangélikus gyermektáborok és 
gyermekrendezvények segédeszköz vá
sárlásának támogatására. Pályázati űr
lapot az alábbi címen (telefonszámon) 
lehet kérni: Csoszánszky Márta, 1085 
Budapest, Üllői út 24. Tel.: 117-5567. 
Beküldési határidő: április 7.

Városmajor Galéria készpénzért fest
ményt vásárol. Tel.: 212-3156.

Vitrint, vitrintárgyakat vennék. Tfel.: 
395-2052.

Templomtornyok villámhárító rend
szerének elkészítését, tornyok javítását, 
festését vállalom. Török Lajos kisiparos, 
8800 Nagykanizsa, Vasasdi u. 45.

1 TORONYÓRÁK
KORSZERŰEN VtlÁGSZÍNVONALOl

„TOREL » ÓRAIPARI BT 
CT.: Kovács Jenő órásmester 

■ 8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 6.
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2162 örbottyán, 
Rákóczi út 119. Pf. 3. 
Telefon: 06/28-360-175 
Budapesti iroda:
XIII., Jász u. 60/B 
Telefon: 330-6394
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62. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 
1997. MÁRCIUS 30. 

HÚSVÉT ÜNNEPE

o r s z á g o s
EVANGÉLIKUS

HETILAP ÁRA: 40  FT

Jézus él! M i is ővele! 
Ebben a hitben erősítse meg 

a Szentlélek Isten 
minden kedves olvasónkat! 

Áldott húsvétot kíván 
a Szerkesztőség

A TARTALOMBÓL
„TÁMADJ FEL ÚJ ÉLETRE...”

EMELETRŐL NEM LEHET A SZEMBE 
CSEPEGTETNI

NAGYHÉT LITURGIÁJA

FELTÁMADOTT!

MÚZEUMUNK KINCSEI

BUDAPESTI AJÁNLÁS

BÓDÁS JÁNOS:

Feltám adott!
Zeng-bong a húsvéti harang, 
s mint millió fehér galamb, 
ujjongva röppen szét a hang 
elűzni gondot, bánatot:
-  feltámadott! Feltámadott!

Tavaszi szél repes, dalol, 
fű kacag az avar alól, 
fa a fának, hegy a völgynek 
adja tovább a szózatot:
-  Feltámadott! Feltámadott!

Festő levél erről susog, 
kicsiny és nagy legátusok 
viszik a nagy hírt szerteszét: 
nem maradt sírban a Halott,
-  Feltámadott! Feltámadott!

Ne sírj özvegy, ne sírj árva, 
nincs a sír örökre zárva, 
ölelheted még boldogan, 
ki egyidőre itt hagyott...
-  Feltámadott! Feltámadott!

Ne sírjatok édesanyák, 
a síron túl egy f\j világ, 
tökéletes öröm árad, 
és semmi meg nem rothad ott...
-  Feltámadott! Feltámadott!

Ujjongj béna, szegény, beteg, 
virulni fog még életed, 
gazdag leszel, ép és erős, 
jövőd Krisztusra bízhatod:
-  Feltámadott! Feltámadott!

Halld meg te is, küzdő magyar: 
bús sorsod éje nem takar, 
higgy annak, ki örökre él, 
s felkél, majd fényes, szép napod!
-  Feltámadott! Feltámadott!

Húsvéti hit lobogj, lobogj, 
s minden szívet egy hitbe fogj, 
ez a szegény, beteg világ 
higgye a boldog szózatot:
-  Feltámadott! Feltámadott!

Ujjongj szívem, dalolj remény!
Él Krisztus, s Benne élek én, 
nem Ijeszt halál, sem pokol: 
porrá lesz bár szívünk, agyunk, 
feltámadunk! Feltámadunk!

ADY ENDRE:

A szép Húsvét
Odúkat és kriptákat pattant 
S bús árkokig leér a szava:
Ilyen a Húsvét szent tavasza 
S ilyen marad.

Miért tudjon Ő az embervérről, 
Mikor künn, a Tavaszban,
Minden csoda csodát csinál 
S minden drága fizetség megtérül?

Óh, Tavasz, ób, Húsvét,
Emberek ősi biztatója,
£sak azt szórd szét köztünk: 
Állandó a tavaszi óra 
S ilyen marad.

Krisztus támad és eszmél,
Odúkat és kriptákat pattant.
Van-e gyönyörűbb ennél?

KRISZTUS MONDJA: HALOTT VOLTAM,
DE ÍME ÉLEK ÖRÖKKÖN ÖRÖKKÉ, ÉS NÁLAM 

VANNAK A HALÁL ÉS POKOL KULCSAI j,. >.■«
» „ ...H ird etn i k e l l . . .  m inden nép k özö tt...”

Többen írták, mégis egy a mondanivaló, sokan hir
dették, mégis egy az üzenet Jézusról, Nagypéntek és 
Húsvét eseményeiről. Lukács evangélista, aki „eleitől 
kezdve mindennek pontosan” utánajárt, így fejezi be 
evangéliumát: „...hirdetni kell Krisztus nevében ö meg
térést és a bűnbocsánatot minden nép között” (Lukács 
24,27).,

Az Úr 1997. évének húsvétján most egy afrikai ké
pes evangéliumra figyeljünk. Kamerunból származik 
a freskó, Douala városából, a Libermann Kollégium 
főiskolai kápolnájából. Olyan afrikai szimbolizmus
ban gyökerezik a mondanivaló, amit a legjobb lenne 
az eredeti színekben is látni. A fekete-fehér technika 
azonban csak azt engedi meg, hogy körülírjuk a látni
valót.

Engelbert Mvang festőművész három színt használ a 
kápolna teljes oltárterét elfoglaló képhez: a fekete a 
szenvedést, a piros az életet, a fehér pedig a halált je
lenti. Az afrikai fiatalokat az életre felkészítő tradi
cionális beavatási szertartásokban az iíjak megtanul
ják, hogy az élet és a halál összetartoznak, innen adó
dik a jelkép, hogy Jézus és a lábánál megfestett vérta
núk, apostolok fehér-piros csíkozásúak.

Figyeljünk arra, hogy az afrikai hagyományok sze
rint a halál színe nem a fekete, hanem a fehér. Ha
sonló tradícióval találkozunk néhol a magyar népvise
letben is. Krisztus és a vértanúk fele-fele arca fekete, 
hiszen sokat szenvedtek, az uralkodó szín azonban a 
piros, az élet színe. Különösen is megragadó, ahogyan 
Jézus kezét óriásra nagyítja a kép: odafér kiterjesztett 
karjai alá az egész emberiség, mint valami nagy csa
lád. Áldásra emelt keze a szenvedés fekete fáján se
gítség az életünkben megjelenő szenvedés és halál el
len.

Hányszor gondoljuk, hogy reménytelen a helyze
tünk, nincs segítség, nincs kegyelem. Mintha csak 
Nagypéntekről tudnánk, ahol még az apostolok szá
mára is minden elveszett.

Nagypénteket azonban nem szabad elszakítanunk 
Húsvéttól. Az a Jézus támadt fel, aki végigjárta a

szenvedés és a halál útját. A Via Dolorosa, a szenve
dés útja stációit végigkísérve, nem szabad elfelejte
nünk, hogy a kereszt és a sír nem az út végét jelentik. 
A kameruni művész képén Krisztus és a kereszt alatt 
álló alakok egyszerre jelzik arcukon, kezükön és lábu
kon a szenvedés és az élet valóságát. A kéz és láb pi
ros színe mintha azt akarná kifejezni, amit a missziói 
parancsban olvasunk: ... „Menjetek el, tegyetek tanít
vánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, 
a Fiúnak és a Szentiéleknek nevében, tanítva őket, hogy

megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek...” 
(Máté 28,19).

Európai szem talán föl sem fedezi, afrikai nézők 
azonban bizonyára látják az oltáron, a kereszt alatt a 
hold és nap jeleit, a félhold és a kör motívumát. Azaz: 
a természeti világ, a teremtett világ fölött áll Krisztus, 
aki majd ítélni fog élőket és holtakat, de az az evan
gélium, a jó hír az egész emberiségnek, hogy a Bíró, 
aki Isten küldötte, mielőtt ítélne minket, eljött meg
halni értünk.

Végül arra is figyelhetünk, hogy simulnak egy cso
portba a kereszt alatt állók. Megkülönböztethetők a 
fejek, más-más az egyéniség, de egy a „csapat”, össze
tartanak egymással és az elsők keze odakapcsolódik 
Jézushoz, belekapaszkodnak a Mesterbe. Ezért még 
akkor is, ha lábuk alatt ott a szenvedés útja, ha a ke
reszt fája meghosszabbodik és szétterjed a világba, re
ménységük lehet abban, aki győzött a szenvedésen és 
halálon.

Van-e időnk a mai rohanó világban követni az 
evangélium leírását? Hidunk-é az évről évre visszaté
rő Nagypénteken és Húsvétkor valamit megragadni 
abból, ami nekünk szóló üzenet? Az afrikai művész 
szokatlan ábrázolása most abban segítheti meditálá- 
sunkat, hogy más formában tárja elénk a végső kérdé
seket. Próbáljuk föltenni és megválaszolni magunk
nak; honnan is jöttünk, miért is élünk, merre megy az 
életünk és mi lesz velünk a halál után? Vagy folytat
hatjuk: Miért van szenvedés? Van-e értelme az önfel
áldozásnak mások vagy a közjó számára? Miért van 
az és meddig lesz így a történelemben, ahogyan a 
nagy angol drámaíró és költő, Shakespeare fogalmaz
ta, hogy „Rossz-Kapitány rabja lett a Jó"!

Nagypénteken és Húsvétkor Jézus áll elénk és ezt 
üzeni: „Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én- 
bennem, ha meghal is, él!” (János 11,25). Ezt kell hir
detni, minden nép között, hogy nyomában Istenhez té
rés, bűnbocsánat legyen, megbékélés Istennel és ember
társakkal.

Dr. Harmati Béla .

Milyen egyházat akar Isten?
Egyházmegyei elnökség beiktatása Debrecenben

Március első napján Debrecenben gyűlt össze a Hajdú-Szabolcsi Egyházmegye gyülekezeteinek küldöttsége, hogy 
közgyűlés keretében iktassa be elnökségét. Bozorády Zoltán esperest újabb hatéves ciklusra választották meg, az 
egyházmegyei felügyelő tisztére pedig Abaffy Zoltán, eddigi egyházmegyei főjegyzőt.

A közgyűlést megelőző istentiszteleten D. Szebik 
Imre, az egyházkerület püspöke Lk 10,2 alapján szólt 
az együtt indulókhoz és a gyülekezethez. Jézus kette
sével küldte a tanítványokat, így küldünk most a pari
tás alapján az egyházmegye élén két együtt szolgáló 
tanítványt.

Nem könnyű a közjó szolgálatában felelősséget vál
lalni, de elvállaltátok a vezetés nehéz és hálátlan szol
gálatát. Beteg a társadalom, elesettek az emberek, két 
megye területén kell összegyűjtenetek a szétszórt 
evangélikusokat. Erősíteni kell a belmissziói feladato
kat, kezdeményezni laikusokból álló csoportok alakí
tását különböző feladatokra, segítségnyújtásra. Jézus 
küldő szava legyen útravalótok e szolgálatban!

Bozorády Zoltánt esperesi szolgálatában megerősí
tette áldással a püspök, Abaffy Zoltán felügyelőt pe
dig beiktatta szolgálatába a liturgia szerint, amelyben 
Lábossá László espereshelyettes és Béres Tamás deb
receni lelkész volt segítője.

A közgyűlésen hangzott el a két székfoglaló. Az es
peres kereste a feleletet a címben is adott kérdésre: 
Milyen egyházat akar Isten? Nem az a fontos, hogy mi 
milyen egyházat akarunk, hanem milyent akar Isten?

>yAz egyház elfogadja Isten szeretetét... A z a jó, ha 
a szervezett egyházakban és gyülekezetekben minél 
nagyobb számban élnek azok, akik Krisztusban hisz
nek. Krisztusban hinni pedig azt jelenti: elfogadni Isten 
szeretetét, mely az emberi történelemnek meghatáro
zott helyén és időpontjában megjelent... ” Minél eltor- 
zultabb világban él Isten népe, annál inkább igényli 
ezt a szeretetet és vágyik a kegyelem után. Az ilyen 
egyház nem él önhittségben, nem akar a társadalom 
kioktatója lenni, magatartása nem alázatoskodás, ha
nem őszinte alázat Isten előtt... A Krisztus áldozatá
ban és erejében való részesülés, Isten szeretetének el
fogadása azért szükséges, hogy a domináns hangot 
szívünkben, lelkűnkben, életünkben Ő határozza

meg. Meggyőződésem, hogy az ilyen egyház tetszik Is
tennek, mert csak ez az egyház tudja vállalni Krisztus 
útját.

)rA tanítványság útja keresztül, de győzelmes és dicső
séges út is egyszerre. ” Pál apostol vallomása alapján mu
tatta fel (Fii 2,5-8): ahogyan Krisztus csak szenvedő
ként és megvetettként Krisztus, úgy a tanítvány is csak 
szenvedőként, megvetettként, vele együtt megfeszí
tettként tanítvány. A tanítvány ezért csak erőtlenségé
vel, gyengeségével dicsekszik, mert így tapasztalja 
meg, hogy Krisztus ereje lakozik benne. Alázatos és 
erőtelen szolgákon keresztül valósul Jézus szeretete és 
ereje, és csak így tudja vállalni az egyház missziói kül
detését. >yAz egyház missziójának nem feladata a társa
dalom jobbítása, hanem az, hogy embereket segítsen a 
Jézussal való találkozásra. Ennek természetesen -  ha 
eredményes -  következménye lesz a társadalom erkölcsi 
javulása és még a gazdasági fejlődés is. ”

Legyünk hát „nyitottsággal, szeretettel egymást se
gítve, támogatva, egymásért imádkozva Isten országá
nak munkásai, akik nem egymás aklából akarnak bárá
nyokat nyerni, hanem végzik a missziót, akik az elveszet

tekhez viszik Jézust, hogy az Úr megtaláljon és meg
mentsen minél több embert. ”

Abaffy Zoltán felügyelő beszédében a tanítványi 
„feladatot” igyekezett felvázolni. iyAz elmúlt évtizedek 
politikai struktúrája nem segítette, hogy építsük egymás
hoz való közelségünket. Kiürült parókiák, államosított 
egyházi intézmények, leépült emberi kapcsolatok -  na
gyon is nehéz feladatok elé állították a rendszerváltás 
után egyházunkat. ”

Felügyelői feladatnak látta az anyagi háttér biztosí
tását. Az évszázados építmények, az egyház infra
struktúrájának fenntartása, karbantartása erő felett 
való feladat. Türelmes munka kell e kérdés rendező
déséhez és ehhez semmiképpen nem elegendő az 
1%-os megoldás!

Az igehirdetés hangja csengett vissza, amikor arról 
beszélt, hogy prioritást kell adni a laikus munkások 
toborzásának és beállításának, főként iskolai, nevelé
si, pedagógustoborzási szinten. Ugyancsak fontos fel
adatának látja az emberi élet minősége javításának 
munkálását. Az evangélizáció munkájában is sokat 
kell segíteni a laikus munkásoknak, toborzás, a mun
kába való hívás és beállítás terén.

Szükségesnek látja, hogy az egyházmegyei presbité
rium mellett munkabizottságok jöjjenek létre és szer
veződjenek egyes feladatok megoldására. Számos or
szágos ifjúsági konferenciát szerveznek. Jó lenne egy
házmegyei ifjúsági konferenciákat is rendezni. Ezeket 
minden évben másik gyülekezetben lehetne tartani.

Sokan köszöntötték az elnökséget. Dr. Bossák Nán
dor katolikus püspök, Mózes Árpád kolozsvári evangé
likus püspök, Szabó Gyula ny. esperes mint előd, dr. 
Fekete Zoltán, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hiva
tal közigazgatási vezetője, Veres Miklós görög katoli
kus esperes Keresztes Szilárd püspök nevében, Jenei 
Zoltán református lelkész egyháza nevében és Lá
bossá László espereshelyettes az egyházmegye összes
sége nevében.

D. Szebik Imre püspök három dolgot helyezett az 
elnökség szívére: a szubszidiaritást, vagyis a legala
csonyabb szinten intéződjenek el az ügyek; a compa- 
tibilitást, vagyis egymáshoz illeszkedve és nem részér
dekekben cselekedjenek és végül a spiritualitást, hogy 
növekedjék a lelki forma és tartalom. Mindezt egy 
mondatban így lehet kifejezni: Éljétek az evangéliumot!

Tóth-SzölISs Mihály
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Amikor elmúlt a szombat, a magdalai Mária és Má
ria, a Jakab anyja, valamint Salómé illatos keneteket 
vásároltak, hogy elmenjenek, és megkenjék Jézus tes
tét. A hét első napján, korán reggel, napkeletkor, el
mentek a sírbolthoz, és erről beszéltek egymás között: 
„Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt bejáratá
ról?” Ekkor felnéztek és látták, hogy a kő el van hen- 
gerítve. Pedig az igen nagy volt. És amikor bementek 
a sírboltba, látták, hogy egy fehér ruhába öltözött iQú 
ül jobb felől, és megrettentek. De az így szólt hozzá
juk: „Ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, akit 
megfeszítettek? Feltámadt, nincsen itt ...”

(Márk 16,1-6)

...hogy el ne vesszek...
Krisztus valóságos Isten és valóságos ember volt 

egy személyben. Bűntelenül élt, mégis elszenvedte a 
mi gyötrelmeinket: még a halált és a kárhozatot is. 
Éreznünk kell annak súlyát, amit velünk együtt min
den keresztyén vall: „Megfeszítették, meghalt és elte
mették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a 
halottak közül, fölment a mennybe.” Azáltal, hogy 
„megfeszítették, meghalt és eltemették”, átélte az 
emberek nagy megpróbáltatásait: a testi kínokat, a 
halál előtti elhagyatott perceket és magát az elmúlást. 
Ezek félelmetes és rettenetes volta még belátható a 
mi értelmünkkel is, hiszen földi szenvedésekről van 
szó. De fel tudjuk-e fogni, mit jelenthet a pokolra va
ló alászállás?

A pokol az a hely, ami a legtávolabb van Istentől,

a hittől, a szeretettől és a reménytől. Olyan szörnyű, 
hogy talán csak a nagyon súlyos gondokkal küszködő 
depressziósoknak és öngyilkosoknak lehet némi el
képzelésük róla. A mi Istenünk még ezt is vállalta ér
tünk! De nemcsak elszenvedte, hanem -  a hívő ke
resztyének legnagyobb örömére -  le is győzte a ha
lált, hiszen „harmadnapon feltám adt a halottak közül, 
fölm ent a mennybe”. Ezzel tudatta velünk, hogy 
amellett, hogy emberként létezett itt a Földön, Isten 
volt.

Ő a mi igazi kincsünk, aki hatalmas áldozatot ho
zott azért, hogy „aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem 
örök élete legyen”. Adjunk hálát ezért minden nap az 
Úrnak!

Szombatit Katalin

Tüdunk-e ma ünnepelni, 
vagy a külsőség üressé teszi ünnepeinket?

Három gondolat húsvétról
I. Húsvét üzenete örömüzenet. Nagypénteken a ta

nítványok nagy bánattal a szívükben lehorgasztott fe
jű vert seregként mentek hazafelé. Megelevenedtek 
előttük a Jézussal való együttlét boldog, csodálatos 
napjai. A gecsemánei utolsó éjszaka is megjelent előt
tük, de ezt szerették volna kitörölni az életükből. 
Szégyelték, hogy elaludtak, pedig a Mester arra kérte 
őket, hogy virrasszanak vele. Úgy érezték, hogy talán 
soha nem tudnak örülni tcjbbé. Jött azonban a feltá
madás nagy vasárnapja. Életük legnagyobb örömét 
élték át ezen a napon. Bizonyságot szereztek róla, 
hogy Jézus él! Tisztában voltak vele, hogy többé nem 
fog velük együtt vándorolni úgy, mint azelőtt, de ele
gendő volt nekik az a tudat, hogy a sötétség fejedelme 
nem aratott diadalt a jó és a szent Mester felett. Hús
vét számunkra is örömüzenet. Azt hirdeti nekünk is, 
hogy Jézus, aki olyan jó, tiszta és szeretőszívű volt 
mindenkivel szemben, aki magához ölelte és megál
dotta a kisgyermekeket, most is közel van hozzánk, 
noha mi nem látjuk őt. Érezzük jelenlétét, s ugyanak
kor határtalan öröm kél szívünkben.

II. Húsvét örömüzenete munkára hív. Nagypéntek 
csüggedt szívű tanítványai bezárkóztak, mert féltek, 
hogy Uruk sorsára jutnak. Egyik-másik talán arra is 
gondolt, hogy most már mindennek vége, mehet visz- 
sza, ahonnan jött, és felveheti a három év előtt Jézu
sért letett munkaeszközt. Húsvét örömüzenete azon
ban új életcél felé hajtotta őket. Eszükbe jutott Jézus 
szava, hogy nekik embereket kell halászniok az evan
gélium hálójával. Szétszéledtek, hogy hirdessék min
den népnek a feltámadott és élő Krisztusról szóló 
evangéliumot. Húsvét üzenete téged is munkába szó
lít.

Mikor szíved szeretetével Jézus szeretetéről teszel 
bizonyságot, akkor az élő Krisztus szolgálatában, az ő 
országa érdekében fejtesz ki munkásságot.

III. Húsvét üzenete győzelemről beszél. Ha a tanítvá
nyok a saját nyomorúságos hitükkel és bátorságukkal 
keltek volna útra, bogy hirdessék Jézus tanítását, ak
kor vállalkozásuk egészen bizonyosan kudarcba fúlt 
volna. Húsvét boldog élménye azonban csodálatos 
erőt és bátorságot adott nekik. Jézus győzött! S az ő 
nevében ők is győzni fognak. A történelem bizonyítja, 
hogy a keresztyénség útja egy csaknem kétezer éves 
diadalmenet. Éz a diadal azonban nem utolsósorban 
azon múlott, hogy minden időben és minden ország
ban akadtak emberek, akik önként és örömmel vállal
tak munkát Isten országa érdekében. Most a hívás 
hozzád szól. Isten országa munkásai hosszú láncot al
kotnak az apostoloktól kezdve napjainkig. Te is egyik 
szeme lehetsz ennek a láncnak. Érre hívogat húsvét 
örömüzenete. Ha átéled húsvét örömét, és megérted 
hívó szavát, mellyel Isten szolgálatába szólít, akkor 
egyszer át fogod élni húsvét diadalmas erejét is a ma
gad és mások életében. Jézus veled van. Előtted megy 
és egyengeti az utat. Maradj közelében egész élete
den át!

Dahl Harald

VEDD ÉS OLVASD!
Játékos ism erkedés a  B ibliával

A mai feladvány egy „ki mondta, kinek” kérdés, 
egy „mikor”-ral megnehezítve. Szóval ki mondta, ki
nek és mikor a következő szavakat:

„Ó ti balgák! Milyen rest a szívetek arra, 
hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondták a pró
féták!”

Annyit segítségként megsúgok, hogy a történetnek 
van „némi” köze a húsvéti ünnephez. Jó fejtörést!

LABIRINTUS
Hogy jut el a három asszony a sírhoz? 
Ha tudsz, segíts nekik!

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

Reggel felkelsz. Ahogy kinyitod a szemed, belédhasít a 
tudat; Ma húsvét másnapja van! Ráeszmélsz a mai nap 
következményeire. O, hogy unod már a sok locsolót, 
akik álszent arccal pénzt kémek anyádtól, hogy unod 
már azt a sok ugyanazt! Pedig még fiatal vagy! Máris 
belefáradtál Felveszéd ünnepi ruhádat, és családod 
után nézel már ha van. Férfitagjai egyből körülvesznek 
és körülötted ugrálnak kölnikkel és szódásüvegekkel. 
Neked pedig örülnöd kell különben más vagy.

Unottan eszed egész nap a sonkát, tojást, tormát. Tor
kodban csíp és szemedbe könnyek áradnak Nem tud
ják, mi bajod.

Húsvét van!
Örülj!
Belebámulsz a TV-be és népviseleti ruhák barka, hí- 

mes-, patkóit-, és egyéb tojások tekintenek vissza rád. 
Délután már torkig vagy mindennel. Kutyád könyörgő 
szeme hat meg csak Kiviszed sétálni. Boldogan szalad
gál a fűben, és megpróbál nem megőrülni az átható köl
niszagtól, amit idétlen rokonaidnak köszönhet.

Körülnézel.
Szépen süt a nap. A  távolból harangkongás ha Ilik. Hoz- 

za-viszi a szél és belegondolsz értelmébe. Miért haran
goznak hétfő délután? Öt, vagy hat óra felé járhat az idő.

Valaki meghalt? Vagy talán megszületett?
Fölnézel az égre, és Isten Fia tekint vissza rád.

Kerepeczki Nóra

*

Erre a kérdésre igen sokféle válasz érkezett. A  beszél
getés során szétválasztottuk az egyházi és a nemzeti ün
nepeket, valamint a keresztyén és a világi embereket.

Beszélgettünk március 15-ről. Legtöbbünk szerint 
az iskolai ünnepek igen-igen sablonosak. Sajnálatos
nak tartjuk, hogy a legtöbb gyereknek eszébe sem jut, 
mi is történt akkor. Egyikünk említette, hogy jó len
ne, ha lenne valaki, aki egy ünnepélyen elmondaná a 
saját véleményét, ezzel érdekesebbé, bensőségesebbé 
téve az ünnepet.

Egyik ifitagunk elmesélte, hogy náluk az iskolában 
volt egy osztály, aki maga állította össze a március 15-i 
műsort. Mikor az igazgató meghallotta, hogy nem a 
„sablonos” előadást készítették -  például a Nemzeti 
dalt nem elszavalták, hanem gitárkísérettel elénekel
ték, más idézeteket választottak, nem a megszokotta
kat - , felkért egy másik osztályt a műsor elkészítésére. 
Ők ezt meg is tették, és 15-én előadásra került. Majd

március 16-án délután előadták azt a műsort, amit 15- 
én nem engedélyeztek. Nagyon nagy volt az érdeklő
dés. Egyrészt persze azért, mert mindenki látni akarta, 
hogy mit nem engedélyezett az igazgató, az érdeklődés 
mellett azonban nagyon nagy volt a meghatottság is.

Volt olyan vélemény, ami azt fejtette ki, hogy már
cius 15-e éppen a függetlenségért folytatott harc volt, 
ezzel szemben a mai unióra és egyesülésre való törek
vés éppen az ellentétét képezi az akkor történteknek.

Ezek után szóba kerültek az egyházi ünnepek: ka
rácsony, húsvét, amikor tele van a templomunk és ál
talában a templomok, egyébként pedig kevesen láto
gatják. Ilyenkor eljönnek azok is, akik úgy gondolják, 
hogy ilyen nagy ünnepen illik ott lenni.

Az ünnepeknek mindig van külső formája és vala
milyen belső tartalma. A  kettőnek szükségszerűen 
együtt kell megjelennie, de a mai világban a hangsúly 
egyre inkább a formára és a külsőre tolódik el. Az ün
nepre készülni kell, de nemcsak azzal, hogy karácsony 
előtt 1-1,5 hónappal megjelennek a feldíszített fenyő
fák az üzletekben, és a szórólapot osztogató télapók, 
akik így próbálják gyorsabbá tenni a szórólapok elosz
tását, ezzel az ünnep hangulata is elvész. Ezenkívül el 
kell gondolkoznunk azon, hogy mit is ünnepiünk: a 
lelkünket is föl kell készíteni.

Szomorú az is, hogy karácsonyra mindenki „előve
szi” azt az arcát, ami kedves, aranyos, szerető; és ezt 
karácsony elteltével „leteszi”, és visszatér az ideges 
hétköznapokba. Ennek nem így kellene lennie. Nem 
álarcnak kellene lennie annak, amit karácsonykor vi
selünk, hanem az kellene, hogy legyen az igazi ar
cunk. Ha végiggondoljuk, az egyházi év minden nap
jára jut valami ünnepelni való, amiért érdemes így vi
selkedni. A hétköznapoknak is ünnepnek kellene len
niük. A szilvesztert is sojcféleképpen lehet ünnepelni. 
Lehet úgy, ahogy a legtöbben: pezsgővel, szerpentin
nel, újabban petárdával, esetleg kábítószerrel.

Mi idén másodszorra ünnepeltük együtt a szilvesz
tert. Most a két ifivezetőnk is velünk ünnepelt. Sokat 
nevettünk, szerveztünk egy vetélkedőt, beszélgettünk, 
játszottunk. Éjfélkor pedig átmentünk a templomba, 
és ott köszöntöttük az új évet, Istennek hálát adva, el
csendesedve. Utána visszamentünk és koccintottunk, 
majd folytattuk a játékokat, beszélgetést. Volt, akinek 
ez így nem tetszett. Véleménye szerint vagy a temp
lomban ünnepeljünk, vagy világi módon köszöntsük 
az új év bekövetkeztét. Összességében azonban min
denki jól érezte magát. Újpesti Ifi

MÁTIS ISTVÁN:

A zöld fényben izzó töviskoszorú
Már egy órája rohant a gyorsvonat, amikor megállt.

A  férfi, aki addig a tovatűnő vidéket nézte, most 
az állomás nyüzsgését figyelte. Ismerős arcot keresett a 
tömegben, pedig tudta, hogy hiábavaló, mert a rohanó 
emberáradatban aligha talál helybelire. A  környékbeli 
nép lepte el a peronokat: munkából jövők munkába 
menők bevásárlásaikat, ügyes-bajos dolgaikat intéző vi
dékiek Harminc évvel ezelőtt segédlelkészként szolgált 
ebben a városban. Ennyi idő alatt nemzedékek váltják 
egymást, az arcok átformálódnak és csak az emlékezet 
őrzi homályosan a régi vonásokat. A  tornyokat kereste, 
mert a templomok ritkán változnak de azokat is elrej
tette a sokemeletes, szürke, rideg, mértani idomú házak 
sora. A  városban töltött pár év eseményeit -  mint egy 
széles panorámát -  egyetlen képbe sűrítette emlékezete. 
Észre sem vette, hogy belépett valaki a fülkébe, illedel
mesen köszönt, majd megkérdezte, hogy van-e szabad 
hely. Nem felelt a kérdésre, nem akart elszakadni a fel
idézett emlékektől. A  simán induló vonat hamarosan a 
váltókhoz ért: a kerekek csattogása, a kocsi hánykolódá- 
sa visszarázta emlékeiből a jelenbe. A  betelepedétt utas
ra nézett, aki most nem volt más a számára, mint az ál
lomás sok ismeretlenje közül egy ismeretlen nő. Elegán
san öltözött, jó l konzervált, meghatározhatatlan korú; 
akár nagymama is lehet. A  feje fölötti csomagtartóban 
lévő tetszetős táska is azt mutatta, hogy szereti az ízléses, 
csinos holmit. Mindezt a pillanat tört része alatt észlelte, 
mint amikor az olvasó ember egy egész sor értelmét egy
szerre fo g a  föl.

Nem szeretett útitársakkal ismerkedni. A  közeledőket 
egyszavas, rideg feleletekkel szokta távol tartani. Tűnőd
ve nézte a város elmaradó házait. A  halványuló emlé
kekből legélénkebben a templom szentélyében felmaga
sodó szürke betonkereszt hideg zöld fényű neoncső tö
viskoszorúja világlott elő.

Kalauz ment végig a kocsi folyosóján, kezelte az új 
utas jegyét, aki ekkor felnézett, s tekintete találkozott úti
társáéval. Csodálkozó érdeklődés tükröződött az isme
retlen arcon, de ez távolról sem a másik nem érdeklődé
se volt. A  férfi lassan az ablak felé fordult, azzal a moz

dulattal, amiből a másik észrevehette, hogy nem akar 
társalogni. A  vonat a messze terpeszkedő síkság frissen 
megmunkált szántóföldjei között rohant. Ismerte a tájat, 
de a természetszerető ember érdeklődésével figyelte az el
maradó látnivalókat, egy-egy felriadt nyúl eliramodását, 
vagy a fácánok nyugalmát, ahogy a robogó szörnyeteget 
nézik Szemlélődését csak az zavarta, hogy útitársa für
késző tekintetét magán érezte. Ilyenkor az ember önkén
telenül is a rátapadó tekintet felé fordul. Úgy látszik, az 
asszony ezt várta, mert azonnal meg is szólalt:

-  Bocsásson meg hogy megszólítom, de szeretném 
megkérdezni: ugye lelkész?

-  Igen -felelte csodálkozva. -  Meglátszik rajtam?
-  Meg. De ismerősnek is látszik mintha hasonlítana 

valakire.
-  Lehet -felelte érdeklődéssel -, sokszor egy-egy isme

rős vonás idegen arcon is feltűnhet.
-  Én azt hiszem, ennél több az, amit én látok Tiszte

lendő úr nem volt itt a mi városunkban valamikor? Ta
lán sok évvel ezelőtt?

-  De igen! Itt voltam segédlelkész. Itt kezdtem a pá
lyámat.

-  Na jó l van! -  öröm és csodálkozás csendült az asz- 
szony hangában. -  Most már tudom, hogy a tisztelendő 
úr evangélikus lelkész. Én ugyan katolikus vagyok de 
akkor régen mégis találkoztunk éspedig a maguk temp
lomában. Ne haragudjon, hogy így megámadom az em
lékeim egyikével, de nekem sorsdöntő volt az a találko
zás. Ugye megengedi, hogy elmondjam?

-  Hogyne! Nagyon érdekel!
-  Életem nagyon nehéz ideje volt az, amikor azon a 

nagyhéten... -  pillanatig megállt, mintha keresné a sza
vakat mondanivalójához, aztán újra megszólalt: -  De 
ugye nem kellemetlen, hogy így megámadom ezzel a ré- 
g  emlékemmel?

-  Nem! Dehogy! Hiszen engem is érint, amiket el
mond.

-  Igazán kedves, hogy meghallgat! Nagypéntek volt, 
amikor a maguk temploma felé jártam. Nagy lelki nyo
morúságban éltem akkor. Fiatalon lettem özvegy, alig 
két esztendőt éltünk együtt az urammal. Igaz, az nagyon 
boldog idő volt. Házasságunkat nem akarták a szülé
in k  A z enyémek azért, mert az uram nem volt katoli
kus, az övéi meg keveselltek mert nem voltam olyan 
előkelő származású m int ők, szegény kistisztviselő volt 
az apám. lUdtam azt is, hogy az uram beteg ember. A  
szívének volt baja. Én tudtam ezt, de nagyon szerettük 
egymást, és azt mondottam, ha csak ápolója lehetek 
akkor is boldog leszek Hirtelen halt meg és nagyon 
magamra maradtam. A z anyósom engem okolt a halá
láért, szüleim meg azt mondták: ugye, megósoltuk 
előre... Mind a két fé l azt állította, hogy az Isten bünte
tése volt az uram halála. Még az egyházamtól sem kap
tam vigasztalást, mert más vallásával kötöttem házas
ságot. Templomi esküvőnk nem is volt. A z uram nem 
törődött ezzel. Halála után azt mondták, most már 
meggyóntatnának de felháborodtam azon, hogy az 
uram halála árán kaphatok csakfeloldozást. Ezzel a te
herrel léptem be a maguk templomába. A  templom be
rendezése meleg, otthonos hangulatot árasztott, mint 
amikor az ember ködös novemberi napon hazaérkezik 
otthonába, ahol nagyon jó  lenni. Még az oltár különle
gessége, a nagy, szürke betonkereszten zöld fényben ra
gyogó neoncsőből készült töviskoszorú hideg ragyogása 
sem változtatott ezen a meghittségen. Beültem az egyik 
hátsó padba. Egy idősebb férfi imakönyvet tett elém. 
Odasúgam néki, hogy én katolikus vagyok mire azt fe 
lelte: „Magáért is meghalt az Úr Jézus Krisztus!” Ugyan
ezt hallottam a prédikációban is. Maga prédikált, és ki
hirdette, hogy az istentisztelet után gyónás lesz. Arra is

ott maradtam, és akkor még jobban megértettem, hogy 
mindannyiunk bűnéért halt meg a Krisztus. Ezután va- I  
lami ellenállhatatlan vágy vonzott az oltárhoz, és állan
dóan a fülembe csengett, hogy mindannyiunk bűnéért 
halt meg a Krisztus. A  gyónó kérdésekre igazi belső 
örömmel feleltem -  bár szokatlan volt a közös gyónás -, 
és amikor hallottam a feloldozást, úgy éreztem magam, 
mint aki nagy tehertől szabadult meg. Utolsónak térdel
tem az oltárhoz. Egyedül voltam, és megrémültem, hogy 
talán nekem nem adja a szentséget, de rám nézett, és 
máris hozta az ostyát, és mondta: „Vegyed és egyed, ez 
az Úr Jézus Krisztus szent teste. "Azután engem is meg
itatott a kehelyből, és azt mondta: „Ez az Úr Jézus 
Krisztus érettünk kiontott szent vére!” Szomorúságom
ban vége egy kis örömöt éreztem, mert az visszhangzott 
bennem: nekem is megbocsátott az Isten! Azért is, ami
ért az emberek elítéltek! Ma is katolikus vagyok és ren
desen járok misére, de minden nagypénteken elmegyek 
az evangélikus templomba, és veszek úrvacsorát. Na
gyon örülök hogy találkoztam magával, és ezt elmond
hattam.

-  Köszönöm, hogy elmondta -  felelte a lelkész -, de 
most én is elmondom, hogy azóta is emlékszem az alka
lomra. A  szemére emlékszem, amelyben annyi őszinte 
vágy és kérés volt, hogy azóta sem tudtam elfeledni. Még 
arra is emlékszem, hogy az a férfi, aki az énekeskönyvet 
adta magának uzt mondta: „ TUdja-e, tisztelendő úr, 
hogy aki utolsónak vett úrvacsorát, katolikus?” „Nem 
tudtam -feleltem  -, de ha tudtam volna, akkor is adtam 
volna neki, mert ha bejött a templomunkba, és kérte az 
úrvacsorát, nyilván nagy szüksége volt rá. ”

A  vonat lassított. A z asszony gyorsan lekapta táskáját 
a csomagtartóból.

-  Én már meg is érkeztem. A z unokáim biztosan vár
nak! Ugyanis ismét férjhez mentem. Hadd köszönjek el 
azzal a köszöntéssel, ahogyan m i köszönünk a papja
inknak Dicsértessék az Ur Jézus Krisztus!

-  Én meg -  felelte a lelkész -  örömmel fogadom így: 
Mindörökké, Ám en!

■ (A „Küszöb előtt” című kötetéből.)
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„Szám os jelet kaptam arról, hogy az Úr gondot visel rám”
TÁMADJ FEL ÚJ ÉLETRE99

A hír így szólt: Németh Margitot, 
a Francia Intézet nyugalmazott 
könyvtárosát Jacques Chirac fran
cia köztársasági elnök Becsület- 
renddel tüntette ki.

*

Ha egyetlen szóval, egyetlen fo
galommal kellene jellemeznem 
Németh Margitot, mindig ugyanaz 
jutna eszembe: bátorság. Bátorság 
a harchoz, bátorság a túléléshez, 
bátorság az újrakezdéshez. És bá
torság ahhoz is, ami ugyancsak ne
héz lehet egy kiemelkedő képessé
gű embernek: a fáradhatatlan, né
ha áldozatos háttérmunkához, ami 
kevés csillogást eredményez, de 
ami nélkül mások mozdulni sem 
tudnának... Ezzel a szerény, csen
des asszonnyal élmény beszélgetni, 
élvezetes figyelni cseppet sem 
szokványos észjárását, világos, tö
mör fogalmazását. Azt mondja, 
ennek egyszerűen az a magyaráza
ta, hogy egész életét a francia 
nyelv és irodalom közegében töl
tötte. Bár azt is hozzáteszi, hogy 
tapasztalata szerint aki erkölcsileg 
szilárd, annak a beszéde is egyér
telmű.

Az értelmiségi családban szüle
tett Németh Gitta -  így ismerik őt 
sokan egyházunkban -  a Pázmány 
Péter Tbdományegyetemen szer
zett diplomát 1948-ban. Olyan tu
dósok mellett volt tanársegéd, 
mint Eckhardt Sándor, Gálái Lász
ló, Tamás Lajos. Már fiatalkorá
ban felfigyeltek tudására, alapos
ságára, ezért amikor a háború 
után Budapesten megnyílt a ma
gyarországi Francia Intézet, 
könyvtárosnak hívták oda. A kora
beli értelmiségi körben a francia 
volt az első számú idegen nyelv. 
Még a legsötétebb ötvenes évek
ben is jelentős forgalma volt az In
tézetnek. Németh Gitta segítsége 
és ismeretei nélkülözhetetlenek 
voltak a könyvtárban sűrűn meg
forduló művészek, fordítók, kuta
tók számára. A  hidegháború lég
körében aztán egyre inkább ve
szélyben érezhette magát, hiszen a 
külföldiekkel dolgozókat állandó
an figyelték, követték, ki-kihallgat- 
ták.

Aztán 1955 áprilisában letartóz
tatták. A  vád, amelynél -  ma úgy 
tűnik -  abszurdabbat kitalálni sem 
lehetne: kulturális kémkedés
Franciaország javára. A  már előtte 
sem egészséges fiatal nő egy hó
nap híján egy évet töltött börtön
ben. Ötvenhat tavaszán -  a XX. 
kongresszus után -  a katonai bíró
ság bűncselekmény hiányában fel
mentette. Szabadult, de súlyos be
tegen. Felgyógyulása után, 1959- 
től visszakerült a Francia Intézet
be. A sors különös fordulata: az

1965-ben kinevezett új igazgató 
„klerikális nézetek” miatt 1966- 
ban elbocsátotta. Ez a maoista né
zeteket valló ember sokat rombolt, 
pusztított. Selejtezésre ítélte pél
dául Claudel, Mauriac műveit és a 
dokumentáció neki nem tetsző ira
tait. Gitta az utolsó pillanatban 
mentette ki a magyar tudósok szá
mára. Az igazgató távozása után a 
könyvtárosnőt visszahívták. A het
venes években nyugdíjba ment. 
Ma is tele van munkával, íróaszta
lán tornyosulnak a kutatási anya
gok. Sokat jár az Intézetbe, renge
teget olvas. Fájdalma, hogy az ál
tala oly nagyon szeretett francia 
nyelv iránti érdeklődés visszaszo
rult hazánkban, az egyre erősödő 
amerikanizálódás hatására. Tfevé- 
keny részt vállal budavári gyüleke
zete életében is: sok idős ember 
gondol hálásan Gitta érdeklődő, 
bátorító, kedvesen együttérző tele
fonjaira...

-  Megpróbáltatásokkal teli, mun
kás élete során mindig megőrizte lel
ki egyensúlyát. Mi adott ehhez erőt?

-  Mindig, mindenhol a hit, az 
Úr kegyelmébe vetett bizalmam, 
ítélet nélkül bezárva, szeretteim
mel majdnem egy évig még egy 
sort sem válthatva, három hónapig 
magánzárkában, betegen -  mi lett 
volna velem enélkül? Az ige, amit 
azóta is vezérfonalamnak tartok, 
Máté 16,25: „Mert aki meg akarja 
tartani az ő  életét, elveszti azt; aki 
pedig elveszti az ő  életét én érettem, 
megtalálja azt. ” A magánzárkában 
csüggedés és megzavarodás ellen 
zsoltárokat, liturgikus énekeket, 
igerészeket idéztem fel magam
ban. Amikor már társakkal vol
tam, sokszor mondták, hogy az én 
hitem nekik is erőt ad. De számos 
jelet is kaptam arról, hogy az Úr 
gondot visel rám! Ezek néha csak 
utólag jutottak tudomásomra. Má
ig őrzöm édesanyám naplóját, 
amelyben 1956. március 20-án ez a 
bejegyzés áll: az Úr így szól felkent
jéhez: „ ...az ércajtókat összetöröm 
és leütöm a vaszárakat. ” (Ézs
45,1-3.)

Anyám ezt reménynek szánta, 
hiszen akkor még nem tudhatta, 
hogy aznap mentettek fel a vádak 
alól! S az is csodálatos volt, hogy 
tizenegy hónapon át minden va
sárnap, az istentisztelet után oda
jött a börtön épületéhez, imádkoz
va járta körül, fohászából mintegy 
aranykordont vonva körém, és egy 
őr sem szólt rá, senki nem küldte 
el...

-  A  szabadulás után, a népván
dorlás lázában 1956 őszén nem 
ment el, pedig nyelvtudása, kapcso

Giotto: Krisztus siratása (1306)

„A Győző életet kínál”latai révén könnyen boldogult vol
na. Am ikor oly sok minden szólt el
lene, .miért maradt mégis?

-  Mert itt volt dolgom. Úgy ér
zem, küldetésem volt, hogy előbb 
egy szorosan, majd kissé lazábban 
bezárt országban próbáljam a ma
gam területén fenntartani a ke
resztény Európához tartozást. 
Hogy egy híd szerepét töltsem be 
hazám és a francia kultúra között. 
Remélem, valamennyire sikerült 
is.

Hogy nem is csak valamennyire, 
azt a legendás hírű kitüntetés oda
ítélése is bizonyítja. Németh Mar
git maga nem írt egy könyvet sem, 
de nagyon sok könyv létrejöttéhez 
segített hozzá. Sok-sok forráskuta
tás, rendszerezés, tudományos ap
rómunka őrzi keze nyomát. Aki őt 
ismeri, mindenki azt állítja: látvá
nyos, sikeres mű létrehozására is 
képes lett volna. De nem bánja, 
hogy így alakult. Szolgálat és alá
zat jellemzi őt. Szolgálat az élet
ben, a munkában, a szeretetben, és 
alázat a kultúra, a tudomány, s 
mindenekelőtt Isten akarata előtt.

Újlaki Agnes

A GYŐZŐ először vesztes
nek tűnt. Mintha nem lett volna 
hatalma az elmúlás felett, 
amelytől semmi sem óvja meg az 
embert a fizikai világban. Az 
ember persze nem akarja tudo
másul venni az elmúlást, egyre 
inkább úgy teszi mintha nem 
okozna problémát. A szórakoz
tatóipar jóvoltából mások erő
szakos pusztulása állandó kikap
csolódást nyújt. Az embert egyre 
kevésbé hatják meg a mások 
nyomorúságát bemutató képek 
-  amíg valami nem éri, és fel 
nem rázza ebből a tespedtség- 
ből.

A tanítványok nem akarták 
megérteni a Mester mégis csak 
bekövetkezett erőszakos halálát. 
Már akkor sem akarták megér
teni, amikor jövendölt róla. 
Mélységesen kiábrándultak és 
szomorúak voltak. Úgy látták, 
hogy mindennek vége, hiszen a 
Mesternél senki sem állt köze
lebb az Atyához. Krisztus azon
ban azzal győzött, hogy halálá
ban is az Atyába kapaszkodott.

(Énekeskönyv 225. ének)
Tudta, hogy az Atya szereti Őt, 
és ebből a szeretetből a halál 
sem ragadhatja ki.

ÉLETET szerzett a győztes. Hi
szen minden normális ember 
szívesebben gondol az életre, a 
biztató jövőre, mint az elmúlás
ra; a nemléttől, a semmitől ide
genkedik. Ez is azt sugallja, hogy 
az élet ajándék. Bármennyire is 
evilági okot próbálnak keresni a 
(nem hívő) tudósok, a jelen vi
lágban azt tapasztaljuk, hogy 
mmden élet más élőtől ered. Az 
élet ajándék volta és szépsége 
azonban csak az emberben tuda
tosul. Minél inkább látja az élet 
múlandóságát, a bűn és a halál 
hatalmát, annál jobban ragasz
kodik hozzá. Jézus azonban nem 
a testi életműködés végtelen 
meghosszabbítását ígéri, hanem 
új eletet, új testben és új világ
ban. Az új elet pedig a jelen test
ben és a jelen világban a bűnök 
bocsánatában, Isten és a feleba
rát szeretetében nyilvánul meg. 
A Győztes visszavisz minden 
élet forrásához (Zsolt 36,10). A

Szentírás szerint az élet azt je
lenti, hogy állandó kapcsolatban 
vagyok a Forrással. Ha megszű
nik a kapcsolat, megszűnik az 
élet is, hiába működik még a test 
(Jel 3,1).

KÍNÁLja ezt az életet a győz
tes Krisztus. Azaz, nem erősza
kolja senkire -  Pál megtérése ki
vételes. Az új, Krisztusban való 
élet az igazi ajándék. Jézus 
azonban a földi élet nyomorúsá
gait sem nézte közömbösen, és 
megszabadított a betegség hatal
mától. Még a sírnál is arról ta
núskodik, nogy Ő az élet Ura: 
„Én vagyok a feltámadás és az 
élet, aki hisz énbennem, ha meg
hal is, él. ” (Jn 11,25). Jézus feltá
madása a bizonysága annak, 
hogy a halál legyőzhető, hogy az 
emberi élet célhoz érhet. A ke
resztyén hit ereje és hatása attól 
függ, hogy az egyház és egyes 
tagjai milyen hitelesen hirdetik 
az Úr feltámadását, az általa fel
kínált új, igazi, soha el nem múló 
életet.

Dr. Szentpétery Péter

KÉSZÜLÜNK A IX. EVANGÉLIKUS VILÁGGYŰLÉSRE
Hongkong, 1997. július 8-16.

8. CSELEKVŐ KERESZTYÉN 
TANÚSÁGTÉTEL A SZENVEDŐ 

VILÁGBAN
-  A kilencedik és tizedik altéma -

A világgyűlés két utolsó altémá- 
ja szorosan összetartozik. Mind
kettő erre a rendkívül időszerű 
kérdésre keres feleletet: m i a helye 
és m ik a konkrét föladatai ma az 
egyház és a keresztyén ember cselek
vő, segítő szeretetének, szenvedé
sekkel és veszélyes szakadékokkal 
teli világunkban?

1. Kilencedik altéma: Tanúságtétel 
szolgálat által -  Keresztyén válasz 
a szenvedő világnak

1. Az egész Újszövetség arról ta
núskodik: az evangélium hirdetése 
és a cselekvő, önfeláldozó szeretet 
elválaszthatatlanul összetartoznak. 
Jézus úgy hirdette Isten Országát, 
hogy lehajolt a szenvedőkhöz ,és 
segített rajtuk. Azt hirdette: „Úgy 
ragyogjon a ti világosságotok az em
berek előtt, hogy lássák jó  cselekede
teiket és dicsőítsék a ti mennyei 
Atyátokat!” (Mt 5,16). Az apostoli 
levelek ugyancsak telve vannak 
ennek az aktív, segítő keresztyén 
szeretetnek a leírásával.

Ugyanakkor a Szentírás igéje 
azt is világossá teszi: a keresztyén 
szeretet sohasem csak jó cseleke
det egymagában. Mindig Istenre 
mutat. Tanúságtétel Isten szerete- 
téről, Krisztusról és az evangéli
umról. „Gyermekeim, ne szóval 
szeressünk..., hanem cselekedettel 
és igazsággal” (ÍJn 3,18). De mi ez 
az igazság, amelynek együtt kell 
járnia jó cselekedeteinkkel? Az 
apostol így folytatja: <yAz ő  paran
csolata pedig az, hogy higgyünk az 
O Fiának, a Jézus Krisztusnak a ne
vében és szeressük egymást” (ÍJn 
3,23).

Ez tehát a keresztyén diakónia, 
a keresztyén szolgálat igazi titka: a 
cselekvő, segítő szeretet. Amely 
azonban mindig együtt jár az igaz
sággal, a Krisztusba vetett hittel; a 
Krisztus-hit gyümölcse!

2. A  „szeretet által munkálkodó 
hit” (Gál 5,6) személyes keresztyén 
életünk igazi tartalma. Arra hívat
tunk el, hogy ebben a cselekvő, ön
feláldozó szeretetben éljük hitün
ket. Ezt azonban sohasem egymás
tól elszigetelten, hanem az egyház
ban, a „szentek közösségében”

kell megvalósítanunk! A cselekvő, 
segítő szeretetnek ezért az egyház 
minden tevékenységét kísérnie 
kell. Az evangélium hirdetését, a 
misszió küldetését, a teológia 
munkáját és a keresztyén nevelés 
szolgálatát egyformán.

A Lutheránus Világszövetség és 
az evangélikus egyházak diakómá
jának -  a többi egyházakéhoz ha
sonlóan -  három jellegzetes vonása 
van. (1) Nem elégszik meg csupán 
a már meglévő bajok enyhítésével. 
Mindig azok végső gyökereire is rá
mutat. Az Isten nélküli, énközpon
tú életnek, az ember bűnös önzé
sének mély gyökereire. A  világban 
és a magunk életében jelenlévő 
gonoszra, bűnre. A világ életét át
járó bűnös, igazságtalan gazdasági, 
társadalmi struktúrákra. Ezek áll
nak az emberi szenvedés és nyo
morúság hátterében! Ez az egyház 
diakóniájának, segítő szeretetének 
első sajátossága. (2) Az egyház se
gítő szeretete arra irányul, hogy a 
segítségre szorulót bevonja élete, 
jövője alakításába, a szegénység
ből, szenvedésből való kiszabadí
tásba. Ezért „kulcsszava” ma a 
LVSZ és tagegyházai világméretű 
diakóniájának a „fejlődés” (devel
opment) támogatása. (3) Az egy
ház segítő, aktív diakóniai szolgá
latának mindig szerves része a ne
velés, a fölkészítés a saját életünk 
és a közösségek életének a jó irá
nyában történő átformálására, 
amelyekben élünk.

Az egyház és a keresztyén ember 
cselekvő keresztyén szeretetének 
ez a három vonása bizonyosan elő
térben áll majd ennek a témakör
nek a hongkongi megvitatásakor!

2. Tizedik altéma: Emberi jogok, 
béke és kiengesztelődés

1. A IX. Világgyűlés a harmadik 
keresztyén évezred küszöbén, 
olyan időszakban találkozik, ami
kor a „világ napirendjén” különö
sen három, sokat vitatott, nagy té
ma kerül újra meg újra előtérbe. 
Közelebbről: mit kell tennünk az 
emberi jogok érvényesüléséért az 
élet minden területén? Mit kell 
tennünk egy igazságosabb gazda
sági, társadalmi és politikai ren
dért a világ különböző részeiben? 
És mik a konkrét föladataink a bé
ke megőrzésére egy etnikai fe
szültségektől, erőszaktól és véron

tástól, háborúktól szenvedő mai 
világban?

2. Az emberi jogok kérdése szá
munkra, keresztyének és egyházak 
számára is döntően fontos terület, 
még ha nem mindig nevezzük is 
így a vele kapcsolatos föladatokat. 
A  keresztyének számára az ember 
méltósága és jogainak tisztelete a 
legmélyebben gyökerezik: abban, 
hogy kivétel nélkül minden ember 
Isten teremtménye, „Isten képmá
sa”, Isten kegyelme, szeretete alatt 
él. A z egyház elengedhetetlen fö l
adata, hogy az „Isten-képmás” érté
két, méltóságát minden, számára le
hetséges módon védelmezze, és 
szembeszálljon annak megsértésé
vel, akár a személyes emberi élet
ben, akár a világ gazdasági, szociá
lis, politikai vagy nemzetközi kö
zösségeiben.

3. A kiengesztelés, a béketerem
tés küldetése az egyház számára 
elsődlegesen az Isten és az ember 
közötti kiengesztelődés, megbékülés 
szolgálata. Ezt döntő módon Isten 
maga végzi el bűnbocsátó szerete
te, Krisztus golgotái keresztje ál
tal. Azáltal, hogy az önző, bűnös 
emberi szívet bizalomra, hitre in
dítja. „Mindez pedig Istentől van, 
aki megbékéltetett minket önmagá
val Krisztus által és nekünk adta a 
békéltetés szolgálatát” (2Kor 5,18). 
A z Istennel való kiengesztelődést, 
megbékülést a hitben követnie kell 
az ember és ember, az egymás közti 
megbékülésnek, mind az egyház, 
mind a keresztyén hívő életében. 
„Boldogok, akik békét teremtenek, 
mert ők Isten fiainak mondatnak” -  
hangzik Jézus igéje a Hegyi Be
szédben (Mt 5,9).

4. Az Ószövetségben az emberi 
jogok védelmé, a kiengesztelés 
szolgálata úgy is szerepel, mint 
„prófétai szolgálat”: Isten ítéletének 
hirdetése szembeszállás a bűnnel, az 
igazságtalanság és jogtalanság sok
féle formáival, a társadalom, az ál
lam és a népek életében. A z egyház 
mai „prófétai szolgálata” abban 
nyilvánul meg, amikor konkrét 
helyzetekben fölveszi a küzdelmet 
Isten igéjével a bűn erői ellen, a 
gonosz minden megnyilvánulása 
ellen a közösségek életében. Köz
ben arról sem feledkezhetünk 
meg, hogy maga a földi egyház em
beri közösség is. Ezért az egyház 
szolgálatához az is hozzátartozik,

hogy észrevegye a jogtalanságot, 
az emberi jogok megsértését a sa
ját területén is. Ma főleg a nők sze
repe sokat vitatott kérdés az egyhá
zak életében, így például a nők lel- 
készi szolgálatának a kérdése szá
mos egyházban.

5. Sokféle útja-módja van an
nak, ahogyan az egyházak és a ke
resztyének ma az emberi jogokat, 
minden ember Istentől kapott, 
egyedülálló méltóságát védelmez
hetik a bűn, az erőszak, a jogtalan
ság és igazságtalanság uralma el
len a világban.

Főleg négy utat jelölhetünk meg 
ebben a vonatkozásban. Minde
nekelőtt azt, hogy az egyházaknak 
és a keresztyéneknek mind közvet
len környezetükben, mind társa
dalmukban és világviszonylatban 
azok oldalán a helyük, akik szen
vednek, éheznek, betegek, üldözöt
tek, elnyomottak és az igazságtalan
ság és jogtalanság áldozatai (vö. Mt 
25,31-40). Másodszor: az egyhá
zaknak és keresztyéneknek a kien
gesztelődés és béketeremtés útegyen- 
getőinek, követeinek kell lenniük 
mind a személyes emberi kapcsola
tokban, mind a társadalmak életé
ben, mind a népek, fajok, kultúrák 
és vallások világában. Harmadszor: 
az egyház azáltal is végzi a „kien
gesztelés szolgálatát” ember és 
ember között, hogy az emberi lelki
ismeret ébresztője; Isten igéjével inti 
és segíti a felelős vezetőket, kormá
nyokat hivatásuk igazi betöltésére. 
Negyedszer, hosszú távon azzal, 
hogy végzi a keresztyén nevelés hitre 
és felelős szeretetre segítő szolgálatát 
az egyházban és a világban.

Ne felejtsük el: az egyháznak, 
mint az országok, népek, fajok és 
kultúrák megosztó határait átlépő, 
egyedülálló emberi közösségnek 
egyedülálló lehetőségei is vannak a 
mai világban a szeretet, az igazsá
gosság, a megbékélés, az emberi 
jogok védelme szolgálatában!

Ebben a végtelenül széles körű 
és mérhetetlenül nehéz elhivatott
ságban csak egyetlen reménysége 
van az egyháznak és a keresztyén 
embernek. Nem a saját erejére van 
utalva. A z egyház Ura jár előtte és 
vezeti, tanácsolja, erősíti Szentleiké
vel. Ez keresztyén reménységünk 
szüntelen forrása a cselekvő szeretet 
világot átfogó szolgálatában.

Dr. Nagy Gyula

Emeletről nem lehet a szembe csepegtetni
Késői híradás -  mindig időszerű aktualitással

Aki távolban élő rokonaink földjén jár, nem teheti, 
. hogy ne írjon élményeiről, örömeiről. Az ezer tó 

országában élő finn testvérekről van szó. A késés pe
dig bocsáttassék meg, ha nincs is rá magyarázat.

Még az elmúlt év őszén hívtak meg feleségemmel 
együtt Järvenpääbe, országos diakóniai konferenciá
jukra. Ä közel 5 millió evangélikust számontartó egy
ház mintegy ezer küldötte vett részt e nagyszabású 
rendezvényen. Dr. Juhanni Veikkola, a finn egyház 
diakóniai igazgatója félévi előkészítő munka után, 
száz munkatársával gondoskodott arról, hogy a diakó
niai munkások új, szükséges információkhoz jussa
nak, s ugyanakkor megerősödjenek segítő elhivatott
ságukban.

Öröm volt hallani, hogy a korábbi évek magasra 
szökött munkanélküliségi mutatója jelentősen csök
kent, s ma már sokfelé mindössze egy számjegyes. 
Kedvező gazdasági helyzet teszi mindezt lehetővé, és 
a bennünket nyomorító infláció finn testvéreinknél 
alig több, mint 1%.

Gondjaik mégis akadnak bőven. Az évtizedek óta 
tartó Északról Délre vándorlás munkahelykeresés ér
dekében a lakosság átcsoportosulását és gyökérvesz- 
tettségét mutatja.

Új lakóhelyen, úi munkakörben -  gyakran rokonok 
és család oltalmazó védőhálója nélkül -  nehéz megta
lálni a gyülekezet közösségét. Kudarc és méltánytalan 
bánásmód pedig könnyen szenvedély rabságába so
dorja a megkeseredett embert. Ezért a finn diakónia

készséggel vállalja az alkohol- és kábítószer-betegek 
felkarolását, gondozását.

. A konferencia nagyon találó címet hordozott: 
Okuménia és Okumánia.

Egyrészt kifejezte e két szó a lakott föld összetarto
zásának tényét (ökumené), másrészt az ÖKU mint új 
pénzegységnév utalt az Európa-szerte nehezebb gaz
dasági viszonyok között élő ember gondolkodásának 
anyagias vonására. Betegesen, mániákusan azonban 
egyik célkitűzést sem szabad szorgalmazni.

A nyitó alkalmon Eero Huovinen, Helsinki püspöke 
szolgált, jelezve az egyház életében fontosnak ítélt 
szeretetszolgálat megbecsülését. Tfetteink -  mondotta 
-  az evangéliumot hitelesítik a kívülálló szemében.

A diakóniai napok nem csupán a hazai gondokkal 
szembesültek, de kitekintést biztosítottak a külföldi 
előadók révén más országok, sőt más kontinensek 
gondjaira is, Tanzániától Júdeáig s Amerikától Dél- 
Éurópáig.

Sok, témába vágó jelenet és zenei betét mélyítette 
el a hallgatóságban a diakóniai lelkűiét nélkülözhe
tetlenségét, a jezusi magatartás szükségességét az ez
redvég idején kiszolgáltatottságban élők között.

A konferencia ökumenikus nyitottságát a hazai fe

lekezetek képviselőinek jelenléte mutatta (az ortodox 
érsek a teljes programido alatt köztünk volt). De a ró
mai katolikus egyház diakóniai szolgálata is bemutat
kozott, amely tevékenységével a fővárosra szorítkozik.

Mindnyájan részt vettünk a järvenpää-i modem 
„beton”-templomban az ún. „Tamás-mise” istentisz
teleten. Finn testvéreink között nagyon népszerű a hí
vek együttlétének ez a kötetlenebb és melegebb for
mája. Két feltűnő sajátosságát említem. Az egyik a 
lelkésszel való beszélgetés felkínálása az istentisztelet 
során az oltártérben, amely magángyónás karaktert is 
ölthet. A másik az imádság elmélyültebb és konkrét 
formája.

A diakóniai napokat lezáró vasárnap a környék 
templomaiba érkeztek a konferencia tagjai, ahol a 
résztvevő püspökök szolgáltak. Egyházunk nevében 
Tuusulában prédikáltam és számoltam be magyar vi
szonyainkról.

A konferenciához kapcsolódó nemzetközi sajtótá
jékoztató is kiváló lehetőséget adott arra, hogy ha
zánkról és egyházunk diakóniai tevékenységéről szól
jak.

Nem volna teljes e rövid beszámoló a diakóniai na
pok meghitt hangulatáról és a finn testvérekkel való

találkozás öröméről, ha nem szólnék arról, hogy 
utunk során Ouluban is jártunk. Väino Olavi Rimpi- 
láinen püspök feleségével együtt fogadott bennünket, 
fölemlegetvén a közös ismerősöket és a finn-magyar 
kapcsolatok történetét, majd Heikki Lantto diakóniai 
igazgató vendégeiként a Lappok vidékére látogat
tunk. A finn táj e sajátos, színes szépsége, a lappok 
vendégbarátsága feledhetetlen élmeny marad szá
munkra.

Elutazásunk előtt Helsinkibe érkezvén, Toiviainen 
ny. mikkeli püspök otthonában jártunk. Hatodik 
emeleti lakásából csodálatos kilátás nyílik a szinte kü
szöbig merészkedő hatalmas tavi vidék nyírfával és fe
nyővel borított csendjére. Tbiviainen püspököt sok 
szép emlék fűzi hazánkhoz, s családi hajlékában min
dig szívesen látott a testvér magyar egyház küldötte. 
Közös nyári konferenciánkat Budapesten jó légkörű, 
gazdag teológiai tartalommal megtöltött alkalomként 
minősítette, amely tovább mélyítette a két egyház kö
zös szolgálati kapcsolatát, s erősítette a nélkülözhe
tetlen személyes barátságokat is.

Emeletről nem lehet a szembe csepegtetni Régi kínai 
közmondást idézett Huovinen püspök a konferencián. 
A z ősi bölcsesség arra figyelmeztet, hogy a diakóniát 
csak emberközelben lehet eredményesen végezni. Ezért 
ott kell élnünk az emberek között, hogy ismerjük gond
jaikat s fájdalmaikat. Talán azt is jelenti ez, hogy mindig 
a hozzánk legközelebb élőn kell elsőként segíteni, ahogy 
a mi Urunk is tette. D. Szebik Imre
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„TÁMADJ FEL ÚJ ÉLETRE...”

A közöny álmából elég...
(Énekeskönyv 225. ének)

„Könnyű azt mondani, prédi
kálni” -  gondolhatják ma sokan, 
akik nem mernek, akarnak 
szembenézni a sokszor szörnyű 
realitásokkal és álomba mene
külnek, rezignációba, közöm
bösségbe esnek. Szó szerint az 
álomba vonulnak vissza, akik fáj
dalmaik, sérüléseik, félelmeik 
miatt tonna számra fogyasztják 
évente az altatókat.

„A vallás a nép ópiuma” -  
mondták sokszor az ateisták gú
nyolódva, de az ópiumot, a dro
got sokszor fájdalomcsillapításra 
használták és használják. Van, 
hogy valaki nem tudja már le
győzni a fájdalmat. Az emberből 
kiinduló vallásosságnak kétségte
lenül van fájdalomcsillapító ha

tása, de csak átmenetileg, alkal
manként. Az élő Istenbe vetett 
élő, működő hit pedig MEG
SZABADÍT a bűn okozta fájda
lomtól! „bár a szívünk elítél, az 
Isten mégis nagyobb a mi szí
vünknél” ... ,A  teljes szeretet kiűzi 
a félelmet, mert a félelem a gyötre
lemmel já r ..." (ÍJn 3,20, 4,18) 

Még a legkiválóbbak is megfá
radnak. (Ezs 40,30) Az Istenben 
bízóknak is időnként összeszorul 
a szíve, ha az ember, az emberi
ség nagy nyomorúságaira néz
nek. Erőt vesz rajtuk a remény
telenség», közöny. ÁMDE O 
FELTÁMADOTT! Él az Isten! 
Pál szavai szerint, ha a gonosz
ság terjed, gyarapszik, a KE
GYELEM sokkal inkább! Ér

ted? Krisztus megváltott, meg
mentett népe. Jézus azt mondja 
a naini halott ifjú anyjának: ne 
sírj, hagyd abba a sírást, mert na
gyobb van itt, mint a halál, a le
épülés, betegség, bűn. Isten ke
resi azokat ma is, akik beállnak 
az Ő seregébe a FÖLDÖN. 
Akikben Isten életteremtő ereje 
lakik. Akik Őáltala ma is hozzá
nyúlnak a vakhoz, sükethez, bé
nához, lepráshoz, paráznához, 
bűnöshöz. Elég, valóban elég a 
„vallásos”, álmos közönyből! 
Félre az „ópiummal”! Józan, te
herbíró, megbízható munkatár
sakra van ma szükség, Isten fiai
ra, akikre sóvárogva vár a világ. 
Meddig?

Szeverényi János
_______ _______J

Nagyhét liturgiája
Minden istentisztelet ugyan

olyan. Minden istentisztelet más. 
Az egyház élete akkor halad jó 
úton, ha a két -  látszólag ellenté
tes -  mondat egyszerre igaz.

Nagyhét istentiszteletei sok „ta
lálkozást”, „gazdag programot” 
ígérnek. Ahogyan az első nagyhét 
eseményeiben -  így érzi az evangé
liumokat olvasó ember -  összesű
rűsödik minden létező gonoszság, 
úgy az egyház nagyhétünneplésé- 
ben együtt lehet minden áldás.

Nagyhét dramaturgiája liturgi
kus életünkben egy csodálatos fo
lyamaton vezet végig. Virágvasár
nap Jézust ünneplő, de az árnyé
kokat magában hordozó ujjongá- 
sa, a szenvedéstörténet napokra 
szétosztott, egyre szomorúbb útja, 
nagycsütörtök ajándékot osztó bé
kessége de vihar előtti csendje, 
nagypéntek minden rosszat tömö
rítő, s mégis áldássá forduló tragé
diája, a halál gondolkozni kénysze
rítő hallgatása nagyszombaton, s 
aztán a Feltámadás, az új élet min
dent elsöprő ereje és győzelme, 
örömünnepe húsvét napjaiban. Ez 
az az út, amire hív minket a nagy
heti liturgia.

Nagyhét igazán naggyá akkor 
lesz, ha nem csak belekóstolunk, 
hanem végigjárjuk ezt az utat. Ün
nepünk akkor lesz teljessé, ha az 
egész hét -  minden üzenetével, 
minden késztetésével, minden bá
natával és örömével átjár minket. 
Ezért volt fontos a hitben előttünk 
járóknak, s ezért fontos nekünk, 
mai tanítványoknak, hogy a nagy
hét az igehirdetésre, az istentiszte
leti életre, a Krisztusra figyelésre 
odaszánt idő legyen.

Érdemes csupán egy pillantást a 
múltba vetni. A kereszténység ün
nepeinek magja, gyökere húsvét- 
ban található. A tanítványok, az el
ső gyülekezetek életének közép
pontjában húsvét állt. Minden va
sárnap -  az Úr napjaként -  húsvét, 
az élet ünnepe volt, s az első évről 
évre visszatérő nagy ünnep is Jé
zus feltámadásának az ünnepe 
volt. Csak később alakultak ki hús
vét körül az ahhoz kapcsolódó ün
nepek, majd az év többi részén az 
üdvösség történetével kapcsolatos 
többi jeles napok (karácsony, pün
kösd).

Virágvasárnap -  Jézus jeruzsá- 
lemi bevonulásának emlékünnepe 
(párhuzamban a karácsonyt előké
szítő ádventi időszak első vasár

napjával -  nem véletlen ugyanaz 
az evangélium: Máté evangéliuma 
21.) az érkezőre, a szenvedés útját 
tudatosan értünk vállalóra mutat. 
Áldott, aki az Úr nevében jön! A 
virágvasárnapi istentisztelet fel
adata, hogy örömmel fogadjuk őt, 
s mi is tudatosan beálljunk az őt 
ünneplők sorába, s elhatároljuk 
magunkat a majd Barabást kiál- 
tóktól, a Jézus szeretetét elutasí
tóktól.

Az ősi gyakorlat szerint ott, ahol 
gazdagabb liturgikus élet alakult 
ki, ezen a napon hangzik el éne
kelve, vagy prózában a passió Má
té féle leírása.

A hét első három napja -  ugyan 
sem ágendánk, sem énekesköny
vünk nem ad külön istentiszteleti 
rendet, vagy formát -  a passiótör
ténetben való elmélyülés ideje. Az 
énekek, az igeolvasások, a prédi
kációk el kell hogy mélyítsék ben
nünk a passió egy-egy részletének 
drága üzenetét. Itt lehet, s kell 
megértenünk, hogy minden miat
tunk, helyettünk, értünk történt 
egykor, az első „nagyhéten”. E  há
rom napon olvasták őseink, s bár
csak olvasnánk a gyülekezet kö
zösségében mi is együtt Márk illet
ve Lukács passióit. Az oltárterítő 
lila komorsága szent bűnbánatra 
indít.

Nagycsütörtök -  már csak a fe
hér paramentumok által is -  jelzi: 
állj meg te, Jézus passiójának útját 
járó ember! Egy fénysugár ragyog 
bele a bűn és a gonoszság sötétjé
be. Isten szeretetének végtelen fit- 
ka: az önmagát táplálékul adó 
Krisztus vendégei lehetünk. Min
den lefelé tart, a hét eseményeiben 
ott tombol a gonosz, de Urunk 
szeretete felülemelkedik ezen, s 
láttatni engedi a ránk váró, éppen 
a nagyhét eseményei miatt meg
nyílt lehetőséget: az üdvösség tit
kát, hitünk reménységét, az Isten 
országa „királyi mennyegzőjének” 
kóstolóját. Ez az úrvacsora igazi 
ünnepe. Nem véletlen, hogy sok 
helyen a gyülekezet belső körének, 
ez a legbensőségesebb, legmeghit- 
tebb találkozása az oltárnál, az Úr 
asztala körül.

Nagypénteken minden sötétbe, 
feketébe öltözik. Csak a „keresztfa 
titka tündököl”, csak a kereszt „fé
nye” ragyog. Jézus szenvedésedről 
mostan elmélkedem... -  énekel
jük. Jézust siratjuk? Nem egysze
rűen „csak” őt! Lukács evangéliu

mának jézusi mondata emlékeztet: 
Ne engem, hanem magatokat siras
sátok! Ide vezet a bűn, ide sodor az 
én Istentől való elszakadásom, bű
nöm is. De itt tárul fel az Isten sze
retetének mélysége is: még erre is 
hajlandó volt, hogy vállalja a „fáj
dalmak Férfijának” útját, vállalja, 
hogy „emberektől megvetettként” 
a „kínos halál”-ban legyen része. 
Meghalt, hogy számunkra ne a ha
lálé legyen az utolsó szó. Felcsen
dül a 22. Zsoltár is: „Én Istenem, 
én Istenem, miért hagytál el en
gem?” Az Istentől elvetettség 
mélységét is megjáró Jézus, s az Is
tentől bűnei miatt eltávolodott, el
szakadt ember segélykiáltása.

A régiek, s ma is római testvére
ink ezen a napon János evangélis
ta passióleírását olvasták, elmél- 
kedték végig. Számunkra, mai ma
gyar evangélikusok számára az 
énekeskönyv „K” (Passiói isten- 
tisztelet) rendje nyújt nagyszerű 
lehetőséget Jézus megváltó szen
vedésének és halálának a végig
gondolására, végigimádkozására. 
A négy evangélista lejegyzését 
összesítve, vezet minket végig ez a 
rend nagypéntek eseményein. Az 
egyes történetszakaszok között 
felcsendülnek a legszebb korátok: 
magyarázva az eseményeket, s a 
hit szavával válaszolva mindarra, 
ami értünk történt. Bárcsak minél 
több gyülekezetben használnák ezt 
a formát nagypénteken.

Az ősi gyakorlat szerint ezen a 
napon már nincs mise, csak igei is
tentisztelet (a gyakorlat logikus, 
hiszen ezen a napon Jézus nincs az 
élők sorában, s az úrvacsorában az 
élő Jézus adja magát). Nálunk az 
úrvacsora sokak számára ezen a 
napon (talán egy évben egyszer) 
igazán a középpontban áll. Nagy
péntek a protestánsok ünnepe -  
halljuk itt-ott a véleményt. Úgy hi
szem akkor az, ha a kereszt esemé
nyeire, a gyásznap sötétjére húsvét 
fénysugara vetül. „Hittel nézek ke
resztfádra” -  énekeljük másik pas
sióénekünkben - , de ez a hit már 
húsvéti hit, hiszen mi nem csak 
nagypénteket látjuk ezen a napon, 
hanem húsvét felől látjuk Jézus 
bűnt oldó és törlő halálát is.

Nagyszombat „csöndes szom
bat”. Sok helyen hallgatnak a ha
rangok, nincs istentisztelet. Az 
előkészület napja azonban ne az 
ünnep külsőségeit készítse elő, ha
nem engedje „lecsengem” ben

A bárány m int szim bólum

ábrázolásban és szimbolikában for
dul elő. Jelentése minden kultúrában 
azonos: félénkség, jámborság, enge
delmesség, türelem, egyszerűség, ár
tatlanság, szeretet, az áldozati jelleg. 
Ám a bárány mint Krisztus-szimbó

lum, kizárólag keresztény gyökerek
kel rendelkezik, nem azonosítandó a 
más képábrázolásokon látható ju
hokkal.

A bárány már az ószövetségi em
ber gondolatvilágában is jelen van, 
hiszen a juh egyrészt mint a legfőbb 
megélhetési forrás szerepel az életé
ben, másrészt pedig -  és ez az előző
ből következik -  a leggyakrabban 
előforduló áldozati állat is.

A kereszténységben a húsvéti bá
rány lett legkorábban Krisztus-szim
bólum. Jézust a páska ünnepén fog
ták el és feszítették meg, és ahogyan 
az Egyiptomban levőket megmenti a 
páskabárány vére, úgy menti ki a ha
lálból a hívőket a Krisztus vére -  írja 
Jusztinusz egyházatya. A bárány az új 
exodus, a régi szövetségből az új szö
vetségbe való átmenet jelképe lett. A 
Zsidókhoz írt levélben több utalást is 
találunk az egyiptomi kivonulás 
mozzanataira, amelyeket a levél író
ja párhuzamba állít a keresztény 
életbe való beavatással: „Hit által

rendelte el a páskát és a vérrel való 
meghintést, hogy a pusztító ne érintse 
elsőszülötteiket. ” (11,28) „Mert amely 
állatok vérét a főpap beviszi a szentély
be a bűnért, azoknak testét megégetik 
a táboron kívüL Ezért Jézus is, hogy 
megszentelje a népet tulajdon vére ál
tal, a kapun kívül szenvedett. ” 
(13,11-12).

A Jelenések könyvében a bárány 
Jézus a trónon ül, felnyitja a tudást, 
az erőt és hatalmat jelképező köny
vet, ő az új Jeruzsálem világossága, 
ő  az élet és életet ad: .^Azután meg
mutatta nekem az élet vizének folyóját, 
amely ragyogó, mint a kristály, s az Is
ten és a Bárány trónusából ered. ” (Jel 
22,1- 2)

A bárány a húsvéti ünnepi asztal 
fő étke volt, mára azonban már kiko
pott az ünnepi étrendből. Ennek 
egyik fő oka az, hogy sokan nem sze
retik az ízét. Pedig elkészítésének 
sokféle változata van és minden for
májában finom, fejedelmi étel.

Sánta Anikó

Van itt egy la k á s ...nünk a passió eseményeit, hogy 
azután ne felületesen, hanem a ha
lálon aratott győzelem igazi csodá
ját átélve ünnepelhessük húsvétot.

Húsvét vasárnapja a világtörté
nelem fordulópontja. Meghalt a 
halál, győzött az élet. „Győzelmet 
vettél, ó, Feltámadott" -  énekeljük, 
hogy azután folytathassuk hitvallá
sunkkal: „Jézus él, én is Vele, hol 
van halál nagy hatalmad”. Nagyhét 
csúcsához érkeztünk, hitünk igazi 
középpontjához, minden ezért tör
tént, Isten végtelen szeretete ezért 
vállalta a legnagyobb mélységet is, 
hogy az élet győzzön, hogy nekünk 
születésünk pillanatában halálra 
ítélt embereknek ÉLETÜNK, 
örök, kiteljesedő életünk legyen. 
Húsvét liturgiájának minden moz
zanata ezt az örömhírt (evangéliu
mot) zengi. ^4z Úr feltámadt, való
ban feltámadt!” hirdeti a zsoltár 
keretverse! S olyan jó lenne, ha ez 
nem csak a zsoltár előtt hangzana 
el, hanem ez lenne a húsvéti kö
szönésünk is.

A sok-sok ősi szokás, amely eh
hez a naphoz kötődik, segít min
ket, hogy nagyhét sötétje után el
teljünk fénnyel. Az előttünk járó 
keresztények együtt töltötték az 
éjszakát imádsággal, s együtt vár
ták a hajnalt, a fény felragyogását. 
Krisztus, a világ világossága, a mi 
világosságunk felragyog -  hirdette 
a fény ünnepe. Az üres sírból ára
dó fény, a felkelő nap fénye az 
Élet Urát hirdeti. A  „Halott vol
tam, de íme élek" mindent megvál
toztató jézusi mondata kell, hogy 
átjárjon minket húsvét reggelén. 
Egyre több gyülekezetünkben éb
red újra a szokás: a húsvét hajnali 
istentisztelet hagyománya. Csak 
örvendezni lehet ennek. S bár az 
énekeskönyvünk énekverses rend
je sajnos nem ad a nagyünnepek 
számára külön, saját énekhármast, 
talán mégis másként énekeljük 
ezen a napon a nagy-glória énekét 
(„Hogyne dicsérném az Istent”, 
vagy „Dicsérjük Istent”).

Húsvét hitünk alapja. Hitünk -  
ha valóban hit, húsvéti hit. Külön
ben -  írja a keresztről oly sokat el
mélkedő Pál apostol -  hiábavaló 
minden: Húsvét nélkül (ha Krisz
tus nem támadt fel) hiába való az 
igehirdetés, és hiába való a mi hi
tünk is.

Nagyhét egésze, folyamata, 
minden egyes napja és részlete ve
zessen el minket a húsvéti hithez, a 
Feltámadottal való személyes ta
lálkozáshoz.

Hafenscher Károly (iQ.)

_amely mindenki előtt nyitva áll -
ezekkel a szavakkal invitálta a 
gyógyászati segédeszközöket be
mutató mintalakásba Sülé Emőke 
az ünnepélyes megnyitó résztvevő
it. Ebben a lakásban rendeltetés
szerűen láthatják az érdeklődők: 
hogyan, milyen eszközökkel bol
dogulhat a beteg, idős vagy moz
gássérült ember, milyen hasznos 
tárgyak könnyíthetik meg számára 
az életet. A Németországból 30 év 
után hazatért üzletasszony egyút
tal második üzletét is megnyitotta 
a Deák téri templom mellett, a Sü
tő utca 2. szám alatt, ahova tolóko
csival is bejöhetnek a vásárlók, 
hogy személyesen is kipróbálhas
sák a számukra szükséges segéd
eszközöket. A ház második emele
tén lévő bemutatóteremben pedig 
szakszerű tanácsokat is kaphatnak 
az érdeklődők. A lakásban látható 
nagy választék nem a luxust, ha
nem az emberibb, méltóbb életet 
szolgálja, a hidraulikus ágytól 
kezdve a félkezes evőeszközökig. 
Bár több közülük a nyugati csúcs- 
technika remeke, mégsem megfi
zethetetlenek, mert a társadalom
biztosító jó részükhöz támogatást 
ad, ily módon az orvos által felír- 
hatók. A bemutató-lakással nem 
csupán a betegek és a hozzátarto
zók igényeit kívánják kielégíteni, 
hanem szakoktatási célokra is kí
vánják használni. Hiszen a házi 
ápolók továbbképzése jóval haté
konyabb egy valódi lakásban, mint 
egy kórházi, imitált környezetben.

Sülé Emőke, a Gerontex igazga
tója, üzleti hasznának 30 százalékát 
az evangélikus egyház diakóniai 
céljaira ajánlja fel. Erről nem so
kat beszél, csupán annyi magyará
zatot fűz hozzá: életútján mindig 
érezte az isteni gondviselést. Né
hány évvel ezelőtt egyik szemére 
elveszítette a látást. Pályája -  ta
nár volt -  kettétört, hirtelen nem 
tudott mit kezdeni az életével. A 
gödörből erős hite segítette ki, s 
az, hogy úgy tapasztalta: hazájá
ban szükség lehet rá ... A  szociális 
munka mindig érdekelte, az öre
gek vonzották, a betegekkel együtt- 
érzett, így hát magától értetődő 
volt, hogy ezen a területen próbál
ja ki magát. Bár addig távol állt tő
le az üzleti tevékenység, most 
mégis meglepően gyorsan beleta
nult a gyógyászati segédeszközök 
forgalmazásába. A  kezdeti nehéz
ségek után most már jól látszanak 
az eredmények is. Émőke ezért 
úgy gondolja, kötelessége valamit 
visszaadni. Rászoruló pedig van 
éppen elég.

A  megnyitón megjelentek egy
házunk vezetői is. Frenkl Róbert 
országos felügyelő, az egészségbiz
tosítási önkormányzat alelnöke 
szerint most, amikor a kor és a 
szükség sürgeti a házi betegápolás 
fejlesztését, hiánypótló és nagyon 
fontos tevékenységet folytat a 
Gerontex. Harmati Béla püspök is 
meleg szavakkal biztatott a folyta
tásra és áldást kért munkájukra.

A diakóniai testvérközösség csendesnapjai 
Piliscsabán

Március 13-15.
Igazából azt a címet is mondhattuk volna: ,̂ A diakóniai munkások 

SZABADEGYETEME Piliscsabán. -  Ez a cím nem fellengzős okoskodást ta
kar, hanem benne jelezni szeretnénk elsősorban a Krisztus keresztjéhez veze
tő igehirdetések mélységét, s Urunk előtt való megállásunk megbékélt csend
jét. -  De jelezni szeretnénk rövid beszámolónkban azt a valóban „nem közép- 
iskolás fokú” szellemtörténeti áttekintést Dániel könyve 4. fejezet alapján, 
mely a „Hívőgondolkodás és a gondolkodó hit” rálátását ajándékozta a szere
tetszolgálatunk hétköznapi munkásainak: mai életünk általános mozgásirá
nyaira. Megsejthettük egy kicsit, hogy Európa s benne hazánk útja „merre ha
lad”! A másik gondolatkör az idősgondozás legnehezebb feladatával, az „el- 
menésről”, haldoklásról, a meghalásra való, de végül is az örökéletre való fel
készítésről szólt. Ebben a sorban fontos segítséget kaptunk a hozzátartozók 
lelki támogatásának szolgálatára is. -  Nyolc Szeretetotthonunkból érkeztek 
munkatársak erre a böjti elcsendesedésre, melyen a szolgálatokat Ribár János 
esperes végezte, hisszük áldásra!

Csizmazia Sándor

Húsvéti harangzúgásharangok hozzátartoztak az életünkhöz. S tartoznak 
ma is. Ha a hangjuk eljuthat hozzánk. Ma mára nagy

városokban élők nem hallják őket. Csak akik temp- 
lomközelben laknak. Vagy templomba mennek A haran
gok szavát ma elnyomja a motorzaj és a jármüvek dübör
gése.

Pedig a harangoknak rendeltetésük van. Kísérnek ben
nünket földi utunkon. Keltenek reggel, imádkoznak értünk 
vagy helyettünk az új napért, kísérnek esti nyugovóra, békét 
esedezve körénk és a lelkűnkbe.

^i4Ivó  c s i l l a g o k  s b a g l y o k  a l a t t  s z ó l 
n a k  a h a r a n g o k ,  b o n g v a ,  r e n g v e  t enge -  
l y ü k ö n " - í r j a N a g y  L á s z l ó .

Miért vannak a harangok? A  költő szerint azért,
„Hogy a t o r o n y n a k  l egyen  h a n g j a .  

K o n g n a k  a h a r a n g o k ,  b o n g n a k ,  t a g o l j á k  
az  i d ő  h a t á r t a l a n  ve r s é t ,  n e h o g y  m e g 
ő r ü l j ü n k  va d  f o l y a m á t ó l .  F ö l e m e l n e k  a 
s á r b ó l ,  h á z a s í t j á k  a r o n g y o s  k é p z e l e t e t  
a z ú r  m e n y a s s z o n y h o z ,  a v é g t e l e n s é g h e z .  
S i r a t n a k  a h a r a n g o k ,  v i g a s z t a l n a k .  
M e n n e k  a v i h a r  el é ,  v i t é z i e n  ü t n e k  a 
j é g v e r é s  f e h é r  s z í v é b e ... Á t b e s z é l i k  a 
h a r a n g o k  a t e n g e r t . "  (Nagy László: Jönnek a ha
rangok értem)

A legenda szerint az első harangot a pogány vallású kon
zulból kereszténnyé lett nolai püspök, Paulinus készíttette a 
nolai templom számára 394-ben. Egyházi célú használatu
kat a feljegyzések szerint S a b i n i a n u s  pápa rendelte el 
604-ben. Első történelmi nevezetességű harangok pedig az 
orleansi Szt. István templom tornyában voltak. Azért váltak

híressé, mert amikor C h l o t a r  frank király megtámadta 
a várost, a püspök meghozatta őket. Hangjaiktól, az isme
retlen furcsa zúgástól a frank sereg megijedt és elfutott. Né
metországban N a g y  K á r o l y  idejéből van tudomásunk 
harangok használatáról, és a VIII. sz.-tól kezdve terjedtek el 
a harangszentelések Európa-szerte. A harangöntés a 
XV-XVI. sz.-ban érte el fénykorát.

Vannak nagy harangok. Hatalmas átmérőjű, mély han- 
gúak És kisebb átmérőjűek, amelyek magasabban szólnak. 
Ha egymás mellett kondulnak, egyetlen toronyba zárva, 
hangjuk összecseng, mint versben a rímek, s minden halan
dó megtalálja benne a leikéhez szólót. A  hozzá legközelebb 
állójigyelmeztetést: „ Vigyázz!”.

Es vannak egészen kicsi harangok is. Pici, falusi templo
mok tornyában függők. Temetőkápolnák mellett, haranglá
bakon állók Apró lélekharangok Búcsúztatók Melyek „el
jönnek értünk”.

De ma ünnep van. Húsvét ünnepe. A Feltámadás ün
nepe.

Örömünnep!
A húsvéti harangok vidáman zúgnak Dacolva életünk si

ralmas keserveivel. Gondjainkkal és gyászainkkal. Dacolva 
búval és bánattal. Hitetlenséggel és gonoszsággal. Zúgnak a 
húsvéti harangok A templomba hívók A  fejeket felemelők 
A szíveket kitárók

Zúgnak a húsvéti harangok Éveken át, évtizedeken át 
bongnak biztatnak bennünket a vígasztalás, a boldogságér
zés elfogadására. Évszázadokon át kísérnek bennünket, ta

vaszi barkák között, friss zöld füvek rejtekét kutató, húsvéti 
piros tojásokat kereső, csillagszemü gyermekek között.

Felejtetve napi gondjainkat. Hangjuk elővarázsolja a ta
vaszt.

S i m o n  I s t v á n  gyönyörű versében, a Húsvéti 
körmenet-ben érzékelteti a magyar népnek a középkorból 
eredő, évszázadok óta fennmaradó, soha el nem múló hitét. 
Örök hitvallását. A húsvéti csodát. A  Feltámadás katarzi
sát.

Evangélikus vagyok. Annak vallom magamat. Mégis 
meghat ez a vers: a Húsvéti körmenet. Ha olvasom, őseimet 
látom. Az évszázadok elsüllyedt mélységeiben eltűnőket. 
Ezért idézem a vers néhány részletét.

„A fű zöldbe, s fehérbe
öltöztek a fák.
a meggyvirágszagú égre
parabolát, száz karikát
rajzolsz, pogány duhajunk,
szél, szél, áprilisi,
míg a baldahin lengő
aranysátrát dalárda, gyertya, csengő
kiséri
s négy ember a magasba tartva viszi.

s végül árad a görbe-útu 
kék hegyek alatti tiszta falu

megfáradt, áhítatos 
kimosdott népe.
Áldott szombati este!
A harangszó aranyos felhőkig evezve 
duhqj nótát csap a térés világnak.
Mennek, mennek, fölcsap a por.

Énekelnek istállók, pqjták 
s fészerek közt, a hosszú utón.
Fehér ingük alatt az ér 
kötélként kidagad nyakukon.
Törtek sok századon át, 
pestisen át, 
háborún át,
de évenként egyszer csak vigan kidalolják 
teli torokból,
világgá szólják a tavaszi porból 
a nagy himnuszt, az álleliyát.

A menet utolsót kanyarul
állelujázva,
mert itt a tavasz,
s egy verejtékes nyár jön a virágsugaras, 
minden évben halottaiból 
feltámadó, ős mezei világra...”
Alleluja!
Áldott húsvéti ünnepeket!

Lenhardtné Bertalan Emma
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A m isszió  em lékei
Idestova már egy esztendeje,annak, hogy dr. Bálint 

Zoltánék családostul Pápua Új-Guineába érkeztek 
„missziói területre”, hogy az ottani egyházban segít
senek. Köztudott, hogy a bennszülöttek között erőtel
jesen fejlődik, gyarapszik az evangélikus egyház. A 
nagy kiterjedésű szigetvilágban ezért létfontosságú a 
közlekedés javítása, az érintkezés megvalósítása. 
Utak és hidak kellenek, hogy a hegyek és folyók által 
elzárt területekre is eljusson a segítség akár egészség- 
ügyi, akár anyagi, vagy kulturális viszonylatban. Ezek 
tervezésében, megépítésében veszik igénybe hazánk
ból odakerült testvérünk mérnöki szakismereteit és 
embertársi szeretetét.

A nyolcszázezer lelkes pápua evangélikus egyház 
egykori megszervezőjének tulajdonkeppen Johann 
Flierl bajor misszionáriust tartják. A bajor misszió az 
elmúlt évben emlékezett arra, hogy 110 évvel ezelőtt 
szállt ott partra Ausztráliából jövet a lelkes hittérítő. 
Évtizedeken át járta társaival az őserdőben az apró 
településeket, prédikálta az evangéliumot, tanítgatta 
a gyerekeket és felnőtteket, míg az egyházi élet lassan 
kialakult a valamikor „emberevők” között. Isten 
hosszú élettel áldotta meg Johann Flierlt. Élete utol
só éveit Neuendettelsauban töltötte nyugalomban.

így történhetett, hogy ezzel az idős úttörő missziós 
munkással megismerkedhetett még a negyvenes évek 
elején egy magyar evangélikus lelkész is, aki akkor 
ösztöndíjasként Neuendettelsauban folytatott tanul
mányokat. Az érdeklődő fiatal lelkészt megkedvelte 
és barátságába fogadta a nyitott szívű Flierl misszio
nárius. Ennek jeleként adta át neki több írását és 
fényképét is emlékül. Az elmúlt hetekben ez a lel
késztestvérünk -  dr. Pusztai László, az evangélikus 
múzeum munkatársa -  Külmissziói Egyesületünknek 
ajándékozta féltve őrzött kincsét további megőrzésre, 
így kaptuk meg Johann Flierl misszionárius fényké
pet, maid azt a kéziratot, amelyben visszaemlékezik a 
misszióban töltött éveire, élményeire. Egy fénykép
gyűjteményt is kaptunk a pápua evangélikusok múlt
járól, életerői, valamint egy érdekes iratot, amelyben 
a beszarábiai Taruntino evangélikus településének 
sorsáról olvashatunk. Külmissziói Egyesületünk hálá
san köszöni dr. Pusztai László lelkész nagybecsű aján

dékát, amelyet most együtt őrizünk Kunos Jenő Kína- 
misszionárius néhány hagyatékként ránk maradt kí
nai könyvével és egyházi öltözetével. Példája talán 
másokat is bátorít ilyen lépésre, hogy tárgyi emlékek
kel is gyarapítsák Egyesületünket.

A misszió barátait július 9-12 napjain Piliscsabán 
tartandó konferenciánkra hívjuk és váijuk. A gyerme
kek részére pedig augusztus 10-15. között ugyancsak 
Piliscsabán lesz külmissziós táborozás.

Bencze Imre

MOZAIKOK PRÉDIKÁCIÓKBÓL

A feltámadás titka
lK or 15,12-14; 35-43

A z 1942. évi doni harcokban el
tűnt U r b á n  E r n ő  hivatásos tá
bori lelkész a bázeli egyetem 1932. 
nyári félévében ösztöndíjas hallgató
ként E d u a r d  T h u r n e y s e n  
professzor előadásait hallgatta. A  
teológiai tanár egyúttal egyik gyüle
kezet lelkészi szolgálatát is ellátta. A  
fiatal magyar lelkész természetesen 
az igehirdetéseit is hallgatta. Lelke
sen tért haza és a rákövetkező évek 
evangélikus teológiai és igehirdetési 
megújulásának jelentős munkása 
lett. A z ő  indítására és irányításával 
a soproni Evangélikus Hittudomá
nyi Kar hallgatóinak ifjúsági köre le
fordította az 1941-42. tanévben 
Thurneysen előadásainak Urbán 
Ernő által készített jegyzeteit és né
hány megjelent prédikációját. A z  
1935. nyári félévben G r o ó  G y ű  - 
l a posztgraduális hallgató jegyzetel
te Thurneysen előadásait. Akkor 
már a bázeli egyetem professzora 
volt K a r l  B a r t h .  Groó Gyula a 
Bázelben kapott indításokkal jö tt 
haza. Magam is hallgattam mindkét 
professzor hatását tükröző, a győri 
templom szószékén elhangzott ige
hirdetéseit. A  soproni fakultás ifjú
sági köre által készített kötet A z  
ig e  s z o l g á l a t a  címet viseli. 
Egyházunknak ma is öröme telhet a 
jövendő lelkészek ilyen akcióiban. 
A z elmúlt év végén a Teológiai Iro
dalmi Egyesület R u d o l f  B u l t -  
m a n n :  Jézus Krisztus és a mitoló
gia című, amerikai egyetemeken tar
tott előadássorozatát jelentette meg.

E . T h u r n e y s e n  alábbi rövi
dített igehirdetése a húsvéti ünnepek

alkalmából különösen időszerű. A  
kötetbe ezt a prédikációt Groó Gyu
la, akkor győri vallástanító lelkész 
fordította. A  nyolc éve elhunyt teoló
giai tanár emlékezetét is szolgálják 
ezek a mozaikok

Korinthusban olyanoknak prédi
kál Pál, akik nem tudtak hinni a fel
támadásban. flyen emberek közöt
tünk is, másutt is szép számban 
vannak. Sokszor talán magunk is 
hitetlenül vagy legalábbis fél-hittel 
ülünk a gyülekezet soraiban. Pál 
apostol éppen az ilyen emberekkel 
tusakodik. Hiszen a mi egész ke
resztény voltunk azzal áll vagy bu
kik, hogy hiszünk-e a halottak feltá
madásában. Valaki egyszer találóan 
azt mondotta, hogy a halottak feltá
madása olyan fontos, mint egy bolt
ív záróköve. Ez tartja össze a meny- 
nyezetet. Ha kivesszük, az egész 
boltozat beomlik. Korintusban vol
tak olyan emberek -  s ilyenek kö
zöttünk is akadnak -, akik úgy véle
kedtek, hogy a halottak feltámadá
sa zárókövét ki lehet venni a hitből. 
A  hit nélküle is hit. A  feltámadás 
nélkül is beszélhetünk kegyelem
ről, bocsánatról. Ez azonban végze
tes tévedés! Ha kihagyjuk a Bibliá
ból a halottak feltámadását, akkor 
összeomlik az egész Biblia.

A  feltámadásban való hitet 
azonban éppen az nehezíti meg, 
hogy a feltámadásban h a l o t t a k  
támadnak fel. A halál gyakorlati
lag és egyszerűen annyi, mint 
holttest, sírhant, koporsó, enyészet 
és por. Vége az embernek, egé
szen vége. Határ a halál. A feltá

madás pedig nem más, minthogy 
vége a végnek, eltörli azt a pontot, 
melyet a halál életünk végére tesz.

Van elég okunk, hogy felvessük 
a kérdést: mi módon támadnak fel 
a halottak? Pál felel erre a kérdés
re, mégpedig akként, hogy ő is far
kasszemet néz a halállal. E világon 
sokra vihetjük, dolgozhatunk a jö
vőért is, mennyi mindent építhe
tünk és alkothatunk. Ámde min
den fáradozásunk, tevékenysé
günk csak addig terjed, ameddig 
az életünk. Pál a vetőmag hasonla
tával szemlélteti ezt. Vetésen az 
ember egész életét érti, minden 
munkáját és alkotását. Amit el
vetsz, nem elevenedik meg; előbb 
el kell pusztulnia. Figyeld meg -  
szólít fel az apostol - ,  azon a he
lyen, ahol ősszel a mag a földbe 
került és ott elrothadt, ugyanott 
egy hajtás zsendül ki tavasszal. Ez 
következik be a feltámadáskor. Jé
zus Krisztus elsőként törte szét -  
érettünk! -  a halál bilincseit.

Pál apostol nagyon jól tudja, hogy 
amikor a feltámadás forog szóban, 
megáll az eszünk, emberi fogal
maink és elképzeléseink széttörnek. 
Nyilvánvaló, hogy itt Isten teremtő 
cselekvéséről van szó. Ezért a feltá
madás titok, felfoghatatlan titok. A 
feltámadás reménysége, hogy a ha
lálban is Isten kezében vagyunk. 
Ugye, hogy akkor nem kell tovább
ra is tépelődnünk. Ez a reménység 
egy csöppet sem tesz alkalmatlan
ná, sőt ellenkezőleg, ez vértez fel 
igazán bennünket az életnek szol
gálatára. Isten ajándékozó Isten, ő 
adja a hit bizonyosságát szent igé
jén keresztül, és ő adja az oltárnál, 
amikor nekünk adja az érettünk 
megtöretett test és az érettünk ki- 
ontatott vér ővele való közösségét.

Veöreös Imre

„TÁMADJ FEL ÚJ ÉLETRE...”

„A hitnek semmi sem nehéz..."
(Énekeskönyv 225. ének)

Már a cím is megbotránkozta
tó. A világi ember csak legyint rá, 
mert az egyház dolgait „irreális” 
dolognak tartja. De a hívő keresz
tyén ember is meghökken ezen. 
Sőt: a hívők is joggal kérdőjelezik 
meg és joggal cáfolják meg. A hit
nek semmi sem lenne nehéz? A 
hívők azt gondolhatják erre a 
mondatra, hogy ez csak Jézus hité
re vonatkozhatik, aki a keresztet 
is tudta vállalni. De mi, halandó 
emberek ezt nem mondhatjuk el.

A betegség, a csalódás, ku
darc, a nélkülözés vagy a 
koporsó... Mindez nem lenne 
nehéz? tyA hitnek semmi sem ne
héz.” Ameddig ezt a mondatot, 
mint elméletet, vagy mint az egy
ház felszólítását ízlelgetjük, való
ban túlzás és szinte megbotrán
koztató állítás. De ha ezt átültet
jük a gyakorlati keresztyén élet
re, akkor közelebb kerülünk a 
megértéséhez. Mert emlékez
nünk kell arra, hogy mit mond 
Jézus a hitről, vagyis az 0  köve
téséről. Jézus mindig óv a nagy

szavaktól, a felszínes lelkesedés
től. Viszont sokszor hangoztatja, 
a hit útja cseppet sem könnyű. 
Arról beszél, hogy neki magának 
„nincs fejét hová lehajtani”... 
Hangoztatja, hogy övéinek na
ponta fel kell venniük a saját tu
lajdon keresztjüket. Jézus hív, de 
nem csalogat. Nem hiteget, nem 
ígérget. Viszont az igében az is 
benne van, hogy minden gon
dunkat Jézusra vethetjük, mert 
Néki gondja van ránk (lP t 5,7). 
0  emberré lett értünk és közénk 
jött, nem a mennyből „pártfo
golt” csupán, hanem közösséget 
vállalt velünk és ezért nagyon jól 
tudja, hogy az övéinek milyen 
terheket kell hordozni.

Hit által sokan felismerték 
már: a terheket azért rakja ránk 
Jézus, hogy belássuk: ezek nem a 
mi erőnkhöz vannak méretezve, 
és csak úgy tudjuk elhordozni, 
ha a terheket Őrá vetjük. Ez el
sősorban vonatkozik a terhek- 
terhére, a bűnre is. Sem a ma
gunk, sem mások bűnét nem

tudnánk elhordozni Jézus nél
kül. De a teher vonatkozik min
dennapi gondjainkra is. És ez
után már a hívő keresztyén em
ber is megszólalhat és bizonysá
got tehet arról, hogy igenis Jé
zussal el tudunk hordozni min
dent. Miért van az, hogy embe
rek# a szegénység nélkülözésé
ben, betegágyon, koporsó mel
lett is tudnak megnyugvást talál
ni, tudják továbbfolytatni az éle
tet, mert megtanulták terheiket 
Jézusra hagyni. Luther Márton 
azt mondja, hogy a szenvedés azt 
jelenti, hogy egy „magasabb osz
tályba léphetünk” Isten iskolájá
ban. És ez feljebb és előbbre 
visz. Tudjuk, hogy a gyógyszer is 
az átmeneti mellékhatások dacá
ra a főbajt meggyógyíthatja.

A húsvétkor feltámadt és élő 
Krisztus, aki győzedelmeskedett 
poklon, halálon és megtörte az 
Ördög hatalmát, kínálja nekünk 
a hit ajándékát hétköznapi ter- 
heink elhordozásához.

Gáncs Aladár

Feltámadott...!
Szeretem a tavaszt. Hiszen a tavasz: maga a feltá

madás. És a feltámadás: maga a győzelem: „...halott 
voltam, de íme, élek örökkön-örökké. ” (Jelenések 1,18) 
Nézem a nyíló tulipánt az íróasztalomon, s arra gon
dolok; van valami különösen szép ebben: a húsvét lé
lekben átélt, szívben megszülető örömének páratlan 
kiábrázolása, méltó díszlete az ébredő természet. Tá
lán sohasem olyan színes és üde a világ, mint éppen 
tavasszal. Számomra egyértelmű: többről van szó, 
mint egyszerű, „menetrend szerinti” évszakváltásról, 
vagy a falinaptár idejétmúlt lapjainak letépéséről. 
Ünnep ez, valódi, „ott kinn” és ünnep „itt benn”.

Garamszentbenedeki festő (XV. sz.): 
Feltámadás

Sokszor megpróbáltam már elképzelni, milyen is 
lehetett AZ A REGGEL. A hét első napjának hajna
la. Láthatatlan vetítővásznon pergetem a képeket, 
ahogyan azt az evangéliumok tanúságtétele nyomán 
kétezer év óta oly sokan megtehették és teszik ma is. 
Milyen illatok és hangok tölthették be a sírkertet? 
Volt-e madárdal, átszűrődött-e a napfény a lombo
kon? Nem tudom. Csak egyvalamit: a sír üres! Miért is 
keressük hát a holtak között az élőt? (Lukács 24,5) S 
egyáltalán, keressük-e Őt, az Urat, olyan őszinte 
vággyal és hajnali sietséggel, mint Mária és az asszo
nyok, vagy megelégszünk azzal, hogy mások, máshol 
találkoznak Jézussal, mi pedig majd egyszer, talán, ha 
ráérünk, ha ráhangolódunk, ha nem jön közbe sem
mi, ha...?!

Sosem volt a történelemben sorsfordítóbb pillanat, 
nem volt evangéliumibb: örömtelibb „nincsen” (Nin
csen itt, mert feltámadt -  Máté 28,6), nem támadt meg- 
ingathatatlanabb bizonyosság emberi lélekben az 
üres sír kezdeti, de még alig-alig értett -  s fölegvre- 
mélni sem mert! -  üzenete nyomán, mint húsvét haj
nalán. S nem állíttatott egyén és emberiség ennél ko
molyabb, kikerülhetetlenebb válaszút elé, mint 
AZON A REGGELEN, mikor a tizenegy hírül vitte, 
hogy az Úr feltámadt:

-  Nincsen itt” -  mert itt van! A sír üres -  mert „El
végeztetett!” Élő és jelenvaló Krisztus, és köszöntésé
nek („Legyetek üdvözölve!” Máté 28,9) felkiáltójele 
egyszersmind életünk leghatalmasabb kérdőjele is: 
tudniillik mit kezdünk mi, itt és most, ezzel a ténnyel. 
Hitünk centruma-e Krisztus keresztje, a róla szóló be
széd számunkra valóban Istennek ereje-e, vagy egy 
felkavaró, nyugtalanító, esetleg közömbös „informá
ció” a feltámadás, melyet történetileg megmagyaráz
ni nehéz, hinni még nehezebb?!

Ünnep van. A természet legszebb tavaszi díszében 
köszönti a Megváltót. A teremtett világ harmóniája, 
ha lehet, még jobban aláhúzza a vágyat a lelki meg
újulásra, megtisztulásra, a belső békére. Igen, van 
szabadulás, számunkra is van lehetőség az újrakez
désre. Mert a z ú r -  feltámadott...!

Kőháti Dóra

Még egyszer a ZSINATról, talán nem utoljáraAz 1991-ben összehívott Zsinat mandátuma ez év 
. nyarán lejár. Az előző Zsinat 1966-ban ülése

zett, mindössze két napig. E 30 évvel ezelőtt összehí
vott, „kézzel vezérelt” Zsinat magán viselte a kádári 
éra minden ún. pártállami jegyét. „Törvénykönyvet” 
alkotott -  olyant, amilyent, ma is nyögi még maradvá
nyait az evangélikus társadalom - , s megszabta Egy
házunk lehetőségeit majd egy emberöltőnyi időre.

A jelenlegi Zsinat összehívására már a világtörté- 
nelmileg is jelentős társadalompolitikai események 
zajlása közepette, a rendszerváltás után, az 1948 után 
első szabadon választott parlament működési ideje 
alatt történt. Ekkor már Egyházunkat nem kötötte 
gúzsba a diktatúra évtizedei alatt fennálló „egyez
mény”. Szabad környezetben, szabadon kezdhetett 
munkájához.

Történelmi küldetést kellett teljesítenie ennek a 
Zsinatnak! A visszanyert függetlenség, a szabad társa
dalom által kínált lehetőséggel élve, Törvénykönyvet 
kell(ene) alkotnia néhány hónapon belül. TÖR
VÉNYKÖNYVET, amelyik átfogóan rendezi, meg
nyugtatóan lefedi Egyházunk valamennyi jogi szabá
lyozást igénylő, érintő viszonylatait. Ezek között -  
rangsor felállítása nélkül -  értelemszerűen vannak 
olyanok, amelyek kizárólag belső viszonyainkat ren
dezik, s vannak olyanok (pl. az oktatás igazgatásának, 
megvalósításának területe), ahol az állam szabályozá
sa -  világi jogszabályok -  természetesen nem hagyha
tók figyelmen kívül; ahol tehát egyházi jogszabályal
kotásunk nem kizárólag „belső” viszonyok szabályo
zását érinti.

Amennyiben sikerül -  Isten segítségében bízva si
kerülnie kell! -  a teljes Törvénykönyvet megalkotni a 
hátralévő rövid idő alatt, akkor ez a Zsinat jó érte
lemben véve jelöli ki talán újra nemzedéknyi időre

Egyházunk működésének kereteit, irányait. A kere
tet, irányt természetesen világi értelemben használva, 
hiszen a valódi Keretet és Irányt az ÚR szabta, szab
ja meg.

Tbdni kell, hogy a Zsinat -  határozottan és markán
san különbözve bármilyen katolikus értelemben vett 
Zsinattól -  hitelvekkel, hitdogmákkal nem foglalko
zott, nem is tekintette ezt feladatának. A Zsinat előtt 
álló cél tehát nem a hit, hanem „csak” a hit gyakorlá
sa kereteinek, feltételeinek a megújítása volt kezdet
től, vagyis az Evangélium terjesztéséhez minél jobb 
lehetőségeket teremteni a jövőre nézve! Ebből az elv
ből kiindulva, a Zsinat végig rendező elvnek tartotta, 
hogy a hitélet a gyülekezetekben (egyházközségekben) 
zajlik, az egyházközségeknél magasabb egyházkormány
zati és a más funkciót ellátó egyházi szervek működése a 
gyülekezeti hitélet javítását, támogatását, biztosítását 
kell, hogy szolgálja. Nem mond ellent ennek a célnak 
az, hogy Hitvallási nyilatkozatunkat a Törvénykönyv 
tartalmazza.

Visszatekintve az eltelt öt és fél zsinati évre, azt kell 
mondani, hogy noha nagy munkát végzett eddig is a 
Zsinat, munkáját még nem fejezte be. Egy, a közvéle
mény szerint is nagyon jelentős kérdésben, nevezete
sen a területi beosztás, tehát a kerületek számának 
megállapítása tekintetében még nem tudott érdem
ben határozni.

A területi beosztás kérdésében már sokan nyilat
koztak eddig is, a vita lényege a kedves testvérek előtt 
nyilván ismert. E cikk keretei egyébként sem teszik le
hetővé a részletes okfejtést. Azt azonban ki kell jelen
teni, hogy a Zsinat e körben megfogalmazott többségi

állásfoglalásai a változtatás irányába mutatnak. A kö
zelmúltban az országos felügyelő is kifejtette állás
pontját e hasábokon, az új bor új tömlő bibliai hason
latát felhasználva. Nyilvánvaló az is, hogy pusztán a 
változtatás kedvéért nem illik, és nem is szabad vál
toztatni, de azt feltétlenül szem előtt kell tartani, hogy 
a jelenlegi területi beosztás oktrojált, azt az Egyház sza
bad akaratából soha nem alkotta volna meg és soha 
nem is fogadta volna el! Ebből kiindulva, a változta
tásra irányuló igény igenis etikus és logikus! A vál
toztatás mellett álló zsinati többség azonban megosz
tott a változtatás mikéntjét, konkrét formáját illetően, 
továbbá a többségi akarat törvényi keresztülvitelét 
nehezíti egy -  egyébként helyes és jó -  ügyrendi sza
bály: a törvényszakaszok elfogadásához elég a határo
zatképes Zsinat jelenlévőihez viszonyított abszolút 
(50%-nál több) többsége, az egész törvény elfogadásá
hoz azonban ún. minősített, 2/3-os többség szüksé
ges! S ha ki is jelenthető: a változtatás megkapná a 
megkívánt minősített többséget, az adott konkrét el
képzelés, egyes javaslat tekintetében ez, tehát a többsé
gen belül a minősített többség, sajnos megkérdőjelez
hető. (Annál is inkább ez a helyzet, mert egyes, jó érte
lemben vett kompromisszumos javaslat, mint pl. a kerü
let -  itt terület - , kizárólag mint spirituális egység egyálta
lán nem illeszkedik Egyházunk megőrzésre, fenntartás
ra mindenképpen méltó hagyományaihoz sem.)

Azt is ki kell jelenteni: gyülekezeteink hitéletének 
minőségét és intenzitását nem az egyházkerületek 
száma szabja meg, de a zsinati törvényekben az egy
ház népének közakaratát kifejezésre juttatni azért 
több lenne, mint jámbor óhaj.

A Zsinat törvényekkel ún. európai módon oldotta 
meg a bíráskodást, iskolaigazgatást, az egyházi tör
vényalkotást stb., hogy csak kiragadjunk néhányat a jól 
megalkotott törvények közül. Külön is utalni kell arra, 
hogy a Zsinat törvényi szinten mondta ki: törvény csak 
törvénnyel módosítható, változtatható meg! Rohanó vi
lágunkban nyilvánvaló, hogy bármilyen jó törvényeket 
alkotott is ez a Zsinat, azok legtöbbike nyilvánvalóan 
nem fogja kiállni az idő próbáját újabb emberöltőnyi 
távlatban. Ebből pedig szükségképpen következnie 
kell -  a Zsinat is emellett van - , hogy e körben, szakít
va az eddigi egyháztörténeti tradícióval, a zsinati man
dátum megszűnte után nyomban újabb zsinati tagokat 
kell választani a célból, hogy az (új) Zsinat összehívha
tó legyen nyomban, amint bármelyik törvény módosí
tása ezt megköveteli. A jövőben tehát lényegében ál
landó Zsinattal fog rendelkezni Egyházunk, azonban 
üléseire csak alkalmanként, az elvégzendő feladatok
hoz képest fog sor kerülni. Bízvást kijelenthető: ha 
bármi mást nem is alkotott volna a Zsinat, ez önmagá
ban is meghatározó mérföldkő az egyházi törvényke
zésben, hiszen mostantól lehetetlen, hogy bármilyen po
litikai nyomásnak, követelésnek engedve, egy törpe ki
sebbség kényszerítse rá akaratát az egyház népére!

E sorok írója sokakkal együtt bízik és hisz abban, 
hogy a Zsinat végül is minden nehézkesség ellenére 
kepes lesz a TÖRVÉNYKÖNYVet megalkotni, s ek
kor minden zsinati tag úgy állhat majd a záró isten
tiszteleten az Úr elé, mint méltatlan szolga ugyan, de 
aki igyekezett a rábízott talentumokkal jól sáfárkod
ni!

Kérem minden testvéremet, imádsággal segítse a 
Zsinatot a munka sikeres befejezéséhez!

Dr. Galli István 
zsinati álelnök
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„TÁ M A D J F E L  Ú J  É L E T R E ...”

... hogy életed húsvét legyen...
(Énekeskönyv 225. ének)

Feltámadt Krisztus, mennybe
ment,

Még sincsen messze tőled.
0  kormányoz múltat, jelent,
5 kezében az ítélet.
Úgy ébredj minden reggelen,
Hogy életed húsvét legyen. -  
Támadj fel, drága népe!

Scholz László 
Idillikus, gyönyörű reggelek: 

hajnalpír az ég alján, harmat- 
csepp csillog egy virág kelyhén, 
trillázó madárdal a magasban... 
-  Mi másképpen ébredünk: még 
sötét van, kegyetlenül csörög az 
óra, idegeinkben még az esti 
film rémképei vibrálnak, lelkün
ket és torkunkat szorongatják az 
új nap feladatai...

Lehet-e másképpen?
Lehet, mert volt egy másik

reggel! Nem romantikusan ró
zsaszínre festett és nem bűnök 
ecsetjével feketére mázolt. Volt 
egy reggel. Soha meg nem is
métlődő, de minden reggelt 
meghatározó, amikor a keresés 
hasztalansága örömmé transz
formálódott, az üresség pedig 
csodás tartalom hordozójává 
lett. Volt egy reggel, húsvét 
reggele...

Erre ébredhetünk: Jézus reg
gelére, hogy ígérete szerint ezen 
a napon is velünk van, mint éle
tünk minden napján. Frontátvo
nulások szirénázó idegességé
ben, fájdalmak közt átvirrasztott 
vagy léhán átmulatott éjszakák 
után. Akkor is, ha színes örömvi
rágok várnak utunkon, akkor is 
ha szürke bánat esője permetez.

Jézus velünk örül sikerek csú
csain és bátorít kudarcok kese
rűségében. Megvéd alattomosan 
közelítő kísértésektől és erőt ad, 
hogy teljesíthessük a ránk váró 
feladatokat. Kiadja lelkűnkből a 
gyanakvás, keserűség gyilkos 
mérgeit, hogy őszintén és tisztán 
tudjunk szeretni. Lecsöndesíti 
önpusztító és közveszélyes indu
lataink viharát is.

Mindennap húsvét reggelére 
ébredhetünk. Jézus jelenlétének 
örömében tölthetjük életünket 
és várhatjuk az alkonyt. Azt az 
utolsót is, hiszen húsvét reggele 
üdvösségünk hajnalát ígéri, 
amelynek örök világosságát már 
nem homályosíthatja el a bűn
nek és halálnak fekete árnya.

Madocsai Miklós

BUDAPESTI AJANLAS
A Magyar Köztársaság Miniszterelnöki Hivatalának, a Magyar Köztársa

ság Országgyűlése Emberi jogi, kisebbségi, vallásügyi bizottságának és a 
Nemzetközi Vallásszabadság Egyesületnek (IRLA) meghívására 1997. már
cius 3-5. között Budapesten nemzetközi szimpóziumot tartottak „Az egyhá
zak szerepe a megújuló társadalmakban” címmel. -  Ezzel a mondattal kez
dődik az a záródokumentum, mely Budapesti Ajánlás címen született meg a 
szimpóziumon.

18 ország küldötte volt hivata
los, ezekből 12-en küldték el meg
bízottaikat. Elsősorban olyan sze
mélyek jöttek el a volt szocialista 
országokból, akik valamely állam, 
kormányzat összekötői az állam és 
az egyházak ügyeiben. Természe
tesen az IRLA képviselői és elő
adói is nagy számban voltak jelen, 
tartottak előadásokat, vezettek 
kerekasztal-megbeszéléseket.

A kormány nevében dr. Vastagh 
Pál igazságügyi miniszter üdvözöl
te a tanácskozást. Személyes vallo
másként mondta el, hogy számára 
az egyházak és a vallások tisztelete 
a hazaszeretet része. Tisztelettel 
tekint a magyarországi egyházak
ra, azok történelmi és a mai mo
dem társadalomban betöltött sze
repére. A kormány álláspontja
ként hangsúlyozta: a lelkiismereti 
és vallásszabadság biztosítása nem 
valamiféle adomány, amiért kö
szönet jár a kormánynak, hanem a 
szabadság és a demokrácia egyik 
legfontosabb alappillére. „Törvé
nyeinknek megfelelően biztosít
juk, hogy az állam semmi módon 
ne avatkozhassék be az egyházak 
belügyeibe... törekszünk arra, 
hogy elősegítsük az egyházak mű
ködéséhez szükséges anyagi ala
pok megteremtését. ...Az anyagi 
támogatás nem a hatalmon levők 
kegyes adománya, amelyért köszö

net vagy netán politikai támogatás 
jár... A jelenlegi társadalmi átala
kulás sokkhatásaival küzdő honfi
társaink számára ma különös fon
tossággal bírnak az egyházak által 
hirdetett erkölcsi értékek. Az or
szággyűlési bizottság részéről Gel- 
lért Kis Gábor elnök szólt a témá
hoz, Platthy Iván címzetes államtit
kár pedig a Miniszterelnökségi Hi
vatal Egyházi Kapcsolatok Titkár
sága vezetőjeként az előkészített 
dokumentumokat mutatta be.

A háromnapos tanácskozás dél-, 
utánjain a vendégek meglátogat
tak egyházi vezetőket, központo
kat. Egyházunk nevében a Fasori 
gimnáziumban fogadta őket dr. 
Harmati Béla püspök, úgy is, mint 
az Ökumenikus Tanács elnöke.

A Budapesti Ajánlás elfogadott 
15 pontjából a következőket emel
jük ki:
. — Tiszteletben tartják a vallás- 

szabadságot és közös meggyőző
désük, hogy a vallásszabadság ott 
gyakorolható a legjobban, ahol az 
állam és az egyházi jog elkülönülé
se fennmaradt vagy megtörtént és 
ahol támogattak egyfajta pozitív 
attitűdöt, amely magában foglalja 
ezek lojális együttműködését.

-  Az egyházak és más vallási kö
zösségek ne tevékenykedjenek po
litikai pártok eszközeiként, de 
mindenkor jogosultak etikai és

Cselekedjünk minden embertelen 
bánásmód ellen!

-  ACAT konferencia Magyarországon -
Március 6-9. között Pilisszentkereszten az Igazság

ügyi Minisztérium Oktatási Központjában tartotta évi 
szemináriumát ez a nemzetközi emberjogi szervezet. 
A különös hangzású betűszó: ACAT  francia név rövi
dítése, magyarul: a kínzás eltörléséért küzdő kereszté
nyek mozgalma. Franciaországban alakult, 1974-ben, 
majd 1987-ben nemzetközivé nőtt. Thnácskozási jog
gal részt vesz az ENSZ-ben és az Európa Tanács mun
kájában is. -  A francia és angol nyelvű konferencia 
idén Közép- és Kelet-Európára figyelt. Témája: Cse
lekedjünk a kínzás és minden embertelen bánásmód 
ellen! -  Az 1948-ban elfogadott Emberi Jogok Egye
temes Nyilatkozatának 5. cikke szerint: „senkit sem 
szabad kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó 
büntetésnek vagy bánásmódnak alávetni.”

A konferencia védnökei között szerepelt Seregély 
István egri érsek, Harmati Béla püspök, a MEÖT el
nöke, Daniel orthodox metropolita is. A mintegy 60 
résztvevő neves, előadóktól hallhatott széles kitekin
tésű, tartalmas előadásokat. Jelen voltak Albániából, 
Oroszországból, Hollandiából, Csehországból, Len-

t  PALFI ISTVÁN
1909-1997

Pálfi István nyugalmazott lelkész 1997. február 24- 
én hosszan tartó, súlyos, de töretlen derűvel viselt be
tegségben elhunyt.

1934-től Kiskőrösön szolgált segédlelkészként. 
1936-tól a soproni evangélikus tanítóképzőben és a 
teológián szlovák lektorként dolgozott. 1938-ban az 
acspi gyülekezet lelkésze lett, majd 1949-ben a szarva
si Újtemplomi gyülekezet választotta meg lelkészévé. 
Itt szolgait 31 éven keresztül.

Temetése a szarvasi Ótem^tőben volt, ahol Deméné 
Gede Erika és Deme Zoltán Újtemplomi lelkészek bú
csúztatták, és hirdették a vigasztalás igéjét. Méltatták 
az elhunyt pályafutását, aki mindig Isten iránti hálá
val, jó kedvvel végezte a gyülekezetben pásztori szol
gálatát.

Koporsója mellett számos lelkésztársa mondott 
imát, és utolsó útján énekelve kísérték.

„Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr tet
teit!” Zsolt 118,17.

„Húsvét napja van ma n á lu n k ...”

szociális kérdésekben véleményt 
nyilvánítani.

-  A jogi feltételrendszer kidol
gozásában figyelembe kell venni 
az egyházak és más vallási közös
ségek szociális feladatokat ellátó 
tevékenységét. Az egyházak állam- 
polgári igényre, vagy saját kezde
ményezésük alapján éppúgy, mint 
az állam, illetve önkormányzatok, 
létesíthetnek és fenntarthatnak 
oktatási, nevelési, kulturális, szoci
ális, egészségügyi, gyermek- és if
júságvédelmi és további hasonló 
intézményeket.

-  Az államok a saját törvényeik
nek megfelelően ésszerűen figye
lembe veszik az egyházi ünnepeket 
és vallási kiemelt napokat, össz
hangban az érintett egyházak és 
vallási közösségek tanításaival.

-  Az államok támogatják és se
gítik az egyházak, az egyéb vallási 
közösségek közötti és azokon be
lüli nemzetközi kapcsolatokat.

-  Az államok kinyilvánítják, 
hogy a vallásszabadság biztosítása, 
a türelmetlenség és diszkrimináció 
kiküszöbölése lényeges a népek 
közötti egyetértés, a béke és barát
ság megőrzéséhez.

A résztvevők egyetértettek abr 
ban, hogy a záródokumentumot 
megküldik a különböző nemzetköz 
zi szervezeteknek, világi és egyházi 
szervezeteinek.

A szimpózium ideje alatt az 
IRLA vezetői dokumentumot ad
tak át, melyben Horn Gyula mi
niszterelnököt az IRLA Tisztelet
beli Bizottságában vállalt tagságá
ról tájékoztatta. Ilyen megtisztel
tetésben Magyarország miniszter- 
elnöke részesült először. T.

gyelországból, Romániából, Luxemburgból, összesen 
18 országból. Az előadók között hallhattuk Mazo- 
weczki volt lengyel miniszterelnököt, Éva Kemppi 
Repo finn emberjogi kutatót, az LVSZ központjának 
egykori munkásat, Kabódi Csaba egyetemi tanárt, 
Guy Aurenche, a nemzetközi szervezet elnökét. A 
megbeszélések részben a plenáris üléseken, részben 
négy munkacsoportban folytak. Külön színt jelentett 
a kerekasztal-beszélgetés, a magyarországi egyházak 
vezetőinek közreműködésével. Ökumenikus istentisz
telet zárta a programot a Fasori Evangélikus Temp
lomban. Az eles vitákat sem nélkülöző konferencia 
jól mutatta meg mai életünk hasonlóságait és külön
bözőségeit, jelentősítette a keresztény felekezetek 
szolgálatát. Dr. Hafenscher Károly

BÓDAS JANOS:

A barcasági csángók életében a 
húsvét az év legkedvesebb ünne
pe. Régen a Romániában dolgo
zók, ma pedig az idegenbe szakad
tak igyekeznek az ünnepet min
denképp szülőföldükön tölteni. 
Húsvét első napja a családé. Isten- 
tisztelet után a család együtt fo
gyasztja el a hagyományos ebédet, 
amely többnyire húslevesből és 
töltött bárányból állt, de gyűjtése
im szerint nagyon sok helyen a töl
tött káposzta tartozik az ünnepi 
ebédhez.

A családias jelleg csak Apácán 
törik meg, ahol aznap tartják a ha
gyományos kakaslövést.

A néphagyomány szerint bün
tetésből lövik a kakast. Ugyanis 
a törökdúlások idején a várfalra 
felröppenő kakas elárulta a rej
tőzködő apácaiakat és ezért egy 
állatnak minden évben bűnhőd
nie kell. A  szokás eredete ter
mészetesen vitatott, mert a leg
újabb kutatások szerint a forrása 
egy brassói szász diákjáték. Ám a 
még ma is élő hagyomány lé
nyegén ez mit sem változtat. A 
12-13 éves gyerekek változatlan 
lelkesedéssel tanulják szerepei
ket és gyakorolják a célbalövést 
a faíj as puskával és a falu szá
mára sem pusztán egy gyermeki 
színdarabról van szó. Talán pél
dázza ezt a következő „kakasos- 
nóta” is:

Fel, fel vitézek a csatára, 
Világszabadság oltalmára, 
Mennydörög az ágyú, csattog a kard, 
Ez lelkesíti csatára, csatára a

magyart.

Néz le Árpád az égből, 
könnycsepp hull a szeméből,
A  földre lekiáltja:
büszke vagyok hozzátok, hozzátok.

Ilyen és hasonló nótákat énekel a 
falu apraja-nagyja, amíg a legénye
ket és „vitézőket” kíséri a tett szín
helyére. Közben a menet a falu 
minden jelentős épületénél megáll. 
A templomnál felcsendül az evan
gélikus himnusz, az „Erős vár a mi 
Istenünk”, a tanácsnál az Interaa- 
cionálé, majd az iskola előtt a 
„Kossuth Lajos azt üzente”. És az 
idősebbek ma már nevetve mesélik, 
hogy ezt biza még a legsötétebb 
proletárdiktatúra idején sem hagy
ták ki. A menet a Hegyparraga ne
vezetű domb felé igyekszik, ahol a 
legények egymással vitatkozva újra 
megállapítják a kakas bűnösségét 
és ezért elítélik. Egy legény elbú
csúztatja, majd kezdetét veszi a ver
senylövés. Ha valaki eltalálja a ka
kas szívét, azaz ma a festett céltáb
la közepét, akkor előáll a cigánypap 
s tréfás szónoklatával, néhol 
handzsa-bandzsa szövegével vég
képp elsiratja a szegény jószágot.

A fúvószenekar még egy indulót 
játszik, majd mindenki felkereke
dik és visszatér a faluba, hogy este 
méltó tort rendezzenek a lelőtt ka
kasnak. Az esti vacsoránál a győz
test illeti a fő hely és övé a kakas 
combja, szíve és mája is.

Húsvét másodnapja valamikor 
teljes egészében a játéké volt. 
Apácán vízbevetőre virradó éjsza
kán szokták a legények a leányos 
házak kapuit kiemelni és eldugni, 
Hétfaluban pedig néhány farsang

temetési szokást elevenítettek fel. 
Több legény lóháton, maszkának 
öltözve járta végig a falvakat.

Vízbevető napján délelőtt a 
megkonfirmálatlan, Krizbán tik- 
monyozó, Barcaújfaluban mongyo- 
lozó, azaz tojásszedő legénykék fa
ragott pálcával vagy összefont 
nyírfaággal járták végig a falut. A 
felkeresett házak udvarán megko
pogtatták az ablakot. Ha a gyere
keket beengedték, „régmuskát” 
mondtak, a háziak pedig piros 
vagy írott tojással, süteménnyel kí
nálták őket. Ma már nagyon gyak
ran pénzzel is megajándékozzák 
őket. Pürkerecen vasárnap járnak 
öntözni a kisebb gyerekek. Akik 
nem jutnak el mindenhová, még 
hétfőn is elindulnak. „Ezen a na
pon illik reggel korán kinyitni a 
kaput, mert a kisebb fiúk akkor 
járnak öntözni. A nagyobb fiúk 
délután keresik fel a lányismerő
seiket. Náluk már nem szokás ver
set mondani” -  mesélte egy idős 
adatközlőm. A kicsik „régmusá- 
ból” következzen azonban egy:

E  háznak kiskertjében 
Van egy rózsatő,
Rózsás kertben nevelje 
A  Teremtő.
Vizet öntök a tövére 
Szálljon áldás a fejére 
A z Istentől ezt kérem 
Piros tojás a bérem.

A szokások sora korántsem tel
jes. Sem a felsorolás, sem a gyűjtés 
vagy feldolgozása. E néhány sorral 
ismét bepillantást szerettem volna 
nyújtani határontúli evangélikusok 
életébe. Veres Emese-Gyöngyvér

Az Országos Evangélikus Mú
zeum 1996-ban kapott Budapesten 
egy teljesen felújított raktárrészt, a 
Sajtóosztály volt raktárát. Ez a bő
vülés lehetővé tette a Múzeum ki
állításon kívüli anyagának a meg
felelő elhelyezését és a szaksze
rűbb tárolást. A leltározás során 
több, eddig feledésbe merült, de 
ugyanakkor magas művészi érté
ket képviselő műtárgy, illetve kép 
is előkerült.

A  restaurálások elvégzése után 
felbukkant a kérdés, hogy ezeket a 
többségében több száz éves, evan
gélikus múltra visszatekintő alko
tásokat valamilyen formában köz
kinccsé kellene tenni.

Figyelmünket először néhány, 
többnyire a’XVIII. század derekán 
készült vas ostyasütő (ostyasütőla
pát) keltette fel. Eredetük és ko
ruk néhány kivétellel egészen pon
tosan nem határozható meg. For
májuk és kidolgozásuk is igen elté-

Múzeumunk kincsei

rő. Az egyszerű, a falusi kovács
mester által készített, elnagyolt dí
szítéstől kezdve egészen a finoman 
megmunkált, művészi igénnyel ki
alakított negatívokig, sokféle for
ma található ezen a nyolc sütőn.

Az igényesebb munkák forma
kincsének egyetemes keresztyén 
volta és megmunkálásuk szépsége 
arra késztetett bennünket, hogy 
részleteiket, a legtöbbjük ugyanis 
levelezőlap nagyságú, bemutas
suk. így született meg az a gondo
lat, hogy ezüstből készült érem
ként vagy medálként készíttes
sünk belőlük néhány ismert szim
bólumot.

A sütők kopottak, elhasználtak 
voltak, így szükségessé vált egy kis 
korrekció. Rékassy Bálint ötvös
művész, az eredeti ábrákhoz és 
formákhoz mindvégig hűen ra
gaszkodva, úgy véste és öntötte ki 
ezeket az érmeket, hogy jól felis
merhetőek legyenek a szimbólu
mok. A három szimbólum:, Agnus 
Dei”, a „Krisztus monogram” és a 
„kehely az ostyával” három válto
zatban, ezüst, ezüst patinázva, il
letve aranyozott ezüst rendelhető 
vagy vásárolható meg a Sajtóosz
tály boltjában, illetve a Budapest 
Deák téri gyülekezet Huszár Gál 
könyvesboltjában. Kiváló konfir
mációi ajándék is lehet ez a hátol
dalán névvel, illetve igehellyel is 
kiegészíthető medál vagy érem.

Reméljük, hogy Múzeumunk 
próbálkozását folytatni is tudjuk, 
hogy bemutassuk evangélikus múl
tunk művészeti értékeit.

Harmati Béla-László

ZENES AH ITAT
az Oroszlányi Evangélikus Templom

ban április 6-án (vasárnap) 18 óra 
MŰSOR:

J. S. Bach: JÁNOS PASSIÓ 
Közreműködnek: A gyülekezet ének

és zenekara
Veresné Petrőcz Mária szoprán, 
Bogdány Anna alt, Basky István 

tenor (Evangélista), Korpás Ferenc 
basszus (Jézus), Tódy Éva 

csemballóművész. 
Koncertmester Ácsné Szily Éva 

Vezényel: Milán Zoltánná 
Igét hirdet: Bencze Imre

Apróhirdetés
Diplomata lakás részére antik bútort, a 

század első feléből festményt vennék. Tel.: 
212-3930.

1920-as évekből festményeket vásárolnék 
gyűjteményembe. Tél.: 200-6236.

KONKOLY MÜVEK
Toronyóra és harangjáték, harangviilamotftás, 
elektronikus vezérlőóra készítése. 5 éves teljes 

körű GARANCIA.
1102 Budapest, Állomás u. 14. 
lél.: 260-7065; 06-30-492-915

Nyugdíjasok emelt szintű apartmanházá
ba beköltözhető lakrészekben elhelyezést 
biztosítunk. 1998. évi átadási időpontra lak
részek leköthetők. 8316 Várvölgy, Mátyás 
király u. 30. Tél.: 83/340-244

Húsvéti hit
Idősek otthonházába elhelyezés már 300 

ezer forint befizetésével. 5712 Szabadkígyós, 
Áchim u. 2. Tél.: 83/340-244.

GOMBOS LAJOS 
aranykoszorús harangöntő mester

2162 örbottyán, 
Rákóczi út 119. Pf. 3. 
Télefon: 06/28-360-175 
Budapesti iroda:
XIII., Jász u. 60/B 
Telefon: 330-6394CD

Bármit beszéltek, hitetlen Tamások, 
a húsvéti hit győzelmes marad.
-A z  Úr feltámadt -  vallja millió szív, 
s nem roskad össze semmi súly alatt.

Én sem hajlok a hitető beszédre, 
nagyképű bölcseknek nem hódolok, 
de, -  tördelvén a titkok néma zárát, -  
csak azt hiszem, mit megtapasztalok,

De mit nem érzek vak, süket kezemmel, 
s hová nem ér el káprázó szemem, 
telkemmel látom azt, melynek, ha szárnyal, 
nem ér nyomába gyarló értelem.

Én hallom, m it súg virág a virágnak, 
bár hangjának fülemben nincs nyoma, 
értem a tavasz illatos beszédét, 
s érzem Istent, bár nem láttam soha.

S bár győzött a bűn, mikor a Keresztről 
lelket mosva hullt alá a vér, 
mégis hiszem a Krisztus diadalmát, 
s tudom, hogy feltámadt, mert bennem él!

0  áll mellettem könnyben és mosolyban, 
amíg az élet rögeit töröm, 
s nyugodtan küzdők, mert tudom, hogy vár majd 
egy új élet, s benn mennyei öröm.

E hit vigasztal minden megtiportat, 
özvegyet, árvát, sír felé menőt, 
gyermeket vesztett zokogó anyákat, 
s aki beteg is, ebből nyer erőt.

- A z  Úr feltámadt! -  vallja millió szív 
s nem roskad össze semmi súly alatt...
-  Bármit beszéltek, hitetlen Tamások, 
a húsvéti hit győzelmes marad!

Budapest X. ker.-ben 48 m2-es nem panel, 
gázfűtéses, félkomfortos öröklakás eladó. 
Zuhanyozó megoldható. Irányár: 1 900 000 
Ft. Tél.: 177-0255 18 h után.

Lábszárfekély gyógyítása, érszűkület, dia
betes, vérnyomás panaszok kezelése megbe
szélt időpontban, dr. Magéra Judith adj. Bp. 
XII., Krisztina krt. 2-4. II. 23. Tél.: 156-3073.

Keresek olyan hölgyet, aki az éjszakát 
édesanyám melletti szobában tudná tölteni. 
Télefon: 176-9614.

Témplomtornyok villámhárító rendszeré
nek elkészítését, tornyok javítását, festését 
vállalom. Törölt Lajos kisiparos, 8800 Nagy
kanizsa, Vasasdi u. 45.

MESTERMfi
A DIGITÁLIS ORGONÁK KÖZÖTT

J O H A N N U S

A MAGYAR EVANGÉLIUMI KERESZTYÉN DIÁKSZÖVETSÉG (MEKDSz)
egy kicsiny, de növekvő felekezetközi keresztyén ifjúsági szervezet, mely elkötelezte magát a fel
sőoktatási intézményekben tanuló hívő diákok lelki növekedésének segítésére, és ezen diákok ál
tal végzett evangélizációra, 1997 szeptemberétől megüresedő utazótitkári állásának betöltésére

pályázatot h irdet
Várjuk azon fiatal diplomások jelentkezését, akik Jézus Krisztust személyes megváltójuknak 

tartják és elhívást éreznek az egyetemi/főiskolai diákság között végzett missziós munkára.
Pályázni csak az erre a célra készített űrlapon lehet A pályázat feltételei, további részletek 

valamint a pályázati űrlap a MEKDSz irodából kérhető:
1111 Budapest, Kende u. 7., Tel.: 371-0017 
Jelentkezési határidő: 1997. április 18.
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TORONYÓRÁK
KAPCSOLÓÓRÁK 

HARANGOZÓGÉPEK 
CT.: Kovács Jenó

8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 6. 
léi JFac 22/312-235 

Cégűnk által készített mechanikus berendezések 
4 legkorszerűbb német tektonika « 

küDnO ár/teljesítmény viszony 
Legkorszerűbb rádióvezérlésű F t óra a templom minden 
elektromos lapcsolisi leiadatait ellátja:
Toronyóia m utatók léptetése, harangok ülése 
szellő zés, harangozás, kapcsolása , 
tútés, világítás, klíma, orgona,

HARANGOZÓGÉPEX 60-KG-tól 7000 KG-OS HARANGOKHOZ (&
Kedvező fizetési feltételek I

Cégünk a PEÜltOT német loronyóragyár képviselete
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Mesterségünk „titkai”:
-  csak a valódi sípok hangjóhoz mérhető 

hangminőség
•  egyedülálló megbízhatósók

-  intoQÓlhatósóg a helyszín akusztikája és «
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. 111. 1. 
TelJfax: 118-0768 vagy 118-0191



Stichwort: Karwoche
Mit dem Palmsonntag beginnt 

für Christen die wichtigste Woche 
des Kirchenjahres, die Karwoche. 
In dieser Zeit wird in den Gottes
diensten an das Leiden und Ster
ben Jesu sowie an die Aufersteh
ung Christi von den Tbten erin
nert. Die beiden höchsten Festtage 
der Christenheit, Karfreitag und Os
tersonntag, wurden schon im zwei
ten Jahrhundert in Nordafrika ge
feiert!

Am Vorabend des Karfreitags 
gedenken Christen des letzten 
Mahles Jesu mit seinen Jüngern. 
In fast allen evangelischen Ge
meinden wird deshalb an diesem 
Ihg, dem Gründonnerstag, zu 
Abendmahlsfeiem eingeladen. 
Die Nacht verbrachte Jesus in Tb-

desangst, während seine Jünger 
schliefen, berichtet uns das Neue 
Ifestament. Daran erinnert der 
Gründonnerstag, der sich nicht von 
der Farbe Grün ableitet, sondern 
vom mittelhochdeutschen „gro- 
nan“, dem „Greinen“ oder „Wei
nen“. Auch die Bezeichnung der 
Karwoche stammt wohl aus dem 
Althochdeutschen. „Kara“ bedeu
tet Klage, Hauer, die am Ibdes- 
tage Jesu, dem Karfreitag, im Mit
telpunkt des Gottesdienstes steht. 
Das Durchleben der H auer ist 
erst am Ostermorgen in der 
Auferstehung Christi beendet; 
deshalb ist es eine verfehlte Ange
wohnheit, den Samstag vor Os
tern als Ostersamstag zu benen
nen: er ist der Ihg der Ungewiss

heit und des bangen Höffens: der 
Karsamstag.

Der Karfreitag galt früher als 
„höchster Feiertag“ der evangeli
schen Christen, weil die Reforma
toren vor allem im Ibd  Jesu die 
Erlösung aus Sünde und Schuld 
sahen, während in den katholi
schen und orthodoxen Kirchen 
der Hiumph der Auferstehung, 
der Sieg über den Ibd  mit dem li
turgisch reichsten und festlichsten 
Gottesdienst des Jahres besonders 
hervorgehoben wird. Heute be
steht aber in allen christlichen 
Konfessionen weitgehend Einig
keit darüber, daß Ibd  und Aufer
stehung Christi an Ostern unlös
bar zusammengehören und als 
Ganzes gefeiert werden.

GOTT HAT JESUS CHRISTUS VON DEN TOTEN AUFERWECKT UND IHM DIE HERRLICHKEIT 
GEGEBEN, SO DAß IHR AN GOTT GLAUBEN UND AUF IHN HOFFEN KÖNNT.

1. Petrus-Brief 21.

Auf dem Weg zur Auferstehung Christi
Die Deutschsprachige Evange

lische Gemeinde feiert in diesem 
Jahr zum dritten Mal die Gottes
dienste der Karwoche und des Os
terfestes in eng verbundener The
menfolge. Wir möchte durch 
unsere Liturgie, unsere Lieder 
und Gedanken unterstreichen, 
daß diese hohen Festtage der Chris
tenheit nur zusammen einen Sinn 
machen, nur gemeinsam die volle 
Botschaft von Gottes befreiender 
Liebe eröffenen werden. Allein bet
rachtet wird Karfreitag uns nur 
der Trauer und Ratlosigkeit über
lassen! Allein kann der Ostertag 
wirklich kaum etwas anderes be
wirken, als dem Osterhasen zu 
huldigen. Christus Jesus zu erfah
ren, gelingt uns, wenn wir seinen 
Weg mitgehen, ihm „nachfolgen“ 
auf dem gottesdienstlichen Weg.

Wir laden Sie ein, diesen Weg 
mit uns zu gehen.

Am Gründonnerstag (19 Uhr) 
erinnern wir uns der Abendmahls
feier Jesu mit seinen Jüngern: der 
Herr wusch seinen Freunden die 
Füße, „Das weüfre Wasser“ 1st ein 
Symbol der Liebe Gottes. '

Den Todestag Jesu am Karfrei
tag erfahren wir auch gottes
dienstlich (10 Uhr) als „Weichen
stellung“ Gottes. Nun war es end

gültig klar: Jesus ist kein König 
dieser Welt. Was dann?

In unserem liturgischen Gottes
dienst am Ostermorgen (6 Uhr 1 / 
Sommerzeit I) begleiten wir die 
Frauen an des Grab Jesu. „Ostern 
ist, wenn Steine weichen“: das war 
die Überraschung für die Freunde 
Jesu. Der erste Schrecken wandelte 
sich in überglückliche Freude: Gott 
lebt, er hat den Tod überwunden, um 
unser Leben aufzurichten.

Und wenn Menschen sich 
freuen, einander zu haben, sollten 
sie miteinander feiern. Wir wer
den da beim gemeinsamen Oster
frühstück miteinander tun.

Im Festgottedienst am Ostertag

Morgen der 
Ewigkeit

Wenn unsere läge verdunkielt 
sind und unsere Nächte finsterer 
áls tausend Mitternächte, so 
wollen wir stets daran denken, daß 
es in der Welt die große segnende 
Kraft Gottes gibt. G ott kann Wege 
aus der Ausweglosigkeit weisen. 
Er will das dunkle Gestern in ein 
helles Morgen verwandeln -  zu
letzt in den leuchtenden Morgen 
der Ewigkeit.

M artin Luther King

(10 Uhr) wird dann das Halleluja 
laut und fröhlich erklingen.

Alle Gottesdienste finden in der 
Kapelle an der Táncsics M. u. 28 
statt; lediglich den Ostermorgen 
begehen wir geminsam mit der re
formierten Gemeinde in der Al
kotmány u. 15.

Sie sind lieb und herzlich eingela
den, m it uns diesen gottedienst
lichen Weg zu gehen.

FRÜHLING
Mit dem Akazienduft 
fliegt der Frühling 
in dein Erstaunen

Die Zeit sagt 
ich bin tausendgrün 
und blühe 
in vielen Farben

Lachend ruft die Sonne 
ich schenke euch wieder 
Wärme und Glanz

Ich bin der Atem der Erde 
flüstert die Luft

Der Flieder 
duftet 
uns Jung

Rose Ausländer, Text aus: 
Einverständnis

PHILIPP MELANCHTHON 
DER LEHRER UNTER DEN 

REFORMATOREN
„Dieser kleine Grieche übertrifft mich auch in der 

Theologie“, hatte Martin Luther über Philipp Me
lanchthon gesagt. Der aber war mitnichten ein 
Grieche, sondern stammte aus dem württembergi- 
schen Bretten. Geboren ist er dort am 16.2.1497 mit 
dem Namen Schwarzerdt; für Gelehrte war es eine 
Sache der Ehre, daß der Name ins klassische Grie
chisch übersetzt wurde: Melanchthon. Noch keine 13 
Jahre alt, studierte er in Heidelberg und später in Tü
bingen.

1518, im Jahr nach Luthers Thesenanschlag, kam 
er als Lehrer für Griechisch und Hebräisch an die 
Universität Wittenberg. Schon bald bekannte sich der 
junge Humanist zu Luthers reformatorischen Ideen. 
1521 schrieb er mit den „Grundbegriffen der Theolo
g e “ das erste dogmatische Lehrbuch der Lutheraner. 
Damit war seine Rolle klar: er war der Pädagoge der 
Reformation.

Melanchthon vertrat die neuen Erkenntnisse über 
das Evangelium auf zahlreichen Konferenzen und 
Streitgesprächen. Vor allem aber gestaltete er das 
Schulwesen neu. Mit seinen Untemchtsbüchem und 
Schulordnungen unterstützte er die Gründung von 
städtischen Schulen und Universitäten. So kamen die 
Gaben vieler Menschen zusammen, um der Reforma
tion zum Durchbruch zu verhelfen.

Wie das so ist, wenn zwei Menschen um die 
Wahrheit ringen: sie sind nicht immer einer Meinung. 
Oftmals gerieten sich der aufbrausende Luther und 
der diplomatische Melanchthon in die Haare. Nicht 
nur bei der Frage nach der rechten Strategie, als beim 
Reichstag in Augsburg die von Melanchton formu
lierte Bekenntnisschrin vertreten werden mußte. Me- 
lanchthons Verhältnis zu Luther hat sich bewegt zwi
schen inniger Freundschaft, tiefem Respekt und 
Seufzen unter der, wie er schrieb, „schändlichen 
Knechtshaft“ unter Luthers Ungeduld.

Vier Kinder hatte Philipp mit seiner Frau Kathari
na Knapp. Nach seinem Tod 1560 wurde er in der 
Wittenberger Schloßkirche neben Martin Luther bei
gesetzt.

1997 jährt sich sein Geburtstag zum 500. Mai. 
Nicht nur Bretten und Wittenberg, auch azhlreiche 
Universitätsstädte laden zu Veranstaltungen ein. Sie 
erinnern an den Mann, der auch nach Luthers Ibd 
die Neugestaltung von Kirche und Gesellschaft 
prägte.

Christian Utpatel

GEBET

c hristus, 
nichts bin ich, 
keinen anderen Host 
kenne ich Armer, 

als daß Du 
Menschennatur 
angenommen h as t 
Stütze und leite mich 
in meiner 
Gebrechlichkeit,
Christus!
Laß mich ein Zweig sein < 
an Deinem 
mächtigen Stamm.

Philipp Melanchthon

WER WEIß DIE LÖSUNG?
Sechs Städte, in denen Philipp Melanchthon lebte 

und wirkte, oder zu denen er eine besondere Verbindung 
hatte, sind uns etwas „durcheinandergeraten“. Nur je
weils zwei oder drei zusammenhängende Buchstaben 
sind übrig geblieben. Gelingt es Ihnen, diese wieder 
zusammenzusetzen ?

Wenn Sie die richtigen Städtenamen herausgefun
den haben und diese an das Pfarramt der Deutsch
sprachigen Evangelischen Gemeinde, Pajzs u. 1, 1022 
Budapest, einsenden, wartet eine kleine Osterüber
raschung auf Sie. Viel Spaß.

Evangélikus Élet 1997, március 30.
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BRIEFM ARKEN FÜR BETHEL
Eine Dauer-Sammel-Aktion 

zugunsten behinderter Menschen

Seit Mitte des letzten Jahrhunderts existieren die 
„Von-Bodelschwigh’schen Anstalten 

Bethel bei Bielefeld“
Dort werden behinderte Menschen in Wohnungen 

aufgenommen. Ihnen wird eine fachgerechte Betreu
ung und ein geregelter Tagesrythmus eingerichtet. 
Hunderte behinderter Menschen finden darüber hin
aus in den betreuteh Werkstätten einen Arbeitsplatz, 
der ihnen eine ausgefüllte und sinnvolle Möglichkeit, 
den Ihg zu erleben, ermöglicht. Eine Hochschule und 
verschiedene Schulen der Diakonie gehören inzwi
schen ebenfalls zu den Einrichtungen von Bethel.

Eine der Werkstätten beschäftigt die dort arbeit- 
enen Menschen mit der Sammlung und Aufbereitung 
von Briefmarken. Die Marken werden vom Papier 
gelöst, getrocknet und sortiert, danach kann im Brief- 
marken-Handel ein stattlicher Erlös erwirtschaftet 
werden, der wiederum der Einrichtung von Bethel 
zugute kommt.

Sie können dieser kirchlichen Einrichtung ganz 
einfach, direkt und außerordentlich wirksam helfen:

WERFEN SIE KEINE BRIEFMARKEN IN DEN 
PAPIERKORB!!

JEDE BRIEFMARKE, EINFACH NUR AUS 
DEM UMSCHLAG AUSGERISSEN, GEHÖRT 

IN DIE SAMMLUNG!

Hagen Sie Ihren Teil dazu bei, diese Aktion auch in 
Ungarn bekannt zu machen und1 ihren Erfolg““ * 

zugunsten,behinderter Menschen .weiterzuführem I - 
Die gesammelten Briefmarken schicken Sie bitte 

an des Pfarramt der Deutschsprachigen Evangeli
schen Gemeinde, Pajzs u. 1,1022 Budapest. Wir sen
den die Gabe dann sofort weiter nach Bethel.

Helfen Sie uns helfen!

B o z i a  c e s t a  z a  c lo v e k o m  N a s a  c e s t a  k  n e b e s k é m u  O tc o v i
Vefká noc je sviatkom radosti, lebo anjel zvestoval 

prestraäen^m Jenám vefkonoőnú udalost’: „Vy sa neboj- 
te, lebo viem, Je hTadáte JeJiSa, toho ukriJovaného. Niet 
Ho tu, lebo vstal“ (Mt 28,5).

Clovek vJdy túJil po veönom Jivote. Aj modern^ ölo- 
vek sa pyta: konöi sa smrt’ou vSetko? Zvädneme aj my, 
ako vädnü kvety? Alebo je smrt’ len prechodné Stádium 
zo Jivota őasného do Jivota veőného? Na tieto otázky 
dáva nám hlboké odpovede slovo BoJie.

Podfa biblického svedectva őlovek mőJe sa stat’ úőast- 
n f nesnutefnosti, ale nenosí zdroj nesmrtefnosti v sebe. 
Po pádé niet v nás viac schopnosti neumierat’. Niet takej 
őasti öloveka, na ktorú by sa nevzt’ahoval BoJí súd smrti. 
Hriech je taká váJna záleJitost’, Je őlovek celkom je 
strateny. NemöJe sa udrJat’ sám o sebe, aj kecf je BoJím 
stvorením. Nesmrtefnost’ nie je vlastnost’ öloveka. Boh 
jediny má nesmitefriost’, ktory konal svoje dielo v vzkrie- 
sení JeziSa Krista.

Boh nenechal vidiet’ svojmu svatému poruSenie, vy- 
viedol Ho z rße hrobu a vzkriesil Ho k novému Jivotu. 
Kristovo vzkriesenie nie je len pre samého Krista, ale 
prínáSa poJehnanie pre fudí. Tieto sióvá möJeme vzt’a- 
hovat’ aj na vSetk^ch, ktorí sú Kristov^mi nasledovník- 
mi. BoJie dietky neostanú v hrobe, nebude nad nimi 
smrt’ panovat’, ale budú Jit’ v spoloőenstve so svojím Pá- 
nom. Veőného Jivota zárukou je Kristovho zmrtvych- 
vstania. Takto zdőrazfluje apóitól Pavel: „Kristus bol 
vzkrieseny z mftvych, prvotina z umretydi“.

Veriací krest’an mőJe sa teäit’. Je prameii nesmrteF- 
nosti je v Kristu. Clovek zo seba nemá veőné trvanie, ale 
je povolany, aby hfadal nesmitefriost’ a veőny Jivot. 
Clovek to, őo nemá, mőJe dosiahnút’, ak nesnutefriost’ 
tam bude hfadat’, kde je. Co je v Kristu, to vSetko je pre 
öloveka. VSetko sa stalo preto, aby strateny őlovek bol 
zachráneny k Jivotu veőnému. Krest’an nebude hTadat’ 
nesmrtefnost’ inde, len u Krista. Kto bude vérit’ v JeJiSa 
Krista, tomu Kristus vo viere stane sa jeho Spasiterom a 
Záchrancom, má aj nesmrtefnost’. Bez Krista némámé v 
sebe bodu, o ktory sa mőJeS nádejne opriet’.

ApoStol Pavel píSe Korintskym v 15. kapitole o zmft- 
vychvstaní a vyslovuje, Je „poruSitefrié telő musí obliect’ 
neporuSitelnost’, a smitefrié musí obliect’ nesmrtefnost’“ 
.(53.) NeskorSie ukazuje apoStol na Kristovo vít’azstvo, 
kecf píSe: „Vtfaka Bohu, ktory nám dal vít’azstvo v na- 
|8om Pánu JeJiSi Kristu!“ (57.) Tak vSetkym Fucfom je 
bmoJnená nesmrtefnost’ z milosti BoJej. 
j Vérit’ v JeJiSa Krista vJdy je najhlavnejSou v Jivote 
iloveka. Viera je najväöSim darom od Boha. Kto má ta-

kúto viem, má istotu nesmrtefnosti, a má pred sebou 
slávnu budúcnost’.

Vieme, Je smrt’ je len prechod z jedného sveta, do 
sveta druhého. Hrob pre veriaceho nie je prfstrachom, 
lebo po smrti oőakáva nás spoloőenstvo s Bohom. Z toho 
nasleduje poJiadavka, Je uJ tu v őasnom Jivote mámé 
Jit’ ako dietky BoJie.

Veőny Jivot pre veriacich nezaőína len po őasnom Ji
vote. Pán JeJi§ nato poukázal, kecf povedal: „A to je  veö- 
n f íivot, aby poznali Teba, jediného pravého Boba, a 
ktorého si postai JeiiSa Krista. “ (Jn 17,3). Tu treba sa za- 
mysliet’ nad tym, őo znamená „póznát“1. Je tu reő o spo- 
loőenstve veriaceho s Kristom a s Bohom. A tak möJeme 
správne biblicky tvrdit’, Je veőny Jivot sa nezaőína len 
po smrti, ale uJ tu. Skrze Ducha Svátého sám Boh si robí 
v nás svoj príbytok, a jeho Duch nás naplőuje, jeho Jivot 
nás preniká, a my möJeme plesat’, sme prenesení zo 
smrti do Jivota. Takto chápeme správne, őo je őasná 
smrt’. Nermúdme sa príliS, ako ti, őo nemajú nádeje.

Tento pohfad do ríSe veőného Jivota, krest’ana neod- 
vádza od práce v Jivote őasnom, ale povzbudzí nás, aby 
sme vyuJili kaJdú chvílu pozemského Jivota k tomu, aby 
sme rozosievali dobré semeno, z ktorého má vyjst’ Jatva 
veőného Jivota.

Vefká noc je sviatok radosti, lebo je sviatok Jivota uJ 
tu v őasnosti, a istoty veőného Jivota po smrti.

Zalmista kedysi prosil Hospodina, aby mu oznámil 
cestu, po ktorej má kráőat’, prosil, aby ho viedol cestou 
veőnosti. Aj my prosíme so Jalmistom: „Dajie mi 
póznát’, Hospodine svoje cesty“ (Z 25,1).

Jestvuje cesta pre öloveka k Bohu! Podfa Písma 
Svátého möJeme hlásat’: cesta k Bohu je volná pre 
kaJdého v JeJiSovi Kristovi! Kristus sa stal dverami k 
Bohu. JeJiS povedal o sebe: „Ja som dvere!“ Aj to 
povedal: Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze 
mőa! To tofko znamená: ak sa k Bohu chceme dostát’, 
musíme hfadat’ spoloőenstvo s JeJiSom. Ak by nám On 
nepomohol, BoJí svet zostane pre nás zamknuty, a my 
stratení. My, veriací fudia, Jijeme svoj Jivot v nádeji v 
Krista, On je tá nová a Jivá cesta, ktorú nám otvoril.

JeJiSova obet’, zloJená za vinu öloveka, zborila múr, 
ktory oddefoval öloveka od Boha, a nedovofoval 
őloveku príst’ k Bohu. Kristus nám umoJnil prístup k 
Bohu.

Kristus sa stal telom. Jeho ukriJované telő sa stalo 
oponou, ktorá uJ nebránila, ale otvorila cestu do svätyne 
svätych, a umoJnila aj nám dostat’ sa na cestu do 
nebeskej svätyne, v ktorej je Kristus najvySSím knazom.

Preto priSiel Kristus v tele na svet, aby svojím telom 
otvoril aj nám cestu, aby aj nás oőistil svojou krvou od 
zlého svedomia, a nám privlastnil oőistenie od hriechu. 
On vSetko vykonal pre naSe spasenie. Ide teraz o to, aby 
sme touto novou cestou spásy, sa uberali aj my.

Ako to mámé robit’? Potrebujeme vnútomú istotu,

plnost’ viery, Je dielo Kristovo, nám dáva ozaj moJnost’ 
nastúpit’ cestu do nebeskej svätyne.

K viere sa őlovek sám od seba nedopracuje, ani si ju 
sám neudrzí. Boh nám dopomáha k nej. A touto pomo- 
cou je JeziS, ktory je Pövodca a Dokonávatefa viery. 
Skryty Boh zjavil nám vo svojom svätom slove a v 
JeJiSovi Kristovi svoje plány, ktoré má s nami a so sve- 
tom. Boh priblíJil sa k fucfom, a tak nám umoJnil cestu 
k sebe. Pán JeJiS urobil za nás to, őo sme my neboli 
schopní urobit’. Táto sluJba zmierenia je Jivotnou pod- 
mienkou náSho bytia. Po vykonanom spasitefskom diele 
odiSiel k Otcovi, kde sa prihovára za nás.

Vérit’ znamená prijímat’ dar vykúpenia, ktory Boh 
fucfom neustále ponúka. My, ftidia na zemi pozeráme sa 
na to, őo mámé pred oőami. Pritahajú nás viditefné ale 
pominutefné odmeny. Proti ním stoja neviditefné. 
Nezostanú navJdy takymi. Viera vidí budúcnost’. Taká 
viera dáva krest’anovi silu nehfadiet’ len na viditefné, ale 
aj na veőné, a to trpezlivo oőakávat’.

Ludská viera je vystavená pochybnosti, preto potrebu- 
je Kristovho posilnenia. Musíme volat’ aj my: „ Verfm, 
pornói mojej nevere, príspor nám viery!“

Póznámé prípad TomáSa. Patril medzi uőeníkov 
Pánovych. Prepadol mienke, Je smrt’ou Pánovou je uJ 
vSetko stratené. PriSla Vefká noc a Kristus vstal z 
mftvych. Uőeníci, ktorí sa prvykrát stretli so Vzkrie- 
senym, zvestovalí radostné posolstvo. TomáS neuveril a 
prehlásil. Je uveri len za urőitych podmienok. JeJiS chcel 
vyslobodit’ TomáSa z toho temna. Spadol závoj z jeho 
oőí a vyznal: „Pán mőj, a Boh mőj!“

Aj naSa viera je stále ohrozovaná naSimi vlastnymi 
slabost’ami a pokuSeniami. Preto hovoríme o neustálom 
zápase viery. V tomto zápase má byt’ viera posiliiovaná 
mocou z vysosti. Boh nám ponúka túto moc, aby naSa 
viera rástla a sa rozmáhala. Nech nás privedie k viere 
slovo o vzkriesenom Pánovi.

Kecf naSa viera sa kláti, kecf viera v nás slabne, prosme 
a volajme, ako tonúci Peter kriőal k JeJiSovi: „Pane, 
zachráií ma!“ JeJiS vystrel hnecf ruku, zachytil ho a 
povedal mu: Ó, malovemy, preőo si pochyboval? (Mt 
14,30). Aj Peter neskorSie stojací pred Jidovskou radou 
vyznával: „A nieto spasenia v nikom inorri, lebo nebolo 
dáné pre Tud! iné menő pod nebom, v ktorom by sme 
mali dójst’ spasenia “ (Sk 4,12).

Obsahom krest’anskej viery je Kristus a Jeho spa- 
sitefské dielo. Preto veriací őlovek k Nemű je prit’aho- 
vany. Veriacím platia Pánove sióvá: „Ak budeS vérit’, 
uvidíS slávu Boiiu0 (Jn 11,40), a őo povedal TomáSovi: 
„Blaboslavení, ktorínevideli a predsa uverili“.

Slovenskú stranu napísal: Cselovszky F.

B. SZŐNYI-S. PAYR:
Cesta vieiy

Cas náS ako krásne lelő minié, niet ho, 
zima nájde kaJdého, 
ale Kristus Pán veőnű jár, milosti dar, 
chystá veriacim v Neho.

Uő ma, Pane, rozvaJovaf, őo mám konaf, 
a nedaj mi zabudnúf,
Je Jivot fudsky krátky je, skoro minié, 
prekvapit* ma mőJe súd.

NemoJno neőinne snívaf, őakaf, driemat’, PomöJ mi v skúSkach i v boji, nech obstojím, 
spánok ducha premöJe. kecf diából zvádza ma, chráü.
Sviet’ preto, plamefi Jivota, preő, driemota, Ak si mojou mocnou zbraüou a ochranou, 
Pán eSte dnes príst* móJe. zápas tento neprechrám.

Vecf k súdu zvúci trúby hlas uJ volá nás, 
anjeli sa blíJia k nám, 
ná$ Jivot ako na dlani odhaleny 
űzne Sudca, Kristus Pán.

Stastny budem, kecf v ruchu dfla podoprieS ma, 
tak vo viere vytrvám, 
a po behu dokonanom, vemom, stálom, 
veőny domov v nebi mám.

Preldadal: Andrej tiak
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Krisztus mondja: Halott voltam, de íme élek örökkön örökké és 
nálam vannak halál és pokol kulcsai. Jel 1,18.

VASARNAP Én vagyok az első és az utolsó, rajtam kívül nincs 
I Isten. Ézs 44,6; Jn 20,28. (Zsolt 118,1-24; Mk 16,1-8; lKor 
f  15,1-11; Lk 24,1-12). Számtalanszor föltettük már magunknak a 
; kérdést, ez vajon miben és hogyan segít? Manapság bárhová né

zünk, mindenhol boldog életet, szabadságot és megváltást kínál- 
• nak. Az emberek pedig azért harapnak rá, mert kényelmes, kelle- 
j mes és pillanatnyi előnyökhöz juttat. Ezért készítünk magunknak 
j  új és kis isteneket és nagyon tudunk bennük hinni, de az UR ezek- 
1 ről nem vesz tudomást, mert Ő az első és az utolsó -  az Egyetlen!
8 Ő az, aki az egyedüli megváltást hozta el nekünk, mert nem adatott 
; más név, ami által üdvözülhetnénk, egyedül a Krisztus Jézus neve.
I Ő általa szerzett bűnbocsánatot és üdvösséget az Isten. A mi dol- 
|  gunk az, hogy ezt megharcoljuk magunkban és végül Ihmással 
- együtt tudjuk mondani: Én Uram és én Istenem!

HÉTFŐ Ezékiás halálosan megbetegedett De imádkozott az 
I Úrhoz, aki szólt hozzá, sőt csodát tett vele, Ezékiás azonban nem 
I volt hálás az iránta tanúsított jótéteményért. 2Krón 32,24-25 (lKor 
I 15,57; Lk 24,13-35; lKor 15,12-20). Ó, mi emberek milyen gyarlók 
j vagyunk! Milyen könnyen elfelejtjük, hogy honnan és Kitől érke- 
| zett a mi segítségünk. A legnagyobb bajban is olyan szívhez szólóan 
1 tudunk imádkozni és Ő valóban meg is hallgat minket, sőt kéré- 
! súnknek is eleget tesz, mert egyezik az ÚR akaratával. De miután 
; jobbra fordul sorunk, megoldódik problémánk, még azt is elfelejt- 
; jük, hogy milyen halálos bajban voltunk. Azonban, ha boldog pilla- 
j natokban visszaemlékezünk, ismeijük föl a kegyelmet, mert hálát 
| adnunk sohasem késő. Mert Jézus Krisztus a hívők hitetlenségéért 

is adta életét.

KEDD Tied, Uram, az ország, magasztos vagy te, mindenek feje! 
IKrón 29,11 (Kol 2,9-10, lKor 5,7-8, Lk 24,36-49). Sokszor nem 
vagyunk hajlandók tudomásul venni azt, hogy az ÚR ebben az „or
szágban” is úr. Isten hatalma oly távolinak és megfoghatatlannak 
tűnik számunkra. Azonban, akik igazán keresik az Istent és Krisz
tusba vetették minden reménységüket, a lelki emberek, azok tudják, 
hogy az ÚR hatalma és vezetése valóságos és efölött a zűrzavar fö
lött is uralkodik. Akik tudják magasztalni Istent jótéteményeiért, 
mert van fülük és szemük a lelki dolgok megtapasztalására, azok 
számára válik boldogsággá és az Úrban való örömmé a földi élet.

SZERDA Hadd halljam minden reggel, hogy hűséges vagy, hi
szen benned bízom! Zsolt 143,8 (Jn 21,4, 2Tim 2,8-13; Lk 
24,50-53). Van egy-két olyan ének az énekeskönyvünkből, amely 
nagyon a szívünkhöz nőtt. A többit is szeretjük énekelni, de ez a 
néhány ének csodálatos hatással van ránk, megindító emlékeket 
őriz számunkra. Ilyen hatással lehetett a zsoltárosra is, amit hallott,

N A P R A
talán énekelve, talán elmondva, mert nagyon igaznak tartotta a sa
ját életére nézve, mert megtapasztalta, az ÚR hűséges. Bizonyára 
már velünk is volt úgy, hogy így kiáltottunk föl: Ez az, én is ezt 
akartam mondani! Úgy gondolom, nekünk is jó, ha elmélkedünk 
azon, amit Isten velünk tett, hogy megfogalmazhassuk a magunk és 
mások számára is, milyen hűséges az ÚR. Ez azért is segítség, mert 
így könnyebben felismerjük az Isten jelenlétét életűnkben, ha baj
ba kerültünk. .

CSÜTÖRTÖK Olyan szívet adok nekik, amellyel megismernek 
engem, hogy én vagyok az ÚR. Jer 24,7 (Zsid 13,9; lKor 15,19-28; 
Zsid 1,1-14). Teljesen új teremtésre van szükségünk! Olyannyira 
belesüllyedtünk a bűnbe! De Isten már azon is munkálkodik az Ő 
Szentlelke által, hogy mi egyre jobban elmélyedhessünk a hitben, a 
Krisztus ismeretben, a szeretetben. Új szívet ad nekünk, hogy való
ban kiélhessük magunkból a szeretetet, ami Isten adománya, az 
emberek felé. Új szív kell, hogy a hitben erősödhessünk, hiszen az 
új szív azt a vágyakozást jelenti, melyet Krisztus iránt érzünk, amely 
nincs meg bennünk, ha Isten nem teremt újjá bennünket. Ez az Is
ten ajándéka. Mert az ÚR szeretné, ha jobban és jobban megis
mernénk Őt, hogy a Benne való boldogságunk növekedhessen.

PÉNTEK Hangos szóval magasztalom az URat, és dicsérem Őt 
a sokaság előtt. Zsolt 109,30 (Lk 13,13; lKor 15,35—49; Zsid 2,1-9). 
Ez hiányzik ma a keresztyénségből. Csak fásult arcok, élettelen 
mozdulatok vannak helyette. Pedig húsvét ünnepe és a hét minden 
igéje mind arra akarják felhívni a figyelmünket, hogy micsoda nagy 
csodát tett értünk az ÚR! Vajon miből másból táplálkozhatna 
szüntelen a mi örömünk, mint abból, hogy az Isten Báránya elvet
te bűnünket és örök életet szerzett? Mi más vigasztalhat meg min
ket úgy, hogy örömünk mennyei őröm legyen? És erre naponta 
visszagondolhatunk? Ez az öröm pedig oly hatalmassá válik ben
nünk, hogy jelen életünket is képes megváltoztatni, öröm -  az Úr
ban való öröm -  árad belőlünk, mert ezt másoknak is meg akarjuk 
mutatni!

SZOMBAT Megítéli az ÚR az egész földet, de királyát megerő
síti felkentjének hatalmat ad. lSám 2,10 (Jn 5,27; lKor 15,50-58; 
Zsid 2,10-18). Krisztusnak, az Isten Fiának halála az ítéletet jelen
ti a világon. Mert az ÚR elküldte Egyetlenét, de mi emberek meg
feszítettük Őt, mert nem vagyunk kíváncsiak arra, hogy Isten ho
gyan akarja velünk élni az életünket. Az élet értelmét mi másban 
véljük felfedezni, mint Isten. Mi a magunk útján akarunk járni. Ezt 
ítéli meg az ÚR és ezért ad hatalmat Krisztusnak, hogy nyilvánva
lóvá tegye a mi bűneinket. Most a szívekben folyik Krisztusnak ez 
a munkája, de egyszer majd mindenki felismeri. Amikor ítéletet 
tart az Úr, akkor is ad lehetőséget a megtérésre. A Krisztus-hit je
lenti számunkra egyedül az élet lehetőségét.

Endrefty Géza

Ö r ö m b e  ö l t ö z t e t t é l !
Zsolt 30,12

Mindenki tudja, hogy általában 
másban járunk. A zsoltár sem azt 
mondja, hogy ez a mindennapi ru
hánk. Azt mondja, hogy Istennek 
van hatalma és szíve átöltöztetni. 
Ez a „váltás” szerencsére nem csu
pán a rajtunk valóra, hanem sok
kal inkább a bennünk valóra vo
natkozik. Ha tiltakoznánk a „vál
tás” ellen, gyászruha maradna raj
tunk, belül is fekete emberek ma
radnánk: reménytelenek, halálnak 
szántak és halálra váltak.

Húsvétkor figyelünk erre a zsol
tárra. Krisztus feltámadásának, 
életének a hírére. Annak a jobb
kéznek az irgalmas hatalmára, 
amellyel mindenét odaadta értünk 
Krisztusban és Krisztussal együtt 
mindent nekünk ajándékozott. 
Nem én akarom tehát ledobni a 
régi gúnyát, mint a vedlő kígyó a 
bőrét, hanem csodálkozó hálával 
hallom, hogy valami új vár rám. 
Sőt: már rám is adta Isten, amikor 
a keresztségemben együtt lát a ke
reszt Áldozatával és az üres sír 
Urával. Nem fintorog, hogy miben 
is járok, hanem újba öltöztet, hogy 
nekem se legyen kedvem a kívül- 
belül feketéhez. „Jézusnak éljünk, 
Semmit ne féljünk!” (Ékv, 222,2)

A „váltás” arra bátorít, hogy

meijek élni. Minden tanítványa 
visszafelé akart menekülni. Se
hogy nem akarták elhinni, hogy 
Krisztus nem mögöttük, hanem 
köztük és előttük van. Belekese
redtek abba, hogy ők másként 
gondolták. Új elhívás volt számuk
ra, amikor Jézus Krisztus, a Feltá
madott szavából kiderült, hogy Ő 
hogyan gondolta. Ekkor mertek 
újra élni és vállukat Jézus Krisztus 
tennivalója alá illeszteni. Méghoz
zá „örömbe öltözve”. Ezerféle mé
zesmadzaggal akartak már kedvet 
csinálni az élethez, pedig nem az 
élet szekerébe, hanem csak a ma
guk rozoga kordéjába, vagy fé
nyesre lakkozott autójába kíván
nak befogni bennünket. Jézus 
Krisztus nem befog, hanem velünk 
jár, sőt: együtt húz velünk. Ezért 
merünk élni.

Meghalni is ezért merünk. Nem 
arra kell az energia, hogy gyerekes, 
vagy nagyon is komplikált módon 
megörökítsük magunkat. Hogy 
legalább valami mégis maradjon 
utánunk, amiről megemlegetnek. 
Én is őrzök egy csomó ajándékot, 
amit kimondottan ezzel a szándék
kal kaptam. Megbecsülöm vala
mennyiét, de már most is tudom, 
hogy nem pótolhatják azt, akitől

kaptam. Ugyanez a sors vár arra is, 
amit én rakosgatok féltő gonddal 
mások számára, de igazából a ma
gam megörökítése céljából. Mint
ha nem igen mernék meghalni!

Keresem a példákat, hogyan 
mentek el keresztények. De se má
solni nem lehet, se megrendezni. 
Vagy merek, vagy nem.

Utazom. Rosszullét kerülget. 
Örülök, hogy viszonylag rövid az 
út hazáig. De annyira nem, hogy 
eszembe ne jutna: a személyi iga
zolványomban még a régi cím áll. 
Cédulát írok, rá az új címet és tele
fonszámot. Kézügybe készítem a 
még sohasem használt, biztonsági 
gyógyszert. Akadjon rá gyorsan va
laki, ha szükséges lesz. Végigsza
lad előttem minden elintézetlen 
dolgom. Azokra gondolok, akik
hez tartozom, a családomra. 
Mennyire jobb lenne most köztük. 
Próbálok imádkozni. Elég gyatrán 
megy, még én is észreveszem. Köz
ben mégis hazaérek. A rosszullét 
elmúlt, a rossz érzés megmaradt: 
nem is olyan könnyű dolog „ren
desen” meghalni. Hát még „mér
ni”! Ezért aztán ez a zsoltár, a 
Feltámadottra utaló, azt hiszem, 
hogy mellém társul, illetve én sze
retnék egyszerű, gyerek-egyszerű 
módon beleöltözni. Az a remény
ségem, hogy Krisztus nem húzza le 
rólam.

Fehér Károly

AKI ÉL VELÜNK
lK or 15,47-53

Szekták irodalomhalmaza borít
ja el az országot, sőt takarja el Is
tent attól, akinek ennyi és ez elég. 
Húsvétkor különösen is izgalmas 
ez, hisz hirdetnünk kell egyértel
műen azt, ami nem volt egy pilla
natig sem zavaros, azaz a feltáma
dást. Az értelmezések körül már 
nem ilyen egyirányú a helyzet. A 
szóáradatban alig van kapaszko
dója annak, aki „gyengén van el
eresztve”, mert nem is akarják, 
hogy szóhoz jusson a más vélemé
nyen levő. Az egyetlen válasz az, 
amikor a keresztyén ember -  
Uram bocsá -  a saját lakásában 
szót kér meggyőződésének elmon
dására. De van-e meggyőződése, 
vagy csak annyit tud, hogy egy 
igazság van a földön, hogy szület
tünk és meghalunk, mindnyájan.

Igénk nem ezt az igazságot har
sogja, mint egyetlent, hanem az 
egy igazság a történelmen áthúzó
dó isteni vonal igazsága. Ez a vo
nal nem ér véget a gyászjelentés
nél, de nem is ott kezdődik, ami
kor örömmel értesítették szüléink 
a rokonságot érkezésünkről. Ebbe 
a vonalba beletartozik az a rész is, 
ami nem hasonlít arra a világra, 
amit Isten teremtett. Ezért -  sze
rintünk -  a világnak nem vége van, 
hanem célja. Nem ember alkotta 
cél, s nem ember által garantált 
cél, hanem Istentől teremtett, al
kotott és ígért cél.

A föld porából vett ember em
berré válása is lehetséges, de nem 
a bűn törvénye szerint, ami által 
békétlenség, gyilkosság, harag, 
könny és fájdalom a meghatározó.

Az első ember meghatározója 
földi, evilági. így nem képes azo
nosulni a mennyeivel. Még a Gol
gotára való menetel előtt mondja 
Jézus, hogy „nincs annál nagyobb 
szeretet, m int aki életét adja barátai
ért, s ti az én barátaim vagytok!" Va
lahol itt kezdődik a mennyeire va
ló átformálódás. Egy egészen, a 
mai gyakorlattól eltérő, „életide
gen” mondata ez Jézusnak. A mai 
átlépős, embereket megkerülő^ le
néző, megvető, kirekesztő, eláruló 
életgyakorlat miatt olyan nehezen
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hihető az önfeláldozás. De itt nem 
ez a mérce, nemcsak húsvétkor, 
hanem húsvét óta. Ezt kellene 
megjegyezni, megtanulni, megtar
tani, ezt az ész számára egyszerűen 
logikust, de a gyakorlat számára 
kivitelezhetetlent.

Ezért beszél új teremtésről. Tfe- 
remteni csak Isién tud. Újjáterem
teni pedig az Ő Fia. Nincs más vo
nal és lehetőség. A szekták abban 
tévednek, hogy csupán nekik van 
igazuk, nekik van erre megoldá
suk, nekik van erre lehetőségük. A 
kiszakítás nagy ígéret, de belebu
kik az, aki kiszakad. Csak a testté 
lett Ige jelenti ezt az Igét, azt a 
megváltozást és megváltást, amit 
egyedül Krisztusban tett lehetővé 
Isten. Ahogy Ádám képét hordoz
zuk a bűneset után, úgy hordoz
hatjuk Isten képét, ső t Jézus-képű
re változhatunk.

Mi ennek a haszna? Három do
logtól szabadulhatunk meg: az 
örök haláltól, a romlandóságtól és 
az erőtlenségtől. Nincs az az erő, 
ami kiragadja az embert az Isten 
közösségéből. Nekünk itt a feltá
madásra kell megerősödnünk. Az 
dönti el a folytatást, hogy mennyi
re tudtunk azonosulni a második 
emberrel.

Az élet célja a mennyei, a ro- 
molhatatlan, a halhatatlan. Ezt az 
életminőséget ajándékozza már itt 
e földön nekünk. Legyen életünk 
ezen a színvonalon célbaérő szol
gálat és megtett út!

Káposzta Lajos

IMÁDKOZZUNK!
Uram! Köszönöm húsvét szavát, az 

Új teremtés üzenetét. Ámen.

J Ó  REGGELT ADJ, ISTENEM!” 
címmel evangélikus ifjúsági műsort 
közvetít a Magyar Televízió az 1. csa
tornán, április 5-én, szombaton reggel 
8.00 órakor.

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

március 29. szombat: Böjti harcunk 
vége -  Csepregi Béla 

március 30. vasárnap: „Rest szívű- 
ek” húsvétja -  Gáncs Péter

Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 
19.

ORGONAZENÉS ÁHÍTAT 
március 30-án, vasárnap 18 órakor 

a Deák téri templomban 
Lantos István és 
Sebestyén János 

Purcell, Mozart, Hesse 
négykezes orgonaművei

Az Evangélikus Teológiai Akadémia 
mielőbbi belépéssel referenciákkal és 
gyakorlattal rendelkező, szervezni és tár
gyalni képes, adó- és tb-ügyintézésben 
jártas mérlegképes könyvelőt keres. A je
lentkezést, mely kézzel írt önéletrajzot, 
lelkészi és szakmai ajánlást tartalmaz, áp
rilis 30-ig kérjük a rektori hivatalba. 1141 
Bp., Rózsavölgyi köz 3.

NAGYTARCSA
A lelkészi hivatal új telefonszáma: (28) 

450-177.

BÖRTÖNSZOLGÁLAT 
Adjunk hálát Istenünknek, hogy Jézus 

feltámadásával bebizonyította: van szaba
dulás bűneinkből, az anyagi világ béklyó
jából, az önzéstől; van örök, boldog élet.

D. Kapi Béla püspök sírjánál halála 40- 
ik évfordulóján április 2-án (szerdán) de. 
11 órakor a Győri Köztemetőben és du. 3 
órakor az Öregtemplomban a családdal 
közös csendes megemlékezés lesz. Érdek
lődőket a gyülekezetekből szívesen lát
nak. A temetőben való eligazodás érde
kében közös indulás a temetőkaputól 
10.45-kor.

A HÚSVÉTI HIT TEREMTŐJE
Róm 4,16-25

Bizony, a húsvéti hit dolgában 
meglehetősen szegények vagyunk. 
Különböző felméréseket végeztek 
már és ezek eredménye szerint a leg
kevesebb százalékban a húsvéti hitet 
birtokoljuk: nem hiszünk a feltáma
dásban, a halálon túli életben. A hús
véti eseményeken keresztül pedig Is
tenünk ezzel a hittel akar mindnyá
junkat megajándékozni, vagy hitünk
ben megerősíteni. Az apostol, Pál 
visszanyúlik Ábrahám ősatya maga
tartásához és ebből von le máig érvé
nyes tanulságokat. Mit is tanulha
tunk Ábrahámtól?

Nem magára nézett, hanem bízott 
Isten szavában, ígéreteiben! Igaz, Is
ten cselekvése számunkra csaknem 
mindig képtelenségnek tűnik. De Is
tennél minden lehetséges! Ő a nem
létezőből létezőt, halálból életet ké
pes teremteni. Gondoljunk csak „le
gyen” szavának világokat teremtő 
erejére! Ábrahám a hit lényegét ra
gadta meg. Nem saját, elhalt testével 
vetett számot, hanem kizárólag Is
tenre nézett!

Ábrahám Istene az élő Isten volt! 
Az élet Istene. Minden látszat elle
nére. Éppen a feltámadás ténye a 
húsvéti hit alapja. Ez pedig az élet 
legnagyobb igenlése. Pál a feltáma

dásról szóló nagy korintusi fejezet
ben így tesz bizonyságot, amikor a 
Feltámadottat látta: „Elnyeletett a 
halál diadalra!” „Halál, hol a te ful
lánkod, pokol, hol a te diadalmad?” 
De miként hangzik ez még azon a sö
tét háttéren, ami körülvesz bennün
ket, amiben élünk? -  ami így foglal
ható össze: „a halál győzelme!" Az or
vosi tudomány lázasan fáradozik 
azon, hogy az életet oly hosszúra 
nyújtsa, amint csak lehetséges. 
Mindez valóban értékes törekvés. 
Minden esetben diadala az ember
nek, ha sikerül egy-egy műtéttel még 
évekre életben tartani olyan embere
ket, akikről úgy látszott, hogy már a 
halál zsákmányai. De tudjuk, végül 
mégis a halál győz mindnyájunkon! 
Feltartózhatatlan lavinaként zúdul 
ránk és maga alá temet mindenkit és 
mindent! -  Szabad Isten cselekvésé
re hivatkozni, ígéreteire támaszkod
ni. Ismert képet használva: ha hátat 
fordítunk a napnak, akkor mindig a 
saját árnyékunk van előttünk, de 
egész más a helyzet, ha a nap felé 
fordulunk. A feltámadott, élő Jézus 
a mi Napunk! Ha háttal fordulok fe
lé, mindig csak a magam árnyékát lá
tom: a saját énemet, ami kiábrándí
tó, múlandóságomat, ami félel-

metkeltő. De ha feléje fordulok: 
fény, dicsőség, élet, üdvösség a ré
szem. Mihelyt Jézusra nézek, nincs 
többé dolgom magammal, saját ár
nyékommal, semmivel, ami voltam, 
vagy vagyok, mert Ő az életem, igaz
ságom, mindenem!

Abrahám Isten ígéreteire hagyatkoz
va vállalta a jövendőt! A holnapot! 
Magára nézve semmi garanciája sem 
volt a jövendőjének. De hitt! A  hús
véti hitnek van egyedül reményteljes 
jövőlátása. A húsvéti hit birtokában 
tudjuk igazán értékelni és igenelni 
magát a Földet és benne testi életün
ket is! Nem siralomvölgy, ahol él
nünk kell. Nem az a dolgunk, hogy 
minél előbb magára hagyva, kimene
küljünk belőle, hanem Isten szerete- 
tének a színtere, amit Ő úgy szere
tett, hogy Fiát adta érte, aminek az 
őrzéséért és boldogulásáért felelősen 
minden tőlünk telhetőt meg kell ten
nünk. És ha a sokszor teherként hor
dozott testünkre gondolunk: sem a 
görög képzőművészetben, amelyik 
Pheidias Zeusát hozta létre, sem pe
dig a mai idők testkultuszában és 
sportolásában nincs a testiségnek 
magasabb értékelése, mint amit az 
apostol igéje tartalmaz: „avagy nem 
tudjátok-e, hogy a ti testetek a benne

tek lakozó Szentlélek temploma, ame
lyet Istentől nyertetek és nem a maga
tokéi vagytok?” (lKor 6,12.)

íme, mennyi új látás, értékelés és 
mind a Krisztus feltámadása fényé
ben! Ábrahámot idézi Pál, de tulaj
donképpen szüntelenül rólunk van 
szó. Mert hogy az ősatya magatartá
sát Isten beszámította neki igazságul, 
ez értünk is van, akiknek majd beszá
mítja, ha hiszünk abban, aki feltá
masztotta a halálból Jézust, a mi 
Urunkat, aki halálra adatott bűnein
kért, és feltámasztatott megigazulá- 
sunkért, azaz üdvösségünkért!

Isten szeretete következtében a hús
véti hit dolgában gazdagok lehetünk! 
Ezért ünnepelhettünk ez évben is hús- 
vétót! Kevesebbel ne elégedjünk meg!

Lábossá Lajos

IMÁDKOZZUNK!
Úr Jézus Krisztus! Erősítsd meg ben

nünk a hitet, hogy Te vagy a feltámadás és 
az élet, bogy amikor szembe kell néznünk 
a halállal, beléd vessük reménységünket 
és tőled váljunk vigasztalást Ámen.
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HÚSVÉT ÜNNEPÉN a liturgikus 
szín: fehér. A délelőtti istentisztelet ol
tárt igéje: Mt 28,1-8, az igehirdetés 
alapigéje: lKor 15,47-53. ÉNEKEK: 
215,216.
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HÚSVÉT UTÁNI ELSŐ 
QUASI MODO GENITI 

VASÁRNAP

OBSZAGOS
EVANGÉLIKUS

HETILAP ARA: 40  FT

Nagy dolog hitben élő keresztyénnek:
_________az örök élet örökösének lenni.
Egyszer -  így mondja az írás, tehát igaz 

-  a föld elomlik, csillagok lehullanak, 
csak az marad meg örökké, 

aki Istentől született. 
Mi, akik a hit írtján hazafelé tartunk már, 

nagy próbatételeken át.
Ordass Lajos

~~ A TARTALOMBÓL “
ISTENTISZTELETI ÉLETÜNK 

ÉS AZ EGYHÁZ MEGÚJULÁSA

RENDBURJÁNZÁS -  AVAGY 
AZ ELHANYAGOLT LÉNYEG

HÍRADÁS EGY MÁR ELFELEJTETT 
ISKOLAI LAPRÓL

H a m i s í t a t l a n  t e j . . .
A  Biblia Isten dolgait nem elvont, filozófiai 

„magasságokban” tárja elénk, hanem inkább képe
ket használ, amelyek a hétköznapi, gyakorlati élet
ből valók. így azt is, hogy mi az „ige”, különböző 
képekkel világítja meg számunkra. Olykor élő víz
nek, olykor élet kenyerének, magnak, vagy mostani 
igénkben ( lP t 2-3) tejnek nevezi. Természetesen 
nem a boltban vett tejre kell gondolnunk, hanem 
az „ige tejére”.

Másik ezzel összefüggő kép: a csecsemő képe. A  
hitrejutott ember, mint „most született csecsemő” 
vágyakozik a hamisítatlan tejre. Legfontosabb a 
csecsemőnél is és a hívő embernél is a növekedés. 
Növekedni bensőleg csak tiszta és hamisítatlan te
jen lehet. Ez a hamisítatlan tej az ige. Ezt a tejet 
tisztának nevezi. Itt főleg arra kell gondolni, hogy 
soha ne keverjük emberi gondolatainkat az igébe. 
Ha Bibliát olvasok, ne olvassam bele a magam el
képzeléseit, vágyait, felmentésemet mulasztásaim, 
hitetlenségem, bűneim alól. Ne magyarázzuk bele 
a ma divatos gondolkozást, amely szinte minden 
bűnt „elnéz”... A  tiszta ige ne legyen felhígítva, ne 
legyen „vizezett tej”! Sajnos, a legtöbb ember ko
runkban teljesen elvesztette érzékét, hogy felis
merje a tiszta igét. A  hasonlatnál maradva: ma a 
városi ember zacskós, „kezelt” tejet iszik. Megszok
ja  ezt az ízt. Ha aztán egyszer falun egy csésze fris
sen fejt tejet kap -  talán nem is ízlik neki. Igénk az
zal indokolja felszólítását: kívánjátok a hamisítat
lan tejet, mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. 
Előbb tehát meg kell ízlelni, kóstolni Isten tiszta 
igéjét, és akkor majd az után fogunk vágyakozni. 
Az igét ismerő ember már tapasztalta Isten szavá
nak erejét, vigasztalását. Ettől kezdve életét leg
jobban az ige utáni vágy jellemzi. Mit jelent ez gya
korlatilag? Ha reggel kinyitom a bibliai Útmutató
mat, nem kötelességből, szokásból, babonából te
szem azt. Nem külső szokásból ülök minden vasár
nap a szószék alatt, hanem tudatosan szomjazva az 
igét. Örömmel várom, mit üzen nekem Isten a lel
kész szavain keresztül.

lP t 2,2-3 a mai vasárnap bevezető „introitus” 
igéje: „mint újszülött csecsemők, a hamisítatlan lel
ki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek... ” Ez az 
ige kérdéseket vet fel. Nem általában, nem elvon
tan, hanem személyesen. Isten igéje nem „tanítás”, 
szép „szónoklat” vagy elvont „elmélkedés” -  ha
nem az én nevemre címzett levele Istennek Ez a sze
mélyes üzenet ma ilyen kérdéseket vet föl: valóban 
akarok-e a hitben növekedni, vágyom-e az ige tisz
ta és hamisítatlan tejére? Öröm-e számomra a 
templomban hallgatni, vagy odahaza olvasni az 
igét?

Nem mellékes, hogy húsvét után egy héttel va
gyunk, amikor Isten jóságát, irgalmát láttuk a gol
gotái keresztnél, majd a húsvéti üres sírnál. Ezek
ben a napokban különös erővel szólnak ezek a kér
dések. Az egyházi esztendő Húsvét utáni szakaszát 
a „húsvéti öröm idejének” nevezzük. De hol van a 
mai gyülekezet ettől? Meijük-e magunkat örven
dező gyülekezetnek nevezni? Nem illik-e jobban 
ez a meghatározás: „panaszkodó gyülekezet”. 
Gondok, bajok és panaszkodás reggeltől estig. Pál 
egy helyen azt mondja: a keresztyének ne gyászol
janak úgy, mint a többiek, akiknek nincsen remény
ségük Éppígy vonatkozik ez a panaszkodásra is. 
Gondok, bajok közepette is szabad arra gondol
nunk, hogy nekünk Húsvét óta élő Megváltónk, 
élő reménységünk van! Jézus azt várja tőlünk, 
hogy beszédünk, éneklésünk, imádságunk, egész 
életünk sugározza a húsvéti örömöt. Ezzel szolgá
lunk és segítünk a legtöbbet a körülöttünk élőknek 
is.

Gáncs Aladár

UJ VILÁGOT KELL ÉPÍTENÜNK!
(D. Ordass Lajos püspök egyik első igehirdetéséből vett részlet. 1924-ben Hartán mondotta el, amikor odahelyez

ték segédlelkészi szolgálatra. Alapigéje: E f 4,1-6. Ma is figyelemre méltó mondanivalója.)

Ez hitvallás! A keresztyén ember büszke hitvallása. 
Az a vallomás ez, amely minden alkalommal, vala
hányszor a világ, a népek és az egyesek élete elvesz
tette egyensúlyát, rendelkezett annyi erővel, hogy a 
félrebillent mérleget ismét helyreállítsa. Volt annyi 
ereje, mert a lélek egységének ez az egyetlen, biztos 
alapja. Mondjon valaki, ha tud, még egy alapot, 
amelyre a lélek egységét úgy föl lehetne építeni, mint 
a keresztyénségre. Mondjon valaki, ha tud, még egy 
alapot, amelyre minden egyes ember úgy odaépíthet
né a maga lelkének épületét, mint a keresztyénségre. 
Van-e csak egyetlenegy olyan komoly, erkölcsi irány
ba mutató hivatás is, amelynek ne a keresztyénség ad
hatná meg a legszentebb avatást? A történelem nem 
vállalkozott arra, kétezer esztendő óta, hogy erre a 
kérdésre azt a feleletet adja, hogy: van! -  Dolgozzál, 
törekedjél, vágyakozzál bármilyen irányban -  mun
kád, törekvésed, vágyad mindig a keresztre, a keresz
tyénség jelképére mutat rá. A keresztyén hitvallás, a 
mi boldogító hitünk lesz az egyetlen alapja a mi zilált, 
civakodó, felborult lelki egységünk újraépítésének. A

keresztyén hitvallásnak ott kell élnie a lélekben s erre 
az alapra kell építeni. De tényleg építeni kell ám!

Nemrégiben olvastam: tyA madrasi Keresztyén Ifjú
sági Egyesület nagy épületének építését hónapokon át 
nem lehetett megkezdeni -  miután már kiválasztották a 
helyét, elkészítették a terveit, és előteremtették a  költsége
it -, azért, mert két viskó tulajdonosa ragaszkodott apró 
ingatlanához a nagy telek közepén. ”

Mi a te telkedben az a viskó, amely föltartóztat, 
hogy a lélek egységének az épületét fölépítsed benne? 
Gőg, vad szenvedély, harag, gyűlölködés? „Kérlek tite
ket én, aki fogoly vagyok az Urban, hogy vett hivatáso
tokhoz méltóan járjatok teljes alázatossággal, szelídség
gel és türelemmel. Viseljétek el egymást szeretettel!”

Mi nagyra hívattattunk! A lelkünkre vigyázzunk! 
Nekünk egy új világot kell építenünk. A  gyűlölködés 
és szeretetlenség oltárai helyébe nekünk Istennek 
szentek templomokat kell építenünk. Alvó efézusiak 
ébredjenek föl a csodára: a diadalmas keresztyénség 
örvendetes meglátására.

Régen történt. Jézus azzal a hivatással jött az em

berek közé, hogy mindenkit, aki szemét a föld 
poránál magosabbra emeli, akiben a nemes vágyako
zásnak csupán egy kicsiny cseppje lakozik is, elhívjon 
az ő Atyjához, az Istenhez, ki egyedül érdemes arra, 
hogy az ember feléje tekintsen vágyakozó nézéssel.

Hívó szavát eljuttatta ma hozzánk Pál.
Templomlátogató, vasárnapot ünneplő testvérek! 

Amikor távozásra nyílik a templom ajtaja, hogy kibo- 
csásson megint az élet küzdelmébe, halljátok és ne fe 
ledjétek soha:

„Kérlek titeket én, aki fogoly vagyok az Úrban, hogy vett 
hivatástokhoz méltóan járjatok teljes alázatossággal, sze
lídséggel és türelemmel. Viseljétek el egymást szeretettel 
Igyekezzetek megtartani a Lélek egységét a békesség köte
lékében. Mert egy test és egy lélek legyetek mint ahogyan 
elhívatástok egy reménységére vagytok elhíva. Egy az Úr, 
egy a hit, egy a keresztség Egy az Isten, mindeneknek Aty
ja, aki minden fölött, mindenben és mindenkiben van. ”

Menjünk el gyors léptekkel a lélek egységének 
szent épületét fölépíteni, menjünk el, míg kedvez még 
az időjárás, míg tart a napsugár melege, hogy mire 
eljő a tél sikoltó, fagyasztó szele -  védő épületünk, 
meleg otthonunk lehessen.

Menjünk el mindnyájan!

H úsvét után
Az első tanítványok riadalma érthető volt. Húsvét 

után voltak, de Pünkösd előtt. Tele kétséggel és re
ménnyel.

Nekünk, akik megéltünk már jó néhány egyházi 
esztendőt, benne a pünkösdi ünnepeket, nincs ment
ségünk.

Hiszel-e a feltámadásban? Húsvét, az ünnep, az 
ünnepi hangulat elmúltával hétköznapivá egyszerűsö
dik a kérdés. Nem arról van szó, hogy vállalod-e az 
egyházhoz tartozást, részt veszel-e alkalmakon, ada
kozol-e tehetséged szerint...? Hiszel-e a feltámadás
ban? Ez a vízválasztó.

Minden korban menekültek a kérdés, illetve a vá
lasz elől. Keresték a kiegyezés, a megegyezés lehető
ségét. Kereszténység feltámadáshit nélkül. Olykor az 
egyházon belül is, túlhangsúlyozva például az intéz
mények szerepét, de különösen csapda volt mindig a 
világgal való összekacsintás. Ezt jelentette a szocializ
mus időszakában a diakóniai teológia, amely a hit 
gyümölcsét, a szeretetszolgálatot úgy jelenítette meg 
önálló értékként, hogy elszakította gyökerétől, felad
va ezzel az egyház identitását jelentő missziót.

Ma a szekularizáció, az elvilágiasodás jelenti a kihí
vást. A közöny, a lelki értékek evidens elutasítása. A 
pénz uralma, amely rombolóbb hatású, mint az évti
zedes, a hatalom által támogatott materialista, ateista 
ideológia volt. Ne keressük újra a kiegyezést. Kihasz
nálva, hogy a demokráciában tág tere nyílik az egyhá
zi aktivitásnak, úgymond az egyház társadalmi szolgá
latának.

Veszélyes, hogy vissza lehet térni -  immár minden 
kényszer nélkül -  a diakónia teológia gyakorlatához. 
Tehát már teológiai magyarázat sincs, nem szükséges 
alapvetően szembenálló ideológiákat egyeztetni, a 
társadalmi életben mosódnak össze a dolgok.

Vannak, akik úgy vélik, hogy az egyházpolitikai 
igazságtétel elmaradása erőtlenítette el az egyházat, 
ítélkezni kellett volna halottak és élők felett. Nem hi
szem. A kereszténység a golgotái kereszttől és a hús
véti üres sírtól indult el, és minden megújulás ismét és 
ismét itt kezdődik. A lelkekben, azoknak az egymás- 
ratalálásában, akik hisznek a feltámadott Urban. 
Akik azután, ennek a hitnek a talaján, már nemcsak a 
diakóniában, hanem kultúrában, politikában, az élet 
minden területén értékeket hoznak létre. Az értékte
remtés nem sajátítható ki a kereszténység számára, 
de Krisztus követői mindig arról ismerhetők fel, hogy 
értékeket hoznak létre, illetve közvetítenek mások
nak. A feltámadáshit adja ehhez az erőt. A  tudat, 
hogy Őhozzá tartozom, aki egyedül győzött a halál fe
lett. Nem tudom, nem értem hogyan, de hiszem.

Visszatérő élményem, amikor különböző társadal
mi -  olykor az egyháztól távoli - , közegekben valaki 
megszólít és elmondja, hogy ő is evangélikus, ő is eb
ben a hitben él. Van, aki hozzáteszi, hogy az ő Ura, 
élete meghatározója Jézus Krisztus. Egok öröme, 
könnyebbsége ez, a más szempontból sokszor nem 
napfényes hivatalos egyházi szolgálatnak. Átélhetem 
az első keresztények örömét, amikor a homokba ha
lat rajzolva közölték egymással, hogy ugyanazt a Meg
váltót szolgálják. És az egymásratalálás, a közös hit 
vállalása erőt jelent mindenki számára.

Ma nincs veszélye a hit vállalásának, legalábbis a 
szó politikai értelmében. Az alkotmány, a vallássza
badság, illetve a vallástalanság szabadsága nem enge
di meg, hogy az állam firtassa polgárai vallási meg
győződését, hovatartozását. De a polgároknak teljes 

. szabadságuk van hitük megváltására, missziói külde
tésük teljesítésére.

Ha hiszel a feltámadásban, ha valóban Hozzá tar

tozol, akkor valódi értékké válik az egyházi aktivitás, 
a részvétel, az adakozás. Mert akkor vállalni fogod Őt 
a társadalomban is, akkor halat fogsz rajzolni a ho
mokba, akkor fontos lesz számodra a másik ember 
élete.

Hol vagytok máskor nagypénteki keresztények? -  
kérdezte négy évtizeddel ezelőtt a zsúfolt Deák téri 
templomban a szószékről Kékén András. Ma is felte-

hetné a kérdést. Nagypénteken és Húsvétkor is. Ma
gas százalékban vallják magukat vallásosnak a magya
rok, meg is töltik a nagy ünnepeken a templomokat, 
mégsem látszik a társadalmon, hogy ilyen jelentős 
lenne a Krisztust követők tábora. Azoké, akiknek 
fontosabb a másik élete, sorsa, boldogulása, mint a 
saját érvényesülésük. Illetve, akik talentumaikat a kö
zösség javára igyekeznek kamatoztatni. Húsvét után 
megváltozhat az életünk. Lehetünk valóban Krisztus
követők, lehetünk hitvalló keresztények.

Frenkl Róbert

Im anap után

Hadd kezdjem ezt a beszámolót egy nagyon szemé
lyes vallomással. Amikor kézbe vettem a koreai 
asszonyoktól érkezett istentiszteleti anyagot és a sok 
háttérinformációt az országról, az asszonyokról, val
lásról, politikáról, az első reagálásom negatív volt. 
Távoliak a problémák, az egész túl politikus, túl har
cos! Teológiai fenntartásaim is voltak az ige értelme
zésével kapcsolatban. Mit tudunk mi magyar asszo
nyok kezdeni mindezzel?

Azután beleástam magamat az anyagba. Egyre töb
bet olvastam Koreáról, felfigyeltem minden friss hír
re az újságban, a Tv-ben. Lassan nagyon közel került 
hozzám ez a távoli nép. Szenvedéssel teli múltjuk: a 
nagyhatalmak becsvágyának, politikai törekvéseinek 
kiszolgáltatva élni évszázadokon keresztül! Ez gyak
ran tette kétségessé nemzetük, nyelvük, kultúrájuk 
megmaradását. Vajon nem jellemző ez a sors bárhol a 
világon élő kis nemzetekre?(!) És megértettem az ősi, 
konfuciánus tradíciók megkötöttségei között vergődő 
asszonyokat, akiknek olyan jogokért kell nap mint 
nap céltudatosan küzdeni, melyek számunkra régen 
nem jelentenek nehézségeket. Végül ökumenikus 
nyitottsággal próbáltam meg másságukat tiszteletben 
tartva keresni velük a testvéri közösséget.

Azután eljött az Imanap (az imanapok, hiszen már
cius 1-je körül sokan, sokfelé más időpontban találkoz
tak, ami számukra jobban megfelelt), és aggodalmam, 
félelmem szertefoszlott. Eddig még csak a legszoro
sabb munkatársi gárdával tudtuk kiértékelni a 97-es 
imanapot, mégis úgy érzem, országos helyzetképnek 
lehetek birtokában. Munkatársaim Szegedről és Nyír
egyházáról, Budapestről, Miskolcról és Keszthelyről 
számoltak be élményeikről, én magam Sopronban, Kő
szegen és Vas megyében gyűjtöttem tapasztalataimat. 
Annyi mondanivalója volt mindenkinek, hogy időn
ként nehéz volt mederbe terelni beszélgetésünket.

Néhányról ezek közül szeretnék beszámolni az ol
vasóknak:

A  mag kikelt és növekszik! -  így lehetne az imanap 
témáját alkalmazni a hazai munkára. Sok-sok évvel 
ezelőtt egy missziói lelkületű református lelkipásztor 
kezdte el itthon ezt a munkát. Néhányan a nyolcvanas 
évek közepén bekapcsolódtunk a mozgalomba, né
metországi segítséggel. Kőszegen idén már tizedik al
kalommal ünnepelték az imanapot. S ahogy múltak 
az évek, s a munka szervezetté vált, egyre több me
gyéből, új meg új gyülekezetből jelentkeztek asszo
nyok imanapi anyagért, és vállalták a szervezés, ren
dezés munkáját. Küldjük az anyagot határainkon túl
ra is: erdélyi, szlovákiai, szerbiai magyar gyülekeze
teknek, de távolabbra is (Németország, Ausztrália, 
Anglia). S az elvetett mag -  hisszük -  nem marad ter
més nélkül. Az ablaknyitás, a hiteles információk tá

voli testvéreinkről, a felelős imádságra szólítás évről 
évre visszhangra talál szívekben, gyülekezetekben, ki
sebb és nagyobb közösségekben.

A z ökumenikus részvétel örvendetes módon növeke
dett az idén is. Sok helyen kezdettől fogva már egyen
lő arányban vettek részt a helyi gyülekezet asszonyai 
a szervezésben és a szolgálatban is (Kőszeg). De 
mennyire jó volt hallani arról a katolikus asszonyról, 
aki a hatalmas keszthelyi gyülekezetből többedmagá- 
val elment a parányi kis evangélikus templomba és így 
sóhajtott fel: boldog vagyok, hogy „eljöhettem” ide(!). 
Rákospalotán, ahol hét felekezet asszonyai voltak 
együtt, két beöltözött apáca is a szolgálók között volt.

Nyíregyházán ugyancsak hét felekezetből jöttek 
össze háromszázan és ünnepeltek a metodista gyüle
kezetben. És lehetne sorolni tovább is, hogyan moz
dulnak meg egymás felé a különböző egyházi hagyo
mányokból érkező testvéreink, és lesznek eggyé az 
imádkozás szolgálatában. Azért kaptam más híreket 
is! Néhány munkatársam jelezte: az evangélikus gyü
lekezet nálunk távol maradt! Vajon miért?

Gazdag fantáziáról tanúskodtak a szervezők. Szinte 
sehol sem ragaszkodtak szolgaian a leírt szöveghez. 
Odaillő versekkel, zeneszámokkal gazdagították a 
műsort. Szólt a koreai zene is. Hallottam tanárnőről, 
aki saját koreai útjáról számolt be diaképek segítségé
vel. Másutt zöldsapkás, bamaköpenyes gyerekek ját
szották el a mag életét, ahogyan kibújik a földből, nö
vekedésnek indul, végül fává terebélyesedik. Sok he
lyen az alkalmat meghitt szeretetvendégség követte, 
ahonnan „senki sem akart hazamenni”, mesélte ne
vetve Deák téri asszonytestvérem.

A Budapest-Fasori gyülekezet imanapi alkalmán 
részt vett a százhúsz tagú koreai református gyüleke
zet vezetője (300 koreai él hazánkban), szólóénekkel, 
beszámolóval, vetítéssel szolgált, és átadta gyülekeze
tének köszöntését.

A z egység alkalmai voltak az imanapi istentisztele
tek. „Tégy eggyé Urunk!” hangzott az imádság, csen
dült fel mindig újra az imanap éneke, melyet minden
ki megtanult gyorsan, és rögtön a szívébe is zárt. 
Nagy-nagy szeretettel és együttérzéssel kértük Isten
től a sokat szenvedett, szétszakított országban élő ko
reai testvéreink számára a politikai egységet, az egy
mástól távol élő családok egymásra találását, a sokfé
le feszültség oldódását. De imáinkban helyet kapott a 
magunk közösségeiért való felelősség, a közöttünk lé
vő falak, feszültségek megszűnéséért való könyörgés 
is. így fordultunk az imanapi istentisztelet végén egy
más felé, szorítottuk meg egymás kezét melegebben, 
és kívántuk őszintén egymásnak koreai köszöntéssel: 
A n Nyung -  Béke legyen veled!

Keveháziné Czégényi Klára
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„A LÉLEK GYÜMÖLCSEI”

Szeretet
A teremtett világban a gyümölcstermő fák, különböző 

gyümölcsöt érlelnek. Gondoltad volna, hogy a Léleknek 
is vannak gyümölcsei?

Ezekről a csodálatos gyümölcsökről a Bibliában, Pál 
apostol Galatákhoz írt levelében olvashatsz! (Gál 5,22)

A Lélek gyümölcseiről lesz szó az elkövetkező hetek
ben.

A SZERETET szóról sok minden jut az eszünkbe, 
mindennap találkozunk vele. Akármilyen természetes 
dolog, hogy szeretnek bennünket, mi mégsem tudunk 
úgy viselkedni, hogy mindig szeretetet sugározzunk má
sok felé.

Ne keseredjetek el, hogy ez nem mindig sikerül, nek
tek. A világon egyetlen embernek sikerült ezt maradékta
lanul megvalósítania: Jézus Krisztusnak! Hozzá fordul
hattok mindennap, ha úgy érzitek, nem a szeretet tölti be 
a szíveteket. Bízzatok abban, hogy Ő segít nektek.

Számos olyan történetet ismerünk a Bibliából, amely 
bizonyítja az Ő mindénekfeletti szeretetét.

Az Úr Jézus nemcsak a felnőtteket tanította, nemcsak 
nekik adott példát a szeretetről, hanem a kisgyermekeket 
is örömmel fogadta, akkor is, ha tanítványai nem nézték 
jó szemmel azt, hogy sok-sok kisgyermek van Jézus körül. 
Jézus példának állította a felnőttek elé a gyermekeket, és 
azt mondta nekik, hogy: „ilyeneké az Isten országa".

Jézus nemcsak beszélgetett a gyerekekkel, de volt, aki
nek az életét is visszaadta. Jairus leánya halálos betegen 
feküdt. Édesapja nagyon szerette őt, és tudta, hogy egye
dül csak Jézus segíthet rajta. Amikor az édesapa megke
reste Jézust, Ő azonnal indult is, hogy segítsen a kislá
nyon. Visszahozta a halálból a szülők egyetlen gyerme
ket'. Mekkora süéréíöt fez?! U^é'étóftekti íS? Ha bájban 
vagytok is, a ti hívó szavatokat is meghallja az Úr Jézus, 
és segít, hiszen mindig szeret titeket! Aldcor is, ha rosszat 
tesztek. Jézus a rossz gyermeket is szereti, de a rosszaság 
bánatot, szomorúságot okoz neki.

Ugyanúgy szeret Ó, mint egy édesapa, akinek a szere- 
tete akkor sem szűnik meg egyetlen pillanatra sem gyer
meke iránt, amikor esetleg a rosszasága miatt megbünte
ti. A te szívedben harag van néha, ha nem nézheted a 
kedvenc műsorodat a Tv-ben, vagy nem mehetsz játszani 
a társaiddal, mert tanulni, vagy segíteni kell a szüleidnek. 
Ilyenkor gondolj arra, hogy ez a szereteted próbája. Jézus 
azt mondja a nagy parancsolatban, hogy: Szeresd felebará
todat, mint magadat.

Jussanak eszetekbe ezek a szavak, amikor társaitokkal, 
szüléitekkel szemben nehéz szeretetteljesen viselkedni. 
Segítenek majd abban, hogy az ütésre emelt kéz simogas
son, a csúnyán megfogalmazott mondat kedves szavakká 
alakuljon.
_ Mindehhez imádságban kérjetek naponta segítséget az 

Úr Jézustól!
Dohár Magdolna

De sokan várják unottan, 
hogy történjen már végre valami!
Hogy jöjjön már végre valaki, aki így szól:
„Gyere, szükségem van RÁD, a segítségedre, 
a barátságodra, arra, hogy énhozzám tartozzál.” 
Munkát kereső felnőttek, társ tálán fiatalok, 
a játszótér korlátján unottan ücsörgő gyerekek... 
De sokan tévednek aztán olyan helyre, 
olyan emberek társaságába, ahol 
csak kihasználják és tönkreteszik őket 
Jézusom, te vámszedőknek és halászoknak 
mondtad: „Gyere, kövess engem!”
Követőid életének célt, értelmet is adtál.
Lehetnék én is a tanítványod!
Ugye te is szeretnéd?!

VEDD ÉS OLVASD!
Játékos ismerkedés a Bibliával

Ma Ézsaiás próféta könyvéhez teszünk fel kérdése
ket. A feladványokat kitalálta és közli: Kollár Imre 
dunaegyházai olvasónk.

Hol találhatók a következő igehelyek?
1. „Mert szóltam, de nem feleltetek, beszéltem, de 

nem hallgattatok rám.”
2. „Jaj azoknak, aldk korán reggel ital után jár

nak!”
3. „Az oroszlán pedig szalmát eszik, mint a mar

ha.”
4. „Tejszínt és mézet eszik mqjd mindenki, aki 

megmarad az országban.”
5. „Ne fé(j, mert megváltottalak, neveden szólítot

talak, enyém vagy!”
Remélem, megtaláltátok a keresett igehelyeket. A 

megfejtés a következő: 1. -  Ézs 65,12; 2. -  Ézs 5,11;
3. -  Ézs 11,7; 4. -  Ézs 7,22; 5. -  Ézs 43,1

Kit rejt a képrejtvény?

Humorzsák
Bili a kelleténél jobban elpoharazgatott. Hazamenő

ben alig búja eloldani lovát, és hiába próbál a hátára ül
ni, mindig visszacsúszik. Felnéz az égre:

-  Segíts már rajtam, Uram!
Azzal lendületet vesz, de akkorát, hogy átesik a ló há

tán, és ismét a földön találja magát. Bosszúsan újra az 
égre tekint:

-  Kértelek, hogy segíts, de ne ennyire!

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

Nyolcadik parancsolat
Ne tégy felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot!

A parancsolatok, így a Tízparan
csolat is, valamilyen formában ko
ordinálják, igazgatják az embert. 
Életünk során alkalmanként elénk 
kerül a Tízparancsolat, amikor is 
újra és újra szembesülünk azzal, 
hogy röviden és tömören mit vár 
tőlünk az Isten. Magam is több
ször találkoztam már a Tízparan
csolattal, és valahogy ez a 8. paran
csolat volt az, ami fölött úgy min
dig átsiklottam. N éütjH de paráz
nálkodj! Ne lopj! Ezek olyan pa
rancsolatok, amelyek fölött az em
ber megáll egy percre és elgondol
kodik -  ölés, paráználkodás, lopás. 
Azonban: „Ne tégy felebarátod ellen 
hamis tanúbizonyságot!” -  ez már 
kicsit hosszú és manapság talán 
nem is érzi át az ember ennek az 
egyébként nagyon fontos paran
csolatnak a súlyát.

Ez a parancsolat szól az ember 
becsületéről és jóhíréről, amely
nek ma a XX. században nagy je
lentősége kellene, hogy legyen. 
Elég, ha megnézzük a politikai 
pártokat, amelyek egymás becsü
letét próbálják elvenni, és próbál
ják egymást lejáratni. Azonban 
nem kell ilyen messzire mennünk, 
mert elég, ha saját egyházunkat, 
saját gyülekezetünket és saját hét
köznapi környezetünket vizsgál
juk. Vajon egyházunkban nincs-e 
olyan pillanat, amikor egy egyházi 
vezetőről, lelkészről vagy éppen 
gyülekezeti munkatársról rosszat 
hallunk, vagy rosszat mondunk. 
Gyülekezetünkben is lehetnek 
olyan pillanatok, hogy akár a gyü
lekezet lelkészéről, felügyelőjéről 
vagy presbiteréről hallok vagy ép
pen én mondok valami rosszat, 
ami lehet, hogy megalapozott, de 
természetesen az is lehet, hogy 
megalapozatlan, és csupán rosszul 
tudok valamit. A hétköznapi éle

tünkben is gyakran előfordul, hogy 
valami bántót hallunk valakiről, 
vagy éppen rólunk pletykálnak va
lamit.

A „Ne tégy felebarátod ellen ha
mis tanúbizonyságot!” -  parancso
lat arra szólít fel minket, hogy fele
barátunk becsületét és tisztességét 
ne csorbítsuk, hanem azt védjük 
meg. Abban az esetben, ha tudom, 
hogy felebarátom vétkezett, és 
esetleg az őt érő kritikák jogosak, 
amelyeket hallok másoktól, akkor 
sincs jogom megítélni felebaráto
mat, mert az már akkor bűnnek 
számít. Nyilvánosan csak akkor 
ítélhetek meg valakit (hiszen a bíró 
is ítél), ha parancsom van az ítélke
zésre és a büntetésre. Luther így 
fogalmaz a Nagy Kátéban a 8. pa
rancsolat magyarázatánál a plety
káról: „Gonosz nyelviteknek nevez
zük azokat, akik nem állapodnak 
meg annál, hogy tudnak valamit, ha
nem tovább mennek... elviszik a hí
rét minden zugba, csiklandozzák ve
le egymást és kéjelegnek abban, hogy 
embertársuk piszkában vájkálhat- 
nak, mint disznó, amely fetreng és 
orrával turkál a sárban. ” így folytat
ja tovább: „Ez beleszólás Isten ítéle
tébe és hatáskörébe, ítélkezés és bün
tetés a legkeményebb ítélettel. ”

Isten tehát azt válj a tőlünk, aho
gyan azt a Kis Kátéban is tanultuk: 
hogy felebarátunkat hazugságba ne 
keverjük, el ne áruljuk, háta mögött 
meg ne szóljuk, se rossz hírét ne 
költsük, hanem inkább mentsük őt, 
jó t mondjunk róla, és mindent javá
ra magyarázzunk. ” Hát ez a legne
hezebb! Felebarátunknak, aki eset
leg még a vetélytársunk is ráadá
sul, mindent javára magyarázzunk, 
és jót mondjunk róla? Ezt már 
nem. Mondhatnánk egoistán, ma
gunkba fordulva. Még mit nem!

Testvérem, aki olvasod ezt az

írást! Tüdőm, hogy nehéz, de meg 
kell tenned. Nem én kérem, ha
nem az Isten. Soha ne felejtsük el 
azt sem, hogy valakinek a becsüle
tét és hírnevét sokkal könnyebb el
venni, mint visszaadni. Éppen 
ezért, ha olyan emberekkel talál
kozunk, akik valami rosszat mon
danak felebarátunkról (függetle
nül attól, hogy igazat vagy hamisat 
mond róla), akkor azonnal fojtsuk 
el még melegében a pletykát, vagy 
„hamis tanúzást” úgy, hogy a rá
galmazó -  mondja Luther: „bele
piruljon”. Az Isten tőlünk, keresz
tyénektől nagy alázatot kíván, de 
azt gondolom, hogy amennyiben 
komolyan kérjük az Isten kegyel
mét, és ezért mindent megteszünk, 
akkor ellen tudunk állni a Gonosz 
hatalmának, amely felebarátom 
elárulására biztat. Adámot és Évát 
is biztatta az Ördög arra, hogy sza
kítsanak a tiltott gyümölcsből, hi
szen akkor olyanok lesznek, mint 
az Isten. Szakítottak is és utána az 
Ördög otthagyta őket. Tfestvérem! 
Ha Ádámot és Évát otthagyta az 
Ördög a bűnben, akkor mennyivel 
inkább fog Téged otthagyni a ha
mis tanúzás bűnében az ítéletkor.

A végén viszont meg kell, hogy 
émlítsem a mi felelősségünket is. 
Ami azt jelenti, hogy a hozzánk 
közel állóknak -  aki lehet család
tag vagy közeli barát -  szólnom 
kell, mert az az én felelősségem. 
Mt 18,15 ezt mondja: „Ha vétkezik 
ellened a te testvéred, menj el és 
intsd meg négyszemközt”. A mi fel
adatunk tehát az, hogy józanságot 
és kegyelmet kérve az Istentől az 
imádságon keresztül, forduljunk 
oda felebarátunkhoz. Segítsük őt, 
és bár ez sokszor nehéz, de „min
dent javára magyarázzunk”.

Fischl Vilmos 
V. évf. teológus

V m .  ( N e  té g y  f e l e b a r á t o d  e l l e n  h a m i s  
t a n ú b i z o n y s á g o t ! )

Szabad lehetsz az igazság képviseletére, 
nem rablód meg embertársad becsületét 
Az igazság mellett akkor is lesz bátorságod kiállni, 
ha ezzel te húzod a rövidebbet.
Nem állsz be a pletykálkodók vagy sárdobálók közé, 
akik mindenkiben csak a rosszat keresik.
Távol áll tőled a káröröm.
Eszköz lehetsz abban, hogy az újságok ne hazudja
nak,
a tévéműsorok ne pocskondiázzanak senkit, 
s a politikusok őszinték legyenek.
Szabad lehetsz a kicsinyes féltékenységtől, 
ezért szívesen beszélsz mások sikereiről és erényeiről. 
Nem engeded, hogy lefizessenek téged, 
a becsületedet nem vásárolhatja meg senki.
Igaz ügyért hátrányt is el tudsz viselni, 
még a szenvedés vállalására is képes leszel.
Ha engem szeretsz, szabad lehetsz az igazság képvi
seletére.

Az Országos Gyerm ekbizottságtól 
kölcsönözhető anyagok

-  Olvasó és színező füzet gyerekeknek: Virágvasámaptól 
Húsvétig

-  Olvasó és színező füzet gyerekeknek: Karácsonyi színe
ző

-  Bibliai Memory (4 éves kortól)
-  Lázár Ervin: A  Négyszögletű Kerek Erdő
-  Lázár Ervin: A  Hétfejű Tündér
-  Gyurián Edit: Út a felnőttség felé
-  Johnson Gnanabaranam: Jézusom ma (Indiai költemé

nyek, imádságok, elbeszélések és meditációk egy matemati
katanárból lett lelkésztől.)

-  Dr. Ross Campbell: Dühöngő Ifjak (Hogyan tereljük 
mederbe gyermekeink haragját?)

-  Ablonczy Margit: Útaid, Uram, mutasd meg (Ifjúsági 
munkaprogram egy esztendőre)

-  Kinczler Irén: Karácsonyi anyag (versek, történetek)
-  Börönte Márta: Ószövetségi történetek („Teremtő, 

Gondviselő Isten”)
-  Mácz István: Örülj velem! (meditációk az örömről)
A kölcsönzés feltételei: -  maximális kölcsönzési idő 1 hónap 

-  kéréseiteket személyesen vagy levélben juttassátok el az adott 
gyülekezet lelkészének meghatalmazásával

(Cím: Magyarországi . Evangélikus Egyház, Csocsánszky 
Marta, 1085 Budapest, Üllői út 24. Tel.: 117 55 67)

I

Evangélikus hagyományőrzésJ  Q (~ )/Z  szeptember 22-i számunkban tettük
JL y y U .  közzé az Evangélikus Országos Múze

um millecentenáriumi pályázatát, középiskolákban ta
nuló diákok számára. A  pályázat eredményes, sikeres 
volt. Beérkezett 12 pályamű, és a bírálóbizottság mun
káját elvégezve, 1997. március 15-én a múzeumban d r. 
Fa b i n y  T i b o r, a múzeum igazgatója értékelte a 
műveket, és kiosztotta a díjakat.

A  pályázat célja „ o l y a n  o r s z á g o s  j e 
l e n t ő s é g ű  e v a n g é l i k u s  s z e m é l y i 
s é g e k . . .  f e l s o r o l t  v á r o s o k  é s  
k ö z s é g e k  t ö r t é n e t é h e z  f ű z ő d ő  t e 
v é k e n y s é g é n e k  f e l d o l g o z á s a ,
a k i k n e k  é l e t e  v a g y  é l e t r a j z a  k e 
v é s b é  i s m e r t  a z  e g y h á z -  é s  m ű 
v e l ő d é s t ö r t é n e t  k ö r é b e n .  E z z e l  
a z  e v a n g é l i k u s  i d e n t i t á s t  é s  a 
l u t h e r i  ö r ö k s é g e t  s z e r e t n é n k  é b 
r e n  t a r t a n i . ” Ajánlották publikálatlan kézira
tok, naplók, visszaemlékezések, családi hagyatékok, 
gyülekezeti levéltárakban vagy folyóiratokban felkutat
ható adatok feldolgozását. A  pályázat kiírásában szere
pelt városok és községek egész sora, mellettük azok a ne
vek, melyek a kutatás körébe eshetnek -íg y  a pályázók 
bőséges anyagból választhatták témájukat.

A  díjkiosztásra eljöttek a pályázók -  a vidékiek is -,

így az értékelésen túl alkalom nyűt a velük való beszélge
tésre. A z eredetileg közölt pályadíjakat a zsűri megoszt
va adta ki, két-két első, második és harmadik díjat. A z 
első díjasok 25-25 ezer, a második díjasok 15-15 ezer, a 
harmadik díjasok 10-10 ezer forintot kaptak.

Egyik dső díjat D o b  a i K r i s z t i n a  kaposvá
ri gimnazista kapta, aki Dukai Takách Judit életéről ír
ta dolgozatát. Témaválasztásában befolyásolta őt az a 
tény, hogy apai ágon leszármazottja. Megragadta őt 
egész személyisége, és az, hogy fiatalon került be az iro
dalmi életbe, de megőrizte helyét mindvégig. Életéből 
nagy tanulság hogy kötelességét mindennél előbbre tar
totta.

A  másik első díjat S z á r a z C s e r g e  G i t t a  
orosházi gimnazista nyerte el Dolgozatában Tóth Lász
ló egykori orosházi kántortanító életét és munkásságát 
kutatta, illetve dolgozta fe l Választásához hozzájárult 
az is, hogy Tóth László leánya tanította őt. Eddig fel 
nem dolgozott adatokat talált róla, akinek hivatástuda
ta és egyházszeretete példaként lehet későbbi nemzedé
kek számára is. Egyike volt azoknak a tanítóknak, akik 
1950 után is megmaradtak egyházi szolgálatban. (Ak
kor az államosított iskolák tanítói választhattak a taní
tás vagy az egyházi szolgálat között.)

Második díjat kapott pályamunkájára K o v á c s  
J u d i t  CelldömölkrőL Nemrég elhunyt neves lelké
szét, Kemenesalja jó  ismerőjét, honismereti munkában 
sokat alkotó Mesterházy Sándort választotta, és igyeke
zett ezt a gazdag lelkészi és egyháztörténeti munkában is 
helytálló papi egyéniséget kibontani.

Ebben a kategóriában a másik díjat T ó t h  V i k 
t ó r i a  uraiújfalui diák nyerte e l Számára természetes 
volt, hogy Uraiújfalu négy korábbi lelkészének életét, 
munkáját választotta. Különösen a templomépítő 
Hrabovszky Györggyel foglalkozott és Döbrentei Lajos 
munkásságával Nyomtatott müvek alapján is dolgoz
hatott. Kutatása azért is jelentős, mert B e r z s e n y i -  
rokonságot ismertet meg.

Harmadik díjasok lettek P  a p  p  N i k o l e t t a  és

C z  ö n d  ő r K a t a l i n .  Előbbi -  soproni lakos és 
licista diák -  >yA soproni evangélikus németek kitelepíté
séről (1945-46)” írt. A  nemrég fé l évszázados évforduló 
segített a témaválasztásban. A z egyházközség irattárá
ban talált megfelelő anyagot, különösen jól használhat
ta az akkori soproni lelkész, Z i e r m a n n  L a j o s  
kéziratait, aki nagyon pontosan rögzítette a Potsdami 
határozat alapján kitelepítésre ítélt néprétegben végzett 
pásztori munkáját. Kitelepítés előtt megkonfirmálta a 
fiatalokat, és nagyon nehéz munkát végzett az ittmara- 
dottak között. Czöndör Katalin solymári lakos, a Deák 
téri gimnázium növendéke. Vidovszky Béla festő
művészről, képeiről, naturalista ábrázolási módjáról írt. 
A  témaválasztáshoz itt is a rokoni, családi háttér adott 
segítséget. Elég tetemes gyűjtött anyag került birtokába.

Öten kaptak még könyvjutalmat. Közülük figyelemre 
méltó volt S o m o g y i  K á r o l y  (Tab) munkája, 
aki a korábbi tabi lelkész, a sokak által ismert és komoly 
missziói munkát véglett J a k u s  I m r e  élete pályá
já t dolgozta fel.

A  díjkiosztáson ott volt K e l e m e n  B é l á  n é , 
a zsűri tagja és elmondta, nagyon jó  volt látni a pályázó 
fiatalok lelkesedését a választott téma iránt. Jó képessé
gű diákok vették a fáradságot, hogy témát keressenek és 
kidolgozzanak, és ez nagyobbrészt sikerült is. Hiányos
ság volt, hogy nem mertek véleményt nyilvánítani. Biz
tatta őket, hogy az egyéni vélemény fontos az ilyen törté
neti munkáknál is. A  festészeti témában hiányolta, hogy 
inkább a témáról kellett volna többet írni, képelemzést 
adni és több képet lehetett volna elemezni.

Általánosságban azért a pályázat sikeréről esett szó. 
Öröm, hogy egyházi iskoláink növendékei is, de máshol 
tanuló diákjaink is felfigyeltek a meghirdetésre, és mer
tek vállalkozni Szükség volna évről évre aktuális témák
ról hasonló pályázatokat meghirdetni hiszen az érdek
lődő fiatalokat segíti abban, hogy témát találjanak, ki
fejtsék, kibogozzák a m últai és saját véleményt tudja
nak kialakítani

Sinka István ismeretlen sorai I
a Budahegyvidéki Evangélikus Gyülekezetben

A Budahegyvidéki Evangélikus Gyülekezet mindig jól vá
lasztott, szép irodalmi-zenei délutánjai sorában március 16- ■
án Sinka István íróra, költőre emlékeztek. A műsor összeál
lítója és rendezője, Csománé Forgács Emma, az Evangélikus 
Élet március 9-i számában részletesen beszámolt a tervezett 
emlékműsorról és a szereplőkről. A nagy érdeklődéssel fo
gadott Sinka-estről egy előre nem tervezett „hozzászólást” 
említek meg. A hallgatóság körében helyet foglaló Erdélyi 
Attila kérte, hogy Sinka István néhány sorát felolvashassa. A 
költő a mélyértelmű sorokat katonatiszt édesapja vendég
könyvébe írta. Mindkét beírás egy találkozás, egy barátság 
szép és sokatmondó, a költő belső világára is jellemző sorok: 

„Erdélyi Tibornak, a Katonának, itt Sopronban, egy már- F  
ciusi estén. Szeretettel Sinka István -1938. március 3.”

„Ismét itt jártam és megint jó volt. Nem tudom, miért van, 
hogy Sopronban jó bort inni, barátok kezét megszorítani. 
Tálán azért, mert az elmúlt éveket visszaálmodjuk... Hát ál- I 
modjál Tiborkám -  rossz az élet, de az álmodás jó -  A Du- I 
na-táj úgyis rossz katlan, s az álom benne változhatatlan... 
Sopron, 1943. márc. 28. Sinka István”

Sebeiken Pálma
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Istentiszteleti életünk és az egyház megújulása
Március elején mintegy 20-25 

lelkész konferenciázott a Deák té
ri Gimnázium dísztermében arról, 
amit címünk magában foglal. A Li
turgiái Bizottság volt az együttlét 
gazdája. Régi kívánsága az isten
tiszteleteinket rendszeresen láto
gató híveknek, de azoknak is, akik 
csak ritkábban ülnek le a szószé
kek alá, hogy az istentiszteletek 
„rendjét”, a liturgiát meg kellene 
újítani, felfrissíteni, „maivá” tenni 
az imádságokat.

Az előadók ezeket a kérdéseket 
vetették fel, de most nem az elő
adások kivonatát szeretném köz
readni, hanem azt, amit a megbe
szélésen felszólalók hoztak elő és 
tettek a közös kosárba. Érdemes 
figyelni ezekre a morzsákra, mert 
sokak észrevétele, szempontja 
gazdagíthatja azt a munkát, mely 
kétségtelenül elkezdődött egyhá
zunkban a liturgia megújulásának 
területén.

Kiindulásként Hafenscher Ká
roly (ifi.) referátumának befejező 
mondatát jegyzem ide: „Nincs 
megújulás a Szentlélek munkája 
nélkül! Veni Creator Spiritus!” Le
gyen ez figyelmeztető mindnyá
junknak -  lelkészeknek és gyüle
kezeteknek egyaránt -  akik e kér
désekkel foglalkozunk és törő
dünk, hogy bármilyen jó és helyes 
liturgiát, rendet teremtünk meg, 
az elevenné, megújítóvá csak Isten 
Szentlelke által lesz.

Erre az írásra egyik felszólaló 
szavai is bátorítottak: „publikussá 
kell tennünk az ügyet”. írni kell róla 
egyházi lapjainkban és biztosítani 
a hozzászólás lehetőségét az egész 
egyházban. Gyülekezetünk tagjai 
ma már nyitottan jámak-kelnek az 
egész világban, Európában és min
denütt. Bizonyára érik benyomá
sok útjaik során, amikor betérnek 
evangélikus templomokba, részt- 
vesznek istentiszteleteken. Benyo
másaikat, akár kérdések formájá
ban is nyugodtan feltehetik itthon, 
lapunk útján, vagy a Liturgiái Bi
zottságnak.

A megbeszélés során felvető
dött új rendek kérdése, kell vagy 
nem kell szaporítani a rendek szá
mát? Az istentiszteletek meneté
nek belső arányairól, az úrvacsorái 
istentisztelet mikéntjéről, igehir
detés -  gyónás - ,  úrvacsoraosztás 
rendjének egymáshoz való viszo
nyáról is tisztázni kell a felvetődő 
kérdéseket. Különösen sok szó 
esett a „gyülekezet aktivizálásá
ról”. Elegendő az, hogy a textuso
kat, hirdetéseket olvassák fel gyü
lekezeti tagok? Miben lehetne 
még teret adni szolgálatuknak?

Az istentisztelet középpontjá
ban álló igehirdetés megújulásá
ról, a bibliacentrikusságról, a kü
lönböző kegyességi irányzatok igé
nyeiről, elgondolásairól, alternatív 
lehetőségekről is szó esett. Ide tar
tozik annak megvizsgálása is,

mennyire maradtak éneklő és 
imádkozó közösségek, gyülekeze
teink. Ez felveti annak szükségét, 
hogy jobban kell nevelni, tanítani 
már gyermekeinket a hittanórá
kon az evangélikus gyülekezetnek 
ezekre a közösségi vonásaira. Volt, 
aki felvetette: jó az, ha gyermekek
nek és fiataloknak külön istentisz
teleti rendet adunk, énekeik kü
lönböznek a gyülekezeti énekeink
től? Lehet, hogy'ezért kapcsolód
nak be nehezen a „felnőttek” is
tentiszteletébe? Nem az a baj, 
hogy vannak ifjúsági énekek, de az 
már hiány, hogy nem tanítjuk meg 
fiatal korban koráljainkat.

A liturgia megállapításánál ná
lunk a történelmi fejlődést és a ha
gyományokat is figyelembe kell 
venni, katolikus és református 
összefüggéseket egyaránt. Az is
tentiszteletben is fontos a keresz
tyének egységének felmutatása.

Az Ágenda istentiszteleti rend
jeit meg kell tartani. Van szabadsá
gunk arra, hogy textusokat, imád
ságokat cseréljünk, de arra nagyon 
kell ügyelnünk, hogy a szabadsá
got ne keverjük össze a rendetlenség
gel.

Elindult az erjedés egyházunk
ban, a lelkészek körében. Nem kis 
csoport ügye ez csupán. Kell, hogy 
egyházunk egészét érdekelje, 
érintse, foglalkoztassa liturgiánk 
ügye.

T.

A f
E r e z z é t e k  é s  l á s s á t o k ,  h o g y  j ó  a z  U r !  

B o ld o g  a z  a z  e m b e r ,  a k i  h o z z á  m e n e k ü l
(Zsolt 34,9)

Az Ú r jóságát nap mint nap érzi 
az ember, s percről percre tudato
sodik a keresztyén emberben. Még 
inkább így van ez egy házassági év
fordulón, s főként, ha már az ötve
nedik az. Éreztük és láttuk, hogy 
jó az Úr, mikor január 25-én, egy 
téli szombat délután megszólaltak 
a harangok a bokodi evangélikus 
templom tornyában, és e rendkí
vüli időpontban sokan igyekeztek 
a templom felé. Barátok, rokonok, 
kortársak, gyerekek, unokák népes 
serege jött. Éreztük és láttuk, hogy 
jó az Úr, amikor rátekintettünk 
szüléinkre, Szabó Mihályra és Ba
rabás Ételre, akik 50 évi szeretetet, 
reményt, hitet, harcot, hűséget vit
tek az oltár elé. Az 50 évvel ezelőt
ti áldóige szavaival tett bizonysá
got Simonfay Ferenc. Elmondta, 
hogy ebből az 50 évből 23-nak ő is 
részese lehetett, mint gyülekezeti 
lelkész. Munkatársakként dolgoz
tak hosszú éveken keresztül édes
apával, aki gondnoka volt a gyüle
kezetnek. Anyja és apja lettek szü
léink ennek a közösségnek, így 
emlékezett Feri bácsi az együtt- 
szolgálásra. De elmondta azt is, 
hogy a nagycsalád és a gyülekezet 
szolgálatát sok viharban csak úgy 
lehetett győzni, hogy az Úrhoz me
nekültek mindig... Csonkáné Sza

bó Magdával, a helyi lelkésszel 
együtt kérték Isten áldását a még 
hátralévő évekre. Éreztük és lát
tuk, hogy jó az Úr, amikor abban a 
kegyelemben lehetett részünk, 
hogy az ország több pontján élő öt 
testvér együtt térdelt az úrvacsorái 
oltárhoz a szülőkkel. Itt kaptuk 
mind a keresztség szentségét, és itt 
részesültünk a konfirmáció áldásá
ban. Egy kis hittanos fiú, az utca
beli Oberling Ákos köszöntötte 
kedves verssel édesanyát és édes
apát a gyülekezet nevében. Bará
tok, rokonok s a család egy kis 
uzsonna mellett folytatta az ünne

pet, beszélgetve, emlékeket idéz
ve. Vilmos bátyám 5 történetet tett 
az asztalra. Az utolsó így hangzott: 
Néhány évvel ezelőtt egy családi 
ünnepen egy ismerős így szólt: áll
jatok már egymás mellé öten ti 
Szabó testvérek, hadd lássalak 
benneteket, mert már annyi jót 
hallottam rólatok. Hát álljunk még 
sokáig egymás mellett, és hallja
nak rólunk jót -  fejezte be Vilmos. 
Mert valóban élete alkonyán járó 
szülőknek gyerekek nem adhatnak 
többet, nagyobbat, minthogy sze
retik, segítik, óvják egymást, egy
más mellett állnak. S édesanya is 
ezt helyezte a szívünkre Jézus sza
vaival: „ahogyan éh szerettelek tite
ket, ti is úgy szeressétek egymást...”. 
(Jn 13,34)

Bencéné Szabó Márta

MEGHÍVÓ
„50 éve szolgál a fóti Mandák Otthon”

Egésznapos jubileumi találkozó 1997. április 19-én, szombaton Fóton. 
Várjuk minden kedves Testvérünket, akik hálával gondolnak 
a Mandák Otthonban kapott lelki és szellemi ajándékokra, 

evangélizációra, konferenciára, népfőiskola vagy kántorképzés 
keretében ott töltött napokra vagy hetekre.

Igehallgatás, közös éneklések, találkozás testvérekkel, visszaemlékezések, 
hálaadó istentisztelet és úrvacsora.

A résztvevők számára ebédet, a távollakók számára szállást 
biztosítunk. Akik a találkozón részt kívánnak venni, szándékukat 

jelentsék az alábbi címen:
EVANGÉLIKUS KÁNTORKÉPZŐ INTÉZET 

2151 Fót, Berda József u. 3.
A jelentkezőknek részletes programot küldünk.

Evangélikus Elet 1997. á pr ilis  6 .

Rendburjánzás -  avagy az elhanyagolt lényeg
Rend a lelke mindennek, de jó

ból is megárt a sok. Meggyőző 
„köznapisággal” szemlélteti ezt a 
Példabeszédek könyve (25,16): 
„Ha mézet találsz, egyél, amennyi 
jólesik, de túl sokat ne egyél, mert 
kihányod!” Szellemi-lelki téren is 
érvényes ez, például minden fölös
leges öntúlterheléssel szemben: 
„Sok mézet enni nem jó, és a nehéz 
dolgokat kutatni nehéz" (Péld
25,27) -  mert aki kellő belső érett
ség és felkészültség nélkül számá
ra túl bonyolult helyzeteket akar 
minden áron rendezni, az abba 
könnyen belegabalyodik, de ha 
túlzott az önbizalma, még terjesz
teni is igyekezhet önállóan alko
tott rendparódiáját, melyet nagy 
átéléssel hirdet igazinak.

Ennél nagyobb akkor lesz a baj, 
ha erre még „vevőket” is talál, akik 
fölött nagy boldogan gyámkodik, 
lévén vakok között király a félsze
mű. (Szektafélék keletkezésében 
szerepet játszhat az ilyesmi.) Tudá
lékosak, önjelölt bölcsek és akar- 
nokok a hitéletben is fölös szám
ban vannak. Komplikálja a helyze
tet, hogy akadnak tehetséges 
(ön)ámítók is, vagy egyszerűen 
olyanok, akiknek jóakaratánál csak 
a belső rendezetlenségük nagyobb, 
és ez szolgálatukba olyan észrevét
lenül szüremlik bele, mint anyatej
be valami mérgező anyag, amelyet 
a mama észre sem vesz, de megbe- 
tegíti a csecsemőt.

A „tejjel és mézzel folyó Kána
án” mint az ígéret földjének meg
jelölése utal arra, mennyire jellem
zője, sőt jelképe volt az Ószövet
ség korában a jólétnek a méz -  ám

túladagolva az „édesség" is veszedel
mes: az élet legszükségesebb alap
törvényeit homályosítja el, ha egyi
kük az összes többinek fejére nő. 
Persze, hogy anyagiak is kellenek 
az élethez, de ha a Mammon lesz 
az úr, elszabadul a pokol. így van 
ez a REND elvével is, ezért nélkü
lözhetetlenek alapelvi parancsola
tok. Működőképes erkölcsi rend
szer nélkül az élet: mindenki harca 
mindenki ellen. Jól tudták ezt az 
írástudók (hittudósok) és farizeu
sok, de a parancsolatoknak és 
„végrehajtási utasításoknak” egyre 
szövevényesebb rendszerét dol
gozták ki, mintegy tilalomfaerdőt 
telepítvén. Görcsösen hitték: mi
nél kérlelhetetlenebb a szigor, an
nál üdvösebb. De valahogy már ők 
maguk sem lehettek olyan nagyon 
biztosak művükben, s keresték a 
dzsungelben az iránytűt: Melyik a 
legfőbb parancsolat? -  kérdezték 
Jézust. A válasz a szeretet ikerpa
rancsolata volt: Szeresd Istent min
dennél jobban, és felebarátodat, 
mint magadat! S hogy félreértés 
véletlenül se essék, hozzáfűzte: 
Nincs ezeknél nagyobb parancsolat. 
Pál ugyanezt így fogalmazza meg: 
A  törvény betöltése a szeretet. Ez a 
„főútvonal”, a részletező szabá
lyok csak ezzel összhangban érvé
nyesek! Ezt viszont törvényimádó, 
úrhatnám „újfarizeusok” akár
hányszor elfelejtik, náluk a szere
tet fő útvonalát benőheti a fű, 
mintha a parancsolat arra való vol
na, hogy az embernek legyen mibe 
belegörbednie, holott Jézus sze
rint a „szombat” (=  a tételes sza
bály) van az emberért, javára, és

nem megfordítva. Ahol burjánzás
nak indul a „rend”, mind jobban 
elsikkad a lényeg!

Hidat sem azért építenek, hogy 
legyen mire szerelni korlátokat, s a 
korlátoknak is a híd két szélén van 
a helyük, és sohasem keresztben. 
Egynémely kegyes irányzatok vi
szont olykor mintha sportot csinál
nának tilalmi rendszerek minél 
bonyolultabbá szövéséből; szűklel- 
kűséggel „pótolnák” valami lénye
ges -  például a mesterkéletlen sze
retet? -  hiányát. Az ilyesmi aztán 
kiválóan alkalmas szorongáskel
tésre, gátlásosság kifejlesztésére, s 
nem hívők elriasztására. Főleg 
azok hajlamosak ilyen verembe es
ni, akiket a szüleik merev szabály
diktatúrával neveltek örömtelen 
„valláserkölcsre”. (Mintha annak 
üdítő kiadása nem is lenne!)

Egy negyven felé tartó, ilyen „ri- 
degpásztorkodó” légkörben fel
nőtt hölgy akkor kezdte érzelmileg 
is felfogni a felszabadult keresz- 
tyénség, illetve a parancsolatok lé
nyegét, amikor a lelkigondozója 
azt mondta neki: „Nézze, az autót 
sem azért gyártják, hogy legyen 
mibe féket tenni, hanem a fék arra 
való, hogy a kocsival biztonságo
sabban érhessük el a célt!” Mert 
vannak olyan hívők is, akik mintha 
egész életükben behúzott kézifék
kel közlekednének, s nem értenék, 
miért nem megy jól az „autó”, 
mért fogyaszt oly sokat, és miért 
kell folyton szervizbe vinni. A  Ná
záreti viszont azt mondta: „Én 
azért jöttem, hogy életük legyen, sőt 
bőségben éljenek ” (Jn 10,10)

Dr. Bodrog Miklós

Segítség A lbániának
A Nemzetközi Dorcas Segélyszervezet és a magyar- 

országi Dorcas Alapítvány Albániában, Korea városá
ban működő székhelyét az elmúlt héten, március 14- 
én felfegyverzett polgárok kirabolták, majd az épüle
tet lerombolták. Mindezt néhány óra leforgása alatt. 
A  kár több mint tízmillió forint. A  szervezet albán 
igazgatója jelenleg családja és saját élete megvédésé
ért küzd.

A lerombolt épületben nemcsak az iroda műkö
dött, hanem.itt folytak a Dorcas által fiatalok részére 
rendezett gépírói, computer és angol nyelvi tanfo
lyamok, valamint a nővér- és a mezőgazdászképzés is.

A  magyarországi Dorcas egyik, az év tavaszára ter
vezett segélyakciója a koreai kórház felújítása és fel
szerelése lett volna, közel kétmillió forint értékben. 
Azonban a váratlanul kialakult súlyos helyzetben a 
terv megvalósítását el kell halasztani, bár minden va
lószínűség szerint a harcok befejeztével még nagyobb 
szükség lesz a kórházra!

Ibkintettel a jelenlegi helyzetre, szeretnénk más 
formában is segítségére sietni mindazoknak, akik 
nem résztvevői, hanem elszenvedői az értelmetlen 
harcoknak. Erre való tekintettel a Magyar Dorcas 
Alapítvány létrehozott egy gyorssegély alapot-, amiből 
szeretnénk finanszírozni az újrakezdést.

Felkérjük azokat a személyeket, egyházakat, intéz
ményeket, akik szívükön viselik Albánia sorsát, ado
mányaikat a következő bankszámlaszámra utalják át: 
Dorcas Aid Hungary, Postabank Rt. 11993001- 
02300894

Bővebb információt az 52/323 226-os telefonon le
het kérni.

Pályázati felhívás 
evangélikus igazgatói állásokra
A soproni középfokú evangélikus közoktatási intézmények Igaz

gatótanácsa pályázatot hirdet az Eötvös József Evangélikus Gimná
zium és Egészségügyi Szakközépiskola, illetve a Hetvényi Lajos 
Evangélikus líceumi Diákotthon igazgatói állására 1997. augusztus 
1-jei munkába lépéssel, 6 évi időtartamra.

Feltételek: egyetemi szintű pedagógusvégzettség vagy evangélikus 
lelkészi oklevél, legalább 10 éves pedagógusi vagy hitoktatói vagy hit- 
tudományi egyetemi oktatói gyakorlat, keresztyén elkötelezettség, 
evangélikus vallás, konfirmáció, vezetői képességek, rendezett csalá
di élet.

A pályázat elbírálásánál előnytelent a tudományos munka/ eset
leg fokozat, jeles vagy jó oklevél, idegen, főképpen a német nyelvtu
dás (állami pyelwizsga), nemdohányzó életmód.

Ä pályázatnak tÚKalmázttla kell:
kézzel írott önéletrajzot, a diploma fénymásolatát, a konfirmációi 

emléklap fénymásolatát, lelkészi ajánlást, erkölcsi bizonyítványt, 
szakmai önéletrajzot, a nyelvvizsga-bizonyítvány fénymásolatát, a ve
zetésre vonatkozó szakmai programot.

továbbá:
a) az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi 

Szakközépiskola esetén: a középfokú egészségügyi képzés helyzet
elemzésére épülő fejlesztési elképzeléseket, az egészségügyi intéz
mények (soproni Erzsébet Kórház, soproni Állami Szanatórium,.Ka
puvári Kórház) és az iskola együttműködési elképzeléseit

b) a Hetvényi Lajos Evangélikus Líceumi Diákotthon esetén a 
Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium (Líceum), az Eötvös Jó
zsef Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola és a 
Hetvényi Lajos Evangélikus Líceumi Diákotthon helyzetelemzésére 
épülő együttműködési elképzeléseket.

A kinevezésre kerülő igazgatók bérezése megfelel a közalkalma
zotti törvényben előírtaknak.

A pályázatokat az Északi Evangélikus Egyházkerület Püspöki Hi
vatala címére (1125 Budapest XII., Szilágyi Erzsébet fasor 24.) kell 
megküldeni 1997. április 30-ig.

A pályázókat az egyes tantestületek, illetve az Igazgatótanács tag
jai meghallgatják, a pályázatok elbírálása 1997. május 31-ig megtör
ténik.

A most is evangélikus közoktatási intézményben működő pályázó
nak csak a vezetésre vonatkozó szakmai programot, illetve az a) vagy 
a b) pont szerinti elképzeléseket kell kidolgoznia.

Híradás egy már elfelejtett iskolai laprólMindig érdekelt a múlt. Szívesen nézegettem 
régi képeket, gyűjtögettem használatból ki

vont, csak numizmatikai értéket jelentő pénzeket, ol
vasgattam megsárgult iratokat, hajdan kort idéző új
ságokat. Bizonyára ez is befolyásolta pályaválasztáso
mat.

Múlt iránti érdeklődésem ma is lankadatlan. Má
sokkal együtt vallom: „Aki a múltat nem becsüli, a jö
vőt nem érdemli!”

A múlt emlékei sokat elárulnak magukról a velük 
foglalkozónak. Izgalmas, sok örömöt hozó munka ez. 
Hasznos időtöltés is. Igazi haszna természetesen ma
ga a megismert múlt.

Mennyi örömöt jelent, amikor a kutató arról olvas, 
hogy ősei mikor mit tettek, adományoztak, hogyan él
tek, vagy városa életében milyen sorsdöntő esemé
nyek zajlottak le. Számomra ma különösen fontosak a 
reformáció hatásai, s ezzel összefüggésben az evangé
likus egyház és az iskolai oktatás győri emlékei.

Mintegy két évvel ezelőtt ajándékképpen hozzáju
tottunk a Harangszó című országos evangélikus képes 
néplap századunk harmincas éveinek gondosan bekö
tött példányaihoz. Érdeklődéssel forgattam a lapokat. 
Helytörténeti szempontból is valóságos kincstár vala
mennyi példány. Beszélgetés közben másoknak is 
ajánlottam olvasásra. Sikerrel.

Egy alkalommal mosolygó arccal lépett be hozzám 
Szekeres János nyugdíjas tanár barátom. Olvasgató, 
múltat kutató és szerető ember. Örömmel említette, 
hogy rendkívül érdekes hírt talált a Harangszó egyik 
számában a Győri Evangélikus Népiskoláról. Fella
poztam az általa említett példányt, s a következő so
rokat olvastam:

„A győri evangélikus iskola munkájának elismerése a 
külföldön. Annakidején megírtuk, hogy a győri evangé
likus iskola tantestülete »Aranyhid« címen egy iskolai la
pot ad ki, melynek célja az, hogy az iskola és család kö
zött szorosabb kapcsolatot teremtve, a nevelést intenzí
vebbé tegye. A z iskolai lap fontosságát először dr. 
Zachariás elemi iskolai rektor Garz am Rügen-ben hir

dette s az első ily irányú lapot »Schule und Haus« címen 
ő adta ki Németországban. A  győri iskola tantestülete az 
Aranyhíd első számait elküldte ennek a nagy külföldi pe
dagógusnak aki Weltler Jánoshoz, a győri iskola igazga
tójához egy meleghangú levelet intézett, melyben többek 
között ezeket írja: »Nagyon örültem, hogy az önök isko
lája is megindított egy iskolai lapot. A  címe: „Aranyhíd’, 
igen kedves. Megmutattam az itteni tanítói körökben a 
lapot, s ez mindenütt az elismerés hangját váltotta ki. 
Csak bátran előre!«” (Harangszó, 1931. augusztus 23.)

Az olvasottak nagy hatással voltak rám. Elhatároz
tam, hogy kísérletet teszek a lap felkutatására, igyek
szem megtudni a győri lapindítás körülményeit, a 
kezdeményezők személyét, a tartalommal kapcsola
tos elgondolásokat, az írások tartalmából áradó szel
lemiséget. Beszélgettem idős gyülekezeti tagokkal, 
akik népiskolai tanulmányaikat itt végezték, de min
den igyekezetük mellett sem tudtak segíteni, nem 
emlékeztek a lapra. Bántott az eredménytelenség, de 
nem adtam fel. Nagyon reméltem, hogy végül célhoz 
jutok. Akkor már arra gondoltam, hogy helyes lenne 
újraindításával is foglalkozni. Elgondolásaimat az is
mét működő Evangélikus Gimnázium, Általános Is
kola és Óvoda nevelőinek -  munkatársaimnak -  is el
mondtam. Tőlük biztatást, támogatást kaptam. Ez is

erőt adott a további kutatáshoz. Kutatásomat végül 
siker koronázta. Tekusné Paveszka Ida átnézte az is
kola abból az időből származó évkönyveit, s a megfe
lelő szövegrészek kimásolásával kezembe adta a 
megoldás kulcsát. Köszönet érte. Azóta sikerült egy
házközségünk könyv- és levéltárában példányokat is 
találni.

A  lap indításának gondolata a Börcsről Győrbe 
megválasztott, majd gyakorló iskolai tanári vizsgája 
letétele után a Soproni Evangélikus Tknítóképző gya
korló iskolájában működő Kuszák István tanító sze
mélyéhez kapcsolódik. Kuszák István nemcsak jól 
képzett nevelő volt, akinek tanítói munkássága gya
korlati jellegűnek bizonyult, hanem elméleti vonalon 
is kiválónak minősült.

Korán -  már 1931-től -  bekapcsolódott a nyolcosz
tályos elemi iskola kísérleti munkájába. Egyike volt 
azoknak, akik a tantervet összeállították. Neki is kö
szönhető, hogy a győri evangélikus népiskolában már 
az 1931/32-es tanévben működött a 7., majd a követ
kező tanévtől kezdve a 8. osztály is. Maga Kuszák Ist
ván tanította ezeket az osztályokat Sopronba költözé
séig. A hangsúly a nevelésen, az életre való felkészíté
sen, az ismeretek gyakorlati alkalmazásán, a tanulók 
társadalmi beilleszkedésének előkészítésén volt. Mi
csoda bölcs gondolatok! Mintha a mai tantervkészí
tők is tőle tanultak volna! A győri kezdeményezés or
szágosjelentőségű volt, alig néhány iskola követte. Az 
itt szerzett tapasztalatokat később beépítették az
1940-es népiskolai törvény tantervi, metodikai és me
todológiai tervezetébe is. Maga a nyolcosztályos ele
mi iskola pedig 1941-ben vált országosan kötelezővé. 
Nálunk ekkor már 10 éves múltra tekintett vissza.

Kuszák István 1921-1937 között működött Győ
rött. Már 1931-ben miniszteri elismerést kapott ,„A 
történelem tanítása az elemi iskolában” című dolgoza
táért. Több pedagógiai írása is megjelent különféle

egyházi lapokban. Nagyobb terjedelmű tanulmánya a 
„Szülő és gyermek” című dolgozata. „Ébren a ma
gyar” címmel kisregényt is írt.

ficz Aranyhíd című iskolai lap indításával kapcsolat
ban „Nevelői gondolatok” címmel tartott előadásában 
maga Kuszák 1930. január 22-én egy szülői értekezle
ten a következőket mondotta:

„Valamelyik neves pedagógusunk írásából olvastam 
egyszer ezt a mondatot: »Építsünk aranyhidat az iskola 
és a szülői ház között«. Ez a mondat jutott eszembe, 
am ikor... csodálatos színes képen láttam a mi iskolánk 
tanítótestületének és a m i tanítványaink szüleinek 
aranyhidat építő csapatát. És akkor az az óhaj röppent 
el lelkemből: Bárha ez a fantáziakép mielőbb valóra vál
na! Bárha azok, akik a szülői értekezleten meg fognak 
jelenni, bejegyeznék nevüket az aranyhíd építésére vál
lalkozók névjegyzékébe is!

Ezt az óhajt szeretném én most minden egyes i. t. szü
lőhöz és gondviselőhöz komoly, személyes kérés form á
jában eljuttatni Engedjék meg tehát, hogy gyermekeik 
jövő boldogsága és szegény magyar hazánk szebb jövője 
érdekében arra kérjem Önöket, hogy minden igyekeze
tükkel támogassák iskolánkat az összhangzatos nevelés
re irányuló törekvéseiben. A  mai szülői értekezlet tanul
ságait is vigyék magukkal, hogy legyenek azok az iskolát 
és a szülői házat összekötő aranyhíd első pillérei. Még 
egyszer kérem Önöket: Jöjjenek velünk aranyhidat építe
ni!!!”

A z Aranyhíd a szülői ház és az iskola közötti kap
csolat elmélyítésének egyik lehetséges eszköze volt. 
Nyilván nem pótolhatta a személyes emberi találko
zásokat -  nem is ez volt a feladata. Viszont sok hasz
nos tanácsot adhatott, s ezzel e két nevelési tényező 
között élőbbé, eredményesebbé válhatott az együtt
működés.

Sajnálatos, hogy anyagi nehézségek miatt 1934 jú
niusában jelent meg az utolsó szám. A pedagógia pa
lettája szegényebb lett egy üde színfolttal.

Pónya László 
tanár
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Mint újszülött csecsemők. lP t 2,2 
Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki 

nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a ha
lottak közül valő feltámadása által élő reménységre. lP t 
1,3.

VASÁRNAP Ha Isteneteket, az Urat szolgáljátok, akkor 
megáld kenyérrel és vízzel. 2Móz 23,25 (Zsolt 116,1-9; Jn 
20,19-29; lP t 1,3-9; Zsolt 116). Sokan következtetnek ar
ra, hogyha hisznek Istenben, altkor Ő ezért megáldja őket, 
jól megy a soruk, gazdagok lesznek. Mások úgy gondol
kodnak, hogy a Bibliában csak spirituális-lelki dolgokról 
van szó, s nem szabad Isten magasztos üzenetét úgy értel
mezni, hogy a hívőknek gazdagságot ígér. Úgy gondolom, 
az ÚR nagyon jól tudja, hogy nekünk itt a földi életben 
ételre, italra, egyeséknek gazdagságra szükségünk van. 
Örülnünk kell, hogy sem a gazdagság, sem a szegénység kí
sértésében nem kellett még élnünk!

HÉTFŐ Mind örülnek majd, akik hozzád menekülnek. 
Zsolt 5,12 (Lk 24,52-53; lP t 1,22-25; Zsid 3,1-6). Ma
napság nagyon sok menekülő embert látok. Vagy hazá
jukból, vagy környezetükből akarnak kitörni, vagy ön
maguk, feladataik elől próbálnak elbújni. Menekülünk, 
és ha tudjuk is, honnan, mi elől menekülünk, nem biz
tos, hogy mindig tudjuk, kihez, hova érkezünk. A hívő 
ember naponta szembesül önmagával, bűneivel, erőt
lenségével. Mégis nekünk tudnunk kell, kihez akarunk 
megérkezni. Az Istenhez, hogy Jézusért bocsánatért 
esedezzünk.

KEDD Nincs már annyi erőm, hogy megmentselek? Ézs 
50,2 (Lk 7,6-7; 2Tim 2,1-5; Zsid 3,7-19). Látván a világ 
fájdalmait, a békétlenséget, a botrányokat, az istentelensé- 
get, sokszor kérdezzük kezünket az ég felé emelve: hogy 
engedheted mindezt, Istenem?! Sokszor saját életünkben 
is a gyász és erőtlenség ezt kérdezted velünk. Isten azon
ban állandóan szól hozzánk, mert meg akar menteni ben
nünket. A mi elképzeléseink nem mindig egyeznek az Úré
val. Az Istenben bízó ember életében pedig valósággá vá
lik az Úr szava, vezetése. Van annyi ereje az Istennek, hogy 
megmentsen! És meg is teszi!

SZERDA Mózes ezt mondta: Ó, URam, ha megnyertem 
jóindulatodat, járj közöttünk, Uram! 2Móz 34,9 (ÍJn 1,3; 
ÍJn 2,12-17; Zsid 4,1-13). Vajon mivel nyerhetjük meg az 
ÚR jóindulatát? Mit kell tennünk azért, hogy úgy érezzük, 
megértjük az Istent, meghallgatja imádságunkat? Mit te
hetünk mi azért, hogy közöttünk játjon az Ür? Az ige meg
mutatja nekünk, hogy Isten Jézust küldte el, hogy közös
ségben lehessünk Vele. Jézus megmutatja nekünk, mit je
lent Istennek jóindulatában élni, amelyre mindannyian vá
gyakozunk is.

CSÜTÖRTÖK Fordulj hozzám, URam, mentsd meg élete
met, szabadíts meg, mert irgalmas vagy! Zsolt 6,5 (Ef 2,8; 
Mk 16,9-20; Zsid 4,14-5,10). Egy mély, őszinte, személyes 
vallomás. Borzalmas körülmények közé kerülhetett az élete. 
Elveszni látszott, de mégis az Úrhoz kiáltott, mert csak ben
ne bízott. Mert élete nem csak olyan válságban volt, amin túl 
akart végre jutni, hanem érezte, olyan helyzetben van, amibe 
bűnei miatt jutott Vajon érezzük-e, hogy ilyen helyzetben 
vagyunk, és érezzük-e, hogy egyedül Isten tud segíteni?

PÉNTEK Hozz ki engem a börtönből, hogy magasztal
hassam nevedet! Zsolt 142,8 (Gál 5,1; Jel 7,9-17; Zsid 
5,11-6,8). Vajon mi az életünk értelme? Próbálunk napról 
napra ügyeskedéseinkkel talpon maradni? Próbáljuk eltus
solni mások előtt bűneinket, gyengeségeinket? Tálán már 
észre sem vesszük, hogy egyre jobban lesüllyedünk abba a 
lelki fertőbe, amelyből már ninc$ is szabadulás? Kérjük Is
tent, mutassa meg nekünk, hogy a bűn rabságában sínylő
dünk. Mert csak ezután lehetünk szabadok arra, hogy di
csőítsük Istent. Csak ezután válhat értelmessé az életünk.

SZOMBAT Mutasd meg nekem dicsőségedet! 2Móz 
33,18 (Jn 2,11; Ézs 25,8-9; Zsid 6,9-20). Látni akarjuk az 
Úr dicsőségét! Meg akatjuk tapasztalni saját életünkében 
is. Hiszen éppen ezáltal gazdagodik a mi hitéletünk is, 
hogy meglátjuk, Isten hogyan munkálkodik ma is. Öröm 
van a szívünkben, ha meglátjuk végre a magunk és mások 
életében is, hogy Isten győzött a bűn fölött. Nem kell töb
bé félnünk a haláltól, és nem hagy bennünket többé a bűn
ben égni. Mert megmutatja dicsőségét az ÚR!

Endreffy Géza

A VASÁRNAP IGÉJE
AZ ÚJ ÉLET TEREMTŐJE
ApCsel 3,11-21

Eltartási szerződés
Szép budai házban idős házas

párt látogattunk. Csodálkoztam, 
amikor arról kezdett beszélni az 
asszony, hogy rövidesen szeretet
otthonba kell menniük.

-  Már nem megy... Nem megy a 
bevásárlás, főzés, takarítás, saját 
magunk ellátása. Nem megy. Bár 
ketten vagyunk, de hát fogy az erő.

Csodálkoztam, hogy ilyen is van. 
Hiszen akkor még jóval fiatalabb 
voltam...

Sokszor hangzik el a tanács: -  
Ha már nem bírod, köss eltartási 
szerződést, vagy menjél valamilyen 
Otthonba. Ezek józan és jó taná
csok. Más kérdés, hogy ha valaki 
ilyen szerződést köt -  vagy sikerül, 
vagy nem. Lehet, hogy egy derék 
családot talál, aki ellátja, gondoz
za, szereti. De van példa arra is, 
hogy csak a lakás érdekli őket. 
Alig várják, hogy lehunyja szemét, 
és övék legyen a lakás. Van úgy, 
hogy összeveszés után a bíróság 
következik...

A  hit is hasonlít ahhoz, mint 
amikor valaki eltartási szerződést 
köt. A hit: szövetség Jézussal. Tü
dőm, hogy ma nem divat ezt így 
mondani, de a hit életünk „átadá
sa” Jézusnak, mert rájöttünk, hogy 
egyedül már nem megy. „Átadott 
élet”. Tüdőm, hogy ez „elavult” ki
fejezés. Ma már nem így mondjuk, 
de a lényeg ma is az, hogy csak az 
ju t hitre, aki csődbe jutott, és bevall
ja, hogy önmaga csak elrontani tud
ja az életét.

Persze a Jézussal való szövetség 
sokban különbözik is az eltartási 
szerződéstől.

1. Ezzel nem kell megvárni az 
öregkort. Eltartóra nincs szüksé
gem -  szólsz - , mert fiatal vagyok. 
De Jézus már fiatalon is megtar
tónk akar lenni. Sok fiatal beszél 
arról, hogy élete elhibázott volt Jé
zus nélkül. Kunst Irén misszionári
usnő így ír a Jézusban kapott új 
életéről: „Egész életem az Úr cso
dás vezetése alatt áll, és kegyelmét

szavakkal leírni lehetetlen.” Igen. 
Jézussal egy egészen más, ismeret
len bővölködő élet kezdődik. 
Ámulva tapasztaljuk, hogy a Ben
ne gyönyörködőnek megadja szíve 
kéréseit (Zsoltár 37,4).

Ez nem azt jelenti, hogy minden 
kívánságom teljesül, hogy nem le
szek beteg, nem lesznek anyagi 
gondjaim, csalódásaim. Ez azt jelen
ti, hogy tudom, olyan szerződő fe
lem, olyan szövetségesem van, aki
ben nem csalódhatok. Aki sokkal 
jobban tudja, mire van szükségem, 
mint én magam. Akivel a kevés is 
elég aki nem megrövidíteni akar, 
hanem meggazdagítani. A ki maga 
mondja: azért jött, hogy életük legyen, 
sőt bőségben éljenek... (Jn 10,10).

Olyan furcsán cseng a fülemnek, 
amikor „eltartónak” nevezi az idős 
azt, akivel szerződést köt. Eltartó 
csak egy van! Csak egy Valaki, aki 
életét adta, vérével pecsételte meg 
a szövetséget. A megelégedettség, 
békesség, öröm -  most már a má
sik szerződő fél hitén és bizalmán 
múlik.

Gáncs Aladár

PONICSAN GYULA
1 9 1 0 - 1 9 9 7

Ponicsán Gyula igazgató-tanítót 
február 1-jén kísértük az alberti 
evangélikus templomból az evan
gélikus temetőbe a feltámadás re
ménységében.

Albertiben született 1910. no
vember 3-án. Édesapja a gyüleke
zet kántortanítója, majd később is
kolánk igazgatója volt. Édesanyja 
korábbi tanítónk unokája volt. Az 
evangélikus szülők tanítót nevel
tek fiukból. Elemi iskolába Alber
tiben, tanítói oklevelét 1931-ben a 
Soproni Evangélikus Thnítóképző- 
ben szerezte. Nehéz gazdasági idő
ben indult a szolgálat útjára. Elő
ször Irsán helyettesít, tanít Bé- 
nyén, Bakonycsemyén, majd 1938- 
ban az alberti gyülekezet hazahív
ja a megüresedett tanítói állásra. 
A II. világháborúban, Urivnál 
1942. szeptember 12-én elveszítet
te a bal lábát. 1948. június 30-áig, 
az államosításig iskolánk igazgató
ja volt.

Az államosítás után tanító, majd 
igazgatóhelyettes volt iskolánkban. 
Hite, egyházszeretete, hazafisága 
miatt sokszor megalázták, mellőz
ték. Tessedik szelleme átöröklő
dött, és harca következtében 1958. 
március 15-én megjött az engedély, 
hogy Tessedik Sámuel nevét vegye 
fel az alberti állami iskola.

Fontosnak tartotta az ének- és 
zenetanulást és tanítást. Nevéhez

fűződik, hogy Albertirsán több 
mint 40 éve van zeneoktatás, 32 
éven át szlovákul is tanította az is
kola növendékeit.

1943. augusztus 17-én kötött há
zasságot Borbély Máriával. Három 
gyermeket neveltek fel, és nagy er
kölcsi útravalóval indították el 
őket az élet útjára.

Boldog családi életet élt. Példát 
adott gyermekeinek és unokáinak. 
Szerető hitves, de szigorú és szere
tő édesapa is volt. Szeretteitől azt 
kérte, hogy ősei közé temessék el.

A Gondviselő Isten 1997. január 
21-én hívta haza. Koporsója előtt 
az ősi evangélikus templomban 
Roszik Mihály lelkész hirdette a 
feltámadás igéjét 2Tim 1,7-8 verse 
alapján. Nemes harcot vívott saját 
leikéért. Az ősi tanító és papi csa
ládból magával hozta a Gondvise
lőbe vetett hitet, melyet szívében a 
Lélek Krisztus iránti bizalommá 
formált. Szerette a Bibliát és az 
énekeskönyvet. Élete zsinórmér
tékének a Szentírást tartotta, mely- 
lyel lelkét naponta táplálta. A gyü
lekezet élő tagja volt. Magyarságát 
a hazáért való áldozatban is vállal
ta. 55 éven keresztül minden nap 
felvette és letette azt a falábat, 
amelyet elveszített lába helyett vi
selt.

83 éves korában megérte, hogy 
az újra induló evangélikus iskolát

dr. Kiss Tibor polgármester neki 
adta vissza, aki 1948-ban a hata
lomnak erőszak és fenyegetés köz
ben adta át.

A gyülekezet énekkarának szol
gálata után Detre János esperes az 
egyházmegye, Szabó András lel
kész a gyülekezet, Bárdossy Tibor 
lelkész az irsai, két testvérünk pe
dig a volt bakonycsemyei tanítvá
nyok nevében búcsúzott. A sírnál 
Czermen Miháfyné volt igazgató 
mondott köszönő szavakat.

Az ősi templom harangjainak 
zúgása mellett kísértük ki a teme
tőbe, és adtuk vissza Tferemtőjé- 
nek: „Az igaznak emlékezete ál
dott.”

Roszik Mihály

A Misszió Bizottság döntése értel
mében a missziói offertóriumra meg
hirdetett pályázaton az alábbi pályázók 
nyertek el támogatást missziói progra
mok megvalósítására.
Bakonycsemye 20 000,-
Békéscsaba 10 000,-
Bér 25 000,-
Budai Egyházmegye 30 000,-
Budaörs 10 000,-
Dabas-Gyón 20 000,-
Gérce 20 000,-
Gödöllő 30 000,-
Nemeskér 10 000,-
Nemeskolta 15 000,-
Nyírszőlős 20 000,-
Óbuda 25 000,-
Öskü 15 000,-
Répcelak 30 000,-
Szarvas-Középhalmi
Evangélikus Misszió 20 000,-
Veszprémi Egyházmegye 30 000,-
Zalaistvánd 30 000,-
Összesen: 360 000,- Ft

Ezt a vasárnapot még szinte tel
jesen betölti a húsvéti örömhír. 
lP t 2,2-ből származó neve is arra 
figyelmeztet, hogy „azok az új ke
resztyének, akik húsvétkor része
sültek a keresztség szentségében, 
és szombaton letették fehér ruhá
jukat, most a többi hívővel egyfor
mán részt vesznek a gyülekezet 
tagjaiként e vasárnap istentisztele
tén és vágyakoznak a lelki táplá
lék, az úrvacsora szentsége után, 
amellyel ekkor éltek először.” 
(Jánossy) (Ősi tradíció szerint sok 
helyen ezért van ezen a vasárna
pon a konfirmáció!)

Jézus feltámadt! Él! Hirdeti ez a 
vasárnap. Péter apostol prédikálja 
az Élet Fejedelmét. Az a Péter, 
akit a Feltámadott Úr bűnbocsátó 
kegyelmével visszahelyezett -  csú
fos tagadása után -  az apostolságba.

Bizonyságtételének tartalma 
ugyanaz. Ugyanis Jézus apostolai
nak csak egy témája van: „Jézus a 
megfeszített és feltámadott, a 
megígért Messiás, akiről az írások, 
a próféták jövendöltek. Vala
mennyi próféta a szenvedő Messi
ásról jövendölt, anélkül, hogy min
den egyes prófétánál a Krisztus 
szenvedésére vonatkozó közvetlen 
jövendölést kellene keresnünk. 
Őbenne jött el a »felüdülés« ideje, 
ezért hát tartsatok bűnbánatot és 
téljetek meg, hogy eltöröltessenek 
bűneitek.”

Péter konkretizálja igehirdeté
sét, amikor ezt mondja: „Isten első
sorban nektek támasztotta fe l szol
gáját!” A mindenkori igehirdetés
ben nagyon lényeges a személyes
sé tétel. Nem valaki másról, má
sokról van szó, hanem rólatok, 
akik éppen a templompadokban, 
vagy rádió vagy tv előtt ültök és 
hallgatjátok, vagy éppen e sorokat 
olvassátok. Az első nemzedékben 
ez még inkább magától értődő 
volt. De lassan két évezred távolá
ból? De éppen az a Szentlélek Úr
isten munkájának gyümölcse, hogy 
jelenidejűvé teszi az egykori törté
néseket. Mert minden nemzedék
re vonatkozik, mert minden nem
zedéknek szüksége van erre a nagy 
örömhírre!

A történetben csoda történt. A 
modern ember ilyen csodás ese
ményeknél, amik minden időben 
voltak, vannak és lesznek -  azt 
kérdezi: „Hogyan?” Az Újtesta
mentum ilyen kérdést egyáltalán 
nem tesz fel. Isten cselekedett és 
ez elég! Csak egy dolgot tételez fel 
az Újtestamentum. Azt, hogy akin 
a csoda végbemegy, az h i s z .

A történetben és később is 
hangsúly esik arra, hogy a sánta 
hitt. Minden valószínűség szerint 
egyszerű hite volt. Mert ki merné 
állítani, hogy korábban hallott va
lamit a Názáreti Jézusról? De ha 
egyszerű is volt a hite, mégis való
ságos volt -  mert gyógyulást ered
ményezett. Bizonyára nem olyan 
üdvözítő hit volt, ahogyan azt Pál 
leveleiben leírja, de mégiscsak hit, 
amelyet „maga az Úr munkál”. 
Mert a hitet az ember sohasem 
maga adja magának!

A sánta meggyógyult. Úgy ol
vassuk az előzőkben, hogy csatla
kozott az apostolokhoz, bement 
velük a templomba, járkált, ug
rándozott, dicsérte az Istent. Ál
landóan közelükben van. Ezentúl 
ebben a környezetben érzi jól, érzi 
otthon magát. Valóban, új élet 
született!

Ez ismétlődik meg azóta is min
denhol, ahol bátran, felszabadult 
lélekkel tanúskodnak a Feltáma- 
dottról. Új életek születnek. Gya
rapodnak a gyülekezetek az örö
mükben „ugrándozó”, Istent di
csérő lelkekkel, akik otthonuknak 
érzik és vallják a gyülekezet közös
ségét, a templomot, és ragaszkod
nak egymáshoz a hit, a szeretet és 
reménység kötelékével!

Lábossá Lajos

IMÁDKOZZUNK!
Urunk Istenünk, aki a halálból az 

életre keltetted Krisztust, a mi Meg
váltónkat, hogy új élet teremtője le
gyen: törd meg bennünk a bűn hatal
mát, hogy új teremtés legyünk Krisz
tusban. Ámen:'

„JÓ REGGELT ADJ, ISTENEM!” 
címmel evangélikus ifjúsági műsort 
közvetít a TV 1 április 5-én, szombaton 
reggel 8.00 órakor.

HAZAI
ZENES AHITAT

április 6-án, vasárnap du. 6. órakor 
a Deák téri templomban 
NIEDERRHEINISCHER 

SINGKREIS 
szolgálatával 

Műsoron
Eccard, Telemann, Mozart, 

Mendelssohn, Bruckner, 
Hindemith, Stockmeier 

kórus- és fúvósquartett művei 
Vezényel:

Dieter Schulte-Bunert

getszentmiklósi baptista imaházat. 
Szerkesztő-műsorvezető: Fabiny* Ta
más.

Az Ifjúsági Bizottság pályázati úton 
kívánja támogatni az evangélikus ifjú
sági csoportok nyári konferenciáit, 
összesen 350 000,- Ft-tal. A  pályáza
tokat az Ifjúsági Osztályon beszerezhe
tő űrlapon lehet beadni április 15-ig, 
melyek elbírálása április 30-ig megtör
ténik.

CSABACSUD
Március 8—11-ig böjti igehirdetés-so

rozat volt a gyülekezetben. A szolgála
tokat Görög Tibor lelkész végezte.

LOVASZPATONA 
A lelkészi hivatal új telefont kapott. 

Hívószáma: (89) 345-080.

Az Országos Gyermekbizottság pá
lyázatot ír ki evangélikus gyermektábo
rok és gyermekrendezvények segéd
eszköz-vásárlásának támogatására. Pá
lyázati űrlapot az alábbi telefonszá- 
mon/címen lehet kérnj: Csoszánszky 
Márta 1085 Budapest, Üllői út 24. Tel.: 
117 5567. Beküldési határidő: 1997. áp
rilis 7.

A Budapesti Evangélikus (Fasori) 
Gimnázium „Hagyományőrző 1/B” osz
tálya április 12-én, szombaton du. 6. 
órakor a fasori templomban jótékony- 
sági hangversenyt rendez. Szerepelnek: 
Kincses Veronika, Bátor Tamás, Áchim 
Erzsébet, Trajtler Gábor és Vajda Ger
gely művészek, a Lutheránia Énekkara 
Kamp Salamon é$ a Szent László Kórus 
Varsányi István vezényletével, valamint 
az iskola kamarazenekara. A persely
adományokat a népi hagyományokat 
felelevenítő, a népi kultúrát bemutató 
tevékenység ápolására kérik.

SZÜLETÉS
Menyes Gyula és Uram Zsuzsanna 

uraiújfalui lelkészéknek második gyer
mekük, Marcell márcjus 14-én 
megszületett. „Bizony az Úr ajándéka 
a gyermek, az anyaméh gyümölcse ju
talom.” (Zsolt 127,3)

ÓBUDA
Az egyházközség gyülekezeti termé

ben (1034 Budapest, Dévai Bíró Má
tyás tér 1.), szeretetvendégség lesz 
1997. április 13-án du. 4. órakor, me
lyen Balázs Lajos, a Csillagászati Kuta
tó Intézet igazgatója tart vetítéssel egy
bekötött előadást: Csillagászat és hit 
címmel. Minden érdeklődőt szeretettel 
várnak.

SZEGLETKŐ címmel protestáns 
műsor lesz a Duna TV-ben április 10- 
én, csütörtökön 15.55-kor. (Ismétlés 
13-án, vasárnap 7.05-kor.) A műsor há
rom újonnan épült protestáns gyüleke
zeti centrumot mutat be: a dunaújváro
si evangélikus, a Kispest Rózsa téri re
formátus templomot, valamint a szi-

AJANDER KONFIRMANDUSOKNAK
Nyakláncra akasztható érme (lásd húsvéti számunk 6. oldala) 

ezüst, patinázott és aranyozott db/3900,- Ft
Luther rózsa (ólomüvegbe égetve) 14x14 cm db/3700,- Ft
Luther rózsa (tűzzománc) kitűző db/180,- Ft

medál db/250,- Ft

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1997. április 6.

L, Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Balicza Iván; 
de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; de. 11. 
(úrv.) Hafenscher Károly; du. 6. dr. Zsig
mondy Árpád; II., Modori u. 6. de. fél 10.; 
Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. de. fél 11. 
Bálint László; Békásmegyer, III., Víziorgona 
u. 1. de. fél 9. Gálos Ildikó; Csillaghegy, ÜL, 
Mátyás kir. u. 31. de. 10. Görög Tibor; Óbu
da, III., Dévai Biró 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.) Zászkaliczky Péter; de. 11. (úrv.) 
Pintér Károly; du. 6. Zászkaliczky Péter; VIL, 
Városligeti fasor 17. de. fél 10. (családi) dr. 
Muntag Andorné; de. 11. (úrv.) Szirmai Zol
tán; du. 6. Nagy Zoltán; VHL, Üllői út 24. de. 
fél 11. Kertész Géza; VIII., Rákóczi út 57/b. 
de. 9. (szlovák) Cselovszky Ferenc; VHL, Ka
rácsony S. u. 31—33. de. 9. Kertész Géza; 
Vm„ Vajda 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 Thmás; X., Kerepesi út 69. de. 8. 
Tamásy Tamás: Kelenföld, XI., Bocskai út 10. 
de. 8. (úrv.); de. 11. (úrv.); du. 6.; XI., Német
völgyi út 138. de. 9.; Budagyöngye, Xü„ 
Szilágyi E. fasor 24. de. 9. Hafenscher Ká
roly; Budahegyvidék, XII., Daresay V u. 11. 
de. 9. (úrv.) Kőszeghy "Iámás; de. 11. (úrv.) 
Kőszeghy Tamás; de. fél 7. Thkács József; 
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. 
(úrv.) Timásy Thmás; XIV, Gyarmat u. 14. 
del fél 10. Timásy lám  ás; Pestújhely, XV, 
Templom tét; de. 10. Rafael József; Rákospa
lota, XV, Régi Fóti út 73. (Nagytemplom) de.
10. (úrv.) 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, 
XVn., Tessedik tér de. 9. (szupplikáció); Rá
koscsaba, X m ., Péceli út 146. de. 9. (szupp
likáció); Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. 
de. fél 11. (szupplikáció); Rákosliget, XVII., 
Gózon Gy. u. de. 11. (szupplikáció); Pest- 
szentlőrinc, XV111., Kossuth tér 3. de. 10. 
Havasi Kálmán; Pestszentimre, XVIII., Rá
kóczi út 83. (ref. templom) de. háromnegyed 
8. Havasi Kálmán; Kispest, XIX., Templom 
tér 1. de. 10. Széli Bulcsú; Kispest, XDL, 
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, XXII, Játék u. 
16. de. 11. Solymár Gábor; Budaörs (ref. 
imaház) de. 9. Endreffy Géza; Törökbálint 
(ref. templom) du. 3. Endreffy Géza; Buda
keszi de. fél 9. Kőszeghy Thmásné.

HÚSVÉT UTÁN 1. (QUASI MODO 
GENITI) VASÁRNAPON a liturgikus 
szín: fehér. A délelőtti istentisztelet ol
tárt igéje: Lk 5,33-38; az igehirdetés 
alapigéje: ApCsel 3,11-21. HETI ÉNE
KEK: 214,388.

Evangélikus Rádiómisszió: 18.00-tól, 
41 m-es rövidhullám, 7355 kHz 
április 5., szombat: Missziói negyed
óra -  dr. Bálint Zoltán 
április 6., vasárnap: „Élő vízcseppek” 
-  igemeditációk: Fabiny Tamás 
Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 
19.

Nyugdíjasok emelt szintű apartmanházá
ba beköltözhető lakrészekben elhelyezést 
biztosítunk. 1998. évi átadási időpontra lak
részek leköthetők. 8310 Várvölgy, Mátyás 
király u. 38. Telefon: (83) 340-244.

Idősek otthonházában elhelyezés már 30Í 
ezer forint befizetésével. 5712 Szabadkígyós 
Áchim u. 2. Tfelefon: (83) 340-244.

A Henneneutikai Kutatóközpont napi 5 
órás gyakornokot keres, szövegszerkesztő és 
adminisztratív munkakörbe. Jelentkezés 
írásban, önéletrajzzal: Henneneutikai Kuta
tóközpont, 1088 Budapest, Reviczky u. 4/c.

Konkoly Művek. Tbronyóra és harangjá
ték, harangvillamosítás, elektronikus vezér
lőóra készítése. 5 éves teljes körű garancia. 
1102 Budapest, Állomás u. 14. Tblefon: 260- 
7065 vagy 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 
Telefon: 330-6394CD

KERESZTELES
IQ. Ágoston Ferenc és Sághy Észtet; 

Ferenc nevű első gyermekét részesítet
ték a keresztségben, aki id. Ágoston 
Ferenc gyülekezeti felügyelő és kántor 
unokája. „Én nem feledkezem meg te- 
rólad. íme tenyerembe véstelek té
ged.” Ézs 49,15-16.

Üdüljön Sopronban, a Lővérekben, az 
Evangélikus Vendégház 2-4 ágyas, összkom
fortos, apartmanos szobáiban! Szállásdíj 
reggelivel bruttó 1510,— Ft/fő/nap (+idegen- 
forgalmi adó). Érdeklődni, szobát foglalni 
Kiéli Erzsébet vendégházvezetőnél lehet. 
Cím: 9400 Sopron, Zerge u. 26. Tfelefon: (99) 
316-214.

E vangélikus
É let

A Magyarországi 
Evangélikus Egyház hetilapja 
Felelős szerkesztő 
és kiadó: TOTH-SZÖLLŐS MIHÁLY 
Szerkesztőség és kiadóhivatal 
1085 Budapest, Üllői út 24. 
Telefon/fax: 117-5478; 117-1108 
Árusítja a  Kiadóhivatal és a 
Magyar Posta RT.
Index: 25 211 ISSN 0133-1302 
Szedés:
Fényszedő Központ Kft.
(970014/20)
Nyomás: rotációs ofszetnyomás 
720 013 Petőfi Nyomda RT, 
Kecskemét 
Felelős vezető:
SZABADOS TIBOR mb. vezérigazgató

Előfizethető az Evangélikus Élet 
Kiadóhivatalban közvetlenül vagy 
postautalványon.
Előfizetési díj belföldön: 
fél évre 1040 Ft, egész évre 2080 Ft 
Előfizetési díj külföldön: 
szomszédos országokban: egész 
évre 4500 Ft (postázással együtt), 
más országokban (nyugaton): 
egész évre 45 USD (68 DEM) 
légipostával: 66 USD (99 DEM) 
Csekkszámlaszám: 
11708001-20204127 
Beküldött kéziratokat nem őrzünk 
meg és nem adunk visszal
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HÚSVÉT UTÁNI MÁSODIK 
MISERICORDIA DOMINI 

VASÁRNAP

ORSZÁGOS
EVANGÉLIKUS

HETILAP ÁRA: 40 FT

Viseljetek gondot magatokra 
é s  az e g é sz  nyájra. 

Ehhez Bengel azt fűzte hozzá: 
Primus vobis, deinde gregi. 

Előbb vigyázzatok saját magatokra, 
azután az e g é sz  nyájra. 

Ez az isteni sorrend. 
Itt is e z  a sorrend: üdvözülsz te  

é s  akkor üdvözül a te házad népe is.
Túróczy Zoltán

A TARTALOMBÓL—
ORSZÁGOS PAPNÉ CSENDESNAP 

1997

ÜNNEPSÉG CSIKVÁNDON

A JÓ  PÁSZTOR AZ ÓKERESZTYÉN 
MŰVÉSZETBEN

*
Az Ur szeretetével tele a Föld

A Jó Pásztor vasárnapjának zsoltárigéjét milliók és 
milliók vallják boldogan, Krisztust megváltó Uruknak 
vallók sokásága. Ugyanakkor seregnyi száj vádolja Is
tent, mert élete nyomorúságait Néki rója fel, ahelyett, 
hogy saját szívébe nézne és saját bűneit ismerné meg 
előbb.

A nyáját pásztorló, vezető, védő, gondozó Úr szere- 
tetéről beszél ez a vasárnap. Hosszú út vezetett idáig. 
Isten trónusa mellől -  Betlehemig. Betlehemtől a gol
gotái keresztfáig. A keresztfától Húsvét hajnalán, a 
feltámadás tényén, majd a mennybemenetelen ke
resztül, ismét az Atya trónusa mellé. Jézus végigjárta 
ezt a nem könnyű utat, hogy övéi is végigjárhassák a 
pásztorolt nyáj Krisztust követő útját.

Amikor az egyházi esztendő e szépséges vasárnap
jához érkeztünk, s a jó Pásztor vasárnapját ünnepel
hetjük, gondoljunk magunkra. Nyáj mivoltunkra, s 
benne is személyesen a bárány voltomra, voltunkra. 
Helyemre a gyülekezetben, a nyájban. Együtt s öröm
mel követjük-e Urunkat, Pásztorunkat? Segítem-e a 
többieket hitemmel, szeretetemmel, szolgálatommal? 
A nyáj egységéért fáradozok-e én is? Vagy csak va
gyok a többiek között, egynek. Ma divatos kifejezés az 
önmegvalósítás. Sokan ezt a Biblia mondanivalójával 
ellentétes formában gondolják megélni. S ezzel nem a 
nyáj egységét, hanem szétszakadozottságát művelik. 
A jó Pásztor övéiért élt s él. A nyáj, mely Pásztorát 
szereti, szolgálja, nem önmagának akar élni, nem ön
magát akarja megvalósítani, földi boldogságot hab
zsolni, hanem engedelmes tanítványként Urát, Krisz
tusát akaija követni.

Boldog ember az, aki a zsoltáríróval együtt tudja 
mondani, hogy az Úr szeretetével telve van a Föld. 
Mert, aki ezt el tudja mondani, annak a szíve is telve 
van Isten szeretetével.

S ez az ember boldogan vallja: van Pásztorom, sem
miben nem szűkölködöm. Van gyülekezetem, ahol 
otthon vagyok, az élő Isten színe előtt. Testvérem, aki 
e sorokat olvasod, te hogy éled meg azt, amiről ez a 
vasárnap beszél? Benne élsz-e a gyülekezetben, a la
kóhelyed szerinti gyülekezetben? Megkerested-e a 
lelkészedet, hogy te is élő tagja kívánsz lenni annak a 
közösségnek, ahol élsz? Igét hallgató, szentségekkel 
élő, a gyülekezeted örömében és gondjában egyaránt 
részt vállalni akaró tagja.

A jó Pásztor Evangélikus Élet hetilapunkat is fel
használja arra, hogy pásztorodon bennünket, övéi kö
zött megtartson, vagy utánunk jöjjön és visszavigyen 
azok közé, akik közé tartozunk.

Életed dolgaiban átéled-e a pásztoroltság éltető 
ajándékait?

Ha igen, együtt dicsérhetjük az Urat.
Ha nem, keresd a jó Pásztort, az Ő feléd nyújtott 

kezét, mert ne feledd, hogy Ő keres téged, mert ott 
akar tudni, azok között, akiknek az a neve, az Övéi, az 
Ő nyája, pásztorolt nyája.

Szabó István

M EGHÍVÓ
A Szegedi Evangélikus Egyházközség fennállása 

150. évfordulója és a templom, valamint a parókia 
felújításának alkalmából rendezett ünnepségre, áp
rilis 12-13. napjára.

Április 12-én, szombaton du. 3 órától tartanak 
előadásokat, majd este 6 órakor istentiszteleten 
igét hirdet Ribár János nyugat-békési esperes.

Április 13-án, vasárnap 10 órakor ünnepi isten
tiszteleten igét hirdet D. dr. Harmati Béla püspök, 
aki délután előadást is tart Egyházunk jövője cím
mel. Szeretettel váiják az érdeklődőket.

D. Kapi Béla püspök halála 40. évfordulója alkal
mából a soproni evangélikus templomban 1997. ápri
lis 13-án, de. 10 órakor megemlékező istentisztelet 
lesz, du. 3 órakor pedig az egyházközség gyülekezeti 
termében — szeretetvendégség keretében -  előadás 
hangzik el a dunántúli egyházkerület 32 évig szolgáló 
püspökéről. Mindkét szolgálatot D. Szebik Imre püs
pök végzi.

Minden érdeklődő testvérünket szeretettel várunk.

Szeretettel köszöntjük egyházi sajtónk munkatár
sait! Ez a vasárnap alkalom arra, hogy közelebbről is 
foglalkozzunk egyházunk tájékoztató és kommuniká
ciós szolgálatával, akár az írott sajtóról, akár a televí
zióról vagy a rádióról legyen szó.

Három országos egyházi lapunkról, folyóiratunkról 
beszélhetünk: a legismertebb az Evangélikus Élet he
tilap. Elsősorban a lelkészek forgatják a Lelkipásztor 
folyóiratot és végül a Credo -  Evangélikus Műhely 
nemcsak egyházon belül, de egyházon kívül is azokat 
célozza meg, akik szívesen olvasnak történelmi, iro
dalmi, társadalmi, teológiai kérdésekről.

Sok vagy kevés ez a három lap és folyóirat? Évtize
des hagyományok alapján ezekre van igény egyhá
zunkban, de a mai egyházi és társadalmi érdeklődést 
jelzi, hogy az utóbbi években számos gyülekezeti és 
egyházmegyei-területi lap, időszakos kiadvány jelent 
meg. Nemcsak arra vezethető ez vissza, hogy a mo
dem  technika révén szövegszerkesztővel és nyomta
tóval otthon bárki elő tud állítani egy-egy kiadványt, 
hanem helyi-területi szinten annyi esemény történik, 
hogy ezek mind nem fémek el az országos kiadvá- • 
nyokban. Megnőtt az igény a helyi-területi tájékozta
tás iránt.

Ugyanez a helyzet a televízióban és a rádióban. Az 
országos közszolgálati televízió és rádió a történeti 
egyházak nagysága szerint próbálja a közvetítések 
rendjét beosztani. Élő istentiszteletek, szerkesztett 
műsorok, hosszabb-rövidebb áhítatok és meditációk

A  Zsinat kétségkívül jelentős lépést tett az egyházi 
szervezet és működés demokratizálásáért, amikor 
szétválasztotta a hagyományos hatalmi ágakat, a tör
vényhozást, jogalkotást, a végrehajtást és a bírásko
dást.

Az elsőről az új zsinati törvény, a végrehajtásról az 
egyházkormányzati szintekhez rendelt hatáskör, míg 
a bíráskodásról szintén az új, az egyházi bíróságokról 
szóló törvény intézkedik.

iCfa azonban szokásos a médiáról, az írott és külö
nösen az elektronikus sajtóról, mint negyedik hatalmi 
ágról szólni. Nem a hagyományos értelemben vett ha
talomról van szó, egyesek szerint jelentősebbről. A 
média ellenőrzi mindhárom hatalmi ág működését. A 
tényfeltáró újságírás felhívja a figyelmet a visszássá
gokra, ideális esetben egyenlő távolságot tartva kor
mánytól és ellenzéktől.

Legutóbb azon vitáztak a TV-ben, van-e hazánkban 
sajtószabadság? Független-e valóban a sajtó az állam- 
hatalomtól, illetve a tulajdonosoktól? Olykor úgy lát
szik, szinte túlzott a szabadság, bulvárosodik, szenzá
cióorientált az elitsajtó is. Tbbzódik az ügyekben. 
Nagy a sajtó felelőssége. Hiszen abból lesz ügy a köz
vélemény számára, amivel foglalkozik a sajtó. Ezért is 
hatalmi ág. Felemel egyeseket, a süllyesztőbe küld 
másokat.

Emberileg talán érthető, mégsem helyeselhető, 
hogy évtizedes kényszerpályák után a sajtómunkások 
olykor szerepkonfliktusba kerülnek. Összetévesztik a 
tényt a kommentárral, a valóságot véleményükkel. Ez 
a csapda nem kerüli el az egyházi sajtót sem.

Az egyházi sajtó is szabaddá vált. Ttagikomikus ol
vasni evangélikus lelkész tollából, hogy az Evangéli
kus Élet cenzúrázott és monopolhelyzetével visszaél. 
(Ittzés János, Keresztyén Igazság 1997 tavaszi szám.)

A  valóságban, ha természetesen lassabban, nehéz
kesebben is, mint a világi sajtóban, de az egyházban is 
kialakult valamiféle pluralizmus. Az írott és az elekt
ronikus sajtóban, valamint a könyvkiadásban is. Ezt 
elsősorban azok tanúsíthatják, akik a munkát végzik. 
A rádiómisszió és az Örömhír, az Evangélikus Élet, a 
Lelkipásztor, a Credo és a Hang szerkesztői. A szín
vonal, a megfelelő szerzők, illetve művek megnyerése 
jelenti a gondot. Hasonló problémával küszködnek az 
örvendetesen gyarapodó regionális, illetve gyülekeze
ti sajtóorgánumok. Még nehezebb a helyzet a könyv
kiadásban. Fehér holló a mának szóló mű. Szép do
log, szükséges is pótolni évtizedes adósságokat, de az 
új nemzedékeket a ma és holnap érdekli. Ha az egy
ház el akarja őket érni, hozzájuk kell szóljon.

Ez a gond az elektronikus médiában is. Érthető, 
hogy az egyházak is harcolnak a műsoridőért, de vé
gül a tartalom dönt. Az lenne jó, ha az egyházi műhe
lyekben olyan műsorok születnének, melyeket öröm
mel vennének át a TV-csatomák. A kötelező többnyi
re nem szerencsés, önfelmentést adhat, de hatása alig 
van.

Évtizedes korlátozás után nehéz magas színvona
lon élni a szabadság nyújtotta lehetőségekkel. Mégis 
prioritás kell legyen az egyház saját médiatevékenysé
ge és megjelenése a világi médiában.

Sokan igénylik az egyházi állásfoglalást politikai 
kérdésekben, szociáletikai témákban, a társadalmat 
foglalkoztató ügyekben. Nem hiszem, hogy általában 
szerencsés lenne az úgymond „hivatalos egyházi állás-
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hallhatók és láthatók. Ökumenikus közeledést és egy
más megismerését segíti, hogy más egyházak életét, 
istentiszteletét is tanulmányozhatjuk. Megnőtt azon
ban a helyi és területi rádióadók és televíziós műso
rok jelentősége. Öröm, hogy sokfelé ezek a szerkesz
tőségek kérik a helyi egyházak segítségét.

Az egyházi sajtó munkája mögött Jézus missziói 
parancsának távlatait tudhatjuk: „...menjetek... te
gyetek tanítvánnyá minden népet... tanítva őket...” 
Az evangéliumi kötelezés, a Jézushoz hívás nem hiá
nyozhat az egyházi sajtómunkából. A nagy kérdés 
azonban az, hogyan kell szólnunk, hogy elérjük a mai 
embert. Hiszen a kommunikációs folyamatnak nyel
vi, kulturális feltételei vannak.

Már az 1910-ben Edinburghban, Angliában tartott 
első nagy ökumenikus konferencián hangsúlyozták, 
hogy minden egyháznak föl kell építenie, mégpedig 
hazai építőanyagokból, azt a tanítási-magatartási for
marendszert, amelyik a legjobban illik otthoni körül
ményeihez. Jézus emberré-létele, az inkamáció azt 
jelenti, hogy az evangélium különböző nyelveken, 
szokásformákban, más és más liturgiával, más és más 
kulturális környezetben jelenik meg.

Kölcsönhatásról is beszélhetünk. Hiszen a magyarra 
fordított teljes Biblia Károlyi Gáspár munkája nyo
mán, formálta és alakította nyelvi kultúránkat. A bib
liafordítások hozták létre sok nemzet irodalmi nyelvét.

Még egy szempontot hadd húzzak alá egyházi saj
tónkkal kapcsolatban. A missziói elkötelezettség, az

A negyedik hatalm i ág
foglalás”, hiszen e kérdések zömmel a keresztyén em
ber szabadságához tartoznak (rokonszenvezhetünk 
például az agrárdemonstrációt szervező gazdákkal, 
de vélhetjük úgy is, hogy a kormány máris többet tett 
értük, mint amit kellett volna, másokra nagyobb ter
het rakva).

Ezekben a kérdésekben az látszik járható útnak, ha 
egyházi emberek is állást foglalnak, segítve a társadal-

információs feladat mellett a tudatformálás felelőssége 
is a sajtó feladata. Ez sokszor harcot jelent előítéle
tekkel, magatartásformákkal. Társadalmi-etikai kér
désekben meg kell azt is írni, amivel nem értünk 
egyet. Óvakodnia kell az egyháznak általában attól, 
hogy csak kísérő-liturgiát szolgáltasson a mindenkor 
hatalmon levők szándékaihoz.

Mit kívánjunk a sajtó vasárnapján a nyomtatott és 
elektronikus sajtó munkatársainak? Kívánjuk, hogy 
találják meg a krisztusi-missziói hangot. Néhány éve a 
korábban külföldről sugárzó evangélikus rádió- 
misszió hazánkból szólal meg azok számára, akik a 
Kárpát-medencében magyarul értenek. Minden más 
adásban és újságban is meg kell jelenni azonban a 
missziói dimenziónak.

Kívánjuk azt is, hogy legyen és maradjon a sajtónk 
egyházi-gyülekezeti irányú. Hol foglalkoznának kü
lönben minket érdeklő egyházi és evangélikus gyüle
kezeti kérdésekkel? Végül szeretnénk, ha megszólal
na az az ökumenikus elkötelezettség, amelyik a többi 
keresztyén egyházzal együtt magára vállalja hazánk és 
nemzetünk sorskérdéseit.

A sajtó vasárnapján hálát mond egyházunk Isten
nek azért a szabadságért, amelyikben élhetünk és 
szolgálhatunk. Legyen hangsúlyos a felelősségünk is, 
mint olvasónak, nézőnek vagy hallgatónak és szer
kesztőnek, írónak abban a reményben, hogy „mun
kánk nem hiábavaló az Úrban”.

Dr. Harmati Béla

mat a megbékélésben, a kibontakozásban. Bizonyos, 
hogy még messze nem éltünk eléggé a sajtóban rejlő 
lehetőségeinkkel.

Nem üzenünk eleget és megfelelően a társadalom
nak Jézus Krisztusról, az ő országáról. A negyedik ha
talmi ággal nem szolgáljuk eléggé az Ő hatalmát. Pe
dig ez a küldetésünk, ez lenne érdeke a világnak.

Frenkl Róbert

Szerkesztőségünkbe sok evan
gélikus lap érkezik, ezeket mindig 
köszönettel vesszük, és érdeklő
déssel olvassuk. Egyúttal most 
meg is ragadjuk az alkalmat, hogy 
kérjük a gyülekezeteket, szerveze
teket, rendszeresen küldjenek 
mutatványpéldányt kiadványaik
ból! A  sok-sok újságból szinte ta
lálomra kivettünk egy adagot -  
nem is mindig a legfrissebbekből 
- ,  hiszen a közölt információk kö
vetésén túl mindig érdekes bele
pillantani egy-egy zártabb-nyitot- 
tabb kis világba. A  paletta színes: 
a gyülekezeti újságokon kívül 
missziók, cserkészszövetség, kül
földi magyar gyülekezetek, isko
lák érzik szükségét, hogy munká
jukat, létezésüket nyomtatásban is 
megjelenítsék.

Szép és tartalmas kiadvány a 
Missziói Magazin, amely a Kül- 
missziói Egyesület és Rádió
misszió lapja. Érdekes, színes cik
kekkel, közérdekű tájékoztatással 
a missziói szolgálat hatékony esz
köze. A  külföldi magyar protes
táns egyházak lapjai egyúttal az ot
tani magyarság fórumai is. A törté
nelemmel foglalkozó tanulmá
nyok, a memoárrészletek mind a 
magyar érzés ébren tartását is szol
gálják, néha már meg-megbicsakló 
anyanyelven, de meghatóan erős 
hazafias érzéssel. A bécsi, a svéd
országi, az észak- és dél-amerikai 
magyar evangélikusok számára a 
keresztyén és a magyar öntudat 
egybeforrt. Jólesik azt is olvasni, 
hogy például a svédországi magya
rok közt rengeteg a konfirmációra 
jelentkező fiatal, mint ahogyan azt 
is, hogy összefogással támogatják a 
nehezebben boldoguló testvérei
ket.

Megint másfajta színt képvisel
nek a gimnáziumi újságok, ame
lyek a fiatalok nyelvén fogalmaz
va -  hol oldottabban, hol komoly
kodón -  iskolájuk életével foglal
koznak, néha talán kicsit rózsaszí-

Színes a paletta
nűbben ábrázolva azt, mint ami
lyen a valóságban, de mindig 
jóakarattal, sok igyekvéssel. 
Öregdiák-rovatot is fenntart a 
Nyíregyházi Kossuth-diák és ked
ves a nagy komolysággal lefolyta
tott vita: milyen legyen a Kossuth- 
diák, inkább jólelkű, vagy inkább 
jó tanuló? Nem meglepetés az ál
talános vélemény: az a jó, ha 
mindkettő. A  cserkészszövetség 
lapja jól informál, programokat, 
énekszövegeket és kottákat közöl, 
igazi kedvcsinálóként.

Végül, de nem utolsósorban la
pozzunk bele néhány gyülekezeti 
lapba. Tbrmészetesen elsősorban a 
nagyobb gyülekezeteknek van na
gyobb újságjuk, ha nem is mind
nek, bár az is lehet, hogy vannak, 
akik nem küldik el szerkesztősé
günkbe.. . Az évi egy-kétszeri meg
jelenés a jellemző, a két nagy ün
nepkörhöz, karácsonyhoz és hús- 
véthoz kapcsolódva. A  kettő
négyoldalas fénymásolt lapoktól 
kezdve a húszoldalas kiadványig, 
széles a skála. Bizonyára anyagi 
szempontok is meghatározzák a 
terjedelmet és a kivitelt. (Lám, a 
pécsieknek sikerült hirdetést is 
szerezni!) De azt gondoljuk, néha 
talán a bátorság is hiányzik. Ha a 
lelkész tolla jó is, meg gyors is, te- 
leírja a lapot. Ha azonban nem szí
vesen ír cikkeket, meg sem jelenik 
a gyülekezeti újság. Pedig, mivel 
ezek a kiadványok nem profi újsá
gok, nem az írásművészet a lényeg, 
hanem a szándék. Ha botladozik is 
kissé az a toll, fontosabb, hogy be
számoljon a gyülekezet életéről, 
hírt adjon az eseményekről. 
Egyébként pedig mint mindent, 
ezt is meg lehet tanulni: a lapkészí
tés alapismeretei elsajátíthatók, a 
többit pedig a gyakorlat meghoz
za. (Lapunk felelős szerkesztője 
tavaly nyáron szemináriumot veze
tett a régió fiatal gyülekezeti új- 
ságkészítőinek, akik így elsajátít
hatták a legelemibb tudnivalókat.)

E lapokat nézegetve, a kívül
állónak elsősorban az az érdekes, 
hogy milyen eseményekről szá
molnak be. Szomorú valósága ko
runknak -  és egyházunknak - , 
hogy mennyivel hosszabb az eltá
vozottak névsora, mint a megke
resztelteké! Annál nagyobb öröm, 
amikor pezsgő ifjúsági életről ol
vashatunk. Például a Megrepedt 
Nád című lapban -  Uraiújfalu, 
Ostffyasszonyfa, Csönge anyagyü
lekezeteinek lapjában -  a nagysze
rűen sikerült adventi előadásról: 
a fiatalokból álló csoport a samá- 
riai asszony történetének modem 
színpadi változatát adta elő. De 
nemcsak fiatalokból lehet jó kö
zösséget kovácsolni: bizonyítja ezt 
az óbudai gyülekezet, ahol nagy az 
összetartás, sok a jó program. Ol
vashatunk például egy szép kirán
dulásról, amelyen négyévestől het
venévesig vettek részt. Mászták a 
hegyeket, és a hegytetőn énekkel 
dicsőítették az Urat. A nagy gyüle
kezeteknek, mint például a Deák 
térieknek, nagyobb szabásúak a 
programjaik is, ők saját nyári tábo
rokról, csendeshetekről is beszá
molnak.

Húszoldalas kiadványt, a Kőbá
nyai Harangszót lapozgatva, az el- 
mélyültség és a sokszínűség tűnik 
fel. Még arra is találnak alkalmat, 
hogy vitakérdést vessenek fel. A 
lelkész nyíltan beszél arról, hogy 
miért esett vissza az érdeklődés a 
szeretetvendégségek iránt. Mivel 
ez a legkevésbé sem helyi gond, a 
téma megérne egyszer egy tágabb 
körű eszmecserét is! Esztétikus 
megjelenésű és igényes szerkeszté
sű a pécsiek lapja, úgy tűnik, itt 
szakemberek is besegítettek. Vál
tozatosak a témák és a műfajok, 
nyolc oldalon valódi újságot állíta
nak elő.

Valóban csak találomra tallóz
tunk most. Jó lenne, ha jövőre még 
több lapból válogathatnánk!

Újlaki Agnes
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E H  i f e  GYERM EKEKNEK jg . F I A T A L O K N A K

Egyszer Bánik rabbi unokája, a kis Jehíél bújócs
kát játszott barátjával. Jól elrejtőzködött, és várta, 
hogy a társa megkeresse. Hosszú várakozás után vé
gül előbújt a rejtekhelyről, de sehol sem találta a ba
rátját. Akkor Jehíél rádöbbent, hogy az egyáltalán 
nem is kereste ő t Emiatt sírásra fakadt, és könnyes 
szemmel fűtött nagyapja szobájába, ahol elpanaszol
ta, hogy járt a gonosz játszótárssal.

Báruk rabbi könnybelábadt szemmel hallgatta, 
majd ezt mondta: „Az Isten is ezt mondja: Elrejtőz
tem, de senki sem akar megkeresni engem.”

Martin Bnber nyomán

A LÉLEK GYÜMÖLCSEI

Öröm
Örülni számtalan dolognak lehet. Egy jól sikerült rajz

nak, egy kedves ajándéknak, egy régóta vágyott játéknak, 
egy jó szónak. Az igazi öröm azonban az, ha az elért si
ker, a jó jegy stb. mögött nincs olyan dolog, amely meg
keserítené az örömöt.

Zákeus, akiről Lukács evangéliumában olvashatunk, 
boldog embernek érezte magát. Örült neki, hogy nagyon 
sok pénze van, amin bármit megvehet. Örömét azonban 
kisebbítette, hogy az emberek nem szerették őt. Nem ba
rátkoztak vele, hiszen az ő pénzüket vette el. Ezt az ellen
szenvet akkor érezte igazán, amikor -  mindenki legna
gyobb csodálkozására -  Jézus éppen az ő házát választot
ta szállásául.

Zákeus ezen az estén, a vacsora végén döbbent rá, él
te át, hogy adni nagyobb öröm, mint kapni, netán elven
ni másét. Jézus ezzel a történettel nemcsak Zákeusnak, 
hanem mindnyájunknak megmutatta, milyen nagy öröm 
az, ha valamit jóvá teszünk. Hiszen így mindenki örülhet, 
az is, akinek megbocsátottak, és az is, aki meg tud bocsá
tani embertársának.

A Bibliát olvasva, sok olyan történettel találkoztok, 
amelyben az Úr Jézus olyan örömöt szerez az emberek
nek, melyre egyedül csak Ő képes.

Gondoljatok a vak Bartímeus, vagy a gutaütött béna 
történetére. Sem orvos, sem olyan orvosság nem volt, ami 
gyógyulást hozott volna ennek a két szerencsétlen sorsú 
embernek. Még arra sem voltak képesek, hogy a többi 
emberrel együtt csatlakozzanak ahhoz a tömeghez, 
amely Jézust követte. Bénán, vakon mindig lemaradtak, 
félrelökték őket.

Jézus mégis meghallotta hívó szavukat, tudta, hogy 
hisznek benne és meg akarnak gyógyulni. Ehhez az kel
lett, hogy elhagyják régi bűneiket is. így lettek egészsége
sek, így élték át Jézus segítő szeretetét. Az Ur Jézus 
mindannyiunkat feltétel nélkül szeret, segít ha hittel for
dulunk hozzá. Ez az igazi öröm!

Jézus nem vár tőlünk pénzt, nem vár ajándékot, csak 
azt váija, hogy figyeljünk a szavára, kövessük őt, hogy 
szeretetével átölelhessen bennünket, így szerezve örömöt 
nekünk.

Gondold végig, hogy a mindennapokban te ezt az örö
möt hogyan tudod továbbadni szüleidnek, társaidnak? 
Vedd észre, ha körülötted valaki szomorú, és próbálj se
gíteni neki! Meglátod, milyen jó együtt örülni azokkal, 
akiket szeretünk, ha egy-egy gondot közösen oldunk meg 
az Úr Jézus segítségével.

Dohár Magdolna
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VEDD ES OLVASD!
Játékos ismerkedés a Bibliával

Egy bibliai törté
net képeit alaposan 
összekevertem. A  ti 
feladatotok az, 
hogy megtaláljátok 
a helyes sorrendet. 
A megoldást Mt 
18,11-14, vagy L k  
15,1-7 alapján el
lenőrizhetitek.

A gyermekrovat
t

készítői stábjának
címe: t

Cselovszky Ferenc,
7064 Gyönk, t
Petőfi u. 359.

K ilencedik parancsolat
Ne kívánd felebarátod házát!

Bár a hívő élet tényleg nagy sza
badságot jelent, korántsem igaz, 
hogy a megtérés egyben a bűntől 
való teljes szabadulást hozza el szá
munkra. A megigazulás a keresz
tény élet kezdete, amelyben a Lélek 
által felismerhetjük bűneinket, és 
elindulhatunk a tőlük való szabadu
lás útján. De nem elég csak elindul
ni a hit és a szent élet útján. Amint 
Jakab apostol hja: „...cselekedetek
ből igazid meg az ember és nem csu
pán hitből.” (Jak 2,14-26; ÍJn 2,6; 
2,9; 3,18; 5,3) Az igazi, mély hit át- 
sugárzik a cselekedeteken.

Ha valaki szabad az irigységtől, 
akkor nem nézi rossz szemmel, 
hogy másoknak több van, mint ne
ki, sőt szívből örül, ha valaki más

boldog és gyarapszik hitében, szel
lemében, vagyonában.

Szeretteink, és az általunk be
csületesnek, szorgalmasnak ítélt 
emberek gyarapodása általában 
örömet is okoz nekünk. De örül- 
jünk-e annak, ha valaki más kárán 
szerzett vagyont magának? A má
sokon való meggazdagodást sem
miképpen nem helyeselhetjük. El
lenségeink szeretete nem a go
noszság véghezvitelébe való hall
gatólagos beleegyezést kell, hogy 
jelentse. Akarattal senkit nem 
kényszeríthetünk a jóra, de bárki
ért imádkozhatunk, és bárki figyel
mét felhívhatjuk arra, hogy helyte
len, amit cselekszik. Mindezt 
azonban nem az irigységtől, ha

nem a felebaráti szeretettől hajtva, 
az Úr irányítását és segítségét 
kérve kell tennünk. „Mert ahol 
irigység és civakodás van, ott hábo
rúság és minden rossz cselekedet is 
van. ” (Jak 3,16)

Végül: miért kívánnánk mások 
javait? Isten mindig megadja ne
künk, amire szükségünk van. 
„...elégedjetek meg azzal, amitek 
van;..." (Zsid 13,5)

Néhány, a témával kapcsolatos 
igehely:

lKor 3,3; ÍJn 2,16-17; Róm 
13,9-10; Róm 12,21; Fii 2,5; Jak 
4,17; Jak 4,1-3; Jak 1,22; Ézs 40,31

Szombath Katalin

IX. (NE KÍVÁND FELEBARÁTOD HÁZÁT!)

Szabad lehetsz minden irigységtől.
Nem ácsingózol a másik tulajdona után, 
nem akarod az ő öltözködését vagy viselkedését maj
molni.
Elismered, ha valaki többet tud nálad, 
sőt szívesen tanulsz tőle.
Nem fáj neked mások sikere, 
hanem együtt tudsz örülni mindenkivel.
Ha engem szeretsz, szabad lehetsz minden irigység
től.

A televízió kisugárzása 
az iQúságra

Bekapcsolom a tévét, éppen a Dallas megy. Jockey már 
megint új Játékokkal” operál, hűséges felesége pedig ott
hon festegetéssel tölti idejét. A sorozat legjóságosabb sze
replője, Bobby is meggondolta magát, mégsem köti össze 
életét szerelmével. Lassan már nem marad olyan szereplő
je a monstre regénynek, akiről csak a jót lehetne megmin
tázni.

A hatesztendős unokahúgom minden rész után áradozik 
a Daliásról, én pedig ledöbbenek: a ma ifjúsága ezen a nem 
éppen túl erkölcsös sorozatokon nő fel? Ahol azon „verse
nyeznek” a szereplők, hogy ki tud több hölgyet meghódíta
ni? Mai istentelen világunkban sajnos a Jockey-k, Bobbyk a 
példaképek (pedig csak a szelídebb sorozatok szelídebb 
szereplőit említettem).

Hol vannak a képernyőről a bibliai eredetű műsorok? 
Néhanapján, karácsonykor, esetleg húsvétkor műsorra tűz
nek egy-egy történelmi, bibliai témájú filmet, ám sajnos 
ezek úgy elsikkadnak, hogy csak az éles szemű nézők „ta
lálnak rá” a műsorújságban.

Egyik istentiszteleten a lelkipásztor agymosásnak nevez
te, ami most napjainkban a televízióban folyik. S nem téve
dett. A fenti példa mutatja, ha véletlenül gyermekünk meg 
is nézi a Dallast, vagy más hasonló filmet, a szülőnek né
hány percet szakítani kellene arra, hogy átbeszéljék a látot
takat, hallottakat, mert sajnos ezek a negatívumok elraktá
rozódnak, beleivódnak az utódokba, s legtöbbször fel sem- 

idják dolgozni ezeket.
Sajnos a mai rajzfilmekben sem azt kapják a gyerekek, 

nit kellene. A régi magyar népmeséket feldolgozó soroza- 
iknak mindig volt valami tanulsága. A mai „dzsí áj dzsó-s”, 
inós rajzfilmekből csak az erőszak csöpög, ami elkeserítő.
Valaki feltette a kérdést: vajon romboló hatású-e a fiata-

Gajdács Pál

ORSZÁGOS IFJÚSÁGI 
KONFERENCIÁK

Ebben az évben mind a gyenesdiási, mind a bala- 
tonszárszói konferenciák jelentkezési határideje egy
ségesen május 15. A konferencia díját továbbra is az 
első napon a helyszínen kell befizetni az ágyneművel 
együtt

A jelentkezés szabályai a következők:
1. A jelentkezés a jelentkezési lapon történik.
2. A jelentkezés határideje: 1997. május 15.
Magyarországi Evangélikus Egyház Ifjúsági Osz

tály
1085 Budapest, Üllői út 24.
3. A felvételek esetleges átirányítását az érintettek 

1997. május 30-ig megtudják. Az erre szóló esetleges 
reklamálást június 10-ig tudjuk figyelembe venni.

4. A véglegesen felvettek a konferencia előzetes 
anyagát május 30-ig megkapják.

5. A konferencia dfja: Balatonszárszón és 
Gyenesdiáson 4800,- Ft + ágynemű, Piliscsabán 
4200,- Ft + ágynemű

6. Az Országos Egyház ugyan lehetőségeihez mér
ten támogatja a rászorulókat, de szívesebben ven
nénk, ha ezt a gyülekezetek a maguk missziós költsé
geiből gazdálkodnék ki. A központi segítséget a kon
ferenciádnak módosításával tudjuk megadni. A ké
relmeket a jelentkezési lapon néhány mondatos in
doklással lehet benyújtani.

Az országos ifjúsági konferenciák időpontjai:
Gyenesdiás
Gl: június 29.-júl. 5. Fatalin Helga

az idén konfirmáltak ré
szére
Szemerei János 
az idén konfirmáltak ré
szére
Koczor György 
Baranyay Csaba 
Koczor Tamás

G2: július 6-12.

G3: július 13-19.
G4: augusztus 10-16.
G5: augusztus 17-23.

Piliscsaba 
Pl: július 13-19.

Balatonszárszó
SÍ: augusztus 17-23. Fabiny Tamás 

felnőtt ifjúság
S2: augusztus 24-30. ifj. Hafenscher Károly 

felnőtt ifjúság

Rihay Szabolcs

A passiók katonái -  a Hadtörténeti Múzeumban
Április 27-ig tekinthető meg a Hadtörténeti Múzeum 

újszerű, kiállítása, mely a húsvéti ünnepkörhöz elválaszt
hatatlanul hozzátartozik történeti, művészeti és vallási 
szempontból egyaránt. A  passió, Jézus szenvedésének 
története, a kereszthalálig vezető út bemutatása a képző
művészek legmeghatározottabb témái közé tartozik. A  
passiók katonáinak képzőművészeti ábrázolása szobor
ban, képben azért is újszerű, mert egyidejűleg a képeken 
látható fegyverek -  a lehetőségekhez képest -  a kor meg
jelölésével, eredetiben láthatók.

A z ábrázolások 
mellékszereplői a 
33-ban Júdeábán 
állomásozó római 
légiók katonái A  
művész elgondo
lása szerint fo 
golykísérők, ke
resztszállítók, vagy 
Jézus sírjának őr
zői, esetleg csak 
nézők, de festmé
nyek, metszetek 
állandó szereplői. 
Longinust a Bib
lia név szerint is 
említi, vagy a 
megtérő római 
s z á z a d o s t ,  
Centuriót, s említi 
a kereszt tövében 
Jézus köpenyére 
kockát vetőket. A  
katonák a kor leg
jobb hadseregé
nek legjobban ki
képzett tagjai vol

tak. Jellegzetes ruhájuk, részekből összeállított vérteze- 
tük, sisakjuk és fegyverzetük volt. Századokon keresztül 
a művészek saját koruk katonai viseletében és fegyverei
vel ábrázolták a katonákat, néha az éppen adott ellen
ség pl. a törökök öltözetében. A  római kultúra rene
szánszkori újrafelfedezésével kezdték a korhűbb, roma- 
nizált ábrázolást. A  XX. század elejére megjelenítésük 
már egészen közel állt az eredeti ábrázoláshoz.

A  kiállítás a múzeumok közötti együttműködés szép 
példája. A  festmények, szobrok a Szépművészeti Múze
um, a Magyar Nemzeti Galéria, az Országos Műemlék- 
védelmi Hivatal, valamint az Esztergomi Keresztény 
Múzeum, a székesfehérvári, szombathelyi, veszprémi 
egyháztörténeti gyűjteményekből kerültek kL A  passiók 
katonái c. kiállítással kezdték meg azt a sorozatot, mely
ben s a j á t o s ,  e d d i g  m é g  f e l  n e m  d o l g o 
z o t t  s z e m p o n t  s z e r i n t  v i s z n e k  m ű t á r 
g y a k a t ,  m ű v é s z i  á b r á z o l á s o k a t  (mint ez 
esetben a katona bemutatását) a k ö z ö n s é g ,  a 
m ű v é s z e t e k  i r á n t  é r d e k l ő d ő k  e l é .

Ugyancsak a Hadtörténeti Múzeumban (Budapest, I. 
kér. Tóth Árpád sétány 40.) látható -  április 13-ig -  
Xantus Géza grafikus „Hazáért, hitért, szabadságért” cí
mű régmúltat idéző kiállítása.

Schelken Pálma

Rédey Pál új kötete
A  Magyar Nemzetben 1990 óta megjelent cikkeiből 

közöl kötetre menő válogatást Rédey Pál, az Evangéli
kus Elet egykor fáradhatatlan munkatársa. A z utóbbi 
hét évben megjelent cikkek, esszék, tanulmányok részint 
napi gondjainkkal, hazai jelenségekkel, világpolitikai 
eseményekkel foglalkoznak; részint ünnepeink aktuali
tását felhasználva adnak keresztény tanítást felnőtt lai
kusoknak. Nemzedékek sora nőtt fö l anélkül, hogy az

európai kultúra alapját, lényegét a kereszténységet is
merné, de még a hittanra, bibliaórára járt egykori gyer
mekek is sokat felejtettek, hiszen a mai élet annyi infor
mációt zúdít ránk, hogy az újabb nemzedékek tagjai leg
feljebb azt őrzik meg emlékezetükben, ami különösen 
vonzotta érdeklődésüket. A z ilyen jellegű ismeretterjesz
tés jó l világítja meg az ünnepek lényegét, közli az evan
géliumi tanítást, és a legfontosabb egyháztörténeti isme
reteket. (Jó lenne minél több lapnál hasonlót látni, 
olyan cikkeket, melyek oszlatják a fejekben lévő ho
mályt, akár csak gyönge emlékezetről, akár teljes tudat
lanságról, akár káros előítéletekről van szó.)

A  hazai gondok kapcsán a Nemzeti Színház építésének 
végtelenbe húzódásától kezdve kultúránk tetszhalott álla
potától a rohamosan terjedő szegénységig; a hajdani be
tyárvilágtól a mai közbizonytalanságig (hova lettek a lova
glás rablók?) sok mindenről esik igaz és őszinte szó, érde
mes azok figyelmére is, akik nem olvassák a Magyar Nem
zetet, vagy szívesebben vesznek kötetet a kezükbe, melyben 
a cikkek szinte egymásnak felelnek Egymásnak és nekünk, 
hiszen hasonló kérdéseken töprengünk mindannyian.

B.É.

Szalatnai Rezső emlékezete
Húsz évvel ezelőtt halt meg Szalatnai Rezső tanár, 

író, publicista, az Evangélikus Élet kedvelt cikkírója, 
egyházunk hűséges tagja. Egykori lakásánál, a budai At
tila u. 75-ben emléktáblát állított az önkormányzat, a 
Márai Sándor Közalapítvány, a Rákóczi Szövetség, és 
az író leánya. Virágvasámap leplezték le ünnepélyes 
külsőségek között.

A forgalmas budai utca zajában tisztes emlékező tár
saság gyűlt össze az ünnepélyes alkalomra. Közel százan 
kortárs barátok, egykori tanítványok között egyházunk 
képviselői is.

Az alkalmat Katona Tamás polgármester nyitotta 
meg. Az ünnepi beszédet Pomogáts Béla, az írószövet
ség elnöke tartotta. Mindketten bőven idéztek az író

„Két hazában egy igazsággal” című könyvéből, s értékel
ték az életművet. Ébert Tibor az egykori pozsonyi diákok 
nevében szólt. Egyházunk képviseletében Koren Emil 
emlékezett meg Szalatnai Rezsőről. „Bölcs tanítója volt 
a határokat átszelő szeretetnek és megbecsülésnek” -  mon
dotta. „Művészi tolmácsolója annak, ami összehoz és nem 
elválaszt, ami érték és szépség az életben. Evangélikus egy
házunk hálás azért a számos írásért, amit hosszú évek so
rán egyházunk sajtójában közreadott. Több kötetet meg
töltene, ha kiadnánk ”

„Egyházközigazgatási alkalmainkon kerületi presbiter
ként példamutatón kereste és munkálta mindazt, ami elő
revisz, megbékéltet és értéket ad. ”

„Nemesen kultúrprotestáns gondolkodóként tágra nyi
totta szemléletünket arra, ami érték, megbecsülendő, 
irányt mutató. Megismertetett emberekkel, akik -  háttér
ben hegyekkel -  tanítani tudtak határon innen és túl. So
hasem a töréseket kereste, hanem a kinyújtott kezet. He
gyek közül jött ember volt. Szavában megnyílt a nagy 
összetartozás felfedezése és öröme. Személye csillag volt, 
irányt mutatott és fénylett. ”

„Húsz éve temettem őt a Farkasréten. A bibliai ige, amely 
megszólalt ravatalánál, mindnyájunkért-mindnyájunkhoz 
szólt és átölelt: »örök 
szeretettel szerettelek, 
ezért vontalak ma
gamhoz hűségesen.«
Hallottuk mi, és hal
lották odaát szülő
földje és szeretett ba
rátai mind. ” Majd 
Koren Emil megál
dotta az emléktáb
lát

A jelenvoltak 
áhítattal helyezték 
el koszorúikat. Egy
házunk koszorúját 
Benczúr László és 
Koren Emil helyez
ték el.

K.E.
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Ünnepség Csikvándon
Evangélikus Élet 1 997 . á p r i l i s  13.

Aki szívesen vesz részt ezeken 
az alkalmakon, az már tudja, hogy 
minden év tavaszán éljön ez a nap 
egy március végi szombaton. Azok 
találkoznak ilyenkor, akik úgy ke
rültek egyházi szolgálatba, hogy 
talán eszükbe sem jutott, hogy há
zasságkötésükkel nem csak társat, 
„másod”-állást is vállalnak. Tiidva 
vagy tudatlanul házastársuk mun
katársaivá lettek. Nem csak úgy, 
hogy otthont teremtenek, hanem 
úgy is, hogy egy-egy gyülekezet éle
tébe kapcsolódnak be annyira, 
hogy talán többet tudnak a min
dennapjairól, mint a presbiterek. 
Ezzel kapcsolatban feladatok is jut
nak nekik, vagy úgy, hogy maguk 
vállalják, vagy úgy (és ezt sem sza
bad senkinek lebecsülni), hogy az 
otthoni munkából több jut nekik.

Egyházunk ezeket az asszonyo
kat hívta meg idén is találkozásra, 
feltöltődésre, együttgondolkozás- 
ra. Több mint száz papné jött 
össze a Deák téri Evangélikus 
Gimnázium dísztermében. Impo
zánsnak tűnik ez a szám, és jó volt 
végignézni a termen, hogy milyen 
sokan vagyunk, de a bemutatko
záskor kiderült, hogy van még pó
tolnivalónk. Sajnos, voltak egyház
megyék, ahonnan nem, vagy csak 
néhányan jöttek el, és az „aktív” 
lelkészfeleségek részvétele kicsi 
volt a (,nyugdíjas” lelkészfelesé
gekhez képest. Tüdőm, nem köny- 
nyű megszervezni egy család szom
batját édesanya nélkül, de nem is 
lehetetlen. Vannak talán olyanok 
is, akik még nem voltak ilyen al
kalmon, és nem szeretnének egye
dül, „ismeretlenül” elmenni. Biz
tatnék is mindenkit, aki ott volt, 
arra, hogy hozzuk el legközelebb 
ismerőseinket is.

Mit is lehet leírni az egynapos 
programból úgy, hogy az is tudja, 
mi történt, aki nem volt ott, és aki 
ott volt, az újra „ott lehessen”? A 
programot és az előadók nevét is
merhetjük az Evangélikus Elet ha
sábjairól, az egész napot átszőtte a 
reménység témája, ami igen aktuá
lis ma is, hiszen olyan sokszor 
csüggedünk. A nyitó áhítatban 
Tamásyné Szabó Erzsébet hívta fel 
figyelmünket arra, hogy Krisztus 
az, Akibe újra és újra vetnünk kell 
a bizalmunkat, Ő a mi legfőbb re
ménységünk. A délelőtti előadás
ban Szabóné Mátrai Mariann és 
Gáncs Péter formabontó, de ötle
tes formában világított rá néhány, 
mindnyájunkat érintő problémára, 
hogy ezzel is elindítsa gondola
tainkat és a közös beszélgetést. Jó 
alkalom volt ez néhány probléma 
megismerésére és egymás biztatá
sára, hogy nem hiábavaló a szolgá
lat, amit Isten ránk bízott. Az 
ebédszünetben nem csak az isme
rősökkel válthattunk néhány szót, 
de megismerkedhettünk a Huszár 
Gál Papír- és Könyvesbolt gazdag 
kínálatával is.

A  délutáni előadást izgatottan 
vártam, mert már a címe is új volt

Nem mindennapi ünnepre éb
redt Csikvánd népe nemzeti ünne
pünkön, március 15-én.

A Magyarok Világszövetségé
nek kezdeményezése alapján hon
foglalásunk 1100 éves évfordulójá
ra emlékezve, a Csikvándi Evan
gélikus Gyülekezetért alapítvány 
nemzeti zászlót adományozott az 
egyházközségnek.

A zászlószentelési ünnepséget 
megtisztelte jelenlétével D. Szebik 
Imre, az Északi kerület püspöke, 
Varga György esperes és Kiss Attila 
egyházmegyei felügyelő, Jankovits 
Béla esperes és Szabó György fel
ügyelő a győr-soproni egyházme
gyéből, Bálint László, a budai egy
házmegye esperese és felesége, 
Varsányi Vilma, aki a csikvándi 
templomból indult el a szép és ne
héz lelkészi szolgálatra. Eljöttek a 
környék evangélikus lelkészei, a 
szomszéd települések polgármes
terei, és jelen volt a katolikus hívő
ket gondozó gyarmati plébános is. 
Sok olyan vendég is megjelent, aki 
valami módon szolgált a gyüleke
zetben, és szoros szállal kötődik a 
faluhoz és a gyülekezethez. Lélek
emelő volt látni a hatalmas sokasá
got.

D. Szebik Imre püspök igehir
detése alapjául Zsid 11,13-16 ver
seit választotta. Hangsúlyozta, 
március 15-e mindazok nemzeti 
ünnepe, akik bárhol is élnek a vi
lágban, de magyarnak vallják ma
gukat. Megemlékezett az 1848-49. 
szabadságharc neves és névtelen 
hőseiről. Azokról a püspökökről, 
papokról, akik a szabadságharc 
bukása után magyarságuk vállalá
sa miatt mártírok lettek, vagy rab

ságot szenvedtek. Igehirdetésének 
központjába Krisztus követésének 
fontosságát állította. Vallotta:
Krisztus tanításában rejlő erkölcsi 
erő és a magyar nemzethez, nép
hez való feltétlen ragaszkodás a 
záloga a magyar nép fennmaradá
sának.

Az egyházközség lelkésze,
Asbóthné Pécsinger Éva ismertette 
dr. Jeszenszky Géza országgyűlési 
képviselő gyülekezethez írt levelét. 
Kényszerű távolléte miatt az ünne
pi alkalomra készült előadását ifi. 
Fasang Árpád zongoraművész ol
vasta fel. Bevezetőjében utalt arra, 
hogy családi szálak kötik 
Csikvándhoz. Feleségének nagy
apja rövid ideig evangélikus kán
tortanító volt itt.

Ezután következett az alapít
vány által adományozott zászló át
adása az egyházközségnek. Az ala
pítvány létrehozója, dr. Novobátz- 
kyné dr. Nagy Paula kötötte fel az 
emlékezés szalagját a zászlóra. 
Szavai szerint a zászló emlékeztes
sen mindenkit arra, hogy Csikván
don a reformáció kezdetétől, az 
1540-es évektől kezdve mindig ha

zájához, egyházához hű és ragasz
kodó, azokért harcolni is tudó, áll
hatatos magyar evangélikusok él
tek.

A püspök megáldotta a zászlót, 
és kiemelte, hogy az ne csak a 
templom csendjében, de a szívek
ben is hirdesse a magyar szellemet. 
E szellem tüze úgy lobogjon, mint 
ahogy a Szentjélek tüze lobogott 
az apostolok szívében. Amennyi
ben ez megvalósul, akkor nemcsak 
jelképe, de éltető ereje is lesz a 
magyar népnek.

Az egyházközség nevében As
bóthné Pécsinger Éva vette át a 
zászlót. Hitet tett arról, hogy az itt 
élők hűségesek lesznek piros-fe- 
hér-zöld színű koronás címerű lo
bogónkhoz.

Az istentisztelet és zászlószente
lés után az ünneplő sokaság az el
ső és, második világháborúban hő
si halált halt katonáink emlékmű
véhez vonult. Itt az ifjúság zenés, 
verses műsora mellett Zámolyi Fe
renc, a legöregebb presbiter saját 
költeményét mondotta el. Az em
lékezés koszorúit az Önkormány
zat, az evangélikus és katolikus 
egyház képviselői helyezték el.

Az ünnepség után Bancsó Zol
tán polgármester megnyitotta a 
kultúrházban Polgár Lajos által 
összeállított helytörténeti kiállí
tást.

A  kiállítás megtekintése után fe
hér asztal mellett a közös múltról, 
a nap eseményeiről és a jövőről va
ló beszélgetések tették emlékeze
tessé a csikvándi evangélikus gyü
lekezet nagy ünnepét.

Istennek legyen érte hála!
Polgár Lajos

D. dr. Nagy Gyula ny. püspök és felesége, Schmidtbauer 
M argit ötven évvel ezelőtt kötött házasságot a pécsi temp
lomban. M árcius 29-én a Bécsi kapu téri templomban 
tarto tták  ennek emlékünnepét hálaadó istentisztelet ke
retében, melyen D. Szebik Im re püspök végezte a szolgá
latot. A hálaadó istentisztelet előtt a püspök megkeresz
telte Michel-Nagy Juline nevű leányunokájukat. Népes 
gyülekezet vette körül a jubilálókat áldáskívánással.

ALLASPALYAZAT
Á győri Evangélikus Gimnázium, Általános Iskola és 

, Óvoda (9025 Győr, Péterfy Sándor u. 2. Tel.: 329-987) pályá
zatot hirdet az 19197/98.' tanévre az alábbi álláshelyekre:

Egy fő matematika-fizika szakos középiskolai tanár.
Egy fő magyar-történelem vagy magyar-bármely szakos 

középiskolai tanár.
Egy fő könyvtáros végzettségű tanár.
Egy fő óvodapedagógus.
Egy fő gazdasági ügyintéző (költségvetési és számítógé

pes feldolgozási gyakorlattal).
A pályázat beadási határideje: 1997. április 20.
Pályázatot nyújthat be a kiírt álláshelyekre: az a (lehető

leg) evangélikus vallású pedagógus, aki elfogadja és magáé
nak érzi az egyházi iskola keresztyén alapokon nyugvó ér
tékrendjét, magánélete rendezett, és rendelkezik az állás el
foglalásához szükséges pedagógus végzettséggel.

A pályázathoz csatolni kell:
-  Részletes önéletrajzot, a felekezeti hovatartozás megje

lölésével és eddigi munkásságának ismertetésével.
-  Rövid pedagógiai elképzelést a pályázott munkával 

kapcsolatban.
-  Az iskolai végzettséget (esetleg nyelvvizsgát) igazoló ok

levél másolatát (végzős hallgatóknál az utolsó félév eredmé
nyeit igazoló másolatot).

A Budai és a Pesti egyházmegyék 
szervezésében

1997. június 30-tól július 5-ig 
CSALÁDI KONFERENCIÁT 

tartunk
PILISCSABÁN, A  BÉTEL M ISSZIÓI 

OTTHONBAN
(2081 Piliscsaba, Széchenyi u. 8-12.)

ISTEN AJÁNDÉKAI 
' összefoglaló címmel.

Kiváló környezetben lehetőség nyílik testi, lelki, 
felfrissülésre, megújulásra. Evangélizációs és 
hitmélyítő előadások és csoportos foglalkozá
sok nemcsak a felnőttek részére vannak, ha
nem külön ifjúság és gyermekek részére is.

Elhelyezés 1-4 ágyas szobákban.
A szabadidőben lehetőség van kirándulásra, 

úszásra, sportolásra egyaránt. 
Elsősorban családok jelentkezését várjuk, de 

elfogadjuk az egyéni jelentkezéseket is. 
Részvételi díj: 700 Ft/nap/fő. Nagycsaládosok, 

gyermekekkel érkezők részére -  ha rászorulnak 
-  kedvezményt tudunk adni. 

Jelentkezés: a Budai és Pesti Esperesi 
Hivatalok címén:

1034 Budapest, Dévai Bíró Mátyás tér 1. 
Tel.: 168-6893

1071 Budapest, Damjanich u. 28/B.
Tel.: 322-2806

számomra. Nem voltam benne biz
tos, hogy engem érdekel a téma, és 
féltem is attól, hogy mi fog ebből 
kisülni. Annál nagyobb öröm volt 
azután végighallgatni az előadást, 
és megnézni vagy részt venni a be
mutatóban. Balogh Judit, a kör
mendi esperes felesége valami 
egészen ismeretlen témával lepett 
meg minket: A tánc, mint imádság. 
Miután megismerhettük az elő
adásból, hogy hol és milyen szerep 
jut a táncnak a Bibliában, arra is 
kaphattunk ötleteket, hogyan 
használhatjuk fel a táncot, mint 
eszközt a különféle gyülekezeti al
kalmakon. Tálán idegennek tűnik 
még számunkra ez a forma, de 
megismerve és kihasználva a ben
ne rejlő lehetőséget, remélem, 
nemsokára természetes lesz a 
„tánc” is gyülekezeteink életében. 
Az előadást követő bemutatón lát
hattunk két egyszerű koreográfiát 
két énekre, az egyik a sokak által 
ismert Magnificat kánon volt. 
Gondolom, mindenki ismer úgy
nevezett „mutogatás” énekeket; 
ezeket a körtáncokat többnek 
éreztem ennél, mert nem eljátsza
ni akarta az ének szövegét, ami 
sokszor nem túl szerencsés, hanem 
az ének ritmusára és dallamára 
„mozgatja” meg a táncolókat úgy, 
hogy az nem csak annak tetszik, 
aki részt vesz benne,.hanem árinak 
is, aki nézi, vagy az éneklésbe be
segít.

A tánc és éneklés után hallottuk 
D. Szebik Imre püspök beszámo
lóját egyházunk ügyes-bajos dol
gairól. Nem csak arról értesültünk, 
hogy milyen új kezdeményezések 
vannak egyházunkban (pl. Agen- 
da-szerkesztő bizottság), hanem 
arról is, hogy miért van szükség 
ezekre az újdonságokra. Tüdőm, 
vannak, akik reménytelennek lát
ják egyházunk helyzetét, mégis re
ményre ad okot az, hogy hány és 
hányféle új kezdeményezés indul a 
gyülekezeti munkában. Természe
tesen nem lesz mindegyik eredmé
nyes, de ha meg sem próbáljuk... 
Arra pedig nem is nagyon merem 
figyelmeztetni a testvéreimet, 
hogy az egyházat nem mi „csinál

juk”, nem tőlünk, jó vagy rossz 
evangélikusoktól van, hanem Jé
zus Krisztustól. így kapunk felada
tot is és reményt is, hogy a mun
kánkat megáldja Jézus, aki ezzel 
megbízott minket. Nemcsak tájé
koztatást, de biztatást is kaptunk 
arra, hogy szükség van a jelenlé
tünkre, tanácsunkra, ötletünkre a 
gyülekezetek és egész egyházunk 
életében.

A csendesnapot úrvacsorái is
tentisztelet zárta Pángyánszky Ág
nes szolgálatával, ami után min
denki húsvéti reménnyel újra töl
tődve indulhatott haza.

Johanné Kertész Lea

Bevezetésaz.egyház
tanításába

SWJS

Sajtóvasámapra új könyvet kí
nálunk híveinknek. Régi hiányt 
pótolunk ezzel a könyvvel: 
Gottfried Voigt: Bevezetés az egy
ház tanításába. A professzor 
könyvét „hittani bevezetésnek” 
ajánlja. Ma igen sokan érdeklőd
nek arról, m it tanít az egyház? (A 
német eredeti címe is ez.) Ajánl
juk konfirmáció utáni kortól. Fia
talok, bibliaórások, teológiai felvé
telre készülők, de már végzettek 
is, lelkészek, hittantanárok és min
den érdeklődő jó összefoglaló, mai 
szemléletű írást vehet kézbe ebben 
a könyvben. A  Sajtóosztály kiadá
sában megjelent mű kapható 
könyvesboltunkban. Ára: 500,- Ft.

A jó pásztor az ókeresztyén művészetben
A „szép” mindig 
helyet kapott az 
egyházban. A  szép 
zene hangzott, a 
képek tündököl
tek, a művészet 
ezerszínű virága 
pompázott, illato
zott évszázadokon 
át. Csillogtak az 
arany és ezüst 
kegyszerek az oltá
rokon és csillogtak 
az ezüsthangú ba
rokk orgonák. Ha 

A római Sta Vitale templom freskó- megpróbáljuk vé- 
ja (VI. sz.) gigkísémi a művé

szet szolgálatát az 
egyház történetében, a kezdet a katakombaművészet. 
A keresztyén művészet legrégebbi emlékei a kata
kombafestészetben találhatók. Itt nem volt probléma 
az, hogy kell-e a kép a templomba vagy sem. Itt nem 
volt probléma, hogy csak az emberi szó prédikálhat-e 
vagy a kép is. Magától jött az, hogy a keresztyének ke
zükbe vették az ecsetet és vésőt, és szimbólumokkal, 
képekkel emlékeztették egymást a közös reménységre, a 
feltámadásra, itt, a halál helyén. A katakombaművé
szet legfontosabb témája éppen a keresztyén remény
ség. Ez nyer kifejezést a képekben. Sokszor nem rész
letező, hanem csak vázlatos ábrázolások ezek. Sok
szor egy-két vonás, egy-két mozzanat már elég arra, 
hogy emlékeztesse őket a közös hitre és vigasztalásra. E 
tekintetben ugyanazt prédikálja a katakombák sok 
szimbóluma és képe: Noé, Dániel, jó Pásztor, Lázár, 
Abrahám, Jónás... Valamennyi kép szimbolikusan a 
feltámadáshitet hirdeti. így jutunk a jó  Pásztor ábrá

zoláshoz, amellyel most közelebbről is foglalkozni 
akarunk a mai vasárnapon: „Jó Pásztor” vasárnapján.

Oskar Thulin fejtegetésére támaszkodva mutatjuk 
be a jó Pásztor ábrázolás kialakulását az ókeresztyén 
művészetben. A római császárok idején voltak olyan 
korszakok, amikor a civilizáció túlzásaival és az elpu- 
hult életélvezettel szemben a paraszt és a pásztor egy
szerű életét, mint a régi római erény menedékét és a 
gyógyulás eszközét dicsőítették az általános erkölcsi 
hanyatlással szemben. Már akkor hangzott a felszólí
tás: „Vissza a természethez”. Nemcsak költemények
ben dicsőítették a falusi életet, hanem szívesen festet
tek természeti képeket és pásztoijeleneteket a házak 
falaira. Márványban is ábrázolták a pásztort, amint a 
vállán viszi haza bárányát, míg más bárányok veszik 
körül. Van egy ilyen Hermes-ábrázolás is.

De amikor a keresztyének szarkofágreliefeken 
vagy katakombafestményeken ilyen pásztoralakokat 
ábrázoltak, vagy ilyet szoborként állítottak fel egy 
házban, vagy istentiszteleti helyiségben, akkor már 
sokkal többre gondoltak, m int természet-romantika, 
vagy természet-vallás. Akkor már minden néző azon
nal a Pásztort, a jó Pásztort látta maga előtt, akinek 
hangját a juhok ismerik, és aki életét adja a rábízott 
nyájért. Hiszen tudjuk, hogy Krisztus maga jellemez
te így önmagát példázataiban. Ez a kép mélyen bevé
sődött a keresztyének szívébe. És magától alakult ki 

, az igény, hogy ezt a képet festészetben, reliefben, 
szobrászatban ábrázolják. Egyáltalán nem arról van 
szó, hogy itt egy portrészerű Krisztuskép lenne előt
tünk -  ez csak szimbólum, hasonlat, jelkép marad. 
Előfordulhat, hogy egy szarkofágon találunk egy ifjú, 
szakálltalan pásztort is és egy szakállas öregebb Pász
tort is.

A Pásztort mindig bizalommal veszik körül a nyáj 
juhai. Csaknem mindig a vállán hordoz egyet, amely

fiatal, gyenge, vagy beteg, vagy amely „elveszett, de 
megtaláltatott”. Ismeretes egy szobor a római 
Laterán Múzeumban, egy klasszikus értelemben véve 
legszebb pásztoralak. A lábak bőrcipőben vannak. A 
pásztortáska rá van vetve, ruhája fel van tűzve, tekin
tete tiszta és derűs, mintha a paradicsomi élet visszfé
nye lenne rajta érezhető „még”, vagy „újra”. Mindez 
emberien közel hozza hozzánk ezt az alakot, és egy
ben mégis elgondolkoztató és vigasztaló jelképpé teszi.

A késői középkorban Krisztust sokszor túlságosan 
távoli és kemény világbíróvá tették a kegyességben is 
és a művészetben is. Luther, aki nagyon is értékelte a 
művészetek szolgálatát az egyházban, úgy nyilatko
zott, hogy Jézust inkább mint jó Pásztort, mint Urat 
és mint Megváltót kellene ábrázolni, akire szívesen 
bízzuk magunkat, ahogyan ezt a korai keresztyénség 
idején tették.

G.A.

Katonáink lelkigondozása
Három éve, 1994. április 20-án kelt az a kormány- 

rendelet, mely szervezeti keretet és működési lehető
séget biztosított a Protestáns Tábori Püspökség tevé
kenységéhez. A közelmúltban beszámoló közgyűlést 
tartottak, melyen megismerkedhettünk a szervezet 
eddigi tevékenységével, felépítésével és elvégzett 
munkájával.

A közgyűlés nem döntéshozó testület ebben az 
esetben, mert nincsen katonai egyházközség, egyház
megye vagy egyházkerület, tehát a hagyományos egy
házi szóhasználat szerint nem beszélhetünk közgyű
lésről. A szó használata itt azt jelenti csupán, hogy 
együtt volt a hivatásos és a kisegítő tábori lelkészi ál
lomány, a protestáns egyházak képviselői és a Magyar 
Honvédség, valamint a Honvédelmi Minisztérium 
képviselete. Korábban arról már hírt adtunk, hogy a 
jelenlegi tábori püspök, a református Takaró Károly

dandártábomoki rangban, püspökhelyettes az evan
gélikus Szalay Tamás ezredesi rangban.

Néhány adat fényt vet jelenlegi szolgálatuk széles
ségére. Tizenkét hivatásos, tiszti rangban működő lel
kész végzi a szolgálatot, elosztva három tábori espere
si hivatal keretében (Budapest, Székesfehérvár, Ceg
léd). Kiegészíti szolgálatukat tizenkét kisegítő tábori 
lelkész, akik nagyobb részt a saját gyülekezetük terü
letén működő katonai helyőrségek, főiskolák lelki 
gondozására kaptak hivatalos megbízást.

A Magyar Honvédség laktanyáiban a szabad vallás
gyakorlat biztosítására imatermeket alakítottak ki, 
ezekben folynak az istentiszteletek. A közgyűlésen 
hangzott el olyan javaslat, hogy a termeket a katonák 
szabad idejében is tartsák nyitva, hogy oda a fiatalok 
betérhessenek elcsendesedésre. Az ország területén 
27 helyen találhatók ilyen imatermek.

A tábori lelkészeket a parancsnokságokon és szol
gálati helyeken szívélyesen és segítőkészen fogadják, 
és a lelkészek is gondot fordítanak a parancsnokok
kal, hivatásos állománnyal való rendszeres kapcsolat- 
tartásra. Teszik azt azért is, mert nem csupán a bevo
nult fiatalok lelki gondozása van rájuk bízva, de a hi
vatásos katonák, tisztek családjainak gondozása is. 
Egy részlet a püspöki jelentésből: „Lelkészeink kato
nákat keresztelnek, konfirmálnak, esketnek és temetnek, 
istentiszteleteket, bibliaórákat, életismereti előadásokat 
tartanak, látogatják a körleteket, gyengélkedőket, fogdá
kat, szólnak a katonai eskük, megemlékezések és ünne
pek alkalmával, minden alkalmat megragadnak a szol
gálatra. .. Szolgálatunk a katonákért létezik, értük élünk 
és dolgozunk, hisszük és tapasztaljuk hogy nem hiába. ”

A tábori lelkészek továbbképzéséről, külföldi tanul
mányutak szervezéséről a püspökség gondoskodik.

A nagyhéten, nagycsütörtökön a Bécsi kapu téri 
evangélikus templomban tartottak katonák részére is
tentiszteletet úrvacsoraosztással, melyen szép szám
mal vettek részt tisztek is családjaikkal együtt.

T.



Evangélikus Élet 1997 . á p r i l i s  t s .

Az ÚR szeretetével tele van a föld. Zsolt 33,5;
Krisztus mondja: Én vagyok a jó pásztor. Az én ju- 

haim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők 
pedig követnek engem, én örök életet adok nekik. Jn 
10,2.27-28

VASÁRNAP Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. Zsolt 
32,8 (ApCsel 9,17; Zsolt 23; Jn 10,11-16 (27-30); lPt 
2,211>-25). Tanácstalan vagyok URam. Merre menjek? 
Jobbra? Balra? Hátra nem mehetek. Előre nem me
rek. Hogyan tovább? Mintha egy útkereszteződésnél 
állnék tétlenül. Thnácstalan vagyok, de igéd bátorít. 
Bármerre lépek is, Te velem vagy. Szemeddel taná
csolsz. így most már lehet jobbra, balra, előre hátra.

HÉTFŐ Ha gyarapszik is vagyonotok, ne bizakodjatok 
el! Zsolt 62,11 (Lk 8,14; 5Móz 18,15-19; Zsid 
7,1-10). Biztonságot ad-e a ház, amelyet földrengés 
pusztíthat? Adhat-e a pénz egészséget? A kényelmes 
autó nem romolhat-e el az út kellős közepén? A nya
raló sértetlen marad vagy betörők látogatják meg? 
Ház, pénz, autó, nyaraló. Fontosak vagytok, de van 
nálatok nagyobb dolog is, amit nem pusztíthat föld
rengés, ami a betegnek is erő, az út végéig kitart, nem 
tudják ellopni. Ez a szeretet. Dávid így fejezi be ezt a 
zsoltárt: „... nálad van URam, a szeretet”.

KEDD Ujjongó hangon mondjátok el, hirdessétek és 
terjesszétek a föld határáig! Mondjátok: Megváltotta az 
ÚR szolgáját, Jákobot. Ézs 48,20 (Gál 1,4; Mt 
26,31-35; Zsid 7,11-22). Magam előtt látom a hatal
mas plakátokat úton, útfélen. Egy-egy terméket aján
lanak rajta. Egy több-emeletes ház falára napokon át 
egy óriás képet festettek reklámként. Micsoda befek
tetés!? Mindent megtesznek, hogy a terméket megis
merjék a föld határáig. Mi hogy állunk ezzel? Hirdet
jük az evangéliumot, drága kincset szakadatlan? 
Nem kell ház falán lógva hirdetést festenünk, de uj
jongó örömmel mondhatjuk embertársunknak: 
„Megváltotta az ÚR szolgáját, Jákobot”.

SZERDA Minden lélek dicsélje az URat! Dicsérjétek 
az URat! Zsolt 150,6 (Ef 1,3; Jn 21,15-19; Zsid 
7,23-28). Dicsérlek URam, mert Veled kezdhetek el 
egy új napot. Dicsérlek URam, mert a nap minden 
másodpercében gondod van rám. Dicsérlek URam, 
mert fogod a kezem és nem engedsz el. Jő lenne, ha 
mindig tudnék Neked dicséretet mondani, akkor is, 
ha szomorú vagyok. A jóságod akkor is elér.

CSÜTÖRTÖK Ha engedelmesen hallgatsz az ÚRnak, 
Istenednek a szavára, áldott leszel jártodban-keltedben. 
5Móz 28,1-6 (Lk 5,5; lPt 5,1-4; Zsid 8,1-13). Ki ne 
vágyódna Isten áldó keze után? Érdemes kinyitni a 
Bibliánkat és kikeresni a mai napra szóló teljes útmu
tatást. Mennyi mindenre mondja az ÚR: .Áldott le
szel”. Van-e olyan Tőle származó jó, amelyre nem 
kérhetjük az áldását?

PÉNTEK Veled van az ÚR, Izrael Királya, nem kell 
többé veszedelemtől félned. Zof 3,15 (ApCsel 18,9-10; 
Ez 34,23-31; Zsid 9,1-10). Mindenki indul valahová. 
A gyermek az iskolába. A felnőtt a munkahelyre. A 
háziasszony a boltba. A szomszéd a szomszédhoz. Az 
ágyban fekvő imádságával Isten trónusáig. Ma hová 
indulsz? Érzed szívedben a gondoskodó ÜRat? „ Ve
led van az ÚR, Izrael királya”.

SZOMBAT Egy folyam ágai örvendeztetik Isten váro
sát, a Felségesnek szent hajlékait. Isten van benne, 
nem inog meg, megsegíti Isten reggelre kelve. Zsolt 
46,5-6 (2Thessz 1,4; Jn 10,27-30; Zsid 9,11-15). A 
szívünknek ma egy kicsit jobban kellene dobognia. 
A 46. zsoltárból kapunk erőt. A zsoltár címe: Erős 
vár a mi Istenünk. így köszönünk egymásnak. Temp
lomunk falain is ez olvasható az arra járó számára. 
Isten láthatatlan szeretet-téglából épít körénk egy 
várat. A szabadulás forrását terelgeti felénk. (Ézs 
12,3).

Börönte Márta

A VASÁRNAPIGEJE
A PÁSZTOROLT GYÜLEKEZET
ApCsel 20,25-31

Felfedezés
Tlidósok ezrei kutatják ma a rák 

és az AIDS gyógyszerét. Óriási 
felfedezés lenne, betegek milliói 
kapnák vissza a reményt. Néha 
jönnek olyan hírek, hogy valaki 
felfedezte, megtalálta a gyógy
szert. Nem kell meghalnia a rákos 
betegnek. Aztán jön a hír -  még
sem sikerült.

Tbdjuk-e, hogy egy nagy felfede
zés van, amire mindenkinek el kel
lene jutni, most erről akarok írni. 
”  Égy példával1 'kezdem1.1 'MÖzgá3: 
sérült, fiatal japán leány fekszik a 
kórházi ágyon. TUdja, hogy soha
sem fog már járni Nincs számára 
gyógyulás. El van keseredve, és ez 
teljesen érthető. Titokban gyűjti a 
gyógyszert a párnája alatt: öngyil
kos lesz.

De az ápolónő észreveszi, meg
akadályozza. Később hazakerül. 
Keresztyén fiatalok kezdik láto
gatni, beszélnek vele, igét olvas
nak. Néha jólesik, de sokszor ter

hére vannak. Rajta úgysem lehet 
segíteni -  miért nem hagyják béké
ben?

Egyszer magnókazettát hoznak. 
Többen is ott ülnek a szobában. 
Az emmausi tanítványok történe
téről hangzik az igehirdetés. A  le
ány unottan hallgatja -  de amikor 
odaérnek, hogy az emmausi tanít
ványok a halott Jézusról beszél
nek, majd hirtelen rádöbbennek, 
hogy aki velük megy az úton, az 
Jézus -  a leány felfedez valamit.

Akkor rádöbbentem -  úja -, 
hogy Jézus él -  és ezért, mert 0  él 
- ,  ezért látogatnak engem a fiata
lok. Nem ők, hanem az élő Jézus 
keres engem.

Élete új fordulatot vesz, és bete
gen is értelmet kap.

A mai zűrzavaros, gondterhelt 
életben felfedeztük-e már azt, 
amit ez a beteg lány? Nem csak ő, 
hanem vele ezren és millióan ta
pasztalják ma is, hogy Jézus él.

Nemcsak a lelkészed, a hívő test
véred -  hanem Ő keres. Ő akar új 
célt, értelmet, tartalmat adni üres 
életednek.

Igazi életünk akkor kezdődik, 
amikor az élő Jézussal kezdünk él
ni -  rábízva terhet, gondot, bűnt, 
egész eddigi elrontott életünket.

Ma a Sátán nagy zűrzavart kelt a 
sokféle vallás, felekezet, szekta, fi
lozófia „megoldását” kínálva. De 
mindez nem ér semmit. Az élő Jé
zussal kell találkoznunk, aki maga 
lép mellénk, szólít meg és kínálja 
naponta, hogy vegyük fel az Ő igá
ját. Cserét kínál! Mert a mi erőnk 
kevés terheink elhordozásához. 
Olyan nagy batyuk azok, amelyek 
nem fémek át a „szoros kapun”, 
amelyekkel nem tudunk Haza jut
ni. És cserébe kínálja az Ő igáját, 
ami nem más, mint az 0  vezetése, 
az ige naponkénti élő kenyere és 
élő vize. Konkrétan így megy vég
be az élő Jézussal való találkozás.

Próbáld ki ezt a felkínált áldott 
cserét!

Gáncs Aladár

MAGYAR ÖKUMENIKUS SZERETETSZOLGÁLAT

Csecsen segélyprogram -  1997. március

Az egyházi év útmutatása sze
rint ez a vasárnap a golgotái áldo
zat és a húsvéti győzelem tényé
ben, valamint állandó kegyelmi je
lenlétében mutatja meg Urunk 
hozzánk való irgalmát. Húsvét 
egyértelműen bizonyítja, hogy Jé
zus nem hagyja magára övéit. Min
den napon velünk jön és mutatja 
az utat, népe, egyháza vándorlásá
nak irányát. Úgy vezet, terel, hogy 
előttünk megy. Gondja van ránk. 
Ebben a pásztori munkában mun
katársaivá hív el és avat. Bevon él
tető, őrző munkájába, mert együtt 
akar munkálkodni velünk. A gyü
lekezet pásztorlásával kapcsolat
ban nagyon lényeges dolgokat tu
dunk meg Pál szavaiból, amiket az 
efezusi gyülekezet véneitől való 
búcsúzása alkalmából mondott. 0 , 
aki a feltámadott Úr megbízásából 
végezte gazdagon megáldott szol
gálatát, úgy látja, hogy a jól pászto
rolt gyülekezet feltételeihez elen
gedhetetlenül hozzátartozik:

Isten teljes akaratának hirdetése. 
Semmit sem szabad elvenni belőle, 
mint némelyek tették, akár a feltá
madás kérdésével, akár az utolsó 
ítélettel kapcsolatban. „Ha valaki el
vesz e prófétai könyv igéiből, attól az 
Isten is elveszi osztályrészét az életfá
jából ” (Jel 22,18-19). De hozzáten
ni sem szabad az Isten kegyelmé
hez, mint némelyek továbbra is a 
törvény megtartását hangsúlyozták. 
Egyedül Jézus, egyedül a kegyelem! 
Noha mind a törvénynek, mind az 
evangéliumnak megvan a maga sa
játos helye a hitrejutásunk és a hit
ben való megmaradásunk folyama
tában! -  De hozzátartozik az élő Úr 
által pásztorolt gyülekezethez:

A z egymás iránti felelősség ébren
tartása is! Példamutató volt már 
Pál korában, az ifjú gyülekezetek 
életében, hogy voltak „vének”, 
presbiterek, ha úgy tetszik laiku
sok, akikre rá lehetett bízni a gyü
lekezet őrzését. Tisztában van 
azonban azzal, hogy a gyülekeze
tek vezetői, presbiterei, felügyelői 
sem tökéletes emberek. Ezért elő
ször őket inti: mindenek előtt ma
gatokra vigyázzatok! „Primum 
vobis”, ahogy Bengel, a nagy Würt
temberg! írásmagyarázó tanítja. 
Magatokra, hogy jó példaképek le
gyetek! Járjatok elől a hitben, a 
szeretetben, egymás iránti türe
lemben, az egyházhűségben, a 
templomba járásban, az áldozat
hozatalban, a családi életvitelben, 
a mindennapi munka becsületes 
végzésében, a hazaszeretetben stb. 
így lesz hitelt érdemlő a szavatok, 
a tanácsaitok, útmutatástok a gyü
lekezet életében! A jól pásztorolt 
gyülekezeti munkához továbbá 
hozzátartozik: a nyáj, a gyülekezet 
egységének őrzése. Pál kettős ve
szélyre hívja fel a figyelmet. Az 
egyik külső: farkasok jönnek, sok
szor báránybőrbe öltözötten. Élő,

épülő gyülekezetnek az ilyenek 
mindenkori kísérőjelenségei. A 
13,6-11-ben megemlít Pál bizo
nyos Barjézus nevű zsidó mágust, 
álprófétát, akivel szemben nagyon 
határozottan és keményen lép fel. 
Sokszor megtévesztő, „biblikus” a 
név, itt is Jézusfiát jelenti. Ma is 
hányszor és hányán próbálnak be
tömi gyülekezeteinkbe, ifjúsági 
csoportjainkba, táborainkba, hogy 
megzavarják és az „egyenes útról” 
letérítsék híveinket. Máskor be
csengetnek lakásainkba, vagy leál
lítanak az utcán, melléd szegődnek 
a temetőben és Bibliával a kezük
ben hirdetik az általuk megtalált 
nagy „igazságokat” és szidják az 
egyházadat, amelyhez tartozol, 
mondván: az a Sátán zsinagógája, 
ahonnan miharabb ki kell szakad
nod, ha üdvözülni akarsz és meg- 
menekedni az utolsó ítélet minden 
borzalmától! -  De a belülről táma
dó veszélyek sem lekicsinyelhetők! 
Sokszor veszélyesebbek. Ilyenek
kel is felvette Pál a harcot. „Gyak
ran voltam veszedelemben... áltest
vérek között. (2Kor 11,26). A „ve
lem lévő Tituszt sem kényszerítették 
arra, hogy körülmetélkedjék a befu
rakodott áltestvérek kedvéért sem, 
akik csak azért férkőztek be közénk, 
hogy kikémleljék szabadságunkat, 
amelyet Jézus Krisztusban kaptunk 
és hogy szolgává tegyenek minket. 
Ezeknek egyetlen pillanatra sem en
gedtünk, hogy az evangélium igazsá
ga megmaradjon számotokra” (Gál 
2,3-5.) „Némelyek eltévelyedtek és 
üres fecsegésre adták magukat, tör
vénytanítók akarnak lenni... ” 
(lTim 1,6 kk.) „A szentségtörő, üres 
fecsegők elől pedig térj k i... szavuk 
úgy terjed, m int a rákos fekély” 
(2Tim 2,16 kk.) Mai kérdés: van- 
nak-e olyanok gyülekezeteinkben, 
akik kemény szóval és határozot
tan fel tudják venni a harcot a min
denféle, első hallásra talán nagyon 
kecsegtető, de általános, vagy fél
igazságokat tartalmazó tanokkal 
szemben?

Ne feledjük, ahol Isten épít 
templomot, gyülekezetét, annak 
árnyékában a Sátán kápolnát kezd 
építeni. Vigyázzatok hát! Van mire 
vigyáznunk ma is! Annak a tudata 
erősítsen és tartson ébren, amivel 
Pál is búcsúzik: „legeltessétek az 
Isten egyházát, amelyet tulajdon 
vérével szerzett!” A  nyáj, a gyüle
kezet az Övé! De őrzésére ben
nünket is hív, mozgósít és kész fel
készíteni. Kérdés: kész vagyok-e 
együttmunkálkodni a Feltámadot- 
tal, a Főpásztorral?

Lábossá Lajos

IMÁDKOZZUNK!
Mindenható Isten, aki feltámasztot

tad és Urunkká tetted az eltévedt ju 
hok pásztorát, Jézust: add, hogy a 
most hirdetett igéből meghalljuk az ő 
kereső és megtérésre hívó hangját és 
éljünk őáltala. Amen.

HAZAI ESEMENYEKMint ismeretes, a Magyar Ökume
nikus Szeretetszolgálat a genfi 
Action by Chinches Together (Közös 
egyházi segélyakciók) szervezet meg
bízásából 1995 áprilisa óta végzi cse
csen menekülteket segítő karitatív 
munkáját a kaukázusi térségben.

Két héttel ezelőtt utazott ki 
Groznijba a Magyar Ökumenikus 
Szeretetszolgálat két újabb munka
társa, Hídvégi Agnes és Dunajszky 
Gábor, akik a szeretetszolgálati hu
manitárius programok grozniji veze
tőjét, Horváth Istvánt váltották fel.

Megérkezésüket követően bemu
tatkozó látogatást tettek Henk 
Bemard Duthoonál, a dagesztáni 
UNHCR Képviselet helyettes veze
tőjénél.

Március 17-én Maszadov elnök hi
vatalában fogadta a háromfős ma
gyar szeretetszolgálati delegációt. 
Köszönő szavai nagyrabecsülését fe
jezték ki a Magyar Ökumenikus Sze
retetszolgálat humanitárius segítség- 
nyújtó munkájával kapcsolatosan, hi
szen egyetlen helyszínen maradt se
gélyszervezetként igen nagy felelős
séggel végzi tevékenységét és prog
ramjai a legelesettebbek részére jut
tat el élelmiszert, meleg ebédet, ru
haneműt. Maszadov elnök támoga
tásáról biztosította a magyar munka
társakat biztonságuk és a segélyszál
lítmányok célbaérése érdekében, 
hogy a felbukkanó békeellenes erők
től védve, dolgozhassanak tovább.

A csecsen gazdaság tragikus álla
pota miatt általános a pénztelenség, 
a munka után járó bért sem fizetik 
ki. Az eddig működő 12 ingyenkony
ha nemrég bezárt.

A grozniji helyi szervezetek képvi

selői naponta felkeresik a szeretet
szolgálati irodát. Az idős emberek 
ingyenkonyhájának, a több száz ár
ván vagy félárván maradt gyermek
nek, a közel félszáz életveszélyes 
helyzetben levő súlyos beteg kisgye
rek gyógyszerellátásának biztosításá
ra, a lerombolt kórházban hónapok 
óta ingyen dolgozó nővéreknek, az 
ottani kisgyermekek élelmezéséhez, 
a 17 000 rokkant felnőtt és gyermek 
élelem- és ruhasegélyezéséhez kér
nek segítséget.

A Magyar Ökumenikus Szeretet
szolgálat napi 100 adagos in
gyenkonyháját tovább működteti 
Groznij Zavodszki kerületében. 
Amint a napokban a körzet vezetői az 
Ökumenikus Szeretetszolgálatnál tett 
látogatásukon elmondták, a közel
múltban 3-4000 csecsen menekült tért 
vissza Dagesztánból. Ez az oka, hogy

az ingyenkonyha adagszám-növelésé- 
nek lehetőségei felől érdeklődtek.

Március 26-án és 27-én érkezett 
Groznijba a következő magyar szer
vezésű segélyszállítmány. A közel 50 
tonna alapvető élelmiszert tartalma
zó adományból 2000 menekülttábor
ban élő csecsen gyermek és felnőtt, 
valamint egy 1320 férőhelyes hajlék
talanok részére létesült központ la
kója részesült. A segélyáru egyházi 
szervezetek nemzetközi gyűjtőakció
inak eredménye, amelynek részét al
kotják a Magyar Ökumenikus Szere
tetszolgálat együttérző, itthoni támo
gatóinak erre a programra küldött 
pénzadományai is.

A Magyar Ökumenikus Szeretet
szolgálat ezúton is köszöni adomá
nyozói áldozatkész segítségét és er
kölcsi támogatását. Számlaszáma:

10102093 - 3003 3003-00000000.

BÉKÉSCSABA
Az Evangélikus Gimnázium rendezésé

ben kórushangverseny lesz áprüis 17-én, 
pénteken du. 2 órakor a kistemplomban.

Résztvesznek: az Evangélikus G im ná
zium, a Belvárosi Általános Iskola és 
Gimnázium, a gyülai „Magvető” Refor
mátus Általános Iskola, a gyulai Erkel Fe
renc G imnázium és a  békéscsabai Bartók 
Béla Zeneművészeti Szakközépiskola kó
rusai. Az érdeklődőket szeretettel várják.

Az EVANGÉLIKUS ÉRTELMISÉGI 
MŰHELY következő összejövetelét ápri
lis 16-án, szerdán du. 6 órától tartja a D e
ák téri Gimnázium dísztermében. Téma: 
„G ondolkodj globálisan, cselekedj lokáli
san!” Bevezeti: Kató Béla reform átus lel
kipásztor, Illyefalva (Erdély). Igét hirdet: 
Gryllus Vilmos. Előadás után videó- 
vetítés lesz Illyefalváról.

KÖNYVPREMIER
A  Herm eneutikai Kutatóközpont és a 

Magyarországi L uther Szövetség két 
újonnan megjelent könyv bemutatóját 
tartja április 16-án, szerdán du. 5 órakor a 
Huszár Gál Könyvesboltban. A Kutató- 
központ lyconius: Szabályok könyvét, az 
első latin nyelvű hermeneutikát magyar 
nyelven, a Luther Szövetség Ebeling: Lu
ther -  Bevezetés a reform átor gondolko
dásába címen jelentette meg. Szeretettel 
várnak minden érdeklődőt. Árkedvez
mény a könyvpremier napján.

A  BETHÁNIA CE SZÖVETSÉG sze
retettel meghívja az érdeklődő testvére
ket és tagjait az 1997. április 19-én de. 
10-du. 4 óráig a  VIII., Salétrom u. 5. sz. 
alatti ref. templomban tartandó TAVA
SZI ORSZÁGOS CSENDESNAPJÁ
RA, és az ebéd után sorra kerülő KÖZ
GYŰLÉSRE.

Főtéma: Üzenetek a Róma 8-ból. -  
Megközelíthető a  4-es vagy 6-os villamos
sal a Rákóczi téri megállóig. -  Étkezésről

mindenki maga gondoskodik. Ebédhez 
teát biztosítunk.

SZÜLETÉS
Stermeczki András és felesége So- 

mogyfoki Krisztina ösküi lelkészéknek 
második gyermeke: Boglár, Ágnes 1997.
április 2-án megszületett.......... hűséges
vagy, hiszen benned bízom” Zsolt 143,8/b.

HALÁLOZÁS
Mátis Zoltánt a gödöllői és veresegyházi 

gyülekezet hűséges tagját, jegyzőjét és fel
ügyelőjét március 11-én, 82 éves korában 
hazahívta Ura. Temetésén, március 24-én a 
gyászoló népes gyülekezetnek Blázy Árpád 
lelkész hirdette a feltámadás evangéliumát, 
Lk 2,29 alapján: „Mostan bocsátód el, Uram, 
szolgádat, beszéded szerint békességgel"

Templomtornyok villámhárító rendszerének 
elkészítését, tornyok javítását, festését vál
lalom. Tőrök Lajos kisiparos, 8800 Nagykani
zsa, Vasasdi u. 45.

Nyugdíjasok emelt szintű apartmanházába 
beköltözhető lakrészekben elhelyezést biztosí
tunk. 1998. évi átadási időpontra lakrészek 
leköthetők. 8316 Várvölgy, Mátyás király u. 30. 
Ibi.: 83/340-244

Üdüljön Sopronban, a Lővérekben, az Evan
gélikus Vendegház 2-4 ágyas, összkomfortos, 
apartmanos szobáiban! Szállásdíj reggelivel 
bruttó 1510,- Ft/fő/nap (+ idegenforgalmi 
adó). Érdeklődni, szobát foglalni Kiéli Erzsébet 
vendégházvezetőnél lehet. Ctm: 9400 Sopron, 
Zerge u. 26. Tblefon: (99) 316-2Í4.

Lábszárfekély gyógyítása, érszűkület, dia
betes, vérnyomás panaszok kezelése megbe
szélt időpontban, dr. Magéra Judith adj. Bp. 
XII. Krisztina krt. 2-4. II. 23. Ibi.: 156-3073

Konkoly Művek. Ibronyóra és harangjáték, 
harangvillamosítás, elektronikus vezérlőóra 
készítése. 5 éves teljes körű garancia. 1102 
Budapest, Állomás u. 14. Tblefon: 260-7065 
vagy 06-30-492-915.

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1997. április 13.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Madocsai 
Miklós; de. Í0. (német) Dietrich Tigge- 
mann; de. 11. (úrv.) Balicza Iván; du. 6. 
Bozóky Éva; □., Modori u. 6. de. fél 10. 
Csizmazia Sándor; Pesthidegkút, Ördög
árok u. 9. de. fél 11. Rihay Szabolcs; Békás
megyer, III., Víziorgona u. 1. de. fél 9. 
Magassy Sándor; Csillaghegy, III., Mátyás 
kir. u. 31, de. 10. Donáth László; Óbuda, 
ü l., Dévai Bíró M. tér de. 10. Makán Hargi
ta teol. szuppl.; Újpest, IV., Lebstück M. u. 
36-38. de. 10. Blázy Lajos; V., Deák tér 4. de.
9. (úrv.) Pintér Károly; de. 11. (úrv.) Bolla 
Árpád; du. 6. Bolla Árpád; VII., Városligeti 
fasor 17. de. 11. (úrv.) Molitórisz Gergely 
teol. szuppl.; du. 6. Pocsai Istvánné; VIII., 
Üllői 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; VIH., Vajda P. u. 33. de. fél 10. 
Fabiny lám  ás; IX., Thaly Kálmán u. 28. de.
II. dr. Rédey Pál; Kőbánya, X., Kápolna u. 
14. de. fél 11. Fabiny Thmás; X., Kerepesi út 
69. de. 8, Tamásy Thmás; Kelenföld, XI., 
Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) Gáncs Aladár; de. 
11 (úrv). Gáncs Aladár; du. 6. Ferenczy Er
zsébet; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. (csalá
di) Ferenczy Erzsébet; Budagyöngye, XH., 
Szilágyi E. fasor 24. de. 9. Balicza Iván; 
Budahegyvidék, XH., Thrcsay V. u. 11. de. 9. 
(úrv.) Kőszeghy Thmás; de. 11. (úrv.) 
Kőszeghy Thmás; du. fél 7. Thkács József; 
X m , Kassák L. u. 22. de. 10. ifj. Kendeh 
György; XIII., FTangepán 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; Rákospa
lota, XV, Régi Fóti út 73. (Nagytemplom) 
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, 
XVH., Tessedik tér de. 9. Kósa László; Rá
koscsaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. (úrv.) 
Péter Attila; Rákoskeresztúr, XVH., Pesti út
I I I .  de. fél 11. Kósa László; Rákosliget, 
XVH., Gőzön Gy. u. de. 11. Péter Attila; 
Pestszentlőrinc, XVül., Kossuth tér 3. de.
10. Havasi Kálmán; Pestszentimre, XVIII., 
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. SzéÚ Bulcsú; 
Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. Győ
ri János Sámuel; Csepel, XXI., Deák tér de. 
fél 11. Lehoczky Endre; Budafok, XXH., Já
ték u. 16. de. 11. Solymár Gábor; Budaörs, 
(ref. imaház) de. 9. Endreffy Géza.

HÚSVÉT ÜNNEPE UTÁN 2. (MISE- 
RICORDIA DOMINI) VASÁRNAPON 
a liturgikus szín: fehér. A délelőtti is
tentisztelet oltári igéje: Jn  10,1-6; az 
igehirdetés alapigéje: ApCsel 20,25- 
31. HETI ÉNEKEK: 334, 261.

„ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK!” cím
mel evangélikus félórát közvetít a Ma
gyar Rádió a Kossuth adó hullám
hosszán április 14-én, hétfőn 1330 
órakor. Előtte evangélikus korálismer- 
tetés lesz 13.20 órakor.

Evangélikus Rádiómisszió: 18.00-tól, 
41 m -es rövidhullám, 7355 kHz 
április 12. szombat: Missziói híradó 
április 13. vasárnap: Áhítat Erdélyből 
-  Fóris Katalin
Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 
19.

Az Evangélikus Egyház Lelkisegély 
Szolgálata, az EKE és a „Tiszta For
rás” Alapítvány április 20-26. között 
missziói hetet tart SZENVEDÉLY és 
LELKIBETEGEK számára. Helye: 
Szarvas V. külkerület Középhalmi 
Missziói telep. Jelentkezés: Evangéli
kus Ó-templomi lelkészi hivatal, 5540 
Szarvas, Vasút u. 10. Tel.: (66) 313-153. 
Étkezési hozzájárulás: 4000,- F t  Aki 
valóban rászorul, annak mérsékelt 
anyagi segítséget tudnak nyújtani.

GOMBOS LAJOS 
aranykoszorús harangöntő mester

2162 őrbottyán, 
Rákóczi út 119. Pf. 3. 
Tblefon: 06/28-360-175 
Budapesti iroda:
XIII., Jász u. 60/B 
Telefon: 330-6394

E vangélikus
É let O T g )

A Magyarországi 
Evangélikus Egyház hetilapja 
Felelős szerkesztő 
és kiadó: TÓTH-SZŐLLŐS MIHÁLY 
Szerkesztőség és kiadóhivatal 
1085 Budapest, Üllői út 24. 
Telefon/fax: 117-5478; 117-1108 
Árusítja a  Kiadóhivatal és a 
Magyar Posta RT.
Index: 25 211 ISSN 0133-1302 
Szedés:
Fényszedő Központ Kft.
(970015/20)
Nyomás: rotációs ofszetnyomás 
720 014 Petőfi Nyomda RT, 
Kecskemét 
Felelős vezető:
SZABADOS TIBOR mb. vezérigazgató

Előfizethető az Evangélikus Élet 
Kiadóhivatalban közvetlenül vagy 
postautalványon.
Előfizetési díj belföldön: 
fél évre 1040 Ft, egész évre 2080 Ft 
Előfizetési díj külföldön: 
szomszédos országokban: egész 
évre 4500 Ft (postázással együtt), 
más országokban (nyugaton): 
egész évre 45 USD (68 DEM) 
légipostával: 66 USD (99 DEM) 
Csekkszámlaszám: 
11708001-20204127 
Beküldött kéziratokat nem őrzünk 
meg és nem adunk vissza!

KÉRÉS A LELKÉSZI HIVATALOKHOZ!
Évekkel ezelőtt kértük annak bejelentését, hogy a nagyünnepi 

számokból többletrendelést kérhetnek a lelkészi hivatalok. Azóta 
változások történtek, egyes helyeken többlet, máshol hiány mutat
kozott Arra kéijük a Lelkésztestvéreket, hogy május 1-jéig szíves
kedjenek közölni, mennyi többletpéldányt kérnek a húsvéti, pün
kösdi, reformációi és karácsonyi újságokból. Köszönjük megérté
süket! Kiadóhivatal

AJÁNDÉK KONFIRMANDUSOKNAK
Nyakláncra akasztható érme (lásd húsvéti számunk 6. oldala)

ezüst patinázott és aranyozott db/3900,- Ft
Luther rózsa (ólomüvegbe égetve) 14x14 cm db/3700,- Ft
Luther rózsa (tűzzománc) kitűző db/180,- Ft

medál db/250,- Ft
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HÚSVÉT UTÁNI 
HARMADIK, JUBILATE 

VASÁRNAP

ORSZÁGOS 
EVANGÉLIKUS 
__1 HETILAP ÁRA: 40  FT

Isten a menny örömére meghívott. 
Hivatalosak vagyunk a bűnbocsánatra, 

az istenfiúságra, a lélek ajándékára, 
a hívek testvéri közösségére. 
Egyszóval a menny örömére.

Ordass Lajos

A TARTALOMBÓL
FÖLD: VÉGÁLLOMÁS?

NŐK VILÁGIMANAPJA KISSOMLYÓN

SZAVAINK

ÉREZZÉTEK ÉS LÁSSÁTOK, 
HOGY JÓ AZ ÚR!

J U B IL A T E  -  Ö R Ü L J E T E K !
(Zsolt 66,1)

Húsvét után 3. vasárnap Jubilate vasárnapja. 
Jubilate -  örüljetek! Erre az örvendezésre buzdít a 
66. zsoltár 1. verse: „Örvendj, egész föld, Istennek!” 
Húsvét után 3 héttel emlékeztessen ez minket: a 
húsvéti öröm és ujjongás nem némulhat el, még 
csak el sem halkulhat ajkunkon! Isten népe min
denkor örvendező és másokat is örvendezésre hí
vó gyülekezet.

Örvendező gyülekezet vagyunk-e?
Már-már hajlamosak vagyunk elhinni, hogy 

nincs okunk az örömre. Tálán úgy érezzük, ma is
mét nem sikerült semmi: ma is megkaptuk az élet
től a fájdalmas pofonokat, ma is mellőztek, kike
rültek, elhagytak minket, ma sem voltunk a sors 
kegyeltjei. Az öröm pillanatait talán az élet ritka 
és gyorsan tovatűnő pillanataiként tartjuk számon 
Tóth Árpáddal együtt: ,Á z  öröm illan, ints neki, / 
még visszavillan szép szeme, /  lágy hanga halkuló 
zene, / s lebbennek szőke tincsei ”

Jubilate vasárnapja hirdeti: mindenkor van 
okunk az örömre, mert a mi Istenünk szabadító Is
ten. A zsoltáríró ujjongó öröménekét is Isten életet 
teremtő és megtartó szabadítása ihlette: „Ő tartott 
életben bennünket”. (Zsolt 66,9) Hogyne töltene el 
minket ujjongó örömmel a szabadítások szabadítá
sa: Krisztus feltámadt, legyőzte a halált, hogy kisza
badítson minket is a bőn és a halál szorításából! Ő 
tart életben bennünket ma is: „gyászunkat ünnep
re fordítja”, szemünkről könnyeket töröl, és gon
doktól, fájdalmaktól, félelmektől sokszor komor 
tekintetünket a legfontosabbra irányítja: Isten vég
telen szeretetére, mely őbenne lett nyilvánvalóvá.

Ujjongó örömre indít minket az is, hogy a mi Is
tenünk szabadulásunkon örvendező Isten. Nem 
csak akkor „fakadt mosolyra”, amikor látta, hogy 
minden, amit teremtett, nagyon jó. Hanem aho
gyan Jézustól tanultuk: ujjongó örömmel örül ak
kor is, amikor rátalál az egy elveszettre. így örült 
nekünk is, amikor ránktalált.

Az az öröm tehát, amire a 66. zsoltár 1. verse 
buzdít, nem pillanatnyi hangulat, nem tovatűnő 
pillanat, nem „halkuló zené”, mert forrása nem mi 
vagyunk, nem is jó vagy rossz körülményeink, sike
reink vagy sikertelenségeink, hanem a szabadító és 
szabadulásunkon örvendező Isten. Az ő népe pe
dig csakis örvendező gyülekezet lehet.

Másokat is örvendezésre hívó gyülekezet va
gyunk-e?

A zsoltáríró így buzdít minden népet: ,„Áldjátok 
népek, a m i Istenünket!” (Zsolt 66,8) Sőt, az egész 
földet hívja együttörvendezésre: „Örvendj, egész 
föld, Istennek!” Másokat örömre buzdítani csak az 
tud igazán, aki maga is örül. Istenben való örven
dezésre pedig csak az képes hívni másokat, aki 
maga is örvendezik Istenben. Mintha ez lenne ke- 
resztyénségünk egyik gyenge pontja! Mintha túlsá
gosan gyakran fagyna arcunkra a mosoly! Félő, 
hogy végül minden nép és az egész föld elhiszi, 
hogy hozzánk valamiféle szenvelgő komorság illik. 
Pedig Isten népének tudnia és hirdetnie kellene, 
hogy mindenkor oka van az örömre. Örömre de
ríthetnek minket Isten csodálatos ajándékai: min
den új nap, melyre ébredünk, a teremtett világ 
minden szépsége, melyben gyönyörködhetünk, 
minden ember, aki mellett öröm az élet és minden 
feladat, melyet együtt elvégezhetünk. Lehet, hogy 
vándorlásunk nem diadalmenet, de tudjuk, hogy 
valaki féltő szeretettel kísér minket az úton. Le
het, hogy a bűn, az elmúlás és a halál jegyeit látjuk 
magunkon és életünkön, de azzal a reménységgel 
nézhetünk a jövő felé, hogy Krisztus feltámadt, le
győzte a halált és vele az örök életbe érkezünk, sőt 
már most átmentünk a halálból az életbe.

Jubilate vasárnapja emlékeztessen minket: a 
szabadító és szabadításunkon örvendező Isten kö
zelében mindig van okunk az örömre. Hívjunk er
re az örömre másokat is ujjongó öröménekünkkel: 
„Örvendj, egész föld, Istennek”!

Péter Attila

Sajtóosztályunk könyvesboltja. Itt tartjuk április 29-én 
könyvbemutatónkat

BÓDÁS JÁNOS:

Elveszíthetetlen öröm
Nem igaz, hogy az élet rút, kegyetlen, 
sok öröme van, elveszíthetetlen.

Van öröm, amely mindörökre tart, 
nem árt neki se szó, se tűz, se kard,

se fagy, se szélvész, átok, vagy nyomor, 
mitől a világ oly sokszor komor,

van öröm, amely soha nem apad, 
s ez az öröm: add másoknak magad!

Míg élsz, magadat mindig adhatod. 
Adj jó szót, vigaszt, ha van, falatot,

derűt, tudást, vagy békülő kezet,
■ mindez tiéd! Vesd másba s nézheted,

hogy nő vetésed, hozva dús kalászt 
s meggazdagítva lelked aszta lát

Csoda történik: minél többet adsz, 
te magad annál gazdagabb maradsz.

AZ IGAZI ÖRÖM
Túróczy Zoltán püspök igehirdetésének részlete. 

Jubilate vasárnapján hangzott el Lk 15,1-7 alapján.

Igaz öröm a szabadulás örö
me

Ott hever az önfejű bárány vala
mi szakadék mélyén. Jártányi ereje 
sincs már. Ha volna, akkor sem 
tudna menekülni. Tövisbokor akad 
a bundájába, s úgy tartja fogva, 
mint a pókháló a legyet. Egyre kö
zelebb settenkednek a vadállatok. 
Gyötrelemtől s halálfélelemtől re
megve tehetetlenül várja a borzal
mas végét, hogy egyszer csak belé- 
harap egy éhes fenevad. Ekkor 
egyszerre lépések zaja hallatszik. 
Riadtan futnak szét a vadak. Egy 
erős kéz megragadja, s kiszabadítja 
őt. Lehet-e ennél nagyobb öröm?

Ismered te ezt az örömöt? A 
Krisztustól elszakadt, s a hamis 
örömök útján veszedelembe jutott, 
megkötözött, tehetetlen ember 
számára is üt a szabadulás órája. 
Akit elhagyott, az nem hagyta el 
őt. Akitől elszakadt, az nem sza
kadt el tőle. Krisztus kereste, ráta
lált, s megszabadította. El tudod-e 
énekelni: „Mikor hevertem bűn
ben megkötözve, Felém kinyújtád 
irgalmas kezed; Örömkönnyekkel 
térdre hullva áldom Te üdvözítő 
nagy szerelmedet!”?

Igaz öröm a kiengesztelődés 
öröme

A bárány szabadulásának a sza
badulás tényén kívül van még egy 
külön öröme is, ez maga a szabadí

tó. A pásztor, akit ellenségének 
tartott, akiben minden jó elrontó- 
ját látta, aki mindig csak a tilalmak 
korlátái közé akarta bezárni 
szabadság után sóvárgó kis bárány
életét, most az jön, hogy megsza
badítsa. Az első pillanatban talán 
megrémül tőle. Joggal fél attól, 
hogy most lesz azután haddelhadd. 
A pásztor azonban nem szidja 
össze, nem veri meg, nem köt köte
let a nyakára, s így vonszolja haza, 
hanem a vállára veszi s úgy viszi 
haza. Nem haragszik a pásztor! -  
ezt veri ijedt kis bárányszíve ujjon
gó örömmel, míg a pásztor vállán 
pihen.

Ismered te ezt az örömöt? Tü
dőd, mit jelent az, mikor az ember 
tudatára ébred annak, hogy nem 
haragszik az Isten, megbocsátott, 
kiengesztelődött? Ha nem isme
red, akkor életed legnagyobb örö
me, az evangélium, az igazi öröm
hír még előtted van.

A pásztornak is van valami 
öröme

Az 5. vers azt mondja, hogy a 
megtalált gonosz bárányt felveszi 
az ő vállára, örülvén. Ez az öröm is 
igaz öröm: a megtalálás öröme. 
Olyan nagy öröm ez, hogy nem is 
búja egymagában elhordozni. El
mondja mindenkinek. Szomszé
dainak és barátainak örömmel új
ságolja: Megtaláltam az én juho-

mat. Ez az öröm nem csupán az 
anyagi veszteség elkerülése miatti 
öröm. A szentföldön az az ember, 
akinek 100 juha van, még szegény 
ember. Nincs módja ahhoz, hogy 
pásztort tartson. Maga legelteti 
nyáját. De épp ezért minden bárá
nyához személyes viszony fűzi. 
Mindegyiket ismeri. Ezért veszi 
észre azonnal, ha egy is hiányzik. 
Olyan az öröme most is, mint a té
kozló fiú atyjáé a fia hazatértekor. 
Ismered te ezt az örömöt: a haza
érkezés örömét?

Olyan öröm ez, melynek ég 
és föld egyaránt örül. Az újjá
születés öröme.

Örül a megtért, újjászületett em
ber. Örülnek körülötte azok, akik a 
jó pásztor kereső szeretetével ke
resték őt a maga okozta veszedel
mek között. Örül az Isten, akinek 
fia született. Örülnek az angyalok, 
kiknek testvérük született. Persze 
lehetnek mindenütt ünneprontók. 
A tékozló fiú történetében is ott 
van a bátyja. A mai igében is a 
zúgolódó farizeusok és úástudók. 
A törvényeskedők sohasem tudják 
megérteni a kegyelmet. Nem mél
tányolják. Nem tudnak örülni neki. 
A bűnösök és a bűnösöket hazavá
ró Atya bezzeg örül! Tüdsz-e örül
ni te is vele? Jubilate! Örüljetek! 
Legyetek az örvendező Atya ujjon
gó gyülekezete! Ámen.

Bárka -  je l a m ai világunkban!
Egy kanadai származású volt tengerésztiszt, Jean 

Vanier és két -  értelmében sérült -  ember, Raphael és 
Philippe 1964-ben megkezdte közös életét a francia- 
országi Trosly falucskában. Ebből az életközösségből 
alakult ki az első Bárka Közösség majd a további -  ma 
már kb. 100 Bárka Közösség a világban. Magyaror
szágon 1991-ben jött létre ez a közösség azzal a céllal, 
hogy a legelhagyottabb sérült emberek számára te
remtsen otthont és munkát. Az értelmileg sérült em
berek helyzetének teljes megoldását ugyan nem tud
ják felvállalni, de azt vallják, hogy ezeknek az embe
reknek az élete ugyanolyan értéket képvisel, mint 
egészséges társaiké. Munkájukat ők maguk is úgy te
kintik, „jel a mai világunkban!”

Egy-egy Bárka Otthonházban 6 fiatal él, akiket né
gyen segítenek. A  segítők legalább egy évre elkötelez
ték magukat erre az életmódra. Napirendjük nagyjá
ban megfelel a családi élet napirendjének. Reggeli fel
kelés és tisztálkodás, majd reggelizés után a sérültek a 
műhelybe mennek dolgozni, a segítők ezalatt a há
zimunkát végzik el. Egy bizonyos szokásrend és heti 
munkabeosztás szerint -  melyet közösen beszélnek 
meg -  a sérültek is résztvesznek a háztartási munkák
ban, amikor otthon tartózkodnak. Esténként közös já
ték, vacsorakészítés és fürdés tölti ki idejüket. Minden 
nap az esti imával zárul. Járnak uszodába, van tv-nézé- 
si lehetőség, tartanak közös ünnepeket (születésna

pot), fogadnak barátokat, közös kirándulásokat szer
veznek és nyári üdülésre, vakációra is van lehetőségük. 
Mindezzel az a cél vezeti a Bárka Közösségben élőket, 
hogy a sérültek ne érezzék magukat „kirekesztettek
nek”, hanem a normális életbe bekapcsolódva magu
kat a társadalom egyenlő és értékes tagjainak tudják.

Nagycsütörtökön tartottak sajtótájékoztatót a Nép
jóléti Minisztériumban a Bárka Közösség bemutatásá
ra. Ezen Göncz Arpádné, a köztársasági elnök felesé
ge hívta fel a figyelmet az értelmi és halmozottan fo
gyatékos gyermekek és felnőttek helyzetére. Elmond
ta, hogy sokan vannak nálunk, akik ebbe a csoportba 
tartoznak és ezeknek az embereknek sokkal gazda
gabb az érzelmi életük, ezért is kell velük intenzíveb
ben foglalkozni. Felhívta a figyelmet arra, hogy sok 
mai, hazai problémáink között ezt ne tegyük félre.

A kanadai nagykövet asszony, Susan M. W. Cart
wright is résztvett a tájékoztatón, mivel az alapító ka
nadai személy és ők most is pártfogolják a Bárka- 
munkát. Azt emelte ki ebből a munkából, hogy célul 
tűzzük ki: ezek a sérültek is értékes helyet kapjanak a 
társadalomban. Dr. Vetier András, a magyarországi 
Bárka Egyesület elnöke elmondta a mozgalommal 
történt találkozását (saját gyermekei révén). Szemé
lyes ismeretségben van J. Vanierrel, aki a Bibliából, az 
evangéliumokból vette az ötletet és az erőt mozgalma 
létesítéséhez és fenntartásához. Nálunk is teljed a

mozgalom, ma már vannak olyan eredmények is, 
hogy testi fogyatékosok járnak egészségesekkel közös 
iskolákba, sajnos értelmi fogyatékosok még nem.

Nem zárhatom le mondanivalómat, hogy meg ne 
említsem azt a munkát, melyet egyházunk végez ezek 
között a sérültek között. Két otthonunkban -  a budai 
Sareptában és a nyíregyházi Étimben folyik fogyatékos 
gyermekek gondozása. A sareptások legutóbb a rádi
ós félórában mutatkoztak be műsorukkal. (Erről ké
szültek a mellékelt fotók is.)

Bárka Közössége is van egyházunknak. A ME VISZ 
munkája keretében évek óta folyik ilyen gondozás a 
rászorulók között. Egész éven át törődnek velük, de 
különösen a nyári időben. A Bárka-táborok ma már 
elengedhetetlen nyári programjaik. Az erről szóló 
írást, élménybeszámolót az idei Evangélikus Naptár
ban találhatunk Andorka Eszter segédlelkészünk tol
lából (75-78. lapokon.)
. Egy sajtótájékoztató ürügyén -  úgy érzem -  mind
ezeket el kell mondanunk, hogy újra felidézzük azt a 
felelősségünket, mely mindnyájunkat terhel, hogy se
gítsünk, ha kell a környezetünkben és imádkozzunk 
értük és azokért, akik nagy áldozattal végzik a mun
kát közöttük, hogy ne érezzék magukat kirekesztve, 
hanem beépülhessenek a maguk helyén népünk, tár
sadalmunk közösségébe.

Tóth-Szöllős Mihály
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Sosem felejtem el, ahogy öreg harangozónk 
miközben húzta a harangkötelet, 
hangosan számolta a kondításokat.
„Az embernek pontosnak kell lennie 
-  magyarázta, látva csodálkozásomat -  
A harangszónak üzenete van.
Sok mindent közölni lehet így a falu lakóival:
Például azt, hogy mennyi az idő, hogy mikor
lesz az istentisztelet, hogy meghalt valaki, és hogy az
illető férfi vagy nő, de még azt is, hogy milyen vallású.
A harangszó jelzi a veszélyt is, mondjuk, ha tűz ü t ki a 
faluban.
Nagy zavart keltene, ha valaki össze-vissza harangozna.” 
Ma m ár sok modernebb eszköze is van a hírek 
továbbításának.
A rádió, a tévé, az jyságok, és más elektronikus csodák 
lehetővé teszik, hogy ne csak a falu, de az egész világ hírei 
rövid idő alatt eljussanak hozzánk.
Én csak azt szeretném, ha a hírekkel és ezekkel az 
eszközökkel mindenki olyan becsületesen és pontosan 
bánna,
mint a mi öreg harangozónk!

A LÉLEK GYÜMÖLCSEI

Békesség
Ha megkérdeznénk sok-sok embert, hogy mikor 

érez a szívében és a lelkében nyugalmat és békessé
get, biztosan sokan azt válaszolnák, hogy Karácsony
kor. Hiszen akkor együtt a család, mindenki megpró
bál odafigyelni a másikra, még jobban szeretni a csa
ládtagokat, mint máskor. Ezek azok a napok, ame
lyeknek békességét Jézus Krisztus földi születése vilá
gítja, ragyogja be. Már születésének említése is békes
séget, valami fantasztikus nyugalmat sugall, hiszen az 
angyalok is így adták hírül születését: „Dicsőség a ma
gasságban Istennek, és a földön békesség, és az embe
rekhez jóakarat. ” (Lk 2,14)

A mindennapokban törekszünk-e a békességre, és a 
jóakaratra? Tüdunk-e úgy válaszolni kellemetlen dol
gokra, hogy szeretettel megoldjuk a gondokat, ahe
lyett, hogy tovább mérgesítenénk a kialakult helyze
tet? Biztosan átéltétek már, hogy a szüléitekkel szem
beni szófogadatlanságra, engedetlenségre vártátok a 
méltó büntetést, helyette azonban édesapátok vagy 
édesanyátok csak leült mellétek, és elbeszélgetett ve
letek a vétketekről, arról, hogy mit miért tettetek. Ha 
volt ilyen, azt gondolom, hogy ilyenkor még jobban 
szégyelltétek magatokat a csínytevésért, vagy a rossza
ságért, mintha verést, vagy szidást kaptatok volna.

A Hegyi Beszédben Jézus mindenkinek elmondja: 
„Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak 
neveztetnek. ” A feltámadott Jézus ezekkel a szavakkal 
köszöntötte tanítványait: „Békesség nektek!”

A z igazi békesség mindannyiunknak elérhető kö
zelségben van. Mindennap átélheted te is, csak le kell 
tenned örömöd, bánatod, gondod, kétkedésed Jézus 
elé. Az imádság erejét saját életedben is nap mint nap 
megtapasztalhatod. De vigyázz: az imádság nem va
rázsige! Ne gondoljátok, hogy amit kértek ma, az hol
napra megvalósul, vagy ha nem, akkor Jézus nem fog
lalkozik veletek. Az Úr Jézus tudja, hogy mikor mire 
van szükségetek! Ne legyetek türelmetlenek! Ha azt 
látjátok, hogy társaitok veszekszenek, nem figyelnek 
egymásra, türelmetlenek, vagy rosszindulatúak, pró
báljátok meg összebékíteni őket. Úgy ahogy szüléi
tektől láttátok, vagy ahogy a tanító néni teszi, csendes 
szóval, szeretettel!

Legyen a szívetekben békesség mindenki iránt, kö
vessétek az Úr Jézust, aki maga a békesség mind
annyiunknak!

Dohár Magdolna

Az Országos Gyermekbizottság Országos Gyermektábort 
szervez 1997. augusztus 3-9-ig Telekgerendáson 8-12 évesek 
(konfirmáció előtt állók) részére.

Jelentkezési határidő: 1997. május 5.
Jelentkezési lap és további információ kérhető: Magyar- 

országi Evangélikus Egyház Gyermekbizottság, Csoszánsz- 
ky Márta, 1085 Budapest, Üllői út 24.

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

X. parancsolat

H O G Y IS VOLT EZ, K EK EM ?
A képeken egy eseménysor főbb pillanatait kísér

hetitek figyelemmel. Ki tudtok-e találni egy olyan tör
ténetet, amelyet ezekkel a képekkel lehetne illusztrál
ni? Ha igen, kérlek) írjátok le és küldjétek el a gyer
mekrovat címére, legkésőbb április 25-ig! Még egy ki
kötés van. A történet ne érjen véget az utolsó képpel, 
hanem legyen a vége vidám, ahogy mondják: „Happy 
End”! A legjobban sikerült történetet közzétesszük.

„Ne kívánjak meg dolgokat? Ugyan, ez nem is fontos 
parancsolat! Kinőttem én már ebből!"

Bevásárláskor sokszor találkozom édesanyákkal. 
Nem egyszer mellettük nyüszít gyermekük, hogy csokit, 
nyalókát, vagy túró rudit kapjon. Általában célt is érnek 
a kicsik, hiszen a szülőknek időnként sokkal egysze
rűbbnek tűnik csokival elhallgattatni türelmetlen gyer
meküket, mint szeretettel, de határozottan nevelni. Rá
adásul sokan úgy tartják, nem szabad a gyermeket kor
látozni, nehogy sérüljön az egyénisége. A Tízparancso
latban mégis azt olvassuk: „Ne kívánd!” Biztos, hogy 
minden tekintetben egészséges, boldog ember válik ab
ból a gyermekből, akinek mindig mindent megenged
tek?

A gyermek felnő. Jönnek a kudarcok. Nem történik 
mindig minden úgy, ahogy ő szeretné. Döbbenetes. Pe
dig eddig mindig ő irányított. Ibdja, mindenkinek saját 
lábára kell állnia. Ő sem adja fel. Meg-megkíván dolgo
kat, esetenként irreálisakat. Hátha sikerül! De el bnja- 
e viselni a kudarcokat és a korlátokat? Tüd-e örülni an
nak, amije van, vagy észre sem veszi azokat, hiszen 
szüntelenül csak a másét látja, azt, ami neki nincs, de 
amit kíván? Az elégedetlenségtől depresszióba süllyed.

Öregkorára mi marad? Egy örömtelen élet. Emlé
kek? Hajtás, „könyöklés”, fáradtság. Barátok? Sértett, 
vagy elfelejtett rokonok, ismerősök. Széthullott csalá
dok. Gyermek, akire nem jutott idő. Mindig csak ő volt 
fontos önmagának. Most már boldog lehetne, nincs 
senki, aki zavarhatná. Az önzésből magány lett. „Ne kí
vánd!” Vagy ezt kívánod?

„De mondtam már, hogy kinőttem ebből. Tüdőm, 
hogy a pénz nem boldogít. Értelmes életet szeretnék! 
Boldogságot! Hát ezt sem kívánhatom?”

Emlékszem, hogy kisiskolásként sokszor mennyire 
féltékenyek voltunk egymásra. Nem esett jól, ha a szü
netben nem álltak körül a barátaim. Nem esett jól, ha a 
fiúk mindig csak a padtársnőm haját húzogatták és nem 
az enyémet. Az sem esett jól, ha a tanárok mindig má
sokat dicsértek, nem engem. Pedig én „jó fejnek” érez
tem magamat. Örültem volna, ha ők is így látnak en
gem. „Ne kívánd!” Hát hogy ne kívánnám!

Ez az érzés még ma is előjön bennem néha. Úgy hí
zeleg hiúságomnak, ha elismerően szólnak rólam, ha 
felfigyelnek rám. Szép terveim, álmaim vannak. Szeret
nék valami nagyot alkotni. Tálán nem is azért, hogy má
sok felnézzenek rám. Csak szeretnék hasznos lenni, ér
telmes életet szeretnék élni. Sok szimpatikus embert is
merek. Felnézek rájuk. Szeretném néha „leutánozni” 
őket! Nem önzésből, csak hogy én is hasznos legyek. De 
nem lehetek senkinek a másolata. „Ne kívánd!” Nem 
lenne jobb rátalálni önmagámra? Elfogadni a nekem 
adott lehetőségeket? Beleférni a rám szabott bőrbe? 
Elhinni, hogy lesz, hogy van egy élet, amelyet nekem 
kell végigélnem, amelyet csak én élhetek végig? Egy 
élet, melyben megtalálhatom a nekem szánt társat, ha 
van. Egy élet, melyben megtalálhatom a saját hivatáso
mat, az örömöket és a fájdalmakat is. Egy élet, melyben 
nem a másét kell kívánnom.

„Ne kívánd!” Óh, ez egy elavult dolog. Aki mer, az * 
nyer! A mai világban vállalkozni kell! Meg kell valósíta
ni önmagunkat. Minden áron. Ezért vagyunk a világon. 
Ez a mi felelősségünk. Néha egy-egy fáradt pillanatban 
mégis úgy érzem, szörnyű ez a küzdelem. A hajtás és az 
álmodozás leköti minden energiámat. Aztán jönnek a 
kudarcok, és még semmit nem csináltam. így lesz ez 
örökre? Lehet, hogy praktikusabb lenne kilépni ebből a 
valamiből, amit világnak nevezünk. Mert mi marad? 
Kudarcok, keserűség, unalom. Emlékek? Álmodozás, 
hajtás, fáradtság. Barátok? Sértett vagy elfelejtett roko
nok, ismerősök. Széthullott családok. Gyermekek. Kol
dusok. A pénz és a szeretet koldusai. Az önzés ma
gánnyá lett.

Ne kívánd!" Tényleg olyan rossz, hogy vannak korlá
tok? Korlát a törvény, a másik ember, az energiám, az 
egészségem, az időm, és korlátja vagyok én is önma
gámnak. Sajnos sokszor túl nagy sebességgel ütközünk

a korlátoknak. Ha a baleset nem halálos, akkor is na
gyon fájnak a törött végtagok, az összetört szív. Szá- 
guldva nem látni jól az amúgy tisztán kivehető figyel
meztető jelzéseket. „Ne kívánd!” Ez a sebességkorláto
zás érvényes itt mindenki járművére. Ha figyelünk rá, 
többé már nem ellenség a terelőkorlát a szakadék szé
lén. Akkor talán nem kell lázadni az „előzni tilos” ellen 
sem, hanem meg tudunk elégedni a kapott lehetőségek
kel, meg az előttünk és mögöttünk haladókkal ökölrá
zás és káromkodás nélkül. Akkor, ha lerobban a kocsi, 
lesz aki megáll -  mert úgysem száguld - , és segít megja
vítani. „Istent féljük és szeressük!”

Luther szerint így lehet a „Ne kívánd!” korlátját elvi
selnünk, belenyugodnunk és megszeretnünk. Á tábla 
útmutatássá lesz, segítő eszközzé és nem ellenséggé. 
Mást nem fogunk kívánni, csak az így harmóniára meg
szabadított életet. Az pedig Isten kegyelméből tényleg 
valósággá lesz. Ne fogadjuk el?

Vince Katalin

X. (NE KÍVÁND FELEBARÁTOD HÁZASTÁRSÁT, 
SZOLGÁJÁT, SZOLGÁLÓLEÁNYÁT, BARMÁT 
VAGY BÁRMIFÉLE TULAJDONÁT!)
Szabad lehetsz a harmonikus életre,
amelyben el tudod fogadni önmagadat,
nem akarsz többnek látszani annál, mint ami vagy.
Nem versengsz senkivel abban, hogy kinek van szebb 
kertje, gyorsabb autója, 
modernebb televíziója.
Felismered, hogy a másik boldogulása a te érdeked is, 
ezért közös az örömötök és közös a gondotok.
Fel sem merül benned a gondolat, 
hogy valaki házastársát elcsábítsd, 
hiszen tudod, hogy ők összetartoznak.
Nem kell az örökös vágyódásban és görcsben élned, 
hanem megelégszel azzal, ami a tied, 
s hálával fogadod mindazt, amit adok neked.
Ha engem szeretsz, szabad lehetsz a harmonikus élet
re.

ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS 
EGYETEMISTA ÉS  

FŐISKOLÁS TALÁLKOZÓ
Gyenesdiás, 1997. mtyus 1-4.

„SZÉP ÚJ VILÁG”
Hogyan tekint a keresztyén ember a jövőbe? Hogyan 

tudja összeegyeztetni jövőbe vetett reménységét a világ
ban tapasztalható technikai fejlődéssel, az élet értel
mének átalakulásával és a modern világ értékeinek vál
tozásával?

A konferencia bevezető előadását Nagy Zoltán faso
ri evangélikus lelkész tartja. A témát -  mindenki ér
deklődése szerint -  csoportokban beszéljük meg. . .
"A tervezett csoportok: irodalmi, képzőművészen, ze

nei, természettudományos (pL klónozás, környezetvé
delem), internet, teológiai.

A program május 1-jén este „Önök kérték” műsorral 
kezdődik. Péntek este fórumot szervezünk egyházunk 
aktuális kérdéseiről. Szombat este a csoportok bemu
tatkoznak és bemutatják vagy elmondják beszélgetése
ik eredményét Utána m^jd „áll a bál”. Az országos 
konferenciát május 4-én, vasárnap délelőtt úrvacsora! 
istentisztelettel záijuk.

Szeretettel hívunk minden evangélikus és érdeklődő 
egyetemistát és főiskolást az országos konferenciára!

Részvételi d(j: 2000,- Ft +  útiköltség. (Aki ágyneműt 
kér, annak mosatási díjat is kell fizetnie.)

Jelentkezni lehet április 2I-ig a következő címeken:
-  levélben: Pángyánszky Agnes egyetemi lelkész, 

1085 Budapest, Üllői út 24.
-  telefonon: (06-1) 117-5567
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Cziffra találkozása B artókkal
Egy kínai zongorista játszotta volna 1956 őszén Bu

dapesten B a r t ó k  I I .  Z o n g o r a v e r s e n y é t ,  de 
nem tudott megbirkózni a mű nem hétköznapi követel
ményeivel A  zenei élet illetékesei ekkor C z i f f r a  
Györgyhöz fordultak, tanulja meg gyorsan Bartók hír
hedten nehéz versenymüvét, ha szeretné, hogy később 
majd kiküldjék külföldre is. A  hangverseny az Erkel 
Színházban volt 1956. október 22-én. Másnap kitört a 
forradalom, Cziffra elhagyta az országot.

Sokat gondoltam rá, vajon hogyan játszhatta -  egyet
len alkalommal -  Bartók II. Zongoraversenyét. A  külö
nös történelmi pillanat csak fokozta az előadás egyszeri- 
ségének érzését. A  reprodukálhatatlanság legendás au
rájából most váratlanul kilépett Cziffra Bartók-előadá- 
sa. A z E M I lemeztársaság a művész születésének 75. 
évfordulója alkalmából megjelentette a felvételt. Hogy 
miképp maradt fenn, s miért nem tette közzé eddig sen
ki, arról nem szól a kísérőfüzet, melynek elején a sok ne
hézséget megélt művészt nem sokkal több, mint egy hó
nappal az Erkel Színház-beli hangverseny után látjuk, 
amint -  hatalmas bécsi sikerrel a háta mögött -  megér
kezik a párizsi Gare de l’Estre. A  Köztársaság tér kap
csán idehaza ekkor már nem az ő  Bartók-előadására 
gondoltak

A  felvétel minősége messze elmarad az ötvenes évek 
közepének átlagától, a lemezkiadáshoz azonban sikerült 
példásan előkészíteni. A  lényeg persze az, hogy egyálta
lán fennmaradt, s hallhatjuk Bartók II. Zongoraver
senyét Cziffrával. S milyen maga az előadás? Feszes, 
erőteljes, magabiztos. Cziffra megközelítése megállja a 
helyét ma is, amikor kellőképp dokumentáltan áll előt
tünk a Bartók-interpretáció tőle magától A n  d a  Gé
zán keresztül egészen K o c s i s  Zoltánig ívelő vonala. 
Cziffra tőle szokatlan pontossággal követi a zeneszerző 
utasításait, mégsem érezni átélés és egyéni hang hiányát. 
A saroktételekben a fölényes technika és a temperamen
tumos játék tűnik fel, a második tétel lassú részeiben pe

dig különösképp megkapó, ahogy Cziffra kristálytiszta 
billentéssel önti formába Bartók egyszerű, csodálatos 
dallamíveit. Milyen élményt nyújthatott mindez, amikor 
nemcsak jelzésszerűen szólt a zongora, hanem hangzása 
teljességében tárult fel a hallgatók előtt! Mint a lemezen 
ezután hallha tóM agyar f a n t á z i á b a n .

A  Liszt-müvet 1957 elején vette fe l Cziffra Párizsban. 
1964-es londoni és 1968-as párizsi felvétele -  André 
V a n d e r n o o t  illetve i f j .  C z i f f r a  György ve
zényletével -  már megjelent CD-n, ez a Pierre 
D érvaux-vezényelte előadás most először. Egészen 
más, mint a későbbi kettő, mindenekelőtt a kifejezetten 
lassú tempónak köszönhetően. Ritka élmény hallani, 
amint Cziffra végig erősen visszafogott tempóban, míves 
billentéssel bontja ki a müvet. A  lemezt a T a n n -  
h á u s e r - n y i t á n y  zárja. L i s z t  átdolgozását 
Cziffra saját változtatásaival vette fel 1959 nyarán. Fan
tasztikus, hogyan uralja hangszerét, milyen lágy színeket 
csal elő belőle, s miként jeleníti meg rajta Wa gn  e r  ze
nekarát.

Nem Cziffráé az egyetlen archív felvétel Bartók II. 
Zongoraversenyéről: fennmaradt ugyanis magával Bar
tókkal is. Magángyűjteményekből származó felvételei 
közt nemrég adta ki CD-n is a H u n g a r o t o n  
C l a s s i c .  Ennek sem kevésbé kalandos a története. 
B a b i t s  Mihály felesége, T ö r ö k  Sophie többször is 
megbízta M a k a i  István rádióamatőrt, vegye fel neki 
lemezre Bartók egy-egy koncertjének rádióközvetítését. 
A z előadásból rövid szakaszok hiányoznak -  ilyenkor új 
lemezt kellett feltenni. S majdnem hiányzik a zenekar is 
-  a mikrofont ugyanis úgy helyezték el, hogy szinte kizá
rólag a zongorát halljuk, ami kivételesen egyáltalában 
nem jelent hátrányt, hiszen a Bartókfiátszotta magán
szólam érdekes benne igazán. Ugyanígy maradt fenn 
Bartók zongorára és zenekarra írt Raptzódiája is. Fon
tos felvétel -  nemcsak az interpretáció miatt, hanem 
azért is, mert mutatja, Bartók 1939-bem érdemesnek tar

totta korai művét arra, hogy előadja. Nem árt erre gon
dolniuk azoknak, akik a mű pozitívumai elé helyezik át
meneti voltának negatívumait.

Miért említem Bartók Rapszódiáját? Sajnálom, hogy 
Cziffra végül is soha nem tudott megbarátkozni Bartók 
zenéjével Önéletrajzát olvasva, úgy tűnik, megterhelő 
volt számára 56-ban a gyors és kényszerű felkészülés, és 
sohasem tudta meg milyen jó l játszotta Bartók akkori
ban sokak által játszhatatlannak tartott zongoraverse
nyét, ösztönösen mennyire ráérzett Bartók muzsikájára. 
Ódakint ugyan a legnagyobb elismerésben volt része, ez 
azonban némiképp egyoldalú volt: a virtuóz romantikus 
repertoár mellett leginkább még a francia clavecinisták 
avatott modem előadójaként ismerték el, legalábbis vá
lasztott hazájában. Valószínűleg nem akadt, aki biztatta 
volna, barátkozzék Bartók zenéjével. Nagy kár, hogy 
nem vette elő később újra a II. Zongoraversenyt, s hogy 
nem tanulta meg a Rapszódiát -  ezen keresztül talán 
megszerette volna Bartókot, hiszen ez a m ű éppen kette
jü k  világát köti össze.

Zay Balázs

Erdélyi művészek bem utatkozása 
a Belvárosban

Ismeretlen ismerősök -  egymást köszöntő ismeret
len látogatók. Az érzés, ami idehozza őket -  egy. Er
ről beszél a szemük összevillanása egy-egy tájkép, egy 
történelmi esemény, egy ismerős portré, szobor lát
tán. Emlékek élednek, emlékeket idéznek és beszél
getni kezdenek. Történik mindez napjainkban egy ki
állítóteremmé alakított, hajdani légópincében -  a 
Vármegye Galériában, ahol öt éve mutathatják be 
műveiket az anyaországnak Erdély, Székelyföld fes
tői, szobrászai, iparművészei.

Az Erdély Művészetéért Alapítvány öt esztende
je hozta létre a belváros szívében -  hosszadalmas 
helykeresés után -  a Vármegye Galériát azzal a cél

lal, hogy rendsze
resen helyet biz
tosítson az erdélyi 
művészeknek ko
rábbi és legújabb 
műveik bem utatá
sára. Együttes tá r
latokon és egyéni 
kiállításokon ké
pek, szobrok, tex
tíliák, iparművé
szi munkák kerül
tek a hazai művé
szetbarátok elé. 
Erdély és Székely
fö ld  tájai, városai, 
magyarjai, nagyjai 
jelentek meg kiváló 
művészek festm é
nyein, grafikáin, 
fam etszetein, gon

dolatot ébresztő szobrok, kézügyességről és gondolat
gazdagságról tanúskodó textilmunkák. Kulcsár Edit 
lelkes szervező és rendező munkája mind népsze
rűbbé tette a Vármegye Galériát. Egyre nagyobb 
lett az érdeklődés az erdélyi művészek iránt, szá
mon tartják, várják a változatos, sokszínű tárlato
kat, a családias légkört. Az ünnepélyes megnyitók 
közreműködői, a művészetek kiváló tudósai, vezető 
személyiségei, fiatal énekesek, hangszeres művé
szek.

A Galéria fennállásának ötödik évfordulóján a ne
gyedszázada elhunyt marosvásárhelyi festőművész
re, Sükösd Ferencre, a székelységét haláláig őrző 
művészre emlékezett. A családot, az otthont, a hí
res „sóvidéket” bemutató képeit május 30-ig tekint
hetik meg az érdeklődők a Vármegye Galériában 
(V. kér., Vármegye u. 11.) keddtől péntekig, 10-18 
óra között.

• Sebeiken Pálma
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Nők Világimanapja KissomlyónFOLD: VÉGÁLLOMÁS?
REMÉNYIK SÁNDOR:

E g y  l é l e k  á l l t . . .
Egy lélek állt az Isten közelébe’
S az örök napsugárban reszketett 
És fázva félt,
Mert érezte, hogy vonzza már a föld,
És keserűn kelt ajkán a „miért”,
Mikor az Isten intett neki: „Készülj!

Valaki ott lenn meg akar születni,
Neked szőtték e színes porhüvelyt:
Pici kezeket, pici lábakat;
És most hiába, le kell szállanod,
Öröktől fogva te vagy kiszemelve,
Hogy e testet betöltsd,
M int bora kelyhet, ámpolnát a láng.
Menj és ne kérdezz, ennek meg kell lenni!"

S szólt a lélek: „Én nem akarok menni!
Én boldog vagyok Veled, Istenem;
M it vétettem, hogy egedből kivetsz?
M it vétettem, hogy le kell szállanom,
S elhagynom búsan és reménytelen 
A z angyalokat, testvéreimet?
M it vétettem, hogy le kell szállanom, 
Sfelöltenem a gyötrő Nessus-inget,

A  meghasonlás örök köntösét,
A  nekem szabott hitvány rongy-ruhát?
Ki bor vagyok: a Végtelennek vére,
S láng mely üveg alól is égig ér:
M it vétettem, hogy bezársz engemet 
Kehelybe, amely megrozsdásodik,
S ampolnába, mely romlandó cserép?!”

És szólt az Isten szigorún: „Elég!
A  törvény ellen nincsen lázadás!
Ha milliók mentek panasztalan,
Talán te légy kivétel?
M int a fiókát az atyamadár:
Kivetlek. Tanulj meg jobban repülni,
S jobban becsülni meg az örök fészket!”

S  az Ige alatt meggömyedt a lélek.
Szomorún indult a kapu felé,
De onnan visszafordult: „Ó Uram,
Egy vágyam, egy utolsó volna még;
Egy angyalt, testvér-leiket hagytam itt, 
Szerettük egymást véghetetlenül,
Tisztán, ahogy csak a mennyben lehet, 
Szeretném viszontlátni odalenn,
Ha csak egy percre, ha csak m int egy álmot. ’ 
S felelt az Úr:
„Menj és keresd! Lehet, hogy megtalálod. ”

Hisz^ta'lgjK^ifft :ei?’ mióta.viTáé 
megszületik? váratlanul belecsöppen égy vadonatúj, 
az addig ismert és élvezett létezési formájától idegen, 
merőben más, mondhatni ellenséges dimenzióba, rá
adásul egyedül érkezik meg ebbe a hideg és kíváncsi 
valóságba, ahol milliószámra nyüzsögnek kicsik és na
gyok, a korábban befutottak. Azok, akiknek „Lélek- 
szállítás születendő testbe -  expresszjárat” feliratú tá

volságijárműve már célba ért, és a mennyei kalauz el
kiáltotta magát: „Helyközi megálló: Föld! Kiszállás! 
Minden utas köteles elhagyni a szerelvényt!"

Itt vagyunk tehát, a nagy lehetőségek és a még na
gyobb képtelenségek bolygóján, s tétován körbetekin
tünk: merre tovább? Vajon melyik úton induljunk el? 
Az útjelző táblák erdejében, azaz: a sikeres, boldog, 
harmonikus életet ígérő filozófiák, az önmegvalósí
tást hirdető, legtitkosabb vágyainkat kezünkbe adó 
életvezetési elméletek rengetegében oly nehéz eliga
zodni. Térkép vagy útikönyv nélkül lehetetlen.

De ne szaporítsuk a szót, vannak dolgok, amelye
ken úgysem lehet változtatni. Aki egyszer megkapta 
az értesítőjét, hogy másnap indul a járata, s kezében 
ott szorongatja már a menetjegyet: „Földi élet -  a 
szelvény egyszeri alkalomra érvényes! A lenn tartóz
kodás időtartamát kizárólag az Igazgatóság hivatott 
eldönteni! Visszahívás esetén fellebbezésnek helye 
nincs! A jegy retúr, a visszaút alkalmával kéretik fel
mutatni!” -  annak bizony mennie kell. Lesz, ami lesz.

A kockázat persze óriási. És a siker sem garantált. 
Túl sok a véletlen, a spontán, a nem-várt, a rögtönzés.

Képzeljünk csak el például egy turistát, aki egy 
messzi országba kerül, hogy felfedezze, megcsodálja, 
magáévá tegye, elvégezze kitűzött feladatát, de mind
eközben azt sem sejti szegény, hogy expedíciója med
dig tart: ma, holnap, két hónap vagy tíz év múlva ér-e 
véget az út? S ha turistánk józan ésszel van megáldva, 
akkor maga is tudja, hogy ez ügyben semmit, de sem
mit nem tehet, azon kívül, hogy éberen és féltékenyen 
markába szorítja retúrjegyét. Jó, ha kéznél van. Hi
szen bármikor kérhetik.

Az akkreditáció idejére ugyanis ez az összekötő ka
pocs az „Ott” és az „Itt” között. S egyben a hamisítá
sok ellen az Igazgatóság teljes tekintélyével védett, 
speciális márkajelzéssel ellátott beszállókártya.

De van itt még valami, amit szintén érdemes figye
lemmel kísérni. „Helyközi megálló!” Úgy bizony. A 
kedves utas kiszáll, egy kicsit körülnéz, tesz-vesz, té- 
kozol, látszat-kincseinek egyre gyarapodó gyűjtemé
nyéről időnként lefújja a port, s már várja is őt az ér
ték- és vámvizsgálat egyszeri, de -  garantáltan -  annál 
alaposabb szertartása.

S hogy mire jó ez az utazás? Az lenne tán a célja, 
hogy világot lássunk? Hogy szélesebb látókörrel bír
junk? Hogy begyűjtsünk és elraktározzunk mindent, 
mi élményt, hangulatot, vágyat, álmot, könnyet és ka
cagást ember csak birtokolni képes? Hogy magunk 
gazdagodva, de mást nem gazdagítva egykor elége
detten, de a nagy rohanástól, hajszától kissé kifullad
va célhoz érjünk?

A, dehogy. Felesleges erőfeszítés lenne. A „régiek” 
még tudták azt, amit mi már kezdünk felejteni: a min- 
denség benne rejlik a legparányibb harmatcseppben 
is, a teljesség ott van a szivárvány egyetlen színében, a 
teremtettség titka a legapróbb élőlény szívdobbanásá
ban is a miénk.

Utaznunk, azért kell, hogy végre megvilágosodjon: 
hol a mi igazi otthonunk. Mert aki megtér egy fárasz
tó , ■veszélyes;-kalandos útról, az értékéi! csak igazán, 
mit is jelent ez a szó: haza. Otthon.

Bölcsen tudja ezt az Igazgatóság. Ezért ültet fel a 
Lélekszállítás gyorsjáratára. De a jegyet, a visszaútra 
szólót, gondosan a kezünkbe nyomja. Mert visszavár. 
Mióta világ a világ.

KSháti Dóra

Érezzétek és lássátok, hogy jó az Űr!
Boldog az az ember, aki hozzá menekül (Zsolt 34,9)

Az Ú r jóságát nap mint nap ér
zi az ember, s percről percre tuda
tosodik a keresztyén emberben. 
Még inkább így van ez egy házas
sági évfordulón, s főként, ha már 
az ötvenedik az. Éreztük és láttuk, 
hogy jó az Úr, mikor január 25-én, 
egy téli szombat délután megszó
laltak a- harangok a bokodi evan
gélikus templom tornyában, és e 
rendkívüli időpontban sokan igye
keztek a templom felé. Barátok, 
rokonok, kortársak, gyerekek, 
unokák népes serege jött. Éreztük 
és láttuk, hogy jó az Úr, amikor 
rátekintettünk szüléinkre, Szabó 
Mihályra és Barabás Ételre, akik 50

évi szeretetet, reményt, hitet, har
cot, hűséget vittek az oltár elé. Az 
50 évvel ezelőtti áldóige szavaival 
tett bizonyságot Simonfay Ferenc. 
Elmondta, hogy ebből az 50 évből 
23-nak ő is részese lehetett, mint 
gyülekezeti lelkész. Munkatársak
ként dolgoztak hosszú éveken ke
resztül édesapával, aki gondnoka 
volt a gyülekezetnek. Anyja és ap
ja lettek szüléink ennek a közös
ségnek, így emlékezett Feri bácsi 
az együttszolgálásra. De elmondta 
azt is, hogy a nagycsalád és a gyü
lekezet szolgálatát sok viharban 
csak úgy lehetett győzni, hogy az 
Úrhoz menekültek mindig...

Csonkáné Szabó Magdával, a helyi 
lelkésszel együtt kérték Isten ál
dását a még hátralévő évekre. 
Éreztük és láttuk, hogy jó az Úr, 
amikor abban a kegyelemben le
hetett részünk, hogy az ország 
több pontján élő öt testvér együtt 
térdelt az úrvacsorái oltárhoz a 
szülőkkel. Itt kaptuk mind a ke- 
resztség szentségét, és itt részesül
tünk a konfirmáció áldásában. 
Egy kis hittanos fiú, az utcabeli 
Oberling Á kos köszöntötte kedves 
verssel édesanyát és édesapát a 
gyülekezet nevében. Barátok, ro
konok s a család egy kis uzsonna 
mellett folytatta az ünnepet, be-

A Vas megyei Kissomlyón lázas 
készülődéssel és meleg szeretettel 
várták érkezésünket erre az alka
lomra testvéreink: a lelkészcsalád 
és a kis gyülekezet tagjai.

A nagy és szép templomban csa
ládi hangulatú, ökumenikus alka
lom került megrendezésre. A be
vezető ének: „ Terjeszd e földön, Jé
zus, országodat...” után a lelkész 
felesége, Cserági Istvánná nagy sze
retettel köszöntötte az imanap al
kalmán megjelent testvéreket, 
majd ismertette Korea történel
mét, múltját, jelenét. Korea ketté
szakadt ország -  ahol a nők teljes 
szívükből vágyódnak a békesség 
után. „Kérjük együtt Istent, hogy or
száguk ismét eggyé lehessen. Azért 
imádkozzunk, hogy Isten békessége 
eggyé teremtse országukat, és adjon 
békét mindenütt a világon...” -  
hangzott az imára való felhívás. 
Ezután ismertetést hallottunk Ko
rea vallási helyzetéről, a keresz- 
tyénség elterjedéséről. A 16. sz.- 
ban megjelenő és később elterjedő 
keresztyénség segítette a koreai
akban a nemzeti öntudat létrejöt
tét és megerősödését. Az elmúlt 
évtizedekben sok keresztyén test
vérünk sínylődött börtönben és 
adta életét Krisztusért. Sajnos, 
meghívott koreai asszonytestvé
reink nem tudtak eljönni imanapi 
istentiszteletünkre. A szabadulá
sért, az egységért, a békéért: „Sze
rető Istenünk, jöjj! A Tfe békéd 
egyesít. Adj gyógyulást Északnak

A z embernek adatott a beszéd mél
tósága és felelőssége. Ahogyan élünk 
vele, az emberségünk fokmérője. 
Már az is csaknem művészet -  gyar
lóságunk miatt -, hogy egyáltalán 
tudjuk akkor nyitni ki a szánkat s 
akkor csukni be, amikor az helyén
való. „Óvj meg zuhatag-szájú embe
rektől” -  fohászkodott Aprily Lajos. 
Mást meg arra kellene noszogatni, 
hogy ugyan bökjön ki már néha pár 
elismerő, jó szót, ne legyen néma 
kőszobor, mondjuk, gyermekével 
szemben. Nem mintha az oktalan 
agyondicsérés jóra vezetne. „Meg
van az ideje a hallgatásnak, és meg
van az ideje a beszédnek” -  olvassuk 
a Prédikátor könyvében.

„Egy szó megváltoztathatja körü-

szélgetve, emlékeket idézve. Vil
mos bátyám 5 történetet tett az 
asztalra. Az utolsó így szólt: Né
hány évvel ezelőtt egy családi ün
nepen egy ismerős így szólt: állja
tok már egymás mellé öten, ti Sza
bó testvérek, hadd lássalak benne
teket, mert már annyi jót hallot
tam rólatok. Hát álljunk még so
káig egymás mellett, és halljanak 
rólunk jót -  fejezte be Vilmos. 
Mert valóban, élete alkonyán járó 
szülőknek gyerekek nem adhat
nak többet, nagyobbat, minthogy 
szeretik, segítik, óvják egymást, 
egymás mellett állnak. S édesanya 
is ezt helyezte a szívünkre Jézus 
szavaival: „ahogyan én szerettelek 
titeket, ti is úgy szeressétek 
egymást... ” (Jn 13,34)

Bencéné Szabó Márta

és Délnek. Gyermekeidként hadd 
tehessünk valamit sok sebből vér
ző Földünkön!” -  hangzott a szív
ből jövő imádság a kissomlyói 
asszonykor testvéreinek közvetíté
sével, melyet megerősített a fiata
lok lelkes éneklése: „Tégy eggyé, 
Urunk...” -  Imádságok hangoztak 
el, hogy saját magunk és családunk 
gondjai-bajai mellett észrevegyük, 
meglássuk mások, a reánk bízot
taknak is a szenvedéseit, tudjunk 
kereszthordozásukban részt vállal
ni segítőkész, testvéri szeretettel. 
Ezt a gondolatot erősítette meg az 
igehirdetés is: Márk 4,2-9 alapján.

SZAVAINK
lőttünk a világot” -  úja Proust. Mi
ért? Mert belül, bennünk megvál
tozott tőle valami, s ezért egysze
rűen másképp látjuk a „külsőt”. 
Nyilvánvaló ebből: szellemisé
günk, lelkiállapotunk szemüvegén 
vagy szűrőjén át ítéljük meg azt, 
amit úgy-ahogy látunk. Tehát: ren
geteg függ attól, mi tölti ki, mi fog
lalkoztatja bensőnket, mi a szív
ügye, bánata vagy öröme, keserű
sége vagy fölemelője. Ezért embe
rekről alkotott vélemények is gya
korta jobban ráillenek az „ítélke
zőre”, mint a megcélzott személy
re. S ugyanez kisebb-nagyobb kö
zösségekre is érvényes! Hiszen 
sokféle indulataink észrevétlenül 
vetülnek ki, mikor mire s kire, s ez 
verődik vissza hozzánk: a kibocsá
tóhoz, keveredve a „megvilágított” 
tárgy valós jellegzetességeivel. 
Szavaink szerepe mindebben igen 
nagy, sokszor döntő. „Élet és halál 
van a nyelv hatalmában, ki mint 
használja, úgy eszi gyümölcsét”, 
„legdrágább kincs az okosan beszélő 
száj” -  tanít a Példabeszédek 
könyve, ellenkező esetben pedig a 
spanyol közmondás igazolódik be: 
„Szájába hal bele a hal.” Fenn
akadhatunk saját szavaink horgán. 
Nehéz „műfaj” ez, Jakab apostol is 
elismeri: „Ha valaki beszédében 
nem vétkezik, az tökéletes ember, 
meg tudja fékezni az egész testét”. 
Mitől függ az, hogy amit kimon
dunk, a szóártalomhoz lesz-e kö
zelebb, vagy inkább gyógyír?

Jézus Krisztus rendkívül szemlé
letes képpel él:,Am ivel csordultig a 
szív, azt szólja a száj.” Vegyük ezt 
halálosan -  vagy inkább „életesen”

Isten gazdag bőkezűséggel veti, 
szórja az Ige drága magját. Nem 
mindegy, hogy milyen talajba hul
lik: útfélre, sziklás, tövises útra -  
ahol nincs esélye a kikelésre -, vagy 
pedig jó földbe -  amelyet maga a 
„Gazda”, Isten készít elő -  sokszor 
a szenvedések, nyomorúságok 
„mélyszántásaival”. De a cél a lé
nyeges: a többszörös termés: Isten 
dicsőségére és testvéreink javára.

Isten áldásával indultunk haza, 
szívünkben visszhangozva: ,„Adjon 
békességet neked...” -  nekünk 
mindannyiunknak az egész Földön.

Gulácsiné Fabulya Hilda

-  komolyan: mi lenne, ha egy isteni 
hatalom csak egy napunk mondata
it, megjegyzéseit „világítaná át”, cá- 
folhatatlanul kimutatva igazi moz
gatórugóikat, a hang színezetéből 
érezhető hatásukat, a beismerhe- 
tetlen szándékot, tendenciát, nem a 
jól hangzót, hanem az igazit? Ha 
már „kibuggyant” a számon valami, 
legalább azt ismerjem el, hogy igen
is az fortyogott vagy hullámzott 
bensőm nyugtalan vizeinek tetején, 
különben nem csurrant volna ki!» 
Lobbanjon fény a sötétre!

Legyen egyértelműen világos, 
hogy a mocskos beszéd szóbeli ön
rongálás. Legbiztosabban magun
kat piszkítjuk be vele, de általa 
szenny kerül a mások leikébe is -  
közreműködésünkkel. Az ellen
szer nem holmi finomkodás vagy 
szenteskedés, hanem a világos, 
tiszta szó, mely a hitelességét a 
hangjában, a harmóniájában hord
ja. Ami csak afféle „szöveg”, s nem 
áll mögötte személyiség, az inkább 
lehúz. Főként gyerekek érzik meg, 
ha a szó hamis, és szenvednek tőle. 
A  beszédet ugyanis a „melódiája”, 
a csengése minősíti, teszi építővé 
vagy zavaróvá. Egy darabka eletet 
vagy romlást sugároz. Azt, amivel 
épp csordultig van a szívünk.

Szavainknak is legyen meg a böjt
jük, gondozzuk, tartsuk mederben 
őket, el ne áradjanak Hívjuk segít
ségül gátőrnek naponta életünk 
Urát, hogy „Krisztus tanítása éljen 
bennünk elevenen ”.

Jöjj, lakozzál bennem, lelkem 
Jézusa, hogy jelenlétedben neve
lődjenek szavaim!

Dr. Bodrog Miklós

ALLASPALYAZAT
A gyűri Evangélikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda (9025 Győr, 

Péterfy Sándor u. 2. Tel.: 329-987) pályázatot hirdet az 1997/98. tanévre az 
alábbi álláshelyekre:

Egy fő matematika-fizika szakos középiskolai tanár.
Egy fő magyar-történelem vagy magyar-bármely szakos középiskolai 

tanár.
Egy fő könyvtáros végzettségű tanár.
Egy fő óvodapedagógus.
Egy fő gazdasági ügyintéző (költségvetési és számítógépes feldolgozási 

gyakorlattal).
A pályázat beadási határideje: 1997. április 20.
Pályázatot nyújthat be a kiírt álláshelyekre: az a (lehetőleg) evangélikus 

vallású pedagógus, aki elfogadja és magáénak érzi az egyházi iskola ke
resztyén alapokon nyugvó értékrendjét, magánélete rendezett, és rendelke
zik az állás elfoglalásához szükséges pedagógus végzettséggel.

A pályázathoz csatolni kell:
-  Részletes önéletrajzot, a felekezeti hovatartozás megjelölésével és ed

digi munkásságának ismertetésével.
-  Rövid pedagógiai elképzelést a pályázott munkával kapcsolatban.
-  Az iskolai végzettséget (esetleg nyelvvizsgát) igazoló oklevél másolatát 

(végzős hallgatóknál az utolsó félév eredményeit igazoló másolatot).

„ . . .Szebb arcot ölt a fö ld  kies h a tá ra ... ”
-  Kis hazai korrajz a XIX. század első harmadából -

z önálló nemzeti törekvések már II. József és II. Lipót 
uralkodása alatt egyre határozottabban megmutatkoz

tak A  reformokat óhajtó magyar középnemesség és a 
kislétszámú polgárság hátterét a bécsi kormánykörök lát
szatintézkedései és a magyar főnemesség -  kevés kivételtől 
eltekintve -  változatlan Habsburg-barát magatartása jelen
tették

A XVIII. sz. második felében uralkodóvá vált az ún. 
„majorsági gazdálkodás”, a jobbágyság viszont még mindig 
a Mária Terézia-féle urbárium szerint adózott! A  földesurak 
a többtermelésre törekedtek ezért a jobbágytelkeket gyakran 
kicserélték vagy megcsonkították így elaprózódtak a job
bágytelkek parcellái. Már a XVIII. sz. végére a jobbágyok 
1/3-a zsellérré lett.

A válság erőteljesen megmutatkozott abban, hogy a föl
desúri birtokokon lett volna munka, de a földesurak a na
póleoni háborúk gabonakonjunktúrája, illetve a devalváció 
miatt pénztelenek voltak Mi lett volna a megoldás? A  job
bágyok számára az úrbéri szolgáltatások eltörlése, a zsellé
rek számára a földosztás, a cselédek számára pedig a mun
kával egyenértékű díjazás!

A  városlakók száma alig érte el a 400 ezret.
A nemességet érzékenyen érintette a devalváció. 1811-ben 

jövedelmük holdanként kb. 3 váltóforintra csökkent.
A polgárság fejletlen volt. Számuk a falusi lakossághoz 

viszonyítva lassabban növekedett.
A főnemesség hazafias gondolkodását csak kévéi ese

mény jelezte, p l: a Georgikon felállítása Keszthelyen 
(1797), Széchényi Ferenc gazdag gyűjteményével megalapí
totta a Magyar Nemzeti Múzeumot (1802), később fia, Szé
chenyi István pedig birtokainak egy évi jövedelmét ajánlotta

fel a magyar tudományos élet megszervezésére és fellendíté
sére (kb. 60 ezer váltóforintot; 1825).

A főnemességet és a kisszámú polgárságot kiegészítette az 
értelmiség: ügyvédek, jurátusok, nevelők a kúriákban, gaz
datisztek, tisztviselők, diákok, hazafias érzésű protestáns lel
készek, írók, művészek, tudósok. Sokan csatlakoztak közü
lük a szabadkőművességhez (pl: Kazinczy, Berzeviczy).

A  nemzeti egységért és a polgári átalakulásért folytatott 
küzdelem legmarkánsabban az országgyűléseken és az iro
dalmi életben mutatkozott meg.

*
1811-ben a kormányzat az országgyűlés kérését -  hogy a 

pesti színházban felváltva legyenek magyar és német nyelvű 
előadások -  válaszra sem méltatta. A z első, tkp. „ reform-or
szággyűlés "-tői (1825/27) kezdve az országgyűlések állandó 
tárgysorozati pontjaként szerepelt a protestantizmus helyze
tének és az egyházi problémáknak a megvitatása. Az 1830-i 
országgyűlésen Beöthy Ödön bihari követ határozott fellépé
se ellenére még nem született érdemleges határozat, de az 
1832-36. évi országgyűlésen az alsó tábla elfogadta a vallás 
szabad gyakorlását, és ezzel együtt néhány -  a protestánsok 
helyzetén könnyítő -  intézkedést tett. Egyre nagyobb szerepet 
vállalt az országgyűlések munkájában Kossuth, Kölcsey, 
Wesselényi

A nép, mint irodalmi téma, Fazekas Mihály „Ludas 
Matyi”-jában (1804) jelentkezett: a népi hős szembeszáll! a

feudális rend erkölcsiségével, és népi leleményessége először 
győzött! Egy évvel később Bessenyei György „ Tarimenes uta
zása” című utópikus-kritikai regénye bírálta a társadalmi vi
szonyokat. Kulcsár István „Hazai és külföldi Tudósítások” cí
men indított újságot. A z „Erdélyi Museum” Kolozsvárt, 1815- 
ben jelent meg. Kölcsey „Himnusz”-át 1823-ban írta. Az 
„Élet és Literatúra” című esztétikai és kritikai folyóiratot Köl
csey Ferenc Szemere Pállal szerkesztette, és 1826-ban indult 
meg. Figyelemre méltó volt a debreceni írók csoportosulása.

A  nyelvújítási mozgalom érdekes kiadványa volt a 
„Mondolat”. Megjelent „Dicshalomban" (= Veszprém), 
1813-ban; Kazinczy nyelvújító epigrammáira írt gúnyos vá
lasz

*

Egyre erőteljesebben jelentkezett a józan realitás hangja a 
haladás- és magyarellenes irányzatokkal szemben.

A romanticizmus a protestáns egyházakban is elősegítet
te a vallási megújulást.

A bécsi kongresszuson létrejött Szent Szövetség tkp. a sza
badelvűség és a népek alkotmányos szabadsága ellen szólt 
(1814/15).

A  nemzetiségi probléma alakulásához tartozott az 1821. 
évi egyetemes gyűlésünk határozata: egyházi javadalomban 
csak azt részesítették, aki 5 év múlva a magyar nyelvben kel
lő jártasságot tudott felmutatni.

A  nemzeti és a vallásszabadság ügye szorosan összekap

csolódott. 1825-ben az egyházi ágensek összegyűjtötték a pro
testánsok újabb sérelmeit, de ezeket nem az országgyűlés elé 
terjesztették, hanem a szabadelvű katolikus követek között 
osztogatták Ide ugyan még nem kerültek vallásügyi javasla
tok, de a közhangulat kedvező volt a protestánsokra nézve.

Az 1832/36. évi országgyűlés Beöthy Ödön erélyes felszó
lalására vallásügyi javaslatot készített ugyan, de a felső táb
la többszöri tárgyalás után elvetette. A felvilágosodás hatá
sára a régi, konfesszionális ortodoxiával szemben nálunk is 
tért hódított a racionalizmus; ezt az irányt nálunk is a szigo
rúbb és inkább negatív jellegű bibliakritika, az ún. szimboli
kus könyvek mellőzése, egyes fontos hitigazságok elhallgatá
sa vagy tagadása, a dogmatikának az etika által történt 
visszaszorítása, a vallási türelem, az uniós törekvések és a 
szószéken a moralizálás jellemezte.

A  hazai viszonyokat figyelembe véve, jött létre 1830-ban 
a kéri és 1833-ban a geresdi egyezség.

Bibliafordításaink közül a Károlyi-féle jelent meg több
ször. Gödör József szendi lelkész figyelemre méltó munkás
ságot fejtett ki. Kis János szerkesztésében jelent meg az ún. 
„Nagy-Győri énekeskönyv" (1811).

*
Az eddigiekből is kiderül, hogy egyházunk és népünk éle

tében egyaránt jelentős ez az időszak, mert szereplői és ese
ményei az eljövendő nagy események felé mutattak.

A költő vallomása nemcsak a reformkor emberének je
lentett bátorítást:

„...szebb arcot ölt a föld kies határa, 
hogy kedvre gyúl, ki bájkörébe lép!”

Kölcsey: „Zrínyi második éneke”
B. B.
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Örvendj, egész föld az Istennek! Zsolt 66,1; Ha 
valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi el
múlt, és íme, új jött létre. 2Kor 5,17 B
VASÁRNAP -  Magasztaljátok Istenünket, az URat, 

boruljatok le lába zsámolya előtt, mert szent Ő! Zsolt 
99,5 (Jel 15,4; Zsolt 66,1-9; Zsolt 29; Jn 15,1-8; ÍJn 
5,1-4; Zsolt 15). Öröm számomra, hogy egyházi esz
tendőnk egyik vasárnapjának neve: Jubilate. Örven
dezésre,. ujjongásra biztat. Minden vasárnap az 
öröm vasárnapja, hiszen minden vasárnapban ben
ne van a húsvét öröme. Jubilate vasárnapján kétsze
res az öröm.

HÉTFŐ -  Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek 
be a Krisztus törvényét. Gál 6,2 (Ám 6,6; E f 4,17-24; 
Zsid 9,16-28). Egy kínai mese szerint a vak hátára 
vette a sántát. A sánta irányította a vak lépteit. A 
vak tudta vinni a sántát. így menekültek meg mind
ketten a háborúban a halál torkából, megsebesülve. 
Jó lenne ezt a kölcsönös tehervállalást megtapasz
talni a mai világban. A szeretet viszi előbbre a dol
gokat, nem a közömbösség.

KEDD -  Örvendeznek általad, akik szeretik neved. 
Zsolt 5,12 (Kol 2,5; Jób 38,31-38; Zsid 10,1-18). 
Örömre teremtettél bennünket Istenem. Erről be
szél minden mosoly, minden kacagás, minden neve
tés. Naponta ezernyi öröm les ránk, csak észre kell 
vennünk. Öröm számomra, hogy ... Folytasd! Hívd 
segítségül az ÚR nevét, ha nem találod meg az örö
möket az életedben!

SZERDA -  Térjetek hát meg és éljetek! Ez 18,32 
(Róm 12,2; 2Kor 4,16-18; Zsid 10,19-25). Ezt 
mondja Jézusnak a vak: „Hiszek, URam. És leborul-

\ ___________________ ________________________

va imádta őt. ” Ilyen egyszerű lenne? Csak két szó? 
Hiszek, Uram. Sokszor ez a két szó is alig hagyja el 
a ajkunkat. Nincs erőnk kimondani, pedig az élet 
szavai ezek itt a földön és mennyen.

CSÜTÖRTÖK -  Az ÚR így szólt Káinhoz: Mit tettél? 
Testvéred kiontott vére kiált hozzám a földről. lMóz 
4,10 (Zsid 12,22.24; Róm 1,18-25; Zsid 10,26-31). 
Az egyik este rohantam át a zebrán a villamoshoz. A 
lámpa pirosat mutatott. A villamos becsukta az ajtót 
és elindult. Két kislány is rohant, de ők nem vették 
észre a becsukódó ajtót. A  villamos elindult, nem 
tudtam őket visszarántani. Köszönöm URam, hogy 
a villamosvezető le tudott fékezni. Nem tudtam vol
na Neked URam mit felelni, ha tőlem kérdezed: 
Mit tettél? Azóta nem megyek át a piroson és a 
gyermekekre még jobban figyelek.

PÉNTEK -  Szereteted az életnél is jobb. Zsolt 63,4 
(Róm 8,38-39; Gál 6,14-18; Zsid 10,32-39). 
Mácz István írja Örülj velem! című könyvében: 
„Szeretet. Ha éled, ismered az örömét. Ha meg
halt benned a szeretet, csoda, hogy még élsz”... 
Éltető erő a szeretet. Egy csepp úgy kell belőle, 
mint a falat kenyér. Köszönöm URam, hogy sze
retsz, ez éltet.

SZOMBAT -  Ki mehet fö l az ÚR hegyére és ki állhat 
meg szent helyén? A z ártatlan kezű, a tiszta szívű. 
Zsolt 24,3-4 (Zsid 10,21-22; Gál 5,1-6; Zsid 
11,1-7). Tiszta szívet teremts bennem ó Istenem, 
hogy felmehessek a hegyedre és megállhassak szent 
helyeden. Egyedül erőtlen vagyok, sok tisztátalan- 
ság vesz körbe. Mint a mágnes, vonz. A Te erőd 
azonban hatalmasabb és erősebben vonz.

Börönte Márta
J

ELŐ VIZ

Beszélgessünk!
Jn 15,11

Divatba jött a dialógus. Hivata
los megbeszélések, tárgyalások és 
érdekegyeztetések rendszerint 
hosszúra nyúlnak. Sok a szófia be
széd és ideges szóváltás. Öntelt 
monológból is van elég, de hiány
zik a meghitt beszélgetés. Minden
ki a magáét mondja. Sajnos, időnk 
sincs, hogy leüljünk egymás mellé. 
Pedig az információrobbanás ko
rában is szükségünk lenne a bizal
mas megszólalásra és a megértő 
meghallgatásra. Nem felesleges 
időtöltés ez, hanem emberségünk 
fontos megnyilatkozása, aminek 
hiánya személyiségtorzulást okoz.

Beszélgessünk őszintén arról, 
ami foglalkoztat. Ne szégyelljük 
megosztani egymással gondjain
kat, de örömeinket sem. Ha meg-

hányjuk-vetjük a világ sorát, jó 
megoldásokra segítjük egymást. 
Közben vigyázzunk arra is, nehogy 
a beszélgetésből pletykálkodás le
gyen.

Beszélgetéseinkben adjunk he
lyet keresztyén életünk, hitünk 
kérdéseinek is. Gondoljunk arra, 
hogy Jézus nemcsak nagy sokaság
nak hirdette Isten országának 
evangéliumát, hanem négyszem
közti csöndes beszélgetésekben is. 
Déli verőfényben beszélgetett a 
samáriai asszonnyal Jákob kútjá- 
nál, egy hűvös éjszaka pedig 
Nikodémus személyes kérdéseire 
válaszolt.

Sokszor tanított nyilvánosan a 
templomban, ahol sokan hallgat
ták, máskor meg csak tanítványai

val beszélgetett. Jézus példája nyo
mán a nyilvános istentiszteletek 
mellett az első gyülekezetek életé
hez kezdettől fogva hozzátartoz
tak a beszélgetések meghitt alkal
mai is. Többek között erre utal Já
nos apostol második levelének egy 
mondata is: remélem, hogy eljutok 
hozzátok, és személyesen beszélhe
tünk, hogy örömünk teljes legyen 
(12 vers). -  János szívében jól 
megőrizte mindazt, amit Jézus 
utolsó beszélgetésük alkalmával 
mondott tanítványainak (Jn 
14-16). így jegyezte fel Jézusnak 
ezt a mondatát is: Ezeket azért 
mondom nektek, hogy az én örö
möm legyen bennetek és a ti örömö
tök teljessé legyen (Jn 15,11). A  ta
nítványok folytatódó beszélgetései 
is örömforrások lehetnek.

Beszélgessünk! Ne fosszuk meg 
magunkat ettől az örömtől!

Madocsai Miklós

t  K IS S N É  A LM Á S I ÉVA

A kecskeméti gyülekezet presbi
tere és szolgálattevője. Múlt évben 
végezte el a Teológiai Akadémia 
hittantanári szakát Most 48 éve
sen eltávozott az élők sorából. Bú
csúzásnál megélt hitvallása hang
zott: „Nékem az élet Krisztus, a meg- 
halás nyereség.” (Fii 1,21) Hitét, 
szeretetét őrzi a család, a gyüleke
zet. Nekrológ helyett saját bizony
ságtételét utolsó írását közöljük.

EN ISTENEM, ÉN MINDE
NEM!

Én arról tudok bizonyságot ten
ni, akit nagyon szeretek. Ez Ő, az 
én Teremtőm, édes mennyei 
Atyám! Az a szerető ÚRISTEN, 
aki döntésre hívott engem. És én -  
bár nagyon sokáig rugódoztam az 
ösztöke ellen - , meghallottam az 
ÚR szavát. Megláttam végre és 
megértettem az Úr Jézus kereszt
jét. Túl sok fölösleges holmit cipel
tem addig, míg meg nem láttam a 
Keresztet. De hála legyen az Úr 
kegyelmének, elérkeztem a ke
resztig, ahol lerakhattam a sok-sok 
fölösleges batyut és megpihenhe
tek az Ur lábai előtt.

Isten nem tréfál! Ha küld, akkor 
nincsen veszteni való idő. Pál 
apostol intelmeivel élve: ...am i a 
hátunk mögött van, azt el kell felej
teni, ami pedig előttünk van, annak

neki keli dőlni. A z már a célegye
nes futás... Az ÚRISTEN kegyel
méből -  tövisekkel a testemben, 
amelyet ajándékba kaptam az Úr
tól -  folytatom futásomat, hogy 
megérkezzem a menekülés helyé
hez, a hegyhez, ami nekünk a 
GOLGOTA!

A menny ajtaja nyitva:
Tudod-e miért?
Mert Jézus harcolt és vérzett ér

tünk: a z é r t ! ”
KIKNEK SZÁNOM A BI

ZONYSÁGTÉTELEMET?
Mindenkinek, akiket az Úristen 

rám bíz! Kicsiknek, nagyoknak, 
öregeknek, ifjaknak, szegények
nek, gazdagoknak, egészségesek
nek, betegeknek, hívőknek és hi
tetleneknek. Só szeretnék lenni és 
nem a sótartóban „ücsörögni”, ha
nem kimozdulva a „sótartóból” 
életeket behinteni a sóval, hogy 
megízleljék az Úr csodálatos bé
kességet árasztó szeretetét. Isten 
és ember között, ember és ember 
között. Szolgálni szeretnék min
denkinek -  mint Jézus -  a fölis
mert igazsággal és az Úrtól kapott 
agapéval. Mert ez a tanítványság 
célja! És el szeretném nyerni az Úr 
ígéretét is! Amit ehhez a szolgálat
hoz fűz Jézus! „ ...ők Isten jiainak 
neveztetnek”...

A z  Evangélikus Egyház Lelki 
Segély Szolgálata, az EKE és a 
„Tiszta Forrás” Alapítvány fo
lyó év április 21-én 12 órától áp
rilis 26-án 12 óráig missziói he
tet tart

SZENVEDÉLY- és LELKI
BETEGEK számára

Szarvason, V. kerület Közép
halmi Misszió telepén.

Jelentkezés: Evangélikus
Ótemplomi Lelkészi Hivatal,

5540 Szarvas, Vasút u. 10. 
Tel.: (06-66) 313-153.

Lehetőleg hozzon magával 
minden résztvevő Bibliát, jegy
zetfüzetet, tisztálkodási eszkö
zöket, ágyneműhuzatot.

Érkezés: 1997. április 21-én 
11 órára.

Hazautazás: 1997. április 26- 
án 12 órától.

Étkezési hozzájárulás: 4000,- 
Ft/fő, amelyet a helyszínen kell 
rendezni. (Aki nem hoz ágyne
műhuzatot, kérjük, számítson 
mosatási díjra is.)

Várjuk alkoholisták, neuroti
kusok, gyógyszerfüggők, kény
szerképzeletektől szenvedők stb. 
jelentkezését -  akik lelki és tes
ti nyomorúságuktól vágynak 
szabadulni Jézus Krisztus által.

Aki kéri, és valóban rászoru
ló, annak mérsékelt anyagi se
gítséget nyújtunk, esetleg in
gyenessé tesszük a héten való 
részvételt.

Kérjük a gyülekezetek, illetve 
a gyülekezetvezető lelkészek 
segítségét imádkozásban, kül
désben és támogatásban.

Az anyagi támogatás az Or
szágos Égyház csekkszámláján 
történhet, a csekken fel kell 
tüntetni „Lelki Segély Szolgá
lat” (esetleg a küldött(ek) ne
vét).

KÖNYVPREMIER
A Sajtóosztály kiadásában megjelent 

Gottfried Voigt: Bevezetés az egyház tanításába 
című könyve magyar fordításban. A könyvet Könyvesboltunkban 

1997. április 29-én, kedden du. fél 5 órakor mutatja be 
D. dr. Harmati Béla püspök, dr. Reuss András rektor 

és a fordító: Magyar István.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk erre az alkalomra.

JU B ILA TE!
2Kor 7,9-10

Örvendezz Istennek egész föld! -  
buzdít a mai vasárnap zsoltárigéje 
(Zsolt 66,1-2).

Pál apostol is gyakran ír levelei
ben az örömről és bár nem minden 
témája örvendetes, mondanivaló
jának alaphangja örömöt sugároz 
és örömre hangol. Hiszen szolgá
latának a lényege az evangélium 
továbbadása. Az evangélium ma
gyarul pedig örömhírt jelent. Oly
kor egészen gyötrelmes élethely
zetekben is feltör leikéből a spon
tán öröm. Betegségtől gyötörten, 
bilincsbe vert rabként, megalázot- 
tan és életveszélyben is képes uj
jongani.

Különös, kiáltó ellentétet fedez
hetünk fel Pál apostol és a mai em
berek általános életérzése között.

,„Az Öröm illan, ints neki, még 
visszabúsul szép szeme, lágy hangja 
elfúló zene, s ezüstfehérek tincsei ” -  
borong Tóth Árpád, míg egy másik 
költő, Lenau ennél keményebben 
konstatálja: „...nincs bennünk tü
relem, s öröm. " A  kétségbeesett és 
sokszor kétségbeejtő eszközökhöz 
nyúló örömkeresés nem talál igazi 
kielégülésre és a ritka önfeledt pil
lanatok sem oldják fel a lelket bé
nító, szinte nem is evilági tragikus 
szorongást. Az emberiség kultúr
történetén, a művészet minden 
ágában végigvonul a haláltánc mo
tívuma.

Pál apostol számára lelki meg
határozottság, habitus, talán nem 
túlzás azt mondani, hogy életfor
ma volt az öröm. Nem a személyes 
sikerek, a mindent feledtető ki- 
kapcsolódás ritka alkalmai, vagy 
az életének biztonságos kényelme 
adták az örömét. Ezt az életérzést 
olykor meg-megtörte egy kudarc, 
csalódás, vagy ahogyan ő mondja: 
kívül harc, belül félelem. Ezek 
azonban hamar tovatűntek és nem 
győzték le a szívében élő öröm 
életerejét. Gyorsan távoztak, mint 
a nap előtt elszáguldó felhőfosz
lányok, hogy utánuk ragyogó su
gárzásban fürödjék a táj. A  mi ko
runkra fordítottan jellemző a ha
sonlat. A  letargikus, örömtelen lel
keket csak ritkán vidítja fel egy 
örömteli pillanat, ahogyan a sűrűn

beborult ég sötét felhői között 
csak villanásnyi időre talál rést a 
napfény.

Az apostol derűs életszemlé
letének titkáról egy vallomása von
ja le a leplet: „Nem csüggedünk, ha 
a külső ember megromlik is, a belső 
emberünk megújul mégis napon
ként.” Ez az ő belső örömének 
állandó forrása. A Krisztussal 
együttszenvedés és együttörvende- 
zés mindennapi ajándéka és meg 
nem szégyenülő reménysége. A 
Krisztussal való személyes kapcso
latot nélkülöző, ezért lelkileg elár
vult ember szenved az örömtelen- 
ségtől.

Láthatjuk tehát, hogy Pál apos
tolt más hangolja örömre, mint ál
talában az embereket, ugyanúgy a 
szomorúságnak is más motívumai 
vannak nála.

Az Isten szerinti megszomoro- 
dottság ígéretes, erőt adó, végül 
örömre változó érzés. A korinthu- 
siak a bűnbánat egészséges szomo
rúságát élték át. Az ő szomorúsá
guk nem a belső üresség bénító le
targiájából, célt és motívumot nem 
találó levertségéből eredt, ami 
pusztító kórrá is válhat. A meg
bánt bűnök fölötti, Isten előtti szo
morúság az első lépcsőfok az Is
tentől jövő békesség, derű, öröm 
felé. így értendő, erre vonatkozik 
Jézus ígérete a Hegyi Beszédben: 
Boldogok, akik sírnak, mert ők 
megvigasztaltatnak. A  bűnei miatt 
megszomorodottat maga Isten vi
gasztalja.

Baranyai Támás

IMÁDKOZZUNK!
Öröm van nálad, még ha búbánat ér 

is minket Jézusunk. Benned és véled 
mienk az élet nagy Megváltónk, hű 
Urunk. Ámen.

„ÖRÖMHÍR” címmel evangélikus 
műsort közvetít a TV 1 csatornája áp
rilis 27-én, vasárnap du. 15.30-kor.

Evangélikus Rádiómisszió: 18.00-tól, 
41 m-es rövidhullám, 7355 kHz. 
április 19. szombat: „Lélektől lélekig”. 
áprjlis 20. vasárnap: JÉlő vízcseppek” 
-  Gáncs Aladár.
Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 
19.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Hafenscher 
Károly; de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; 
de. 11. (úrv.) Hafenscher Károly; du. 6. dr. 
Széchey Béla; H., Modori u. 6. de. fél 10. 
Csizmazia Sándor; Pesthidegkút, □., Ördög
árok u. 9. de. fél 11. Rihay Szabolcs; Békás
megyer, III., Víziorgona u. 1. de. fél 9. 
Thuraay Béla; Csillaghegy, III., Mátyás kir. 
u. 31. de. 10. Bozóky Éva; Óbuda, Hl., Dévai 
Bíró M. tér de. 10. Báüntné Varsányi Vilma; 
Újpest, IV., Lebstück M. u. 36-38. de. 10. 
Blázy Lajos; V., Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Bre- 
bovszky János; de. 11. (úrv.) ifj. Cselovszky 
Ferenc; du. 6. Pintér Károly; VII., Városlige
ti fasor 17. de. 11. (úrv.) Nagy Zoltán; du. 6. 
(ifj.) Pángyánszky Ágnes; v m .,  Üllői út 24. 
de. fél 11. Kertész Géza; VHI., Rákóczi út 
57/b. de. 9. (szlovák) Cselovszky Ferenc; 
Vm., Karácsony S. u. 31-33. de. 9. Kertész 
Géza; VOL, Vajda R 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 Támás; X., Kerepesi út 69. de.
8. Tamásy Ihmásné; Kelenföld, XI., Bocskai 
út 10. de. 8. (úrv.) Gáncs Aladár; de. 11. 
Gáncs Aladár; du. 6. Fodor Viktor; XI., Né
metvölgyi út 138. de. 9. (úrv.) Fodor Viktor; 
Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de.
9. Madocsai Miklós; Budahegyvidék, XII., 
Thrcsay V u. 11. de. 9. (úrv.) Thkács József; 
de. 11. (úrv.) Tákács József; du. fél 7. Kő- 
szeghy Támás; 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.) Támásy Támásné; XIV., Gyar
mat u. 14. de. fél 10. Támásy Támásné; Pest
újhely, XV., Ifemplom tér de. 10. Rafael Jó
zsef; Rákospalota, XV, Régi F6Ü út 73. 
(Nagytemplom) de. 10. Márton Mihály; 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., Tessedik tér de. 9. 
Pétemé Benedek Ágnes; Rákoscsaba,
XVII. , Péceii ú t 146. de. 9. Marschalkó Gyu
la; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. 9. 
(konfirmáció) Kósa László; Rákosliget, 
XVH., Gázon Gy. u. de. 11. Marschalkó Gyu
la; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. 
de. 10. Havasi Kálmán; Pestszentimre,
XVIII. , Rákóczi út 83. (ref. templom) de. há
romnegyed 8. Havasi Kálmán; Kispest, 
XDL, 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.

HÚSVÉT UTÁN 3. (JUBILATE) VA
SÁRNAP a liturgikus szín: fehér. A 
délelőtti istentisztelet oltári igéje: Lk 
10,17-20; az igehirdetés" alapigéje: 
2Kor 7,9-10. HETI ÉNEKREND: 398, 
48.

HAZAI ESEMÉNYEK
ZENÉS ÁHÍTAT 

április 27-én, vasárnap 18 órakor 
a Deák téri templomban a

PERPETUA MUSICA 
RÉGIZENE EGYÜTTES 

szolgálatával.
Műsoron Vivaldi-, Bach- és 

Hándel-versenymfivek.

A BUDAPESTI HERMENEUTIKAI 
KUTATÓKÖZPONT és a ZÜRICHI 
HERMENEUTIKAI INTÉZET há
romnapos tudományos ülésszakot tart 
a Károli Gáspár Református Egyetem 
Hittudományi Karán, Budapest, Rá
day u. 28. Vendégelőadó: dr. Hans 
Weder, teológiai professzor. Az ülés
szak április 23-25. között lesz. Április 
23-án, szerdán de. 10.15 órakor tart 
előadást Weder professzor: trAz Isten
ről szóló metaforikus beszéd” címmel. 
Érdeklődőket szeretettel látják.

MEGHÍVÓ
Isten iránti hálával tudatjuk 

mindazokkal, akik az elmúlt 3 év
ben segítségünkre voltak a Tótkom
lós! Evangélikus Egyház Szeretet
otthonának építésében, hogy a sze
retetotthon első üteme elkészült 

Használatba vétele előtti hála
adó istentiszteletünket 1997. május 
3-án, szombaton de. 11 órakor tart
juk, melynek szolgálatát

D. dr. Harmati Béla püspök 
végzi. Szeretettel hívunk minden 
érdeklődőt

Presbitérium

BÖRTÖNSZOLGÁLAT
Imádkozzunk megvetett embertest

véreinkért, hogy a feltámadás fényé
ben megpillanthassák az élet igazi cél
ját és értelmét!

A KERESZTÉNY ÉRTELMISÉGI 
KÖR legközelebbi alkalmán, április 
28-án, hétfőn este 3/4 7 órakor dr. 
Makai János egyetemi tanár ,A  kettős 
honfoglalás” címen tart előadást, fó
rumbeszélgetéssel.

Helyszín: Budapest XII., Tkrtsay Vil
mos u. 11.

Az MPKE április 22-én, kedden du. 
5 órakor tartja összejövetelét, melyen 
Kurucz Gyula író, a Berlini Magyar 
Ház volt igazgatója tart előadást „Ma
gyarország szolgálatában külföldön és 
itthon” címmel (VHI., Múzeum u. 17. 
OMIKK klubterem).

HALÁLOZÁS
Hári Emma, a barlahidai gyülekezet 

tagja, aki a gyenesdiási Kapemaum- 
nak is lakója volt, 1996. december 28- 
án, 95 éves korában elhunyt. Hamvait 
a barlahidai temetőben helyezték el 
szülei sírjába 1997. március 20-án a 
család, a szeretetotthon tagjainak és a 
helyi lelkészeknek részvételével. „Kö
zel van az ÚR mindenkihez, aki hívja, 
mindenkihez, aki igazán hívja.” Zsolt 
145,18.

Zeng Péter, aki hosszú időn át volt a 
kecskeméti gyülekezet gondnoka, hű
séges tagja, 90 éves korában csendesen 
elhunyt. „Légy hű mindhalálig és néked 
adom az élet koronáját!” Jel 2,10.

KÉRÉS A LELKÉSZI HIVATALOKHOZ!
Évekkel ezelőtt kértük annak bejelentését, hogy a nagyünnepi számokból 

többletrendelést kérhetnek a lelkészi hivatalok. Azóta változások történtek, 
egyes helyeken többlet, máshol hiány mutatkozott. Arra kéijük a Lelkész
testvéreket, hogy május 1-jéig szíveskedjenek közölni, mennyi többletpél
dányt kérnek a húsvéti, pünkösdi, reformációi és karácsonyi számokból. 
Köszönjük megértésüket! Kiadóhivatal

AJÁNDÉK KONFIRMANDUSOKNAK
Nyakláncra akasztható érme (lásd húsvéti számunk 6. oldala)

ezüst, patinázott és aranyozott db/3900,- Ft
Luther rózsa (ólomüvegbe égetve) 14x14 cm db/3700,- Ft
Luther rózsa (tűzzománc) kitűző db/180,- Ft

medál db/250,- Ft

Apróhirdetés
Nyugdíjasok emelt szintű apartmanházába 

beköltözhető lakrészekben elhelyezést biztosí
tunk. 1998. évi átadási időpontra lakrészek 
leköthetők. 8316 Várvölgy, Mátyás király u. 30. 
TfcL: 83/340-244.

Konkoly Művek. Toronyóra és harangjáték, 
harangvillamosítás, elektronikus vezérlőóra 
készítése. 5, éves teljes körű garancia. 1102 
Budapest, Állomás u. 14. Tfelefon: 260-7065 
vagy 06-30-492-915.

í  TORONYÓRÁK
KORSZER ŰEN VILÁGSZÍNVONALON

„TOREL ” ÓRAIPARI BT 
CT.: Kovács Jenő órásmester 
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Isten egyik leggyönyörűbb  
é s  legdicsőbb ajándéka a z ének  

Haragszik is rá a sátán, 
m ert sok  kísértést é s  gon osz gondolatot 

űz e l vele a z em ber... 
A z ének a szom orú em ber legjobb orvossága,
______________am elytől a szív  újra m egbékél,
_______________________ feléled é s  megújul.

Luther

~  A TARTALOMBÓL"
PEDAGÓGUSKONFERENCIA

SULYOK IMRE KÖSZÖNTÉSE

JÖVŐKERESÉS A ZSINATON

MOZAIKOK PRÉDIKÁCIÓKBÓL

a *
Énekeljetek az URnak...

Húsvét utáni 4. vasárnap bevezető zsoltára a 
98.-nak 1. verse: „Énekeljetek az URnak új éneket, 
mert csodákat tett!”

A zsoltárok korát általában nem könnyű megál
lapítani. Jelen esetben bízvást mondhatjuk, hogy a 
98. zsoltár a babiloni fogság utáni időből szárma
zik. Már az 1. versben így szólít fel: „Énekeljetek 
az ÚRnak!” Az ének, vagy éneklés, mindig valami
lyen érzelem szülötte, forrása legtöbbször talán az 
öröm. A mindennapi kapcsolatainkban mi is 
„csak” beszélünk egymással, és nem énekelve 
mondjuk el gondolatainkat. A  zsoltár sem így kez
dődik: „beszéljetek az ÚRnak”, hanem sokkal ma- 
gasztosabban: „Énekeljetek az ÚRnak!” S ha az 
énekre, mint irodalmi műfajra gondolunk, akkor 
az ének a költő belső megindultságának gyümöl
cse. Zsoltárunkban az éneket kiváltó érzelem egy
értelműen az öröm. Erre mutat pl. a 4. vers is: „Uj
jongjatok a j ÚR előtt”, „Örvendezve vigadjatok”. 
Tovább olvasva a zsoltárt azt találjuk, hogy ez a fel
szólítás nem csak Izrael népére vonatkozik, hanem 
az egész teremtett világra: „Zúgjon a tenger a ben
ne levőkkel, a földkerekség és a rajta lakók! Tapsol
janak a folyamok, a hegyek mind ujjongjanak az Úr 
előtt” (7-9. vers).

A  zsoltárunkban arra a kérdésre is feleletet ka
punk, hogy mi indítja örömre a mindenséget: mert 
csodákat tett az Isten! S itt nem csupán a Teremtő 
mindenhatósága előtti általános tisztelgésről van 
szó, mert a zsoltár Istennek a szabadító voltára te
szi a hangsúlyt: „Szabadulást szerzett jobbja” (1. v.) 
„Megmutatta szabadító erejét az ÚR” (2. v.), „És lát
ták a földön mindenütt Istenünk szabadítását” (3. 
v.). Mert megszabadította és hazavezette Izraelt a 
káldeusok fogságából. Méltán mondja már Ézsaiás 
próféta „szabadítónak” Istent, hiszen Ő ezt tette 
már kezdettől fogva. Megszabadította Noét az 
özönvíz következménye alól, megszabadította Áb
rahámot és Sárát a gyermektelenség szomorúságá
ból, megszabadította népét az egyiptomi szolga
ságból. Lehetne sorolni még számos példát, de 
már csak egyet mondjunk, a végsőt, s a legnagyob
bat: Isten Jézus Krisztusban minden embert meg
szabadított a bűn és a halál hatalmából. Isten sza- 
badítása egyúttal mindig új kezdet is. Persze nem 
Isten oldalán, mert Ő legfeljebb csak újra kezdi 
számlálni a vétkeinket. A Szabadítás új kezdet az 
ember számára! Új kezdet, alkalom a megtérésre. 
Thkács János lelkész testvérem a zsoltárokat görög 
szövegből fordította értelem szerint magyarra. 
(Zsoltárok öt könyve c.) Ebben a 98,1. így hangzik: 
„Énekeljetek az ÚRnak új éneket, az ÚR színe előtt 
egészen új életmódot folytassatok, mivelhogy csoda
dolgokat cselekedett az ÚR. ” Az új kezdet tehát az 
ember számára ez: élj Isten parancsolatai szerint, 
Istennek tetsző módon, engedelmes hitben és szol
gáló szeretetben! S az Istenre találásunk örömé
nek egyik legegyszerűbb kifejezésmódja az ének.

C. M. Spurgeon azt mondja egyik gondolatában: 
„Legyen a m i életünk a Jézus dallamának meg
hosszabbított visszhangja, hosszan hangzó, édes har
mónia. ” Csak így találhatunk arra a tiszta forrásra, 
amely belőlünk igaz, örömteli éneket fakaszt. Csak 
így lehet a mi énekünk másokat is dalra indító.

Veperdi Zoltán

MEGHÍVÓ
A Kisfalud! Evangélikus Leánygyülekezet 

új templomának felszentelése 
1997. május 4-én, de. 10 órakor lesz.

A felszentelés szolgálatát
D. Szebik Imre 
püspök végzi.

Szeretettel váiják az érdeklődőket.

NINCS TOVÁBB? -  MÉGIS VAN TOVÁBB!
Ecseny -  Somogy megyei község, a Balatontól dél

re, majdnem félúton a Balaton és Kaposvár között. 
Aki autón érkezik, azzal találja szembe magát, hogy a 
falu végén az útnak is vége van. Nincs tovább, vissza 
kell fordulni. A községben valamikor virágzó gyüleke
zet volt. Mint anyagyülekezethez, valamikor ide tarto
zott még Kaposvár is, mint fília. 1947. április 8-án a 
800 éves település átélte azt a tragédiát, melyben 
azon a vidéken még sok településnek volt része: 287 
személyt -  német nemzetiségük miatt -  kitelepítettek. 
85 ház üresen maradt. Annak a kornak „etnikai tisz
togatása” érte el őket. Akkor sokan úgy gondolták, 
hogy a falu életútjának is vége van. Nincs tovább!

Mégis van tovább! „Csak az Úrnak nagy kegyelme, 
hogy még nincsen végünk... ”, hangzott a bizonyságtétel 
50 év után, 1997. április 6-án az ősi templomban. 
Visszatekintésre, hálaadásra gyűltek össze a gyülekezet 
tagjai és eljöttek többen az akkor kitelepítettek közül is.

,̂ áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki 
nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a 
halottak közül való feltámadása által élő reménységre” 
-  hangzott a heti ige az igehirdetés alapigéjeként. 
D. dr. Harmati Béla püspök igehirdetésében szólt ar
ról, hogy az élet erősebb, mint a pusztító halál, Isten 
nem a halált mondja ki utolsó szóként. Ezért állha
tunk meg most hálaadással. Élő reménységre vagyunk 
elhíva, húsvét után van reménységünk a megújulásra.

Reménységre mutat az is, hogy ma ebben a gyüle
kezetben új lelkészt iktatunk be. Sikes Attila, Erdély
ből áttelepült lelkészt meghívta a gyülekezet. Ez azt 
jelenti, hogy az élet megy tovább, szól az Isten, hirdet- 
tetik az evangélium. A  gyülekezetnek pedig élnie kell 
az igével. Hiába van bőségesen vizünk, ha a kezek 
nem merülnek bele -  piszkosak maradnak. Élni kell 
az igével, mert abból születik megújulás és lesz élővé 
a reménység. A leghosszabb út is az első lépéssel kez
dődik, és most ezt a lépést tettük meg a gyülekezet
ben.

A magyarul és németül elhangzott igehirdetés után 
Smidéliusz Zoltán esperes beiktatta az új lelkészt. Az 
istentisztelet liturgiájában részt vett Szalay Tamás tá
bori püspökhelyettes is. A beiktató istentisztelet után 
Schneicker János, a gyülekezet felügyelője -  aki egy
ben a község polgármestere is -  köszöntötte a vendé
geket és új lelkészüket.

Sikes Attila Zsolt 34,9 alapján arról tett bizonysá
got, mit jelent „érezni és látni” Isten jóságát minden
napi életünkben. Megtanít az Ú r akarni, győzni, elfo
gadni kegyelmét. Bármennyire el voltunk/vagyunk 
csüggedve, mégis meghallgat.

A kettős ünnep alkalmat adott a köszöntőknek is a 
visszatekintésre éppúgy, mint a jövendő reménység

megszólaltatására. Smidéliusz Zoltán esperes Isten 
ígéretére mutatott: megáld az Isten, ha őt szolgáljuk. 
Szalay Tamás úgy jellemezte századunkat, mint a fu
tás és akarás idejét, de mégis a könyörülő Isten győ
zött. Nagybocskay Tamás egyházmegyei felügyelő a 
maradandó lakozásunkra mutatott, aki minden na
pon velünk van! Szimon János soproni lelkész 24 évig 
volt Ecsenyben lelkész, most hálára, hitre, hűségre és 
a hívás elfogadására buzdított. Madarász István ny. 
lelkész a vigasztalás feladatára, Szemerei János kapos
vári lelkész a közös gyökerekben való megmaradásra, 
Smidéliusz Gábor s. lelkész a Balaton déli gyülekeze
tek együttérzésére mutatott rá. Visszatekintés hála
adással -  előre tekintés reménységgel. Ez volt ennek 
a napnak összefoglalója. Kint viharos szél tombolt 
ezen a vasárnapon -  bent megnyugvás, megbékélés és 
reménység melegítette a szíveket.

tszm

HITOKTATÓK ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA
1997. április

„.. .Aki a fügefát gondozza, az eszi a gyümölcsét."
(Péld. 27,18)

Hányán?
Gyakorta megesik, hogy az első kérdés egy alka

lommal kapcsolatban ez: Hányán voltak? Nos, idén 
sokan voltunk együtt, hozzávetőleg hetvenen. Elége
detten legeltettük szemünket a tömött széksorokon. 
A legkülönbözőbb korosztályok voltak együtt a Faso
ri Evangélikus Gimnázium dísztermében: nyugdíja
soktól kezdve a huszonévesekig, a fővárosból és vi
dékről egyaránt.

Nyitány
Tamásyné Szabó Erzsébet áhítatával indult a nap. 

„ ...A z elfajult nemzedék között ragyogtok, m int csilla
gok a világban. ” A  fényt adásra való lelkes felszólítás 
igéi után énektanulás következett, amibe Szebik 
Imréné beleillesztett egy skandinávos tánc-betétet is. 
Ezt követően ár. Muntagné Bartucz Judit ismertette a 
nap programját, abban a reményben, hogy a résztve
vők kitartanak a nap zárásáig, és élnek az összes lehe
tőséggel, amit ez a találkozó nyújtani tud számukra.

Délután
Ebéd után került sor a csoportos munkára, amire 

sajnos, csak a résztvevők alig kétharmada maradt ott. 
A  két előadó saját előadásával kapcsolatos kérdések 
közös megvitatására adott lehetőséget, ezen felül a 
találkozón első ízben megjelentekkel dr. Muntagné 
Bartucz Judit indítványozott beszélgetést, valamint 
„szemléltetés és vizuális kultúra a hitoktatásban” -  cím
mel magam is vállalkoztam egy csoport vezetésére. E 
csoport együttgondolkodásának talán ez a mondat 
szolgálhat összegzésül: Vigyázni kell, nehogy a gyer
mek számára vallás és giccs -  éppen a képanyag alap
ján -  összekapcsolódjon, mert akkor idővel (vizuális 
és ízlésbeli fejlődésével) a giccs elutasításával a val
lást, illetve hitéletet is elutasítja. A csoportbeszélgeté
sekről beszámolók készültek, így a végén mindenki 
összegezhette, miből állt össze a találkozó tartalmi 
része.

Értékelés
Hogy ki milyen tanulságokkal tér vissza a saját 

munkájához? Nem tudom. Egy találkozó elvileg an
nak a lehetőségét teremti meg, hogy szót kapjon egy- 
egy vélemény, probléma és az elhangzó vélemények, 
kérdésfelvetések a közösség mércéje és a szaktudás 
elvi mércéje szerint ítéltessenek meg. Mindazok, akik 
csak az előadáson való részvételt választották, nem él
tek a megnyilvánulás lehetőségével. Kár. Ám lehet, 
hogy egy még nem igazán körvonalazott, elvileg nem 
tisztázott hozzáállás áll a háttérben. Ki tudja. A részt
vevők egy része hazavitte magával a kérdéseit és véle
ményét, hogy továbbra is egyedül legyen a saját ne
hézségeivel. pap mindig egyedül van” -  mondogat
ta nekünk dr. Prőhle Károly. Nem biztos, hogy a hitok
tatónak -  a paphoz, lelkészhez hasonlóan -  mindig 
egyedül kell lennie.

Nagy Zoltán

A hívás elhangzik
Előadások

Nincs jó találkozó jó előadás nélkül. Idén dr. Szabó 
Lajos teológiai tanár és Takácsné Kovácsházi Zelma 
lelkésznő kaptak felkérést. Dr. Szabó Lajos pro
fesszor az iskolai hitoktatás korba ágyazottságára, s 
az ebből adódó kihívásokra kívánt rávilágítani. A hit
oktatásról úgy beszélt, mint egy nagyszerű és megtisz
telő lehetőségről. Kiemelte a hitoktató személyét, és 
hivatkozott arra, hogy az újabb valláspedagógiai szak
könyvek szinte mindegyike ezzel a témakörrel kezdi a 
kérdés megtárgyalását. Emlékeztetett arra a régi sza
bályra, hogy a megismerés, a tanulás és az elmélkedés 
szorosan összefüggő logikai sort alkotnak, amiről 
nem feledkezhet el az evangélikus hitoktatás sem.

Thkácsné Kovácsházi Zelma nem annyira tág prob
lémakörben mozgó előadást vállalt: az egyháztörté
net tanításának elvi kereteit és szívét kívánta felvázol
ni. Hérodotosz nyomán -  aki a történetírás atyjaként 
ismert -  megfogalmazható az elv, hogy nyolcegység
nyi bevezető kell kétegységnyi tárgyaláshoz -  ilyen 
arányok mellett tételezhető fel az, hogy a történetnek 
„lesz csattanója”. A  puszta leírásnál nem állhat meg 
sem a történész, sem a tanár, hiszen a történettudo
mány az oknyomozó szándék nélkül megkérdőjelez
hető. Ezután ismertette az egykori és jelenlegi törté
nelem- és egyházfelfogásokat. Megállapítása szerint a 
keresztyén hit azt sugallja, kell hogy legyen a történe
lemnek értelme. Bár a történelem küldetése kérdé
ses, nem így az egyház, mely abban kell hogy külön
bözzön tőle, hogy „van küldetése”. Az egyház megha
tározását a segítés, a talponmaradás és bátorságot 
adás funkciójában ragadta meg, és abban a szerepé
ben, hogy választ tud adni a kor általános félelmére, 
szorongására.

Bennem évekkel ezelőtt meg
szólalt ez a hang, s most már sze
retném továbbadni, mindenkinek 
elmondani. Jó lenne találkozni 
egymással, átélni a nagyobb közös
ség élményét! Sok a pesszimista 
vélemény, néha keserűek a szám
adatok egyházunk, gyülekezeteink 
létszámát illetően, de a teljes való
ság szebb és örömtelibb ennél! So
kan imádkoznak, dolgoznak, szol
gálnak Isten ügyéért evangélikus 
egyházunkban is! Hiszem, hogy 
egyházunk Isten kezében áldásos 
küldetést végezhet ebben a világ
ban s hazánkban.

Bátorításra van szükségünk! A 
feltámadott, élő Krisztus bátorítá
sára és tanítványainak egymás felé 
irányuló biztatására is. A közös

hitvallás, az egymás szemében fel
ismerhető azonos lélek megerősít, 
megvidámít! Remélem, az álom 
valóság lesz, s augusztus 23-án reg
gel a paksi sportcsarnokban meg? 
szólalnak a fanfárok, s felhangzik 
a nagy gyülekezet ajkán élettel tel
ve az „Erős várunk... ”

A szervezés már 1996-ban elin
dult. Végigjárva a hivatalos lépcső
fokokat, meghallgatva nem hivata
los véleményeket, pozitív visszajel
zéseket kaptam. Most az egyház 
népén a sor, hogy szembenézzen 
önmagával, az egyház jövőjének 
kérdéseivel. A szervezés az egyház
megyékre alapul. Minden egyház
megye nagyságának arányában kap 
egy adott részvételi keretszámot, 
amivel gazdálkodhat és tovább 
oszthatja a gyülekezetek számára. 
A jelentkezés a gyülekezetben név 
szerint történik. Hasznos, ha a 
Paksra utazás is egyházmegyei 
szervezésben valósul meg buszok
kal, mert így jobban lehet irányíta
ni és beosztani az étkeztetést, a 
szálláshelyekre utazást stb. A  mo
dem, korszerűen felszerelt, lég
kondicionált sportcsarnok komfor
tos otthonérzést nyújt majd a részt
vevőknek. Környezete rendezett, 
gondosan ápolt és tisztán tartott az 
egész újvárosi résszel együtt.

Paks szép fekvésű, 20 000 lakosú 
kisváros a Duna mentén, Buda
pesttől 110 kilométerre. Az atom
erőmű révén országosan ismertté 
vált település lakói vendégszere- 
tőek, befogadó szívűek. A paksi 
evangélikus gyülekezet, a város és 
a Tolna-Baranyai Egyházmegye is 
készül a találkozóra, és immár a 
hívás is egyre hangosabban és na
gyobb körben szólal meg:

.Jöjjetek! Mindenkit nagy szere
tettel és reménységgel várunk!”

Szabó Vilmos Béla

MEGHÍVÓ
A Tótkomlósi Evangélikus 

Egyházközség 
Szeretetotthonának 

első üteme elkészült 
Használatba vétele előtt 
hálaadó istentiszteletet 

tartanak 
1997.'m$)us 3-án, 

szombaton de. 11 órakor. 
Az istentiszteleti szolgálatot

D. dr. Harmati Béla 
püspök végzi.

Szeretettel hívják 
az érdeklődőket
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m  GYERM EKEKNEK jg ,  fK F I A T A L O K N A K

Egyszer egy magányos remetéhez látogatók érkeztek, akik ezt 
kérdezték tőle: „Mondd, mi értelme annak, hogy ilyen visszavo
nultan és csendben élsz?” A remete éppen vizet húzott a kútból. 
„Nézzetek csak bele ebbe a kútba!” -  biztatta látogatóit „Nem 
látunk semmit!” -  felelték azok meglepetten. Kis idő elteltével 
a remete megismételte a felszólítást: „Nézzetek bele a kútba! 
Mit láttok?” „Most már látom magam, és fölöttem az eget!” -  
kiáltotta az egyik vendég.

„Látjátok, amikor a vizet mertem, a víz nyugtalanul hullám
zott. Most pedig nyugodt, sima, mint a tükör. Ez a csend titka: 
megláthatod magad, és megláthatod az ’eget’”.

Segíts, Istenem, hogy én is nap mint nap rátalálhassak a 
csendre. Néhány percre becsukva az gjtót, hogy ne éljen el az 
utca zqja. Ne zavaijon a veszekedés zqja. Hadd tudjam magam 
megvizsgálni, és hadd figyelek a Te hangodra!

A LÉLEK GYÜMÖLCSEI VEDD ÉS OLVASD!

Türelem
Szerintetek az emberek körülöttetek türelmetlenek, 

vagy türelmesek? Ti milyenek vagytok egymáshoz a min
dennapokban, az iskolában, otthon? Ugye általában a 
felnőttek elvárják a gyerekektől, hogy már egészen kicsi 
korban várják ki, amíg rájuk figyelnek, amíg teljesítik ké
réseiket. A legtöbb gyerek önzőén azt szeretné, hogy 
azonnal teljesüljön minden kívánsága, és ha ez nem kö
vetkezik be, türelmetlen lesz. Ugye előfordult ez már ve
led is? Pedig igazán akkor viselkedünk helyesen, ha meg
próbálunk türelmesek lenni. Nézzük csak, mikor is?

Például: Ha sorba kell állni az uzsonnáért, vagy az ebé
dért. Ha tudjátok a tanítótok által feltett kérdésre a vá
laszt, jelentkeztek, de nem azonnal benneteket szólíta
nak. Milyen nehéz ilyenkor nyugodtnak, türelmesnek 
lenni. Ha valaki el akar mesélni valami fontosat, milyen 
nehéz kivárni, amíg a másik beszél. Sok-sok példát lehet
ne még sorolni.

Gondolkodj csak! Kitől tanulhatsz végtelen türelmet, 
amely szeretettel van tele? Igen, egyedül Jézus Krisztus
tól!

Ő az, aki mindannyiunknak példát mutat arra, hogyan 
lehet szeh'den, türelmesen meghallgatni, tanítani máso
kat. Szeretettel elhordozni az ellenséges indulatokat, a 
gúnyolódást. Tanulhatunk Jézus emberszeretetéből, bé
ketűréséből. Jézus Krisztus minden tettével, minden sza
vával a békességes tűrésre, a szelíd, nyájas magatartásra 
nevel bennünket.

Őszintén gondolkozz el azon, hogy te mennyire vagy 
türelmes a felnőttekkel, a társaiddal szemben. Jól esik 
neked is, ha megértőén, türelmesen figyel rád valaki, aki 
bízik benned, és ezt érzed tekintetében, mosolyában. Jó 
tudni, hogy van ideje számodra. Az Úr Jézusnak van ide
je rád, türelmesen meghallgatja imádságaidat. Milyen 
megnyugtató a számodra, hogy Jézus segít neked abban 
is, hogy türelmes légy.

Rutayné Tóbiás Ibolya

Humorzsák
-  Tisztelendő úr! Nagyon szeretnék hitoktató lenni.
-  Van valami előképzettsége?
-  Van. Az, hogy magam is voltam gyerek.

#
A tanár kérdése diákja édesapjához:
-M iért kelt a fia reggelenként olyan álmos benyo

mást, amikor az iskolába jön?
-  Tetszik tudni, a tálentumok miatt, amelyek benne 

szunnyadnak...

Játékos ismerkedés a Bibliával
Ha az itt található darabokból összeállítod az ere

deti képet, Jézus egyik példázatának részlete válik fel
ismerhetővé. Melyik ez a példázat, és hol található a 
Bibliában?

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

A konfirmáció -  általában -  a 
csecsemőként megkeresztelt gyer
mekek nyilvános hitvallása, amely 
egyben feltétele az első úrvacsora
vételnek is. De szükség ván-e kon
firmációra? Nem lenne elég a ke- 
resztség? Jó-e, hogy a konfirmáció 
feltétele az úrvacsoravételnek? E 
kérdések megválaszolása előtt te
kintsük át, mit jelent a keresztség, 
a konfirmáció és az úrvacsora való
jában, és, hogy az eredeti tartalom 
mivé válik bizonyos helyzetekben.

A Szentlélek és víz általi kereszt
ség Jézustól való szentség, ő  volt 
az első, aki Szentlélek és víz által 
kereszteltetek meg (Mt 3,15), és 
ma ő  az, aki a kereszteléskor 
Szendéikét adja a víz mellé. Igaz 
ugyan, hogy a megtérés legtöbb
ször nem abban a pillanatban tör
ténik, amikor valakit megkeresz
telnek, és a keresztség önmagában 
nem elég az üdvösséghez sem, a 
keresztelés mégis jelentőségteljes 
esemény. Az Igével együtt felraj
zolt három vízkereszttel -  a lelké
szen keresztül -  tulajdonképpen 
Isten jelöli meg gyermekeit. A 
homlokunkra írt jelet többé nem 
lehet letörölni: ezentúl senki nem 
választhat el minket Istentől, (ő  
nem hagy el minket akkor sem, ha 
mi megfeledkezünk Róla, vagy el
fordulunk Tőle. 2Tim 2,13).

Az első úrvacsora eseményeit 
több helyen is megtalálhatjuk 
a Bibliában (Mt 26,26-28; Mk
14.22- 24; Lk 22,19-20; lKor
11.23- 25), erre most nem térnék 
ki részletesen. Annyit viszont em
lítsünk meg róla, hogy úrvacsora-

A konfirm ációról
vételkor ostya és bor formájában 
valóban az Ú r testét és vérét 
vesszük magunkhoz, ezért erre az 
alkalomra komolyan kell készülni, 
„Mert a ki méltatlanul eszik és iszik, 
ítéletet eszik és iszik magának, mi
velhogy nem becsüli meg az Úrnak 
testét.” (lKor 11,29; lK or 11,27). 
Ez mindenkire vonatkozik, aki az 
úrvacsorával él: legyen az illető 
gyerek, felnőtt, hívő vagy hitetlen.

Mint már említettem, a konfir
máció a megkereszteltek Isten és 
ember előtti hitvallástétele. Ideális 
esetben a konfirmandusok már 
hitben járnak vagy nagyon közel 
vannak ehhez, de legalábbis hiszik, 
amit Isten és a gyülekezet előtt ki
jelentenek. Ezért a konfirmáltak 
között nagyobb a hívők aránya, 
mint azok között, akik nem vettek 
részt konfirmációi oktatásban és 
nem is konfirmáltak. Az egyházi 
törvényekben -  szerintem -  ezt ve
szik alapul, amikor konfirmáció
hoz kötik az úrvacsoravételt. Ezzel 
próbálják védeni azokat, akik mél- 
tadanul ennék és innák Krisztus 
testét és vérét.

Ezek helyett azonban gyakran 
egészen mást látunk. A  keresztelő
ből és a konfirmációból sokszor 
csinálnak tartalom nélküli szertar
tást, mondván: „Ha mindenki más 
ezt teszi, miért maradjon ki belőle 
a mi gyerekünk?”. A falvakban és 
a kisvárosokban ez még durvább 
formát ölthet. Előfordul, hogy 
megszólják, kiutálják azt a csalá
dot, amelyben a gyerekeket nem 
járatják hittanra, istentiszteletre.

A keresztség és a konfirmáció

komolytalan eseményként való ke
zelése is elég nagy probléma, de 
talán még súlyosabb gond, ha az 
úrvacsorát pusztán a szokások 
miatt eszi és issza valaki. Ugyanis 
az illető így Jézus testét és vérét 
éppenhogy nem bűnei bocsánatá
ra, hanem saját kárára veszi.

Végül megpróbálok válaszolni a 
bevezetőben feltett kérdésekre:

Konfirmációra két okból is 
szükség van. Az egyik ok az, hogy 
a keresztség és a konfirmáció 
együtt egy Isten és ember közti 
szövetségnek felel meg. A  kereszt- 
ségben Isten hív el minket, nevün
kön szólítva, a konfirmációban pe
dig mi teszünk bizonyságot arról, 
hogy elfogadtuk ezt a hívást, és Is
tennel való közösségben kívánunk 
élni. A  konfirmáció szükséges vol
tának másik oka épp a kelletlenül 
vagy érdektelenül konfirmálókra 
vonatkozik. Amiatt, hogy konfir
málniuk kell, eljárnak a gyülekezet 
alkalmaira és az istentiszteletek
re, ahol Isten Igéjét hallgathatják, 
keresztyénekkel találkozhatnak. 
Ezek hatására esetleg felébredhet 
az érdeklődésük és hitre juthat
nak.

Az úrvacsorát viszont nem köt
ném a konfirmációhoz, mert nem 
tudok róla, hogy a Bibliában ilyes
mi lenne. (Ha mégis van, ezen állí
tásomat kész vagyok visszavonni.) 
Krisztus minden emberért adta az 
ő  testét és vérét, így mindenkit 
megillet az úrvacsoravétel lehető
sége, akár konfirmált már az illető, 
akár nem.

Szombath Katalin

Megerősödni! (?)
A  konfirmációval kapcsolatban feltett három kérdés

re fiatalok és idősebbek válaszoltak, és válaszolhatnak a 
lap hasábjain. A  véleményeket a szerkesztőségbe kérjük 
küldeni

Valóban megerősödést jelentett számodra a konfir
máció?

-  Akkor még nem, mert 13 évesen nem igazán fog
tam fel a lényegét.

-  Semmit. Fellélegzést jelentett, hogy nem kell to
vább a vizsgától rettegni.

-  Nagyon akartam hinni, Istennek tetsző módon él
ni, de sokszor kudarcot éltem át. Csak kegyelem
ből lehet!

Mennyien maradtatok a régi csoportból, akik akti
val) járnak templomba. Mennyire igaz, hogy a kon
firmáció többeknek inkább „kikonfirmálkodás”-t je
lent?

-  Kb. a fele csoport maradt meg (6 fő). Volt, aki ki
fejezetten csak kikonfirmálni jött, s ezt nem is tit
kolta.

-Negyvenegy éve konfirmáltam. Ma már senki 
sincs itt a csoportunkból.

Meghatározó-e Neked a konfirmációi igéd? Kísér-e a 
mai napig?
■ ■ ^Igen, nagyon! Eléggé személyre szólt-

-  Kb. 25 évig nem is tudtam, mi volt az igém-.Most 
szinte napról naprá fényesebben ragyog.

-  Igen, sokszor erőt ad, vigasztal. *

KUTAS KÁLMÁN:

Isten nélkül -  Istennel
Isten nélkül hal voltam a fövényen -  
vízcsepp-parány, akire tűz lehel -  
száradt fűszál, magasló orom-élen -  
madár, akit tört szárnya nem emel...

...S  jött hozzám O -  lényembe behatolt, 
s ím éltet víz, fény... emel szárny... ül a holt.

Séta a Római Birodalom két városában
(Néhány héttel ezelőtt szerkesztősé
günkben telefonon érdeklődtek, hogy 
a víziorgona, amelyről lapunkban 
egyszer írtunk, még látható-e? Örven
detes, hogy Olvasóink így felfigyelnek 
írásunkra -  mert a cikk 1994. május 1- 
jei számunkban jelent meg. Mostani 
írásunk válasz is a kérdésre.)

Az Aquincumi Múzeum több mint százéves épülete, előtte az 
aquincumi polgárváros maradványai (Fotó: U. Schild)

Két római város, A q u i n c u m ,  a mai Budapest vá
roselődje és A u g u s t a  R a u r i c a ,  a mai Augst 
(Svájc) a római korban a Római Birodalomhoz tartoz
tak. Csak egyik a Rajnánál fekvő kolónia, a másik a 
Duna menti provincia fővárosa volt, most mégis 
e g y ü t t  l á t h a t ó k  j ú n i u s  2 2 - i g  a B u d a 
p e s t i  T ö r t é n e t i  M ú z e u m b a n .  Azaquincum i 
és a svájci ásatások csodálatos leletei együtt vezetik visz- 
sza a látogatót a Kr. u. I. évszázadba. Csaknem hétévi

előkészületi munka után került sor a svájci-magyar ki
állítás megnyitására. Nagyjából azonos szempontok sze
rint vizsgálták a régészek, a kutatók a városok történetét, 
építészetét, gazdaságát, lakóinak életmódját, vallási éle
tét, szokásait, mindennapjait.

Az aquincumi orgona rekonstrukciós mása (Fotó: U. Schild)

M indkét város a 
Római Birodalom 
része volt. A  rend
kívüli igényességgel 
válogatott anyag 
elhelyezése a mú
zeum hatalmas 
méretű pincerészé
ben, lépcsőkkel is 
kihangsúlyozott te
rek és termek, vilá
gítás és hanghatás 
-  képzeletbeli uta
zásra viszi a törté
nelem, a kultúra, a 
m últ iránt érdeklő
dőket. Közben lát
hatja és hallhatja 
az egyedülálló ze
nei emléket, az 
aquincumi orgo

Mozaikpadló Augusta Rauricából, 
a geometrikus díszítésű keretbe fog
lalt képmezőkben gladiátorviada
lok ábrázolásával (Fotó: l). Schild)

nát és gyönyörködhet a kaiseraugsti híres késő római 
kori ezüst kincsben. Mintegy hatszáz tárgy, régészeti le
let, melyet a két ország több m int száz szakembere dol
gozott fel, állított össze a közös múltból.

Hagyomány és népszokás, vallási közösségek, a római 
császár és a római istenek templomai mellett a kelta is
tenségek szentélyei Amfiteátrumok és sportlétesítmé
nyek, szórakozóhelyek, fürdők, piacok, bevásárlóhelyek. 
Városrészek, épületek makettjei, lakások berendezése, 
konyhák, edények, ipari és házi munkához szükséges 
szerszámok, eszközök, korabeli ruhába öltöztetett 
bábuk... A  világítás, a hanghatás, a gyönyörű falfestmé
nyek, a mozaikpadlók, képek és szobrok, miniden a kép
zeletbeli utazást segíti vissza a múltba, amikor az ott élő 
kelta népesség találkozott a római hódítók kultúrájával

J ú n i u s  2 2 - i g  l á t h a t ó  a k i á l l í t á s  a 
B u d a p e s t i  T ö r t é n e t i  M ú z e u m b a n ,  a Bu

davári Palota E-épületében naponta 10-18 óráig (ápri
lis 30-ig keddenként zárva).

A z együttes kiállítást 1998 márciusától a svájci 
Romermuseum Augst mutatja be, a két ország a két 
múzeum jó  kapcsolata, együttműködése jegyében.

Schelken Pálma

Jó hírek
az Evangélium Színházról

Magyar protestáns ökumenikus színházunk a mille- 
centenáriumra Sík Sándor „István király” című drá
máját nagy sikerrel mutatta be. A  közeljövőben már a 
25. előadásához érkezik, amelyet a nagyváradi Szigli
geti Színházban tartunk meg nagy érdeklődés köze
pette.

Itt adunk hírt, hogy az „István király” előadásunk a 
budapesti szereplésen kívül Miskolcon a Nemzeti 
Színház Kamara Színházában, Szegeden a Nemzeti 
Színházban, Szentendrén, Komlón nagy sikerrel hir
dette színházunk „örömhírét”.

Gazdag programmal készülünk az idei új bemuta
tónkra; Illyés Gyula „A KÜLÖNC” című Teleki Lász
ló drámájára, a Reformáció ünnepe előtt, továbbá de
cemberben egy karácsonyi pásztoijátékra.

Ezúttal köszöntjük azokat a lelkes nézőinket, bará
tainkat, akik az 1%-os személyi jövedelemadójuk fel
ajánlásával segítik működésünket. Színházunknak 
Baráti Köre is van, amelyre felhívjuk az érdeklődők 
figyelmét. Ősz elején tartandó következő összejövete
lünkre majd időben adunk értesítést az Evangélikus 
Életben.

Udvaros Béla 
a Színház művészeti vezetője
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Jövőkeresés a zsinaton Sulyok Imre köszöntése
„Az egyház jövője és a jövő egy

háza” címmel készülünk egyházi
gyülekezeti találkozóra, megbe
szélésre, fórumra Pakson, 1997. 
augusztus 23-24-én. Egyházunk a 
legutóbbi évek változásai sodrá
ban, élve a nagyobb szabadság és 
felelősség ajándékaival, keresi a 
feladatait, gazdagítja intézmény- 
rendszerét. Ez azt jelenti, lebontva

I a gyülekezetek szintjére, hogy 
minden egyházközségben újra kell

I számolni, hányán is vagyunk. Meg 
kell mozgatni azokat és visszahív
ni, akik az elmúlt évtizedekben fé
lelemből vagy alkalmazkodásból 
távol kerültek a templomtól, újra 
kell gondolni az istentiszteletek, 
bibliaórák, hitoktatás, konfirmá-

I ció, látogatások alkalmait. Sok 
gyülekezetben épülnek új templo
mok, létesítmények, indítanak 
óvodát, iskolát, ha erre lehetőség 
van. Az egyház jövője a gyülekeze
tekben végzett munkában dől el, 
eleven gyülekezetek jelenthetik a 
jövő egyházát.

Törvényhozó zsinatunk kereken 
hat éve keresi azokat a megoldáso
kat, próbálja megalkotni azokat a 
törvényeket, amelyek keretet ad
hatnak a jövő • egyházának. Ez a 
munka nem könnyű, sokan belefá
radtak, megsértődtek, lemondtak, 
mások ott vannak továbbra is, de 
kijelentik, hogy holtpontra jutot
tunk abban az ügyben, milyen le
gyen a jövő egyházának struktúrája.

A  kérdéshez az is hozzátartozik, 
hogy egyházunkban az egyházpoli
tikai viták a legutóbbi években 
nem annyira a különböző egyházi 
testületekben, presbitériumokban, 
közgyűléseken folytak, hanem a 
zsinaton. A zsinati törvényjavasla
tok egyik vagy másik egyházpoliti
kai tábor gondolkodását tükrözték 
a múltra és a jövőre vonatkozólag. 
Az újabbat, a jobbat akarás, a vál
toztatni akarás, az egyházi struktú
ra javítása általános szempont volt 
és maradt. A nagy kérdés viszont, 
mit kell megváltoztatni és hogyan.

A zsinat végére érve elmondhat
juk, számos jó törvényt alkotott 
meg az elmúlt évek folyamán. 
Akadtak olyan törvények is, ame
lyeket már meg kellett változtatni, 
mint például az oktatási és a felső- 
oktatási törvédyt,v:hiSzen váltoátá®' 
az állami rendelkezések. Az alap
vető ellentét- o ff tálálható, áhő r 
egymásnak feszül két elképzelés: 
maradjon a jelenlegi struktúra, az
az a két egyházkerület, az egyház

megyék jelenlegi beosztása, mond
ják az egyik oldalon. Természete
sen az esperességi és az országos 
egyházi szinten lehet munkát, fele
lősséget leadni az esperességek- 
nek, míg központosítani és szakági 
osztályokat kiépíteni az országos 
szinten kell. így a kerületek admi
nisztrációja, a püspökök feladatai 
lesznek kisebbek.

A másik felfogás abból indul ki, 
hogy a jelenlegi két püspökség föl
tétlenül megváltoztatandó. A vita 
hevében még olyan szélsőséges 
egyházpolitikai minősítések is el
hangzottak, hogy a kétkerületes 
struktúra „egyházkorlátozó” és 
„alkalmatlan a fejlődésre”.

Lássuk be, hogy a háromkerüle- 
tes vagy négypüspökös struktúra is 
lehet egyházkorlátozó és fejlődés
re alkalmatlan adott esetben, mert 
nem a kettes vagy a hármas egység 
önmagában a jó vagy a rossz. Az a 
kérdés, milyen „fékek” kerülnek 
beépítésre a törvényekbe, hogy 
megakadályozzák az egyházi belső 
diktatúrát, és biztosítva legyen a 
szélesebb demokrácia. Ugyanígy 
az is kérdés, hogy egy-egy két-, há
rom- vagy négykeiületes struktú
rában milyen a „motor”, hogyan 
sikerül biztosítani a missziói len
dületet, a teológiai és oktatási 
munkát, a szeretetszolgálatot.

Az a véleményem, hogy a mai 
körülmények között, a jelenlegi 
létszámot és munkát figyelembe 
véve, és gondolva a hasonló más 
evangélikus egyházi példákra is, 
magyarországi egyházunknak 
nincs szüksége három vagy több 
püspökségre! A négyes kerületi 
beosztás annak idején egy THanon 
előtti nagymagyarországi evangéli

kus egyházra volt méretezve, ahol 
hozzánk tartozott a jelenlegi szlo
vák, vajdasági, szlovéniai, erdélyi 
és ausztriai-burgenlandi egyház is.

Még valamit ajánlok meggondo
lásra: az elmúlt évek jelentős vál
tozásait, az újraszerveződést, isko
larendszerünk újraépítését, diakó- 
niai intézményeink fejlesztését, 
templomépítéseket mind ebben az 
ún. „egyházkorlátozó” és „fejlő
désre alkalmatlan” kétkerületes 
rendszerben éltük meg, sőt ebben 
dolgozott hat éven át a zsinat. 
Annyira rossz lenne az a struktúra, 
amelyikben vagyunk, hogy nem le
het benne élni, dolgozni, remélni, 
jövőt építeni?

A szocialista iparra és admi
nisztrációra volt jellemző, hogy ha 
bajok voltak, akkor átszervezést 
határoztak el. Nem a munka minő
ségén, az alkatrészellátáson vagy a 
vezetési módszereken javítottak, 
hanem „átszerveztek” mindent. A 
hibák pedig megmaradtak az új 
struktúrában is.

Kérdezzük meg magunktól, 
mert mások is kérdezik, az lenne 
hatéves zsinati munka után az óri
ási eredmény, hogy két püspök he
lyett három püspökös rendszert 
vezetünk be? Azaz a főnökök szá
mát növeljük, amikor nincs ele
gendő és megfelelően felkészült 
lelkészünk, hittantanárunk és 
presbiterünk?

Az a reményem, hogy van annyi 
józan belátás egyházunkban és a 
zsinat tagjaiban, hogy az egyház 
jövőjét nem áldozzák fel az egy
házpolitika oltárán. Az egyházi 
struktúra alakítását pedig elvégez
heti majd a következő zsinat.

Dr. Harmati Béla

Ö K U M E N IK U S  M IS S Z IÓ I TA LÁ LK O ZÓ
A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa és a Magyar Katolikus Egy

ház közös Teológiai Bizottsága 1997. május 07-én (áldozócsütörtököt megelőző 
szerdán) 9J0 és 17.00 között

Ökumenikus Missziói Ihlálkozót
rendez Szentendrén a Péter Pál római katolikus templomban. A találkozó főté
mája: a Magyar Biblia.

Délelőtt előadások hangzanak el a Biblia fordításáról, terjesztéséről. Délután 
fórum keretében kerül sor a közös ökumenikus bibliafordítás gondolatának és 
nehézségeinek megbeszélésére. Ezt követően a dunavarsányi 724. számú Kossuth 

! IyíUio^Qserki^c&apat színjátszói adják elő a Tékozló fiú  példázatának zenés sz^-. 
padi feldolgozását.

_ , A falálkPZQt ökumenikus istentisztelet zárja, melynek liturgiájában a magyar- 
országi történelmi egyházak vezető személyiségei szolgálnak.

E találkozóra minden érdeklődő, a keresztyén misszió iránt elkötelezett testvért sze
retettel hívunk és várunk.

Ökumenikus Teológiai Bizottság

PEDAGÓGUSKONFERENCIA
Az Evangélikus Teológiai Akadémia Hittudo

mányi Egyetem, a Magyarországi Luther Szö
vetség és az Orosházi Evangélikus Iskola or
szágos pedagóguskonferenciát rendez Oroshá
zán 1997. július 3-tól 5-ig„Tanítványként taníta
ni -  tanítványok tanítása” címmel.

Szeretettel vátjuk az evangélikus oktatási in
tézmények, valamint más iskolák, óvodák ér
deklődő pedagógusainak jelentkezését 1997. 
május 15-ig.

Keresztyén pedagógusként megbízást kap
tunk arra, hogy tanítványainkkal megismertes
sük Istent, és megtanítsuk nekik mindazt, amit 
Krisztus átadott nekünk. E küldetés teljesítésé
hez kívánunk segítséget adni ezzel a konferen
ciával is, melyet az előző évek sikeres találko
zóinak folytatásaként ajánlunk.

Szeretettel vátjuk azokat, akik m ár ismerős
ként, s azokat is, akik újonnan kapcsolódnak 
be ebbe a továbbképzési programba. A konfe
rencia várható költsége: 2500,- Ft.

A jelentkezéseket a következő címre várjuk:
Orosházi Evangélikus Általános Iskola, 5900 

Orosháza, Bajcsy-Zs. u. 1.

A  konferencia meghívójá
hoz kedvcsinálónak közöl
jük az alábbi beszámolót a 
tavalyi konferenciáról.

*

Isten iránti hálával és 
szeretettel gondolok visz- 
sza arra a négy napra, 
melyet Urunk megenge
dő kegyelméből tölthet
tünk együtt a nyári kon
ferencián.

Győr, Budapest, Sop
ron után 1996-ban az 
aszódi kollégium adott 
otthont a Pedagógus
konferenciának. Milyen 
nagy szükség van erre az 
alkalomra! Mutatta ezt 
a jelentkezők nagy szá
ma is: 107-en gyűltünk 
össze. Evangélikus in
tézményből: 82, evangé
likus gyülekezetből 25- 
en érkeztek.

Örvendetes, hogy 
egy-egy evangélikus is
kolából, óvodából, illet
ve egy-egy gyülekezetből a testület 
egésze vagy nagy százaléka jelen 
volt, de hálaadó szívvel örülünk 
annak is, ha csak egyvalaki érke
zett.

Hivatásunk betöltéséhez nagy 
szükségünk van arra, hogy erősöd
jünk a hitben, hogy a hívő ember 
szellemiségével, lelkületével értel
mezzük és dolgozzuk fel a tananya
got, hogy Isten tetszésére formál
juk a gyermekeket, az ifjúságot.

A Keresztyén hit -  témakörben 
tartott előadást dr. Pröhle Károly 
teológiai tanár: H it és erkölcs; Ribár 
János esperes: A  gondolkodó hívő 
ember; dr. Reuss András rektor: A  
keresztény hit „formája” címmel. 
Az előadások sok oldalról világí
tották meg számunkra, hogy éle
tünk, munkánk, közösségformáló 
erőnk, emberi kapcsolataink csak 
a Jézus Krisztusban való hit tala
ján lehetnek gyümölcsözőek.

Keresztyén hit és természettudo
mány összefüggéséről szerezhet
tünk mély ismereteket Zászkalicz- 
ky Péter Deák téri lelkész és Tóth 
Endre gimnáziumi tanár (Deák 
tér) előadásából.

Keresztyén hit és pedagógiai mun
ka -  Gyapai Gábor tanár az evan
gélikus oktatás jelenlegi problé
máit vetítette elénk előadásában.

Valamennyi intézménytípusból 
referátumok hangzottak el. Az 
óvodapedagógiáról és hitoktatás
ról: Révészné Tóth Erzsébet és 
Fodomé Pecznyik Zsuzsa nagytar- 
csai vezető óvónők szóltak. A z  ál
talános iskolai munkáról Jancsó 
Kálmánná igazgató (Győr), a hit
oktatásról Krahulcsán Borbála hit
oktató (Pilis) számolt be. A neve
lőotthoni hitoktatás feladatait, 
módjait Brebovszky János pilisi lel
kész ismertette.

Az előadásokat, ismertetőket,

melyek mindannyiunk épü
lésére szolgáltak, és köve
tendő példát adtak a to
vábbi munkához, érdeklő
dés és aktív hozzászólások 
követték.

A konferencia tartalmi 
munkáját gazdagította az 
a kis kiállítás, melyet 
Aszód oktatásának törté
netéből szerveztek a házi
gazdák.

A reggeli és esti áhíta
tokat lelkészek és pedagó
gusok tartották, a konfe
rencia végét jelző isten
tiszteleten -  melyen mind
annyian úrvacsorát vet
tünk -  Detre János esperes 
hirdette az igét.

A  szabadidős progra
mok keretében a kollégák 
megismerhették Aszód 
nevezetességeit: a Podma- 
niczky-kastélyt és benne a 
freskót, a Petőfi Múzeu
mot és nem utolsósorban 
az épülő új evangélikus 

gimnáziumot. Ez utóbbiról 
dr. Roncz Béla gimnáziumi igazga
tó tájékoztatta a pedagógusokat. 
A gödöllői kastély megtekintése, 
valamint M ukk József operaénekes 
előadása is a konferencia mara
dandó élményeit növelte.

Köszönet mindazoknak, akik 
imádságban hordozták a konfe
renciát. Az előadásokból, referá
tumokból, a szervezéssel összefüg
gő feladatokból módszertani anya
got állítunk össze, melyet meg le
het majd vásárolni.

Mindannyiunk örömére: lesz 
folytatás! Az orosházi pedagógu
sok -  akiknek jelenléte ebben az 
évben is ajándék és szép szolgálat 
volt -  vállalták, hogy 1997-ben ott
hont adnak a konferenciának.

Isten áldása kísérje előkészítő, 
szervező munkájukat!

Mikus Katalin 
az aszódi kollégium igazgatója

A kelenföldi gyülekezet termé
ben szeretetvendégség keretében 
köszöntötték orgonistájukat, Su
lyok Imrét, aki a napokban töltötte 
be 85. életévét. Hálaadásra hívott 
fel Szeverényi János lelkész beveze
tő áhítata azért, hogy életét a csalá
dért, gyermekekért, egyházáért és 
az egyetemes zenei művészetért 
végzett munka kísérte végig.

Dr. Harmati Béla püspök az or
szágos egyház nevében mondott 
köszönetét az egyházban végzett 
szolgálatáért. Érzékszerveink kö
zött a legfontosabb a hallószer
vünk, a fülünk. A hallás előbb in
dul, mint az élet, a születés. A fül
ből megy tovább a többi érzék
szervbe a közvetítés, hogy tevé
kenység legyen. A zeneszerzők a 
hallást segítik elő.

Sulyok Imre családjáért és csa
ládjában élt mint zenész, a kö
szöntés alkalmával unokái zenél
tek. Gyülekezeti szolgálatot az

óbudai és kelenföldi gyülekezet
ben végzett, utóbbiban még ma is 
kántorizál. Tanított a Fasori Gim
náziumban és a Teológiai Akadé
mián, részt vett a Kantate és az 
Evangélikus Énekeskönyv szer
kesztésében, a korálkönyv mun
kájában. Egy hosszabb időszak
ban a rádió zenei osztályán is dol
gozott, és a Zeneműkiadónál őt 
bízták meg a Liszt-művek új ki
adásának szerkesztésével. Emel
lett maga is írt orgonára, zenekar
ra és énekkarra egyházi és világi 
műveket.

A kelenföldi 
gyülekezet, Bálint 
László esperes, 
Trajtler Gábor ze
nei igazgató és 
kortársa és barátja 
Fasang Árpád -  aki 
ugyanilyen munká
ban dolgozott -  
számos más barát
tal és ismerőssel 
együtt köszöntöt
ték és kívántak ál
dást további életé
re. T.

MOZAIKOK PRÉDIKÁCIÓKBÓL

Az imádság, amely átfogja a világot
„Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy' 

Máté 6,5-6*

Helmut Thielicke teológiai pro
fesszor, lelkész a második világhábo
rú végén sorozatot tartott a Miatyánk
ról Stuttgartban. Istentiszteleti hallga
tói végigélték a légitámadások ször
nyűségeit, a vége felé menő rémura
lom terrorját, majd a katonai-politi
kai összeomlást és a megszállás első 
idejét. Az istentiszteletek a nagyváros 
aránylag ép kerületében egy templom
ban kezdődtek, és egy kis gyülekezeti 
teremben végződtek, amikor már a 
városban nem volt egyetlen bombata
lálat nélküli templom sem. A  hallga
tók arcára írva lehetett látni a sorsot, 
ahonnan jöttek vagy amivel szembe 
mennek A  szónok leolvashatta ar
cukról a feszültséget, vajon nem 

•í hangzih-e fel a tkövetkező pillanatban 
q szirénák dermesztő, sikolya.

■ 1 'A Mtatyárík'átfogja az egész vilá
got, azt az „aranygömböt’’, amely kö
zépkori festményeken az Úr kezében 
pihen. Es a mi kezünkben is ott van, 
amikor imádságunkban az Úr elé visz- 
szük Lehet-e nagyobb dolog annál, 
mintha megtanuljuk imádságon át 
nézni a világot?! Ez történhet a 11 be
szédben is, melyet reménységünk sze
rint egy éven át hónapról hónapra rö
vidítve közlünk Rovatunkban pará
nyi mozaiktöredékekké lesznek az 
egykori nagyhatású egyházi beszédek 
Am  töredékükben is közvetíthetik Is
ten üzenetét nekünk más idők más 
körülményei között élő embereinek

Csak egy feltétellel mondhatjuk 
el imádságunkban ezt a megszólí
tást: Mi Atyánk!, ha előbb az Atya 
szól hozzánk és bizonyossá tesz ar
ról, hogy az élet sötét erdejében jár
va, a kiáltásunk'nem illúzió. Teszi, 
sőt megtette ezt azzal, hogy Jézus 
Krisztus maga tanít meg a Miatyánk 
imádkozására. Ő megmutatja ne
künk az Atyát: Jézus azon a módon 
van jelen, ahogyan a középkori fes
tő elhelyezte saját portréját a kép 
hátterében.

Sorsszerű jelentősége van annak, 
hogy Jézus az, akinek kezéből ezt az 
imádságot kaptuk. Minden egyes 
kérés rejtett hátterében ott van. 
Mert egyedül őbenne teljesült ez az 
egyetlen feltétel és csoda, hogy az 
Atya szólt, és találkozik velünk a sö
tét erdőben. Éppen így nézi a Biblia 
Jézus megjelenését a világon: sötét
ség borítja a földet és a népeket 
(EzS 9,1; Mt 4,16). A könyörtelen
ség, az egyedüllét, a félelem, az ár
vaság -  ez mind az Istentől való tá
voliét jele. Nem azért van ez, mert 
Isten a világot ilyennek teremtette, 
hanem azért, mert végzetes vétek 
súlya nehezedett rá. Éjszaka uralko
dik a világon, s úgy tűnik, reményte
len az éjszaka. De csodálatoskép
pen éppen Jézus hozott reménysé
get a világ éjszakájába, és atyai szív 
dobog értünk. Mindaz, amit Jézus 
mond és még inkább, amit tesz, en
nek a szívnek a visszfénye.

Jézus azt mondja, hogy mindaz, 
ami benneteket kínoz és ajkatokon 
váddá válik, az az én Atyámat és a ti 
Atyátokat közelről érinti; A ti fájdal
maitok az ő fájdalmai. Éppen ezért 
küldött engem a fájdalmaitok közé: 
Minden seb, melyet kezem érint, 
ezerszer éget engem belülről. Min
den démon, melyet kiűzök, engem 
támadt meg. Ki halna meg közüle- 
tek, hogy én ne halnék meg vele?! 
Minden szenvedéstekben és a sorso- * 
tokban barátotok és testvéretek va

gyok. Értitek ezt? És még azt is érti- 
tek-e: Aki engem lát, az Atyát látja, 
és aki engem veletek együtt szenved
ni lát, az az Atya, aki együtt szenved 
veletek? Isten fájdalmasan szenved 
értetek; értitek ezt?

Kószálnak keresztények között 
ilyen mondatok: Isten betegséget 
küldött reám; Isten magányba taszí
tott engem. Isten nemcsak kivirá- 
goztatja a virágot, hanem fagyot is 
küld rá, mely elfonnyasztja. Ezek 
téves gondolatok. A Szentírás úgy 
fogja fel a bűn, a szenvedés és a ha
lál hatalmát, mint ellenséges hatal
makat. Mindez annak a törésnek a 
jele, mely keresztülhaladt a világon.

Jézus küzdelme ama hatalmakkal 
gyakran valóban drámai módon fo
lyik le. Barátja, Lázár sírjánál „lel
kében háborgott” és szomorkodott 
(Jn 11,33), hogy ezek a sötét hatal
mak betörhetnek Isten teremtett vi
lágába, miután az ember tőle való 
elpártolása ajtót nyitott ezeknek a 
hatalmaknak. Ősi törvény, hogy 
ahol az ember megtagadja Istent és 
megfeledkezik róla, ott az emberek 
többé egymást sem értik meg. Ott 
bizalmatlanság, irigység, háború, 
testvérgyilkosság támad. Mindezt 
nem Isten akarta, mindez ősi vétek 
folytatólagos következménye. Eb
ben a feneketlen mélységben Isten 
nélkül mind mélyebbre jutunk. Ko
molyan gondolta a nyugati kultú
ránk, hogy lehet Isten nélkül élni? 
Honnan van a földrengés a népek

(I.)

világában, honnan a végzetes pusz
títás, rombolás, amelynek ember 
nem tud megálljt parancsolni? De 
mindannak, amit Isten a sötét hatal
maknak megenged, előbb mellette 
kell elmennie. Isten atyai tekinteté
vel mindent megvizsgál, cenzúráz, 
vajon alkalmas-e arra, hogy valóban 
a javunkra szolgáljon.

És miközben mellette kell elmen
nie annak, ami velem történik, nagy 
változás történik azzal: A szenvedé
sek próbák lesznek, hogy a salak le
váljék rólam, mint a nemesfémből 
az arany. A halál sötét árnyékának 
völgye, amelyen át kell mennem, a 
nyílt mezőre vezet, ahol a jó pász
tort megismerem.
. j£$ .még folytathatnánk sokféje 

rémség rajzával, ám ez a csupa go
nosz dolog az Atya keze által átvál
tozik -  és a sors álarcán, maszkján 
egyszerre atyai vonások jelennek 
meg. Minden átváltozik annak az 
embernek számára, aki egyszer Jé
zus életében és halálában meglátta 
az Atyát, és többé nem engedi el. 
Milyen hatalmas vigasztalás rejlik 
abban, amikor valamit Isten kezé
ből tudunk venni. Megszabadulok 
minden gyötrő kérdéstől a legvi
gasztalóbb kérdéshez: mi célból te
szi mindezt Isten? Megtanulok fel
nézni rá. Mert Isten a célok Istene, 
és nagy atyai terve van az életem
mel és népem életével és az emberi
ség életével.

Rövidített fordítás: Veöreös Imre

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az Evangélikus Egyház Aszódi Petőfi Gimnáziuma pályázatot hirdet 
német, angol, matematika, fizika, kémia, számítástechnika és testnevelés 

szakos tanári állásokra 1997. augusztus 16-i munkába állással.
Alkalmazás feltételei:
-  egyetemi, illetve főiskolai végzettség
-  keresztyén elkötelezettség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a kétszakos végzettség, az Evangé

likus Egyházhoz való tartozás, idegen nyelvtudás, rendezett családi élet.
A pályázathoz csatolni kell:
-  kézzel írott önéletrajzot,
-  diploma s egyéb dokumentumok fénymásolatát,
-  pályakezdők esetén erkölcsi bizonyítványt.
A pályázatokat a Gimnázium címére: 2170 Aszód, Szontágh lépcső 1. kell 

megküldeni 1997. április 25-ig.
Érdeklődni a fenti címen írásban, s a 06/30/585 832 telefonon lehet

PÁLYÁZATI HIRDETÉS
A Budapesti Evangélikus Gimnázium (Budapest VH., Városligeti fasor 

17-2L) felvételre keres a következő tanévtől, augusztus 25-i belépéssel, egye
temi tanári diplomával, lehetőleg evangélikus vallású tanárokat az alábbi 
szakokra:

férfi testnevelő (részmunkaidőben is), matematika-fizika, biológia
kémia, angol-magyar, informatika.

Jelentkezni személyesen az igazgatói fogadóórán (szerda, csütörtök 13-14 
óra) vagy a 3-224-406 telefonon lehet.

FELHÍVÁS
Ezekben a napokban ismét megmozdult Európa, segélyszervezetei a sze

génységben élő albán lakosság megsegítésére sietnek.
A Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat munkatársai, a 90-es években 

segélyszállítmányaikat kísérve, több alkalommal jártak Albániában, isme
rik az ottani körülményeket.

A Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat felhívásával a magyar lakossá
got szólítja meg és kéri anyagi támogatásukat, az albániai szenvedők mellet
ti erkölcsi kiállásukat.

A Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat európai partner segélyszerveze
tekkel közös akciókban kíván részt venni.

VELÜNK EGY JOBB VILÁGÉRT 
Számlaszám: 10 10 20 93 -  3003 3003 -  00000000
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/----------NAPRÓL NAPRA
Énekesetek az ÚRnak új éneket! Zsolt 98,1 Éne- 

] keljetek az URnak új éneket, mert csodákat tett 
I Zsolt 98,1

VASÁRNAP \ -Jóságod és szereteted kísér életem min- 
l den napján, és az ÚR házában lakom egész életemben. 
[ Zsolt 23,6 (lKor 1,7; Zsolt 98; Zsolt 33,1-12; Mt 

11,25-30; Kol 3,12-17; Zsolt 28). Fel sem fogom 
f URam, hogy mi az a minden nap. A gondok, bajok
■ korlátozzák érzéseimet. Azt még, érzékelem, hogy 
I tegnap, ma, holnap. Pedig jóságod, szereteted min- 
J den nap kísér. Sokszor éreztem, hogy nem vagyok 
I ott. Pedig ott voltál minden napon, csak én nem
■ éreztem.

HÉTFŐ -  Pál úja: A z Isten kegyelméből vagyok, ami 
I vagyok lKor 15,10 (Dán 9,18; Jak 1,17-21; Zsid 
I 11,8-22). A Szeretet Himnuszának egyik sora jut az 
I eszembe: „...ha szeretet pedig nincs bennem: semmi 

vagyok ” Tfe vagy a Szeretet, URam. Tőled kaptam 
I szeretetet már akkor is, amikor még nem is tudtam 
I Rólad. Szereteted által vagyok több. Ez a kegyelem.
1 Annyit érek, amennyi szeretetet tovább adok má- 
| soknak.

KEDD -  Szüntelenül imádkozzatok 1 Thessz 5,17 
(JSir 3,41; Jn 6,66-69; Zsid 11,23-31). Egy orvos 
egyszer úgy nyilatkozott: „Láttam embereket, akik 
amikor az orvostudomány tehetetlennek bizonyult, 
mégis meggyógyultak betegségükből, az imádság erejé
vel. A z imádság a rádiumhoz hasonló, önmagát ki
bontakoztató erő. ” Fontos a reggelt imádsággal kez
deni. „Nem mindegy az, hogy az ember a hegedűjét 
a hangverseny előtt, vagy utána hangolja-e föl.” Ha 
pedig az éjszaka közeledik, jó beszélni Istennel ku
darcainkról, apró örömeinkről.

SZERDA -  Engedelmesen megtesszük mindazt, amit 
az ÚR rendelt. 2Móz 24,7 (Lk 6,47-48; Mt 21,14-22; 
Zsid 11,32-40). Engedelmességet fogadott Izrael

népe Istennek a szövetség megkötésekor, mindezt 
égőáldozat, békeáldozat kísérte. Fontos volt a nép
nek a szövetség, mégis hányszor megszegte. Ismerős 
a kép nemcsak az Ószövetségből, hanem a saját éle
tünkből is. Megfogadtunk valamit, utána megszeg
tük. Istenünk mégsem fordul el tőlünk, hanem irga
lommal van irántunk. Jó ezt érezni, de kijátszani 
nem szabad.

CSÜTÖRTÖK -  Az egész törvény ebben az egy igé
ben teljesedik be: „Szeresd felebarátodat, mint maga
dat!” Gál 5,14 (Hós 6,6; Mt 21,18-22; Zsid 12,1-11). 
Panov apó története jut az eszembe. Egyedül élt egy 
orosz kis faluban suszterként. Almában megígérte 
neki Jézus, hogy másnap meglátogatja. Panov apó 
egész nap várta Őt, de csak egy utcaseprő melege
dett meg otthonában. Utána egy édesanyát fogadott 
be gyermekével. Tfejjel itatta meg őket. Este Panov 
apó szomorú volt, hogy Jézus nem jött el hozzá. Ek
kor hang hallatszott: „Miközben ezeken az embere
ken segítettél -  velem tetted azt.”

PÉNTEK -Nagyok és csodálatosak a te műveid, min
denható ÚR Isten, igazságosak és igazak a te utaid, né
pek királya. Jel 15,3 (IKrón 29,11; lKor 2,6-10; Zsid 
12,12-17). Csodálatosak a Te műveid. Itt vannak 
például a költöző madarak, honnan tudják, merre 
kell szállniuk? Nincs iránytűjük. Honnan tudják, mi
kor kell indulniuk? Nincs órájuk. így teremtetted 
meg őket és ez csodálatos.

SZOMBAT -  Egyikük pedig amikor látta, hogy meg
gyógyult, visszatért és fennhangon dicsőítette Istent. 
Arcra borult Jézus lábánál és hálát adott neki Lk 
17,15-16 (Ézs 63,7; lSám 16,14-23; Zsid 12,18-24). 
A „mese” szerint az egyik angyal teli kosarat vitt fel 
az Istenhez. A másik angyal kosarában alig volt va
lami. Mit gondolsz, melyik volt a kérés és melyik a 
hálaadás kosara? Te melyik angyal kosarába teszel?

Börönte Márta

Nagyító
Nemrég ütötte meg fülemet az 

új szó: megasztár. Hát szóval már 
itt tartunk. Sztár-szupersztár-me- 
gasztár. Lám, nincs felső határa az 
ember felmagasztalásának.

Amikor az ember valakit felma
gasztal, az emlékeztet a nagyító 
működéséhez. A nagyító jó talál
mány pl. azoknak, akiknek már a 
szemüveg nem elég az olvasáshoz. 
Fflntos eszköz a tudományban a 
mikroszkóp vagy a csillagászati 
távcső. Csakhogy ezeken kívül van 
másféle nagyító is. Az a nagyító, 
amit a Kísértő ad kezünkbe, felna
gyít és aránytalanul fontosnak mu
tat sok mindent, ami valójában 
nem is olyan jelentős. Ilyenek a tes
ti vágyak, a pénz, a dicsőség, a si
ker, a luxus, az élvezetek, az embe
rek dicsérete stb. Ez a nagyító mű
ködött már Káin és Ábel történe
tében, amikor Káinban irigység és 
gyűlölet addig fokozódott, míg 
agyonverte testvérét.

Ez a nagyító célokat tesz elénk 
és azt képes úgy felnagyítani, hogy

az egészség, becsület, család, lelki 
nyugalom feláldozásával is hajlan
dó valaki rohanni egy állás, egy si
ker után.

Nemrég egy futbalmeccs alkal
mával, a jegyért való tülekedésben 
nyolcvan embert tapostak halál
ra... „Működött a nagyító...”

Mindnyájunk kezében volt már 
színházi látcső. Tudjuk, hogy csak 
tőlünk függ, hogy megfordítsuk és 
akkor mindent távolinak és kicsi
nek mutat. Pl. a bűnt is szeretjük 
ilyen távolinak és kicsinek látni. 
Sokszor olyan kicsinek tűnik az is, 
hogy egyszer majd jön az élet vége, 
a halál, a számadás. Kicsinek tű
nik, hogy mi lesz az örökkévaló
ságban velünk. Hol leszünk, üd
vösségben vagy kárhozatban?

Más példák: kicsivé lesz, hogy 
vasárnap van és hívogat a harang, 
hogy édesanyád valamikor imád
kozni tanított. Kicsivé tud lenni a 
másik ember baja, betegsége vagy 
magunknál egy csodálatos gyó
gyulás, betegségünk jobbra fordu

lása -  amit természetesnek” tar
tunk. Olyan jelentéktelennek tű
nik, hogy vár valaki tőlem egy szí
vességet, amit megtehetnék, de el
mulasztom, vagy csak egy barátsá
gos szót, de nem jön ki a számon...

Gondoltunk-e már arra, hogy a 
Biblia is nagyítóval íródott? Mit je
lent ez? Azt, hogy Isten Lelke 
aránytalanul sokat foglalkozik egy- 
egy ember sorsával, akinek életé
ben munkálkodni kezd. De felna
gyítva mutatja a Biblia a bűnt is, 
amit a világ „természetesnek” tart, 
vagy ami „szót sem érdemel”.

Isten nagyítója másképp műkö
dik. Felnagyítja azt az éjszakát, 
amikor az öreg Nikodémus Jézus
hoz megy. Felnagyítja Zákeus fára 
mászását, aki onnan igyekezett Jé
zust meglátni... Felnagyítja az 
egyik keresztre feszített lator sza
vát: ,Jézus, emlékezzél meg ró
lam, mikor eljössz a te királysá
godba. ..” Felnagyítja azt a pillana
tot, amikor a bűnös asszony drága 
kenettel keni meg Jézus lábait...

Végül már csak egy kérdés van 
hátra: nálam milyen nagyító műkö
dik? Gáncs Aladár

A K Ü L M IS S Z IÓ I EG YESÜ LET  
'ZSífíS  ÉS A R Á D IÓ M IS S Z IÓ

szokásos nyári konferenciája és közgyűlése július 9-12. szerdától szom
batig lesz Piliscsabán Jézus ígérete alapján: „Veletek vagyok”. Koskai Er
zsébet és Bácskai Károly lelkészek szolgálnak evangélizáló igehirdetés
sel. Missziói felelősségtudatunkat a bajor, finn, osztrák vendégeink és a 
hazai missziók képviselői szeretnék előadásaikkal erősítem.

Várjuk a határon túli testvérek jelentkezését is. Számukra és a fiatalok 
részére igyekszünk anyagi támogatást biztosítani. A részvételi díj 2100,- 
Ft. Levelezőlapon történő jelentkezés esetén 1000,- Ft előleg befizeté
séhez szükséges csekklapot és részletes programot küldünk.

A jelentkezési határidő június 1. Címünk: 1085 Budapest, Üllői út 24.
Elnökség

OROSHÁZI KÁNTORKÉPZŐ TANFOLYAM
Időpontja: 1997. júl. 20.-aug. 2.

Hozzájárulás a költségekhez: 9000,- F t A jelentkezéshez 3500,- Ft je
lentkezési előleget kell fizetni. A jelentkezési előleg a 9000,- Ft-os költ
ség részét képezi! Befizetés módja: piros csekken.

Cím: Evangélikus Kántorképzés, 5900 Orosháza, Thék E. u. 2.
Amennyiben a jelentkezést a jelentkező felmondja, az előleget nem áll 

módunkban visszafizetni.
Jelentkezési feltételek:
-  felvételi kérelem,
-  önéletrajz (kivéve azoknak, akik tavaly részt vettek a tanfolyamon),
-  lelkészi ajánlás,
-  előleg befizetését igazoló eredeti csekkszelvény határidőre való be

küldése.
Jelentkezni lehet: 1997. máj. 16-ig!

NYÁRI CSENDESHETEK 
AZ EKE RENDEZÉSÉBEN

Az Evangélikusok Közössége 
az Evangéliumért a következő 
heteket rendezi Piliscsabán 
idén nyáron:

1. Július 22-26.: ifjúsági 
(13-25 éveseknek)

2. Júl. 28.-aug. 2.: felnőtt és 
családos

3. Aug. 4-9.: gyermek (7-13 
éveseknek)

4. Aug. 25-30.: felnőtt és csa
ládos

Részvételi díj: 4000,- Ft, de 
szükség szerint kedvezményt 
biztosítunk.

Jelentkezési cím: Széli Réka, 
1195 Budapest, Nagysándor u. 
41. Tel.: (1) 178-0859. A korlá
tozott férőhely miatt a jelentke
zéseket a levelek beérkezése 
sorrendjében fogadjuk el, de 
minden esetben választ kül
dünk.

A VASARNAP IGEJE
CANTATE!
ApCsel 16,25-34

Énekeljetek az Úrnak új éneket, 
mert csodákat tett! -  szólítja meg Is
ten népét ma is ennek a vasárnap
nak az ősi zsoltárigéje (Zsolt 98,1).

Pál apostol Szilásszal az éjszaka 
sötétjében börtöncellában ma
gasztalta Istent dicsőítő énekkel. 
Nem azért, mert nagyon szerettek 
ott lenni, hanem azért, mert a leg
súlyosabb élethelyzet sem tudta el
venni az éneklő kedvüket.

Vannak manapság emberek, 
akik a börtönben jobban érzik ma
gukat, mint szabadlábon. Biztos 
fedél van a fejük felett, megfelelő 
étkezés, orvosi ellátás illeti meg 
őket a törvény szerint. Biztonságos 
környezetben vannak, az őrök kö- 
telességszerűen ügyelnek arra, 
hogy más bűnösök ne bántsák 
őket. Saját korábban elkövetett 
bűneiknek nem válnak kárvallot- 
taivá. S tán erkölcsi elégtételt is 
érezhetnek azért, hogy az őket 
rács mögé juttatók esetleg náluk is 
aljasabbak.

Különös rab volt Pál apostol. 
Oly csodálatosan derűs, szabad és 
másokat vigasztaló ember, amilyet 
a szabad külvilágban is ritkán lehet 
találni. Aztán hirtelen jön egy pil
lanat, amikor fogoly és börtönőr 
egyszerre kiesik a szerepéből. Me
nekülhet a rab, kétségbeesik, ön- 
gyilkosságra készül az őr.

A csodálatos történet arról győz 
meg, hogy nem mindig az a szabad 
ember, aki rabokra vigyáz és nem 
az a fogoly, akire rázárták a bör
tönajtót. Pál maga ítéli kárnak és 
szemétnek azt az életszakaszt a 
múltjában, amikor hatalommal 
rendelkezett, fegyvereseknek pa
rancsolt és embereket tartóztatott 
le. Formálisan szabad ember volt, 
de mégis gonosz erők és indulatok 
rabja. Sokkal inkább volt fogoly 
akkor, amikor ő ítélt el és küldött 
börtönbe másokat, mint amikor 
maga volt a filippi börtön rabja, 
keresztyén hite miatt.

Új hang csendül fel a börtön éj
szakájában, Istent dicsérő ének. 
Nem ismerjük az ének dallamát, 
szövegét, de bizonyára ez volt az 
első hitvalló, keresztyén börtön
dal. A foglyok csendesen hallgat
ták. És jött a megrázó fordulat. A

rab megmentője lett őrzőjének. 
Nem élt a váratlan szabadság lehe
tőségével, hanem kettős értelem
ben is az őrt szabadította meg. 
Először az öngyilkos szándéktól, 
majd a hitetlenség béklyóiból.

Lehet ez a történet -  nem min
dennapi fordulatai miatt -  kétség, 
gúny, lekezelő szkepszis tárgya 
magukat modemnek vélő embe
rek szemében. Mégis reményke
dem abban, hogy a Krisztusba ve
tett hit és bizalom ma is énekre 
hangolja az egyház népét e törté
net hallatán, nem fanyar mosolyra.

Nagy áldása Istennek, hogy éne
kelhetünk. Talán a keresztyének 
példát adhatnának kortársaiknak 
e téren. Az emberek többsége leg
feljebb hallgatja, de nem műveli a 
vokális zenét. Dallamtalan lüktető 
ritmus, üres, silány szöveggel az if
júság többségének a zenéje ma
napság. Mennyire más az. egyházi 
ének. Milyen óriási lelki segítség, 
nemesítő eszköz! Míves szövegbe 
foglalt, tartalmas, tiszta, építő 
mondanivaló belső élményt adó és 
kifejező szép dallamba öntve! Ez 
az éneklő egyház drága kincse. Az 
éneklés nem letűnt korok divatja, 
hanem a keresztyénség egyetemes 
hitvallása.

Szegény az az ember, aki nem is
meri az Isten igéjének gyönyörű 
dallamokkal kísért mondanivalóját. 
Istent magasztaló és lelket építő, 
üdítő drága ajándék a vox humana, 
az éneklő ember hanga. Ámen.

Baranyai Tamás

IMÁDKOZZUNK!
Jer dicséljük Istent szívvel, szájjal, 

lélekkel!

„ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK!” 
címmel evangélikus félórát közvetít a 
Magyar Rádió a Kossuth adó hullám
hosszán április 28-án, hétfőn 13.30 
órakor. Előtte, 13.20-kor evangélikus 
korálismertetés lesz.

Evangélikus Rádiómisszió: 18.00- 
tói, a 41 m-es rövidhullám, 7355 kHz, 
április 26. szombat: „Én vagyok, ne fél
jetek!” -  Gémes István sorozata 
április 27. vasárnap: Ferenczy Zoltán
áhítata .....................  w»«»*«««
Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 
19.

ISTENTISZTELETI f?END
Budapesten, 1997. április 27.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Hafenscher 
Károly; de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; 
de. 11. (úrv.) Bálint László; du. 6. Balicza 
Iván; DL, Modori u. 6. de. fél 10. Csizmazia 
Sándor; Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. 
de. fél 11. Csizmazia Sándor; Békásmegyer, 
m „  Víziorgona u. 1. de. fél 9. Magassy Sán
dor; Csillaghegy, Hl., Mátyás kir. u. 31. de.
10. Donáth László; Óbuda, III., Dévai Bíró 
M. tér de. 10. Bálintné Varsányi Vilma; Új
pest, IV., Lebstück M. u. 36- 38. de. 10. Blázy 
Lajos; V., Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Bolla Ár
pád; de. 11. (úrv.) Zászkaliczky Péter; du. 6. 
(orgonazenés) Zászkaliczky Péter; VD., Vá
rosligeti fasor 17. de. 11. (úrv.) (zsinati) Kiss 
János; du. 5. szeretetvendégség; VIII., Üllői 
út 24. de. fél 11. Kertész Géza; VHI., Rákó
czi út 57/b. de. 9. (szlovák) Cselovszky Fe
renc; VHI., 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 út 
69. de. 8. dr. Szabó Lajos; Kelenföld, XI., 
Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) Ferenczy Erzsé
bet; de. 11. (úrv.) Ferenczy Erzsébet; du. 6. 
Szeverényi János; XL, Németvölgyi út 138. 
de. 9. Szeverényi János; Budagyöngye, XH., 
Szilágyi E. fasor 24. de. 9. Balicza Iván; 
Budahegyvidék, XII., Tarcsay V. u. 11. de. 9. 
(úrv.) dr. Széchey Béla; de. 11. (úrv.) Kő- 
szeghy Thmás; du. fél 7. dr. Széchey Béla; 
XH!., Kassák L. u. 22. de. 10. ifj. Kendeh 
György; XHL, Frangepán u. 43. de. 8. ifj. 
Kendeh György; XIV., Lőcsei út 32. de. 11. 
(úrv.) dr. Szabó Lajos;-XIV., Gyarmat u. 14. 
de. fél 10. dr. Szabó Lajos; Pestújhely, XV, 
Templom tér de. 10. Rafael József; Rákospa
lota, XV, Régi Fóti út 73. (Nagytemplom) 
de. 10. Szabó István; Rákosszentmihály, 
XVI., Hősök tere 11. de. 10. (családi) Bö
rönte Márta; Cinkota, XVI., Batthyány I. u. 
de. fél 11. Blatniczky János; Mátyásföld,
XVI. , Prod ám u. 24. de. 9. Blatniczky János; 
Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de. 9. Mar- 
schalkó Gyula; Rákoscsaba, XVII., Pécell út 
146. de. 9. Kósa László; Rákoskeresztúr,
XVII. , Pesti út 111. de. fél 11. Marschalkó 
Gyula; Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de. 
11. Kósa László; Pestszentiőrinc, XVIII., 
Kossuth tér 3. de. 10. Havasi Kálmán; 
Pestszentimre, XVIII., Rákóczi ú t 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.

HÚS VÉT ÜNNEPE UTÁNI 4. 
(CANTATE) VASÁRNAPON a liturgi
kus szín: fehér. A délelőtti istentiszte
let oltári igéje: Mt 15,29-31; az igehir
detés alapigéje: ApCsel ló,25--34< ,

.. „ÖRÖMHÍR” , cím m el. evangélikus 
műsort közvetít a Televízió 1. csator
nája április 27-én, vasárnap 1530-kor.

HAZAI ESEMENYEK
ZENÉS AHITAT

Április 27-én, vasárnap 18 órakor 
a Deák téri templomban a

PERPETUA MUSICA 
RÉGIZENE EGYÜTTES 

szolgálatával.
Műsoron Vivaldi-, Bach- és 

Hándel-versenyművek.

állomásfőnök. Szilvási Józsefné számve
vőszéki elnök és Csesznak György vállal
kozó egyházfi lett.

TAPOLCA
A gyülekezet nevében Nagyné Szeker 

Éva lelkész köszöntötte március 23-án 
Pethő Imréné Hegyi Margitot 100. szüle
tésnapja alkalmából. A szülőfalu gyüleke
zetének áldáskívánását Kis János kapol- 
csi lelkész tolmácsolta.

BORTONMISSZIÓ 
Az Országos Elnökség 140 000,- Ft 

segélyből bibliákat juttatott húsvéti aján
dékként négy börtönbe. Görög Tibor bör
tönlelkész adta át a börtönök könyvtárá
nak és a fogvatartottaknak, akik nagy 
örömmel hozzák magukkal az istentiszte
leti alkalmakra is.

A próhirdetés

TORONYÓRÁK korszerűen, világszínvona
lon, „TORÉI? Óraipari Bt. Ct.: Kovács Jenő 
órásmester, 8000 Székesfehérvár, Kossuth u. S. 
Tfel/fax: (22) 348-880, (22) 312-235

Lábszárfekély gyógyítása, érszűkület, dia
betes, vémyomáspanaszok kezelése megbeszélt 
időpontban dr. Magéra Judith adj. Bp., XII., 
Krisztina krt. 2-4. II. 23. Tél.: 156-3073

Az MPKE összejövetelén, április 29-én, 
kedden du. 5 órakor Vathy Zsuzsa írónő
vel beszélget Albert Zsuzsa és a közönség. 
(OMIKK klub, VIII., Múzeum u. 17.)

Konkoly Művek. Tbronyóra és harangjáték, 
harangvillamosítás, elektronikus vezérlőóra ké
szítése. 5 éves teljes körű garancia. 1102 Buda
pest, Állomás u. 14. Tblefon: 260-7065 vagy 06- 
30-492-915.

CSENDESNAPOT rendez az Evangéli
kusok Közössége az Evangéliumért 
(EKE) május 17-én, szombaton 10-16 
óráig a kispesti templomban. A nap témá
ja: „Hű az Isten, aki elhívott titeket az ő 
Fiával a mi Urunk Jézus Krisztussal való 
közösségre.” (lKor 1,9.) Szeretettel várjuk 
testvéreinket. Délben üdítőt biztosítunk.

A Protestáns Missziói Tanulmányi In
tézet 1997. június 10-től június 13-ig nyári 
előadássorozatot rendez. Előadónk Dr. 
Andrew Walls lesz. Témánk: Új korszak a 
misszióban: a misszió súlypontjának elto
lódása. Jelentkezni, érdeklődni a PMT1- 
ben lehet az 1216 20 54-es telefonszámon 
vagy levélben: 1461 Budapest, Pf. 150. 
A jelentkezési határidő; 1997. május 10.

KELENFÖLD
A gyülekezet tanácstermében május 3- 

án, szombaton du. fél 6 órakor szeretet
vendégség lesz (XI., Bocskai u. 10.) 
Előadást Hubay Miklós Kossuth-díjas 
író, a Pen Klub elnöke tart „Kortársam 
Bornemisza Péter” címmel. Közreműkö
dik Kobzos Kis Thmás énekmondó. 
Belépés díjtalan!

MESTERMŰ
A DIGITÁLIS ORGONÁK KÖZÖTT

J O H A N N U S

SZENTES
A gyülekezet újonnan választott tiszti

karát és presbitereit április 6-án, ünnepi 
istentisztelet keretében iktatta be hivata
lába Pathó Gyula, a gyülekezet lelkésze. 
Tóth János gimnáziumi tanárt felügyelő
nek, dr. Gombos Andrásné tanárt másod
felügyelőnek választották meg. Presbite
rek lettek; Balázs György főiskolai tanár, 
Bucsány György középiskolai tanár, He
rold Emilné könyvelő, Szabó László ny.

AJÁNDÉK KONFIRMANDUSOKNAK
Nyakláncra akasztható érme (lásd húsvéti számunk 6. oldala)

ezüst, patinázott és aranyozott db/3900,- Ft
Luther rózsa (ólomüvegbe égetve) 14x14 cm db/3700,- Ft
Luther rózsa (tűzzománc) kitűző db/180,- Ft

medál db/250,- Ft

KERES A LELKESZI HIVATALOKHOZ!
Évekkel ezelőtt kértük annak bejelentését, hogy a nagyünnepi 

számokból többletrendelést kérhetnek a lelkészi hivatalok. Azóta 
változások történtek, egyes helyeken többlet, máshol hiány mutat
kozott Arra kérjük a Lelkésztestvéreket, hogy május 1-jéig szíves
kedjenek közölni, mennyi többletpéldányt kérnek a húsvéti, pün
kösdi, reformációi és karácsonyi újságokból. Köszöqjük megérté
süket! Kiadóhivatal

SlsP&áífcS!

Mesterségünk „tttluü”:
•  csak ■ valódi sípok hangjához mérhető 

hangminőség
— egyedülálló megbíxhatótág

-  intonálhatóság a helyszín akusztikát* da •
felhasználó ízlése szerint 
-  páratlan típusválaszték 

•  templomi kiépítettségű hangsugárzás a leg
kisebb modelleknél is

-  eilenórizhetS, felkereshető hazai referenciák 
-  egyedi szolgáltatások, ingyenes akusztikai

felmérés
•  5 éves garancia 

-  kedvezd árak és fizetési feltételek 
Váijuk érdeklódAinket a holland Johannus 
Orgonagyár magyarországi képviseletén: 

SPEED-EX K ft.
1056 Budapest, Irányi u. 17. ID. 1. 
Telefax: 118-0766 vagy 118-0191

GOMBOS LAJOS 
aranykoszorús harangöntő mester

2162 örbottyán, 
Rákóczi út 119. Pf. 3. 
Tfelefon: 06/28-360-175 
Budapesti iroda:
XIII., Jász u. 60/B 
Telefon: 330-6394

E vangélikus
É let

A Magyarországi 
Evangélikus Egyház hetilapja 
Felelős szerkesztő 
és kiadó: TOTH-SZÖLLŐS MIHÁLY 
Szerkesztőség és kiadóhivatal 
1085 Budapest, Üllői út 24. 
Telefon/fax: 117-5478; 117-1108 
Árusítja a Kiadóhivatal és a 
Magyar Posta RT.
Index: 25 211 ISSN 0133-1302 
Szedés;
Fényszedő Központ Kft.
(970017/20)
Nyomás: rotációs ofszetnyomás 
720 016 Petőfi Nyomda RT, 
Kecskemét 
Felelős vezető;
SZABADOS TIBOR mb. vezérigazgató

Előfizethető az Evangélikus Élet 
Kiadóhivatalban közvetlenül vagy 
postautalványon.
Előfizetési díj belföldön: 
fél évre 1040 Ft, egész évre 2080 Ft 
Előfizetési díj külföldön: 
szomszédos országokban: egész 
évre 4500 Ft (postázással együtt), 
más országokban (nyugaton): 
egész évre 45 USD (68 DEM) 
légipostával: 66 USD (99 DEM) 
Csekkszámlaszám: 
11708001-20204127 
Beküldött kéziratokat nem őrzünk 
meq és nem adunk vissza!
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HÚSVÉT ÜNNEPE UTÁNI
ÖTÖDIK, ROGATE

Szüleimtől tanultam m eg  kereszténynek lenni.
VASÁRNAPJA

ORSZÁGOS
EVANGÉLIKUS

HETILAP Elet
Anyám átszellemült arca volt

gyermekkorom e lső  imakönyve.

Amikor szüleim  imádkoztak,

úgy tele lettem  áhítattal,

mintha tem plomban lettem  volna.
ARA: 40 FT Musset

A TARTALOMBÓL
TESTVÉREGYHAZAK DIAKÓNIÁJA

„MERT MÉGIS IGAZ VOLT MINDEN”

„TI VONTOK MINDEN KÖRÜL BAJT 
ÉS ÉLETET”

SZABALYTALAN GONDOLATOK ANYÁK NAPJA KAPCSÁN

R o g a te  -  im á d k o zza to k !
(Zsolt 66,20)

Ez a vasárnap imádságra buzdít bennünket: .Áldott 
legyen Isten, mert nem utasította el imádságomat, szere- 
tetét nem vonta meg tőlem. ” Luther szerint az igehirde
tői „hivatal” mellett az imádság a legrangosabb „hiva
tal” a keresztyénségben. „Bizony, igen nagy dolog Is
tennel beszélni. Már az is nagy dolog, hogy 0  szóba áll 
velünk, de ez talán még nagyobb.” Az imádkozás a mi 
mennyei „forró drótunk”. Luther említi, hogy a földi 
egyháznak nincs nagyobb hatalma és műve, mint a kö
zös imádság mindazok ellen, akik/amik legszívesebben 
elgáncsolnák életünket, hitéletünket és imádkozásun
kat is. A Gonosz is tudja ezt, és ezért minden ilyen 
imádságot meg akar akadályozni. Azt nem nagyon 
bánja, ha szép templomot építenek, alapítványt tesz
nek, zenélnek, énekelnek vagy felolvasnak és sok-sok 
istentiszteletet tartanak -  esetleg nagy fényűzés mel
lett, ezt ő még támogatja is, hogy mindezeket a leg
jobbnak tartsuk, feltéve, hogy ne legyen közös, erős és 
gyümölcsöző imádságunk.

Az imádság hit-kérdés is! (Hit nélkül egyetlen 
imádság sem igazi imádság.) Ha hitben fogyatékosnak 
érezzük magunkat, szabad így imádkoznunk: „Hiszek 
Uram! Légy segítségül az én hitetlenségemnek!” Luther 
figyelmeztet:, Az imádkozó vizsgálja meg magamagát, 
hogy hiszLe, hogy Isten hallgatja imádságát, vagy ké
telkedik benne. Ha bizonytalankodnék, vagy igazában 
a jó szerencsében bízna, akkor az az imádság semmi! 
Márpedig Isten nem ajándékozhat a bizonytalankodó 
léleknek meghallgatást ugyanúgy, mint ahogyan egy 
hadonászó kézbe se lehet semmit sem beletenni, amíg 
nyugodtan nem tartják.”

Az imádság rend dolga is! Idői rendszeresség, té
máiban is rendszer kell hogy legyen. Luther azt java
solja, hogy szokjuk meg, hogy n a p o n k é n t  Isten
nek ajánljuk testünket-lelkünket, szeretteinket és ja
vainkat, minden örömünket és bajunkat! Luther ki
emeli, hogy ne csak magamért, hanem mindenkiért és 
mindenekért is imádkozzak! Bibliaolvasó útmutatónk 
végén található újabban imatéma-ajánlás a hét napja
ira. Énekeskönyvünk imádságos része tanítja a bűn
valló imádságot. A minden napra szóló rész pedig he
ti imarendet ad elénk a Miatyánk kérései szerint.

A kérdésre -  „mikor és hol imádkozzunk” -  az a fe
lelet, hogy mindenütt és mindenkor imádkozhatunk, 
ha a Lélek indít rá. Ha van módunk elvonulni 
csendeskamránkba, ott -  imádkozás idején -  mással 
ne foglalkozzunk. (Ehhez segít az „összekulcsolt 
kéz”.) Kísértésünk, hogy nem csendesítjük meg lel
künket imádkozásunk kezdetén.

Az imádkozást gátló kísértések minduntalan elő
jönnek a hívő ember életében. A Sátán az imádkozás 
halogatására akar rábírni. Ezt ne engedd meg neki. -  
Isten számon tartja és megőrzi az imádkozókat (Jel 
11,1).

Havasi Kálmán

Az anyává válás minden nőt megváltoztat. Megin
dító látni önfeledt édesanyákat, akik számára meg
szűnik a világ, és a gyermekükért mindent képesek 
megtenni. Minden értük történik, a mosolyukért, az 
egészségükért, később a sikeres pályaválasztásukért, 
biztos egzisztenciájukért.

Az élet bölcsője vagyunk. Számítanak ránk a gyere
keink, szükségük van ránk. És ez olyan jó! Lényünk 
legjavát tudja kihozni belőlünk ez az egymásra utalt
ság. Mert nekünk is szükségünk van rájuk. Az mind
egy, hogy kicsik még, vagy már nagyok.

Általuk lett egészen más az életünk. Olyan örömö
ket kaptunk és kapunk, amik csak szülő-gyermek kap
csolatban adatnak. Kölcsönösen formáljuk egymást.

Különös nap az anyák napja. Kampányt csináltak 
belőle. Jó üzlet lett. Megemelkednek a virágárak, 
ezért már megéri.

Pedig az életet tisztelni és ünnepelni nem csak egy 
napon kellene. Van még rá 364, amikor ott toporog
nak előttünk tömött járműveken a nagymamák -  uno- 
kányi korú ifjak átnéznek rajtuk. A más nagymamája 
nem számít.

Kismamák gyerekkel, babakocsival, tömött bevá
sárlótáskával magukra utáltán küzdhetnek meg min
den eléjük tornyosuló akadállyal, mert úgy húzódnak 
félre az emberek, mintha fertőző állapot lenne anyá
nak lenni.

Alig-alig akad, akinek feltűnik a pénztárnál kanyar
gó sor végén roskadó kismama. Kivárhatja a sorát.

Majd anyák napján egy szál virággal kiegyenlítődik 
minden.

Ki tanítja a gyerekeket, hogy el ne felejtsék ezt az 
ünnepet? Többnyire mi nők édesanyaként, óvónő
ként, tanítóként nyitogatjuk gyermekeink szemét az 
élet csodájára. Mi neveljük figyelmes segítőkészségre, 
megértő türelemre. Tőlünk tanulja meg, hogy az idő
sebbekben ne csak az élet hanyatlását, hanem kitelje
sedését is lássák.

Nem önmagunknak tesszük, de önmagunk ellen is 
vétünk, ha nem mutatjuk meg, nem tanítjuk meg, 
hogy becsülje a maga életén túl mások életét és éle
tért való küzdelmét.

Nem önös öröm a gyermek. Nem dologtalan sem
mittevés, játszi babaruházás gyermekeink mellé na
ponta felsorakozni. Nem kevesebb az ember, ha csak 
anya, évekre kilép választott hivatásából, hogy teljes 
munkaidőben, sőt ezen túl második és harmadik mű
szakban kenyeret nem kereső, önként vállalt hivatása 
szerint édesanya lesz.

Az élet nem csak a mi titkunk, csodánk. Nem is 
csak a családé, hanem a gyülekezeté is, és az egész 
társadalomé. A gyermekeinkben folytatódó életünk 
csoda. Ennek titka másoknak is kinyílik, szépséget és 
örömöt közvetít azoknak, akik áldozni tudnak érte.

Nem ingyen van, ha örülhetünk a gyermekeinknek. 
Ráncokat rajzolnak ránk gondterhelt napok, aggoda
lomban múló éjszakák. Mégis nagyon szegények len
nénk az anyaság sokféle élménye nélkül.

Isten megtisztelő figyelme, hogy bennünket válasz
tott ki az élet továbbadására.

Bálintné Varsányi Vilma

A  „ f o g l a lk o z á s  n é l k ü l i ”  a s s z o n y
„Foglalkozásnélküli” -  olvastam útlevelemen, 
s majdnem könnyes lett a szemem. 
„Foglalkozásnélküli” -  olvashattam.
Pedig ki él a földön hasznosabban!
Hivatása másokért élni, tenni, 
kora reggeltől készen lenni, 
s vállalni késő éjszakáig, 
mi övéi javára válik.
Háziasszony, anya, feleség...
Mi más foglalkozás lehetne még?

Kedvenc ételek jó szakácsa, 
csomagoló minden utazásra, 
sebész, ha az ujjat tövis sebzi, 
békekötő, ha igazat kell tenni, 
szabó, ha régit kell fejteni...
Üres az erszény? Pénzügyi zseni! 
Lexikon: mindent észben tartani. 
Varrónő, ha elszakad valami.

Mesék fáradhatatlan mesélője, 
a házi béke őrizője.
Babadoktor, dekoráló, kertész, 
cukrász, fodrász... s a felsorolás nem kész, 
mert mondhatnék én még címet sokat, 
de mért gyötörjem a nyomdászokat? 
Áldásul teremtetett asszonyszívek!
S ők a „foglalkozásnélküliek”?!

(Ismeretlen svájci költő) 
(Peter Mayen Isten rendje -  Isten 

áldásának forrása c. könyv 224. old.)

BECSÜLJÜK MEG AZ IGÉT -  BECSÜLJÜK MEG AZ IGE HIRDETŐJÉT!
Egésznapos ün

nepség keretében 
emlékezett a sop
roni gyülekezet Du
nántúl egykori püs
pökének D. Kapi 
Bélának halála 40. 
é v f o rd u ló já ró l .  
Minden okuk meg
volt erre a gyüleke
zeti ünnepre, hi
szen Kapi Béla 
Sopronban szüle
tett, a templomhoz 
kötötte őt életének 
sok fontos esemé
nye. Itt keresztel-

után -  mint hivatalára nézve legidősebb -  az egyete
mes egyház élére került.

A  délelőtti magyar istentiszteleten a szépszámú 
gyülekezet mellett ott volt a Kapi család számos tag
ja. Mintegy 25-30-an, egészen a dédunokákig tartott a 
sor -  töltötték együtt a napot a gyülekezettel.

D. Szebik Imre püspök igehirdetése alapigéjének 
azt az igét választotta, melyről Gyurátz püspök a be
iktatás alkalmával prédikált: „Ne feledkezzetek meg ve
zetőitekről, akik az Isten igéjét hirdették nektek. Figyel
jetek életük végére, és kövessétek hitüket. ” (Zsid 13,7). 
Ez az emlékezés is azt szolgálja, hogy jobban becsül
jük meg az igét. Mert hirdetése és hallgatása nélkül 
nem marad meg az eevház. És amikor minden elmú
lik, az ige marad meg egyedül. De az emlékezés arra 
is való, hogy megbecsüljük a hirdetőjét is, Isten kivá- (Folytatás a 3. oldalon)

ték, itt konfirmált, a templom oltáránál áldották meg 
házasságát, és ha nem is volt lelkész Sopronban, de a 
püspöksége révén gyakran megfordult, látogatott és 
szolgált a gyülekezetben. 1916-ban Gyurátz Ferenc 
püspök iktatta be püspöki tisztébe az akkor 36 éves 
Kapi Bélát, és 32 éven át állt a kerület élén, sőt 
Gedufy Henrik tiszai egyházkerületi püspök halála

K r i s z t u s  k ö z ö t t e t e k  v a n  -  P a k s o n  i s

Ö K U M E N IK U S  M IS S Z IÓ I TA LÁ LK O ZÓ
1997. mÁjus 7.

Jézus Krisztus mennybemenetelének napja -  
mely bennünket az odafentiek keresésére ösztönöz 
-  sürgető kötelességünkké teszi, hogy a Benne hí
vők közös tanúságtételét és testvéri szeretetét kife
jezzük. Ezért rendezzük meg egyházaink lelki- 
pásztorainak, katehétáinak és minden misszióban 
elkötelezettnek találkozóját május 7-én 9.30-17 
óra között Szentendrén, ebben a Krisztus-hívők 
közösségét békességben megélő városban.

Krisztus Urunk felment a mennybe, de nem ha
gyott el bennünket, tanítványait, titokzatos testé
nek tagjait Ő az élet forrása, azé az életé, amelyet 
az Atya megszentel, a Szentlélek pedig kegyelmé
vel formál, hogy tanúságtételünket elhiggye a vi
lág, melyben az Üdvösség eszközévé kell lennünk.

Küldetésünk Isten üzenetének, az Evangélium
nak hiteles tolmácsolása. Erre törekszünk mind
annyian -  bár sajnálatos megosztottságban - ,

akiknek Isten Igéje táplálék és gyógyír a földi élet
ben, de ugyanakkor a jövő élet záloga.

Szeretettel várunk mindenkit a magyar nyelven 
megszólaló, Isten Igéjét bemutató előadásokra, 
közös imádkozásra!

Legyen ez a nap mindannyinnk számára a 
Krisztus-hívők közötti egységre törekvés felmuta
tott jele, amelyre oly nagy szüksége van az 
evangélizádót nélkülöző világnak.

Dr. Harmati Béla 
püspök

A Magyarországi Egyházak 
Ökumenikus Tanácsának elnöke

Dr. Seregély István 
érsek

a Magyar Katolikus Püspöki 
Konferencia elnöke

Ihlálkozás! Nagyszerű dolog. 
Megismerni egymást. Együtt lenni 
azokkal, akikkel együvé tarto
zunk. Átélni a közösséget. Meg
erősödni a hitben. Megújulni a re
ménységben. Erővel feltöltekezni 
a keresztény életfolytatáshoz. És 
mindenekelőtt találkozni Azzal, 
akinek a nevében egyek lehetünk, 
Urunkkal, Jézus Krisztussal. 
Mindezt, és nem kevesebbet vá
runk az 1997. augusztus 23-24-i 
paksi országos evangélikus talál
kozótól.

Amikor ennek, az egyházunk 
utóbbi évtizedeinek történetében 
egyedülálló találkozónak a tartal
mi előkészítését elkezdtük, ezt az
zal a vággyal tettük, hogy hozzájá
ruljon egyházunk megújulásához, 
megerősödéséhez. Hogy azok, 
akik részt vesznek ezen a találko
zón, reménységet nyerjenek, és el
kötelezettséggel, lendülettel, lel
kesedéssel vigyék szét az ország 
minden gyülekezetébe az öröm
hírt, amely együttlétünk igei üze
nete lesz: „Krisztus közöttetek van ’’! 
A z egyház jövője -  a jövő egyháza 
ezen a biztos alapon áll. Mert sok 
mindent el lehet mondani az egy
házról, jót és kevésbé dicséretest, 
sokféle kritikát, hiányosságot lehet 
megfogalmazni, de-azt mégis tud
nunk, hinnünk és vallanunk kell: 
evangélikus egyházunk (is) a szen
tek közössége. Nem azért, mert tö
kéletes emberekből áll, hanem 
azért, mert „Krisztus közöttetek 
van”!

Ez az üzenet szólal meg a két 
nap során újra és újra az igehirde

tésekben: Krisztus közöttetek van 
mint a Megfeszített. Krisztus kö
zöttetek van mint a Feltámadott. 
Krisztus közöttetek van mint egy
házának Feje. Krisztus közöttetek 
van mint Eljövendő.

Ezt az üzenetet lehet majd hal
lani az előadásokban. Hogyan él
jen, hogyan szolgáljon tehát az 
egyház, ha tudatosult be ie , hogy 
„Krisztus közöttetek van'.

Vannak még egyhii . úrikban 
olyanok, akik az ébredés idején, a 
negyvenes évek végén átéltek nagy 
találkozásokat, evangélizációs 
konferenciákat, amelyeken hitre 
jutottak, megújultak és megerő
södtek. Ezeknek a konferenciák
nak az áldása máig is meghatároz
za nemcsak egyéni életüket, de 
egy-egy gyülekezet életét is. Imád
kozzunk azért, hogy a paksi talál
kozó is ilyen áldott lehetőség le
gyen. Hívjuk, várjuk minden hité
ben megerősödni, megújulni vá
gyódó, Krisztussal és egymással ta
lálkozni akaró testvérünket!

Balicz^ván
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Az utcánkban van egy szökőkút 
Ha nyáron nagy a hőség, a barátaimmal 
mindig ott ücsörgünk a közelében.
Sokkal frissebb és elviselhetőbb itt a levegő, 
főleg am ikor a szél pár csepp vizet is 
az arcunkba fröccsent.
Még a fák és a virágok is élénkebbek itt, 
m int a forró, aszfalttal borított tereken.
Ha Veled beszélgetek, Uram, néha 
ugyanazt érzem, mint ott, a szökőkútnál. 
Frissít, felüdít, ha a közeledben lehetek!

A LÉLEK GYÜMÖLCSEI VEDD ÉS OLVASD!

Milyen egy jó anya?
Szerintem olyan, mint Monica, 

Augustinus édesanyja. Ő szüntele
nül azon könyörgött, hogy fia el
jusson az igazság megismerésére, 
hit ébredjen szívében. Augustinus 
így emlékszik erre Vallomások cí
mű művében:

„Midőn a püspök mindezt elmesél
te és anyám lelke mégis nyugtalan 
volt, egyre könyörgőbben unszolta, 
bőséges könnyek hullatása közben, 
hogy látogasson meg és beszéljen ve
lem, a püspök unottan, zsörtölődve 
így szólt anyámhoz:»Menj csak innét 
Olyan biztos, akár életed: soha meg

nem történhetik, hogy elkallódjék e 
könnyek fia.« Anyám többször emle
gette később, beszélgetésünk közben, 
hogy e szavakat ő  akkor úgy hallgatta, 
mint zengő mennyei választ. ” 

Szerintem olyan, mint a bibliai 
történetben: „Á király ezt paran
csolta: Vágjátok ketté az élő gyer
meket, és adjátok oda egyik felét 
az egyiknek, másik felét a másik
nak! Ekkor azt mondta az élő

gyermek anyja a királynak, mivel 
megesett a szíve a fián: Kérlek, 
uram, adjátok neki inkább az élő 
gyermeket, csak meg ne öljétek! A 
másik azonban ezt mondta: Ne le
gyen se az enyém, se a tiéd, vágjá
tok ketté! Ekkor megszólalt a ki
rály, és ezt mondta: Adjátok annak 
az élő gyermeket, és ne öljétek 
meg, mert ő az anyja!” (lK ir 
3,16-28)

Imádkozzatok édesanyátokért!
Imádkozzatok az édesanyákért -  s adjatok hálát értük az Istennek!

Szívesség
Kedves Gyerekek!
Próbáljuk meg együtt összegyűjteni, mit jelent szá

munkra ez a szó, amit talán nem is használunk túl gyak
ran?

Milyen gyümölcs ez lelki értelemben?
Nézzük csak! Mikor teszünk szívességet egymásnak? 

Milyen az, ha valaki nekünk tesz szívességet?
Mindenképpen a szív jósága kell ahhoz, hogy valamit 

szívesen tegyünk meg embertársainknak.
Például: ha, segítenetek kell az iskolában társaitoknak, 

vagy a tanítótoktól kapott feladatot kell megoldanotok. 
Ezt lehet rosszkedvűen, „muszáj megtennem” hangulat
ban, de mennyivel jobb, ha jókedvvel, jószívvel teszitek. 
Ha otthon a szüléiteknek kell segíteni, azt is lehet „miért 
mindig csak én?” hangulatban elvégeznetek, de mennyi
vel szívet melengetőbb, ha „szívesen”, szeretettel teszitek 
meg.

Általában, ha valakinek önzetlenül, szívességből te
szünk meg valamit, nem várunk érte viszonzást. Azért 
tesszük, mert szeretnénk jót tenni másokkal.

Van az Úr Jézus példázatai között egy különösen szép, 
megható történet a szívből jövő jóindulatról, segítség- 
nyújtásról. Lukács evangéliumában találjátok meg az ir
galmas samaritánus történetét. Ez a samáriai ember nem 
törődött azzal, hogy jóbarátja, vagy ellensége-e az a sebe
sült ember, akit bekötözött. Számára csak egy volt a lé
nyeg, hogy egy szenvedő embertársán, egy felebarátján 
segítsen.

Ez a történet arra biztat bennünket, hogy bajba jutott 
embertársainkon viszonzást nem várva, segítsünk.

Kérlek téged, hogyha előfordul, hogy a társaid, baráta
id közül valaki játék közben megsérül, segíts te is, önzet
lenül, szívesen, szeretetből. Meglátod milyen öröm, ha te 
is segíthettél a gyógyulásában.

A szívesség: a jószívűségben, a jócselekedetekben, a 
vendéglátásban, az adakozásban és még nagyon sokféle
képpen megnyilvánulhat a mindennapokban.

Ha vasárnaponként az istentiszteleteken szívesen hall
gatjátok Isten igéjét, az igehirdetést, nagyon sokszor kap
tok biztatást, tanácsot az Úr Jézustól arra, hogyan éljetek 
ezzel a lelki ajándékkal.

Kívánom, hogy így legyen!
Révészné Tóth Erzsébet

XTagycsalád" Szókapcsolattá lett vele a „problé-
) ) - L y  ma", a „szociális helyzet”. Beleivódott az em 

berekbe, hogy a sok gyerek egyenlő az áldozatokkal és le
mondással.

M it lát, a h  a tapasztaláshoz csak a szemét és az eszét 
használja? Nagy bevásárlószatyrokat cipelő aszszonyt, 
akire közben még kapaszkodnak síró-rívó gyerekei 
Szülőket, akiknek kevés a kezük, a helyük, a pénzük, a 
türelmük, az idejük M it is láthatna m ást az, akinek a 
nagycsalád nem jelent mást, m int a „gyerekszám ”-ot, az 
„egyfőrejutó”-t vagy „derékba tört karriert". A ki csak 
ezüstszínű autójából tekint rá, annak „térkép e tá j”. Per
sze nem is csodálkozhatunk ezen, hiszen am ikor m ost a 
nagycsalád örömeiről elgondolkodom, akkor nekem  
sem ju t eszembe sem m i eget rengető vagy látványos szen
záció.

Apró kis örömökről van itt szó. Érzésekről, am iket 
szavakba önteni nem is lehet. Egészen kicsi, de nagyon 
mély élményekről. Puha és meleg érintésekről, sikkantá- 
sokról és pillantásokról.

A  kép egy ilyen családról sem csupa rózsaszín. Persze 
hogy dühítő, m ikor valamit elterveztünk ma estére és az 
egész felborul, mivel nem tud elaludni a legkisebb. Egy 
darabig tű rjük aztán csak be kell menni, mert még a 
többiek sem  tudnak tőle a ludni A z induláskor talán 
még azt érzi a fáradt apa vagy anya, hogy „ez olyan nagy 
áldozat”. A ztán am ikor ott a szoba sötétjében egy kicsi 
gyerek kézzel-lábbal ölel m eg kapaszkodik bebújik az 
em ber nyakába, akkor megfordul a fejében a gondolat: 
„Istenem, hát megérdemlem én ezt? Olyan jó  nekem. 
Gazdag vagyok nagy kincsem  van. ”

Egészen kicsi öröm az, m ikor -  m int a m ai reggelinél 
-  elhangzik a felszólítás a kiscsoportosunknak

-  Enikő, idd  meg a tejedet!
-  Inkább szörpöt kérek
-  Reggelire nem iszunk szörpöt.
-  D e anya! N ekem  m ár úgyis annyi tejfogam van!!!
(Hát ilyeneket hallgathatunk ha k i van kapcsolva a

rádió.)
M ennyit lehet tanulni egy m ásodikos kislánytól! A z  

em ber mérgelődik: „Miért nem  érted ezt a matekpéldát 
Eszter? Hiszen teljesen világos: Egy gom b hat forintba

Játékos ismerkedés a Bibliával
Kedves Gyerekek!
Közeledik a pünkösd, a Szentlélek kitöltetésének ün

nepe. Igen, ezt már minden hittanos gyerek sokszor hal
lotta biztosan, de ki is ez a Szentlélek tulajdonképpen? 
Izgalmas felfedező útra hívok minden vállalkozó kedvű 
fiatalt, alá nem elégszik meg azzal, am it eddig tudott, 
hanem fáradságot nem sajnálva, velem kutatja a választ 
a fenti kérdésre. A  feladatok megfejtését mindig szerdá
ig kell postára adnotok A  helyes megfejtők nevét a 3. 
forduló után adjuk közre! M indenkinek jó  szórakozást 
és jó  megfejtéseket kíván:

Timi néni
*

>yA zA tya olyan, m int a fényes Nap, életet, fényt, m e
leget ad: válogatás nélkül árasztja ránk m indenkit szere
tő  jó  A tyánk A  Fiú olyan, m int a napsugár, az Atya kül
di és a földre száll, m indenkihez eljut, m indent bera
gyog általa kapjuk, m it A tyánk adott. ”

Eddig az idézet SillyeJenő: Napfény-dalá-ból. H a az 
ő gondolatmenetét folytatjuk, akkor a Szentlélek 
olyan, mint a fény és a meleg, amit érzünk, tapaszta
lunk, ami átjár bennünket. A  Biblia sok mindenhez 
hasonlítja, hogy jobban meg tudjuk érteni. Ha az első 
pünkösd történetéből készült totót jól töltőd ki, meg
fejtésként azt a görög szót kapod meg, ahogyan Jézus 
a leggyakrabban emlegette a Szentleiket. A  feladat 
tehát csak az, hogy a kérdésekre megfelelő válasz 
előtti betűt karikázd be, és a kapott szót elküldd a kö
vetkező címre: Füller Tímea, 7054 TENGELIC, Rá
kóczi u. 22.

A  szó jelentéséről legközelebb árulok el néhány 
dolgot. Ha valamelyik válaszban nem vagy biztos, el
lenőrizheted magad az Apostolok Cselekedetei 2. fe
jezetéből.

I. Milyen természeti jelenség kísérte az első pün
kösdöt?

N. jégeső P. nagy szél S. vízözön
-  Melyik városban voltak együtt ekkor a tanítvá

nyok?
A. Je ru zsá lem b en  Z. K ap ern au m b an  L. 

Betániában
-  Miről hallotta minden nép a maga nyelvén szólni 

a tanítványokat?
E. Jeruzsálem pusztulásáról J. Jézus haláláról

R. Isten fenséges dolgairól
-  Ki prédikált a tömegnek?
L. Pál A. Péter N. János
-  Kiről beszélt nekik?
S. Jóéi prófétáról ■ T. Júdásról, az árulóról K. 

Jézusról

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

Hogyan szólítsalak?
Én Anyunak szólítom. Nagyon szeretem! Olyan jó, 

hogy van nekem, hogy segít az élet ösvényem eliga
zodnom. Isten igéje vezeti őt -  talán ez segít neki ab
ban, hogy jó anyám legyen.

Édesnek szólítom! Tálán mosolyogsz rajta, de ő va
lóban édes. Szeretete, gondoskodása megédesíti az 
életemet. Azt szeretném, ha majd engem is így szólí
tanának a gyermekeim.

Édesanyám -  csodálatosan cseng e szó! A magyar 
nyelv büszke lehet rá, és én büszke vagyok arra, aki 
nekem édesanyám. Nem tudom szavakba foglalni, 
mit jelent ő nekem.

Anyu -  Édes -  Édesanya -  Anyucika. Hány és hány 
kifejezés él szívünkben és szánkon. De vajon mennyi 
hála szólal meg feléjük? Kapnak-e mosolyt, törődést, 
értünk fáradozó még tevékeny, vagy talán már megfá
radt, idős szüléink? Ne csak a megszólítás, de az irán
tuk érzett felelősség is legyen, mert lehet ÉDES!

Találkozni jöttem veled, 
Istenem ...

-  énekelte együtt több mint száz fiatal január utolsó 
hétvégén Piliscsabán. Az EKE (Evangélikusok Kö
zössége az Evangéliumért) Országos Ifjúsági Hétvé
géjére gyűltünk össze a Bétel Otthonban. Az Ú r je
lenléte már abban is megmutatkozott, hogy bár száz
nál is többen voltunk, mindannyian elfértünk a 70 fé
rőhelyes Bételben. Az igeszolgálatokat Széli Bulcsú 
(Kispest), Ittzés István (Érd), Győrfi Mihály (Nyír
szőlős) és Verasztó János (Répcelak) lelkészek végez
ték. A  rézkígyó története alapján (4Móz 21,5-9) há
rom dologról esett szó: a bűnről, a bűn következmé
nyéről és a bűnbocsánatról.

A  bűn az ember lázadása az Ú r ellen: az Ú r meg
hallgatta népe könyörgését, és kihozta őket Egyip
tomból, a pusztában mannával táplálta őket -  a nép 
mégis föllázadt ellene, mert elvesztette türelmét. Már 
kedvesebbnek tűnt nekik az egyiptomi szolgaság, 
mint az Isten útja. Ez ma is mindannyiunkkal megtör
ténik: elfáradunk, elcsüggedünk a nehézségek közt, 
és megfeledkezünk az Úrról, fellázadunk ellene. 
Visszahúznak régi bűneink, visszahúz régi világunk, 
„Egyiptomunk”, és megpróbál megkötözni. Kívána
tosabbnak tűnik, mint az az út, amit az Ú r ad elénk. 
A bűn fizikai törvény, ami bennünk lakik, ahogyan 
Pál is írja: „Én magam tehát értelmemmel az Isten tör
vényének szolgálok ugyan, testemmel azonban a bűn 
törvényének ” (Róm 7,25)

A  törvénynek törvényszerű a következménye is: a 
büntetés. Isten népe szövetséget kötött az ÚrTal, mint 
ahogy mi is ezt tettük, amikor átadtuk neki az életün
ket, vagyis Isten uralma alá helyeztük magunkat, és

A  nagycsalád öröme
kerül. Egy kabátra 10 gombot varrnak A  varrónő meny
nyit kap vissza száz forintból?” És a gyerek sír, nem tud
ja, a szülő meg tehetetlen és dühös. Végül megkérdezi: 
„Légy szíves m ondd el, hogy hol akadsz el a gondolko
dásban, mert nem értem m it nem tudsz. ” A  kisgyerek pe
dig könnyek között fe le k  „ Ott, hogy nem írták oda, hány 
kabátra akar gombot varmi a varrónő. ” Tényleg! Hány
ra is? Csak a hangsúlyon m úlik az értelem, de az az írás
ban nem látszik Nem  is olyan egyértelmű.

M it tehetne az ember, m int hogy megsimogatja a gye
reke fejét és örül, hogy még nem olyan „kockás” a gon
dolkodása, m int az apjáé.

Egészen kicsi öröm, m ikor az asztalnál Agnes -  szép 
lassan -  elkezdi kérdezni:

-  Anyaaa! A  papa meg a mama azért dobják a tyú
koknak a tojáshéjat, hogy megegyék és tojjanak bele 
m ásik tojááást?

De mire a kérdése végére ér, már huncut mosoly van 
az arcán. A  többiek mindjárt rávágják

-  Persze!
Aztán együtt nevet a család apraja nagyja a kerek asz

talnál.
Ezek persze m ind olyan apró m orzsák amelyeket az 

em berei is felejt, de minden napra ju t belőlük táplálnak 
és éltetnek m int a manna. A  következő esetet is már 
majdnem elfelejtettem, pedig annak idején jó t m ulat
tunk rajta:

Agneska tévét néz a családdal együtt. A  film  állatok
ról szól, és időről időre megjelenik közöttük egy ember. 
A  kisleány megkérdezi: iyAnyu, k i ez a bácsi?”„ ő  egy tu
dós. ” -  hangzik a válasz, fiákkor én tudós akarok len
n i ” Anyu így válaszol: „Nagyon jó, örülök nekik ha az 
leszel, mert aki tudós, az bölcs is. ” Agnes néz egy nagyot: 
„Bölcsis??”

Egy ilyen családban csoda dolgok is történnek Való
ban! O lyanok am ik ellene mondanak a fizika és a bio
lógia törvényeinek Mert hát hogyan is volna lehetséges, 
hogy egy másfél évet alig meghaladott kis ficsúri felborít

egy igazi nagy, tiszta új gáztűzhelyet? Hogy történt? Senki 
ne kérdezze, mert nincs rá magyarázat.

Csak egy nagy csörömpölés volt, röpültek a tepsik, el
hasalt az alig használt konyhai szerkentyű. Összekevere
dett hirtelen egy rádióval, egy cserépre való virágfölddel 
és egy teli-pelenkás gyerekkel.

A  szülei szemében értetlenséggel keveredett a rémület 
és hirtelen nem tudták hogy melyik érzés fog  kitöm i 
belőlük először. A  sírás-e, hogy annyi minden összetört, 
vagy az ujjongás, öröm és hála, hogy a kis Attila megúsz
ta. Csoda!!! Micsoda öröm!

A ztán ott vannak az esti mesélések A zt hiszem, sok
szor m i szülők sem élvezzük kevésbé, hogy egy-egy zajos 
nap után miképpen írja le Fekete István magát a Csen
det, amelyben mégis történik valami:

„Paták szunyókált éppen (és a kis borjú) megszagolta 
a lovat is, mire Paták fölemelte a lábát.

-  Eredj a helyedre Bu, mert felrúglak
A  kisborjú megértette a mozdulatot, és ijedten kotró

don anyja mellé.
M u ekkor is bagózott, és csak később tudott válaszol

ni, am ikor Paták m ár elfeledte az egészet.
-  Bunak annyi helye van itt, m int neked, Paták.. És 

ami azt illeti, rúgni én is tudok
-  Örülj, hogy tanul valamit. ( -fe le li a ló.)
-  Jó, jó, de nem kell mindjárt olyan gorombán. Bu 

nagyon okos, ezt m indenki tudja, kisebb mozdulatból is 
ért. -  Végignyalta a melléje telepedett borjút.

Paták ránézett Toróra. A  varjú visszabólintott gúnyos 
hunyorítással

-  Okos?
De azért a béke nem bomlott meg mert a tehénnel 

nem lehetett haragot tartani; Mu békés volt, más dolgá
val nem törődött, más dolgába nem avatkozott, nem 
szólt meg senkit, nem piszkált senkit, és sok mindent 
megértett, amit az okosak nem tudtak De Mu hallgatott, 
tehát igenis pisloghatotta varjú, ahogy akart. Mu nem
csak okos volt, hanem nyugodt, elnéző, bocs is. ”

ezért neki kell engedelmeskednünk. Ha mégis vétke
zünk, ahogyan a zsidók is fellázadtak, Isten megbüntet.

A  zsidók türelmetlensége hitetlenségből fakadt: 
bár látták Isten irántuk való szeretetének számtalan 
jelét, nem hitték, hogy értelme lenne a vándorlásnak, 
nem látták a célt, s ez elbizonytalanította őket. Hány
szor elfelejtjük mi is, hogy Isten kezében vagyunk, s 
amit tesz, mind jó  nekünk! Istennel való kapcsolatunk 
olyan, mint a gyermek és szülő viszonya: a gyerek nem 
tudja, mi az, ami a javára szolgál, a szülő nevelését 
kínzásnak érzi, s csak később látja meg, hogy minden 
Őérte történt. Isten a büntetéssel nevel minket, ki
szolgáltat bűneink következményének, a mérgeskí
gyóknak. A szenvedés láttatta meg a zsidókkal bűnü
ket, és késztette őket bűnbánatra. A  szenvedések ve
zetnek el minket is az Úrhoz.

Az Ú r megkönyörül mindenkin, aki a bajban hozzá 
kiált -  csak föl kell tekinteni a rézkígyóra, csak bele
kapaszkodni Isten felénk nyújtott kezébe, csak felnéz
ni Jézusra, „a hit szerzőjére és beteljesítőjére” (Zsid 
12,2) -  s ő hatalmas szeretetével meggyógyít minket. 
Csodálatos ez a kegyelem, csodálatos, amit Isten tett 
értünk: ő tette az első lépést felénk. M ert Jézus a ke
reszten minden bűnünket magára vette, és elszenved
te helyettünk a büntetést már akkor, amikor még meg 
sem születtünk. Jézusért van bűnbocsánatunk.

A  csoportos beszélgetések, az énekek és az összejö
veteleken elhangzott bizonyságtételek mind azt mu
tatták, hogy nem hiába jöttünk ide: valóban találkoz
hattunk Istennel. Az Ú r áldásával, lelkileg megerő
södve tértünk haza vasárnap délután.

Fejős Franciska (Kispest)

Fizikaverseny eredménye
, A Békéscsabai Evangélikus Gimnáziumban 1997. április

11-12-én Wigner Jenő Fizikaversenyt rendeztek.
• Hét gimnáziumból összesen 31 tanuló vett részt a verse

nyen. Öt korosztályban hirdettek eredményt. Az első három 
helyezett pénz- és könyvjutalmat kapott. A jutalmazást az 
alábbi intézmények támogatása tette lehetővé:

Békés Megye Önkormányzata 
Békés Megyei Hírlap
Kereszténydemokrata Néppárt Békés Megyei Szervezete 
Békéscsabai Állami Építőipari Vállalat, valamint 
a Békéscsabai Rudolf Gimnázium egy hajdani tanítványá

nak -  Mirjam és David Lorenz adománya.
A versenyzők és a kísérőtanárok péntek este dr. Molnár 

Miklós előadását hallgatták meg a fizikai paradoxonokról.

Helyezések:
8. osztály
I. Domonkos Balázs 81 pont Hódmezővásárhelyi Ref.

Gimn.
II. Orosz Mihály 69 pont Békéscsabai Ev. Gimn.
III. Bűcs Bálint 52 pont Bonyhádi Ev. Gimn.
9. osztály
I. Jung János

II. Kis János Benedek

III. Stuckert Viktória

H feladatsor 77 pont Bonyhádi Ev.
Gimn.

H feladatsor 63 pont Hódmezővásár
hely

M feladatsor 42 pont Soproni Ev.
Gimn.

10. osztály
I. Samu Axel M feladatsor 79 pont Hódmezővásár

helyi Ref. 
Gimn.

11. Führer Lívia H feladatsor 72 pont Soproni Ev.
Gimn.

III. Annyiszonyán Artúr M feladatsor 62 pont Bonyhádi Ev.
Gimn.

11. osztály 
I. Takács Gábor 56 pont Hódmezővásárhelyi Ref. 

Gimn.
n. Bordy Csongor 47 pont Bonyhádi Ev. Gimn.
ü l. Szabados János 40 pont Békéscsabai Ev. Gimn.
12. osztály 
I. Madarász József 78 pont Bonyhádi Ev. Gimn.
II. Mérai László 42 pont Hódmezővásárhelyi Ref. 

Gimn.
III. Andorka Sándor 18 pont Soproni Ev. Gimn.

A MEVISZ által Keszőhidegkútra szervezett 
gitártábor (1997. július 12-20.) 

jelentkezési határideje:
1997. május 31.

Jelentkezni a kővetkező címen lehet:
FÜZESI KORNÉL,

1147 Budapest, Lőcsei u. 32.
Részletes tájékoztatást a jelentkezés után küldünk.

Család, sőt nagy család... A k i csak ezüst színű autójá
ból tekint rá, annak „térkép e táj”. Nekem sem ju t 
eszembe semm i eget rengető, vagy látványos szenzáció. 
Nem  vagyok biztos abban sem, hogy ezekkel a sorokkal 
sikerült valamit megmutatni az örömeinkből, gazdagsá
gunkból, hiszen olvasni valamiről és benne élni, egészen 
mást jelent. Szemmel, hűvös ésszel nézni vagy szívvel is 
látni, egész más dimenzió. Pedig „ami igazán lényeges, 
az a szemnek láthatatlan. ”

Jánosa Attila
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BECSÜLJÜK MEG AZ IGÉT -  BECSÜLJÜK MEG AZ IGE HIRDETŐJÉT
(Folytatás az 1. oldalról)
lasztott edényét. Ilyen volt Kapi Béla, aki hirdette 
szóban, leírta a sajtóban, amikor elindította egyhá
zunk két lapját, a Harangszót és a Lelkipásztort. Az 
ige tartotta fogva lelkiismeretét, amikor a felsőház
ban tiltakozott a zsidóüldözést előidéző törvények el
len, a német kitelepítés, a szlovák lakosságcsere, sőt a

A Kapi család az istentiszteleten

csehszlovákiai magyarok Szudéta-vidékre telepítése 
ellen. Amikor Luther végrendeletét Hitler Németor
szágba akarta kivitetni, nemet mondott. De miközben 
szolgálata nyomán közmegbecsülésnek örvendett, 
maradt az ige hirdetője, aki élete utolsó szakaszában 
az evangélizáció mellé állt és maga is végezte azt.

Utolsó szavai között mondta ezt: >yA koldus zörget a 
kegyelem ajtaján. ”

A z emlékezés előhozta a család egyházi szolgálatát 
is. A püspök édesapja Kapi Gyula, a soproni Evangéli
kus Ihnítóképző Intézet igazgatója volt. Nevét különö
sen kántoraink emlegették, mert ő volt a korábbi éne
keskönyvünkhöz használt ún. Kapi-féle Korálkönyv 
szerkesztője. Kórusművei is megszólaltak ezen a na
pon. A délelőtti istentiszteleten a soproni gyülekezet 
kórusa énekelte Könyörülj, Úristen rajtunk... kezdetű 
művét, a délutáni szeretetvendégségen pedig a Kapi 
család tagjaiból összeállt kamarakórus a Tehozzád, ó 
Uram, emelem fel lelkem... kezdetű zsoltárát.

A  szeretetvendégségen egyik unoka: Kapi Zoltán 
Pusztavám-móri diakónus lelkész tartott áhítatot az 
Útmutató heti igéi alapján, a jó Pásztor szeretetéről. 
A Hunyadi János Evangélikus Általános Iskola növen
dékeinek aranyjelvénnyel minősített énekkara adott 
ízelítőt munkájából. Kapi Béla püspök életének mél
tatását D. Szebik Imre püspök tartotta. (Előadását 
következő számunkban közöljük.)

Kapi Béla püspök egyházunk meghatározó egyé
nisége volt századunk első felében. Az ige embere 
volt. De nemcsak szóval és írásban hirdette, hogy hi
tünk és prédikálásunk annyit ér, amennyiben Jézus
ra mutat, életével mutatott Jézusra. Példája adott 
értelmet emlékezésünknek is: Krisztus növekedjék 
bennünk! „Figyeljetek életük végére, és kövessétek 
hitüket!”

Tóth-Szőllős Mihály

Testvéregyházak diakóniája
Áprilisi télben tartották Sopron

ban a Zerge utcai vendégházban 
konzultációjukat a Bajor Evangéli
kus Egyház és a mi egyházunk 
diakóniájának küldöttei. Koráb
ban is volt már több találkozó 
egyes munkaágak képviselői kö
zött, de most volt először a mun
kaágak vezetőinek, a másik egy
házban működő partnereikkel 
munkatalálkozásuk.

A konzultáció bevallott célja 
kettős volt: egyrészt az, hogy az 
azonos munkában állók kölcsönö
sen megismerjék egymást és kap
csolatot találjanak partnereikkel, 
másrészt kifejezett törekvés volt, 
hogy a jövő számára dolgoztak, a 
jövő diakóniája építésének kerete
it, közös feladatait és a továbbkép
zést alakították ki.

Kiindulásként áttekintették az 
eddig megtett utat a testvéregyhá
zi kápCsolátbk terén' A négynápóS 
együttlét alatt a munkamegbeszé
léseken jkívül közösség volt az ige
hallgatásban és az úrvacsorában is. 
Négy témakörben folyt a konzultá
ció úgy, hogy előbb plenáris ülésen 
hangzott el az indítás, majd szekci
ókban beszélték meg a részleteket, 
tervezték a jövendőt. A négy téma
kör: 1. Az öregek gondozása; 2. Az 
óvodák gyermekeinek gondozása;
3. A  szociális-ökumenikus diakó- 
nia; 4. Alap- és továbbképzés az 
egyes munkaágakban.

Érdekes megjegyezni, hogy a

bajoroknál az óvodaügy is a 
diakóniához sorolt tevékenység!

Az öregek gondozásában nekünk 
is van már bőséges tapasztalatunk, 
ezeket igyekeztek is kicserélni 
partnereikkel a jelenlévők, de már 
itt meglátszott egy lényeges kü
lönbség: a németek erős szerve
zettségre törekvésével szemben a

mi sokszor nem túlszervezett (libe
rálisabb) tevékenységünk.

Az óvodák létesítése nálunk 
még a kezdetén van. Egy-két nem
zetiségi egyházi óvodánk is van, de 
egymás közötti kapcsolatuk még 
nagyon kevés. A  szociális diakónia 
nálunk egyrészt gyülekezeti fel
adat, másrészt a Magyarországi 

Ökumenikus Szere
tetszolgálat kereté
ben folyik. Ez utób
binál tapasztalhat
juk a legszervezet
tebb munkát és a 
szakképzettség is 
szinte teljes körű eb
ben a szolgálatban.

Legtöbb szó ép
pen a képzésről 
esett. A bajorok tud
nak segíteni alap- és 
t o v á b b k é p z é s b e n  
(természetesen né
met nyelvismeret 
kell hoztá!), akár 
vendég előadókkal 
is. Ha tekintetbe 
vesszük azt, hogy az 
állami törvények is 
hovatovább előírják, 
hogy csak megfelelő 
-  felsőfokú -  végzett
séggel lehet valaki 
intézményvezető, ak
kor ezen a téren mie
lőbb lépnünk kell. 

Hazánk készül az

„M ert m égis igaz volt m inden”
Több mint húszesztendős ha

gyományt folytattunk a teológián, 
amikor elindultunk, hogy passiójá
tékkal szolgáljunk 14 evangélikus 
gyülekezetben. A kialakult szokás 
csupán annyiban változott, hogy az 
idei évtől kezdve nem másod-, ha
nem harmadéves teológusok ele
venítik meg Jézus szenvedésének 
történetét.

Az elkészült szövegkönyv az 
evangéliumok szavaihoz hűsége
sen ragaszkodik. Igyekeztünk, 
hogy a párbeszédek, a mozdulatok 
a zene és az ének együttesen segít
se bemutatni azt az utat és néhány 
olyan eseményt, mely Jézus ke
reszthalálához és feltámadásához 
vezetett.

A  bemutató előadás március 13- 
án a zuglói evangélikus templom
ban volt a gyülekezet tagjai, taná
raink, hozzátartozóink és a teoló
gusok előtt. A  passiójáték után -  
ahogyan későbbi kőrútunk során 
minden alkalommal -  Zászkaliczky 
Pál otthonigazgató igehirdetéssel 
szolgált.

A templom kapujában egyik 
professzorunk szeretettel figyel-

Európai Unió-beli tagságra. Ez a 
tény is motiválta a beszélgetése
ket, hiszen a németek már régóta 
tagjai az uniónak. Kerestük a 
diakóniai identitás (önazonosság) 
megtalálását, előkerültek közös 
témák és folyt a közös tanácsolás.

Heimo Liebl, a Diatonisches 
Werk elnöke és D. Szebik Imre püs
pök mutatták be a két egyház 
diakóniájának alapjait, Szirmai 
Zoltánná külügyi titkár a testvér- 
egyházi kapcsolat eddigi állomása
it foglalta össze. A  diakóniai kap
csolatok két felelőse Karl-Heinz 
Ulrich osztályvezető a bajorok ré
széről és Hafenscher Károly (ifj.) 
egyházunk részéről szervezte és ve
zette a beszélgetéseket. Ulrich osz
tályvezetővel beszélgetve, két dol
got emelt ki: Itt most széles képet 
vázoltunk fel. A  magyaroknak meg 
kell gondolni, mit vesznek át és mit
nem. Nem akarjuk egész szerveze
tünket átültetni! Ugyanakkor arra 
is figyeltünk, hogy ma már mi né
metek is beszélünk a szegénység
ről, szociális feladatokról, ebben 
mi is tanulhatunk, hogy tudatosan 
menjünk a kérdések elébe.

A konzultációt kiegészítette 
több látogatóprogram is. Jártak a 
soproni Egészségügyi Szakközép- 
iskolánkban, a Városi Kórházban, 
Győrött az egyházi óvodában és az 
Öregek Otthonában és mindkét 
városban volt városnéző útjuk is.

T.

meztetett bennünket arra, hogy 
mind a 14 alkalommal maradjon 
élő az elhangzott szó,-és óvakod
junk attól, hogy szolgálatunk meg
szokottá váljék.

Március 16-án reggel kezdődött 
el a passiókörút. Tizenkilencen in
dultunk a Balaton-felvidék, vala
mint Horvátország és Szlovénia fe
lé. Magyarországon a következő 
gyülekezetekben jártunk: Dör- 
gicse, Balatonfüred, Taliándörögd, 
Nagyvázsony, Szentantalfa, Kővá- 
góörs, Nemescsó, Sárvár, Surd, va
lamint Csurgó.

Az éjszakákat -  Szlovénia kivé
telével -  családoknál, a gyülekeze
tek tagjainál töltöttük. Az előadá
sok délután voltak, így néha alkal
munk nyílt arra, hogy körülnéz
zünk a gyönyörű vidéken is. Mara
dandó mindannyiunk számára az a 
délelőtt, amikor meghívást kap
tunk a Tihanyi Bencés Apátságba. 
A z Apátság házfőnöke, dr. 
Korzenszky Richárd OSB előző 
este látta balatonfüredi szolgála
tunkat, és az azt követő közös va
csorán is részt vett. Az ő szíves 
vendéglátásának köszönhető, hogy 
végigvezetett minket az Apátság 
területén. Köszönjük a lehetősé
get.

Szlovéniában két napot töltöt
tünk. Először a domonkosfai, 
majd a hodosi, végül a lendvai ma
gyar ajkú gyülekezetben mutattuk 
be a szenvedéstörténetet. A szlo
vén körúton Skaliő Gusztáv lelki- 
pásztor kísért bennünket végig.

A horvátországi Légrádra Csur
góról érkeztünk, de még aznap es
te visszatértünk Surdra. Mind 
Szlovéniában, mind Horvátország
ban sajnos csökken a magyarul be
szélők száma. A gyülekezetek lel
készei szívesén fogadtak minket, 
de velük már csak tolmács segítsé
gével beszélhettünk. Mégis -  a 
zord idő és a hideg templomok el
lenére -  volt aki örömmel eljött, 
hogy magyar éneket, magyar ige
hirdetést halljon, és magyar nyelvű

passiójátékot lásson. A gyülekeze
tek hálája azt tükrözte, hogy a pas
siói előadás nem egyszerűen elő
adás, hanem őszinte igehirdetés 
volt. A horvátországi lelkészházas
pár: Mariján Sporéié és félje -  bár 
magyarul nem beszélnek -  köny- 
nyes szemmel nézték végig szolgá
latunkat, mintha minden egyes 
szót értettek volna.

Összesen 1100 kilométert au
tóztunk. Isten segítségével gond 
nélkül, időben megérkeztünk a ki
jelölt helyekre, ahol istentiszteleti 
kereten belül mutattuk be a pas
siót.

Ezúton is szeretnénk köszönetét 
mondani a lelkészeknek, a gyüle
kezetek tagjainak -  mind itthon, 
mind határon túl -  a fáradozásért, 
a szeretetteljes fogadtatásért, az 
éjszakai szállásért. Végül pedig 
külön köszönjük Zászkaliczky Pát
riának, Erzsi néninek, a passióhoz 
szükséges ruháink, jelmezeink el
készítését.

Mindannyiunk számára aján
dék volt az együtt eltöltött hét. 
Úgy érzem, megtaláltuk azt a ha
tárt is, amely a derűt elválasztotta 
a komoly szolgálattól. Elmond
hatjuk a professzor úrnak, de el
mondhatjuk mindenkinek, hogy 
nem váltak megszokottá az el
hangzott szavak. Amit elmond
tunk, átéltük. Újra és újra. Az 
utolsó mondat így hangzott: „Mert 
mégis igaz volt minden!” -  Ezt ki
mondta Péter és Júdás, Pilátus és 
Pilátusné, Heródes és Heródesné. 
Az Úr Jézus ma is itt van közöt
tünk. Orvosa mindenkinek, aki 
keresztfája alá áll. Orvosa a 
pátereknek és júdásoknak, a Pilá
tusoknak és pilátusnéknak, a 
heródeseknek és heródesnéknek, 
ha bűnbánó lélekkel keresik Őt. 
Ártatlanul vállalta értünk a kín- 
szenvedést.

„Ő bűnhődött, hogy nekünk bé
kességünk legyen, az ő sebei árán 
gyógyultunk meg.

Fodor Ildikó

BŐVÍTIK A FERIHEGYI REPÜLŐTÉR 
UTASFORGALMI ÉPÜLETÉT

„ Ti vontok minden körül bájt és életet"
Gondolatok anyák napjára

Egy anakronizmusnak tűnő idézet jutott az eszembe a 
közeledő anyák napja alkalmából, mely a legnagyobb 
magyartól származik Gróf Széchenyi Istvántól, aki a 
reformkor hajnalán hazánk gazdasági fellendülésének 
előmozdítása érdekében megírta a Hitel című könyvét. 
1830-ban. A  közgazdasági tárgyú művet az akkori ma
gyar nőknek ajánlotta. Abban a korban, amikor még 
gyenge nemünknek nem volt szerepe a közéletben és nem 
nagyon értett a tudományokhoz. Széchenyi látnoki szem
mel mégis megérezte, tudta, hogy a nők, csakis a nők, az 
anyák azok, akiken a nemzet sorsa áll vagy bukik Nekik 
írta a m ű elején olvasható ajánlást, mely így szól:

„Honunk szebblelkű asszonyainak,
Fogadjátok hazám érdemes leányai! Tiszteletem s sze

retetem jeléül ezen kis munkám ajánlását. Vegyétek bár 
férfiakhoz illendőbbnek mondják azt sokan, nyájas ke
gyességgel pártfogástok alá. A  hitelről szólok, s a m i be
lőle foty, a becsületről, az adott szó szentségéről, a csele
kedetek egyenességéről, s így előttek sem lehet a tárgy 
idegenebb, m int előttünk, mert annyi nemes és szép, a 
mi az emberiséget felemelte, a ti nemetek müve. Ti viszi
tek karjaitokon életbe a kisded nevendéket, a ti tekinte
tetekből szí a férfi lelki erőt s elszánt bátorságot... Ti 
vagytok a polgári erény s nemzetiség védangyalai, mely 
nélkületek, higyjétek soha nem fejűk, vagy nem sokára 
elhervad, mert ti vontok minden körül bájt és életet. Ti 
emelitek egekbe a port s halhatatlanságra a halandót, 
Üdvözlet és hála Néktek ”

Anakronizmus ma, 1997-ben ilyen anyákról álmod- 
I ni?

Hiszem, hogy nem!
Megváltozott viszonyainkban természetesen az anyai 

ideál mára másképpen formálódott. Ma a nők, emanci- 
pálódásuk révén, bekapcsolódhatnak a közéletbe, a tu
dományok világában fontos szerepet tölthetnek be. Veze
tői feladatokat látnak el, tökéletesen, s a munka egyes 
területein férfitársaikkal egyenrangúakká váltak

Am i mégis felemeli őket az erősebb nem képviselői fö 
lé, az az Istentől kapott hivatásuk: az anyaság.

Az anyaság felemelő érzésével együtt azonban mérhe

tetlen feladat is hárul a nőkre. A z otthon, a családi fé 
szek kialakítása és őrzése. Hiszen a család jövőjének 
alakulásától függ nemzetünk fennmaradása.

A  család sorsa azonban ma ijesztő módon veszélybe 
került. A z elmúlt évtizedek szellemi és erkölcsi rombolása 
az agyakban és a lelkekben a ma gyermekeket nevelő szü
lők között érezteti legjobban a hatását. Azok a középkorú 
anyák, akiknek most az új nemzedék erkölcsi és hazafias 
nevelése lenne a feladata, sok esetben képtelenek ezt a 
szerepet vállalni Egyszerűen azért, mert nem ismerik az 
európai keresztyén etika normáit. Itt kellene jobban segí
teni gyermekeink nevelésében mindenfajta iskolának

Ijesztő híreket hallunk naponta a fiatalkori bűnözés
ről. A  kábítószerek egyre vészesebb terjedéséről. Ha 
odafigyelnének az anyák az e téren fenyegető veszélyre, 
rádöbbennének, hogy a drogok fogyasztása ugyanúgy a 
halálba kergeti szülötteiket, mintha háborúba küldenék 
őket!

Félelmesen igazak József Attila sorai korunk társadal
mára is:

„Bűn, öngyilkosság, lelki restség, 
mely hitetlen, csodára vár, 
nem elegendő hogy kifessék, 
föl kéne szabadulni már.”

(József Attila: Hazám)

A  másik, még megdöbbentőbb veszély a népesség ro
hamos csökkenése országunkban.

Úgy érzem, ebben a nők nem, vagy csak nagyon kis 
mértékben felelősek A  társadalom két pólusúvá válása 
a legnagyobb kiváltó o k  Kialakul, vagy már kialakult 
egy félelmesen gazdag kicsi réteg szemben egy egyre mé
lyebbre süllyedő, hatalmas tömeggel A  gazdasági viszo
nyok egyre fokozottabb romlása, a szegénység a munka- 
nélküliség rossz irányban befolyásolják a születések szá
mát. A  család elves fiette megtartó erejét. A  társadalom, 
a felelős vezetők pedig tovább rontják az amúgy is szét
eső szegényebb rétegek helyzetét. A z egészségügyi az ok
tatási rendelkezések szinte predesztinálják a nemzetet a 
fogyatkozásra.

A z anyák szülnének ha el tudnák tartani a gyermekei
ket! Hiszen ez a hivatásuk Ez az életük célja és értelme.

A  feltételek megteremtése azonban a vezetőink fel
adata! A z ő  felelősségük a családok megmentése. A  nem
zet fennmaradása!

Visszatérve Széchenyi István egykori ajánló soraira, 
most anyák napján köszöntőm az édesanyákat. Azokai 
akik felelősségük tudatában adnak új életet. A kik ma is 
a „polgári erény és a nemzet védangyalai". Azokat, akik 
lemondások árán teremtenek új családot, s őrzik to
vábbadják a szeretet lángját. Meleg otthonokat varázsol
nak a szegénységből is, értelmes és tiszta légkört tudnak 
teremteni gyermekeik számára. Hogy a fiatalok ne kí
vánkozzanak el a serdülőkorukat megrontó bűnös, 
egészségüket károsító veszedelmes helyekre.

A kik meleg anyai szóval vonnak védőhálót gyermeke
ik fölé, és tanítanak arról, amit Széchenyi 167 évvel ez
előtt írt, s ma is igaz: „a becsületről, az adott szó szent
ségéről, a cselekedetek egyenességéről".

Nekik szól a legnagyobb magyar köszöntése, ma, 
1997-ben is:

„Üdvözlet és hála Néktek.”
Lenhardtné Bertalan Emma

OROSHÁZI KÁNTORKÉPZŐ 
TANFOLYAM

Időpontja: 1997. július 20.-augusztus 2.
Hozzájárulás a költségekhez: 9000,- F t  A jelent

kezéskor 3500,- Ft jelentkezési előleget kell fizetni. A 
jelentkezési előleg a 9000,- Ft-os költség részét képe
zi! Befizetés módja: piros csekken.

Cfm: Evangélikus Kántorképzés, Orosháza 5900, 
Thék E. u. 2.

Amennyiben a jelentkezést a jelentkező felmondja, 
az előleget nem áll módunkban visszafizetni.

Jelentkezési feltételek: felvételi kérelem, önéletrajz 
(kivéve azoknak, akik tavaly részt vettek a tanfolya
mon), lelkészi ajánlás, előleg befizetését igazoló ere
deti csekkszelvény határidőre való beküldése.

Jelentkezni lehet: 1997. május 16-ig!

A 2. terminál bővítését egy kanadai cég fővállalkozásában 
egy hazánkban bejegyzett cég, a Skanska-Fundation Kft. 
végzi. Április 11-én helyezték el az alapkövet és ezen a törté
nelmi egyházak vezetői, püspökei is részt vettek, mivel az 
épületegyüttesben -  hazánkban először -  ökumenikus ká
polna is létesül, ahol a pihenő, várakozó tranzit utasok 
csendességet, meditációra lehetőséget kaphatnak. Az alap
kőletételen Paskai László bíboros prímás, Keresztes Szilárd 
görög katolikus érsek, Bölcskei Gusztáv református, Har
mati Béla evangélikus püspök és Schweitzer József főrabbi 
mondott áldást. A repülőtéri épület 1998 őszére készül el.

K IT Ü N T E T É S

Az Iskolatörténeti Emlékbizottság elnöke, Kosáry Domo
kos akadémikus az Evangélikus Országos Múzeumnak az 
1996. évi iskolatörténeti évforduló alkalmából végzett mun
kájának elismeréseképpen az

„1000 éves a magyar iskola” 
EMLÉKPLAKETTET

adományozta. A Múzeum igazgatója, dr. Fabiny Tibor 
ugyanakkor ezüst emlékérem kitüntetésben részesült

PÁLYÁZATI HIRDETÉS
A Budapesti Evangélikus Gimnázium (Budapest 

VII., Városligeti fasor 17-21.) felvételre keres a kö
vetkező tanévtől, augusztus 25-i belépéssel, egyetemi 
tanári diplomával, lehetőleg evangélikus vallású ta
nárokat az alábbi szakokra:

férfi testnevelő (részmunkaidőben is), matema
tika-fizika, biológia-kémia, angol-magyar, informa
tika.

Jelentkezni személyesen az igazgatói fogadóórán 
(szerda, csütörtök 13-14 óra) vagy a 3-224-406 telefo
non lehet
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NAPRÓL NAPRA/

(Imádkozzatok!) Áldott legyen Isten, mert nem uta- 
I sította él imádságomat, szeretetét nem vonta meg tőlem. 

Zsolt 66,20

VASÁRNAP -  Pál írja: A z ÚR mellém állt és megerő
sített. 2Tim 4,17 (lKir 8,57; Zsolt 95,l-7b; Zsolt 66; 
Jn 16,23b-33; lTim 2,l-6a; Zsolt 30). Valaki egyszer 
megfogadta Istennek, hogy ha visszanyeri látóké
pességét, akkor egy teljes hónapon át imádkozni 
fog. A gyógyulás megtörtént, egy hónapot imádság
ban töltött Istennel. Vajon mi hány órán át tudunk 
imádságban lenni az URral?

HÉTFŐ -A  Krisztus békessége uralkodjék szíveteken, 
hiszen erre vagytok elhíva az egy testben. Kol 3,15 
(Zak 8,16; lKir 3,5-15; Zsid 12,25-29). Ugye van 
egy öreg karosszéked, ahol megpihensz imádság
ban? Esetleg egy fának dőlve tudsz csak elcsende
sedni? A sekrestyés feleségével és sok gyermekével 
a templomtoronyba szokott menni imádkozni. Te 
hol vagy, amikor a fohász közepette szívedbe Krisz
tus békessége költözik?

KEDD -  Jézus Krisztus mondja: Békességet hagyok 
nektek: az én békességemet adom nektek; de nem úgy 
adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankod
jék a ti szívetek, ne is csüggedjen. Jn 14,27 (Ezs 54,14; 
Jak 5,16-18; Zsid 13,1-14). Kint az utcán kiabálnak.
A szívemben béke van. A buszon tülekednek, hábo- 
rognak. A lelkem békét sugall. A boltban bosszan
kodnak. Lényem az Isten előtti csendet keresi. Jó a 
templomba belépni, itt kétszeres a béke. Békessé
geddel veszel körbe URam és a szívemben is béke 
van. A csüggedésnek nincs helye.

SZERDA -  Elindult Jonátán, elment Dávidhoz és 
erősítette az Istenbe vetett bizalmát. lSám 23,16 (Jel 
3,2; Jn 17,20-26; Zsid 13,15-27). Az első hang, amit

a szívünkben hallunk, mindig a Szentiéleké. A má
sodik a saját hangunk. A harmadik a sátáné. A 
Szentlélek azt mondja: Menj el, látogasd meg a be
teg barátodat! Bátorítsd, hogy az ÚR mellette van! 
A mi hangunk így szól: Ráérek holnap is. A sátán 
hangja: Holnapután is jó, vagy a jövő héten.

CSÜTÖRTÖK -  Krisztus mondja: Én pedig ha fel
emeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. 
Jn 12,32 Körülfontak a halál kötelei, nyomorúságban 
és bánatban vagyok De az ÚR nevét hívom segítségük 
Ó, URam, mentsd meg életemet! Zsolt 116,3-4 (Jel 
1,17-18; Zsolt 47; Lk 24,44-53; ApCsel 1,3-11). 
Ady Endre Az ÚR érkezése című verse jut az 
eszembe: „Mikor elhagytak IM ikor lelkem roskadoz
va vittem, /  Csöndesen és váratlanul /Á tölelt az Isten. ” 
A legjobban elhagyatva az életünk utolsó percében 
leszünk, de az ÚR csöndben és váratlanul majd át
ölel.

PÉNTEK -  Az ÚR mondja: Mivel ragaszkodik hoz
zám, megmentem őt. Zsolt 91,14 (Jn 16,27; Jel 1,4-8; 
ApCsel 1,1-14). Az imádság vasárnapjával kezdő
dött a hét. Ezen a héten az ÚR jobban szívünkre he
lyezi az imádságot. Mivel tudnánk legjobban ragasz
kodásunkat kifejezni, mint a felé szálló imánkkal. 
Ragaszkodik a lelkünk hozzá, ezért hívjuk segítségül 
az Ö nevét.

SZOMBAT -  Láttam útjait, mégis meggyógyítom és 
vezetem őt. Vigasztalással fizetek neki. Ezs 57,18 (Jel 
7,17; Dán 7,2-14; ApCsel 1,15-26). Néha nem sze
retek a cselekedeteimre gondolni, mert bűnhöz ta
pad. Sok mindent el is felejtek, amit meg kellene 
tennem. A szeretetben is fogyatékos vagyok. A tü
relmem is elhagy. Te látod az életutam, URam, 
mégsem vetsz meg, hanem kipótolsz.

Börönte Márta

Vigyázat -  mázolva!
Frissen festett ajtóra, padra 

szokták felírni -  „Vigyázat -  má
zolva!” Aki nem figyel oda, keze, 
ruhája festékes lesz, talán tönkre is 
megy a festéktől.

A  „mázolás" másutt is fenyeget. 
Emberekkel beszélve, vagy köny
veket, filmeket nézve, olvasva gon- 
dolunk-e arra, hogy amit a világ kí
nál, az többnyire szépen be van 
festve. Az emberek is sokszor úgy 
viselkednek, olyasmit mondanak, 
ígérnek, aminél ott van a mindent 
eltakaró „mázolás”.

-  Ezt mondja -  és valami egé
szen mást gondol.

írók, költők -  talán jóindulattal, 
de úgy írnak le valamit, hogy meg
szépítik. A bűneset történetéből 
tudjuk, hogy a mázolás mestere el
sősorban a Kígyó (lMóz 3). Mi
lyen szép színben tudta feltüntetni 
az első bűnt: egyetek a fáról és 
olyanok lesztek, mint az Isten. Az 
engedetlenség, a magunk útja, vá

gyaink követése általában szépnek 
mutatkozik. Aztán jön a dolog má
sik oldala -  kiderül egy barátság
nál, hogy milyen megbízhatatlan, 
egy szerelemnél, hogy a vonzó kül
ső önzést, rosszindulatot takar, 
hogy az igazi szándék más.

„Mázolva.” Aki egy-egy szenve
dély útján elindul -  nem sejti, hogy 
az alkohol mámoros színes órái 
után jön a pusztító szenvedély, és 
ennek nyomán anyagi romlás, síró 
feleség, riadt gyermekek, családi 
drámák...

„Vigyázat, mázolva!” Mások, de 
elsősorban magunk felé kell ezt 
fordítani. Jézus is ezért mondta a 
tanítványoknak, amikor tüzet 
akartak kérni egy samáriai falura: 
„Nem tudjátok milyen lélek van 
bennetek!” A „máz” itt a „szent 
harag”, a „vallásos” felháborodás. 
De a máz alatt ott van a szeretet
len, kegyetlen vesztő szellem.

Ma, sajnos, nagyon meg kell ta

nulnunk, hogy holminkra, tás
kánkra, csomagunkra vigyázni 
kell. De gondolunk-e arra, ami a 
lelkünket fenyegeti, amikor vala
mit elolvasunk, talán egy kétes ér
tékű filmet nézünk, amikor valaki
vel beszélgetünk, valakinek a taná
csát követjük és nem gondolunk az 
ige egészen más figyelmeztetésére.

Elsősorban gyermekek és fiata
lok vannak veszélyben. Végképp 
nem ismerik az életet... Nem tud
ják, mi rejlik egy kedves szó, egy 
barátságos mosoly mögött. -  Jézus 
az igével győzte le a Kísértő három 
ajánlatát. Olvassuk el Máté 
4,1-11-et.

Jézusnál nincs „mázolás”. Amit 
0  mond, arra építhetünk. Ha fedd 
valamiért, vagy tilt valamitől -  az a 
mi őrzésünkre van. Ha biztat vala
mire, elindít egy úton, -  akkor bát
ran mehetünk, mert az a Hazafelé 
vezető út...

Van egy biztos, csalhatatlan út
jelzőnk: az ige naponkénti olvasá
sa és befogadása.

Gáncs Aladár

A MENNYBEMENETEL ÜNNEPÉNEK IGÉJE
M EG LÁ TJA  M IN D E N  S ZE M
Jel 1,7-«

Bárcsak jobban hasonlítana a mi 
istentiszteletünk ennek a pár bibliai 
versnek a világához! Egyetlen hatal
mas üzenetet fogalmaz meg szá
munkra: nem maradtunk ma
gunkra. Mekkora szükségünk lenne 
ennek a meghállására ma! Templo
mainkba egyedül érkező, sokszor 
ott is csak önmagukban üldögélő és 
hazafelé egyedül ballagó ezredvégi 
emberek számára életmentő üzenet 
ez. Nemcsak hallgatni lehet itt a 
szót, hanem érezni az érkező Krisz
tust és látni az igazi teljhatalommal 
rendelkező Mindenhatót. Annak a 
jelenlétét ünnepli a gyülekezet, aki 
valóban képes a hétköznapjainkat 
ünneppé, a profánt szentté és az üd
vösséget teljességgé alakítani. De jó 
lenne megállni ezen az ünnepen 
egy-egy szép ortodox ikon-Pantok- 
rátor alakja előtt és elgondolkodni 
azon, hogy mit jelent Krisztus ereje, 
szépsége és irgalma a mi életünk
ben! Millió alkotó kezet és ihletet 
formába öntő tehetséget indított el 
ez az ige arra, hogy Krisztust meg
rajzolja és kifejezze egy-egy kor em
berének. Feketék feketének, fehé
rek fehérnek, gazdagok pompázó- 
nak, szegények koldusnak rajzolták 
meg őt. Mert ugyanaz a vágy volt 
meg mindenkiben, nem lehet távol 
tőlünk. Jelen van és olyan, mint 
amilyenek mi vagyunk.

Dinamikus istentisztelet képe áll 
most előttünk. Elhangzott a prófé
tai prédikáció a visszatérő Krisztus

ról, áhítattal felelt rá ,Ámen”-nel a 
jelenlévő közösség, és megszólal 
Krisztus hatalmas mondata: Nem 
marad semmi sem visszhang nélkül! 
Nem önmagában és önmagáért zaj
lik az alkalom. Ereje van, fénye van 
és dinamizmus tölti be. Aki hallja az 
igét, felelni akar rá. Aki érzi a jelen
létet, élni akar benne. Akit tettre 
hívnak, elindul szolgálatra. Akinek 
világfájdalmat tükröző hangulata 
van, felfedezi az erőforrást és vi
gasztalja a nála szerencsétlenebbet. 
Aki el sem tudta képzelni, milyen 
lehet az eddig csak szóban hirdetett 
Mindenható, most személyesen ta
pasztalja meg a közösséget vele.

Nem a távolság ünnepét üljük 
ezen a napon, hanem az érzékszer
veink számára is érezhető jelenlé
tet, közelséget. Csak úgy nézzünk 
felfelé Jézus Krisztusra, hogy való
ban meglássuk benne a közellevőt, 
a bennünk lakozót! Pathmosz szige
te a hatalmas látomás szülőföldje, 
de a legelesettebb Krisztus-követők 
vigasztalása is. Úgy tudták elfogad
ni és átélni ezt a különleges valósá
got, hogy hihetetlen dinamizmust, 
erőt és aktivitást nyertek az első ke
resztyének a nagy üldözés idején. 
Nem az üldözők iránti ellenszenv 
dominált bennük. Nem is az önsaj
nálat hosszúra nyújtott siránkozása 
töltötte meg őket, hanem az egyér
telművé vált életcél, életünk az 
érettünk eljött és eljövendő Krisz
tus szolgálatában értelmes igazán.

••

Ezt nemcsak elméletben tanulták 
meg, hanem meg is élték valódi 
küzdelemben. Mert az igazi távolba 
tekintés adja meg a közelinek is az 
értékét. Imádságunkká lehet a 19. 
században írt vers néhány sora:

„Jó átmerengni az igazi honba, 
hogy ne fájjon a súlyos hontalanság 
De jó  lesz majd, ha egyszer szárnyat 
bontva
megláthatom az Istennek édes arcát!”

Szabó Lajos

IMÁDKOZZUNK!
Urunk! Taníts meg minket látni, 

érezni és átélni közelségedet. Adj erőt 
ahhoz, hogy életünkkel jelenlétedről 
tegyünk tanúbizonyságot Egyházadat 
erősítsd meg ezen a napon az idege
nek, távollevők és a messzire kerültek 
szeretetével. Ámen.

A VASARNAP IGEJE
IM Á D K O Z Z  -  N E  S IR Á N K O ZZ!
lTim  2,1-3

Áldott az Isten, aki nem vetette 
meg imádságomat, kegyelmét sem 
vonta meg tőlem -  ad hálát a mai 
vasárnap zsoltárigéje (Zsolt 66,20).

Imádkozz -  ne siránkozz! Ezt a 
kemény jótanácsot adta egy sok 
szenvedésen átment nagymama az 
örökké panaszkodó szomszéd- 
asszonyának. Siránkozó korban 
élünk és el kell ismerni, a változá
sok sodrásának kitett kisember 
ezer gonddal küzd, bőven van oka 
panaszra. Szó szerint emlékszem 
konfirmáló lelkészem évtizedekkel 
ezelőtt mondott prófétai szavaira: 
majd csak ezután döbben rá a vi
lág, hová jut azzal, hogy elfelejtett 
imádkozni.

Pál apostol Timóteushoz inté
zett útmutatása azzal kezdődik: 
mindenekelőtt. Mindenekelőtt kö
nyörögni, imádkozni! Isten elévül
ni! A világgá kürtőit panaszáradat 
az öngeijesztő kilátástalanság esz
köze. Az Isten előtt elsírt pana
szok, gondok után békesség és re
ménység tölti el a lelket. Nem min
dig azt a megoldást adja Isten, 
amit mi kérünk. A legnagyobbat 
adja: az Isten békessége, amely 
minden emberi értelmet megha
lad, meg fogja őrizni szívünket és 
gondolatainkat a Krisztus Jézus
ban. Képessé tesz Jézus szerint 
érezni és gondolkozni.

Az imádságban nem csupán sa
ját fájdalmunkat és örömünket 
„daloljuk el” Istennek. A  közben
járó, vagyis másokért mondott 
imádság fontosságát helyezi a szí
vünkre az apostol. Akarva-akarat- 
lan összefügg az életünk mások 
életével. Elénk tárulnak, sőt hatás
sal vannak mások ügyei, viselt dol
gai a mi életünkre. Kénytelenek 
vagyunk véleményt alkotni mások 
magánügyeiről és a közéletről. Sőt 
lehetőség szerint befolyásolni is 
szeretnénk. Egyébként is hajlamo
sak vagyunk beavatkozni mások 
dolgába. A közbenjáró imádság 
ilyen Istentől kínált, áldott „be
avatkozás” magán- és közügyekbe. 
Mindenekelőtt! Mielőtt beleszól
nánk -  bármilyen megalapozott 
kritika alapján - , imádkozzunk 
azokért, akikre panaszunk van.

Előzze meg a velük folytatott szó
váltást az értük mondott imádság. 
Isten meglepő eredményeket ad
hat az imádság meghallgatásával.

Luther meggyőződése szerint -  
a mai szuperaktív, technokrata 
szemlélettel szemben -  az imádság 
életet befolyásoló, megtartó cse
lekvés. Idős emberek visszatérő 
keserűsége, hogy elfogyott az ere
jük, nem tudnak annyit dolgozni, 
tenni családjukért, unokáikért, a 
gyülekezetért, mint amennyit 
szükségesnek éreznek. Tehetetlen
nek, ezért feleslegesnek érzik ma
gukat. Tálán táplálja is ezt az érzé
süket szívtelen, teljesítménycent
rikus környezetük. Amíg az ember 
imára tudja kulcsolni a kezét, ad
dig cselekvőképes. Értékes tevé
kenységet folytat és -  bár anyagi
lag nem közvetlenül mérhető -  
nagyszerű eredményekkel ajándé
kozza meg Isten. A Föld a szentek 
(hívők) imádságainak gyémánt
tengelyén forog -  mondta egy ke
resztyén teológus.

Az imádság a hit aktivitásának a 
része. Erősíti a hitet. A  hit viszont 
szüntelen imádkozásra késztet, 
minden emberért. Nemcsak az is
merősökért, kedvesekért, szim
patikusokért, hanem idegenekért, 
sőt az ellenségért is. Az imádság
ban Isten ügyévé tesszük életünk 
dolgait, pozitív és negatív közössé
gi kapcsolatainkat. Kéijetek és 
adatik nektek!

Baranyai Tamás

IMÁDKOZZUNK!
Urunk, taníts minket imádkozni! 

Ámen.

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELE
TET közvetít a Magyar Rádió a Kos
suth adó hullámhosszán május 19-én, 
Pünkösd hétfőjén a banki evangélikus 
templomból. Igét hirdet: Németh Zol
tán lelkész.

Evangélikus Rádiómisszió: 18.00-tól,
41 m-es rövidhullám, 7355 kHz.
május 3. szombat: Missziótörténet -
Bálintné Kis Beáta.
május 4. vasárnap: „Élő vízcseppek” -
igemeditációk.
Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 
19.

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1997. május 4.

I. , Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Balicza Iván; 
de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; de. 11. 
(úrv.) Kiss Béla (Kolozsvár); du. 6. dr. 
Zsigmondy Árpád; n ., Modori u. 6. de. fél 
10. Csizmazia Sándor; Pes (hidegkút, II., Ör
dögárok u. 9. de. fél 11. Rihay Szabolcs; Bé
kásmegyer, III., Víziorgona u. 1. de. fél 9. 
Gálos Ildikó; Csillaghegy, ü l., Mátyás kir. u. 
31. de. 10. Görög Tibor; Óbuda, ÜL, Dévai 
Bíró M. tér de. 10. Szalay Tamás; Újpest, IV, 
Lebstück M. u. 36-38. de. 10. Blázy Lajos; V, 
Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Andorka Eszter; de.
II. (úrv.) Pintér Károly, du. 6. Bolla Árpád; 
VII., Városligeti fasor 17. de. 11. (úrv.) Szir
mai Zoltán; du.i 6. (zenés áhítat) Nagy 
Zoltán; VIII., Üllői út 24. de. fél 11. Kertész 
Géza; MII., Rákóczi út 57/b. de. 9. (szlovák) 
Cselovszky Ferenc; VIII., Karácsony S. u. 
31-33. de. 9. Kertész Géza; VIII., Vajda P. u. 
33. de. fél 10. Fabiny Tamás; IX., Tbaly 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. Tamásy Thmás; Ke
lenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) Sze- 
verényi János; de. fél 10. (családi) Ferenczy 
Erzsébet; de. 11. (úrv.) Szeverényi János; du. 
6. Schulek Mátyás; XL, Németvölgyi út 138. 
de. 9. Schulek Mátyás; Budagyöngye, XU., 
Szilágyi E. fasor 24. de. 9. Hafenscher Ká
roly; Budahegyvidék, XU., Tarcsay V. u. 11. 
de. 9. (úrv.) Takács József; de. 11. (úrv.) Th- 
kács József; du. fél 7. Kőszeghy Thmás; 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. (úrv.) Th- 
másy Thmás; XIV, Gyarmat u. 14. de. fél 10. 
Thmásy Thmás; Pestújhely, XV, "templom tér 
de. 10. Rafael József; Rákospalota, XV, Ré
gi Fóti út 73. (Nagytemplom) de. 10. 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., tes- 
sedik tér de. 9. (úrv.) Kósa László; Rákos
csaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. Péter Atti
la; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. 
fél 11. (úrv.) Kósa László; Rákosliget, XVII., 
Gázon Gy. u. de. 11. (úrv.) Péter Attila; Pest- 
szentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. 
Havasi Kálmán; Pestszentimre, XVIII., Rá
kóczi út 83. (ref. templom) de. háromnegyed 
8. Havasi Kálmán; Kispest, XIX., Templom 
tér 1. de. 10. Széli Bulcsú; Kispest, 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, XXII., Játék u. 
16. de. 11. Solymár Gábor; Budaörs, (ref. 
imaház) de. 9. Endreffy Géza; Törökbálint, 
(ref. templom) du. 3. Endreffy Géza; Buda
keszi, de. fél 9. Kőszeghy Thmásné.

HUSVET ÜNNEPE UTÁNI 5. 
(ROGATE) VASÁRNAP a liturgikus 
szín: fehér. A délelőtti istentisztelet ol
tárt igéje: Lk 11,1-4; az igehirdetés 
alapigéje: lTim 2,1-3. Heti énekek: 72, 
322.

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELE
TET közvetít a Televízió az 1. csator
nán május 18-án, Pünkösd vasárnap
ján  de. 11 órakor Körmendről az evan-

HAZAI ESEMENYEK
NYÁRI CSENDESHETEK 

AZ EKE RENDEZÉSÉBEN
Az Evangélikusok Közössége az 

Evangéliumért a következő heteket 
rendezi Piliscsabán idén nyáron:

1. Július 22-26.: ifjúsági (13-25 
éveseknek). 2. Júl. 28.-aug. 2.: fel
nőtt és családos. 3. Aug. 4-9.: gyer
mek (7-13 éveseknek). 4. Aug. 
25-30.: felnőtt és családos.

Részvételi d(j: 4000,- Ft, de 
szükség szerint kedvezményt bizto
sítunk.

Jelentkezési cím: Széli Réka, 
1195 Budapest, Nagysándor u. 41. 
Ibi.: (1) 178-0859. A korlátozott fé
rőhely miatt a jelentkezéseket a le
velek beérkezése sorrendjében fo
gadjuk el, de minden esetben vá
laszt küldünk.

lomban a Teológiai Akadémia hallgatói 
és zenei együttesek közreműködésével.

SZOMBATHELY
Május 11-én, vasárnap du. 5 órakor 

zenés áhítaton az Oroszlányi Evangé
likus Gyülekezet Énekkara szolgál. Mű
soron: Kórusmű-válogatás Schütztől 
Kodályig.

kezdete előtt 3 héttel beérkezőleg kérjük 
a jelentkezéseket, melyeket visszaigazo
lunk. A jelentkezések visszaigazolása ide
gen nyelvű táboroknál 1000,- Ft, a többi 
konferenciánál 500,- Ft/fő befizetésével 
válik érvényessé.

A próhirdetés IS )
CSENDESNAPOT rendez az Evangé

likusok Közössége .az Evangéliumért 
(EKE) május 17-én, szombaton 10-16 
óráig a kispesti templomban. A nap témá
ja; „Hű az Isten, aki elhívott titeket az ő  Fiá
val a mi Urunk Jézus Krisztussal való kö
zösségre.” (lKor 1,9.) Szeretettel várjuk 
testvéreinket. Délben üdítőt biztosítunk.

Konkoly Müvek. Tbronyóra és harangjáték, 
harangvillamosítás, elektronikus vezérlőóra ké
szítése. 5 éves teljes körű garancia. 1102 Buda
pest, Állomás u. 14. telefon: 260-7065 vagy 06- 
30-492-915.

MEGHÍVÓ
1997. május 11-én, vasárnap, a Bécsi 

kapu téri templomban a 11 órai isten- 
tisztelet keretében D. Szebik Imre püs
pök felavatja a diakonissza szolgálatra 
Jankovics Észter testvérünket. Az ünne
pi alkalomra mindenkit szeretettel hív a 

FÉBÉ Diakonissza Egyesület.

ISTENTISZTELET A MÁTRÁBAN 
A bagolyirtási Názáret templomunk

ban május 1-jétől október 1-jéig minden 
vasárnap de. 11 órakor istentiszteletet 
tartunk (Mátraszentimre-Bagolyirtás, 
Jókai u. 7-9.)

FÉBÉ Diakonissza Egyesület.

BUDAPEST-ZUGLÓ 
1997. május 8-án, este 6 órakor TEO

LÓGUS ZENÉS ÁHÍTAT lesz a temp-

IS T E N T IS Z T E L E T I R E N D
Budapesten, 1997. május 8.

I., Bécsi kapu lér de. 10. (német) Dietrich 
Tiggemann; de. 11. (úrv.) Balicza Iván; du. 6. 
Balicza Iván; IL, Modori u. 6. de. fél 10. Csizmazia 
Sándor, Pesthidegkút, IL, Ördögárok u. 9. de. fél 
11. Rihay Szabolcs; Csillaghegy, HL, Mátyás kir. u. 
31. de. 10. Bozóky Éva; 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. 11. 
(úrv.) Bolla Árpád; du. 6. Zászkaliczky Péter; VDL, 
Városligeti fasor 17. de. 11. (úrv.); du. 6. Vitt., Üllői 
út 24. de. fél 11. Kertész Géza; VHL, Rákóczi út 
57/b. de. 9. (szlovák) Cselovszky Ferenc; VHL, Ka
rácsony S. u. 31-33. de. 9. Kertész Géza; Vili., Vqj- 
da P. u. 33. de. fél 10. Fabiny Thmás; DL, Thaly Kál
mán u. 28. de. 11. dr. Rédey Pál; Kőbánya, X., Ká
polna u. 14. de. fél 11. Fhbiny Thmás; Kelenföld, XL, 
Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) ; de. 11. (úrv.); du. 6. 
XL, Németvölgyi út 138. de. 9. Budahegyvidék, XIL, 
Tarcsay V. u. 11. du. fél 7. Thkács József; XllL, Kas

sák L. u. 22. de. 10. ifj. Kendeh György; XDI., 
Frangepán u. 43. de. 8. ifj. Kendeh György; XIV, 
Lőcsei út 32. de. 11. Thmásy Thmásné; du. 6. Zenés 
Áhítat; Pestújhely, XV, Templom tér de. 10. Rafael 
József; Rákospalota, XV, Régi Fóti út 73. (Nagy
templom) du. 6. Veperdi Zoltán; Cinkota, XVL, 
Batthyány I. u. de. fél 11. Blatniczky János; Mátyás
föld, XVL, Prodám u. 24. de. 9. Blatniczky János; 
Rákoshegy, XVIL, Tessedik tér du. 6. Péter Attila; 
Rákoskeresztúr, XVIL, Pesti út 111. de. fél 11. Péter 
Attila; Pestszentlőrinc, XVDL, Kossuth tér 3. du. 6. 
Havasi Kálmán; Kispest, XDL, Templom tér 1. de. 
10. Széli Bulcsú; Pesterzsébet, XX  ̂Ady E. u. 89. de. 
10. Győri János Sámuel; Csepel, XXL, Deák tér de. 
fél 11. Lehoczky Endre; Budafok, XXIL, Játék u. 
16. de. 11. Solymár Gábor, Budaörs, (reá imaház) 
de. 9. Endreffy Géza;

MENNYBEMENETEL ÜNNEPÉN a liturgikus 
szín: fehér. A délelőtti istentisztelet oltári igéje: Lk 
24,50-53; az igehirdetés alapigéje: Jel 1,7-8. AZ 
ÜNNEP ÉNEKE: 278.

A BETHANIA CE SZÖVETSÉG sze
retettel hív az alábbi nyári konferenciára:
HAJDÚSZOBOSZLÓN (Major u. 63. 
Egyszerű körülmények, gyógyfürdő lehe
tőség)
Május 26-31. Egyedül élők konferenciá
ja,
Június 23-28.1. Hitmélyítő,
Június 30.-július 5 .1. Gyermekhét,
Július 14-19.1. Ifjúsági hét,
Augusztus 18-23. Családi hét,
PILISCSABÁN (Kálmán u. 9., Lelkiszol
gálat Háza):
Június 16-21. Lelkészek hete,
Június 23-28. Evangélizációs (hitébresz
tő) hét,
Június 30,-július 5. II. Hitmélyítő,
Július 12-19. I. Angol nyelvű ifjúsági tá
bor (16-30 év),
Július 21-26. II. Gyermekhét (6-11 év), 
Július 28.-augusztus 2. III. Hitmélyítő 
(legalább 15 fő esetén!),
Augusztus 4-9. III. Gyermekhét (12-14 
év),
Augusztus 11-16. II. Ifjúsági hét, 
Augusztus 17-24. II. Német nyelvű ifjúsá
gi tábor,
PÜSPÖKSZENTLÁSZLÓN 
Július 12-18.1. Német nyelvű ifjúsági tá
bor,
Július 19-26. II. Angol nyelvű ifjúsági 
tábor.

Étkezési hozzájárulás: Idegen nyelvű 
táborokon: 5000,- Ft/fő, a többi konfe
rencián: 3500,- Ft/fő. Jelentkezés és fel
világosítás: a Hajdúszoboszlói konferen
ciákra: Kábái István, 4025 Debrecen, Szív 
u. 16.; piliscsabai konferenciákra: Bethá- 
nia CE Szövetség, 1088 Budapest Krúdy 
Gyula u. 20.1.9.; püspökszentlászlói kon
ferenciákra: Csekei Tibor, 7623 Pécs, 
Kolozsvár u. 14. címen. A jelentkezés 
határideje a májusi konferenciára május 
15-ig, a többire legkésőbb a konferencia

Egészséges életvitelre törekvő, hívő leány 
(28/176) keres családcentrikus és hitben vele 
küzdő társat házasság céljából. Választ „... szer
zek neki segítőtársat...” jeligére a Kiadóhiva
talba kérem.

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: 330-6394CD
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É let

A Magyarországi 
Evangélikus Egyház hetilapja 
Felelős szerkesztő 
és kiadó: TÓTH-SZÖLLŐS MIHÁLY 
Szerkesztőség és kiadóhivatal 
1085 Budapest, Üllői út 24. 
Telefon/fax: 117-5478; 117-1108 
Árusítja a Kiadóhivatal és a 
Magyar Posta RT.
Index: 25 211 ISSN 0133-1302 
Szedés:
Fényszedő Központ Kft.
(970018/20)
Nyomás: rotációs ofszetnyomás 
720 017 Petőfi Nyomda RT, 
Kecskemét 
Felelős vezető:
SZABADOS TIBOR mb. vezérigazgató

Előfizethető az Evangélikus Élet 
Kiadóhivatalban közvetlenül vagy 
postautalványon.
Előfizetési díj belföldön:
fél évre 1040 Ft, egész évre 2080 Ft
Előfizetési díj külföldön:
szomszédos országokban: egész
évre 4500 Ft (postázással együtt),
más országokban (nyugaton):
egész évre 45 USD (68 DEM)
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HÚSVÉT ÜNNEPE UTÁNI 
HATODIK. EXAUDI 

VASÁRNAPJA

ORSZÁGOS 
EVANGÉLJKUS 

_____  HETILAP A RA :40  FT

Az egészséges kereszténység: segítő kereszténység.

Igen, örül, hogy segíthet. 

Missziót, feladatokat érez... 

Mindenben teljesíti azokat a kötelességeket, 

melyeket számára Isten kijelölt. 

Aki kezét karba rakja, amikor körülötte segítségért 

kiáltoznak, nem egészséges lelkű ember.

O rdass Lajos

A TARTALOMBÓL
MÚLT, JELEN ÉS JÖVŐ 

- J É Z U S  KEZÉBEN

DIAKONISSZA-AVATÁS A FÉBÉ 
ANYAHÁZBAN

FÓT

H a l l ó ?
Régi leírások szerint, amikor Puskás Tivadar föl

találta a telefonközpontot és kipróbálták az össze
köttetést, segédje így szólt a készülékbe: Halló? S 
innen ered máig ez a telefonos megszólítás.

Halló? Hallatszik? Van-e ott valaki a vonal má
sik végén? Vagy hiába mondok bármit is? Nagy 
kérdése ez az imádkozás útján elinduló embernek. 
Csak a négy fal között beszélek magamban? Vagy 
„a vonal másik végén” ott van Valaki, aki jóakarat
tal meghallgat engem?

Exaudi -  „Halld meg Uram, hívó hangomat”. 
Zsolt 27,7. Igénk a nehézségek közt lévő, bajba ke
rült ember reménykedő imádsága. Jobbra, balra, 
előre, hátra már hiába fordul segítségért. De fölfe
lé még mindig tekinthet. Mint a verembe esett em
ber, aki fölfelé tekint és az eget láthatja. S tudja, 
hogy csak fölülről várhat segítséget.

Sokszor magunktól nem akarunk Istenhez for
dulni. Be kell szorítania életünk egy sarkába -  s ott 
vagy összeomlunk vagy fölfelé tekintünk, azaz 
imádkozunk. A zsoltáros Dávid tudta, hogy az ál
landó stressznek kitett életében vagy kiborul vagy 
leborul. Ha nem borul le imádságban Isten előtt, 
akkor kiborul. Ha pedig leborul, akkor valóságos 
lesz az imádságot meghallgató Úr személyes jelen
léte és válasza. Ma is így van. Pattanásig feszült 
helyzetekben, szakadásig feszülő gondok között: 
vagy Istenhez kiáltasz segítségért, vagy minden 
összeomlik. Van, aki a nehézségek súlya alatt 
összeroppan, más közömbössé, fásulttá lesz, 
megint mások a narkotikumokba és egy álomvilág
ba menekülnek. De lehet másképp is! Amikor véget 
ér a te bölcsességed, erőd, ügyességed -  elkezdődik 
az Övé. Istent segítségül hívni az fogja, aki belátta, 
hogy kevés a maga ereje és hiszi, hogy az Úr segít
ségével többre juthat.

De miért kell csapdába esni, hogy elindulj az Úr 
útján?! Mások példája alapján és a Bibliából is tud
hatod: a bűn elválaszt minden jótól. Istentől, em
berektől, az eredményekben való gyönyörködéstől, 
megelégedettségtől, békességtől. Jézus Krisztus 
azért jött, hogy a  bűn válaszfalát eltávolítsa életed
ből. Boldogságod útjából. Dávid példája biztat, 
csak ennyit kell tenni: imádkozni. „Halld még 
Uram, hívó hangomat!”

A hívó hangról a segélykérő telefon jut az 
eszembe. Száma minél egyszerűbb kell, hogy le
gyen, hogy könnyen megjegyezhessük. Bajunkban 
csak össze kell tenni a kezünket és Őt megszólíta
ni: „Mennyei Atyám!" Akiben bízhatom, mint egy jó 
szülőben a gyermek. „Jézusom” -  akinek a neve is 
Szabadítót jelent -  „segíts rajtam!”

A segélykérő szám mögött mindig egy konkrét 
személy áll. Megszólal, konkrét segítséget ad. Hidd 
és bízzál: Jézus él, meghallgatja imádságodat. Híd
ja, mi a gondod és helyzetedet jóra fordítja. Neked 
válaszol, a te kérdésedre. A  múltkor ifjúsági cso
portunkból az egyik leányt megtámadta valaki. 
Csak annyit tudott kiáltani: „Jézus, segíts!” -  de hit
tel, nem szólamként -  és a támadó keze azonnal le
hanyatlott és összevissza elkezdett föl és le futkos
ni... Jézus valósága a te életed gyakorlati tapaszta
lata is lehet. Hiszed ezt?

Végül, ^hívószám mögött a segítség már elő van 
készítve. Azonnal indulhat. Nem a híváskor gon
dolkodnak rajta, hogy mit és hogyan kellene tenni. 
Akkor talán már késő lenne indulni is. Gondosko
dó Mennyei Atyánk időszámításunk kezdetén tel
jessé és késszé tette segítségét. Az Úr Jézus kétezer 
éve meghalt értünk a kereszten, hogy bűneinkből 
megváltónk, bajainkban szabadítónk legyen. Bár
milyen hirtelen és sürgős helyzetben is Hozzá for
dulhatsz. A hívást várja. A te hívásodat. Csak any- 
nyit, hogy Őfelé fordulj és Benne bízz! Exaudi -  a 
mélységből kiáltok. „Halld meg Uram, hívó hango
mat!” Halló? Meghallja? Honnan tudhatod? A b
ból, hogy bizonyosan válaszol!

Széli Bulcsú

K onfirm áció 1997, Kecskem ét
Hideg tavaszi reggelre ébredtünk a húsvét utáni el

ső vasárnapon. Drága lesz idén a baracklekvár, el
fagytak a gyümölcsösök, a reggeli híradásokból azt is 
megtudtuk, hogy a kajszit körülbelül kétméteres ma
gasságban károsította a fagy. Mennyi kárbaveszett 
munka, bizonytalanság, kiszolgáltatottság, kétség.

Konfirmációi alkalomra gyülekezünk. Szokásos 
gyakorlatunk szerint egyben van a vizsga és az isten- 
tisztelet. Rohanó világunk kényszere ez, mert így ezen 
a napon együtt tud lenni a „szétszóródott” család. 
Csendes orgonaszó imádságra hívó hangja elgondol
kodtat. A feldíszített templom, a sok ismerős és még 
több ismeretlen arc -  múlt, jelen, jövő -  imádságra in
dít. Hat hónappal ezelőtt újra indultunk, húszán. 
Megkezdődött a konfirmációi oktatás, hogy megta
nuljuk egyházunk tanítását, hogy közelebb jussunk 
egymáshoz, gyülekezethez, Istenhez és önmagunk
hoz. Nem volt könnyű az út, ahogyan ma egyik út sem 
könnyű. Dönteni kellett akkor, amikor megkeresztel
tettük őket, s akkor is, amikor sok kihívást és lehető
séget nyújtó korunkban engedjük őket Isten közelé

be. Csendes imádságomban előttem vannak a hívás
kor bizonytalankodók. „Annyi a szakkör, a különóra, 
a hobbi foglalkozás”, vagy egyszerűen az időpont al
kalmatlan. -  Akarsz-e menni? -  szülői felelőtlensége 
és döntése. Csoda ez, ami ma történik. Isten látható 
kegyelme, aminek tanúi vagyunk.

Az orgona hangja felerősödik és már vonulnak az 
oltártérbe a fiatalok, hófehér ruhában, szívükben a 
megméretés feszültségével, szemükkel keresve azt, 
hol vannak azok, akik miattuk jöttek el, akik szeretik 
őket.

Elhangzanak a nevek, bemutatkoznak és válaszol
nak a kérdésekre. Bizonyítják, hogy megtanulták az 
egyház alapvető tanítását Káténk alapján. A gyüleke
zet ismétel, emlékezik és fiatalodik.

A prédikációban a kijelölt ige alapján Péter tesz bi
zonyságot Jézusról a sánta meggyógyítása után. A fel
támadott Jézus nevében -  nem a saját erőnkkel vittük 
mindezt véghez. Ezt tapasztaltuk eddig is, de mintha

a mai istentiszteletnek is itt lenne a fordulópontja. 
Ennyit lehetett megtanulni, ennyiről lehetett számot 
adni emberek előtt. Most Isten előtt kell megállni, 
üres kézzel és elfogadni azt, amit megszerezni, kiér
demelni soha nem tudnánk, de mindent megkapha
tunk kegyelemből.

Elkezdődik a megerősítés. Megvalljuk hitünket és a 
fiatalok a Bibliára tett kézzel elmondják fogadalmu
kat. Egyenként részesülnek az áldásban, miután kije
lentik, hogy ebben a hitben megmaradnak és erről ki
tartó hűséggel fognak bizonyságot tenni. Csak ilyen
kor érezzük, hogy nem a vizsga a legnehezebb a kon
firmációs alkalmon, hanem ami utána következik és 
folytatódik. Felügyelői köszöntés és ifjúsági hívás 
hangzik el ezután gyülekezetbe, szolgálatra.

Gyülekezetünkben egy szép esemény előzi meg az 
úrvacsorái liturgiát. Minden gyermek odamegy szülei
hez, hozzátartozóihoz és elmondják együtt a bocsá
natkérő beszédet. Ebben megköszönik a kapott sze- 
retetet, gondoskodást, imádságot. Bocsánatot kémek 
a hántások, a mulasztások miatt. Ezután részesülnek 
Krisztus testének és vérének közösségében. Nem csak 
könnyre fakasztó alkalom ez, hanem tudatos nevelés 
is arra, hogy ha mi bocsánatot kérünk és várunk Isten
től, akkor mi is meijünk bocsánatot kérni és megbo
csátani egymásnak. Az Istennel való találkozás csodá
járól, hiszem, csak a megélt közösség átélői tudnak. 
Csak azok értik meg, mi is történik Krisztus értünk 
adott testének és vérének vételében. -  Bűnbánat- 
bűnbocsánat, ítélet-kegyelem, csodálatos összefüggé
sében.

A  most először úrvacsorázók után a hozzátartozók 
és a gyülekezet együtt örülő tagjai is részesülnek a 
szentségben. A  záró imádság a hála és a köszönet sza
vai mellett Istentől kéri a folytatás lehetőségét és ál
dását, hogy ne „lekonfirmálva”, vagy „kikonfirmál
va”, hanem „megkonfirmálva” mehessünk tovább.

Hideg reggel -  károsító fagy után - ,  Isten megele
venítő csodáját átélve hiszem, van folytatás. Kegyel
méből lesz gyümölcs, lesz termés a gyümölcsösökben. 
Lesz a gyülekezetben, az egyházban, a világban.

* Kis János

ÉLETÜNK FONTOS ESEMÉNYE VOLT

Konfirmandusok
konfirmációjukról

Fehérvasámap tartotta meg zsúfolásig megtelt 
templomában a mosonmagyaróvári gyülekezet kon
firmációi ünnepélyét. Tizenkét fiatal ígérte meg az ol
tár előtt, hogy az evangélikus egyházhoz és annak ta
nításához hű marad. Álljon itt először is annak a ti
zenkét konfirmandusnak a neve, akik vizsgájuk után 
először vettek részt a gyülekezeti gyónásban és az úr

vacsoraosztásban: Antal Dóra, Bodács Eszter, Brasch 
András, Csépi Attila, Gecsei Zsófia, Győrig Mihály, Ma
jor István, Nagy Veronika, Schally Gergely, Scheib Zsó
fia, Sólyom Réka, Végh Zsófia. Közülük néhánytól 
megkérdeztük, mit jelentett számukra a konfirmáció.

Schally Gergely: Fontos eseménynek tartom életem
ben a konfirmációt. Korábban nem volt kapcsolatom 
a gyülekezettel, így a konfirmációi oktatás során hal
lottam először a keresztségben nyert kegyelemről, és 
arról, hogy Jézus Krisztus halála révén megváltott let
tem. Jó érzés, hogy konfirmációmnak köszönhetően a 
gyülekezet nagykorú tagjává válhattam, egyenrangú 
tagként vehetek részt annak életében. Ez egy jó kez
dés, aminek szeretném, ha folytatása lenne.

Végh Zsófia: Elsős korom óta járok hittanra és izga
tottan vártam konfirmációmat. Úgy érzem, nagy lé
pést tettem Isten felé. Megerősített konfirmációm ab
ban az elszánásomban, hogy Jézus tanítványaként, 
benne hívő emberként éljem le az életemet. Ezután 
az ünnepi alkalom után sem akarom elhagyni a temp
lomot és a gyülekezetét. Örülök annak is, hogy büsz
kék voltak rám a családban.

Scheib Zsófia: Bátyám a soproni evangélikus líce
umban tanul, édesanyám a mosonmagyaróvári gyüle
kezet presbitere, így teljes mértékben adott az evan
gélikus háttér. Visszagondolva bátyám konfirmációjá
ra, nagy várakozás élt bennem eziránt a fontos ese
mény iránt. Az évek során sokat tanultam a hittanórá
kon és a konfirmációi órákon. Örömmel tapasztal
tam, hogy a mindennapi életben hasznosítani tudtam 
a hallottakat. Képes voltam arra, hogy megbocsássak 
másnak és én is tudtam bocsánatot kérni. Örülök, 
hogy eljutottam eddig és kérem a jó Istent, hogy amit 
elkezdett bennem azt végezze is be.

Sólyom Réka: A  konfirmációi fogadalmam elmon
dása közben döbbentem rá arra, hogy most az Isten- 
előtt teszek esküt arra nézve, hogy hűséges maradok 
őhozzá. Most már komolyabban veszem keresztsége- 
met és mindazt, ami az egyház tanításából fakad. A 
nagypapám sajnos a kórházban fekszik, így nem tu
dott itt lenni konfirmációmon, de biztos vagyok ab
ban, hogy lélekben velem volt és büszke volt rám.

Kiss Miklós

• •

Ünnep Farádon és Jobaházán
Nem vert sereg vagyunk, de valljuk, hogy életünket ma 
nem lehet másképpen megélni, csak Krisztussal! Törté
nelmi példák is bizonyítják, hogy az a győzelem, amely 
legyőzte a világot, a mi hitünk! Azzal az imádságos kí

vánsággal fejezte be igehirdetését az egyházkerület püs
pöke, hogy „legyetek boldog, győzelmes életű keresztyének, 
akiknek nevét nem törli ki az ÚR az élet könyvéből. ”

A  templomi istentisztelet ünnepi hangulatát Szűcs 
Péter orgonamuzsikája, kísérete, kürtszóló, a farádi és 
a soproni líceumi énekkar szolgálata emelte.

(Folytatás a 3. oldalon)

Mit várunk a résztvevőktől?

Fehérvasámap nagyon szép volt Kis-Alföldön a 
farádi templom! Nemcsak azért, mert évek óta szor
galmas kezek újjávarázsolták, kívül-belül tatarozták, 
hanem, mert tele volt! Minden templom szép, mert 
Isten háza, de legszebb templom a tele templom! A 
farádi evangélikusok hálaadásra hívták meg D. Szebik 
Imre püspököt. A püspökkel együtt pedig eljött a 
Duna Televízió munkacsoportja is.

Európa-szerte képernyők előtt ülők láthatták a 
farádi templomban sokakért imádkozók, éneklők, 
igére hallgatók figyelmes arcát és hallhatták Isten sze- 
retetének erőt adó igéjét. Isten Szentlelke hatalmas 
látható és láthatatlan gyülekezetét gyűjtött össze 
Farádon is, és szerte a tévék képernyői előtt.

D. Szebik Imre püspök igehirdetésében (ÍJn 5,1-4) a 
feltámadott Jézusban bízó hit világot legyőző erejéről 
beszélt. Ebből a hitből meglátszik-e valami életünkben, 
gondolkodásunkban és cselekedeteinkben? Mert csak a 
Jézusból áradó szeretet tart meg és abból árad erő is. Ha 
Jézus Krisztus erőterébe kerülünk, akkor már parancso
latai sem nehezek! Aki szereti az URat, az tud jót tenni.

M indenekelőtt 
a legfontosabb
ra kell gondol
nunk, hogy va
lóban legyenek 
résztvevők a ter
vezett első Or

szágos Evangélikus Találkozón, 
Pakson. Hogy megérkezzenek. Ne 
essünk gyorsan abba a hibába, 
hogy azt gondoljuk: ez mások 
ügye, miért foglalkozzam vele én. 
Sok alkalmunk szenvedte már meg 
ezt a gondolkodást. Csak akkor vá
lik egy ilyen alkalom igazán élet
erőssé, hogyha hatalmas imádkozó 
háttér veszi körül, és sokan érdek
lődnek a közvetlen résztvevőkön kí
vül is afelől, ami Pakson készül, 
1997. augusztus 23-24-re. Ébred
nünk kell a közönyből, az enervált- 
ságból evangélikus gyülekezeteink 
önálló és közös lelki életében egy
aránt.

Nem demonstrációra készülünk 
és nem is nagygyűlésre, hanem test
véri találkozásra. A  „testvéri vigasz
talás” közösségére. Nem kell ma
gunkkal hoznunk a búskomorság,

kiábrándultság vagy csalódottság 
bénító eszközeit. Nem kell sértődé
seket és egyéni fájdalmakat cipelni 
az ország különböző pontjairól, a 
vendéglátó városba. Nem kell be
csomagolnunk a félelmeinket vagy 
bizonytalanságunkat sem. De annál 
inkább szükség van arra, hogy má
sokat -  már az odavezető úton is 
közösséget építve -  hozzunk ma
gunkkal. Noha korlátozott a részvé
tel lehetősége, mégse jöjjünk egye
dül. A közös utazás is összekovácsol 
ismeretlen életeket. Akik idegen
ként indulnak otthonról, Paksra 
már ismerősként érkezhetünk, és 
Isten Szendéikében bízva, testvér
ként indulhatunk majd vissza a gyü
lekezetünkbe.

Hozzuk el az Evangélikus Éne
keskönyvünket, hogy eleink példá
ját követve, sokat énekelhessünk 
együtt. Ének és énekeskönyv már 
önmagában is jelezni fogja, hogy 
hova jövünk. Hálaadás nélkül nincs 
építés.

Hozzuk magunkkal a Bibliánkat, 
hogy követni tudjuk az előadások, 
istentiszteletek és bibliakörök igéit.

Hozzuk magunkkal a legkedvesebb 
igénket, hogy élőszóban is elmond
hassuk majd a melletünk ülőnek. 
Bizonyságtétel nélkül nincs Ijjulás.

Nem felesleges egy-egy kép a sa
ját templomunk és gyülekezetünk 
életéről, hogy a vendéglátóknak 
vagy új ismerőseinknek be tudjunk 
számolni eddigi életutunkról. Sze
mélyesség nélkül nincs testvériség.

De jó lenne sok érdeklődő, nyi
tott szívű és az évezred végén is 
egyházszerető „jól felkészült” 
résztvevő, akik képesek adni és 
elfogadni Isten kezének ajándékait 
Pakson! Odaszánás nélkül nincs 
találkozás.

A legfontosabb előkészület addig 
sem lehet más, mint a sokszor el
mondott buzdítás: „Minden imádsá
gotokban és könyörgésetekben imád
kozzatok mindenkor a Lélek által” 
(E f 6,18). Ha ezt az újult lelkületet 
gyakoroljuk és majd elhozzuk Paks
ra, akkor lehet igazán áldott a ké
szülésünk, csomagolásunk, tervezé
sünk, utazásunk és nem utolsósor
ban a részvételünk is.

Szabó Lajos



Evangélikus Élet 1 9 97 , m á j u s  n .

n |j%  GYERMEKEKNEK A F I A T A L O K N A K

Atyám! Hálát adok Neked az Édes
anyámért!
Láttasd meg velem, hogy mennyi jót 
adtál nekem
rajta keresztül, és add, hogy ezért 
mindig hálás legyek!
Tudom, te azt akarod, hogy önálló 
emberré fejlődjek,
hadd éjjem hát saját életemet otthon is. 
Segíts, hogy jobban megértsem 
Szüléimét.
Ne csak Tőlük váljak megértést.
Adj mindnyájunknak több bizalmat 
egymás iránt.
Ébressz felelősséget bennünk 
egymásért és másokért is.
Hidalj ót minden szakadékot 
Áldd meg otthonunkat békességgel!

A LELEK GYÜMÖLCSEI
Jóság

Ez a szó nagyon ismert előtte
tek. Általában minden gyermek 
naponta hallja a szüleitől, tanítói
tól, hogy legyen jó! Fontos a fel
nőtteknek, hogy a jó példát köves
sétek, ne a rosszat. Mégis biztosan 
megtapasztaltátok, hogy hiába ha
tározzátok el őszintén, szívből, 
hogy jószívűek lesztek, jól visel
kedtek, szófogadók lesztek, ez 
mégsem sikerül mindig. Mit gon
doltok miért van ez így?

Sajnos sokan vannak, akik nem 
akarnak jók lenni, jót tenni, mert 
az erőszakos, durva magatartás 
célravezetőbbnek látszik. Mennyei 
Atyánk gondoskodott róla, hogy a 
Szentírás ebben a kérdésben is ta
nácsot adjon mindnyájunknak. 
Mert nem elég az, hogy valaki szív
ből elhatározza, hogy ezután csak 
jót tesz, ettől még nem változik 
meg azonnal. Mi emberek, ma
gunktól nem vagyunk képesek ar
ra, hogy csak jót tegyünk.

A Bibliában számos helyen ol
vashattok arról, hogy Mennyei 
Atyánk mennyire szeret bennün
ket. Jósága olyan, mint a nap me
lege: életet ad. Isten jósága és em- 
berszeretete Krisztusban öltött 
testet. Van akit követhetünk, aki
nek egész földi élete példa volt és 
ma is példa a számunkra.

Az Úr Jézus sokféleképpen be
szél Teremtőnk jóságáról. Például

Mai feladványunk rögtön egy hi
baigazítással kezdődik, de úgy is 
mondhatnánk, hogy a múlt heti fel
advány folytatódik kiegészítéssel. Az 
történt ugyanis, hogy a rovatszer
kesztő (Feri bácsi) kicsit elnézte a 
dolgot, és Timi néni feladatának első 
részét csak félig közölte a gyermek- 
rovat.

A múlt héten keresett szó első öt 
betűjét már akkor megtalálhattátok. 
Most a maradék öt van soron. Úgy 
találhatjátok meg, ha a kérdésekre 
adott három válasz közül mindig

a tékozló fiú történetében. Az 
Atyát elhagyó fiú bűnbánattal tért 
újra haza, és az apa végtelen szere
tettel fogadta vissza elveszett gye
rekét. Ezt ti is átélitek, amikor 
megbánjátok, hogy rosszat tette
tek. Szüléitek nektek is megbocsá
tanak, mert szeretnek benneteket. 
Az engedelmesség, a jóra törekvés 
Istennek tetsző magatartás. Gon
doljatok Ábrahám történetére, aki 
úgy cselekedett mindig, ahogy az 
Ur akarta. Pál apostol is biztat 
bennünket: „Ne győzzön le téged a 
rossz, hanem te győzd le a rosszat jó 
val!”

A jóság nemcsak a magatartás
ban nyilvánul meg, hanem a jószí
vűségben is. Ugye, milyen nagy 
kincs, ha jószívű a barátod? Meg
látjátok, milyen jó érzés, ha adni 
tudtok abból is, amiből nektek is 
kevés van. A jóság nemcsak tette
ket jelent. Gondolataitok, szavai
tok is tükrözik szívetek jóságát.

Törekedjetek arra, hogy társai
tokban is meglássátok a jót, a jóra 
törekvést. A legfontosabb: ne fe
lejtsétek el naponta megköszönni 
Isten jóságát! Neki köszönhetjük 
az életünket, szüleinket, ezt a szép 
világot!

Hálás szívvel gondoljatok arra, 
hogy 0  jó, és örökké tart szerete- 
te!

megtaláljátok a helyeset, és a jó vála
szok betűit összeolvassátok. Ä hibá
ért Feri bácsi elnézéseteket kéri!

A kérdések és a válaszok a követ
kezők:

-  Milyen hatással volt az emberek
re ez a beszéd?

J. megkövezték a tanítványokat 
L. sokakat szíven talált, ezért meg
tértek és megkeresztelkedtek E. 
nem törődtek vele.

-  Hányán lettek Krisztus követői
vé ezen a napon?

E. kb. 3000 ember I. még tizen- 
ketten U. közel háromszázan

-  Találkoztak-e még ezután is egy
mással?

S. nem tudunk róla T. igen, na
ponta Z. néha az utcán

-  Hogyan lettek ilyen bátrak az 
addig bujkáló, rettegő tanítványok?

O. a Szentlélek erejével, segítségé
vel A. a bortól K. ilyen nagy tö
megben könnyű volt elvegyülni

-  Mi volt jellemző a Krisztus köve
tőire?

T. egyforma ruhát viseltek L. so
kat szomorkodtak a bűneik miatt 
S. örömmel és tiszta szívvel voltak 
együtt

M o s t  p e d ig  k ö v e tk e z z é k  a  
t u l a j d o n k é p p e n i  m á s o d i k  

f o r d u ló !
Kedves Gyerekek!
A múlt heti rejtvényünk megfejté

se egy görög szó volt: (amit most 
még nem árulunk el), a jelentése pe
dig: pártfogó, vigasztaló, védőügy
véd, figyelmeztető. Jézus gyakran 
használja ezt a szót a Szentiélekre, 
mert amióta Ő felment a mennybe, 
azóta a Szentlélek az, aki beszél a 
szívünkkel. Biztat, vigasztal, bátorít 
bennünket, hogy járjunk Isten útján. 
Aki hallgat rá, annak „hátszele” van. 
Ha szoktatok bicajozni, akkor tudjá
tok, milyen jó arra haladni, amerre a 
szél fúj. Ugyanígy segít benneteket 
előre a Lélek szele is. Széllel szem
ben haladni viszont nehéz, mert ak
kor folyton akadályozva vagyunk. 
Ugyanígy akadályoz, nem hagy nyu
godtan haladni, hanem figyelmeztet, 
a szívünkben jelez a Szentlélek, ha 
elfordultunk Istentől és Neki hátat 
fordítva akarunk haladni. Azzal, 
hogy így elkísér bennünket, bizonyít
ja nekünk, hogy figyel ránk, foglalko
zik velünk személyesen.

Hát túljutottunk az első akadá
lyon. Az e heti rejtvényünk megfejté
se ismét elárul majd valamit nekünk 
a Szentiélekről. Ha a bűvös négyzet
ből kihúzod a megadott szavakat, a 
maradék betűkből megkapod ezt a 
szót. Biztos vagyok benne, hogy jut 
eszedbe olyan bibliai történet, ami
ben szerepel. Ezt is írd le, és így add 
postára a megfejtésedet keddig a cí
memre: Füller Tímea 7054 Tengelic, 
Rákóczi u. 22.

Jó munkát kívánok és nagyon vá
rom a megfejtést:

Timi néni
Megadott (kihúzandó) szavak: jó

ság, béke, zakó, eke, apa, szép, takar
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A gyermekrovat készítői stábjának 
címe:

Cselovszky Ferenc,
7064 Gyönk, Petőfi u. 359.

Rutayné Tóbiás Ibolya

VEDD ÉS OLVASD!
Játékos ismerkedés a Bibliával

NYOMKERESŐ
j,MEGY A PÁSZTOR SELYEMFÜVES, TARKA 

RÉTÉN ÁT” -  ugye, ismerős ez az éneksor? Tálán azt 
is elhatároztad sokszor: „JUHA VAGYOK, KÖVE
TEM A PÁSZTOR LÁBNYOMÁT!” -  De tu- 
dod-e, hogy merre megy a pásztor? Thdod-e, hogy 
ezen a selyemfüves tarka réten nem vagy egyedül? 
Nemcsak virágok simogatják a lábadat, nemcsak Isten 
szeretetének sugarai játszadoznak a hajadon? Ez a rét 
emberektől TARKALLIK: egyik nevet, másik sír. 
Egyik önfeledten mulat, a másik összeroskad valami
féle fájdalom alatt. Egyik büszkén kihúzza magát, a 
másik a „világ legszerencsétlenebbje”, aki végképp 
nem érti, miért kellett megszületnie. Egy KÖZÖS 
VONÁSUK van: mit sem tudnak a te Pásztorodról, 
akinek te állítólag nyomába szegődtél. Pedig szük
ségük lenne Rá.

Bizony, ez a selyemfüves tarka rét: NEHEZ TE
REP. A pásztor megy előtted, és ahelyett, hogy kike
rü lte ié  veled a kellemetlenségeket, mintha szándé
kosan nekivezetne csupa harsány, idegesítő, bekép
zelt, vagy éppen csüggedő, visszahúzódó embernek. 
Nem mehetsz el mellettük tétlenül és szótlanul, mert 
te BÁRÁNY vagy! A Pásztor halad elöl, te pedig ilyen 
kérdéseket forgatsz most magadban:

-  Hol a lábnyom, hova kell lépnem, hogyan dönt
sék?

-  Mit kellene mondanom, hogyan kellene élnem, vi
selkednem?

-  Muszáj-e beszélni Jézusról, vagy elég „példamuta
tóan” és csendesen éldegélni?

-  Hogyan beszéljek, hogy ne legyek nevetséges, de 
ne is titkoljak el semmit az IGAZból?

Ezekre a kérdésekre szeretnénk VELED EGYÜTT 
keresni a választ, egy EGÉSZ HÉTEN ÁT! Ezért MEG
HÍVUNK TÉGED a MISSZIÓI GYERMEKKON
FERENCIÁRA, melyet a piliscsabai Béthel Miszsziói 
Otthonban tartunk, 1997. augusztus 1. és 15. között.

Várunk, ha kérdéseid vannak, ha 10-14 éves vagy, 
netán egy kicsit fiatalabb, vagy idősebb.

Részvételi díj: 3500 Ft, de ha megrendeled ingyenes 
Missziói Magazinunkat és megfejted néhány feladvá
nyunkat, kedvezményben részesülhetsz.

Vátjuk jelentkezésedét a következő címen: Evangé
likus Külmissziói Egyesület, 1085 Budapest, Üllői út 
24.

*

Álljon itt két levélrészlet Bettitől és Gábortól, akik 
tavaly már részt vettek az Albertiben rendezett konfe
rencián:

„Én nagyon jól éreztem magam Albertiben. Minden 
gyerekkel összebarátkoztam és sokat tanultam azon a 
héten. Néha imádkozom a külmisszióért, de megpróbá
lok majd még többet tenni ”

„Örülök, hogy ott lehettem és megismerhettem gyere
keket, felnőtteket. Azóta sem felejtek el imádkozni az 
arab gyerekekért, de sajnos, a zsebpénzemből nem sokat 
gyűjtöttem. ”

A „VASMINISZTER"
Baross Gábort nevezték így, a dualizmus korszaká

nak egyik legkiemelkedőbb gazdaságpolitikusát.
Gazdasági életünknek e korszakbeli legjelentősebb 

változása a vasúthálózat Iáépítése és ezzel a közlekedés 
nagyléptékű fejlesztése volt. A  40-es évek elején még na
gyon bizonytalan és kismértékű volt a szárazföldi közle
kedés: Ősszel és tavasszal szinte teljesen járhatatlanok 
voltak az utak; gyakran „vendégmarasztaló’’ volt a hely
zet. Ezek a körülmények természetesen az egyházi életre 
is kihatottak.

1846-ban épült meg az első vasútvonal Pest és Vác 
között. 1848-ban mindössze 200 km hosszú vasútvo
nal volt Magyarországon. A  kiegyezésre (1867) ez a 
szám megtízszereződött, de még így is csak kb. 2000 
km  volt a vasútvonalak hossza. Ezután viszont nem 
ritkán, egy-egy év alatt majdnem 1000 km  vasútat fek 
tettek le, és 1900-ra vasúthálózatunk már meghaladta 
a 17 000 km-t. Ez azt jelentette,.hogy az ország m in
den vidéke könnyen megközelíthetővé vált, és hazánk

Egy korty bor, egy falat ostya -  ennyit ad csupán Jézus?
Amikor eljött az óra, asztalhoz te

lepedett az apostolokkal együtt, és 
ezt mondta nekik- „Vágyva vágytam 
arra, hogy szenvedésem előtt mege
gyem veletek ezt a húsvéti vacsorát. 
Mert mondom nektek hogy többé 
nem eszem ebből a húsvéti vacsorá
ból, amíg csak be nem teljesedik ez 
az Isten országában. ”

Azutáh vette a poharat, hálát 
adott, és ezt mondta: „Vigyétek és 
osszátok el magatok között. Mert 
mondom nektek hogy nem iszom 
mostantól fogva a szőlőtő termésé
ből, amíg el nem jön az Isten orszá
ga. ” És vette a kenyeret, hálát adott, 
megtörte és e szavakkal adta nekik: 
„Ez az én testem, amely tiérettetek 
adatik: ezt cselekedjétek az én emlé
kezetemre. ” Hasonlóképpen vette a 
poharat is, miután megvacsoráztak 
és ezt mondta: „E pohár az új szö
vetség az én vérem által, amely tiéret
tetek ontatik kL ” (Lk 22,14-21)

Egy korty bor, egy falat ostya. 
Ezt kapom a gyülekezeti gyónást 
követő úrvacsorán?

Önvizsgálattal készülök a gyó
násra, mely némi félelemmel tölt 
el, az azt követő úrvacsorára már 
boldog örömmel készülök, mert a 
falat ostya, Krisztus teste, és a 
korty bor, Krisztus vére, emlékez
tet az utolsó vacsorára, az akkor 
kötött új szövetségre, mely a bűn

bocsánat szövetsége, s emlékeztet 
.. Krisztusunk halálára, aki feláldoz

ta magát, hogy aki hisz őbenne, 
annak örök élete lehessen.

A római egyház tanítása alap
ján, a misét bemutató pap szerzési 
igékkel átváltoztatja a kenyeret és 
a bort Krisztus testévé és vérévé, 
és azután mint pap, újra bemutat
ja Krisztus áldozatát Istennek. 
Eszik egy falat ostyát, iszik egy 
korty bort, de a hívőknek már csak 
egy-egy falat ostya jut. Magyaráza
tuk: A testben van a vér is... De 
akkor a pap miért iszik bort is? 
Csak ő emlékezhet Krisztus halá
lára, a testtől különvált vérre?

A reformátusok a korty bort, a 
falat kenyeret jelképeknek tekin
tik, Krisztus testének és vérének 
jelképe ez náluk. Szerintük a hívők 
lelki módon lépnek közösségbe Jé
zussal, a hitetlenek számára pedig 
csak egy korty bort és egy falat 
kenyeret ad az úrvacsora.

A mi egyházunk tanítása szerint 
a hívő és hitetlen egyaránt Krisz
tus vérét és testét veszi magához a 
gyülekezeti gyónást követő úrva
csorán.

A gyülekezeti gyónás szerintem 
nagyszerű, mert az önvizsgálat 
után meggyónhatom bűneimet 
anélkül, hogy az emberek ismer
nék azokat, és annak gyónom meg,

aki ismeri bűneimet, hisz Istennek, 
a Teremtőmnek tartozom szám
adással. Neki kell meggyónnom, 
ha nem követtem tanítását. Szo
rongva lépek ilyenkor a gyülekeze
ti terembe, de hallgatván az Isten 
igéjét, megnyugvásra lelek. Az is
tentisztelet végeztével megint bű
nös mivoltomra gondolok, gyónás 
alatt viszont percről percre, válasz
ról válaszra érzem, ahogy tisztul 
lelkem, s mikor az Ú r asztala elé 
járulok, már nem félek. Olyan, 
mintha díszbe öltözne a szívem. 
Előttem az ostya, a bor, Krisztu
som teste és vére, melegség önti el 
szívem, mert Krisztus önmagát ad
ta értem is. Ez az ostya és bor táp
láló, no nem a tápértékek miatt, 
hanem hitem táplálója, erősítője. 
Hiszem, hogy bűneim megbocsát
tattak, s hiszek az örök életben, 
amit Krisztusnak köszönhetek. 
Boldog örömmel hagyom el a 
templomot.

Megpróbálok Isten gyermekéhez 
méltóan viselkedni, de mivel csak 
egy egyszerű halandó vagyok, ez 
nem mindig sikerül. De hiszem, 
hogy bűneim megbocsáttatnak, erő
södik, táplálkozik hitem, s az örök 
élet fényének reménysége világít 
egy korty bor s egy falat ostya által.

Ments Orsolya 
Rajka

Halld meg, Uram, hívó hangomat!
Hallod? Kérlek, figyelj rám, és válaszolj már -  hi

szen tehozzád szólok, veled akarod beszélni!
Milyen ismerősek ezek a szavak. Szinte naponta el

hangzik szülők szájából gyermekeik felé, vagy éppen 
gyermekek szájából szüleik felé. De elhangzik min
den emberi szájból Isten felé, s bizony miért ne han
gozhatna el Istentől felénk, süketülő emberek felé. 
Mert nagyon elromlott a hallásunk aziránt, amit a 
mennyei Atya akar mondani nekünk.

Úgy éljük az életünk, mintha mi meglennénk Isten 
nélkül is. Sőt, szinte azt sugallja életünk: hát csak 
hadd beszéljen, mi tudjuk, mire van szükségünk, s 
amikor majd rászorulunk, majd szólunk neki, illetve

figyelünk Őrá. Isten igéje nem véletlenül mondja el 
nekünk Sámuel történetét: figyelni és válaszolni kell a 
megszólításra.

S ha már elmondtam feléje: „Szólj, Uram, mert hall
ja a te szolgád!”, akkor bizton tudhatom azt, hogy ki
áltásom nem lesz hiábavaló, hogy Nála nyitott fülekre 
talál. Biztos lehetek benne, hogy Ő nem mondja majd 
nekem, hogy nem érek rá. Biztos lehetek abban, hogy 
nem néz le problémáim és gondjaim miatt, hogy nem 
kinevetni, de célba igazítani fog.

Köszönöm, Uram, hogy Te meghallod hívó hango
mat. Kérlek segíts nekem abban, hogy én is meghalljam 
a Te hangodat! Amen.

Szeretnél-e meggyógyulni?
Ezt kérdezte Jézus a Bethesda-tó partján a 38 éve 

beteg embertől, és most tőled kérdi.
De én nem vagyok beteg, nekem nem kell meg

gyógyulnom! -  tiltakozol rögtön. De Jézus újból 
kérdez: Szeretnél-e egészséges lenni, szeretnél-e 
hallani és beszélni tudni? S te most már szinte ma
gadon kívül mormogod: De én hallok, és beszélni is 
tudok!

S ő tovább kérdez: Akkor miért nem beszélsz ve
lem? Miért nem nyitod szádat bizonyságtételre, vagy

éppen kérő fohászra? Miért nem hallod meg hango
mat? Szeretnélek bibliatanulmányozásra hívni! Igen, 
jól gondolod, emberek által hívlak!

S most pontosan ezáltal a cikk által szólítalak meg! 
„Embered” akarok lenni, mint a 38 éve beteg ember
nek. Embered, aki elvezet a gondviselő Istenhez. Kér
lek, keress legalább tíz „Ne fé lj...!” igét, és küldd be a 
szerkesztőség címére. (Ne félj, nem marad el a juta
lom! -  de ezt már csak én, a jézusi gondolatok leírója 
mondom.) |

Az Y. ökumenikus szavalóverseny Nyíregyházán
„Áldjad én lelkem az Urat” -  a 

zsoltár szavaival kezdődött a Nyír
egyházi Evangélikus Kossuth La
jos Gimnáziumban 20 középiskola 
32 tanulójának részvételével az 
egyházi gimnáziumok versmondó 
találkozója. ígéretes az 5 éve in
dult kezdeményezés. Célja annak 
a szellemiségnek bemutatása, 
mely a keresztyén iskolák nevelési 
arculatát, az egyházi iskolák 
„többletét” jellemzi.

Nem kulturális seregszemle, ha
nem bensőséges, meghitt hangula
tú baráti találkozás. Thnúsítja az 
egyházi iskolák erkölcsi nevelését 
és oktatási színvonalát. Bizonyítja, 
mennyire hiányos lenne a magyar 
közoktatás palettája az egyházi ne
velés színei nélkül.

Idei 5. találkozónkat különösen

emlékezetessé tette az ökumeni
kus jelleg. Az evangélikus gimná
ziumokon kívül 5 református (Pá
pától Sárospatakig), s a régió ró
mai, görög katolikus iskolái kap
tak meghívást.

A  választható versek témakörét 
nem határoztuk meg, az egyházi 
iskolák szellemiségébe illő vallásos 
és hazafias téma egyaránt helyett 
kapott. Reményik Sik Sándor, Túr
mezei Erzsébet versem kívül a ha
zafiúi fájdalom hangja csendült fel 
Kölcsey, Zrínyi dalában, megható 
emberi sorsok, életképek rajzolód- -* 
tak elénk Kányádi, megrázó nem
zeti tragédiák Ady verseiből. Illyés 
Gyula, Faludy, Márai képviselték 
újabb líránkat. Emelkedett pilla
natokban megéltük „Az ÚR érke
zését”.

A tartalmilag változatos, elő
adói megformálásban igen színvo
nalas szavalóversenyt rangos zsűri 
értékelte, megköszönve a művészi 
teljesítményt nyújtó versmondók, 
a felkészítő és kísérő tanárok áldo
zatos munkáját.

Palotai Erzsébet 
tanár

A  helyezettek
1. DANIS LÍDIA (Berzsenyi Líce

um, Sopron)
2. KASZÁS VILLÓ (Budapesti 

Evangélikus Gimnázium)
3. TOMPA TAMÁS (Sárospatak, 

Református Kollégium)
A Nyíregyházi Kossuth Diák külön- 

díját TAKACS BENCE (Baár-Madas 
Református G., Bp.) a Bessenyei Társa
ság különdíját KÁDÁR MIKLÓS (Re
formátus Kollégium, Pápa) nyerte el.

is bekapcsolódott a nemzetközi kereskedelmi forga
lomba.

Ez a nagyarányú fejlődés kedvezőleg hatott nemcsak 
Budapest gyarapodására, a kereskedelemre, szállításra, 
hanem  -  mindezek mögött -  a termelésre is, főleg a me
zőgazdaságra. A  nagyobb népmozgás következtében, 
több vasúti gócpontban ekkor szerveződtek gyülekezete
in k  (A hatvani gyülekezetei is vasutasok alapították)

Baross Gábor 1848. július 6-án, Pruzsinán (Trencsén 
megye) született, elszegényedett nemesi családban. Kö
zépiskolai tanulmányait Léván és Esztergomban végez
te; közben tanítással, korrepetálással tartotta fenn ma
gát. Ezután jogi tanulmányokat folytatott, majd várme
gyei tisztviselőként dolgozott.

Viszonylag korán, már 1875-ben képviselői mandá
tumhoz jutott a Szabadelvű Párt „színeiben”, mint Tisza 
Kálmán híve.

1883-tól közlekedésügyi államtitkárként tevékenyke
dett.

Közlekedésügyi miniszter volt 1886-tól haláláig; köz
ben, 1886-1889 között a közmunkaügyi, 1889-től pedig

az ipari és kereskedelemügyi miniszteriális feladatokat is 
ellátta.

Munkásságának túlnyomó részét a közlekedéspoliti
kaifeladatok megoldása jelentette, így pl.: a vasútvona
lak nagyrészének államosítása, a vasúti zónadíjszabás 
bevezetése, a postatakarékpénztár megalapítása, a posta 
és távírda egyesítése, a Vaskapu szabályozása, a fium ei 
kikötő kiépítése. Kötelezővé tette az állami vasutaknál a 
magyar nyelven történő levelezést a német helyett, a vas
úti tisztviselőknél pedig a magyar nyelv ismeretét.

Baross közlekedéspolitikájában Széchenyi István re
formeszméit valósította meg.

A ktív miniszterként hunyt el 1892. május 8-án, Buda
pesten.

Szobra Budapesten a Keleti pu. előtt, a róla elnevezett 
nagyforgalmú téren nemcsak az utazókat, hanem a fő 
város és az ország lakosságát is emlékezteti a „vasmi
niszterre”. Ezenkívül csak a fővárosban még 10 út, utca, 
tér névadója ő .

Hatvanban, a „vasutasvárosban” is utca viseli Baross 
Gábor nevét. B. B.
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Múlt, jelen és jövő -  Jézus kezében Diakonissza-avatás a Fébé Anyaházban
FÓT neve egyházunkban többet jelent, mint egy fő

város peremén települt nagyközség. Fót neve 50 év 
óta jelenti egyházunkban az evangélizáció, az ébre
dés, a konferenciák és az egyházi zene művelésének 
áldott forrását, lehetőségét, még akkor is, amikor ti
los volt evangélikus híveknek konferenciákon együtt 
lenni, Isten igéje fölé hajolni, együtt imádkozni, egy
más hite által erősödni. Nekem is sokat -  mindent -  
jelentett a fóti Mandák Otthon, hiszen a második vi
lágháború utáni ébredés, vasárnapi iskolai mozgalom, 
majd a kántorképzés segédlelkész koromtól fogva 
odakötött; előbb mint hallgatót, később mint szolgá
latban állót. De túl a személyes kapcsolaton, egyhá
zunk számára Fót azt jelenti, hogy vannak Istennek 
csodái ott is, ahol nagyon sivár, elnyomott, kereszt 
alatt folyik az egyház élete, mert a kántorképzés képe 
és látszata mögött ott lehetett az ébredést, megújulást 
eredményező igehirdető-evangélizáló munka. Négy 
évtizeden keresztül fiatalokat hívott Jézushoz, állított 
szolgálatba az egyházi ének és zene művelésében, sőt 
igen sok ma szolgáló lelkész ott kapott indíttatást, el
hívást Isten Szendéikétől, hogy vegye fel a lelkipász
tori szolgálat „gyönyörűséges terhét”.

A Mandák Otthon 50 évére emlékezett vissza ápri
lis 19-én az a csapat, mely „lelki otthonának” tartja 
ma is. Az úrvacsorái istentisztelet előtt a Mandák Kó
rus adott ízelítőt abból a szolgálatából, mely ugyan
csak az ottani lelki nevelésből nőtt ki. Ma dr. Balás 
István karnagy vezeti.

Az igehirdetést dr. Harmati Béla püspök tartotta, a 
szárdiszi gyülekezetnek írott levél alapján (Jel 3,1-6). 
Emlékezésre gyűltünk, de nehéz az emlékezés. „ Tu
dok cselekedeteidről..."  ez arra emlékeztet, hogy Isten 
előtt ismert az önkény, a meghurcolás az állami ön
kény, ami érte Zászkaliczky Pál akkori fóti lelkészt és 
esperest, de ismert a mi magatartásunk is. Nehéz 
szólni, mert a rossz oldalon álltunk sokan, rosszul lát
tuk azok személyét, akiket az üldözés elért. Hatalmas 
az Isten, aki ebből is jót tudott kihozni és ebben ép
pen a fóti Otthon segített. Ma úgy nézünk vissza, hogy 
Zászkaliczky Pál Isten áldott eszköze volt és mártír. 
Mi pedig bűnbánattal állunk meg, Isten legyen irgal
mas mindnyájunknak!

Ez az otthon a konferenciák, az egyházi ének és ze
ne műhelye lehetett s mivel a fülünk a legfontosabb

érzékszervünk, segített abban, hogy meghalljuk az 
igét és jól énekeljünk, zenéljünk. Hálát adunk ma 
azokért, akik sokat tettek ebben az egy-házban, az 
egyházban.

Bizony sokakért adott hálát az egybegyűlt emléke
ző sereg. Özv. Zászkaliczky Pálné a délutáni beszélge
tésen mondta el, miként kerültek családi kapcsolatba 
Mandák Máriával, fogadták be magukhoz a háború 
után otthonában egyedül maradt védtelen nőt, aki ha
lála után az egyházra hagyta a kastélyt. Erre is hálával 
kell gondolnunk.

Amikor a Mandák Otthont említjük, lehetetlen 
nem gondolnunk Kis Jánosra, sok testvérünk kedves 
„János bácsijára”, aki odaszegődött a házhoz, előbb 
mint gondnok, azután mint igazgató vezette szinte ha
lála pillanatáig. Személye összenőtt az evangélizáció- 
val, a konferenciákkal, a kántorképzéssel. Hősi kor
szaka volt, amikor az a felismerése támadt, hogy kel
lenek a kántorok az egyházban, és elkezdett harmóni- 
umokat, roncshangszereket összegyűjteni. Kettőből 
vagy háromból sikerült összehozni egy-egy gyakorló 
hangszert. Azután szerzett gyakorló orgonákat és 
közben gyűjtött pénzt, szupplikált élelmiszert, hogy 
azok a kedves fiatalok vagy idősebbek, akik eljönnek, 
hogy merev ujjaikat a billentyűkhöz igazítsák, ne nél
külözzenek. Fáradhatatlan volt. Halála napjának dél
előttjén még együtt ültünk a kántorok vizsgáján, este 
otthonában a karosszékében csendesen elaludt. Ura 
hazahívta szolgáját!

Az ötven év történetét levéltári kutatásai alapján 
Gáncs Aladár vázolta fel. Ez a rövid cikk nem fogad
hatja be azt a rengeteg anyagot, amit feldolgozott írá
sában. De később visszatérünk majd a fóti otthon tör
ténetére. Az előadást egészítették ki és az emlékezést 
tették elevenebbé és személyessé azok a felszólalá
sok, mélyek a délután folyamán hangzottak el emlé
kező idősek és fiatalok ajkáról. Együtt volt a „fóti 
nagy család” és újra átéltük korábbi évek, évtizedek 
közös emlékeit.

Bohus Imre áhítata foglalta össze a nap üzenetét az 
ige alapján: Itt történt valami! Hitünkben Jézus lett 
egyedül a fontos, aki értünk cselekszik. Hogy mi értel
me van az egésznek, ami itt történt? Jézus nem lett 
erőtlenebb. A jövendőnk benne van Jézus kezében!

Tóth-SzöllSs Mihály

FÓT
Brüsszelben voltam a fóti Mandák Otthon ötvenéves 

jubileuma idejében. Tálán jobb is volt így. Szeretünk a 
szükségből erényt csinálni. Tálán túl mélyen érintettek 
volna az emlékek. Igaztalanul irritáltak volna azok, 
akiknek nem volt, nincs közük a hőskorhoz, az első 
évekhez és most sütkéreznek az emlékek fényében.

Jó lenne tudni, Kiss János hogyan élte volna meg az 
ünnepet. Az ő fájdalmas hiánya miatt sem bántam, 
hogy nem lehetek ott. Nem tudom nélküle elképzelni 
Fótot.

Nehezen fejezhető ki, mit jelentett nekünk a negy
venes évek végi, ötvenes évek eleji Deák téri ifjúság
nak, Fót. Nekünk, akik Kékén András félreállítása 
után, szembekerülve az odaküldött Grünvalszky Ká
rollyal, kivonultunk a Deák térről és Budahegyvidé- 
ken, valamint a FÉBÉ révén kaptunk ideiglenes ott
honokat. De volt egy igazi második otthonunk, Fót. 
Gyenesdiásra eljutni, évente ünnepet jelentett. Szil
vásváradon máig megfejthetetlen, csodálatos konfe
rencia volt már a minden illúziót romboló ötvenes 
évek kezdetén, de jártunk Szarvason is és természete
sen Táhiban, hit és fundamentalizmus csapdájában. 
Az ébredés tüze égett, lendülete hajtott, a diktatúra 
vadsága az egyházkormányzást, az elitet sújtotta, még 
nem ért el a mély rétegekig. De fenyegetett. És ennek 
éppen Fóton adta egyszer tanújelét. Nem véletlenül. 
Mert bár sokfelé konferenciáztunk, Fót valóban az 
otthonunk, rendszeres alkalmaink házigazdája volt. 
Különösebb előkészítés nélkül is kimehettünk, tart
hattunk bibliaórát, csendesnapot, kaptunk kosztot és 
kvártélyt. Fót közel volt. Többen, én Gadó Pállal, bi
ciklin jártunk ki, de a vonat is megfelelt. Voltunk 
Fóton is emlékezetes konferenciákon, de a nagy érté

ket számunkra a rendszeres alkalmak lehetősége je
lentette. Máig érzem az aggodalmat, hogy az evangé- 
lizátorok konferenciáján az ének -  „a Te ügyed az Jé
zusunk, mely bennünket b e t ö l t . -  szétveti a falakat, 
vagy, hogy a legfiatalabbak részére a melléképület 
padlásán tartott bibliaóra után valamelyik lepottyan 
és nyakát szegi, de Isten minden bajtól megóvott.

Akkor is, amikor az említett eset történt, a diktatú
ra jelentkezett. Biciklis lévén, már otthon voltam, 
amikor jött a hír, hogy Fabiny Tibort, Szépfalusi Istvánt 
és az én Tibor bátyámat a fóti vasútállomáson letar
tóztatták, tiltott röpiratok terjesztésének a vádjával. 
János evangéliuma volt az irat, ezt adták néhány atya
finak, olyannak is, akinek talán nem kellett volna. 
Két, talán három nap múlva szabadultak. Nem tu
dom, említette-e valaki a jubileumon ezt az akkor fu
tótűzként ismertté vált történetet. Utólag, a követke
ző évtizedek történetének az ismeretében magaso
dott jelképes erejűvé. Jelezte, hogy mi vár ránk, sze
rencsére akkor még nem tudtuk. Előttünk volt még az 
1952-es év, utolsó iskoláink elvesztése. Nem tudtuk, 
hogy harminchét évet kell várni, amíg újra lesz isko
lánk, újra indul a Fasor és a közben sok mindent meg
élt Fót, a Mandák Otthon teszi lehetővé, hogy hagyo
mányaihoz híven az egész országból jöhessenek evan
gélikus diákok az iskolába. A végleges megoldásig 
Fót adott otthont a fasori kollégiumnak.

Fót ötven évének nagy része történelmünk, benne 
egyháztörténelmünk nehéz időszakát jelenti. Jó, hogy 
véget ért ez az időszak. De jó lenne, ha visszajönne 
Fót hőskora, az ébredés tüze az egyházba. Hogy utó
daink is tudjanak mire emlékezni.

Frenkl Róbert

(Folytatás az 1. oldalról)

A tévés közvetítés felvétele után immár kissé lazított 
hangulatban folyt az ünnepi közgyűlés. Az egész nap ál
dásáért és sikeréért nagyon sokat fáradó Szűcs Kálmán 
gyülekezeti lelkész ismertette röviden a gyülekezet múlt
ját, és a mostani megújító munkálatokat. Az egyházi és 
vüági üdvözlésekben érezhető volt „a földön békesség és 
az emberekhez való jóakarat” ereje és vágya. A csornai 
premontrei rend két perjele, a község polgármestere a fe
lekezeti és társadalmi békesség és jó rend fontosságáról 
szóltak köszöntőjükben.

Ha már ünnep van, legyen kettős ünnep! -  gondolták 
a farad iák. Délután a jobaházi leánygyülekezetbe ment át 
a vendégsereg, ahol toronyszentelés volt. Valamikor a te
mető felé, a falu szélén állt a régi-régi iskola, mellette ha
ranglábon két harang hívogatta, vagy búcsúztatta a 
jobaháziakat. Azután eltűnt az iskola, a rozoga haranglá
bon ottmaradt árván a két harang. Az újabb, szép iskola- 
épületet a gyülekezet visszakérte államunktól. Vissza is

kapta. Ekkor elhatározták a hívek, hogy az iskolaépület 
mellé a két harang részére kecses kis tornyot építenek. A 
gyülekezet Tompos Gábor gondnok vezetésével, a gyüle
kezeti lelkész és a polgármesternő szervezésével és jó
akaratával elkészítette az iskolához épült tornyot, felsze
relték a két harangot -  és tíz épület igazi templommá ma
gasztosult! Az ünnep egyébként Jobaházán azzal kezdő
dött, hogy a falu új zászlaját megáldotta egyházkerüle
tünk püspöke és a helyi illetékes plébános. Majd a nagy 
gyülekezet bevonult immár „a jobaházi evangélikus 
templomba!” D. Szebik Imre püspök kürtszóló és ének
kari számok keretében a bibliai tornyok képét vetítette az 
ünneplők elé és a tornyok szolgálatáról beszélt. Az ég, 
örök hazánk felé mutatnak, bennük a harangok Jézushoz 
hívnak, hogy nála békességet és erőt kapjunk, halottain- 
kat pedig a feltámadás reményében búcsúztatják.

Rábaközben, Jobaházán immár egy új torony emelke
dik a magasba és intett búcsút a szép nap emlékével ha
zatérőknek.

Sümeghy József

Április 5-én tíz Fébé-diakonisz- 
sza felavatására került sor egy ün
nepi istentisztelet keretében. 
Nemcsak ünnepi alkalom volt ez, 
hanem egyházunk és a Fébé Egye
sület jelentős eseménye.

Az 1924-ben történt alapítás óta 
egyre több fiatal leány lépett be az 
Anyaházba, hogy egész életével Is
tennek és az embereknek szolgál
jon. Még 1950-ben is 56 fiatal test
vér felavatására kerülhetett sor, 
akik ezzel az Anyaházhoz való tel
jes joggal és kötelességgel lettek 
felruházva. Isten hívta őket, és ők 
engedtek a hívásnak az egyház és a 
diakónia szolgálatában.

A testvéri közösség életéhez ak
kor is és ma is egy fegyelmezett 
életmód tartozott: közös napi 
imádság a kápolnában, közös ét
kezés és egy fedél alatt való lakás. 
A testvérek az evangéliumi tanács 
szerint akartak élni: szegénység, 
tisztaság, engedelmesség. Ez mai 
szóhasználatban azt jelentette, 
hogy a testvérek készek voltak 
egyéni életüket egyszerű életfor
mában berendezni. Isten iránti en
gedelmességgel akartak szolgálni 
mindenütt, ahol azt az emberi 
szükség megkövetelte, s ezért sok
szorosan lemondtak egyéni kíván
ságaikról és elképzeléseikről. Ez 
volt küldetésük alapelve. Megér
tették, hogy Isten hívta, megbízta

és küldte őket. A harmadik ténye
ző, a tisztaság azt jelentette, hogy 
nem mentek férjhez, avégett, hogy 
nagyobb készséggel, saját család
juktól való nagyobb függetlenség
gel szabadon és kötetlenül szolgál
hassák a szükséget szenvedő em
bereket.

A közösséghez való tartozás je
leként a testvérek egyenruhát visel
tek. Nyakukban kis láncon keresz
tet hordtak, hogy az emlékeztesse 
őket: kinek a szolgálatában állnak 
és kire bízták hit által az életüket. 
Ez az önként vállalt életforma egy
kor is és ma is azt jelentette, hogy 
lemondtak anyagi érdekeikről. 
Csupán zsebpénzt kaptak, szükség
leteikre közös kasszából kaptak 
pénzt. A múltban ez finanszírozta 
a Fébé Egyesület diakóniai beren
dezését és szolgálatát. A közös alap
ból a testvérek megkapták mindazt, 
ami egyéni életük fenntartására 
szükséges volt. Más formában, de 
ma is érvényben van ez a fajta 
rendszer, ha bizonyos fokig módo
sult is az elmúlt negyven év alatt.

A Fébé Diakonissza Anyaház 
1989 óta ismét működik Budapes
ten a Hűvösvölgyi út 193. szám 
alatt. A  látható kezdet megtörtént. 
Az anyaházi épület részben még 
renoválás alatt áll. Benne három 
éve 12 diakonissza és 2 próbatest
vér rendezte be közös életformá

ját. A közösséghez összesen 35 
diakonissza és 2 próbatestvér tar
tozik.

1997. április 5-én azért került 
csak 10 testvér felavatására, mert a 
magyarországi anyaház 1951-ben 
történt feloszlatása miatt ezek a 
testvérek politikai okokból nem 
kerülhettek felavatásra. Ez az ün
nepség pótolta ezt a hiányt mind
azok örömére, akik részt vehettek 
az istentiszteleten, különösen pe
dig annak a tíz idős testvérnek az 
örömére, akiknek életútja ezzel el
érhette azt a célt, amelyet fiatal 
korukban maguk elé tűztek. Most 
azt kérjük Istentől, hogy Ő áldja 
meg testvéreinket. Arra is kérjük 
Őt, hogy fiatal leányokat is készít
sen fel erre a szolgálatra az Ő ne
vének a dicsőségére.

Azok a fiatalok, akik szívesen 
lennének diakonisszák -  ha befe
jezték tanulmányikat és betöltöt
ték huszadik életévüket -  írásban 
vagy telefonon (176-8610) jelent
kezhetnek a Fébé Anyaháznál. 
Szívesen folytatunk velük beszél
getést, hogy ezzel informálhassuk 
őket a diakonissza hivatás és szel
lemiség elkötelezésének útjáról.

Isten segítségében és útmutatá
sában bízva, kérjük áldását az el
kezdett munkára.

Gertrud Heublein 
diakonissza

Em lékeim  K uszák István soproni m űködéséről
A z Evangélikus Élet április 6-án megjelent számá

ban tudósítást olvashattunk a győri evangélikus népis
kola Aranyhíd című lapjáról, melynek elindítója Ku
szák István volt. Áldásos munkáját 1937-től a soproni 
evangélikus tanítóképző-intézet gyakorló iskolájában 
folytatta. Az intézetnek kicsiny, kedves virágos kertje 
volt a gyakorló iskola. A leendő tanítók itt tanulták 
meg, miként kell szolgálni a gyermeket, azt az egyet
len „uralkodót”, aki minden körülmények között 
megtartja trónusát, és akiről intézetünknek egy volt 
-  ismert költővé lett -  növendéke írta le a következő 
megdönthetetlen igazságot tartalmazó, szárnyaló so
rokat:

„... érte küzd, zihál 
a mell és hull a test szent harmata.
És érte villan a munka harcán 
A  legemberibb, legáldottabb 
Fegyver: a kasza. ”

(Bakó József: Szentháromság)

Nemcsak mint kiváló pedagógusra tekinthetünk 
vissza, hanem, mint az irodalmat kedvelő és művelő 
emberre is. Olvastuk cikkeit, hallgattuk előadásait, 
ünnepi beszédeit. Szeretnék idézni néhány sort az 
egyik ünnepi megemlékezéséből, és az egyik könyvé
ből. Ezekből minden méltatás nélkül megismerhetjük 
az Istenről, a hazáról, a gyermekről vallott hitvallását.

1941. december 13-án a soproni népszavazás 20. 
évfordulóján, a Hűség ünnepén, mint az események 
egykori szemlélője, így kezdte beszédét:

„Minden jubileumnak két irányba van útmutatása. 
A z egyik hátrafelé, a másik felfelé irányítja tekintetün
ket. A  hátrafelé néző tekintet meglátja a múltat, a felfe
lé néző pedig az Istent. A ki csak a múltat borító fátylat 
lebbentgeti meg az megrabolja az Isten dicsőségét, aki 
pedig csak előre és felfelé néz, az megszűkíti a kegyelet és 
hála kötelességét, és hasonló lesz ahhoz az árva gyer
mekhez, aki sohasem ismerte édes szüleit. ” 

így fejezte be ünnepi beszédét:
„... nem lehet kétségbe vonni, hogy nemzetünk mellett

mindig az Isten állt a legválságosabb időkben, éppen úgy 
nem lehet tagadni azt sem, hogy Sopron sorsában is -  
emberek áldozatán, munkáján és hűségén keresztül -  az 
0  világkormányzó akarata nyilvánult meg. ”

(A teljes beszéd megtalálható a Tanítóképző
1941-42. évi évkönyvében)

1941-ben jelent meg Gyermek a lanton című köny
ve kislánya emlékére. 166 gyermekekről szóló verset 
gyűjtött össze benne.

A kiadó így ajánlja a könyvet:
„Ennek a versgyűjteménynek összeállítója új módot 

talált arra, hogy lelkének lényegét kifejezze. Koszorút kö
tött a gyermekről szóló versekből, s megkoszorúzza vele 
a gyermeket. A  gyermeknek farag szobrot a köl
teményekből...” ■ . . .  -

Az antológiához írt tanulmánya bő tárháza a gyer
mekről vallott nézeteinek.

Az író tanulmánya végén így összegezi gondolatait: 
„Ez a könyv a gyermek apotheózisa. De ítélet, prófé

cia és követelés is ez a könyv.
ítélete: Sok a meg nem született és a pusztuló ma

gyar gyermek.
Próféciája: Gyermek nélkül nincs magyar jövő sem. 
Követelése: Szeresd, tiszteld, védd a gyermeket.

I
Kuszák István a század első felének nagy tanító 

egyéniségeihez tartozott. Mi, akik még ismertük, há
lával és tisztelettel gondolunk rá.

Dr. Molnár János

D. KÁLDY ZOLTÁN püspök 
halálának 10. évfordulóján 

május 16-án, pénteken du. 3 órai kezdettel 
megemlékezés lesz síijánál, 

a Farkasréti temetőben.
(28. parcella 1. sor 157.)

KÜLMISSZIÓI KÖRKÉP

Vajon tudnánk csatlakozni egy 
afrikai vagy dél-amerikai istentisz
teleten az éneklő gyülekezethez? 
Vajon milyen dallamok és milyen 
előadásban hangzanak el?

Egy külmisszióba készülő em
bernek alaposan át kell gondolnia 
ezeket a kérdéseket is. A legkor
szerűbb képzésben részesülő 
misszionáriusokat már indulásuk 
előtt megismertetik a célország ze
nei kultúrájával.

A  népek zenéjével foglalkozó 
tudósok szerint a zene -  a közhie
delemmel szemben -  nem min
denki számára érthető világnyelv. 
Minden népnek megvan a saját ze
nei múltja és sajátos hangzásvilá
ga. Különösen is szembetűnő ez a 
teljesen eltérő kulturális háttérrel 
rendelkező népek dalainak össze
hasonlításakor. S ezt a misszioná
riusoknak fokozottan figyelembe 
kell venniük. Egy istentiszteletnek 
mindig fontos része az éneklés, de 
az énekek egyik nyelvről a másikra 
való gondos fordítása nem elegen
dő. Pl. egy afrikai keresztény szá
mára az amerikai ének idegenül 
hangzik, olyan, mintha a keresz
ténységre magára egy nagy „Made 
in the USA” pecsétet nyomna. Ez 
idegenségérzetet és távolságtartást

R észletkérdés?
kelthet az emberekben. De Isten 
azt akaija, hogy mindenki megtér
jen, nem pedig azt, hogy korláto
kat építsünk.

A feladat az, hogy a missziói te
rületen dolgozók megismerjék a 
helyi zenét, azt, ami az ott lakók 
számára ismerős, érthető, és felfe
dezzék, hogyan használható ez fel 
az evangélium terjesztésének szol
gálatában. A zene néha olyan ha
tással van a2 emberekre, amit sza
vakkal nem lehet elérni. Egyszer 
megkérdeztek egy brazíliai törzs
höz tartozó asszonyt, melyik éne
keket szereti jobban, a lefordítot- 
takat vagy a saját dallamra írotta
kat? A válasz így hangzott: „mind
kettőt szeretem, de az, amit a m i ze
nénkre írtak, sírásra is fakaszt”.

A  zene tudatos, okos és Isten 
tetszésére való felhasználása fon
tos a világevangélizációban. Egy 
kísérleti program már mutatja is 
ennek eredményeit. Készítettek 
egy kazettát, amelyen Ghána 60 
törzsi nyelvén szólal meg egy bib
liai vers és egy-egy ének. Nagy ér
deklődést keltett ez a hanganyag, 
saját zenéjüket felismerve, az éne
ket már néhány meghallgatás után 
az emberek kívülről tudják. Még 
nem keresztények is hallgatják, s

így eljut hozzájuk Isten élő igéje, 
ami -  mint tudjuk -  „nem tér vissza 
üresen”.

Nem az az egyetlen Istennek 
tetsző dallamvilág, amit valaki sa
ját hazájában megismer. Isten di
csőítésére alkalmas minden nyelv 
és minden zene. Ne kövesedjünk 
meg tehát saját kultúránkban és 
szokásainkban! Legyünk nyitot
tak, fogadjunk el másokat teljes 
„emberségükben”! Nemcsak 
misszionáriusként jelent ez ön
megtagadást, hiszen minden ke
reszténynek meg kell tanulnia az 
evangéliumot és nem saját stílusát, 
szokásait, zenéjét, kultúráját hir
detni. Pál apostol lehet ebben pél
da számunkra: „Én mindenkivel 
szemben szabad vagyok, magamat 
mégis mindenkinek a szolgájává tet
tem, hogy minél többeket megnyer
jek. A  zsidóknak olyanná lettem, 
mint aki zsidó... a törvény uralma 
alatt levőknek, mint a törvény ural
ma alatt levő... a törvény nélküliek
nek törvény nélkülivé lettem... az 
erőtleneknek erőtlenné lettem... 
mindenkinek mindenné lettem, 
hogy mindenképpen megmentsek 
némelyeket.” 1 Kor 9, 19-22

A World Pulse nyomán: 
Horváth Tünde



Evangélikus Elet 1997 . m á j u s  11.

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 „Te látod a vészt és a bánatot, rátekintesz 
és kezedben tartod.” Zsolt 10,14 (Lk 9,11; Zsolt 27,1, 
7-14; Zsolt 33,12-22; Zsolt 42,7-12; Jn 15,26-16,4; E f 
3,14-21; Zsolt 27). Az emberiség számtalan módszert 
és tapasztalatot gyűjtött már össze arra nézve, hogyan 
állapítsa meg a dolgok, jelenségek jellegét, minőségét, 
társadalmi vagy személyes kihatásait. De sokszor nem 
jutunk tovább a tényfeltáró elemzésnél, s aztán jön a ta
nácstalan kérdés: igen ám, de hogyan tovább? Isten 
mindig világosan átlátja helyzetünket, amiben éppen 
vagyunk. Hídja, mi a dolgok valódi okozója, eredete, és 
nem csúszik ki kezéből az életünk.

HÉTFŐ „Elfelejtetted alkotódat, az URat, aki az eget 
kifeszítette, és alapot vetett a földnek?”' Ézs 51,13 
(2Tim 2,8; Jn 14,15-19; ApCsel 2,1-13). Gyerekkorom
ból mindig fülemben cseng édesanyám dorgáló szava: 
Vannak dolgok, amiket nem lehet következmények 

nélkül elfelejteni.” Ha valaki Isten örök hűségéről és 
szeretetéről feledkezik meg, az sincs következmények 
nélkül. Hiszen így a dolgaink tervezésekor éppen a biz
tos alapot próbáljuk meg kihagyni és valami mással pó
tolni.

KEDD „Akik félitek az URat, az Úrban bízzatok” 
Zsolt 115,11 (Zsid 11,8; Mt 10,16-20; ApCsel 2,14-21). 
Sokan szeretnének a világ urai lenni. Szeretnék befo
lyásolni az éppen időszerű eseményeket. Sokan teszik 
ezt úgy, hogy félelmet és bizalmatlanságot keltenek. 
Nekünk megbízható Urunk van. Amikor rábízzuk ma
gunkat, ne keressünk kiegészítő garanciákat, néhány le
hetséges kiutat, arra az esetre, ha mégis tévednénk. 
Mert ő száz százalékig méltó a bizalomra.

SZERDA „Mivel tehát megigazultatok hit által, 
békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus ál
tal”. Róm 5,1 (Zsolt 29,11; lK or 2,12-16; ApCsel

2,22-28). Az önigazság keresése, a magunk tisztázása, 
az eredményeink, érdemeink reflektorfénybe állítása 
mindig öncél, utólag szánalmas erőlködésnek minősül. 
A  tiszta hit Istent látja fontosnak önmagáért, nem pe
dig a számításaink egy nyomatékos részeként. Ha ön
magáért tudunk hinni Istenben, akkor ő önmagát adja, 
s ezzel mélységes békességet.

CSÜTÖRTÖK „Isten nagyobb a halandónál. Miért pe
reltél vele, hogy egyetlen szóra sem ad választ?” Jób 
33,12-13 (Jak 5,11; Jn 7,37-39; ApCsel 2,29-36). Egyesek 
azt tartják: „Isten malmai lassan őrölnek.”. Valójában úgy 
igaz: Isten számára az idő sem nem akadály, sem nem 
sürgető tényező. Ő az örökkévalóságra készít fel bennün
ket és ezért szívesen elveszteget velünk néhány napot 
vagy akár évtizedet is a dolgok tisztázása érdekében.

PÉNTEK i „Az ÚR ereje alkotta a földet, az ő bölcses
sége szilárdította meg a világot, az ő értelme feszítette 
ki az eget.” Jer 10,12 (Jel 4,11; Ez 11,14—20; ApCsel 
2,37-41). Kevés dolog szomorúbb annál, mintha egy 
ajándéknak nem tud örülni az ember. Ha kellemes vagy 
hasznos meglepetés helyett nyűgnek, bosszúságnak érzi 
amit kapott. Isten bölcsen ajándékozta nekünk a vilá
got. Vajon mit jelent számunkra ez az ajándék? Bárcsak 
szárnyára venne és aggodalmaink, gondjaink fölé emel
ne ennek az ajándékozó szándéknak a személyes meg
tapasztalása.

SZOMBAT „Úgy örülnek színed előtt, mint aratáskor 
szoktak örülni.” Ézs 9,2 (Gál 5,22; Ézs 41,17-20; 
ApCsel 2,42-47). Elárasztanak bennünket a nyere
ményakciók. Elhitetik az emberekkel, hogy soha nem 
látott szerencse köszönthet rájuk, ha teljesítik a 
megfelelő feltételeket. Örömmámorban úsznak azok, 
akiknek tényleg kedvez a szerencse. Minőségében más 
örömöt és elégedettséget érezhetünk, ha a világ minden 
mesterkedése ellenére találkozhatunk néha kitartóan 
végzett munkánk eredményével. És milyen megtisztelő, 
ha Urunk mezején lehetünk arató munkások.

La elmerné Puskás Sára

Még nem gyógyulás...
A Biblia sokszor tart tükröt 

elénk. így is mondhatnánk: fontos
nak tartja az önismeretet. Sokan 
ezt úgy értelmezik: megismerem 
magamat, hibáimat és bűneimet is. 
Elhatározom, hogy ezektől meg
szabadulok.

De akik azt hiszik, hogy az önis
meret elég arra, hogy valaki meg
javuljon, akik túl sokat várnak az 
önismerettől, azok nem ismerik és 
nem tudják, hogy mivé lett az em
ber, amikor elszakadt az Istentől.

Nézzük meg, hova is vezet az 
önismeret? A farizeus példájából 
azt látjuk (Lukács 14), hogy az ön
ismeret dicsekedésbe viszi: nem va
gyok olyan, mint a másik... Sok 
ember ebbe az önelégült állapotba 
kerül, ha magát másokhoz hason
lítja. Dicsekszik és egyúttal elkezd 
fölényesen ítélkezni mások felett. 
Az önismeret másik zsákutcája a 
kétségbeesés. A zsoltáríróból kisza

kad a felkiáltás: utolértek bűneim, 
amelyeknek számuk sincsen... és a 
szívem is elhagyott engem. Ez per
sze igaz, és ezen át is kell men
nünk. Jön az önvád, vagyis belülről 
vádol sok minden és hiába vigasz
talnak mások. De ez még nem 
gyógyulás!

Az élet, a világ, a többi ember 
megismerése sem jelent szabadu
lást. Ha egy gyermek pl. túl hamar 
megismeri a felnőttek életét, belelát 
a sok képmutatásba, önzésbe, attól 
ő még nem lesz „szabad”. Sőt csak
hamar utánozni kezdi ezt az életet.

Jézus azt mondja Pilátus előtt, 
hogy O azért jött, hogy bizonysá
got tegyen az igazságról. De ez az 
igazság nem emberi eszme, nem is 
a „tapasztalt” emberek bölcsessé
ge, hanem az Isten és Jézus Krisz
tus megismerése.

Igen. Ismernem kell a világot. 
Igen. Ismernem kell magamat. De

ez még nem gyógyulás! A  gyógyu
lás csak az, ha találkozom a Meg
váltóval, találkozom Vele, aki ma
gára vette bűneimet. Jézus nélkül 
az ember vagy erkölcsi m ázt vesz 
magára, vagy vallásos mázt, vagy -  
és ez a leggyakoribb! -  egész éle
tében menekül Isten elől. Csak ke
vesen jutnak el a Megváltóhoz. 
Sokan beszélnek Jézusról, vonzó
nak tartják, de csak példaképnek, 
akit egyszerűen csak utánozni 
kell.

A Biblia világosan megmutatja, 
hogy ez képtelenség. A z  ember szí
ve mélyén csak a büntetéstől fél, 
de a maga útját, Istentől távoli éle
tét szereti és meg akarja tartani.

Isten Lelke azt a benső változást 
akarja munkálni bennünk, ami ál
tal megismerjük Jézust és az Ő 
szeretete érint meg minket, hogy 
bensőleg szakadjunk el a magunk 
választotta addigi élettől és fogad
juk el Jézus szabadítását és ural
mát.

Gáncs Aladár

A KULMISSZIOI EGYESÜLET 
és RÁDIÓMISSZIÓ

szokásos nyári 
konferenciája 
és közgyűlése 

július 9-12., szerdától szombatig 
lesz Piliscsabán, Jézus ígérete alap
ján: „Veletek vagyok”. Koskai Er
zsébet és Bácskai Károly lelkészek 
szolgálnak evangélizáló igehirde
téssel. Missziói felelősségtuda
tunkat a bajor, finn, osztrák ven
dégeink és a hazai missziók képvi
selői szeretnék előadásaikkal erő
síteni.

Várjuk a határon túli testvérek 
jelentkezését is. Számukra és a fia
talok részére igyekszünk anyagi tá
mogatást biztosítani. A részvételi 
díj 2100,- Ft. Levelezőlapon törté
nő jelentkezés esetén 1000,- Ft 
előleg befizetéséhez szükséges 
csekklapot és részletes programot 
küldünk.

A jelentkezési határidő: június
1. Címünk: 1085 Budapest, Üllői 
út 24.

Elnökség

A MEVISZ által 
Keszöhidegkútra szervezett 

gitártábor (1997. július 12-20.) 
jelentkezési határideje: 

1997. május 31. 
Jelentkezni a következő címen 

lehet:
FÜZESI KORNÉL,

1147 Budapest, Lőcsei u. 32.
Részletes tájékoztatást 

a jelentkezés után küldünk.

POSTALÁDA

Isten szolgáihoz méltóan
Budapesti viszonylatban a III. kerü

letben található a legtöbb nyugdíjas
ház. Hat, s ezek egyike a Víziorgona 
utca 12. szám alatti, amelynek Ványai 
Margit a vezetője.

Amit tőle megtudtam, az arra indí
tott, hogy ezeket a sorokat papírra ves
sem. Két évvel ezelőtt, a 85 esztenős 
korában elhunyt Blaskó Jánosné teme
tésén döbbent rá a gyászoló gyülekezet 
tagjaival együtt arra, hogy aki az önkor
mányzatra háruló köztemetésben ré
szesül, annak nem jár papi búcsúztató.

Ilyen előzmények után került sor 
hamarosan Nagy Imre bácsi közteme
tésére, amelyet megelőzően Ványai 
Margit felkereste Donáth László evan
gélikus lelkészt, országgyűlési képvise
lőt, s megkérdezte tőle, nem tudna-e 
segítségére lenni abban, hogy a külön
ben nem evangélikus felekezetű Imre 
bácsi életútját Isten szolgája ismertesse 
a gyászoló gyülekezet jelenlétében, s 
egyúttal erősítse a megjelenteket ab
ban a reményükben, hogy Imre bácsi 
számára is csupán a földi élet ért véget.

Donáth lelkész úr magátó értődő 
kötelességének tartotta, hogy segítsen.

Mivel országatyai elfoglaltsága miatt 
személyesen nem szolgálhat sem ezen, 
sem pedig más temetésen -  erre az idő
re szólóan felmentést kapott lelkész! 
teendőinek ellátása alól - , ígéretet tett 
arra, hogy egyik fiatal lelkésztársa bú
csúztatja el Imre bácsit az óbudai sír- 
kertben.

Betartotta ígéretét, a fiatal lelkész 
pedig olyan bensőségesen látta el ott a 
feladatát, amelynek láttán és hallatán a 
gyászoló gyülekezet tagjait a szeretet 
és a hála érzése töltötte el Isten ez 
evangélikus szolgája és egyháza iránt.

S mindezek után Donáth László lel
kész úr nevében is azzal köszönt el ez a 
fiatal lelkész Ványai Margittól, hogy 
ha a jövőben Isten bárkit is magához 
szólít ebből a békásmegyeri nyugdíjas
házból, a vallására tekintet nélkül szol
gálnak a temetésén akkor is, ha közte
metésben részesül.

Mit tehetek mindezekhez hozzá én, 
az egyszerű tollforgató? Csupán any- 
nyit, hogy Isten áldja Donáth lelkész 
urat s egyházának valamennyi, hitéből 
jelesre vizsgázó tagját.

Dr. Mártinké Károly

BAKONYCSERNYE
Presbitereket és tisztségviselőket vá

lasztott a bakonycsemyei gyülekezet.
Molnár Mihály 24 éven keresztül 

mint presbiter, gondnok és végül a gyü
lekezet felügyelője szolgált. A  gyüleke
zet szerény ajándékkal köszönte meg 
hűséges szolgálatát és tiszteletbeli fel
ügyelőnek választotta meg. A gyüleke
zet új felügyelője: Csernyin Sándor, má
sodfelügyelő Kadlecsik István, jegyző 
Fidrich Pálné lett. Új presbiterek: Bo
ros István, Boros János, Dénes Gyula, 
Horváth László, Karakói Lajosné, 
Kaviczki Mariann, Kovács Józsefné, Ma
kó Gyula, Schenkné Osgyán Ilona, 
Szmetana Istvánná és Varga István. Is
tentisztelet keretében iktatta be őket 
és kérte Isten áldását szolgálatukra 
Lábossá Lajos esperes és Bence Imre, a 
gyülekezet lelkésze.

A Szegedi József Attila Tudomány- 
egyetem Acta Historica című folyóirata 
1996. CIV. számában értékes tanul
mányt olvashatunk dr. Giczi Zsolt tör
ténész tollából „Nehéz esztendők a Ma
gyarországi Evangélikus Egyház történe
tében (1948-1950)’’ címmel, számos 
forrás feltüntetésével. Tanulmánya bő
vített teljedelemben a Valóság ez évi 2. 
számában is megjelent. A szerző 
ugyanott 1991-ben „Evangélikus teoló
gusok külföldi tanulmányai a két világ
háború között” témakörben is közölt 
tanulmányt.

A VASÁRNAP IGÉJE
TUDATOS, HITVALLÓ, HŰSÉGES SZOLGÁLAT
2Tim 2,1-16 .

Halld meg Uram, hangomat: 
hozzád kiáltok! Ne rejtsd el orcádat 
előlem! -  Segíts Uram, hogy mun
kámmal neked szolgáljak. így lehet 
összefoglalni a mai zsoltárige ké
rését. (Zsolt 27,7.9)

Gyöngysorba fűzhetjük a húsvét 
utáni vasárnapok igei mondaniva
lóját. így. A keresztyének lélekben 
újjászületett, Isten kegyelméből 
élő, örvendező, imádkozó, éneklő, 
Istennek szolgáló emberek.

Húsvét óta öt vasárnapon át a 
Feltámadott sok-sok buzdítását, 
reményt adó ígéretét, örök életre 
szóló ajándékainak jóhírét kaptuk. 
Jézusért Isten láthatatlan örök vi
lágához tartozunk, és ez a bizo
nyosság új távlatokat ad az éle
tünknek. Az egyházi esztendő hús- 
véttól pünkösdig tartó időszaká
nak ez a belső logikája: Krisztus 
feltámadt, feltámadásának drága 
ajándékait kapjuk. Mennybeme
netelekor azt közölte velünk, mi
végre adta ezeket az ajándékokat. 
A  missziói parancs teljesítésére, 
vagyis Isten szolgálatára a mai vi
lágban. A mai vasárnapon Isten
hez fohászkodunk, adjon segítsé
get, erőt, bátorságot, céltudatos 
határozottságot e nagy feladat 
véghezviteléhez.

Pál apostol fiatal munkatársa, 
mondhatjuk tanítványa, Timóteus 
erre a szolgálatra indult. Báto
rítást és minden keresztyén számá
ra megszívlelendő útmutatásokat 
kap ebben a levélszakaszban atyai 
barátjától. Egyéni és közösségi fel
tételei vannak a tettekben gyümöl
csöző hitnek. Katonásan fegyel
mezett élet az Istentől adott élet
szabályok és a Krisztustól elismert 
eszközök szerint. Önfegyelmet 
igényel, hogy az isteni örömhírt 
tartsa mindig szem előtt és ne bo
csátkozzék üres -  Krisztustól ide
gen -  vitákba, mert ezekben akár 
győz, akár veszít, a szolgálatban 
kárt vall. Keressen munkatársakat, 
adja tovább a Krisztustól nyert 
ajándékokat és ismereteket. Ak
kor erősödik maga is a hitben, 
amikor mások előtt szól róla és a 
hit szabályai szerint cselekszik. És 
természetesen fogadja el mások 
erősítő bizonyságtételét -  adott 
esetben a levél írójáét. Van olyan 
helyzet, amikor hangadónak, irá
nyítónak kell lenni, de szükséges 
olykor elcsendesedni, mások hité

re figyelni, az ő hitük, példájuk, bi
zonyságtételük és útmutatásuk ál
tal erősödni. A személyes hit felté
telezi a hívők közösségét és a kö
zösség nem nélkülözheti az 
egyének személyes elkötelezettsé
gét. „Megszentelt élet a szentek 
közösségében” -  Exaudi vasárnap
nak ez a mondanivalója.

Hívő keresztyénnek és az egy
ház közösségének örök szabályt ad 
Pál apostol: „Erősödj meg a kegye
lem által Jézus Krisztusban. Vállald 
a szenvedést! Ne feledkezz meg ar
ról, hogy Jézus Krisztus feltámadt a 
halálból!” Ő hívott és küldött el 
szolgálatra, ő ajándékoz meg az 
örök élettel. Ezt helyezd tudatod, 
érzelmeid és erőfeszítéseid közép
pontjába.

A földön mindannyiunkra halál 
vár. Akár hiszünk Krisztusban, 
akár negligáljuk, vagy becsmérel
jük őt. Nem mindegy azonban, 
hogy milyen célokat követve, kihez 
kötötten éltük életünket a testünk 
haláláig. Krisztussal együtt, az ő 
követésében, vagy az ő megtaga
dásában ér-e bennünket a halál?

Áttekinthetetlen, bonyolult, lel
ki és szellemi dolgokban kaotikus 
világunkban szilárd pont a Krisz
tus feltámadása. Létünk értelme
zését és célját megadja a Krisztus
adta életrend, és az ő egyházában 
való hűséges szolgálat. A Krisztus
hoz hű egyház a legnagyobb áldás 
a világnak.

Manapság nagyon sokan „hisz
nek a maguk módján”. A Biblia, az 
Újszövetség nem ismer ilyen lan
gyos hitvallást. Illetve nem ismer 
el.

A  keresztyén ember csak a 
„Krisztus módján” élhet hívő éle
tet. A hívő keresztyén a Krisztus 
szerint törekszik őszinte ember- 
szeretetre, vállalja a Krisztus egy
házának tudatos, hitvalló, hűséges 
és áldozatkész építését.

Baranyai Tamás

IMÁDKOZZUNK!
Add rám ma is áldásodat, hogy 

utaidon járjak, és magad add tanácso
dat, hogy neked mint szolgáljak! 
Ámen.

Evangélikus Rádiómisszió: 18.00-tól a 
41 m-es rövidhullám, 7355 kHz, 
május 10. szombat’ Missziói Híradó 
május 11. vasárnap: Áhítat Erdélyből 
-  Daragus Endre (Hosszúfalu-Alszeg) 
Levelezési dm: 2142 Nagytarcsa, Pf. 19.

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1997. május 11.

L, Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Hafenscher 
Károly; de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; 
de. 11. (úrv.) D. Szebik Imre; du. 6. Bozóky 
Éva; D„ Modort u. 6. de. fél 10. Csizmazia Sán
dor; Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. de. fél 
11. Rihay Szabolcs; Békásmegyer, Hl., Vízior
gona u. i. de. fél 9. Magassy Sándor, Csillag
hegy, n i., Mátyás Idr. u. 31. de. 10. Donáth 
László; Óbuda, IH., Dévai Bfré M. tér de. 10. 
dr. Szabó Lajos; Újpest, IV., Lebstúck M. u. 
36-38. de. 10. Blázy Lajos; V, Deák tér 4. de. 9. 
(úrv.) Bolla Árpád; de. 11. (úrv.) Zászkaliczky 
Péter; du. 4 szeretetvendégség; VU„ Városlige
ti fasor 17. de. 11. (úrv.), (konfirmáció) Szirmai 
Zoltán; du. S. szeretetvendégség; du. 6. Pécsi 
Istvánná; VIII., Üllffl út 24. de. fél 11. Kertész 
Géza; VIU., Rákóczi út 57/b. de. 9. (szlovák) 
Cselovszky Ferenc; VUI., Karácsony S. u. 
31-33. de. 9. Kertész Géza; Vm., Vajda P. u. 33. 
de. fél 10. Fabiny Ihmás; IX., Thaly Kálmán u. 
28. de. 11. dr. Rédey Pál; Kőbánya, X., Kápol
na u. 14. de. fél 11. Fabiny Ihmás; X., Kerepesi 
út 69. de. 8. Ihmásy Ihmásné; Kelenföld, XI., 
Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) Ferenczy Erzsébet; 
de. 11. (úrv.), (konfirmáció) Ferenczy Erzsébet; 
du. 6. Fodor Viktor; XL, Németvölgyi út 138. 
de. 9. Fodor Viktor; Budagyöngye, XII., Szi
lágyi E. fasor 24. de. 9. Balicza Iván; Buda- 
begyvidék, XD-, Tarcsay V. u. 11. de. 9. (úrv.) 
Kfiszeghy Ihmás; de. 11. (úrv.) Kószeghy lá- 
más; du. fél 7. Ihkács József; X1IL, Kassák L. u. 
22. de. 10. Holecska Anikó; XIII., Frangepán u. 
43. de. 8. Holecska Anikó; XIV, Lőcsei út 32. 
de. 11. (úrv.) Ihmásy Thmásné; XIV, Gyarmat 
u. 14. de. fél 10. Ihmásy Thmásné; Pestújhely,
XV, Templom tér de. 10. Rafael József; Rákos
palota, XV, Régi Fóti út (Nagytemplom) de. 10. 
Szabó István; Rákosszentmihály, XVI., HSsök 
tere 11. de. 10. dr. Karrier Ágoston; Cinkota,
XVI. , Batthyány I. u. de. fél 11. Blatniczky Já
nos; Mátyásföld, XVI., Prodám a. 24. de. 9. 
Blatniczky János; Rákoshegy, XVII., Tessedik 
tér de. 9. Péter Attila; Rákoscsaba, XVII., 
Péceli út 146, de. 9. (úrv.) Pétemé Benedek Ág
nes; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél 
11. Péter Attila; Rákosliget, XVII., Gázon Gy. u. 
de. 11. Pétemé Benedek Ágnes; Pestszentlö- 
rinc, 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 Bul
csú; 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. Endreffy Géza.

HÚSVÉT UTÁNI 6. EXAUDI VASÁR
NAPJÁN a liturgikus szín: fehér. A 
délelőtti istentisztelet oltári igéje: Mt
10,29-33; az igehirdetés alapigéje: 
2 lím  2,1-16. Heti énekek: 321,366

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELET 
A MAGYAR TELEVÍZIÓBAN. Mójus 
18-án, pünkösd vasárnapján a TV1 I I  
órai kezdettel Körmendről sugároz is
tentiszteletet. Igét hirdet: Zügn Ihm ás 
esperes, a gyülekezet lelkésze.

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELE
TET közvetít a Magyar Rádió a Kos
suth adó hullámhosszán mújus 19-én, 
pünkösd hétfőjén de. 10.05 órakor 
Bánkról. Igét hirdet Németh Zoltán a 
gyülekezet lelkésze.

„ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK!” cím
mel evangélikus félóra lesz a Kossuth 
rádióban május 12-én, hétfőn 13.30 
órakor. Előtte korálismertetés 13.20 
órakor.

HAZAI ESEMENYEK
ÚTMUTATÓ címmel ökumenikus 

műsort közvetít a Magyar Televízió 
május 14-én, szerdán 17 órakor, a TV1- 
en.

A  pünkösd előtti adás címe: ,A  Lé
lek megelevenít".

A műsorban dr. Hafenscher Károly, 
Nemeshegyi Péter és Jeleníts István 
mellett megszólalnak az élet különbö
ző területein dolgozó, a Szentlélek 
ajándékait újra és újra átélő emberek. 
Á  műsor szerkesztője: Nagy László.

CSÖMÖR
Ifjúsági Gyülekezeti Ház szentelése 

lesz május 19-én, Pünkösd hétfőjén du. 
4 órakor. A szolgálatot D. dr. Harmati 
Béla püspök végzi. Az érdeklődőket 
szeretettel várja a Csömöri Evangéli
kus Gyülekezet.

A CSEND VÉDELMÉBEN 
Missziói és tudományos konferenciát 

rendez a Missziói és Kömyezetügyi 
Központ -  Jézus Testvérei Ökumenikus 
Diakóniai Rend több ökumenikus tár
sasággal karöltve május 30-án, du. fél 3 
órától május 31-én du. 4 óráig.

A  konferencia színhelye: A Kálvin 
téri református templom (istentisztelet), 
és a Ráday Kollégium (1098 Budapest, 
Ráday u. 28.) A  konferenciát dr. Szé- 
chey Béla és dr. Zsigmondy Árpád ve
zeti. A részvétel ingyenes. A  konferen
cia szeretné felhívni a figyelmet azokra a 
szenvedésekre, melyeket a nagy, sok 
esetben elviselhetetlen zaj okoz.

1029 Budapest, Báthori L. u. .8. számon 
lehet. -  Kérjétek az aratás Urát -  küldjön 
munkásokat...!

Konkoly Művek. Toronyóra és harangjáték, 
harangvillamosítás, elektronikus vezérlőóra ké
szítése. 5 éves teljes körű garancia. 1102 Buda
pest, Állomás u. 14. Tfclefon: 260-706S vagy 06- 
30-492-915.

TORONYÓRÁK korszerűen, világszínvona
lon, „TOREI7 Óraipari Bt. Ct.: Kovács Jenő 
órásmester, 8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 5. 
Tel./fax: (22) 348-880, (22) 312-235.

TELEFONSZAM-VALTOZÁSOK: 
A  Bokodi Lelkészi Hivatal új száma: 

06 (34) 490-535.
A  Kétbodonyi Lelkészi Hivatal új 

száma: 06 (35) 355-743.

A  MPKE május 6-án, kedden 17 
órakor rendez összejövetelt. Kiss Gy. 
Csaba irodalomtörténész „Nemzeti mí
toszok Közép-Európában" címmel tart 
előadást (OMIKK-klub, V ili. Múze
um u. 17.)

HALÁLOZÁS
Gergály Ferenc, a pusztaszentlászlói 

gyülekezet hűséges gondnoka rövid, 
súlyos szenvedés után elhunyt. Temeté
sén -  a lelkészeken kívül -  hatalmas 
gyülekezet kísérte utolsó útjára és kö
szönt el a családtagtól, gyülekezeti ve
zetőtől, jóbaráttól. „Az Ur adta, az Úr 
vette el. Áldott legyen az Úr neve.” 
(Jób 1,21)

GOMBOS LAJOS 
aranykoszorús harangöntö mester

2162 Órbottyán, 
Rákóczi út 119. Pf. 3. 
Telefon: 06/28-360-175 
Budapesti iroda:
XIII., Jász u. 60/B 
Telefon: 330-6394

BORTONSZOLGÁLAT 
Imádkozzunk a börtönben megtér- 

tekért, hogy a Szentlélek erősítse őket 
a Krisztushoz vezető úton!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
Őszinte hálával köszönjük meg 

mindazoknak a hozzátartozóknak, ro
konoknak, barátoknak, akik gyászunk
ban részvétüket nyilvánították szóban 
és írásban vagy megjelenésükkel enyhí
tették fájdalmunkat Fekete Zoltánná 
Tildy Zsuzsanna temetése alkalmából 

A gyászoló család

A KERESZTÉNY-ZSIDÓ TÁRSA
SÁG Szolnokon a Helyőrség Művelő
dési Központjában tart előadásokat 
Szolnoki temetők összefoglaló címmel. 
Az előadást helyi történészek és kuta
tók tartják május 11-én, vasárnap du. 
fél 3 órakor.

A Diakóniai Testvérközösség legkö
zelebbi CSENDESNAPJÁT JÚNIUS 
10-12-ig BALATONSZÁRSZÓN 
tartja, melyre a szeretetszolgálatunk 
munkásait és barátait szeretettel 
meghívjuk. Az Ige szolgálatát Lábossá 
Lajos esperes végzi. Jelentkezés után 
részletes információt küld: Csizmazia 
Sándor -  SAREPTA Szeretetotthon -  
1029 Budapest, Báthori L. u. 8.

HETI KÖNYVAJÁNLAT 
Gottfried Voigt: Bevezetés 
az egyház tanításába 500,- Ft
Dietrich Bonhoeffen Követés 710,- Ft 
Veöreös Imre: Az Újszövetség 
színgazdagsága 785,- Ft
Christoph Klein: Fény az út 
végén 380,- Ft
Túrmezei Erzsébet: Őszből 
tavaszba 500,- Ft
Túrmezei Erzsébet: Csodát 
virágzik a jelen 450,- Ft

Apróhirdetés
Könyvelőt (részmunkaidőben is!), vala

mint ápolónőket és gondozónőket sürgősen 
felveszünk a SAREPTA Szeretetotthonba. -  
Jelentkezni a 176-8590-es telefonon, vagy

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/fax: 117-5478; 117-1108 
Árusítja a  Kiadóhivatal és a 
Magyar Posta RT.
Index: 25 211 ISSN 0133-1302 
Szedés:
Fényszedő Központ Kft.
(970019/20)
Nyomás: rotációs ofszetnyomás 
720 018 Petőfi Nyomda RT, 
Kecskemét 
Felelős vezető:
SZABADOS TIBOR mb. vezérigazgató

Előfizethető az Evangélikus Élet 
Kiadóhivatalban közvetlenül vagy 
postautalványon.
Előfizetési díj belföldön: 
fél évre 1040 Ft, egész évre 2080 Ft 
Előfizetési díj külföldön: 
szomszédos országokban: egész 
évre 4500 Ft (postázással együtt), 
más országokban (nyugaton): 
egész évre 45 USD (68 DEM) 
légipostával: 66 USD (99 DEM) 
Csekkszámlaszám: 
11708001-20204127 
Beküldött kéziratokat nem őrzünk 
meg és nem adunk vissza!
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PÜNKÖSD ÜNNEPE

ORSZÁGOS
EVANGÉLIKUS

HETILAP ARA: 40  FT

A Szentleiket olyannak kell 
megismernünk és hinnünk, 

amilyennek maga mondja m agát 
E szerint Ő nem a harag 

és rettentés Lelke, 
hanem kegyelem és vigasztalás Lelke.

Luther

~ A  TARTALOMBÓL“
KAPCSOLATBAN A SZERETET 

FORRÁSÁVAL

PÜNKÖSD É S ...

AMÍG VAN IGÉNY

MINDEDDIG MEGSEGÍTETT BENNÜNKET 
A ZÚ R !

PÜNKÖSDI VALLOMÁS

TÚRMEZEI ERZSÉBET

Pünkösdi utakon
Mögöttem a város... 
a fülem ülék elém énekelnek 
H ajtok A  két kerék fürgén forog.
Atintenek
határon túli kedves hegysorok

Pünkösd! A  szívem csordultig teli.
Viszek Lélektől lángoló igéket.
Sárgán-lilán ragyognak rám a rétek 
és utamat sugáreső veri.

A  fá k  közül messze kivillan már a 
kis templom tornya... Oda sietek 
Ipoly szögre... „ létániára ”

*

És tekintetem végigsimogatja 
ének alatt a gyülekezetei.
A z első padokban a gyerekek...
aztán lányok asszonyok rendre, szépen...
a kicsinykék édesanyjuk ölében...

amott a férfiak f enn a legények 
a kóruson... És száll az ének  
„Jövel, Szentlélek Isten!” A  szemek 
várakozva, figyelve fénylenek 
Kicsi, nagy... jó l ismerem mindet.
A  padokra is egy meleg tekintet... 
ragyogó, új tölgyfapadok

Átölel a kis templom békessége...
Itthon vagyok

*

Hazafelé. Hanyatlik már a nap.
Vízililiomok virágzanak 
Aranykelyhüket égre em elik 
s az esti sugarakkal megtelik

Cirógató szél jár a rét felett, 
hogy a sebesen zendülő Szelet 
ne feledjem, pünkösd tüzes Szelét!
Dalol a szívem. Mosolyog a rét.

De m ost... gépem gyorsan lefékezem... 
az ingoványos kiöntéseken 
milyen fehér virágok ezre nyit, 
s ingatja lenge könnyű kelyheit!

Fehér virágok honnan nőttetek?
Fehér csodák ltol a gyökeretek?

Igen, a pünkösdi Láng így teremt 
fehér csodát a lápon! Tiszta, szent,
Istent magasztaló, új életet 
ma is! Egyházat! Gyülekezetett

Májusban gyakoriak az égzengések. A cikázó villá
mok és az ég mennydörgése áldást hozó esőt jelez. 
Véglegesen vége a zordon hideg télnek és a bőséges 
termés idejére készül a természet, Isten évszakokat 
váltó bölcs rendje szerint.

A  vihar nemcsak a természet rendjéhez tartozik, de 
az egyház életéhez is. Elég, ha az első pünkösd ünne
pére utalunk. Nem csupán a rendkívüli kísérőjelensé
gek, de a lélek mélyén átélt esemény is megrázta a 
résztvevőket, akik Lukács, az orvos leírása szerint 
nem kevesebben, mint háromezren voltak.

Lehet, hogy a ma egyháza napsütéses időket él, s 
legfeljebb csendes szelek fújdogálnak körülöttünk? 
Lehet, hogy vihar előtti csend hosszú, várakozással te
li idejét éljük? Kérjük egyáltalán a Lélek viharát, az 
örök pünkösd ismétlődő csodáját? Vagy állóvíz ke- 
resztyénségünk nyugalmasabb számunkra, mint a Lé
lek jelenléte és vihart hozó munkája?

Ezen a pünkösdön mégis a Lélek viharáért kell ki
áltanunk. Miért oly fontos a pünkösd vihara? Kísérel
jük meg a válaszadást!

A vihar mindig felkavar. A  szél megmozgatja a hul
ladékot, a szemetet, amelyet ott felejtettek az utcán. 
Poros, mozgalmas, kellemetlen élmény. De az eső, 
amely a szélvihart rendszerint követi, felfrissíti a leve
gőt, tisztára mossa az utcát. A  Lélek vihara is felka
var. Belülről tesz nyugtalanná bűneink miatt, amelyek 
Istentől s egymástól is elválasztanak. Bűnök, amelyek 
mérgezik a mindennapjainkat, keserítik ünnepeinket 
is. Bűnök, amelyek kísérik életünket, felhalmozód
nak, s egy napon jóvátehetetlenné is válhatnak. Bű
nök: közöny az Ige iránt, a gyülekezet elhagyása, a 
formálissá vált imádság, a gyakorivá váló perpatvarok 
a családban, ideges válasz kamaszodó gyermeknek, 
vitatható eredetű jövedelem elfogadása, kétes tisztes- 
ségű kapcsolatok. Egyszerre fájni kezdenek, gyötör
nek -  belülről mindent felkavarnak. Álmatlan éjsza
kák, töredékes imádságok, talán egy jó barát -  barát
nő -  testvér segít rendezni, megbánni s elhagyni 
mindezeket. Kisöpömi a lelki szemetet s a Lélek üdí
tő vizével megtisztulva újat kezdeni, másat, boldogí
tót, örömtelit.

A  vihar, a Lélek vihara feltüzesít. A  pünkösdi láng
nyelvek értelmünket meghaladóan közvetítettek

PÜ NK Ö SDI VIHAR
fényt és meleget. Alig tudjuk elképzelni, mit éltek át 
a jeruzsálemi és más tartományból érkezők. Az ered
ményről számolt be Lukács, aki mindent pontosan le
jegyzett. Megértették egymást, bár előtte más-más 
nyelvet beszéltek. A pünkösdi Lélek az egyetértés 
Lelke. Lehet különböző a származásunk, iskolai vég
zettségünk, foglalkozásunk. Lehet más-más látásunk 
egy-egy kérdésben, de ha az evangéliumról, annak 
diadaláról, Krisztusról van szó, akkor egy nyelvet kell 
beszélnünk, s csak ott remélhetünk áldást és életet, 
ahol egyetértésben élnek övéi.

„Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek 
egyetértésben élnek!”

„Olyan mint a Hermon harmatja, amely leszáll a 
Sión hegyére. Csak oda küld az Úr áldást és életet min
denkor. ” (Zsolt 133,1.3).

Tüzesítsen a pünkösdi Lélek erre az egyetértésre 
mindnyájunkat.

Érdemes arra is figyelnünk, ami Péterrel történt. A 
Krisztus-tagadó tanítvány feltüzesedik a bizonyságté
telre s a nagyszámú hallgatóság előtt az írások alap
ján elmagyarázza, mi történt velük és Krisztussal. Be
telt az ősi jóeli prófécia, hisz minden lélek elnyerheti 
az Ú r Lelkét. Jézus, akit megfeszítettek, él és uralko
dik mindörökké, mert az Atya igazolta Őt, Úrrá és 
Krisztussá tette.

Mennyien hallgatnak köztünk hitükről, lelki élmé
nyeikről. Elfelejtik gyermekeiknek, unokáiknak to
vábbadni azt a kincset, amelyből éltek egy hosszú élet 
megpróbált eseményei között. így azután a nemze
dékváltás során törés következik be. Szegényedik a 
gyülekezet, üres marad az édesanya helye a templom
ban, s az édesapa presbiteri szolgálatát nem követi fia 
vagy lánya.

Á Lélek tüze feltüzesít a tanúságtételre. Legyen be
szédtéma magyar társadalmunkban a Krisztusról való 
szólás. (Az új svéd érsek is egyháza egyik programjává 
tette ezt). Nem magánügy a mi hitünk, hanem szemé
lyes ügy. Mindnyájunk személyes ügye. Nem lehet az 
intimszférába küldeni, mint hálószobák rejtett titkait, 
hanem szólásra tüzesít a Lélek. Aki pedig megtelik 
Lélekkel és feltüzesíti, az nem tud többé hallgatni.

Ezért szólt a századok távolában Savonarola Jero
mos a gazdagság kísértése és a fényűző élet ellen,

Húsz János, a bibliás előreformátor az Ige igazságá
nak kötelezettségéről, Luther az Isten kegyelmes hoz
zánk fordulásáról és a Krisztus keresztjében megtalált 
üdvösségről, Friedrich von Bodelschwing a szeretet 
életmentő irgalmasságáról, Söderblom a keresztyén 
egység krisztusi nélkülözhetetlenségéről, Hans Küng 
a világ-ethosz megteremtésének halaszthatatlanságá
ról. A sort lehetne folytatni, s korántsem teljes. Zúgó 
szél, mennyei vihar, jöjj a Lélek lángjaival! Isteni erő van 
tenálad, tégy vele most nagy szép csodákat (Bódás Já
nos).

Á pünkösd vihara felajz, fellelkesít. Az első pün
kösdi tudósítás nem hallgathatja el a résztvevők zava
rát. Először nem értették, mi történt velük.

De aztán minden elrendeződik bennük az ige, az 
imádság áldása nyomán. Lelkes, Szent Lelket nyert 
keresztyénekké lettek. Nagy szükségük volt erre.

Magunk ereje, hullámzó érzelemvilága, értelmi ké
telyeink, sorsunk ok-okozatszerű megmagyarázhatat- 
lansága, visszaköszönő mulasztásaink nem elegendő
ek vonzó keresztyén élet folytatására. Csak a Szent 
Lélek újra ránk köszönő jelenléte, „lelkesítő” munká
ja nyomán válunk alkalmas „edényekké”, eszközökké 
az Ő kezében.

Ezért hangzik imádságunk:

Szent Lélek Isten várva várunk 
Teljék be véled újra házunk 
Zúgj, mint a szélvész zendülése 
S indul a vérünk lüktetése.
Szent Lélek Isten csüggedezve 
Jöttödre várunk szívrepesve.
Egymásra nézünk koldus árván, 
Körülöttünk hitszegés, csel, ármány.
Ha nem jössz: elbukunk egy szálig 
Ha jössz: szolgálunk mindhalálig.
Csendül az ajkunk új igére.
S  beteljesül, m it 0  igére.

(Baja Mihály)

Májusban gyakoriak az égzengések. Bárcsak pün
kösd lelki vihara felkavarna, feltüzesítene és fellelke
sítene mindnyájunkat.

D. Szebik Imre

Egyházmegyei Presbiteri Csendesnap
A gyülekezet, mint közösség

A Győr-Soproni Evangélikus 
Egyházmegye Beleden tartotta 
ez évi első presbiteri csendes
napját. A találkozó összefogla
ló témája így hangzott: >yA gyü
lekezet, m int közösség”. A z  egy
házmegye szinte minden gyüle
kezetéből érkeztek tisztségvi
selők erre az alkalomra. A 
megjelent presbitereket Szabó 
György egyházmegyei felügyelő 
köszöntötte, aki elmondta, 
hogy tavaly három alkalommal 
rendeztek hasonló találkozót, 
és ez a mostani jól illeszkedik 
ebbe a sorozatba. Egyben Isten 
áldását is kérte a csendesnapra 
és annak résztvevőire.

szolgáló közösség” címmel, Gülch Csaba egy
házmegyei jegyző pedig „Sorsközösség” címmel 
hozott referátumot. Nagy Szabolcs a „Mustár
mag” ifjúsági szervezet vezetője a „Generációk 
közösségéről”, Bojtos József sopronnémeti gyü
lekezeti felügyelő a „Családok közösségéről” 
szólt.

A referátumokat követően csoportokban vi
tatták meg és gondolták tovább a részt vevő 
presbiterek a hallottakat. Hasznos és áldott be
szélgetés alakult ki. Az összegzés után Kardos 
József téti és Béres László beledi lelkész úrvacso
rái istentiszteleti szolgálatával -  asztalközösség
gel -  zárult a Győr-Soproni egyházmegye pres
biteri csendesnapja.

Kiss Miklós

A nyitó áhítaton Jankovits Béla esperes prédi
kált Lk 5,1-11 alapján. A csodálatos halfogás 
története arra figyelmezteti Krisztus mai köve
tőit -  hangsúlyozta az esperes hogy amint Pé
ter, a tapasztalt halász jobb meggyőződése elle
nére engedett Jézus akaratának, és az ő szavára 
mégis bevetette a hálót, úgy kell nekünk is ez
zel a „mégissel” engedni Krisztus hívó szavá
nak.

A csendesnap főelőadását Lackner Pál győri 
lelkész tartotta, „Közösség Krisztusban” címmel. 
Az espereshelyettes több szempont felsorolásá
val közelített a kérdéshez: Milyen közösséget al
kotunk? A felsorolt szempontok szinte minden 
emberi közösségre jellemzőek. Mitől lesz mégis 
más Krisztus közössége? Attól, válaszolta meg 
azonnal a kérdést, hogy Krisztus közösségéhez 
tartozó emberek célja túlmutat ezen az evilági, 
tárgyi és történelmi világon. Ez a közösség nem
csak emberekből áll, és a megújulás sem ember
től való, hanem minden mögött Krisztus áll.

A főelőadást négy referátum követte. Kiss 
Miklós mosonmagyaróvári lelkész az „Istennek

Egy csónakban vagyunk...

Negyedik alkalommal jelenik 
meg lapunkban a paksi találkozó 
emblémája, amit dr. Foltin Brúnó 
péteri lelkész tervezett. Remélhe
tőleg már minden gyülekezetbe el
jutott színes plakát formájában is 
ez a gazdag üzenetet hordozó „ké
pes igehirdetés”. Ősi bibliai, egy
házművészeti szimbólumok talál
koznak benne a paksi helyszín és 
találkozó sajátosságaival.

Különösen aktuális ez a képes 
üzenet éppen pünkösd ünnepén, 
az egyház születésnapján. Hisszük, 
reméljük, hogy mindenki, aki el 
tud jönni erre a találkozóra, átéli 
majd, hogy egy csónakban, hajó
ban vagyunk. Nemcsak utasként, 
de felelős „matrózként” is, akinek 
a „közöttünk lévő Mester” szavára 
figyelve kell eveznie, feszítenie a 
vitorlát, tartania a helyes irányt. 
Az emblémán látható hullámok 
jelzik, hogy nincsen szélcsend. 
Hisszük, hogy nemcsak az ellen
szél tartozik mindennapos tapasz
talataink közé, de éppen pünkösd 
ünnepe hirdeti a Szentlélek meg
lepetéseit, ajándékait, a jézusi ígé
ret valósulását: ,A  szél arra fúj, 
amerre akar...” Imádkozzunk ki
tartóan, hogy ez az elevenítő Szél 
ne kerülje el a vendégszerető 
dunaparti várost, és járja át egész 
egyházunkat a Szentlélek frissítő 
lehelete.

Az emblémában látható háló a

misszió jelképe: „...emberhalász 
leszel...” -  hangzik Jézus küldő 
szava már első tanítványa felé a 
Genezáreti tó partján. Ez az ígéret 
azóta is embermentő misszióra kö
telezi az Ő népét. Ha az egyház le
mond a misszióról, létének értel
mét adja föl! Ebben a küldetéstu
datban szeretnénk megerősödni a 
paksi találkozón és ezt a missziói 
lelkületet vinni tovább gyülekeze
teinkbe.

Nem tudhatjuk még, hogy mi
lyen lesz az időjárás azon a várva- 
várt augusztusi hétvégén Pakson. 
Lehet, hogy a légkondicionált 
sportcsarnok ellenére próbára tesz 
majd minket a búcsúzó nyár forró
sága. De külső körülményektől 
függetlenül, naponkénti imádsá
gunk lehet a találkozóig hátralévő 
három hónapban a Szentiélekhez 
könyörgő pünkösdi éneksor:

„Záporodra várunk, öntözd egy
házunk...”

Gáncs Péter
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A LELEK GYÜMÖLCSEI VEDD ES OLVASD!

Jézus mondja:
„Ha ti gonosz létetekre tudtok 
gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, 
mennyivel inkább ad mennyei Atyátok 
Szentlelket azoknak, akik kérik tóle?”

Hűség
Mit is jelent? Hála Istennek, ez a lelki ajándék is 

valami jót.
Ha hűséges vagyok: -  nem hagyom cserben a bará

tomat, a társamat,
-  megbízhat bennem,
-  nem fordítok hátat, ha segítségre van szüksége,
-  számíthat rám,
-  akkor is barátok vagyunk, ha bajba kerül.
Mert ugye akkor könnyű hűségesnek lenni, ha 

rendben mennek a dolgok, ha nem kell áldozatot vál
lalni egymásért, ha nem kell lemondani valami ked
venc időtöltésről, játékról a barátom kedvéért. Az 
örömteli eseményekben könnyű barátkozni, hűséges
nek lenni. Egy barátság akkor valódi, ha olyankor is 
számíthatunk egymásra, ha nehéz helyzetben va
gyunk.

Igazi hűséget, valódi hűséges szeretetet az Úr Jé
zustól tanulhatunk. Ő ad példát nekünk arra, hogyan 
kell valamit úgy megtenni, hogy a körülöttünk élők 
érezzék, nem hagyjuk el soha őket. Jézus nagyon sok
szor beszélt a tanítványainak, akiket barátainak is ne
vezett, a hűséges szeretet fontosságáról.

A nagyheti történetben mégis azt olvassuk, hogy 
akire legjobban számított, az lett egy időre hűtlen 
hozzá. Péter, aki az utolsó napon háromszor tagadta 
meg a Megváltót. Pedig igazán szerette Urát. Látjá
tok, milyen nehéz hűségesnek lenni?

Az Úr Jézus, feltámadása után, mégis rábízta az Őt 
követőket. Ehhez az kellett, hogy Péter ráébredjen, 
milyen elveszett, bűnös ember, aki saját erejéből nem 
képes hűséges maradni Urához. Csak Jézus Krisztus 
végtelen szeretete és irgalma tudta megváltoztatni, 
megváltani, megmenteni őt. így lett Péter az Úr Jézus 
egyik leghűségesebb, legmegbízhatóbb, legönfeláldo
zóbb apostola.

Légy őszinte önmagadhoz! Te hűséges vagy? A leg
nagyobb hűtlenségünk, ha nem bízunk Teremtő Iste
nünkben, ha kételkedünk benne. A Bibliában nagyon 
sok helyen olvashatjuk a biztatást, a megerősítést, 
hogy Isten hűséges szeretettel vesz körül bennünket 
születésünktől fogva.

Köszönjük meg mindennap imádságban, hogy Jé
zus Krisztus mindenkit átölelő szeretetét megélhet
jük, mert Ő akkor is hű marad hozzánk, ha mi hűtle
nül elhagyjuk, mindig vár ránk, hiszen megígérte, ve
lünk marad a vüág végezetéig!

Próbáljunk meg méltók lenni szeretetére!
Révészné Tóth Erzsébet

Játékos ismerkedés a Bibliával
Kedves gyerekek!
Az előző két hét rejtvényének megfejtése a PARAK- 

LETOS és a GALAMB volt. Ez utóbbiról eszetekbe jut
hatott Noé, aki az özönvíz végén galambot küldött el, 
hogy megtudja, felszáradt-e már a földről a víz, és a ga
lamb mindaddig visszatért, míg nem talált a lábának tisz
ta helyet.

Az áldozatnak használt galamb is eszünkbe jut, és az 
Újszövetség elején is galambként szállt le Jézusra a 
Szentlélek, miután megkeresztelkedett. A galambról a 
béke, a tisztaság, a szabadság jut eszébe még a Bibliát 
nem ismerő embernek is.

Müyen szép, vonzó dolgok ezek, ugye? És Isten csak
ugyan ilyen jó ajándékokat szeretne adni nekünk, azt sze
retné, ha csupa ilyet teremne az életünk. Ezért is adott 
korlátokat, törvényeket az embereknek, hogy tudjuk, 
meddig tart a védett biztonságos terület. Aki járt már 
magas toronyban, az tudja, müyen félelmetes, ha a korlát 
rozoga, elöregedett, megbízhatatlan, nem lehet számíta
ni rá, hogy visszatart a lezuhanástól. Akkor nem is tud az 
ember igazán nyugodtan körülnézni, pedig müyen 
messze eüáthatna, mennyi szép dologról marad így le!

Isten korlátái is azért vannak, hogy védjenek bennün
ket. Például azért parancsolta Isten, hogy ne kívánjuk a 
felebarátunkét, mert aki irigykedik, az annak sem tud 
igazán örülni, amije van, és így sok jóról marad le.

Hát ez vüágos -  mondhatod magadban - , mégis olyan 
könnyű rossznak, gonosznak lenni és olyan nehéz jónak. 
Hogyan lehet tehát az enyém Isten közelsége, tisztasága, 
szabadsága, békéje? Ha érdekel a válasz erre a kérdésre, 
csak egy tükörre lesz szükséged, és máris megtudhatod. 

*
Az elmúlt hetekben olvashattunk egy sorozatot a 

Szentlélek gyümölcseiről, vagyis arról, hogy mik jellem
zik annak az életét, aki haügat a Lélek hangjára és Isten
nel jár. Ha rendszeresen olvastad ezeket a cikkeket, ak
kor hamar össze tudod rakni a szótagokat szavakká és a 
közéjük keveredett kakukktojást is felismered. Ha még
sem lennél egészen biztos a dolgodban, segítségedre lesz 
a Pál apostol Galatákhoz írott levele S. fejezetének vége 
(16-25. versek)

Várom helyes megfejtésed! Szeretettel: Timi néni 
(Cím: 7054 Tfengelic, Rákóczi u. 22)

A kérdéses szótagok pedig a következők:
JÓ, SZE, Ő, KÉS, TŰ, RE, ROM, BÉ, RE, VÉS, TÉK, 

LEM, TÉT, SEG, SZÍ, SÉG, HŰ, UD, MÉR, SÁG, ZÉS, 
SZE, SÉG, LE, SÉG, ÖN, SÉG, TES.

A gyermekrovat készítői stábjának címe: 
Cselovszky Ferenc, 7064 Gyönk, Petőfi u. 359.
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É N E K  A  SZÉ LR Ő L
Éneklek a szélről, a szélről, 
amint zúgva, suhogva siet. - 
Én, a rest követ, dallal dicsérem 
a gyorsat, hívet

Éneklek a szélről, a szélről.
Néha e(jön és megsimogat.
Csupa illat, és ringatja halkan 
a sóhajokat.

Éneklek a szélről, a szélről.
Néha sír, mint az árvagyerek, 
akit nem békít senki becézve, 
és nincs, ki szeret

Éneklek a szélről, a szélről.
Néha harsog és pusztítva dúl. 
Sikoltozó, szuvas szálfákat 
csavar ki vadul.

Éneklek a szélről, a szélről.
Adjon hangot és szárnyat nekem: 
szálló szél gyanánt sebesen vinni 
az üzenetem!

Éneklek a szélről, a szélről. 
Zendü(j, piros pünkösdi vihar! 
Rest követed ragadd meg, álld meg 
szél szárnyaival!

Kifeszítem mind a vitorlát, 
amint tűzpiros jöttöd lesem. 
Éneklek a szélről, és várok... 
Várlak csendesen.

Szentlélek szele
A szél arra fúj, amerre akar; hallod a zúgását, de nem 

tudod, honnan jön, és hova megy: így van mindenki, aki 
a Lélektől született.

Jöjj, égi szent láng, Szentlélek Isten,
Hű támasz minden ínségben,
Kit trónusáról jó Atyánk 
És Jézus Krisztus küld hozzánk,
Jöjj, Vigasztaló, Szentlélek Isten!

Erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és 
tanúim lesztek.

Jöjj, égi szent láng, Szentlélek Isten,
Igédet éltesd szívünkben!
Hogy lelkünk teljék meg veled,
Mert akkor lángol és szeret:
Jöjj, Vigasztaló, Szentlélek Isten!

A  Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség tü
relem, szívesség jóság hűség szelídség önmegtartózta
tás.

Jöjj, égi szent láng, Szentlélek Isten,
Növelj a hitben szüntelen,
Mert nálad nélkül nincsen itt 
A  Krisztus Úrnak valló hit.
Jöjj, Vigasztaló, Szentlélek Isten!

Jézus ekkor megkérdezte a tizenkettőtől: „ Vajon ti is el 
akartok menni?” Simon Péter így felelt: „Uram, kihez 
mennénk? Örök élet beszéde van nálad. És m i hisszük 
és tudjuk, hogy te vagy az Istennek Szentje. ”

Jöjj, égi szent láng, Szentlélek Isten,
Tarts mindhalálig hűségben,
Hogy éltünk téged hirdessen,
S megálljunk végig győztesen!
Jöjj, Vigasztaló, Szentlélek Isten!

MAGYAR LELKIÁLLAPOT

DR. KOPP MÁRIA orvos-pszichológus professzor, a 
SOTE Magatartástudományi Intézetének igazgatója 
FELEBARÁTI SZERETET A  M INDENNAPI ÉLET
BEN? címen munkaévünk utolsó témájaként 1997. má
ju s  21-én szerdán 18 h-kor, a Deák téri Evangélikus Gim
názium (Sütő u. 1. sz.) II. em-i dísztermében tartja be
szélgetésünk bevezető előadását egy 1995-ben megje
lent „MAGYAR LELKIÁLLAPOT” című könyve alap
ján, amelynek rövid könyvismertetése alább követke
zik.

*

A  szerző és kutatócsoportja a közelmúltban foly
tatólagosan népegészségügyi kutatásokat végzett a 
legújabb „morbus Hungaricus”: a depressziós 
tünetegyüttes (röviden: DT) társadalmi kihatásai
ról. DT-nek nevezzük a tartós negatív érzelmi álla
potokat, amelyeket a tehetetlenség, a sorssal való 
megbirkózás képtelensége, a konfliktuskezelés gyen
gesége, valamint a magárahagyottságnak és a jövő
vesztésnek a nyomasztó érzései határoznak meg. 
Míg 1900 körül a tüdőgyulladás, az influenza, a tu
berkulózis stb. voltak a legfőbb halálokok, az 1980- 
as évekre a szív- és érrendszeri megbetegedések lép
tek helyükre. Magyarországon két év alatt három
szor annyian halnak meg szív-érrendszeri betegsé
gekben, m int az európai átlag.

A  súlyos társadalmi-gazdasági helyzet önmagá
ban ritkán, jobbára csak a depresszió közvetítésével 
rombolja a szervezetet, okoz betegséget. 1988-ban a 
népesség egynegyedének, 1995-ben m ár 34% -ának 
voltak depressziós tünetei, ezen belül elsősorban 
azon súlyos állapotúak száma nőtt, akik szervi 
elváltozás nélkül képtelenekké válnak m indennapos 
feladatik elvégzésére.

A DT-t az emberek közötti ellenséges beállított
ság, a bizalomvesztés terjedése váltja ki, am i a

KOPP MÁRIA (társszerző: SKRABSKI ÁRPÁD):

szív-érrendszeri betegség és halálozás kockázati té
nyezője. Míg azonban az USA, Kanada esetében 
1968-1977 között ezek 20% -kal csökkentek, Ma
gyarországon 1972-1982 között 38% -kal növeked
tek! Fukuyama híres japán gazdaságszociológus a 
terjedő bizalomvesztést a gazdasági fejlődést is aka
dályozó bomlasztó kórnak nevezi, bizalom nélkül 
szerinte nincs gazdasági fejlődés sem.

A  szorongáskeltés az önkényuralom legfontosabb 
eszköze, de nem csak a diktatórikus társadalmak
ban, hanem a családi, iskolai, munkahelyi, mozgal
m i diktátoroknak is fegyvere. A szorongás megelő
zésének egyik hatékony útja: aktív részvétel a ve
szély elhárításában. M ivel a szorongáskeltés pénz
ben, hatalomban, haszonban kifejezhető eredmé
nyes stratégia, ezért olyan óriási erők állanak szolgá
latában, amelyek a családot, a közösséget, az embe
ri kapcsolatokat és ezek még fennálló értékeit bom
lasztják és tagadják (m indezek a m anipulált fo 
gyasztói társadalom szokványos velejárói). A  nyuga
ti demokráciákban m ár m űködnek viszont a társa
dalom sokszínű önvédelmi önszerveződései, mert 
felismerték: csupán a nem felülről irányított, nem  
profitra törekvő önkéntes közös cselekvésükkel vé
dekezhetnek az önkény teljhatalmával szemben. 
A ho l a társadalom önvédelmi reakciói még m űköd
nek, ott első dolguk az önvédelem biztosítása. A  
szakm ában ismert példaszerű megoldások nálunk is 
hasznosítható részleteit, tényleges hozadékát, főleg  
mindezekben Krisztus jó  tanítványainak szerepét bi

zonyára érinti m ajd előadónk, aki sok év óta felelős 
vigyázóként figyeli a „magyar lelkiállapot” változá
sait. Hallani sem szeret a média egy részében diva
tos „hungaropesszimizmusról”. Ehelyett választotta 
m ájusi találkozónk cím éül inkább a felebaráti sze
retetet. Szerintem\ azért, hogy tudós felebarátunk
ként segítsen m egszabadulnunk akár DT, akár m ás 
eredetű szorongásunktól’, közvetítsen hozzánk sze- 
mélyre-családra illeszthető jó  megoldási stratégiá
kat, erősítse keresztyén értelmiségi felelősségünket. 
M űhelyünknek egyik célja a m ai életben eligazodá
sunk segítése. M ájusi témánk: vissza-visszalopako- 
dó szorongásainkból kiszabadulásunk elősegítése.

Szerzőink egyedülálló, országos „reprezentatív 
m intán” (egy sokaság állapotát, viselkedésmódját 
stb. hitelesen tükröző kisebb létszámú csoporton) vé
gezték el adott lakossági rétegekre, települési tájegy
ségekre a reájuk jellem ző konfliktushelyzetek és meg
oldásm ódok vizsgálatait. Felfedték pl. a Dunántúl, 
azon belül Vas és Győr-Sopron megye DT-előfordu- 
lások tekintetében viszonylag előnyös helyzetét. Kor
csoportok, foglalkozásféleségek, családi körülm é
nyek stb. tág körét vizsgálták meg. Kérdés: vajon fe l
lelhették-e bárhol is cselekvő felebaráti szeretetünk 
gyógyító igyekezetének nyom ait szűkebb és tágabb 
családunkban, lakóházunkban, m unkahelyünkön? 
Felebarátként volt-e szavunk, fülünk, tapintatos kis
közösségi segélyakciónk, áldozatvállalásunk a m el
lettünk pl. valamely DT-ben, egyéb betegségben ver- 
gődők, idősebbjeink között? Igazán család-e még a

O K N A K
„Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsola

taimat, én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfo
gót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké: az igaz
ság Lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja 
őt, nem is ismeri; ti azonban ismeritek őt, mert nálatok 
lakik, sőt bennetek lesz. ”

Jöjj, égi szent láng, Szentlélek Isten,
Ne hagyj a végső órán sem!
S mi áldva mondunk éneket 
Most és a mennyben is neked.
Ó, Vigasztaló, Szentlélek Isten!

Ugyanígy segít a Lélek is a m i erőtlenségünkön. Mert 
amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, aho
gyan kell, de maga a Lélek esedezik értünk kimondha
tatlan fohászkodásokkal.

Thnács és bátorság
Őrzés és vigasztalás
Meglátás és felsegítés
Vezetés és hazatalálás
Legyenek a mi pünkösdi kincseink és a
te ajándékaid,
Szentlélek Úristen! Ámen.

O R SZÁ G O S IF JÚ S Á G I 
K O N F E R E N C IÁ K

Ebben az évben mind a gyenesdiási, mind a bala- 
tonszárszói konferenciák jelentkezési határideje egy
ségesen május 15. A konferencia díját továbbra is az 
első napon a helyszínen keü befizetni az ágyneművel 
együtt.

A jelentkezés szabályai a következők:
1. A jelentkezés a jelentkezési lapon történik. Be

szerezhető a lelkészi hivatalokban vagy az ifjúsági 
osztályon.

2. Á jelentkezés határideje: 1997. május 15.
Magyarországi Evangélikus Egyház
Ifjúsági Osztály
1085 Budapest, Üllői út 24.
3. A felvételek esetleges átirányítását az érintettek 

1997. május 30-ig megtudják. Az erre szóló esetleges 
reklamálást június 10-ig tudjuk figyelembe venni.

4. A véglegesen felvettek a konferencia előzetes 
anyagát május 30-ig megkapják.

5. A  konferencia díja: Balatonszárszón és Gyenes- 
diáson 4800,- Ft + ágynemű, Piliscsabán 4200,- Ft + 
ágynemű.

6. Az Országos Egyház ugyan lehetőségeihez mér
ten támogatja a rászorulókat, de szívesebben ven
nénk, ha ezt a gyülekezetek a maguk missziós költsé
geiből gazdálkodnék ki. A  központi segítséget a kon
ferenciadíjak módosításával tudjuk megadni. A kérel
meket a jelentkezési lapon néhány mondatos indok
lással lehet benyújtani.

Az országos ifjúsági konferenciák időpontjai:
Gyenesdiás
G l: június 29.—júl. 5.

G2: július 6-12.

G3: július 13-19.
G4: augusztus 10-16. 
G5: augusztus 17-23.

Fatalin Helga
az idén konfirmáltak részére 
Szemerei János 
az idén konfirmáltak részére 
Koczor György 
Baranyay Csaba 
Koczor Tamás

Piliscsaba 
P l: július 13-19.
Balatonszárszó 
SÍ: augusztus 17-23.

S2: augusztus 24-30.

Rihay Szabolcs

Fabiny Tamás 
felnőtt ifjúság 
ifj. Hafenscher Károly 
felnőtt ifjúság

mi családunk? TÁRSadalom-e valójában a mai 
magyar társadalmunk? M egkíséreltünk-e kipróbál
ni m inden tőlünk telhető gyógymódot?

A  tárgyalt lehetséges konfliktusmegoldó straté
giák egyike az IMÁDSÁG is. N ehéz élethelyzetében 
saját bevallása szerint a megvizsgált felnőttkorú m a
gyar lakosság 38%-a im ádkozott 1988-ban! A  női 
nem, a 20-29 évesek korosztálya és a szakm unkás 
foglalkozásúak voltak a vizsgált m intában azok, 
akik a leginkább az IM Á D SÁ G H O Z fordultak vál
ságukban. Magam tapasztalom : nehéz helyzeteim 
ben az im ádkozás segít felülem elkednem  sötéten- 
látásomon, kishitűségem en és a D T  egyéb ismert 
kínlódásain. A  szakm a számára az im ádkozás ténye 
azt jelezheti: szem élyiségfejlődésünk kedvező irá
nyultságú és így jótékony tudatos személyiség-átren
deződésre kerülhet sor.

Jellegzetes válsághelyzeteinkről, a velük való meg
birkózásunk esélyeiről m ájusi beszélgetésünk bizo
nyára nagyon gazdagító lesz. Személyes várakozá
som hoz csatlakozik rövid imám:

*

Isten áldása legyen májusi zárótémánk előadóin, lel
készein és valamennyi műhelymunkásán! Szolgálatuk 
-  műhelyen belül és kívül -  hozzon gazdagon gyümöl
csöket!

Bátorításul lKor 15,58-ban olvashatjuk:
„...Buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, 

tudván, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úr
ban...”

•
Ezt a „könyvismertetőt” Műhelyünk segítségével, 

Kovács Juditnak a Magyar Nemzetben (1996. XI. 11.) 
közölt kiváló recenziója felhasználásával, meghívott 
előadónk, májusi témánk és Műhelyünk iránt nagy 
tisztelettel készítette

Záhonyi Lóránt nyug. mérnök

I



/ I
EvangéuKus Elet 1997. m á j l ; ie

K apcsolatban a szeretet forrásával

Dr. Drenyovszky Irént aligha kell 
bemutatni egyházunkban. Egye
nes tartású, magas alakját, kedves 
mosolyát, figyelő tekintetét sokan 
ismerik a különböző alkalmakról. 
Ezúttal önmagáról, családjáról, 
életútjáról kérdeztük a doktornőt.

-  Kérem, beszéljen a családi gyö
kereiről, indíttatásáról.

-  Apám, anyám életének, hité
nek példája egyik meghatározója 
emberi fejlődésemnek. Édesapám 
hitoktató lelkész volt Kispesten. A 
háború viharában ide-oda vetőd
tünk, keresztül az országon. Pápá
ról jöttünk éppen, amikor a mar
havagonban összekerültünk egy 
deportálásból hazakerülő, beteg 
emberrel. Apám ápolta, támogat
ta, és sajnos el is kapta tőle a ki
ütéses tífuszt. Mint ahogyan egyik 
bátyám, és én is: már mindhár
munknak kijelölték a sírt. De abba 
csak édesapám került... Moso
lyogva azzal búcsúzott: „ Úgy szeret
te Isten e világot, hogy az ő  egyszü
lött fiá t adta, hogyha valaki hisz 
benne, el ne vesszen, hanem örök 
élete legyen. ” És kedves igéjét idéz

te: „Jézus Krisztus tegnap, ma, és 
örökké ugyanaz”. A kórházban -  
ahol pedig a háború alatt igazán 
éppen elég haldoklóval találkoz
tak -  azt mondták, hogy így még 
nem láttak embert elmenni... Fél
árván maradtam hát kisgyermek 
koromban. Édesanyám azonban, 
aki védőnő volt, három gyerekkel 
egyedül maradva is kiválóan helyt
állt. Bár az otthonunkat el kellett 
hagyni, és mindenünk elveszett, de 
valahogyan mégis mindig került, 
amire szükségünk volt. Naponta 
történtek velünk kisebb-nagyobb 
csodák, amikor már az utolsó fil
lér, az utolsó darab kenyér is elfo
gyott, mindig továbblendültünk 
valahogyan. Mindhárman tovább
tanultunk, nagyobbik bátyám lel
kész lett, mi ketten a kisebbik bá
tyámmal pedig orvosok.

A Deák téri leánygimnáziumba 
jártam, az utolsó két évet pedig a 
lőrinci gimnáziumba. Hívő család
ban, hívő környezetben éltem, s 
mégis, szerettem volna én is meg
térni, mint négy boldog osztálytár
sam. Ez 11 éves koromban követ
kezett be, egy nyári ifjúsági konfe
rencián úgy éreztem, nekem szól 
az ige: „Ne félj, én megváltottalak, 
neveden szólítottalak”. Innentől 
kezdve ez a személyes szál soha 
nem szakadt meg. Élsportoló vol
tam, tanulmányi versenyeket nyer
tem, ezért érettségi után rossz ká
derlapom ellenére is azonnal fel
vettek az orvosi egyetemre, bá
tyámmal egy évfolyamra jártunk. 
Nem csináltunk titkot belőle, ho
gyan gondolkodunk, ezért diploma 
után leküldték minket Nyíregyhá
zára, engem kórboncnoknak. Éz a 
száműzetésnek szánt idő sem ve
szett kárba, hívő kollégákkal is
merkedtünk meg. Aztán visszake

rültem Pestre, a László Kórházba 
helyeztek, ahol akkoriban sok fél
reállított tudós, orvos dolgozott. 
Nagyszerű iskola volt, rengeteget 
tanultam tőlük! Mivel pedig min
dig gyermekorvos akartam lenni -  
védőnő édesanyám inspirációjára 
is - ,  igazán 1966-ban kerültem a 
helyemre, a kispesti Wekerle-telep 
gyermekrendelőjébe, ahol azóta is, 
immár 31 éve körzeti gyermekor
vos vagyok. Kollégáim megválasz
tottak az uj rendszer szerint kolle
giális vezetőnek.

-E ljutottunk a máig, de eddig el
sősorban a hivatásról beszéltünk, 
pedig Ön, az orvos és közéleti ember 
-  nem mellékesen -  boldog család
anya is...

-  Igen, életem legfontosabb ta
lálkozása későbbi férjemmel, 
Benczúr Laci bácsi bibliakörében 
történt. 1960-ban házasodtunk 
össze. Férjem, dz Győri József mér
nök, a Budapesti Műszaki Egye
tem docense. (Egyébként a budai 
egyházmegye felügyelője és zsina
tunk tagja is -  a Szerk.) Három fi
út neveltünk fel, akik kiváló spor
tolók, nagyon jó tanulók voltak, ma 
a legnagyobb és legkisebb orvos, a 
középső pedig mérnök. Tíz lány- és 
egy fiúunokánk van. Nagy-nagy 
boldogságomra feleségeikkel, gye
rekeikkel mindnyájan hitben élő 
emberek. Legnagyobb unokám, a 
tízéves Noémi, szeptembertől az 
én hajdani alma materem tanulója.

-  Olyan városrészben dolgozik, 
ahol úgynevezett kisemberek élnek, 
régen is, ma is tengernyi gonddal...

-  Én itt otthon érzem magam. 
Kezdetben sokan emlékeztek még 
szüléimre is, hiszen kispestiek vol
tunk. így hát soha nem volt titok a 
világnézetem. Hitemről, ha lehe
tett, bizonyságot tettem, de gyak

rabban csak egy-egy jól megválasz
tott szóval igyekeztem segíteni. 
Ma nagyobbak, egészségesebbek a 
csecsemők, ám jóval kevesebben 
születnek meg, mint pályám ele
jén. Labilissá vált az értékrend, 
sok a lelki fertőzött a fiatalok kö
zött. De ma már a régi gyerekek az 
ő gyerekeiket is elhozzák, s ez a bi
zalom, valamint a helyismeretem, 
az élettapasztalatom segít abban, 
hogy néha ne csak a testüket tud
jam gyógyítani...

-  Ön a Keresztény Orvosok Ma
gyarországi Társaságának alapító 
tagja, s kezdettől elnöke. Mire szö
vetkezett ez a közösség?

-  1981-ben, Drezdában vettünk 
részt, hatan magyarok, egy nem
zetközi keresztény orvosi találko
zón. Ezt egy tekintélyes nemzetkö
zi szervezet rendezte, amely Ma
gyarországon is próbált konferen
ciát tartani. Abban a korban ezt 
még nem lehetett. Azért persze mi 
számon tartottuk egymást, talál
koztunk is időnként, de hivatalo
san csak 1989-ben alakult meg a 
társaság. Mára már minden me
gyében jelen vagyunk, s tavaly mi 
rendeztük a Keresztény Orvosok 
Nemzetközi Társaságának Euró- 
pa-kongresszusát, 329 résztvevő
vel. Szövetségünk egyik célja, hogy 
fontos egészségügyi-etikai kérdé
sekben keresztény felelősséggel 
hallassuk hangunkat. Másrészt pe
dig, ez egy komoly testvéri közös
ség, amelyben -  felekezetre való 
tekintet nélkül -  az fűz össze ben
nünket, hogy mindnyájan Jézus 
Krisztust tartjuk személyes Urunk
nak. Isten és az egymás iránti sze- 
retetet erősítjük, és ennek erejével 
próbálunk a beteg emberrel foglal
kozni. A célunk, hogy -  akár álta
lunk is -  beteg is, orvosa is kapcso
latban álljon a szeretet forrásával.

-  Köszönjük a beszélgetést.
Újlaki Agnes

r
Ma a legtöbb embernek hiá

nyosak a vallási ismeretei. Kevés 
a bibliaismeret is. Sokan amit tud
nak, azt is tévesen tudják. így az 
egyik legkevésbé ismert fogalom 
a „világ”. Mi a világ? Mi a világ lé
nyege, mi a világias érzület? Mi a 
világ bölcsessége? Ezekre a vá
laszt az igében kell keresnünk, 
mert csakis ott találhatjuk meg.

Mi a világias gondolkodás? Ezt 
a gyakorlati életben akkor láthat
juk meg, ha felismerjük, hogy ez 
minden életkorban másképp jelent
kezik. Fiatalon a testi vágyak je
lentkeznek. Ezek uralkodnék az 
emberen. Ezekbe merül bele. Ezek 
homályosítják el látását, ha az ige 
szólna hozzá. Eltompul. „Nincs fü
le” Isten üzenete számára. Isten 
nem tud szólni hozzá. Istent kerüli, 
mert úgy véli, hogy éppen a fiatal 
kor örömeit akarja elvenni tőle.

Kétségtelen, hogy sem az élet- 
tapasztalat, sem örömök vagy csa
pások nem változtatják meg az 
ember világias érzületét. A felnőtt 
korban a kenyérharc, siker, dicső
ségvágy dominál. De világos, hogy 
öregen sem más az ember. Most 
már nem a vágyakban, hanem in
kább a fokozott anyagiasságban 
és főleg az aggodalmaskodásban, 
a betegség- és halálfélelemben je
lentkezik a világias gondolkodás. 
Az idős kapaszkodik az életbe, a 
földi dolgokba. Egyúttal próbálja 
a maga világi bölcsességét átadni 
a fiataloknak. Amíg az ige meg 
nem érinti az embert, nem jut el a 
Biblia szerinti „bölcs szívhez”.

Mi a világ? Szinte definíciósze
rűen hangzik ÍJn 2,16: „Mindaz 
ami a világban van, a test kívánsá
ga, a szem kívánsága, és az élettel 
való kérkedés, nem az Atyától, ha
nem a világtól van." Ebből külö
nösen azt húzzuk alá, hogy az 
„élet kérkedése”.

V _____________

A kérkedés azt jelenti: „vagyok 
valaki”, Isten nélkül is mindent 
meg tudok oldani. Jel 3,17 így fe
jezi ezt ki:„...eztmondod: Gazdag 
vagyok, meggazdagodtam, és nincs 
szükségem semmire". Azt is mond
hatnánk, hogy amíg élünk, szeret
jük „búvóhely”-nek használni a 
testet Isten elől.

Mindez az ige által még nem 
érintett emberre jellemző. Amíg 
Isten Lelke nem kezd dolgozni 
bennünk -  az ige is üresen kong 
számunkra. Nincsen „súlya”. Sok 
példa van arra a Bibliában is, de a 
mai keresztyének életében is, ami
kor az ige egyszerre „súlyt” kap. 
Jézus így állítja meg Sault rohaná
sában: „Saul, Saul miért üldözöl 
engem?" Miért? Ez az egy szó 
megingatja Saul addigi magabiz
tos életét. A pünkösdi történet 
csúcspontja: a Lélek megingatta 
hamis biztonságukat. A Lélek 
munkájának következménye, hogy 
Péter szavai „mintha szíven talál
ták volna őket”. Lám, ez Pün
kösd! Amikor az ige nemcsak az 
értelemig, hanem a szívig hatol. 
És ez aláássa az addigi szüárd, vi
lágias gondolkodást. Megkérdője
lezi az ember magaválasztotta út
ját.

Végül pünkösdi ige ÍJn 5,4 is: 
„Mert ami az Istentől született, le
győzi a világot, és az a győzelem, 
amely legyőzte a világot, a mi hi
tünk”. A Lélek munkája az Isten
től születés. Az ige magva jó talaj
ba, az emberi szívbe hull. És ott új 
élet indul meg. „Elek többé nem 
én, hanem él bennem a Krisztus.” 
A Lélek legyőzi a világi bölcsessé
get, érzületet, gondolkodást és új 
látást ad. Benne élek a világban 
tovább is, de már nem a világ böl
csessége szerint, mert Krisztusban 
új bölcsességet kaptam.

Gáncs Aladár

Pünkösd és a világ

Délceg termete, messze világító szellemi fáklyája, 
mindig időszerű lelki útmutatása, a változó korokban 
felismert tennivaló bölcsességgel párosult személyes 
adottsága, rendkívüli szervezőkészsége, az evangélium 
iránti szeretete, irodalmi alkotó vénája, a történelem 
iránti páratlan érzéke tette D. Kapi Béla püspököt egy
házfejedelemmé -  ahogy D. Szabó József püspöktársa 
írta róla.

Vele lezárult a korszak, amely hazai egyháztörténe
tünkben az cangélikusság megerősödését, szellemi fé
nyének ragyogását, lelki megújulását hozta magával an
nak ellenére, hogy püspöki szolgálata idejére esett az I. 
és II. vüágháború pusztító eseménye, a Tanácsköztársa
ság 133 fájdalmas napja és Trianon máig ható tragédiája.

Kapi Béla életpályája. -  Sopronban az egykori Tanító
képző Intézet ódon épülete volt szülőháza. Itt kapta éle
tét Teremtőjétől 1879. augusztus 1-jén.

A II. világháború elpusztította a gyermeknek oly 
meghitt és kedves hajlékot. Édesapja, Kapi Gyula, az In
tézet igazgatója, neves egyházzenész, akinek korálköny- 
véből nemzedékek tanultak orgonáim. Édesanyjától 
melegségét örökölte.

Az evangélikus líceum növendéke volt a tehetségével 
korán kitűnt ifjú. Már diákkorában írogatott, az önkép
zőkörben felfigyeltek reá tanárai. A pályaválasztás örö
me és kínja során először az irodalom, zeneművészet, 
történelem felé hajlott. Tudományos munkásságot raj
zolt maga elé, képzeletében könyvtártermek csendje s 
ihlető hangulata lebegett. Szüleivel való beszélgetés, de 
még inkább Isten elhívó hatalma végül a lelkészi pályá
ra indította.

A szülőváros falai között folytatja tovább tanulmá
nyait a Teológiai Akadémián, majd 1900-ban Németor
szágba indul, ahol a rostocki, később a hallei egyetemen 
mélyítette el teológiai tudását.

A soproni evangélikus templomban szentelte lel
késszé Gyurátz Ferenc püspökelődje. Kápláni szolgálatát 
Nemesdömölkön, ma: Celldömölkön kezdte. Majd püs
pöke maga mellé hívja Pápára püspöki titkárnak. Nem 
érezte magát jól e feladatkörben, s megfogalmazódott 
lelkében, hogy az egyház elsősorban spirituális szerve
zet, minden másnak ezt a célt kell szolgálnia.

24 éves, amikor házasságot köt a soproni oltár előtt 
Hegedűs Katalinnal, akivel Isten 52 boldog esztendőn át 
megáldotta. Hat gyermekének, 15 unokájának és három 
dédunokájának örvendhetett. Később ezek a számok to
vább növekedtek a táguló családban.

Első önálló lelkészi állomása Körmend. 1904 kará
csony estéjén kezdi meg szolgálatát, s 12 esztendőt tölt 
a számára mindig kedves gyülekezetben. Sokat járja a 
szórványokat, gyakran látogatja a családokat, s közben 
gyülekezeti estéket szervez, ahova más felekezetűek is 
szívesen kopogtatnak.

Erre az időre esik jelen századunk legkedveltebb új
ságja, a Harangszó elindítása. 1910 reformáció ünnepén 
indult útnak négy évtizedre Kapi Béla szerkesztésében. 
Létrejötte körülményei is említésre méltóak. Napsuga
ras szeptemberi délelőttön beszélget Kapi Béla barátai-« 
val egyházunk s evangélikus népünk hitbeli állapotáról, 
s azon gondolkoznak, miként lehetne a jelen elesettsé- 
gén javítani. Közben megkondult a déli harangszó, meg
született az újságindítás és a név is adott volt az élmény 
hatása alatt.

1916 újabb fordulatot hozott Kapi Béla életében. A 
szombathelyi gyülekezet hívta meg lelkipásztorának. 11 
évet töltött itt. Itt éri a megtisztelő hívás a dunántúli 
egyházkerület püspöki székébe, 36 évesen. Püspökké 
szentelésének igéje Zsid 13,7 volt:

„Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik az Isten 
igéjét hirdették nektek. Figyeljetek életük végére, és kö
vessétek hitüket.”

Érdemes idézni első püspöki imádságából: „Intésed
del egybegyűjtöd a zúgó tenger folyását s tömlőbe zárod 
a virág kelyhéről felszikkadó harmatcseppet. Te voltál

oltalmunk és erősségünk minden időben. Drága kincsül 
Te adtad anyaszentegyházunkat lelkünk megtartására. 
Kereszthordozó őseinket Te védelmezted a szenvedés 
nehéz időiben.” Költői vénája is kitűnik: „Hallgasd meg 
Atyánk azt az imádságot is, aminek nincsen szava, még
is zeng a lélek mélyén, nincsen hangja, mégis ég a sze
mek könnyében: békességet, békességet adj Atyánk a vi
lágnak, hogy nép népre, nemzet nemzetre fegyvert töb
bé ne emeljen, hanem teljesedjék be minden lélek a Te 
félelmeddel és szereteteddel.”

„Ha csak emberek bizalmát és elhívását látnám püs
pökké választásomban -  kezdte székfoglalóját - , akkor 
össze kellene roskadnom a feladatok súlya alatt De 
emberek bizalmában Isten megbízását, hívásukban Is
ten elhívását látom és ez erőt ad, felemel. Az alázatos, 
de Istenben bízó keresztyén lélek hitében egyesítem es
kümet és imádságomat s azt mondom: Szólj Uram, 
hallja a Te szolgád.”

1928-ban a győri gyülekezet hívja meg püspök-lelké
széül, amelyet két évtizeden át tölt be. Püspöki szolgá
latának fénykora is erre az időre esik.

Szóljunk most D. Kapi Béláról, akit 1929-ben a pécsi 
Erzsébet Egyetem honoris causa doktorai közé foga
dott, mint

1. Az egyházkormányzóról
Nagy tisztelet övezi püspöki tisztében. Ennek egyik 

jellemzője, hogy kortársa és helyettese Németh Károly 
lébényi esperes többkötetes Napló-jában mindig Püs
pök Úrként titulálja írásban is. Pedig nagyon közel áll
tak egymáshoz.

Egyházkormányzóként kettős feladatot lát maga 
előtt. A szétszóródott evangélikusság gondozásának 
biztosítását a diaszpórában. A lakosság helyváltoztatás
sal együttjáró munkahely keresése készteti egyházunkat 
arra, hogy Kapi püspök 32 éves püspöki szolgálata alatt 
54 templomot építsen csupán a Dunántúlon. Öröme 
volt, hogy e több, mint félszáz evangélikus templomot 
Isten szolgálatára felszentelhette. Isten hívó szava lelké
szeket is állított az új templomok szószékére. Több gyü
lekezetünk ez idő alatt önállósult.

Másik szüntelen küzdelemmel párosult feladata a kor 
katolicizmusával és állami hatóságaival vívott harca. 
Szomorú tapasztalata, hogy ebben az országban a pro
testáns ember másodrendű állampolgár ezekben az év
tizedekben. Éppen püspöki szolgálatának kezdetére 
esik a méltánytalan és igazságtalan reverzális törvény el
fogadása a felsőházban, amelyet Róma kényszerített a 
magyar egyházra, s 1950-ig érvényes állami törvényként 
volt hatályban. Az igazságtalan törvény következtében 
evangélikus egyházunk létszáma minimálisan 50-70 
ezerrel csökkent.

Mindez nem akadályozza abban, hogy Kelemen 
Krizosztom bencés apáttal meghitt barátságot ápoljon, 
aki a korát megelőző ökumenizmus bátor képviselője.

„A keresztyén egyházak egységéről az együttmunkál- 
kodásra vetjük tekintetünket. Együttmunkálkodásra 
inti az egyházakat a súlyos problémákkal terhes jöven
dő, melyben esetleg az egyház alaplétét kell megvédel
meznünk s kényelmes berendezkedés és hatalmi érvé
nyesülés helyett az egyház hivatásszerű lényeg-munká
ja válik kérdésessé. Számolniok kell az egyházaknak 
azzal, hogy a kommunizmuson kívül vannak még ha
sonló értékű közös ellenségeik, melyek ellen együttesen 
kellene felvenniük a küzdelmet...

téből adódó méltósága számos támogatót toboroz a 
kisebbségi egyháznak politikai körökben éppúgy, 
mint társadalmi elismertséget hordozó személyek kö
zött.

A II. vüágháború idején kétfrontos küzdelmet folyta
tott. Egyfelől a hazai németség egyházi köntösbe bújta
tott igényeit utasította vissza, amikor önálló német egy
házat kívántak volna létrehozni hazai földön. Másfelől a 
zsidóság védelmében harcolt a zsidótörvény érvényesí
tése ellen. Feljegyezték róla, hogy egy zsidószármazású 
evangélikus család Győrött a sárgacsillag viselése miatt 
nem jöhetett el az istentiszteletre, még aznap felkereste 
őket, s áhítatot tartott a család számára...

Gubernátorként, egyházkormányzóként 1937-től 
kezdődően mint egyetemes egyházunk vezető püspöke 
szolgált. Többek között megakadályozta, hogy Luther 
eredeti végrendeletét Levéltárunkból Hitler parancsára 
kiszállítsák Németországba. Síkra szállt a német evan
gélikus hívek kitelepítése ellen is. Tütakozott a szlovák 
ajkúak Csehszlovákiába toborzása miatt is.

Kortársával, Raffay Sándor budapesti püspökkel nem 
mindig volt egy véleményen, de az idősebb püspöktárs 
betegágyánál -  élete utolsó idején -  mindennap megje
lent. Vitájukat s korábbi ellentéteiket Isten megbocsátó 
irgalmába helyezték. Az Isten színe elé készülés szép 
példája a két őszhajú püspök megbékélése.

Amikor 1952-ben a Zsinat a Dunántúli Egyházkerü
letet feloszlatta, szíve mélyén szomorú volt a már nyu- 
galombavonult főpásztor, s imájában nem csak elsiratta, 
de a feltámadását is remélte egyházkerületének.

2. Szóljunk Kapi Béla püspökről, mint az egyházlá- 
togató vizitátorról

A közel három és fél évtized alatt 333 hivatalos püs
pöklátogatást végzett a gyülekezetekben. Ez akkor fé
nyes pompával és ma már alig ismert ünnepélyesség 
külső keretei között zajlott le. Lovasbandérium fogadta 
a püspököt a falu határában. A községi és járási notabi- 
litások megjelentek az alkalmon a másfelekezetű lelké
szekkel együtt. Általában háromnapos volt a vizitáció, 
ahol a püspök a helyi lelkész prédikációját meghallgat
ta, megbírálta, s aztán maga is prédikált röviden.

Gyűlést tartott a hívek és külön a presbitérium szá
mára s elemezte a gyülekezeti élet jellemzőit, biztatva 
az intenzív lelki életre és az evangélikus egyház iránti 
hűségre.

Külön konferenciákat tartott lelkészeknek és a peda
gógusoknak tartalmas programmal.

Hatalmas munkabírása volt. Egykori püspökének 
énekét komolyan vette: Gyorsan folyó időmet az Úr nem 
adta hiába. Utóda, D. Túróczy Zoltán püspök nem öt, 
hanem 10 talentumos szolgának nevezte.

Látva a lelkészek tanácstalanságát és a gyülekezetek 
lelki szomját, elindította a Belmissziói Munkaprogra
mokat. Ezek az egyre szélesebb anyagot felölelő, éven
te megjelenő könyvek nagyot'Tendítettek egyházközsé
geink lelki életén és a belső építkezést örvendetesen 
szolgálták.

Korszakfordulók idején gyakran ad pásztori útbaiga
zítást püspöki körlevelek formájában. Bölcsességét jel
zi, hogy állásfoglalásai nem a napi politikai vezetők tet
szését keresik, hanem a Szentírás mértéke alatt egyhá
zunk és népünk egészének érdekében nyernek megfo
galmazást...

3. Szóljunk D. Kapi Béla püspökről, mint egyháza 
képviselőjéről, a reprezentátorról és egyházi diplo
matáról

A püspöki szolgálat a társadalomban és külföldi egy
házi kapcsolatainkban az egyház képviseletét is magá
ban foglalja. Kapi püspök ezen ténykedése is számotte- 

1 vő:-'1929-ben- Koppenhágában1» ©.'-Evangélikus Világ
gyűlésen egyházunk küldötteként találkozik Nathan Sö- 

' defblömnial, á 20. 'stózádi ökutúeútómús atyjával,'£WBd 
érsekkel. 1938-ban Wittenbergben Luther templomá
ban prédikál Gusztáv Adolf halála 200. évfordulóján.

A hazai ökumené elkötelezett híve, amelynek egyik 
látható gyümölcse az 1943-ban életrehívott Magyar 
Ökumenikus Tanács.

Ravasz Lászlóhoz erős kapcsolat fűzi. A többi keresz
tény egyházzal együtt a kormányhoz beadott indítványa
ik és kérelmeik sora ezt az együttmunkálkodást tükrö
zik.

A két kamarás országgyűlésben felsőházi tag volt D. 
Kapi Béla püspök, ami alkalmát adott arra, hogy az egy
házról soha sem az egyházak megkérdezése nélkül dönt
senek, amint ez ismételten előfordul a történelemben.

Délceg alakja, tiszteletet parancsoló megjelenése, a 
szellemtudományokban való jártassága, finoman cizel
lált társalgási modora, nyelvtudása méltán váltotta ki 
kora egyházi férfiainak elismerését és rajta keresztül 
egész egyházunk megbecsülését.

4. Végezetül szólunk D. Kapi Béla püspökről, mint 
az irodalom és az egyházi irodalom elkötelezett s 
jeles művelőjéről.

Már pályaválasztása idején kitűnt irodalmi vénája és 
választékos barokk stílusa a kor egyházi nyelvezetének 
gyöngyszeme.

Első igehirdetéskötete Bizony, g te vés címen 1926- 
ban jelent meg. Egyházi beszéd " • előadásai -  Kegye
lem és élet -  két kötetben láttak napvilágot. Békesség 
címmel kiadott imádságos könyve alig néhány hét alatt 
elfogyott. Másfél évtizedig szerkesztette a Lelkipásztor 
című szakfolyóiratot, amely napjainkban is él. Két nagy 
regényében Gerhardt Pál és Bornemissza Péter alakját, 
életét örökíti meg.

Az „Isten hárfása” című regény annak a Gerhardt 
Pálnak állít emléket, aki rövid idő leforgása alatt elve
szíti feleségét, négy gyermeke közül háromnak a kopor
sója mellett áll meg, állását és otthonát is elveszíti, de 
így énekel: Hogy ne dicsérném az Istent, zengedező 
énekkel... Minden elhagy, elfeled, Isten vég nélkül szeret.

Másik regénye „Olthatatlan fáklya” címmel pedig ar
ról a Bornemissza Péterről szól, aki 400 kötet írással gaz
dagította a magyar irodalmat és egyházunkat, pedig 
mindössze 49 évet élt, s ez idő alatt is egyik városból a 
másikba kellett menekülnie. Lankadatlan szorgalma és 
erős hite nem engedte, hogy tétlenül töltse napjait.

A Magyar Protestáns Irodalmi Társaságnak elnöki 
tisztét is betöltötte.

D. Kapi Béla nyugdíjas éveiben is alkotott. Megírta 
egyházkerületének jelenszázadi történetét. Regényt írt 
Ostffy Miklósról, akit a második pozsonyi vésztörvény
szék elé idéztek. Jeleneteket ír gyülekezeti szeretetven- 
dégségekre. Lámpás az oltár zsámolyán címmel össze
foglalja visszaemlékezéseit. Társadalmi regénnyel is 
próbálkozott: Három asszony és a negyedik. Ebben fe
leségének állít emléket. Álmatlan éjszakák címmel el
mélkedéseket tartalmazó írása olvasható.

Befejezésként: személyére jellemző nyitottsággal élte 
meg egyházunk ébredését az evangelizáció időszakát. 
Jóllehet teológiai és világnézeti mélységeket, felölelő 
előadásai és igehirdetései jellemzők reá, odaül a bűn és 
kegyelem egyszerűségét felmutató prédikációt meghall
gatni. Isten benne sokat elvégez, érlelődik, sőt még 
evangélizált is.

Legyen áldott elvégzett szolgálatáért!

M egem lékezés D. K api Béla püspökről, 
halála  40. évfordulóján

D. Szebik Imre püspök ünnep előadása. Elhangzott Sopronban, gyülekezeti szeretetvendégségen,
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Személyiségéből sugárzó tekintélye és püspöki tisz-
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Az egyház, a gyülekezet létre
jötte a Szentlélek eljövetelének 
következménye. A Pünkösd 
előtti tanítványi sereg -  Jézus 
Krisztus halála után -  szívében 
félelmek és aggodalmak rettene
tes súlya alatt visszavonult a be
zárt ajtók mögé. Rettegtek. Rá
juk is azok a megpróbáltatások 
várnak, amit Mesterük átélt? 
Mozdulni sem mertek.

Amikor bekövetkezett a 
Szentlélek kitöltetése, maguk 
sem értették, mi történt. Akik 
addig féltek és rettegtek, bátran 
hirdették, hogy az a Jézus, akit 
megfeszítettek, az Isten Fia. Aki 
értük, helyettük vállalta a bűn 
ítéletét. Aid önként lépett Isten 
Fia létére ebben a világban az 
utolsó helyre. Megalázva magát, 
engedelmes volt egészen a ke
reszthalálig. S akik hittel fogad
ták ezt az örömhírt, és vállalták 
a Krisztushoz tartozást, azok 
lettek a Krisztus-követők, a ke
resztyének. Akiket a Jézus 
Krisztusba vetett közös hit kap
csolt össze a szeretet közösségé
ben.

Átélték a Szentlélek válaszfa
lakat megszüntető erejét, azt, 
hogy miként formálja, vezeti 
őket más látásra, gondolkodásra 
és felfogásra a világról és a má
sik emberről. Ami a legnagyobb 
meglepetést okozta, hogy külön
bözőségeik ellenére olyan közös
séggé formálódtak, ahol a szere
tet határozta meg őket. Ahol 
tudtak segítőtársai lenni a má
siknak, és még az áldozatvállalás 
sem esett nehezükre.

Isten jelenléte ebben a világ
ban ma is ott tapasztalható meg 
leginkább -  ott lehet közel kerül
ni az Istenhez - , ahol Jézus 
Krisztusról, bűnbocsátó szerete- 
téről hangzik az örömhír. A gyü
lekezetben. Isten csodálatos 
ajándékkal ruházta fel ezt a kö
zösséget. Ő maga van jelen ott, 
ahol Jézus nevében együtt van
nak. Ott a hirdetett ige „szíven 
találja” az embert, ahogy az 
Apostolok Cselekedeteiről írott 
könyvben olvashatjuk, ott átél
heti mindenki: teljesen ismeret
lenül jöttem ide, és mégis rólam 
beszélnek, számomra „üzen” az

Isten a másik ember szaván ke
resztül.

Elkerülhetetlen minden em
ber életében az, amiről itt Péter 
apostol beszél: „ Térjetek meg, és 
keresztelkedjetek meg vala
mennyien Jézus Krisztus nevében, 
bűneitek bocsánatára, és megkap
játok a Szentlélek ajándékát. ”

Tudatos Istenhez fordulást je
lent ez. És ez a kapcsolatfelvétel 
Istennel, jelenti azt is, hogy 
„kapcsolat-késszé” válók a má
sik ember számára is. A Szentlé
lek Isten építi ezt a kapcsolatot, 
amit másként közösségnek neve
zünk. Nem tudunk közösség nél
kül élni. De vajon nem azért va
gyunk „kapcsolatszegények”, 
magányosak, mert elutasítjuk 
magunktól Isten közelségét? 
Mert visszautasítjuk Isten hívá
sát? Az ígéret mindenkié! Jézus 
senkit nem küld el magától, aki 
hozzá fordul. Nyissuk meg szí
vünket előtte, hogy közösségbe 
kerülve Istennel, egymással is 
békességben, harmóniában és 
békességben élhessünk.

Bálint László
_____________ J

Amíg van igény

M indeddig m egsegített bennünket az Úr!

Az Európai Protestáns Magyar 
Szabadegyetem 27. tanulmányi hetét, 
más elnevezés szerint akadémiai nap
jait rendezte meg, május 3. és 10. kö
zött. Ismeretes, hogy a nyugati pro
testáns magyarságban a hit és a haza- 
szeretet megőrzésére, ápolására, va
lamint időszerű kérdésekben tájéko
zódásra alakított szervezet a rend
szerváltozás óta már nemcsak Nyu- 
gat-Európában, hanem a Kárpát-me
dencében, így az anyaországban is 
tartja alkalmait. Idén Siófokon gyűl
tek össze mintegy kétszázan, külön
böző országokban élő magyarok.

Ebben az évben az oktatás-neve
lés volt a fő téma. Örökké szőnyegen 
lévő, de mai időszerűsége alig vitat
ható. Többek között a volt szocialis
ta országokban, így hazánkban is bir
kóznak a közoktatás megújításával 
negyven év terheitől szabadulással, a 
múlt értékeinek a megőrzésével. Ke
resik a választ a ma kihívásaira, hogy 
az iskola eleget tudjon tenni hivatá- 
sának, felkészítse gyermekeinket im
már a jövő évezredre.'1'1 JÄ" J 101

A Nemzeti Alaptanterv elfogadá
sával és bevezetésével kapcsolatos 
feszültségek az iskolaszerkezet vál
tozása, előnyök és hátrányok a 8+4- 
es, a 4+8-as, a 6+6-os modellben; a 
szociális helyzet romlásának hatása 
az iskolában, a szegénytanuló-réteg 
esélyeinek csökkenése, kell-e és ha 
igen, milyen emberség a nevelésben; 
nem fenyeget-e ebben a szocialista 
embertípus után egy újfajta sematiz
mus veszélye; az oktatás finanszíro
zásának, ezen belül az egyházi isko

lák finanszírozásának a gondjai; a 
pedagógus társadalom értékelése, 
megalkuvás és helytállás a múltban, 
a képzés és továbbképzés, az anyagi 
megbecsülés ügye.

Mindezek a kérdések -  szinte hi
hetetlen, de így volt -  szőnyegre ke
rültek azon a kerekasztal-megbeszé- 
lésen -  „Educatió” -  hová? volt a 
cím -, melynek koordinálására en
gem kért fel az EPMSZ vezetősége. 
A kerekasztal-vitában mintegy sűrít
ve jelentek meg azok a kérdések, 
melyek részleteivel történelmi, társa
dalmi, oktatáspolitikai stb. szem
pontból számos előadás foglalkozott.

Ismert pedagógus szakemberek, 
köztük politikusok voltak a résztve
vők, de a vitába a hallgatóság is be
kapcsolódott. Hóm Gábor tanár, or
szággyűlési képviselő, Korzenszky Ri- 
chárd (Tihany), bencés szerzetes, 
teológus, egyetemi tanár, Pozsgay 
Imre politológus, egyetemi tanár és 
Várhegyi György szociológus, tanár 
vitatkoztak. Személyiségük, eddigi 
pályájuk nemcsak a vita színvonalát, 
hanem azt is garantálta, hogy valódi 
nézetkülönbségek ütköztetésére ke
rülhet sor. így is történt.

De talán a Szabadegyetem nyitott, 
toleráns szellemisége, mely a felké
résekben is megnyilvánult, vezetett 
oda, hogy a vita stílusa nemcsak illő 
keretek között maradt, hanem a hall
gatóság valóban gazdagodott új is
meretekkel.

Egyetértés volt a Nemzeti Alap
tanterv bevezetésének a szükséges
ségében, de abban is, hogy ez nem le
het tökéletes. Miért nemzeti? -  
hangzott a kérdés. Nem a piros-fe- 
hér-zöld szalag miatt -  így a válasz -, 
hanem mert itt és most a magyar pe
dagógia dolgozta ki a magyar diákok 
részére.

Kell emberkép is az iskolába, 
enélkül nincs nevelés, ebben megvolt 
az egyetértés, de nehéz ezt meghatá
rozni, semmiképpen nem egy ember
kép kötelezővé tétele a járható út, de 
bizonyos értékeknek -  a humánum
tól, a másik ember és a közösség tisz
teletétől, az erkölcsi értékekig -  min
denütt meg kell jelenni.

Természetesen nagy hangsúlyt 
kaptak a vitában az egyházi iskolák, 
de szó volt az alapítványi és a ma
gániskolákról is. Áz oktatási rend
szer 94-95 százalékát az állami, pon
tosabban az önkormányzati iskolák 
adják, hiszen a rendszerváltozás e 
terén is tulajdonosváltást hozott. Lé
nyeges, hogy az önkormányzatok va
lódi gazdák legyenek. Öt-hat száza
lékot tesz ki az egyházi, az alapítvá
nyi és a magániskolák aránya. Szük
ségességüket a kerekasztal vala
mennyi résztvevője -  ha más-más 
meggondolásból is -  hangsúlyozta. 
Elősegítik az iskolarendszer sokszí
nűségét, egészséges rivalizációt te
remtenek, de a legfontosabb szem
pont, hogy létező, helyeselhető

A fenti igehely a szegedi temp
lom szószékét díszíti, amelyet az 
ősök a 100. évfordulóra helyeztek 
el. 1997. április 12-én és 13-án már 
a 150 éves megmaradásra emlé
keztette a gyülekezetét, amely e 
kétnapos rendezvénysorozaton 
adott hálát Teremtőjének és Urá
nak folyton megújuló kegyelmé
ért. Erre a kegyelemre és megtar
tásra szüksége is 
volt, hiszen a törté
net nemcsak a hit
élet erejének fo
lyamatos sugárzá
sából állt, hanem 
sokszor voltunk ke
gyelemre szorulók.

Ez az állandó 
változás tudatoso
dott a gyülekezet
ben, amikor meg
hallgatta szombat 
délután dr. Giczi 
Zsolt egyháztörté
nész előadását a 
gyülekezet történetéről. Utána a 
testvérgyülekezetek, az amerikai 
Hudson-beli Szentháromság és az

igényt elégítenek ki. Azoknak a szü
lőknek, családoknak az óhaját, akik 
gyermekeiket egyházi iskolába kí
vánják adni. Nem egyszerűen az egy
ház vállal iskolaalapítást, részt kí
vánva venni szükséges társadalmi 
erőfeszítésekben -  ez természetesen 
helyes törekvés -, hanem attól kap 
ez az elszánás valódi súlyt és lehető
séget, hogy a polgárok visszaigazol
ják azzal, hogy egyházi iskolába írat
ják gyermekeiket. Ez azt is jelenti, 
hogy addig lesznek Magyarországon 
egyházi iskolák, amíg lesz irántuk 
érdeklődés. Egyelőre az ismert gon
dok és a fájdalmasan csökkenő gyer
meklétszám ellenére állandó isko
láinkban a túljelentkezés.

Pünkösd előtt sokszor szóba ke
rült, hogy a magas színvonalú okta
tás-nevelés mellett mit tehetnek az 
iskolák tanulóik hitre jutásáért, 
azért, hogy az ismereteken túl sze
mélyiségük is egészségesen formá
lódjék áz iskolái évek alatt. Az érté-" 
kés, a minőségi munka is a missziót: 
szolgálja, arról tesz tanúságot a csa
ládok számára.

Örvendetes volt, hogy a pedagó
gusokat olykor sommásan és szük
ségszerűen elmarasztaló általános 
kritikákkal szemben a kerekasztal-vi
tában sokszor rámutattak arra, hogy 
a tanárnők és tanárok az elmúlt 
negyven évben is -  a sok-sok nyomo
rúság közepette és ellenére -  értéke
ket teremtettek, nekik köszönhető, 
hogy folytatható az út, megújítható 
az egyik legszebb emberi hivatás.

Frenkl Róbert

150 éves a szegedi gyülekezet

ashtoni Szt. Péter egyházközség 
képviselői számoltak be gyüleke
zeti életükről dr. Dániel Bruch lel
kipásztor vezetésével.

Az esti istentiszteleten Ribár Já
nos orosházi esperes, volt szegedi 
lelkész hirdette az igét.

A vasárnapi ünnepi istentiszte
leten Harmati Béla püspök hirdet
te az igét. A Jó pásztor vasárnapjá

nak intése, őrizzétek a nyájat. Ah
hoz azonban, hogy az őrizők őrizni 
legyenek képesek, először maguk
ra kell vigyázni. Vigyázzatok ma
gatokra, maradjatok meg Krisztus
ban, hogy valódi és hiteles őrizők 
lehessetek ne csak most, hanem a 
jövőben is, hogy a következő év
fordulókon is megteljen a temp
lom ünneplő gyülekezettel, szólt a 
főpásztori intés.

Az istentiszteletet közgyűlés kö
vette. Köszöntötték a vendégeket: 
dr. Harmati Béla püspök, dr. Só
lyom Jenő egyházkerületi felügye
lő, dr. Cserháti Sándor professzor, 
Muntag Andoraé fasori lelkész, 
Benkő Pál egyházmegyei felügye
lő, Dolinszki Árpád, a Vajdasági 
Magyar Evangélikus Egyház espe
rese, dr. Bartha Tibor, a szegedi 
Kálvin téri ref. gyülekezet igazgató 
lelkésze, dr. Lénárd György rk. 
helynök, dr. Daniel Bruch lelkész 
az Egyesült Államokból, valamint 
dr. Szalay István polgármester és 
dr. Ványai Éva alpolgármester
asszony Szeged város képviseleté
ben ünnepelt együtt a gyülekezet
tel. -

Átadtuk rendeltetésének a 
templom felújított tetőszerkezetét 
és tetőzetét. A  lelkészlakás tető- 
szerkezete és teteje ugyancsak 
megújult, és a tetőtéri lakóhelyisé
gek felújítása is megtörtént. A  
nagy munka költségeinek fedeze
téért a gyülekezet elnöksége itt 
emlékezett meg köszönettel a köz
egyház és Szeged város 1-1 milliós 
rendkívüli segítségéről, az ameri
kai testvérgyülekezetek kétmilliós 
támogatásáról és a gyülekezet ál

dozatkészségét igazoló 1,2 milliós 
adakozásról.

Itt jelentettük be volt evangéli
kus iskolánk épületének visszaté
rését, amelynek folyamatában 
mindvégig érezhettük a városi ve
zetés és az egyházi felsőbbség tá
mogatását és maximális segítő
készségét. így Szegeden elmarad
tak a máshol oly gyakori viták. A 
visszakapott épületet nappali 
nyugdíjas házként kívánjuk hasz
nosítani, a nagy belső udvarra pe
dig a későbbiekben a közegyház 
támogatásával 80-100 személyes 
evangélikus diákszálló építését ha
tározta el presbitériumunk, regio
nális kihatással.

Délután Harmati Béla püspök 
„Egyházunk jövője” címmel tar
tott előadást. Az alap a Krisztus, 
és ezért van az Egyháznak jövője. 
Azonban az egyháznak meg kell 
találnia ehhez az új formákat, és a 
mindig időszerű tanítást úgy kell 
megfogalmazni, hogy el tudjon 
jutni az emberekhez. Itt mindenki 
pap kell hogy legyen az egyetemes 
papság értelmében. Az erős Egy
ház az erős gyülekezetekből épül 
fel, és a gyülekezeten belüli ki
sebb közösségeknek lesz a mainál 
sokkal nagyobb szerepük. Igen 
fontos az ifjúság nevelése, s ehhez 
a gyülekezeti munka javításán túl 
egyházi középiskoláink is jelentő
sen hozzá tudnak járulni az új 
evangélikus értelmiség nevelésé
vel. A  szekták veszélye ezért, ha 
nem is elhanyagolható, de nem 
akkora jelentőségű, hogy ezért 
félre kelljen verni a harangokat. 
Vigyázzunk magunkra és a nyájra, 
ismételte meg a délelőtti igehir
detés kulcsmondatát. Az Egyház 
szervezeti átalakulásáról szólva 
kifejtette, hogy bármilyen megol
dás elfogadható, ha az tényleg 
jobb, mint a mai. Önmagában 
sem a két, három, vagy négy kerü- 
letes rendszer sem jelent megol
dást, a több nem jelent automati
kusan jobbat is. Á zsinat feladata 
az, hogy jobbat alkosson, s ha ez a 
feltétel teljesül, akkor a többi már 
részletkérdés.

Az ünnepségek zárásaként dr. 
Daniel Bruch tartott istentisztele
tet. Alapgondolat: Pál akkor lett 
igazán erős a Krisztusban, amikor 
tudatára ébredt saját gyengeségé
nek.

A kétnapos ünnep üzenete so
kakhoz elért. A  gyülekezet hitében 
megerősödve őrzi önmagát és a 
nyájat a továbbiakban is Jézus 
Krisztus segítő erejével.

Dr. Mesterházy Ákos 
felügyelő

TékozlókT  Tatalmas viharba és felhőszakadásba futott a vonat. A  
n  lezúduló esőtől nem lehetett kilátni az ablakon. A  fiú 
gondterhelten meredt az esőbe, gondolatai messze jártak. 
Fájdalmas és szomorú messzeségben. Öt éve nem járt ezen 
a vidéken. Mennyire más volt akkor minden! Vidám volt 
és elszánt. Amikor betöltötte a 18. évét, apja elé állt és csak 
egyet kért születésnapjára: engedjék elmenni, világot látni. 
Leérettségizett, nem akar újra iskolapadba ülni, inkább 
belevetni magát az életbe, élvezni azt, végre szabadon. Az 
életet akarja most kitanulni. Lelkes volt, teli erővel és ener
giával. Anyja próbálta csitítani, aggodalmasan tipegett kö
rülötte. Testvére, mint mindig szigorúan mondott valamit, 
majd mikor látta, hogy úgysem ér el vele semmit, dühösen 
lement az üzletbe, amelyet családi vállalkozásként vezet
tek. Az apjuknak leginkább csak ő segített a két fiú közül. 
Szerette csinálni, és fölnézett apjára, mert mindent jól csi
nált, minden sikerült neki, amibe belefogott. Nem volt két
séges, hogy valamikor majd ő  veszi át a boltot, addig is szí
vesen dolgozott mellette, ámulattal leste őt, és mindent 
igyekezett megtanulni. A kisebbik fiút nem érdekelte az üz
let. Kisebbként a család kedvence volt, mindenki körülöt
te ugrált, neki mindent megengedtek Szó nélkül elenged
ték akkor is, amikor azzal a hóbortos ötlettel állt elő, hogy 
világot akar látni

Szó nélkül ugyan, de nehéz szívvel hagyta az apa, hogy 
kisebbik fia elmenjen. Megtilthatta volna, de aki ennyire el 
akar menni őzt hagyni kell, mert úgyis elmegy, ha másho
gyan nem, hát szökve. így kezébe adta azt a takarékbetét
könyvet, amelybe születése óta rakosgatták a pénzt, mert 
tudták jól fog jönni ha megnő a gyerek A szívén és a szá
ján volt néhány tanács útravalóui de amikor látta fia már 
messze járó tekintetét, csak ennyit mondott: Isten veled, fi
am. Aztán sokáig állt a kapuban, még akkor is, amikor 
már rég nem látta a hatalmas hátizsákot...

Öt éve, pontosan öt esztendeje ennek Azóta nem sokat 
hallottak a fiúról de amit hallottak bár ne jutott volna el 
hozzájuk! Az édesanya el is sorvadt bánatában. De nem 
tudták a fiút értesíteni, nem tudták hol keressék

A vonat most csak vánszorgott. Úgy tűnt, mintha évszá
zadok óta ülne rajta. Emberek szálltak fö l és le, de ő  sem
mit se látott és hallott belőlük Orrát az ablakhoz nyomta, 
és nézett a szakadó eső szürkeségébe. Öt éve még azt hitte, 
boldog lesz. A  barátnője meglepődött, amikor becsengetett 
hozzájuk A lány szülei furcsán néztek amikor bejelentet
ték  ezután itt fog lakni velük de nem szóltak semmit. 
Egyet kértek csak ne akadályozza ez a kapcsolat a lány ta
nulmányait. A z egyetem már nem középiskola, ott már 
máshogyan kell tanulni.

Munkát egyelőre nem talált, vagyis nem talált olyat,

amelyik megfelelő lett volna számára. Volt pénze elég nem 
aggódott sorsa miatt. Aztán egyszer megismerkedett vala
kivel, aki pénzes munkát ígért. Azt mondta: rengeteget ke
reshet, ha jól viselkedik és mindent úgy csinál, ahogyan 
mondják Es persze nem kérdezősködik Azt nem mond
ták el, mi van azokban a táskákban, amelyeket hetente 
kétszer Belgiumból kellett hazaszállítania, de ez eleinte 
nem is érdekelte. Utazhatott, kapott autót, mobiltelefont 
és rengeteg pénzt. Élvezte az életet. Hamarosan lakást bé
relt, odaköltözött a barátnőjével. így ment ez majd’ egy 
évig. Akkor valami kis hiba csúszott be. Mivel nem gyana
kodott semmi rosszra, azt sem vette észre, hogy követik A 
határon aztán egyszer megtalálták nála a kábítószert. Hiá
ba mondta, hogy nem tud semmiről, nem hittek neki. Ki
hallgatták fogva tartották de tényleg semmit nem tudott 
mondani. Aztán alkut ajánlottak neki. Belement. Lebuk
tatta azt, aki átvette tőle a szert. A  rendőrség elengedte, de 
a szervezet rászállt. Megfenyegették hogy megölik ha meg
találják Pokol lett az élete. Nem mert a lakásába menni, 
hiszen ismerték a címét. Nem mert megjelenni sehol, mert 
bármikor fölismerhették Am csak akkor értette meg iga
zán, milyen óriási veszélyben van, amikor a barátnője rej
télyes baleset áldozata lett. Napokig ült a folyópart lépcső
jén, bámulta a vizet, aztán összeroppant. Megértette, hogy 
tulajdonképpen ő ölte meg a lányt. Hogy miatta kellett 
meghalnia. Járta a várost, sírt, zokogott, mindenki arcá
ban a lány arcát kereste. Bolondnak vagy részegnek hitték 
az emberek

Aztán tényleg inni kezdett. Minden éjjel más mocskos 
kocsmából dobták ki. Részeg kábulatban várta a reggelt, 
amikor újra kezdődött minden. Arcvonásai és a személyi
sége lassan föloldódott az alkoholban. Egy lett a sok haj
léktalan nyomorult közül, és már csak halványan emléke
zett mindarra, ami ő volt egykoron. Arra pedig még halvá
nyabban, hogyan került az utca szennyébe.

Egy éjjel egy csúnya nő szedte össze az utcáról. Épp ak
kor dobták ki az egyik lebujból, mert nem tudta kifizetni a 
számláját. A nő hazavitte, megfürdette. Nem kérdezett tő
le semmit. Csak rá kellett néznie, és már mindent tudott 
róla. Azon a ponton, ahova mindketten süllyedtek, már 
mindenki egyforma. Ott már csak egyetlen fájdalmas 
problémája van mindenkinek: az élet maga. A fiú  nem be
szélt. Soha egyetlen szót sem szólt a nőhöz. Ő pedig éjje
lente kevés kis pénzért kiszolgálta azokat a vad férfiakat, 
akik azt hitték, a pénzükért mindent megtehetnek vele. 
Nappal pedig ezt az ismeretlen, kortalan roncsot ápolgat-

ta, aki egész nap némán nézte a semmit. Abbahagyta az 
ivást. Nem panaszkodott a szörnyű kín miatt, amit a hiány 
okozott, de arca minden fájdalmát elárulta.

Aztán a nő megbetegedett. Mikor kiderült a betegsége, 
már haldoklóit. Olyan gyorsan fogyott ki belőle az élet, 
mint amilyen gyorsan a gyertya leég ha mindkét végén 
meggyújtják. Csak feküdt, és a fájdalom gyorsan fölemész
tette. A  fiú, aki addig mintha észre sem vette volna, most 
az ágya szélére ült, kezét a kezébe fogta és sírt. Először 
csak óriási könnyek folytak végig az arcán, rá a halovány 
kis kézre, aztán hangosan és vigasztalhatatlanul zokogott. 
Érezte, ahogyan az élet kiszáll a törékeny teremtésből. A  
temetésen már nem tudott sími. Egyedül állt a koporsó 
mellett, amelybe mintha önmaga lett volna bezárva. Élve 
is élettelenül.

Fiatal pap lépett hozzá. Talán ő  végezte a szertartást, de 
nem tudott visszaemlékezni rá. A  pap nem szólt hozzá, 
csak elvezette valahová, ahol megfürdették, új ruhát adtak 
rá és megetették Egy kicsiny szobába vezették amelyben 
egy ágy volt, egy piciny feszület a hófehér falon, és alatta 
egy térdeplő. Nem emlékezett, mit mondtak hol van, mi
ért hozták ide, de nem is volt ereje ezen gondolkodni. Le
rogyott, feje lecsukott a térdeplő bársony párnájára. Vala
mi hideget érzett a feje alatt. Égy tükör volt. Fölemelte, be
lenézett. Csak nézte azt az üres tekntetet, amely visszané
zett rá onnan. Remegni kezdett. Iszonyatos hideget érzett, 
fázott. Kiejtette kezéből a tükröt, amely apró cserepekre 
pattant szét. Lerogyott a padlóra, ott didergett napokig. 
Nem érezte az időt, csak remegett, és nézte, ahogyan az 
ezernyi tükörcserép azt az üres tekintetet mutatja hidegen. 
Egyszer egy furcsa képet mutattak a cserepek egy házat, 
melyhez egy üzlet tartozott. Egy férfi állt a bolt ajtajában, s 
intett egy fiatalabbnak A  ház ablakán egy asszony nézett 
k  rájuk mondott valamit, mire mindketten bementek 
Olyan ismerősek voltak azok az arcok! Haza kellene 
menni. k  tudja, mennyi ideje ez volt az első gondola
ta. Ha kidobnak is, mert nem ismernek rám, csak még 
egyszer láthassam őket! Csak még egyszer beszívhassam a 
ház illatát! Fájdalmas volt ez a vágy: vágyódás az elveszett 
és elfelejtett paradicsom után.

Amikor valak ennivalót hozott neki, kérte, hívja oda 
azt a fiatal papot, a k  idehozta őt. A  pap csak este tudott 
bemenni hozzá. A  fiú kérte, hogy segítsen, mert nem tudja 
megvenni a jegyet haza, nincsen pénze. Másnap megkapta 
a jegyet. Oda-vissza érvényes, ha esetleg vissza akar 
jönni...

-  Köszönök mindent, igazán szégyellem magam...
-  Holnap délben indul a vonata. Kiviszem, ha akarja.
-  Igen, köszönöm... -  mindkét kezével megragadta a 

feléje nyújtott kezet, lerogyott a földre, és hidegen verejté
kező arcát a pap kezéhez szorította.

-  Annyira fá j... én nem akartam ezt... és most nagyon 
fáj... az élet. Minden perce, a fény, a levegő, a meleg a hi
deg, ami behatol a csontjaimba, és nagyon fá j...

A  vihar, amelybe belefutott a vonat, csitulni kezdett, 
majd elvonult. A  felhők alól az alkonyi nap ragyogott k  
hirtelen. A z eső utáni erős ragyogása valószínűtlen színűre 
festett mindent. A  fű  nagyon zöld volt, az ég narancssárga 
és kék, és ragyogott, ragyogott minden.

Nehéz szívvel lépett be az ismerős üzletbe. Apja és test
vére zárás után rakosgattak, rendezgették a polcokat. Egy
szerre vették észre. Néztek rá, rögtön megismerték, de 
mintha nem akarták volna elhinni, hogy valóban ott van. 
Az apa odalépett hozzá, megölelte, magához szorította. 
Könnyei szétfolytak arcának barázdáin. A  fiú  pedig csak 
állt, még a karját sem tudta fölemelni.

-  Legalább mondanál valamit! Eltűnsz, öt évig nem je
lentkezel, aztán hazajössz, mintha mi sem történt volna! -  
testvére szemrehányásában föltört mindaz a feszültség 
amely az öt, bizonytalanságban töltött év alatt gyűlt össze 
benne -  bennük. -  Semmit sem tudtunk rólad! Nem tud
tuk, hogy élsz-e még vagy meghaltál! És te semmit nem 
mondasz? Anyánk belehalt a bánatba, és te még bocsána
tot sem kérsz!?

-  Nem tudok..., én nem tudok... -  suttogta, és érezte, 
ahogyan a szavak lehullanak és széttörnek, mint az a tü
kör, és a cserepek valahogyan egészen máshogyan, furcsán 
verik vissza a gondolatait, mint ahogyan gondolta őket...

• Csak apja könnyei beszéltek őszintén igazat, a feléje kitárt 
karjai, az erős szorítása.

Amikor éjjel az ágya szélén ülve nézte az ablakon át a 
csillagokat, eszébe jutott, hogy a pap indulás előtt adott 
neki valami papírt. Megkereste és olvasni kezdte, ami raj
ta volt. Egy történetet olvasott egy fiúról, aki elhagyta az 
atyai házat, majd eltékozolta a vagyonát. Amikor éhezett 
és nyomorgóit, eszébe jutott a családja. Vágyódott utánuk, 
de tudta, nem méltó többé arra, hogy hozzájuk tartozzék. 
Elhatározta, elmegy haza disznópásztomak, de amikor 
hazaért, apja boldogan borult anyakába... Milyen furcsa. 
Mindig vannak tékozló fiúk? És az apák mindig örülnek, 
ha egyszer visszatérnek hozzájuk, még akkor is, ha csak 
azért mennek, mert kisiklott az életük? Honnan kapnak 
erőt erre a szeretetre az apák? Talán attól az Atyától, aki 
mindannyiuk fölött őrködik...

Sánta Anikó
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Hazavárja tanítványait a soproni Líceum
Soproni Líceumunk május 31- 

június 1-jei napokra hazahívja és 
váija az iskolai Diákszövetség tag
jait és öregdiákjait. Egyházi isko
láról van szó, azért is gondolha
tunk arra a bibliai történetre, ami
kor Üdvözítő Urunk kiküldte ta
nítványait, majd azok visszatérve, 
örömmel számoltak be küldeté
sükről Uruknak. 440 éves iskolánk 
is évről-évre „kiküldi” tanítványait 
„az életbe”. Nem afféle filiszter- 
nyárspolgárokat bocsát ki a hazá
ba, emberek közé, hanem hitben, 
lélekben erős, gondolkodásban 
nemes, tudásban jól felkészült if
jak indulnak el az iskolából. Líceu
munk eddig sem arra küldte ki ta
nítványait, hogy boldoguljanak 
ahogy tudnak, hogy önző módon 
csak maguknak éljenek, meggaz
dagodjanak, loholjanak önző vá
gyaik érdeke után..., hanem jó 
munkájukkal segítsenek, hitükkel, 
szeretetükkel és tudásukkal vilá
gítsanak, harcoljanak tiszta életük 
példájával is a zü 11 esz tő sátáni 
erők ellen, a hazugság és annyi 
rosszat hozó pénzszerelem ellen, a 
trehány közöny ellen... Több ez, 
mint „házi feladat” -  küldetés és 
parancs ez ma Magyarországon is!

És soha ne felejtsék el a kibo
csátó Alma Matert!

Iskolai találkozóra váija Líceu
munk haza növendékeit. Bárcsak 
mi is, mint Jézus tanítványai, az 
öregdiákok, örömmel térnénk visz- 
sza: „ Uram, még az ördögök is enge
delmeskednek nekünk a te neved
re!” (Lk 10,17) Mert a hit, a szere
tet, a megvilágosult értelem hatal
mas erő kígyók, skorpiók és ádáz 
ellenség fölött! Nem vert sereget, 
egészségében és lelkében, szelle
mében közönyös „tanítványokat” 
hív és vár vissza az Úr! De az isko
la sem! Bárcsak ezek a találkozók 
nemcsak egymással és az iskolával 
való örömteli diákemlékeket fel
idéző találkozások lennének, ha
nem beszámolók eredményekről, 
sikerekről, építésről, győzelmek
ről!

Hazavár minket az ősi Líceum! 
Várnak a kedves emlékekkel meg
telt tantermek, a folyosók, a Ma
gyar Társaság, az udvar és benne a 
generációkat látott öreg geszte
nyefa. A  folyosókon, a „főgimnázi
umi” tanári szoba közelében gon
dolatban Németh Sámuel igazgató 
urunkkal, a drága jó „Számi bácsi
val”, osztályfőnökünkkel, kedves 
tanárainkkal találkozunk. Szinte 
halljuk hangjukat és látjuk, amint 
Kamondy tanár úr fölénk hajol és 
lelkesen magyaráz. Vár minket a 
Deák-kút csendje, várnak a teme
tői tanársírok, hogy megköszönjük 
nevelőinket Istennek. Emléktáblá
kat koszorúzunk, istentiszteleten

az élő Ur szavára figyelünk, a köz
gyűlésen megbeszéljük terveinket.

De várnak a diákutódok is, még
hozzá ünnepi gálaműsorral! Május 
31-én, szombaton du. 5 órakor a 
Líceum Rauch András vegyeska
rának és a lengyelországi cieszyni 
evangélikus líceum kórusának mű
sorában gyönyörködhetünk. Ez
után a „Deák-kúti mesék” eleve
nednek meg a diákok előadásá
ban. A gálaműsor második részé
ben „Ékes-érdes anyanyelvűnk” 
címmel pódiumműsort kapunk. 
Előadók dr. Rabbné Orbán Júlia ta
nár és Danis Lídia diákszavaló. A 
műsor a halotti beszédtől a mai új
ságíróktól vett írásokon keresztül

bemutatja a magyar nyelv csodás, 
szépséges értékeit. Az iskolából 
Európa-hírű nyelvészek kerültek a 
magyar nyelvtudomány élére. Al
ma Materünknek mindig erős ol
dala volt a nyelvtudományok mű
velése -  és a fizika!

Szombaton délután nyílik meg 
Kutas László öregdiák, szobrász- 
művész éremkiállítása az iskola új 
dísztermében. (Ez is van már!) Is
kolatörténeti kiállítás is lesz. En
nek megnyitóján emlékeznek az is
kola immár 440 éves történetéről! 
1557-től 1997-ig hatalmas törté
nelmet élt át az iskola. Timit a 
múlt! Csak legyenek, akik készek 
tanulni belőle!

És mit adunk mi, hazatérő öreg
diákok az utódoknak? Látásokat, 
tapasztalatokat, élményeket és ta
nácsokat! Megvalósult és meg 
nem valósult álmokat. Okulást ku
darcainkból és sok szeretetteljes 
bátorítást. Szeretnénk az utódok
kal is találkozni, beülni a padokba 
és beszélgetni velük, útravalót ad
ni nekik. Szeretnénk nagyon ko
molyan emlékeztetni őket a Deák- 
kút üzenetére: „Ifjú, szeresd a ha
zát!” Szívükre helyeznénk az igét: 
„Légy hű mindhalálig és neked 
adom az élet koronáját!” (Jel 2,10) 
Mert aki hűséggel szeretni tud Is
tent, népet, embert, barátot és is
kolát, az mindent megtett és nem 
élt hiába. Mert csak így érdemes 
élni!

Sümeghy József
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MOZAIKOK PRÉDIKÁCIÓKBÓL

Az imádság, mely átfogja a világot (2)
Isten megszólításáról, a Miatyánk 

bevezetéséről H. Thielicke két be
szédben szólt. A z egyiket már közöl
tük rövidítve. Annak alapigéje Jé
zusnak az imádkozásról szóló sza
vainak a kezdete volt: Amikor 
imádkoztok, ne legyetek olyanok, 
mint a képmutatók, akik szeretnek a 
zsinagógákban és az utcasarkokon 
megállva imádkozni, hogy lássák 
őket az emberek. Bizony mondom  
nektek: megkapják jutalmukat. Te 
pedig amikor imádkozol, menj be a 
belső szobádba, és ajtódat bezárva 
imádkozzál Atyádhoz titokban; 
Atyád pedig, aki látja, amit titokban 
teszel, megfizet neked. ” (Máté 
6,5-6)

Thielicke második beszéde alant 
következik Máté 6,7-8 alapján: 
,„Amikor pedig imádkoztok, ne sza
porítsátok a szót, m int a pogányok, 
akik azt gondolják, hogy bőbeszédű
ségükért hallgattatnak meg. Ne le
gyetek tehát hozzájuk hasonlók, 
mert tudja a ti Atyátok, mire van 
szükségetek, mielőtt még kérnétek 
tőle.”

Isten mindig elsőként szólt. Mie
lőtt életünk az őseink évezredes 
láncolatának sötét homályában 
napvilágra került, Jézus Krisztus 
már járt a földön, meghalt értünk, 
feltámadt, felment a mennybe és 
elhozta nekünk az Atyát. Isten 
mindig elsőként van jelen, és a mi 
imádságunk csak felelet erre a ré
gen adatott tényre. Vegyétek ki 
Betlehemet és a Golgotát a múlt
ból, s akkor elnémul Isten hívó 
szava és értelmetlenné lesz az 
imádság.

Isten elsőként van itt, de hogyan 
tud hamarább a kéréseinkről? Mi
előtt erre válaszolnánk, egy na
gyon fontos tényt kell megállapíta

nunk: mi magunk igazából nem 
tudjuk, hogy mit kellene kémünk, 
és nem vagyunk tisztában tulaj
donképpen azzal sem, hogy mik a 
szükségleteink. Ahogyan az orvos 
is legtöbbször előbb tudja meg a 
betegének a baját, mint ő maga. 
Gyakran felesleges vagy értelmet
len dolgokért imádkozunk. Milyen 
felszabadulást hoz az embernek, 
ha észreveszi életének valódi hiá
nyosságait. Ezért vigasztaló Jézus 
szava: a ti Atyátok tudja, mire van 
szükségetek, mielőtt kémétek tőle. 
Az Atya azt is tudja, amikor kéré
seink ellenére van valamire szüksé
günk. Az elhibázott kéréseinknél 
is jobban tudja Isten, mi válik ja
vunkra. Isten előbb van jelen az 
imádságainknál, megelőzi imádsá
gainkat. Ha pedig úgy látszik, hogy 
Isten nem hallgatta meg kérésein
ket, bizonyosak lehetünk arról, az 
ő atyai szíve tudja, mi szolgál iga
zában a javunkra.

Isten tudja, hogy mit vett bele 
életünk tervébe -  egészen az örök
kévalóságig. Azt is előre látja, mi 
az a rossz, aminek történnie kell 
javunkra. Ez az a belső nyugalom, 
amellyel imádkozhatunk: Atyánk 
rendet teremt a kéréseink között. 
Az imádkozásnál tehát nem az a 
fő, hogy meghatározott kéréseket 
terjesszünk elő, hanem hogy kap
csolatba, személyes közösségbe 
jussunk az Atyával. Ha nem teszek 
semmi mást, csak szívből mon
dom: „Szerető mennyei Atyám!” -  
akkor már elhangzott egy igazi 
imádság.

Mi tudjuk a közösségekről, 
hogy azokhoz nélkülözhetetlenül 
hozzátartozik a beszéd. Ismerünk 
olyan házasságokat, amelyekben 
férjnek és feleségnek nincs egy-

Élő  kö- 
a beszél-

máshoz mondanivalója, 
zösséghez hozzátartozik 
getés. Máskülönben halott az a há
zasság, az a barátság. Van persze 
beszédes hallgatás. Ezekben az 
esetekben nincs szükség szavakra, 
nem hallható beszélgetés hullám
zik ide-oda a két fél között. Ilyen 
az imádkozó csend is Isten színe 
előtt.

A Miatyánkban mindnyájan 
közösséggé leszünk: „Mi
Atyánk!" Az egész földön át 
egyetlen közösséggé válunk a 
legkülönfélébb emberek, népek 
fiai és lányai, a különböző egyhá
zak tagjai, amikor mondjuk: Mi 
Atyánk... Jézus pedig együtt 
imádkozik velünk, hiszen ő test
vérünkké lett.

Rövidített fordítás: 
Veöreös Imre

Pünkösd és ébredés
Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog 

neked a Krisztus.” Ef 5,14

Alszunk. Alszunk és álmo
dunk. Szépet vagy félelmetesét, 
de mégiscsak álom. Életünk 
egyharmadát alvással töltjük el. 
Vannak, akik még ennél is töb
bet. És vannak olyanok is, akiket 
álmukban ér utol a halál. Azt 
szokták ilyenkor mondani rájuk, 
hogy „szép halála volt”, nem 
szenvedett. Nem tudom, valóban 
szép-e az üyen halál, már 
amennyire egyáltalán a halál és 
a szép fogalma összekapcsol
ható.

De így kell-e lennie ennek az 
egyházban, a keresztyén ember 
életében is? Alvó egyház, alvó hí
vők, alvó lelkiismeret. Ha mozdul 
is valami, csak úgy, mint az alva
járóknál. A megszokott, beideg- 
ződött cselekvéssorozatok ismét
lődnek, hiányzik az ébrenlét tu
datossága, frissessége, vitalitása. 
Belealszunk a lelki halálba? Nem 
volna ideje felébredni? De ki éb
reszt fel? És egyáltalán fel aka- 
runk-e ébredni? Mert aludni 
olyan jó. Amikor reggelenként 
gyermekeimet ébresztgetem, a 
fejükre húzzák a takarót: „hagyj 
még egy kicsit!”, dünnyögjk fél
álomban. így dünnyögünk mi is, 
amikor a Szentlélek akar feléb
reszteni minket.

Való igaz, ébredni nem mindig 
kellemes. Az ébredés visszahoz a 
valóságba. Jézus Krisztus azt 
mondja a Szentiélekről, hogy 
megítéli a világot a bűn tekinteté
ben. A pünkösdi ébredés első 
megrázkódtatása, hogy felébre
dek abból a szép álomvüágból, 
amelyben bűntelennek tartottam 
magam, és meglátom a bűneimet. 
Az első pünkösdkor, amikor a 
Szentlélek eljött, Péter apostol 
igehirdetése nyomán a hallgatók 
úgy érezték, „mintha szíven talál
ta volna őket” az ige (ApCsel

2,37). A múlt században a finn 
ébredési mozgalom is úgy kezdő
dött, hogy egy alvó egyházban 
emberek rádöbbentek bűneikre, 
és sírva kezdték el keresni a bűn
bocsánatot. A bűnbánatot csak 
az Ige, csak Isten Szentlelke ké
pes felébreszteni bennünk. Az vi
szont rajtunk múlik, hogy hajlan
dók vagyunk-e meghallani az íté
lő, ébresztő szót, vagy inkább „a 
fejünkre húzzuk a takarót”? Pe
dig bűnismeretre ébredés nélkül 
nincs kegyelemre ébredés sem, 
nem ragyog fel Krisztus, és nincs 
püiúcösdi új lélek.

Ám ahol a bűnbánat és bűnbo
csánat nyomán felragyog Krisz
tus, ott megújul minden. A hívő 
ember életében és az egyház éle
tében elkezdődik a növekedés és 
a gyümölcstermés. Új szív, új 
gondolatok, új erő, új kedv szüle
tik. Szeretet, öröm és békesség 
árad. Aktivitás, mozgás látható. 
Félálomban mormolt szavak he
lyett vüágos, erőteljes tanúságté
tel hangzik Krisztusról.

Testvérem,, ébren vagy-e már, 
vagy alszol? És ha még alszol, fel 
akarsz-e ébredni?

Az ébredést nem mi munkál
juk, a Szentlélek az, Aki ébreszt. 
Mégis igaz, amit Luther Márton 
az imádságról mondott: cselekedj 
úgy, mintha minden csak rajtad 
múlna -  és imádkozz úgy, mintha 
minden csak Istenen múlna. 
Ezért imádkozzunk az Énekes
könyvünkben is megtalálható 
imádsággal: „Uram, ébreszd egy
házadat, és kezdd rajtam, Uram, 
építsd gyülekezetedet, és kezdd ve
tem, Uram, békességed örömhírét 
juttasd el mindenütt a földön, és 
kezdd nálam. Uram, gyújtsd meg 
szereteted füzét minden szívben, és 
kezdd bennem. Ámen. ”

Balicza Iván

J

„Szembeszél” sodrában
Ülésezett a III. mentálhigiénés konferencia

Három éve miniszteri biztos ve
zeti azt a hatalmas „szembeszél 
harcot”, ami a társadalmunkat 
romboló, önpusztító erőknek le
lassítását, vagy megállítását tűzte 
ki célul. Olyan szellemi-lelki segítő 
központokat hoztak létre szerte az 
országban, ahol mára egy jelentős 
számú „munkásgárda” végzi ezt a 
nehéz szolgálatot -  köztük hívő 
keresztyének is.

A délelőtti plenáris ülésen ma
gasszintű politikai vezetők köszön
tötték a Konferenciát, s az előrete
kintés mellett a mozgalom korábbi 
múltjáról, jeles képviselőiről is 
méltó megemlékezés történt. -

Dörgő taps köszöntötte Frenkl Ró
bert országos felügyelőnk előadá
sát, akit szakértőként kértek a 
„Mentálhigiéné és a társadalom” té
makör tárgyalására. Két lénye
ges megállapítása mindannyiunkat 
megrázott: az egyik, hogy a hazug
ság, a másik, hogy a deviáns életfor
mák (iszákosság, drogszedés stb.) 
polgárjogot nyert a társadalmunk
ban. Tényfeltárása, világos kritikai 
állásfoglalása, jövőtformáló elgon
dolásai is közrejátszottak az osz
tatlan elismerésben. Felügyelőnk 
szolgálatában így egyházunk is 
részt vett e jelentős konferencia si
keres munkájában.

A délutáni szekcióüléseknek 
csak a témáit sorolom fel -  jelzésül 
e munka sokrétűségére: a) Szenvé- 
délybetegségek és kezelésük; b) A 
család és a gyermekek veszélyezte
tettsége, s felelősségünk bennük a 
„holnapért”; c) Pedagógusok fel
készítése erre a szolgálatra; d) A 
tv, rádió, írott sajtó felelőssége né
pünk „mentalitásáért”; és végül e) 
,Az öngyilkosság megelőzésének 
intézményes lehetőségei.”

Jó lenne ezt az „okos gondolko
dást" a gyülekezeteinkben folytat
ni tovább, hogy belőle egyszer „tett 
formálódhasson ”.

Csizmazia Sándor

UnnepvárásJUBILÁNSOKAT KÖSZÖNTÜNK!
Az elmúlt hetekben több lelkésztestvér érke

zett el kerek számú évfordulóhoz. Pünkösd ün
nepén együtt köszöntjük őket.

60. évüket töltötték be: Zászkaliczky Péter 
Deák téri lelkész és Gerhát Pál ny. lelkész,

65 éves Lackner Aladár ny. esperes-lelkész, 
70 évesek: Sárkány Tibor miskolci esperes

lelkész és Zay László az Evangélikus Sajtóosz
tály egykori ügyvivője,

75 éves: Deme Károly ny. lelkész, Horváth Jó
zsef ny. lelkész és Csonka Albert ny. lelkész,

80 éves Síkos Lajos ny. esperes-lelkész,
85 éves Kutas Elek ny. lelkész. 
Valamennyiüket szeretettel köszöntjük. Isten 

adjon nekik jó egészséget, szeretteikkel és gyü
lekezetükkel való meghitt közösséget és kegyei
mének áldását a további útra!

,ÁZ Úr mellém állt és megerősített, hogy elvégez
zem az ige hirdetését... ” 2 Kor 4,17. .

G y e r m e k e i k e t  e g y e d ü l  n e v e lő  
a s s z o n y o k  k o n f e r e n c i á j a

A Magyarországi Evangélikus Egyház Női Bizott
sága szervezésében 1997. június 30.-július 6-ig Al- 
bertirsán (Evangélikus Vendégház) konferenciát tar
tunk.

Erre az alkalomra szeretettel hívjuk és várjuk azo
kat az édesanyákat, akik egyedül nevelik iskolás korú 
gyermeküket/gyermekeiket. Ezekben a napokban 
szeretnénk lelki megerősödést és nyaralási lehetősé
get biztosítani nekik és gyermekeiknek.

A konferencia költségeihez a résztvevők lehetősé
geik szerint adományaikkal járulhatnak hozzá.

Tekintettel arra, hogy a létszám korlátozott, kény
telenek vagyunk a jelentkezés sorrendjét figyelembe 
venni.

Jelentkezni -  a résztvevők életkorának, az édes
anya foglalkozásának, munkahelyének megjelölésé
vel -  a következő címen lehet: Brebovszkyné Pintér 
Márta lelkész, 2721 PILIS, Kossuth u. 34. Jelentkezé
si határidő: június 1.

Egy magányos finn farkas
Éppen hatvan éve járt hazánkban először Elis 

Männinen finn lelkész. Sopronban volt stipendiáns. 
Kapcsolatainknak abban a kezdeti hősi szakaszában a 
hatodik. Magyarul jól megtanult. Társadalompolitikai 
érdeklődése a két háború közötti fűtött nacionalizmu
sát nehezményezte. Közben az akkor egyre gyakoribbá 
váló úrvacsora-osztásban hite egyre jobban elmélyült.

Hazájában vallástanári szolgálatot végzett Var- 
kausban, majd Joensuuban. Ám egyre jobban a poli
tika felé fordult. Tíz évig volt országgyűlési képviselő 
szociáldemokrata programmal. Ő szervezte meg a 
képviselők számára a heti bibliaórákat.

Magános farkas volt. Semmilyen ébredési közös
séghez nem tartozott. Nyugdíjba kerülvén a kül- 
misszió felé fordult. Előbb a Svédországba telepedett 
finnek között végzett missziói munkát, majd a török- 
országi misszióban igyekezett szolgálni az Orient
dienst Wiesbaden keretében. Bécsben König érsekkel 
kötött barátságot.

Többször is járt Törökországban, s minket is erre 
biztatott. Harsányan lelkesedő ember volt. Az idén 
márciusban tervezte meglátogatásunkat, előbb több
ször is járt nálunk. A szolgálatban nem fáradt meg, 
csak február 21-én meghalt. 87 évet élt.

A régiek szívesen emlékeznek szívósan lelkesedő 
alakjára.

Oldassál, Uram, amiért 
a múlandó örömök 
s harcok hétköznapjai után 
megteremtetted az ünnepet, 
a megnyugvást... ”

(Szabó Lőrinc: Ünnep)

Sajnálom azokat az embereket, akik nem tudnak 
ünnepelni. Nem azokról szólok, akik hivatásuknál 
fogva szolgálatot teljesítenek karácsonykor, húsvét- 
kor, pünkösdkor vagy egyéb jeles napokon. Mert ezek 
az emberek munkájuk közben is tudatában lehetnek 
az ünnep jelentőségének. Szívük otthon van. Család
jukra gondolnak. A z ünneplésre, mely bekövetkezik 
abban a percben, amikor otthonukba térhetnek. Val
lásosságuk és hitük ünneppé varázsolja számukra a 
kötelező munkanapokat is.

Azokat az embereket sajnálom, akik nem tudnak 
ünnepelni. Nem képesek rá. Akik számára a piros be
tűs naptári jelek csak egyfajta lehetőséget jelentenek 
életük egyre fokozódó rohanásaiban. Az ünnepnap 
számukra csupán munkaszünetet jelent. Lehetőséget 
arra, hogy még jobban gyötörjék magukat vagyonuk 
gyarapításában. A pénzszerzés gyönyörében nincs 
igényük az ünneplésre. Az áhítatra.

Tálán nem is tudják, mi az. Ezért sajnálom őket. 
Mert vagy elfelejtették már gyermekkoruk templomi 
áhítatát, a családi együttlétek meghitt hangulatát, a te

rített asztal fehérségének melegét, vagy eleve nem is is
merték ezek varázsát. Nem ilyen légkörben nőttek fel.

Rohanó, egyre durvuló világunkban az ünnepekre 
való készülődés elveszítette igazi jelentését. Ma az 
emberek nagy részének érdeklődése egyházi jeles 
napjaink iránt inkább egyfajta ajándékozást, sőt szó
rakozást nyújtó alkalmat jelent csupán. Minden belső 
tartalom nélkül.

Pedig az ünnep több ennél!
Anyagiaktól független. Az ünnep a lélek napja. A 

hit teremtette öröm, a megnyugvás, a magunkba szál
lás ideje.

Minden ünnep egy csoda. Ádvent csendje, kará
csony ragyogása, a nagypénteki gyász, a húsvéti feltá
madás és a pünkösdi beteljesülés mind egy-egy tanú
ságtétel arról, hogy Krisztus megszületett. Emberi 
alakot öltött. Meghalt és feltámadott.

És eljött a pünkösd, amikor megvalósult a Szentlé
lek csodája. Megszületett az egyház, melynek tagjai 
vagyunk. A keresztyén közösség, melyben élünk, 
munkálkodunk. Melyben majd egyszer meghalunk. 
De amíg élünk, Krisztus tanításában élünk. A  szeretet 
kegyelmében munkálkodunk és a hit ajándékában se
gítjük egymást.

Az ünnep: A tanúságtétel Krisztusról.
Ahogy a költő úja:

„Szent elgondolás: volt egy Jézus.
Ki Krisztus volt és lehetett
És szerette az embereket.

Pedig ma is élhet. Föltámadt 
Ki Krisztus és nagyon nagy úr,
De él másképpen és igazul.

Járj köztünk, drága Isten-ember,
Tavasz van, nőnek a gazok 
S kevesek az igaz igazok.

Úgy látlak, ahogy kigondoltak:
Egy kicsit véres a szíved,
De én-szívem egészen tied. ”

(Ady Endre: Volt egy Jézus)

Lenhardtné Bertalan Emma

Koren Emil

TÚRMEZEI ERZSÉBET:

Pünkösdi kérés
Egyszer volt, hol nem volt egy kisleány, Nem mese volna, boldog valóság!
-  régi meséből őrzöm a képet - Amerre járunk, szeretetrózsák,
akinek virág nyílt a lába nyomán... jóság, szívesség hűség nyílnának!
amerre járt, „virágot lépett”.

Mi volna, hogyha bármerre megyünk,
„ Virágot lépnénk!" Milyen szép lenne!
Végy szállást bennünk, Krisztus Szentlelke!

nem virágokat taposnak, tépünk... Vidd végbe rajtunk ezt a csodádat!
gyönyörű csoda történnék velünk, 
és m i is mindig „virágot lépnénk"!
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Pünkösd és én

„Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem”
(Gál 2,20)

■ A bográcsban már forr a víz. 
p e  még nincs benne semmi, 
csak a kő. Fő a kőleves... Ugye 
ismerős a történet a deákról, 
aki a vándorlás közben meg
éhezve, egy faluban elkezdi főz
ni a kőlevest: először nincs sem
mije a kövön és az éhségen kí
vül. Végül a falubeliek egymás 
után beleadják a vízbe mindazt, 
ami hiányzik belőle ahhoz, hogy 
éhséget csillapító, élvezhető le
vessé váljon.

Kőleves... De sokszor állok 
meg a bogrács mellett aggódva 
nézve a vízbe, és nem látva 
mást, csak az ürességet és a kö
veket. De sokszor nézek körbe 
kérdőn: mi lesz, ha csak ez ma
rad, ha senki nem hoz semmit, 
amitől íze, színe, ereje lenne a 
kőlevesnek?

Mert a tarisznyám teli van 
kövekkel: félelemmel, előítéle
tekkel, kétségekkel, sértődött
séggel, kudarcok emlékével, 
gátlásokkal, kétes ábrándok
kal... Akad köztük -  legalábbis 
számomra -  „drágakő” is: eré
nyeim és tálentumaim, sikere
im, amikre büszke vagyok. De 
ezek a kövek nem csillapítják az 
éhséget. Legfeljebb simábbak, 
csiszoltabbak, csillogóbbak lesz

nek az „önmegvalósítás tüzén” 
felforrt üres vízben.

És mégis, újra és újra meg
történik a „mesebeli csoda”: 
mire az éhes vándor merít a le
vesből, Valaki hozzáadja mind
azt, amitől az igazi eledellé vá
lik. És „csikorgó szavak” vigasz
talnak. Bibliai történetek ősi, 
személytelen építőkövei szemé
lyes üzenettel megtelve szólíta
nak meg. Sötét gondolatok labi
rintusába jutva, felvillan egy ir
racionális, de szabadulást jelen
tő megoldás fénye. Ami eddig 
érthetetlennek és elfogadhatat
lannak tűnt, egyszerre termé
szetessé válik. Vagy éppen for
dítva: vélt értékek, melyeket 
önpusztító rohammal kívántam 
magaméivá tenni, egyszerre el
vesztik vonzerejüket. Vagy fél
tükben bezárkózó tanítványok 
halált megvető bátorsággal nyit
nak ajtót a világra...

A mindennapok személyes 
pünkösdje ez. Amikor 0  ízesíti 
meg életem gyakran gyatra, vagy 
már teljesen ehetetlennek tűnő 
kőlevesét. Mikor kitapintható 
valóságként döbbent meg a fel
ismerés: nem én élek csupán, 
de Krisztus él bennem!

IQ. Cselovszky Ferenc J

A z  oltárterítő pirosa mágnes
ként vonzza tekintetemet. „Ébredj 
-  üzeni -, a csoda érted történik 
itt!” Míg keresgélem a szavakat, 
fogalmazom a választ az önma
gámnak feltett kérdésre: mit jelent 
nekem a pünkösd, gondolataim la
birintusában bolyongva két irány
jelzőre találok, fogódzóra, amely
ben megkapaszkodhatok, mér
földkőre, amelynél megállhatok. 
Mindkettő Jézus szava -  véletlen 
talán? Nézzük tehát, merre vezet 
az Úr itt benn!

Az első útjelző táblán ez áll:
„... erőt kaptok, amikor eljön hozzá
tok a Szentlélek...” (ApCsel 1,8) 
Olvasva ezt az igét, bizonyossá vá
lik az, amit már régóta érzek: van 
Valaki, aki nálam is jobban tudja, 
hogy mire van szükségem. Valaki, 
aki előtt hiába is titkolnám, hogy 
magánhasználatra szánt, igen bi
zalmasan kezelt kis számadásom -  
erőben, hitben, szeretetben, türe
lemben -  bizony deficites. Pedig 
mindent, mindent összeszámol
tam. Igyekezetét, jószándékot, ön
zetlenséget is. Az eredmény még
sem valami biztató.

Erő kéne, hogy az életem ne egy 
folytonos „tavaszi fáradtságban” 
teljen el, hogy a „nem bírom to
vább” refrénjét a „Mindenre van 
erőm a Krisztusban ” hitvallása vált
sa fel, s hogy rám kerüljön végre az 
a bizonyos vonás, amely a negatí-

Mit mondanak a lángnyelvek?
A z Apostolok cselekedeteiben ezt 

olvassuk: „Majd lángnyelvek lob
bantak, és szétoszolva leereszkedtek 
mindegyikükre. Mindannyiukat el- 
töltötte a Szentlélek, és különböző 
nyelveken kezdtek beszélni, úgy, 
ahogy a Lélek szólásra indította 
őket. ” (ApCsel 2,3-4) -„...nagy tö
meg verődött össze. Nagy volt a 
megdöbbenés, mert mindenki a sa
ját nyelvén hallotta, amit beszéltek. ” 
(2,6)

Több nyelvnek ezt a fajta, egyet
len kommunikációs aktusba való 
befogását Rendé Balibar francia 
nyelvész kolingvizmusnab nevezi. 
Nem tudjuk, hogyan történt: az 
apostolok egyszerre sokféle nyel
ven szóltak a tömeghez, vagy csak 
a maguk nyelvén, de szavaikat 
minden hallgatójuk a saját anya
nyelvén értette. Azt is nehéz el
dönteni, hogy csodás esemény 
volt-e, ahogyan hagyományosan 
értelmezik, vagy csak különös jele
net, amelyet valahogyan le lehetne 
írni (ha nem is magyarázni). A kö
vetkezmény a fontos: az igehirdetés 
sikere.

Akárhogyan értelmezzük a pün
kösdi többnyelvűséget, egy valami 
biztosra vehető: a vezérszerepet 
két nyelv kapta, az arámi és a gö
rög. Az előbbi az apostolok és a 
helyi lakosság anyanyelve, az utób
bi a korabeli Közel-Kelet regioná
lis nyelvi közege (lingua franca). 
Vannak ugyanis bibliafordítások, 
amelyek a „lángok lobbantak és 
szétoszolva leereszkedtek" helyett 
azt írják, hogy kettős tüzes nyelvek 
ereszkedtek le az apostolokra.

Több hajdani hittankönyvben is 
ezt olvassuk. A görög szöveg alap
ján tehát többféleképpen lehet el
képzelni a tüzek megjelenését, s ez 
mutatkozik meg a fordításokban. 
R. Balibar is kettős tüzes nyelvek
re gondol, s ezek szerinte az apos
tolok igehirdetésének a két nyel
vét -  vagy két hegemón nyelvét -  
jelentik.

Pontosan nem tudjuk, mi és 
hogyan történt, amikor „ugyan
azon a helyen mindnyájan együtt 
voltak” (ApCsel 2,1), de okos le
hetőség a lángoknak mint jelkép
nek a magyarázata. Miért éppen

Köztudomású, hogy egyazon 
szónak több jelentése is lehet, s az 
adott helyzettől, illetve szövegkör
nyezettől függ az esetenkénti ér
telme. (Gondoljunk csak pl. az ár 
szavunkra.) Ez természetesen a 
Bibliára is érvényes, ami a fordító
kat elég gyakran hozza nehéz hely
zetbe. Számos esetben a legprimi
tívebb „megoldás” kiszemelni a 
legjobbnak látszó szót, és gépiesen 
mindig ugyanazt használni. Ettől 
elveszhet az adott kijelentés valódi 
értelme, de legalábbis elhalványul
hat, rosszabb esetben azonban 
egyenesen félreértést okoz. Jézus 
héber-arám nyelven beszélt, tehát 
amit az evangéliumok az ő beszé
deiként görögül leírnak, az máris 
„fordítás”. A bibliafordítóknak te
hát több esetben mintegy oda kell

„szétoszló (vagy kettéváló) tüzes 
nyelvek” formájában jelenti a 
szerző a Szentlélek alászállását? 
Mert a nyelvek ideje jö tt el: a Ta
nítás többnyelvű lett, az arámi -  
Jézus szólásának nyelve -  mellé 
odakerült a görög, amelyen aztán 
az Újszövetséget megírták, s ez
zel a kétnyelvűséggel megkezdő
dött az Evangéliumnak minden 
nép számára, minden nyelven va
ló hirdetése. A  nyelvek szimbólu
mában így kap teljes és évezre
dekre szóló értelmet az első Pün
kösd.

Dr. Bán Ervin

Tökéletesség?
képzelniük a görög szöveg mögé a 
feltételezhető héber-arám erede
tit. így van ez a teleios szóval is, 
amelynek számba jöhető jelenté
sei: tökéletes, befejezett, egész, 
teljes (kerek, érett), nagykorú, egy 
bizonyos mértéknek megfelelő, 
ép, beteljesült, hiánytalan stb. 
„Teleios” az, aki/ami maradéktala
nul megfelel rendeltetésének: ha 
pl. edény, akkor nem lyukas vagy 
csorba, ha állat, akkor épkézláb, 
ha ember, akkor érettkorú, funk
cióját illetően odaadó, hitében 
nem félig-meddig keresztyén, ha
nem egész szívével, hiszen Urának 
megragadottja. Ezt a héberben a 
tám szó fejezi ki.

Legyetek tökéletesek, mint ahogy 
mennyei Atyátok tökéletes -  ol
vassuk Mt 5,48-ban. Magyarázatos

Pünkösdi vallom ás
vöt („-”) pozitívra („+ ”) fordít
ja... Jézus ezt az erőt ígéri: Lélek
kel tölti be a lelket. Ezért nem le
het azonos sohasem pünkösd előtt 
készített leltárunk a pünkösd utá
nival, nem tárhatjuk szét többé ka
runkat sajnálkozva: „megtenném 
én, de nincs hozzá erőm...”, mert 
VAN ERŐ! Mindenre! Alázatra, 
szelíd szóra, vigasztaló mozdulat
ra.

A második tábla felirata így 
szól: >yA szél arra fúj, amerre 
akar...” (Jn 3,8) Igen, ez maga a 
csoda. A Szentlélek csodája. Meg
fejthetetlen és megfoghatatlan, 
láthatatlan és leírhatatlan, mégis, 
érteni vélem. Hiszen olyan egysze
rű, olyan természetes, letagadha- 
tatlanul létező és működő erő, 
akár a szél. Hallom a zúgását, ér
zékelem jelenlétét, körülvesz min
den oldalról, mégsem az enyém. 
Magával ragad, ellenállhatatlanul, 
s boldoggá tesz, mikor felemel.

Valami egészen különleges tisz
taságot érzek ilyenkor, hegycsú
cson állva lehet ilyen a levegő -  
friss, üde. Hogy e szél honnan jön 
és hová megy? Nem kell tudnom. 
De mikor itt van, töltekezhetem. 
Hívhatom őt, kérhetem az Urat, 
hogy adja nekem, de nem én irá
nyítom, hanem 0  vezet engem. 
Amerre akar. S ez nekem elég.

Nem szeretem a kiszolgáltatott
ságot -  ugyan ki szereti? - ,  sem a

A Szentiélekről tehát azt kell 
tanítanunk, hogy Vigasztaló. Ez a 
módszere, tiszte és tulajdonsága. 
Önmagában való isteni lényéről ne 
vitatkozzunk. Istenségére nézve a 
Szentlélek az Atyától és Fiútól el
választhatatlan isteni lényeg. Szá
munkra azonban Vigasztaló a neve. 
A Vigasztaló pedig az, aki a meg
szomorodott szívet Isten iránt meg- 
vidámítja, jókedvre derít, mert hi
szen arról biztosít, hogy bűneink 
meg vannak bocsátva, a halál meg
halt, az ég megnyílt s Isten ránk
mosolyog. Aki e meghatározást jól 
megragadja, annak máris nyert 
ügye van, hiszen égen-földön csupa 
vigasztalással és örömmel találko
zik.

Luther

bibliafordításunk ehhez hozzáfűzi: 
„Tökéletesnek lenni a héberben azt 
jelenti, hogy egész, teljes szívvel 
lenni, illetve tenni valamit, az 
.egész dolgot csinálni’. Nem az 
egyéni feddhetetlenségről van szó, 
hanem arról, hogy az ember 
.egészen’ nyílt, fogékony legyen Is
tennel és a felebaráttal szemben.” 
Azok a hívők, akik abszolút maku
látlansági parancsot láttak a fenti
ekben, mindig súlyos válságba vit
ték magukat és másokat. Perfek- 
cionizmus e tévelygés neve, vallá
son kívül is fel-felbukkan. Dr. Bu
da Béla neves pszichiáter tart er
ről előadást május 20-án, kedden 
5 órakor, a hely: Bp. VIII., Mú
zeum utca 17. Szabad belépés min
denkinek.

Dr. Bodrog Miklós

céltalan, értelmetlen sodródást, e 
bonyolult világban fújó, olykor sü
völtő szeleknek nem adom át ma
gam. Száraz falevélként repülni át 
az életen? Nem erre vágyom. Hol 
erre, hol arra vetődni, múló fuval
latok kénye-kedve szerint -  nem 
jó.

De az a Szél, a Szentlélek zúgá
sa, az: áldott erő. Az egyedüli, 
amelyre rábízhatom maga, mely 
ha elragad, előre visz. Nem kell 
félnem attól, hogy szeszélyesen 
felkap, majd leejt, vagy sziklafal

hoz vág. Nem játszadozik velem, 
gyengeségemet nem rója fel, ha
nem pótolja mindazt, ami hiányzik 
belőlem.

Egy vallomás akkor értékes, ha 
vitathatatlanul őszinte. A  teljes 
igazságra elvezető Szentlélek se
gítsége a nélkülözhetetlen és elég
séges feltétel pünkösd üzenetének 
befogadásához. Nekem 1997 pün
kösdje: Erő, és Isten által, értem 
küldött Akarat.

Halljuk a szél zúgását...?
Kőháti Dorottya

Pünkösd a hétfalusi csángóknál
A  barcasági csángó falvakban a 

pünkösd az ünnepek közül a legegy
szerűbb. A z egyéb népcsoportoknál 
olyannyira színes pünkösdölés szo
kása hiányzik a hétfalusiak életéből, 
az ünnepkör azért nem múlik el 
nyomtalanul.

Hétfaluban áldozócsütörtökön 
Kása-ünnepet tartottak. Ilyenkor 
megemlékeztek az elhunyt hozzátar
tozókról, s az ismerősöknek, roko
noknak, de főleg a szegényeknek egy 
tál tejbekását (tejberizst) küldtek. 
Ilyenkora tányér, vagy csésze kötele
zően új volt. A  kása közepébe egy 
égő gyertyát helyeztek, esetleg perecet 
és egy üveg bort is mellékeltek éltető 
erőként. Erre a szokásra még na
gyon sokan emlékeznek, de csak né
hányon tudták, hogy valójában mi
ért is csinálták.

Apácán pünkösdkor éjjel, éjfél 
után vitték le a kapuba a cöveket, s 
állították a zöldfát. Fogadtak egy 
klarinétost és közben éjjeli zenét is 
adtak. A  lánynak ezt fogadnia kel
lett. A z ablakhoz állt s gyertyát vagy 
gyufát gyújtott.

Egy-egy magát nagyra tartó legény 
több fá t is állított a szeretőjének. A  
nagyravágyó, büszke leánynak, aki a

táncban kikosarazta a legényeket 
vagy elhagyta a szeretőjét, „hogy ve
gye észre magát”, a legények zöldfa 
helyett kocsánt állítottak. Olykor 
polyvával is teleszórták a leány háza 
elejét, s meg is locsolták, hogy ne 
tudja felsepemi.

Krizbán ugyancsak pünkösd éjje
lén állítottak zöldfát, minden lány
nak kettőt hozott a szeretője. A z ün
nep másodnapján -  de egyébként 
minden ünnep másnapján este -  
bált tartottak, ahol a lány megkínál
ta a zöldfaállító legényt pálinkával 
és süteménnyel.

Négyfaluban Szent György nap
ján hoztak zöldágat a legények az 
erdőről. Háromfaluban azonban ezt 
egyértelműen román szokásnak ne
vezték meg.

Apácán minden pünkösd első 
napján megajándékozzák a pászto
rokat. Kalácsot és pénzt adnak ne
kik. Régen pálinkát adtak de ami
kor nehézkessé vált a szesz beszerzé
se, áttértek a pénzadományra. A  
pásztor feleségével járja végig a falut, 
és köszönetképpen kéri Istent, hogy 
vezesse haza a marhákat szerencsé
sen.

Veres Emese Gyöngyvér

Izrael-Jordánia-Sínai-félsziget
Az Ökumenikus Tanulmányi Köz

pont -  Isten segítségével -  július 25. és 
augusztus 3. között zarándokutat szer
vez Izrael, Jordánia és a Sínai-félsziget 
bibliai szent helyeire.

A zarándokút útvonala: Jaffa, Tel- 
Aviv, Netanya, Caesarea, Haifán a Kar- 
mel-hegy és a Bahai szentély, Akkón a 
keresztesek vára és a karavánszeráj, 
Galileában a Tábor-hegy, Názáret, 
Kána, Genezáreti-tó, Kapemaum, a Ke
nyérszaporítás és a Boldogmondások 
hegye. Tiberiás és Yordanit, a modem 
keresztelőhely. Beth-Sheán után átke
lünk a Jordánon, majd Jordániában Um 
Qais, a bibliai Gadara, Aljún, a keresz
tesek vára, Jerash, az óriási római város, 
Amman, a főváros, Madaba világhírű 
mozaikja, Nébó hegye, Mózes sírja, a 
csodálatos Wadi Mujib, Kerak, a keresz
tesek óriási vára, a Mésa oszlop majd 
Petra, a nabateusok sziklába vésett váro
sa. A Wadi Rum után Aqaba és a Vörös- 
tengernél átkelés előbb Eilatba, majd az 
Egyiptomhoz tartozó Sínai-félszigetre, 
lábába. Látogatás a Santa Katharina 
kolostorhoz színpompás sivatagon át, 
majd vissza Eilatba, a víz alatti akvárium 
és a cápák megtekintése után Timna, 
Salamon rézbányái, Sodorna, Massada, 
ahová kötélpályán megyünk fel, fürdés a 
Holt-tengerben, Qumrán, Jerikó és Je
ruzsálem. Az Olajfák hegye, a Getsemá- 
né kert, a Via Dolorosa, a Golgota, a 
Szent-sír, Dávid sírja, az Utolsó vacsora 
terme, a Dormitio, Mária elszenderülé-

sének helye, a Siratófal, az El-Aksza 
mecset, a Szikladóm és Betlehem, a szü
letés temploma. És amire még idő jut.

Elszállásolás a tengerparton, egy kib- 
buc kényelmes szállodájában, Ammán- 
ban, Petrán, lábán, Eilatban és Betle
hemben háromcsillagos, fürdőszobás, 
kétágyas szállásokon. Félpanzióval.

A teljes 10 napos út ára -  ahol sem 
szabadnap, sem fakultatív program nin
csen, viszont négy tengerben lehet fü
rödni -  az US dollár változása függvé
nye. Mai árakon 950,- US dollárnak 
megfelelő forintösszeg. Ebben a részvé
teli árban azonban minden költség ben
ne van: reggel svédasztal, este négyfogá- 
sos meleg vacsora, a szállás, légkondi
cionált busszal való szállítás, minden lát
nivalóhoz belépő és a hét határátkelő il
letékei, például az 50 dolláros jordániai 
vízum. És természetesen a repülőjegy, a 
repülőtéri illeték és a teljeskörű biztosí
tás.

Mindent egy hirdetésben nem lehet 
elmondani. Részletesebben érdeklődni, 
vagy jelentkezni lehet az Ökumenikus 
lánulmányi Központban személyesen, 
levélben vagy telefonon (1114 Bp., 
Bocskai út 15. III. 3. Tél. és fax: 166- 
4790; illetve dr. Bajusz Ferenc ny. teoló
giai professzor telefonján 287-3086). A 
csoportot nemcsak helyi idegenvezetők, 
hanem szakképzett teológus is kíséri. 
Mivel a jordániai vízum megszerzéséhez 
egy hónap szükséges, az utolsó hetekben 
nem tudunk jelentkezést elfogadni.

NYÍLT LEVÉL
mindazokhoz, akik az evangélizáció és ébredés ügyét 
bármely evangéliumi testvéregyházban létkérdésnek 
tekintik.

Az alábbi sorokkal fordulunk minden olyan testvé
rünkhöz a Krisztus Jézusban, akik az evangélizáció és 
ébredés ügyét szívükön hordozzák, munkálják, és az 
Egyház Urától elhívást kaptak az evangélizáció vég
zésére. Azokhoz fordulunk, akik tudják, hogy a Szent
lélek Úristen munkája nyomán olyan ébredés és meg
újulás történhet, amely nem csupán néhány felekeze- 
tet érint, hanem az egy Anyaszentegyházat újíthatja 
meg annak érdekében, hogy a Jézus Krisztus Egyhá
za Isten országának élő jelévé legyen az egész világ 
számára. Ezért és így, az ébredés és a megújulás mun
kásaiként akarjuk megtalálni egymást, hogy együtt tu- 
sakodhassunk, prédikálhassunk, lelkigondozhassunk 
és együtt végezzünk igei, teológiai kutatómunkát egy
házaink ébredése és magyar népünk újulása, erkölcsi 
felemelkedése érdekében.

Immár évek (1988) óta folytatjuk a fenti munkát 
baptista, evangélikus, metodista és református lelki- 
pásztorok és teológusok. Közben pedig nem feledke
zünk meg arról sem, hogy milyen fontos a lelkipász
torok megújulása Isten Egyházat újító, világot ébresz
tő munkája érdekében. Ezért szervezzük és szorgal
mazzuk a lelkészi csendesnapokat megújulni kívánó, 
evangéliumi lelkületűkben megerősödni szándékozó 
lelkészek, egyházi munkások számára.

Eddigi munkánkat az Egyház Ura olyan jelekkel 
erősítette meg, melyek a munka folytatására kötelez
nek el bennünket. Úgyanakkor olyan jeleket is látunk, 
amelyek hangunk erősebb felemelésére, a testvéri ke
zek és szívek keresésére és odaadóbb könyörgésre

i  . H

késztetnek mindnyájunkat. Fájdalmasan tapasztaljuk, 
hogy egyre kevésbé gondolkodunk a Krisztus Egyhá
za egyetemességében, sokkal inkább csoportok, moz
galmak partikuláris érdekeinek foglyaivá válunk -  
közben pedig az általános közöny miatt a csoportok 
zsugorodnak, a mozgalmak lendülete megtörik.

Egyre többünknek okoz fájdalmat, hogy lanyhul a 
legnagyobb közös ügyért, az ébredésért való könyör
gés, tusakodás és tanúságtétel. Meg kell látnunk, 
hogy nem segít a lelkes csoportok odaszánása ott, 
ahol közös könyörgés, közös lépések és tettek, testvé
ri egység szükségeltetik. Meg kell látnunk, hogy nem 
segít az irányzatok tiszta látásra való törekvése sem 
ott, ahol az irányzatok, áramlatok, az egymástól való 
elhatárolódást hangsúlyozva, elvesztik az irányt, és a 
szétesés felé sodródnak.

Szeretnénk belekiáltani mindenki szívébe, hogy az 
ébredésért, egyházaink, gyülekezeteink, az egy Egyház 
megújulásáért és a pogányok megtéréséért -  találjuk 
meg egymást! A pártoskodó, csoportokban gondolko
dó (Apollóshoz, Kéfáshoz, Pálhoz húzó) korintusiakat 
figyelmezteti így az apostol: „Istennek vagyunk munka
társair (lKor 3,9) Mivel a folyamat és a vég feszültsé
gében élünk, és nem tudjuk, hogy a „kairos” jelenleg 
adott, minősített idejét mikor váltja fel az „utolsó óra” 
-  kérünk Benneteket: lépjük át a csoportok egymástól 
elválasztó kereteit, nyújtsunk kezet egymásnak mind
azok, akik a Krisztus nevét vallják!

Mindez nem jelenti azt, hogy egy olyan általános 
keresztyénség iránt érezzük elkötelezve magunkat, 
amely kérdésessé tenné református, evangélikus, bap
tista vagy metodista voltunkat. Ellenkezőleg: minél in
kább vállaljuk felekezeti-hitvallásbeli azonosságunkat, 
annál szabadabban tudunk együtt, az egyetemes Anya- 
szentegyház ügyéért közösen szolgálni.

Könyörögjünk, szóljunk áldozzunk szolgáljunk 
együtt megtérésért és népünk megújulásáért!

Az evangélizációért és ébredésért szolgáló evangé
liumi (baptista, evangélikus, metodista, református) 
lelkipásztorok ökumenikus közössége

Lelkészi csendesnapok 
Balatonszárszón

Az Ökumenikus Evangélizációi Munkaközösség 
ötödik alkalommal rendez protestáns lelkészek és 
gyülekezeti munkások számára csendesnapokat, ezút
tal ismét a Balatonszárszói SDG konferenciatelepen, 
június 9-13. között.

A Munkaközösség 1988-ban jött létre azzal a céllal, 
hogy hazánkban az evangélizáció és a lelki megújulás
ra irányuló szolgálatot támogassa, és e célból ökume
nikus, felekezetközi összefogást hozzon létre. A mun
ka folyamán egy, az egész országra kiterjedő imakö
zösség jött létre (150 címre küldjük ki imakörlevelün
ket), rendszeresen tartunk szakmai-teológiai és csen- 
desnap-jellegű konferenciákat, amelyek az igetanul
mányozás, a közösségápolás és a szolgálatban való 
megerősödés lehetőségeit kínálják.

Ennek jegyében szervezzük mostani konferencián
kat is. Előadónk dr. Samuel Kamaleson -  akit eddigi 
magyarországi szolgálatain keresztül már megismer
hettünk -  és munkatársai. A korreferátumokat ma
gyar előadók tartják. Az a nagyon fontos szerep vár 
rájuk, hogy az előadások által felvetett gondolatokat 
magyar helyzetünkre vonatkoztassák. A csoportok
ban (és azokon kívül is) időt szeretnénk szánni arra,

hogy testvéri közösségben lehessünk egymással, meg
oszthassuk gondjainkat és örömeinket, és együtt 
imádkozhassunk.

Szeretettel várjuk a lelkészeket, gyülekezeti mun
katársakat és feleségüket is.

A jelentkezési díj 2800,- Ft fejenként; ez a szállást 
és teljes ellátást is biztosítja. Útiköltséget ezen felül 
téríteni tudunk mindenkinek a 2. osztályú vasúti jegy 
felmutatásával és értékében.

A jelentkezést a Református Egyház Zsinata Tár
sadalmi Missziók Osztályára várjuk. 1146 Budapest, 
Abonyi utca 21. (Minél hamarabb, mert a jelentkezé
si határidő igen rövid!)

MEGHÍVÓ
A budapesti evangélikus keresztyén értelmiségi közösségek 

közös alkalmára, amelynek összefoglaló gondolata:
„Megmérettél, híjával találtattál, ... darabokra szaggattatok” 

(Dániel 6,26-28)
Időpont: 1997. május 24. (szombat) 9-13, helyszín: Buda- 

hegyvidéki Evangélikus Gyülekezet imaterme (XÚ., Tartsay V. 
u. 11.)

Program:
Igehirdetés: Megmérettetésünk Isten és a történelem mér

legén (Takács József lelkész)
Előadás fórumbeszélgetéssel: Magyarságunk, nemzeti lé

tünk elveszített, de nélkülözhetetlen értékei (Előadó: Bíró 
Zoltán, a Szent László Akadémia tanára)

Előadás fórumbeszélgetéssel: Keresztyén hitünk, kultú
ránk, erkölcsünk elveszített, de nélkülözhetetlen értékei (Elő
adó: Andorka Rudolf akadémikus, a Zsinat világi elnöke)

Záró áhítat: Ami Istentől van, megmarad...! (Igét hirdet: 
dr. Hafenscher Károly lelkész)

A közösségek tagjait és minden érdeklődőt szeretettel vár
juk.



Von Staat und Gesellschaft ha
ben sich die Kirchen in Deutsch
land in der jüngsten Zeit einige 
Nasenstüber gefallen lassen müs
sen. Die evangelische Kirche, seit 
jeher die treueste Partnerin des 
Staates in Deutschland, hatte 
daher noch kräftiger einzustecken 
als die römisch-katholische. Vor 
allem beim Streit um die Strei
chung eines kirchlichen Feiertages 
für die Finanzierung der Pflege
versicherung und bei der Ausein
andersetzung um den Religions
unterricht in Brandenburg konn
ten die Protestanten studieren, 
wie sehr sie an Einfluß verloren 
haben.

Diese öffentlich sichtbaren 
Ereignisse sind lediglich Symp
tome für die lautlose Verähderung 
im Kirche-Staat-Verhältnis. Vor al
lem in Fragen der Bildung, in 
Schule und Hochschule -  einem 
Schlüsselthema evangelischen 
Selbstverständnisses -  läßt der 
Staat die Kirche immer schlechter 
aussehen.

Veränderungen dieser Art sind 
nicht Programm einer unsichtba
ren Macht. Sie haben mit Men
schen zu tun, mit Biographien und 
Einstellungen. In den Dienstzim- 
mem der Behörden und Ministe- 
nen vollzieht sich derzeit ein Ge
nerationswechsel. Die Ära einer 
politischen Führung und einer Be
amtenschaft geht in Deutschland 
zu Ende, die noch in kirchlichen 
Itaditionen zu Hause sowie mit 
Lehre und Botschaft vertraut wa
ren.

Der Prestigeverlust der evange
lischen Kirche vollzog sich -  zu
mindest im Westen -  zwar schlei
chend, aber nicht ohne massives 
eigenes Zutun. Indem sich die Kir
che seit 1968 tendenziell selbst
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GEISTIGE ORIENTIERUNG

Kirche gegen den Staat?
Was Christen tun sollten, wenn Bildungspolitik die Religion ausgrenzt

entgeistlichte, degenerierte sie 
vom Akteur zum Schmiermaxe, 
stieg in den Beiwagen staatlicher 
Bildungspolitik. Daß an der Wiege 
des Bildungswesens in Mittel
europa Kirchenleute, Pfarrer, 
Theologen und (katholische) Or
densleute standen, wird den Kir
chen heute im besten Fall als his
torisches Verdienst gutgeschrie
ben. Ihre Botschaft von Glaube, 
Hoffnung und Liebe schwebt nicht 
mehr über den Dingen, ja sie steht 
nicht einmal mehr gleichwertig 
und -berechtigt neben dem Kanon 
rationaler Wissensvermittlung und 
der Befähigung zur demokrati
schen Mitwirkung.

Ihr Beitrag zur geistigen Orien
tierung in Deutschland muß sich 
im Gewimmel partikularer An
sprüche behaupten. Freundliche 
Zeitgenossen halten ihn für lie
benswert museal und genau in die
sem Sinne auch für erhaltenswert. 
Die Einstellung der Unfreundli
chen ist hinreichend bekannt. Da 
der Glaube an Gott über rationale

Erfassung der Wirklichkeit hin
ausreicht, kann man ihn dort nicht 
einordnen, also zählt er wie Irra
tionales zur Sphäre des Sonstigen, 
weniger Wichtigen.

Wie nun damit umgehen? Auf
schreien, protestieren, intrigieren, 
resignieren? Dem Staat die 
Freundschaft aufkündigen? Selber 
machen? Mit dem letzteren zu
mindest sind die katholischen Ge
schwister ziemlich erfolgreich. Ge
rade dort, wo Katholiken in ver- 
nachlässigenwerter Zahl leben, 
macht ihre Kirche mobil und grün
det eine katholische Schule nach 
der anderen Zum Beispiel das 
Dresdener Benno-Gymnasium, 
Kostenpunkt 40 Millionen, die 
modernste Schule im Freistaat 
Sachsen.

Die Idee vom Selbermachen, 
vom konsequenten Aufbau eines 
Bildungswesens in evangelischer 
Ttägerschaft läßt manche kirch
lichen Spitzenvertreter frösteln. 
Die historisch gewachsene Staats
nähe des deutschen Protestantis

mus steckt' ihnen als Verhaltens
muster tief unter der Haut. So tief, 
daß es ihnen selbst in Zeiten, in 
denen der Staat der Kirche die 
kalte Schulter zeigt, fast unmora
lisch erscheint, die Chancen des 
Marktes der Ideen selbst als An
bieter zu nutzen.

Dabei wird umgekehrt ein 
Schuh daraus. Nur wenn die evan
gelischen Kirchen in Staat und 
Gesellschaft wieder ein eigenes, 
scharfes Profil entwickeln, wenn 
sie ihre Unabhängigkeit von 
Schutz, Berücksichtigung und Pro
porz dokumentieren, wird man sie 
wieder ernst nehmen. Wer keinen 
Wert auf eine christliche Deutung 
der Wirklichkeit und die Mitwir
kung der Kirchen an der Bildung 
legt, kann nur im Wettbewerb 
überzeugt werden.

Damit wir uns recht verstehen. 
Es geht nicht um strategischen 
Lobbyismus, es geht um Selbst- 
und Eigenbewußtsein. Die Chris
ten in diesem Land müssen den 
Markt nutzen, um die Liebe Gotte

an die Menschen zu bringen. 
Evangelische Schulen könnten La
boratorien der Liebe und Freiheit 
sein. Christliche Erziehung be
schränkt sich nicht auf die Erzie
hung zum Religiösen, also auf den 
Religionsunterricht. Sie liefert der 
Gesellschaft geistige Orientie
rung. Und nichts brauchen die 
Einzelnen in einer freiheitlichen 
Gesellschaft mehr, in der sie ihr 
Leben in die Hand nehmen und 
existenzielle Fragen selbst beant
worten sollen.

Eine Kinderkrebsstation in 
Deutschland: Krankenschwestern 
und Pfleger sollen Eltern, deren 
kleine Kinder vom Tode gezeich
net sind, trösten Kaum vorstellbar, 
wie das ohne einen Anklang von 
Religiosität, von transzendentem 
Erfahrungswissen, ohne Liebe und 
Nähe geschehen soll. Die sicht
bare Wirklichkeit der kranken 
Kinder, der Apparate und Medi
kamente, der Diagnosen und The
rapien, von Lachen und Leid auf 
einer solchen Station, ist nur aus- 
zuhalten, indem man entweder 
abstumpft oder indem man die 
nicht sichtbare, größere Wirklich
keit akzeptieren und vermitteln 
kann, die Udo Lindenberg so be
schreibt: Hinterm Horizont geht’s 
weiter. Und die Fans des FC Li

EIN STÜCKCHEN HIMMEL 
AUF ERDEN...

PFINGSTEN

Geburtstag
Der Himmel ist für uns nicht 

mehr verschlossen.
Da gibt es eine Verbindung zwis
chen Erde und Himmel, die heißt 

Jesus!
Der Himmel ist nicht mehr nur 

dort oben, er ist auch mitten
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unter uns, wo im Geiste Jesu 
gehandelt und gelebt wird. 
Seht selbst, es gibt ihn, den 

Himmel auf Erden:
Einer fällt hin 

und steht wieder auf.
Eine ist allein

und findet wieder neue Freunde. 
Eine ist blind 

und kann doch sehen.
Einer fürchtet sich 

und verliert doch seine Angst. 
Eine ist krank 

und kann doch leben.
Einer weint

und kann wieder lachen.
Seit Christi Himmelfahrt 

sind Himmel und Erde nicht 
mehr getrennt, 

darum können wir beten: 
Dein Wille geschehe im Himmel 

wie auf Erden.
Das wäre vielleicht eine ganz 

neue Art,
den Himmelfahrtstag zu nutzen: 

Ein Stückchen Himmel auf Erden 
Wirklichkeit werden zu lassen.

Markus Fürst
‘K v t  M  £

Eine alte Frau feiert Geburtstag. Sie ist 
schon uralt. Jedes Jahr lädt sie ihre 
riesengroße Familie ein zu ihrem Geburts
tag. Viele bleiben weg, fahren lieber ins 
Grüne. Sie sagt nichts dazu. Sie läßt sich 
immer alles gefallen. Manche kommen in 
ihr Haus. Sie akzeptiert mit großer Ge
duld, daß sie schön getrennt voneinander 
feiern, in verschiedenen Räumen, jeweils 
mit ihren Bräuchen. Dann sitzt sie in 
ihrem Lehnstuhl und wartet mit sehn
süchtigem und liebevollem Blick. Wer sie 
ansieht, spürt, daß sie darauf wartet, mit 
allen ihren Gästen gemeinsam zu feiern, 
in vielen Sprachen* aber- so, daß sich alle 
verstehen. Sie wartet noch immer, daß alle 
mit ihr gemeinsam Gott loben und ihm 
danken. Wie das zu einem Geburtstag 
einer so alten, lieben Frau gehört.
Ihr Name? „Kirche“. Pfingsten ist der 
Geburtstag der Kirche!

Helge Adolphsen

verpool singen. You’ll never walk 
alone.

Menschen müssen trainiert wer
den, ihre religiöse Dimension 
nicht vom Alltag weg zu empfin
den. Es macht sie mutig, ihre Indi
vidualität bewußt zu leben, wenn 
sie wissen, daß all die anderen vor 
derselben Herausforderung ste
hen. Und vor denselben Grenzen. 
Christlich gesprochen: Der Mäch
tigste kann ohnmächtig sein und 
der Schwächste mächtig; wenn du 
versagst, so ist das kein Anlaß auf
zugeben, wenn du gewinnst, kein 
Grund zum Übermut.

Die Vermittlung von Anhalts
punkten für die Verantwortung 
und nicht allein die Unterrichtung 
in kirchlichen Gebräuchen und re
ligiösen Ritualen ist der Sinn 
evangelischer Bildungsverantwor
tung. Diese Anhaltspunkte kön
nen nicht neutral vermittelt wer
den. Noch weniger können sie ge
paukt werden. Es ist nötig, daß 
Menschen ihr Erfahrungswissen 
weitergeben, also das, was sie wis
sen, weil sie es erlebt haben.

Wenn die Kirche zu der Einsicht 
gelangt, daß sie in den Räumen 
des Staates an den Rand gedrängt 
wird, muß sie um dieser Botschaft 
willen Orte öffnen, an denen sich 
die Dynamik ihres Bildungsan
satzes vor aller Augen entfalten 
kann. Das heißt nicht: dem Staat 
die Freundschaft aufkündigen, 
und noch weniger, sich aus dem 
öffentlichen Raum zurückziehen. 
Es heißt vielmehr: den Menschen 
außerhalb staatlicher Bürokratien 
ungefiltert und uneingeschränkt 
demonstieren, wie einfältig es ist, 
Religion zur Privatsache zu erklä
ren. Die Gemeinschaft muß er
kennen können, was sie verliert, 
wenn sie christliche Deutung aus
grenzt.

Die Antwort auf Gleichgültig
keit und Beliebigkeit kann also für 
die evangelische Kirche in Bildung 
und Öffentlichkeit nur lauten: 
Flagge zeigen. Ohne Anspruch auf 
Exklusivität. Ruhig und ohne 
Panik. Wetten, daß evangelische 
Schulen als Laboratorien für 
Liebe und Freiheit eine Erfolgs
story schreiben könnten, weil .sich 
viele Eltern und Schüler aus 
freiem Willen für das attraktivere, 
da vollständigere und schlüssigere 
Angebot entscheiden würden!

Arnol Brummer
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Cirkev je  dielom BozimDuch B ozi ustaviene ucinkuje
(Skutky ap. 2,14—22)

Svätime turiene sviatky. Myslime na div vyliatia Ducha 
Svatého na uéeníkov a na célé zástupy v Jeruzaleme. Z Jeho 
moci sa zrodilo prvé krest’anské spoloéenstvo.

Duch Sväty ako tretia bozská osoba pősobil nielen prí 
vzniku cirkvi, ale aj pri jej vstupe do íivota.

Ná§ text nám podáva zasfúbenie o tóm, íe  Boh „vyleje 
svojho Ducha na väetkych Fudi“. Toto zasfűbenie Boáié sa 
splnilo vtedy, kecf Kristus zoslal Svatého Ducha na apoS- 
tolov. Tento Duch sa stal tvorcom nového duchovného íi- 
vota.

Na prvé Turíce Boh sa sám rozhodol zjavit’ sa vSetkym 
Tudom, prist’ do ich blízkosti, stat’ sa im známym. Boh 
rozhodol obdarit’ vSetkych svojím Duchom. To znamená, íe  
sa úéastníkom vyliatia Ducha Svatého dostalo novej zná- 
mosti o Bohu a o duchovn^ch veciach. Petrova kázeft je 
dőkazom pravdivosti tychto slov. Duch Sväty umoíftuje 
poznanie Boha. Toto je  prv^m ovocím vyliatia Ducha na 
kaidé telő. Boha póznát’ a uverit’ v Neho zo svojho rozumu 
a svojej sily nedokáíeme. Peter vo svojej kázni vydáva jasné 
svedectvo o tóm, íe  JeíiS Nazaretsky, ktorého jeho vlastny 
Tud ukriáoval, ktorého Boh podfa zasfúbenia vzkriesil, je 
Pánom aj Kristom. Peter zvestoval plnost’ Boiieho zjavenia 
v JeiiSovi Kristovi, ktory priSiel, aby hl’adal a spasil vSetko, 
5o bolo zahynulo. Ktorí príjali túto zvest’, boli obdarovaní 
novou süou, stali sa dietkami Boíími. Je to dar, ktory mámé 
prijat’. Aj my potrebujeme, aby sme boli vedeni skrze Ducha 
Svátého, prijimali Jeho dary a stali sa úéastnymi Jeho 
poiehnania.

Pősobenie Ducha Svatého sa prejavuje aj v tom, íe  élovek 
sa pod úéinkami Ducha stále obnovuje. JeíiS oznaőuje túto 
obnovu v rozhovore s Nikodémom ako znovuzrodenie. To 
potrebuje élovek, lebo je  hrieSny, nepozná Boha, a zo svo- 
jich schopností nemőie vérit’ v Boha. Potrebujeme stálu 
obnovu, stále znovuzrodenie. Őlovek pod úéinkami pősobe- 
nia Ducha Boiieho mőie póznát’, íe  patrí Bohu, a íe  má íit’ 
iivotom, ktory sa Túbi Bohu. Duch Sväty je obnovitefom a 
oíivovatefom padnutého éloveka.

Ke<f náS text hovorí, íe  „vaSi synovia a vaáe dcéry budú 
prorokovat’, a vaSi starci snívat’ sny, a na svojich slu- 
íobníkov a na svoje sluiobnice vylejem svojho Ducha“ s 
tym je zdőraznené, íe  z Tudí nikto nie je  vylúőeny z 
poiehnania pősobenia Ducha Boiieho. On odstraftuje vSet- 
ko, éo Tudí rozdelujú: vekové, pohlavné, národnostné a 
sociálneho postavenia. Duch bol a je  vyliaty na väetkych 
Tudí bez rozdielu ktorí tam v Jeruzaleme na Turíce boli zhro- 
maidení, a poéuli apoätolov hovorit’ kaídy vo svojej reéi.

Pősobenie Ducha Boiieho sa prejavuje aj v tóm, íe  nás 
zhromaíduje. Duch Sväty spája fudí v jednotu. Pod úéinka- 
mi Petrovej kázne sa dalo pokrstit’ tritisíc fudí, a tak sa 
vytvoril prvy zbor cirkvi. Pősobenie Ducha cítime aj pri

sebe, kecf nás povoláva a privádza do zhromaídenia na 
sluíbách Boíích.

Duch Sväty úéinkuje aj tak, íe  veriacím krásnu budúc- 
nost’ zaruéuje, záchranu íivota zasfubuje.

NáS text hovorí o tom, ie  „pride veliky a slávny deft 
Pánov“ a vtedy záchrana je  moiná pre tych, ktorí budú 
vzyvat’ menő Pánovo. To sú ti, ktorí príjali Ducha Svátého. 
Oni sú ako Boíí fűd na ceste k Pánovi. Tu, v tomto svete 
väetko je  poznaéené hriechom, a v dősledku toho aj po- 
minutefnost’ou. Ale Boh svoju cirkev zhromaíduje tym, íe  
jej dáva svojho Ducha, ktory ju  zachová aj kecf cirkev musí 
prejst’ ohftom utrpenia. Spásu, záchranu prijímajú Pánovi 
verni napriek utrpeniu. Nikto nemőie menovat’ JeíiSa Pá
nom bez Ducha Svátého. Tu vidíme, Boh ako chce pripravit’ 
pre vefku a t’aíkú dobu. Ukazuje veriacím miesto záchrany. 
Duch Sväty nás takto oslobodzuje od strachu, a vedie nás k 
zodpovednosti a radosti. Vedie nás k radostnému oéakáva- 
niu dediéstva, ktoré nám zasfúbil Pán. Tieto sióvá ukazujú aj 
na to, za éo mámé Pánu Bohu cfakovat’, a sú vyzvou, aby 
sme neustále prosili o dary Ducha Svátého. Cs. F.

E. TÚRMEZEI:

K vyslaniu do cirkevnej sluzby
Veény Boie, Tvoja ruka iehná nás, 
kto Ti slúái a Ta pozná, nezná strast’,
Ty si vemy, preto aj on vemy je, 
a na stavbe Tvojej cirkvi pracuje.

JeáiSi, Ty sluhom naSím stal si sa, 
slávime Ta az po Síre nebesá, 
íe  si nás za uéeníkov posvätil, 
v Tvojej cirkvi svojou sluzbou poveril.

Prícf, ó Duchu, voláme Ta, prosíme, 
vecf vidíS, íe  v slabostíach sa brodíme. 
Svojím ohftom naplft srdeia i duSe, 
priprav nás a daruj sily ku skúSke.

Trojjediny, hojne nás poíehnávaS, 
novych sluhov do práce povolávaá,
Ty nám dávaS novú silu, obnovu, 
prosíme Ta, íehnaj naSu vyehovu.

Ék: 315.
Prekladal: Július LanStíak

Slávnosti Ducha Svatého sú nie len pamiatkou turic- 
nyeh udalostí, ale sú aj dnami narodenia cirkvi.

Mnohíhovoria o cirkvi bez toho, íe  by si vídy uvedo- 
movali, őo je  cirkev, akyje je j pővod a poslanie. Vidia len 
vonkajSie zriadenia cirkvi, je j organizáciu, to, öo je  na 
cirkvi Tudského, a zabúdajú na je j základy v diele Bo- 
íom , v diele Ducha Svátého.

Treba sa zaoberat’ s otázkou, őo je  cirkev.
Cirkev má základ v Bohu a nie őloveku. Je duchovné 

spoloöenstvo a patrí Kristovi. Apóitól Pavel vyznáva: 
„Kristus je  hlavou cirkvi“ (E f 5,23). Jednötlivf veriaci sú 
údmi tohto tela. Kristus toto svoje telő opatruje a iiví, o 
vietkych veriacich sa stará. On je  SpasiteTom tela.

Cirkev je  Boiia cesta a dielo za őlovekom. JeziS prvf- 
krát spomína svoju cirkev slovami: „vystavím si cirkev“ 
v M t 16,18. Zaloíenie cirkvi pősobením Ducha Svatého 
je  zazngmenané v druhej kapitole Skutkov apoStolov. V 
období svätoduSnych sviatkov chcel by som zdőraznit’ 
súvislost’ medzi pősobením Ducha Svátého a cirkvou. 
Boíie konanie utvára predpoklady pre cirkev tym, íe  
Boh poslal svojho Syna a tohto Syna Boiieho mőíeme 
póznát’ v cirkvi, ktorú Duch Svátf zhromaíduje a ktorej 
vyjavuje JeíiSa Krista ako základ íivota.

Svoju view  v Boha vyznávame v apoStolskom vyzna- 
n í viery hned za vyznaním: Verím v Ducha Svátého na- 
sleduje: v svátú cirkev vieobecnú.

Cirkev je  svátá, ale nie preto, ieby pozostávala zo sa- 
mych dokonalych, bezhrieSnych Tudí. Tvoija ju  ti, ktorí 
sa nachádzajú na ceste posvátenia. Svátost’je  darom Du
cha Svátého. Do cirkvi nepatria Tudia, ktorí by svojou 
mocou a úsilún získali dokonalost’, ale Fudia, ktorí sú 
Duchom Boíím  posvácovaní. Cirkev je  zhromaídením 
nedokonalych Tudí, kde uznávame presilu Boiieho pőso
benia nad hrieSnostőu. Preto naáa viera vyznáva: svátú 
cirkev.

Cirkev je  aj vSeobecná. To znamená, íe  krest’ania pat
ria pod Krista, ktoty vládne nad nami skrze svojho Du
cha. V cirkvi Kristus je  riőinny.

Cirkev je  zhromaídenie v ktorom sa správne káie 
evanjelium a v ktorom sa sviatosti prisluhujú pod Fa toho, 
ako ich Kristus ustanovil. Toto je  podstata a poslanie 
cirkvi. Evanjelium je  cirkvi hlavnfm znakom. Bez evan- 
jelia niet cirkvi.

Je naSou povinost’ou híadat' odpovede na otázky o 
Duchu Svátom, tym viac, íe  poőúvame, íe  v cirkvi dnes 
je  málo svedőiaceho ducha. Ducha uhasujeme, lebo viac

sa spoliehame na to őo m y konáme. V krest’anstve dnes 
zisfujeme slabosti, nedostatoőnosti, málo ohűa. A to nie 
preto, íe  by sa Duch Sväty od nás vzdialil, ale len preto, 
ie  m y sme sa od Neho vzdialili a Jeho pősobenie si ne- 
vyprosovali. Vidíme dokiad na uőeníkoch: őím boli, kym  
sa spoliehali len na seba, kym ich neovládal Duch Sväty. 
Cirkev vznikla, napredovala, íila a zápasila len tak, íe  
Duch Sväty pri nej je  a stále povoláva a zhromaíduje, 
osvecuje, posvácuje a pri viere cirkev udríiava a svojími 
darmi obohacuje. Z  viery rastie cirkev, ktorá je  darom 
Boíím.

Duch Sväty ukazuje na Krista, napomáha nás spoznat’ 
podstatu Krista, a to, íe  koho v Kristu mámé. Clovek 
sám od seba nemőie preniknút’ do tajomstva Boiieho. 
Boh koná naSu spásu: privádza k  divu viery v Krista. 
Duch Sväty aj dnes prichádza a pracuje tam, kde sa zves- 
tuje náS Pán, a tak vytvára na tomto svete cirkev.

Cirkev má veiké zasiúbenie: Kristus je  s nami do kon
ca vekov skrze Ducha Svátého. V Nőm koná, vedie a 
spravuje cirkev. Preto patrí do Kréda aj cirkev. JeíiS nie 
naprázdno dal poverenie kTúőov kráTovstva nebeského 
nielen Petrovi, ale aj ostatnftn. To je  podstatná iíloha 
cirkvi a je j úradu, lebo má dősledky siahajúce az za hra- 
nice zemského íivota, lebo odpusteniu príslúcha aj 
vzkríesenie a veőnf iivot.

Uőenie o moci kTúőov kráTovstva nebeského treba 
správne chápat’ v zmysle celého Písma. Je to sluíba 
cirkvi őloveku v najtaisej situácii, ked  ho t’a íí hriech. 
Sluíba, ktorá sprostredkuje odpustenie hriechov. Vérit’ 
moc kTúőov znamená vérit’slovu Boíiemu. Bez viery niő 
neosoíí. V tomto Krístovom dare má cirkev istotu, íe  ju  
ani brány példa, ani smrt’nepohltí. Preto patrí do Kréda: 
„verím tela z  mftvych vzkríesenie a iivot veőnf“.

Hovorí sa, íe  ani dva listy na ströme nie sú rovnaké, 
tak moíno povedat’, íe  ani v cirkvi, rozSírenej na svete, 
nemusí byt’ vSetko rovnaké. Jednota cirkvi znamená 
vlastne jedinost’ cirkvi. Prípustené sú urőité rozdiely, ale 
nie v základnych veciach. Slovo a sviatosti musia byt’ 
vSade rovnaké. Nie je  potrebné, aby boli rovnaké Tudské 
obrady. Duch Sväty rőznymi cestami viedol a privádza] 
Tudí ku Kristu. M y prosíme, aby pri jestvujúcej rozliő- 
nosti darov, Duch Sväty spájal nás so vSetltym, ktorí do 
cirkvi patria.

Sme cirkevníci, veriaci krest’ania, milujúci Boha, tak 
,Jcandidáti“ v Kristu pripravenej veőnosti.

• Cselovszky
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NAPRÓL  NAPRA
„Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én 

telkemmel! Mondja a seregek Ura.” (Zak 4,6)

VASÁRNAP Jézus Krisztus mondja: Aki énhozz ám 
jön, azt én nem küldöm el. Jn 6,37 (Zsolt 36,8; Zsolt 
118,24-29; Zsolt 100; Zsolt 104,24-35; Jn 14,23-27; 
ApCsel 2,1-8; Zsolt 118,15-29). Volt már eset, hogy 
elküldtem a koldust, mert tudtam, hogy szélhámos, 
hogy jót vigyorog a markába, ha elhiszem a meséjét, és 
zsebre tehet valamit. Jézus soha nem küld el magától. 
Talán nem azt adja, amit mi akarunk kicsikarni tőle. 
„Bizony koldusok vagyunk...” Engedjük-e, hogy ki
emeljen megrögzött életformánkból, hogy felemelje 
tekintetünket?

HÉTFŐ Igazságodról beszél a szám és szabadító tet
teidről mindennap, bár nem tudom felsorolni őket. 
Zsolt 71,15 (ApCsel 4,20; Mt 16,13-19; lKor 12,4-11; 
ApCsel 3,1-10). „Miért éppen én?” -  kérdezzük sok
szor csak a faltól, zsörtölődve egy peches nap után, a 
munkatársunktól dühösen, ha megint ránk hagyta az ő 
feladatát, az Istentől vádaskodva és számonkérőleg, 
ha tragédia ér minket, vagy szereltünket. De ugyanezt 
kérdezték sokszor Isten kiválasztott emberei is, ha 
azon vették észre magukat: személyesen Isten bízta 
meg őket valamivel. Néha így is sikerül: „Miért éppen 
engem szeret ennyire az Isten?”

KEDD A tanítványok azonban megteltek örömmel és 
Szentlélekkel. ApCsel 13,52 (Hab 3,18; Ez 36,22-28, 
ApCsel 3,1-10). „Azért ilyen nehéz, mert tele van tej
jel” -  mondta újszülött kisöccsére a hároméves lá
nyom. De a gyerekek pont ennyire „tele” tudnak len
ni egy nap élményével, a várakozás izgalmával, biza
lommal, vagy éppen félelemmel. S ha olyanok nem le
szünk, mint a kisgyermekek -  egészen tele örömmel és 
Szentlélekkel... TÍidunk-e akkor tanítványok lenni...?

SZERDA
ugyanaz.

Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké 
Zsid 13,8 (Zsolt 145,13; lSám 3,1-14;

ApCsel 3,11-16). Komoly megpróbáltatás valakit, akit 
ismertünk és szerettünk életerősnek, vidámnak, szép
nek, látni leépülni, tehetetlenné válni. Az is elgondol
kodtató, ha magunkon vesszük észre: nem úgy jár a 
kezünk, a lábunk, az agyunk, mint régen. Jézus Krisz
tus nem öregszik. Lépést tud tartani a problémáink
kal. Sőt! Éppen nekünk kell megpróbálni az ő nyomá
ba lépni, öreg vagy fiatal lábakkal, de az örökkévaló
ság fényében élő lélekkel.

CSÜTÖRTÖK Az Isten nem vetette el az ő népét, 
amelyet eleve kiválasztott. Róm 11,2 (5Móz 7,6; Ef 
4,11-16; ApCsel 3,17-26). „Már azt hittem, harag
szol.” -  Milyen megkönnyebbülés ezt múlt időben 
mondani, meggyőződni róla, hogy amit elrontottnak 
éreztünk, talán mégsem reménytelen. Jó, hogy Isten 
nem hagyja egykönnyen elrontani hozzá fűződő kap
csolatunkat.

PÉNTEK Amit pedig szóltok vagy cselekesztek, 
mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az 
Atya Istennek őáltala. Kol 3,17 (Zsolt 60,14; Gál
3.1- 5; ApCsel 4,l-12).Másnak a nevében tenni bár
mit is azt jelenti: az ő felelősségére teszem, amit te
szek. Aki minden dolgában folyton csak Jézusra hi
vatkozik, az valószínűleg igyekszik .ezzel megúszni a j 
saját felelősségét. Akkor képviseljük hűen Ürunkat, 
ha átérezzük: amikor megengedte, hogy a nevében j 
járjunk, fokozott felelősséget helyezett ránk. A leg
szentebb névre hozunk szégyent, ha méltatlanokká 
válunk.

SZOMBAT Gondolj ránk! Ne bontsd fel a velünk kö
tött szövetséget! Jer 14,21 (ApCsel 3,25-26; Zak
4.1- 14; ApCsel 4,13-22). Isten meghallotta a kérést. 
Gondolt ránk. Azért öltött emberi testet, hogy meg
értsük: tudja kik vagyunk, tudja, hogyan élünk, tudja 
mennyire szükségünk van erős szövetségesre.

Lacknerné Puskás Sára I

I I i\ i  pv I ^  I m 'w U

ELŐ VÍ
A

Árvaság
Szánjuk a gyermeket, aki árva

ságra jutott és nem ismeri az édes
anyai ölelés örömét, az édesapa 
szeretetének biztonságát. Szánjuk 
a gyermeket, akinek a családi élet 
boldogító élményei helyett a va
sárnapi láthatások feszültségét 
kell újra meg újra átélnie, mert 
szülei elváltak. Ha elfásult szi
vünkből hiányozna ez a< szánalom, 
akkor a tudomány józan érvei 
meggyőzhetnek arról, hogy a gyer
meki kötődés hiánya veszélyezteti 
a gyermek testi-lelki fejlődését és 
súlyos torzulásokat idézhet elő.

Éppen így szánnunk kell a fel
nőttet is, aki csak a kiszámíthatat
lan Sorsról tud, aki szerencséről és 
balszerencséről beszél, aki maga 
fölött a nagy Semmi ürességét lát
ja és nem tudja Istent így szólítani: 
Atyám! Bizony szánandó az em

ber, aki nem éli át az Isten-gyer
mekség örömét, az Atya szereteté
nek biztonságot adó elrejtettségét, 
azt a békességet és reménységet 
adó tudatot, hogy tartozom Vala
kihez, akinek szeretetétől semmi 
el nem szakíthat. Ha a közöny ki
ölte volna már belőlünk a szánal
mat, döbbentsen meg a sok-sok 
„Isten-árvaságra” jutott élet tragé
diája.

Énnek a szánalmas élethelyzet
nek oka, hogy az ember kitépi ma
gát Isten szeretetéből és tékozló 
fiú módjára, nagyképű magabiz
tossággal önálló úton indul szeren
csét próbálni. A  tapasztalat szerint 
nem sok sikerrel. Hamarosan ki
derül, hogy az ember kevés önma
gának. A világ minden kincse is 
kevésnek bizonyul, hogy életét 
megelégítse. Újabb reménytelen

próbálkozások helyett be kellene 
látni felelősségünket. Nem az em
beri sors elkerülhetetlen jellemző
je ez az árvaság, hanem elhibázott 
döntéseink következménye.

Isten azonban nem hagy ma
gunkra minket. Szentlelkével biza
lomra bátorít hogy nem vagyunk 
árvák, mert 0  él és nem tagadott 
ki minket. A vasárnapi láthatások 
feszélyezettsége, az elidegenedés, 
az Isten-hiány kínos érzése helyett 
átélhetjük az önfeledt gyermeki 
örömöt: van Istenünk, van 
Atyánk! Lobogó pünkösdi öröm 
ez! Isten atyai szeretetének köze
lében feloldódik a lélek görcsös 
szorongása, elcsitul az ideges belső 
vibráció. Rádöbbenek arra, hogy 
nem ismerős vagy ismeretlen ha
talmak játékszere vagyok, hanem 
Isten gyermeke és így örököse is 
Isten eljövendő országának.

Ez a pünkösdi csoda.
Madocsai Miklós

PUNKOSDHETFO IGEJE
LE LK I DOLGOK LE LK I EM BEREKNEK
lK or 2,11-13

De jó lenne így élni gyülekezete
inkben! Valóban az kötne össze min
ket, ami a legfontosabb. Nem lenne 
annyi felesleges beszéd és cseleke
det, hanem a döntő minden alkalom
mal a lelki élet lenne. Igazán erre is 
van szükségünk. Az elcsendesedésre, 
a megállásra és egymás hitében tör
ténő osztozásra. Tele van a környeze
tünk megromlott és erősen elhaszná
lódott anyagokkal, sőt termeljük is 
naponta a veszélyes hulladékot bősé
gesen. De lennie kell egy helynek, 
ahol még tiszta a víz, egészséges az 
étel és nyugodt a környezet. Milyen 
jó, ha ilyen hely a gyülekezetünk. Mi
lyen jó így betérni a templomainkba, 
és hallgatni a prédikációt. Pünkösd 
után pedig ez a tanítványok útja. Ne
künk sincsen ma más feladatunk és a 
küldetésünk is erre szól, hogy lelki 
dolgokkal és lelki emberekként él
jünk Krisztus követésében. Ne a sze
mélyi kérdések és ne is az anyagiak, 
hanem a „belső utak” kérdései legye
nek a legfőbb témáink. Nem azt kell 
felhangosítanunk, hogy beteg a kör
nyezetünk lelke, hanem rámutatni 
arra, hogy van lehetőség a lélek
gyógyul ásra és a rehabilitációra. 
Nem a negatív mondatoké az idő 
Pünkösd után, hanem a bátorító, vi
gasztaló üzeneté. Pál apostol szavai
nak igazi lendülete is onnan ered, 
hogy egy „kiégett lelkű városnak”, 
Korinthusnak is megmentő irányt 
hirdet meg.

A gyülekezet belső viszályaira is 
csak egyetlen gyógyszert tud még
említeni: ne önmagukon tájékozód
janak, hanem az Ur gondolatát ku
tassák. Számunkra is az egyik legna
gyobb kísértés az, amikor képtele
nek vagyunk felülemelkedni apró- 
cseprő gondjainkon és sértődésein
ken. Ott maradunk a saját világunk 
rendkívül szűkös és félrevezető ut

cájában. Uralkodik rajtunk a „napi 
világ”, a „testi világ” vagy az „érdek
világ”. Pünkösdkor friss erő és új 
lendület árad felénk. Ami hihetet
len volt, az válik valósággá. A ma
gukba roskadt tanítványok, a befeje
zettség szomorúságával telített, csa
lódott emberek válnak energiaköz
ponttá. Akikre már nem számított 
senki sem, azok állnak fel és szólnak 
úgy, hogy a hallgatóság abban az ál
lapotban figyeli őket, ahogy Ézsaiás 
jövendölte: „Amit szem nem látott, 
fü l nem hallott és ember szíve meg 
sem sejtett”. Nincs ennél szebb pilla
nat a hit útján. Átélni azt, hogy ere
je van a szónak és visz magával min
ket a prédikáció, a vigasztaló üze
net. Aki egyszer megtapasztalja en
nek a különleges ajándéknak az 
ízét, az visszakívánkozik oda újra. 
Sérült lelkű világnak és összetört 
lelkű embereknek szól mai igénk 
egyértelmű biztatása: ne hagyjuk el-. 
veszni a „lelki” jelzőt sem a gyüleke
zeti, sem a személyes életutunk elől. 
Amikor pedig Isten adja nekünk a 
lelki módon történő gyógyulást, él
jünk vele és segítsünk így élni má
soknak is.

Pünkösd igazi nagy ajándéka, 
hogy „Istenből való Lelket kaptunk, 
hogy megismerjük mindazt, amit Isten 
ajándékozott nekünk" (lKor 2,12). 
Csak a Lélek által lehet bennünk iga
zi bölcsesség, hogy felismerjük az Is
ten által óhajtott utat életünkben, és 
ne a magunk „eszméi” vezessenek 
minket. Az apostol most sem tud 
mást odaállítani a felsőbbrendűségi 
tudattól átitatott korinthusiak elé, 
mint a Jézus Krisztusban történt ki
nyilatkoztatást. Ez pedig a kereszt 
bölcsessége. Itt tanulhatunk mi is 
alázatot, hogy lelkünket Krisztushoz 
emeljük.

Szabó Lajos

IMÁDKOZZUNK!
Hálát adunk társainkért és testvérein

kért, akiket nekünk adtál életünkben. 
Add meg azt, hogy egymást segítsük és 
bátorítsuk. Ne engedd az egymás ellen in
duló szavainkat, hanem taníts nekünk 
gyógyító és életújító mondatokat. Tégy 
minket reménységet sugárzó, pünkösdi 
tanítványokká. Ámen.
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PÜNKÖSD HÉTFŐJÉN a liturgikus 
szín: piros. A délelőtti istentisztelet oltá
rt igéje: Jn 6,44-47; az igehirdetés alap- 
igéje: lKor 2,11-13. AZ ÜNNEP ÉNEKE: 
231.

M I IS  PÜNKÖSDI CSODÁRA SZO R U LU NK ...
ApCsel 2,14-22 (32-33)

ban kiáltani és könyörögni a Lélek 
kitöltéséért. Hiába van jól szerve
zett és emberileg bebiztosított je
len, sőt látszólag jövő is a közössé
geinkben, ha nem járja át a Lélek 
erejének igazi tüze, nem képes 
vonzóvá és nélkülözhetetlenné 
válni az életünkben.

Péter apostol templomi beszéde 
egyidejűleg a legkeményebb ítélet 
és a kegyelem elfogadásának meg
hirdetése. Igazi feszültség rejlik 
benne. Ahogy ma is, úgy még az 
első Pünkösdkor is voltak, akiket 
szíven találtak a szavai, és voltak, 
akik nem tudtak mit kezdeni ve
lük. De akik valóban odafigyeltek 
és befogadták az üzenetet, azok 
„láttak és hallottak is”. Dinamiz
mus, energia és új életforma lett 
sokak ajándéka. Pünkösd az az ün
nep, amikor el lehet jutni oda, 
hogy felviduljon a szív és ujjongjon 
a nyelv. Itt nincsen semmi kicsi
nyesség vagy aggódás, itt egyedül 
egy hatalmas ráhagyatkozás lehet 
a mi szerepünk. Isten az igazi cse
lekvő. Higgyük el ezt a mi szemé
lyes életünk területén is. Figyel
jünk sokkal bátrabban az ő útmu
tatására, hogy fel tudjuk fogni a 
jelenidő drámai feszültségét: Pün
kösd a mai nap nagy lehetőségét 
hirdeti, hogy valóban úgy éljünk, 
mint akik tudják az igazi „alap
igét”: „kitöltők Lelkemből minden 
halandóra” (ApCsel 2,17). Élet és 
újulás csak innen indulhat el kö
zöttünk is.

Szabó Lajos

Minden Pünkösdkor újra kell 
tanulnunk egy klasszikus tananya
got. Akárhogyan is igyekszünk 
megmagyarázni az egyház megma
radásának okát, a végső érv min
dig csak a csoda lehet. Mennyi ke
serves esemény és furcsa viselke
dés kapott helyet az egyházi élet 
tegnapjában! Mennyi alkalmatlan
ság, ügyetlenség vagy lelketlenség 
fér el sokszor a keresztyénség jele
nében is! Képtelenek vagyunk 
megszólítani azokat, akiknek leg
inkább szüksége lenne Jézus sza- 

I  vára. Nem juthatnak el hozzánk 
azok, akiknek legjobban kellene a 
törődés és a vigasztalás. Ami néha 
ennél is rosszabb: tudomást sem 
veszünk a mulasztásainkról, mert 
úgy érezzük, mi megtesszük a ma
gunkét.

Péter apostol mai igehirdetése 
nem hagy nyugton minket. Nem 
engedi meg a kényelmes, jól meg
szokott pünkösdi ünneplést. Mint 
minden értékes igehirdetés, úgy ez 
is nyugtalanít és ébreszt. Amikor 
Isten igéje valóban szól, akkor em
berek figyelme odairányul az ige
hirdetőre. Nem úgy idézi Péter 
Jóéi prófétát a múltból, hogy hall
gatóinak kellemes történelmi utat 
lehetne megtenniük hallgatva az 
igehirdetést, hanem a jelenben al
kalmazza a régi nagy dörgedelmes 
szavakat. Nem nosztalgiával me
reng a régiek nagy teljesítményén, 
hanem kiemeli a múltból azt, ami 
sorsdöntő ma és életmentő üzenet. 
Pünkösd ott valóság, ahol a Szent
lélek eleven erővel szólít meg min
ket. A múlt nagy alakjait is akkor 
tesszük méltó helyükre, ha mai ér
tékeket tudunk közvetíteni rajtuk 
keresztül is. Senki sem meri két
ségbe vonni azt, hogy ég az euró
pai keresztyénség lába alatt a talaj 
napjainkban. Sok a kimondott 
vagy titkon hordozott kritikus kér
dés a hagyományos keresztyén út
tal kapcsolatban a mi közvetlen 
környezetünkben is. Nincs egyedül 
az, áld ma lelki értékek életmentő 
erejét hiányolja. Fájdalmas az 
üresség, a bizonytalanság és az 
erőtlenség. Pünkösdre érett hely
zetünk valóság napjainkban. Fel 
kellene ismernünk végre, hogy 
más esélyünk nincsen, mint való-
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IMÁDKOZZUNK! 
Szentlélek Isten! Vizsgáld meg az 

életemet és eme(j ki a céltalanság és 
reménytelenség fogságából, Ihníts 
meg úgy feltekinteni, hogy bízzam Is
ten vezetésében és bátran hagyatkoz
zam arra az üzenetre, amit mai bi
zonyságtevők igehirdetéséből hallok. 
Igehirdetőt és igehallgatót te ajándé
kozz meg életújító csodával. Teremts 
Pünkösdöt közöttünk és bennünk! 
Ámen.

Evangélikus Rádiómisszió: 18.00-tól, 
41 m-es rövidhullám, 7355 kHz. 
május 17. szombat: Lélektől lélekig, 
május 18. vasárnap: „Elő vízcseppek” 
-  igemeditációk.
Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 
19.

i O  E  W  I  E á  I r i

DEÁK TÉRI
ORGONAZENÉS ÁHÍTAT 

május 25-én, vasárnap 18 órakor
ÁMENT LUKÁCS 

Purcell-, Bach-, C. Franck
és Boelmann-műveket játszik

Ft. Az 1000,- Ft előleg befizetéséhez 
csekklapot küldünk a jelentkezőknek. 
Határidő: június 1. Címünk: 1085 Buda
pest, Üllői út 24. Vezetőség

1997. május 18-án 
Pünkösd vasárnapján 

18 órakor
a Bécsi kapu téri evangélikus 

templomban 
evangélikus, református, 

római katolikus és görög katolikus 
liturgikus énekekből összeállított

VESPERÁS ISTENTISZTELETET 
tartunk.

Erre az ökumenikus istentiszteletre min
den testvérünket szeretettel várjuk.

OROSHÁZA
Dr. Frenkl Róbert országos felügyelő 

és felesége látogatást tettek a gyülekezet
ben. Az országos felügyelő trAz egyház ma 
és holnap" címen tartott előadást a pres
bitérium kibővített ülésén. A vendégek 
meglátogatták az orosházi evangélikus 
óvodát és általános iskolát, dr. Frenkl Syl
via pszichológus ,„4 keresztyén nevelés”- 
ről tartott előadást a pedagógusoknak.

CSÖMÖR
Ifjúsági Gyülekezeti Ház szentelése 

lesz május 19-én, pünkösdhétfőn du. 4 
órakor. A szolgálatot D. dr. Harmati Bé
la püspök végzi. Az érdeklődőket szere
tettel várja a Csömöri Evangélikus Gyü
lekezet.

FELHÍVÁS
Keressük azokat a testvéreinket, akik a 

hajdani Protestáns Árvaház lakói voltak 
(VII. kér. Szegényház tér).

Szeretnénk épületünk fennállásának 
120. évfordulóját megünnepelni, s tiszte
letbeli vendégként meghívni a volt lakó
kat.

Jelentkezési cím: Gaál Jánosné igazga
tó, Evangélikus Kollégium, 1077 Buda
pest, Rózsák tere 1. Tel.: 342-9369

Az EVANGÉLIKUS ÉRTELMISÉGI 
MŰHELY a Deák téri Gimnázium dísz
termében tartja összejövetelét május 21- 
én, szerdán du. 6—fél 9 óra között. Téma: 
„Felebaráti szeretet a mindennapi életben". 
Előadó: dr. Kopp Mária professzor, a SO
TE Magatartástudományi Intézet igazga
tója. Meditáció: Balicza Iván.

A KÜLMISSZIÓI EGYESÜLET má
jus 26-án, hétfőn du. fél 6-kor a kelenföl
di tanácsteremben (XI., Bocskai út 10.) 
soron következő összejövetelén Lehoczky 
József tart diaképes beszámolót a finn
ugor nyelvrokonaink közötti missziós 
szolgálatról. A misszió barátait és minden 
érdeklődőt szeretettel várunk nemcsak 
erre az alkalomra, hanem nyári konferen
ciánkra is. Piliscsabán július 9-12. szerdá
tól szombatig lesz a Rádiómisszióval kö
zösen tartott program Jézus ígérete alap
ján: „Veletek vagyok minden napon!". 
Evangelizáló igehirdetéssel Koskai Er
zsébet és Bácskai Károly szolgálnak. A 
missziói felelősségtudatot bajor, finn, 
osztrák vendégek és a hazai missziók kép
viselői erősítik előadásaikkal.

Határon túlról érkező testvérek és fia
talok részére anyagi támogatást igyek
szünk biztosítani. A részvételi díj 2100,-

HELYREIGAZITAS
Lapunk április 27-i számának hírei kö

zött a börtönöknek juttatott biblia közlé
sébe tévesen került az Országos Elnökség 
neve. Az adományozó neve helyesen: Á 
Magyar Bibliatársulat Alapítvány.. Elné
zést kérünk az elírásért.

BORTONSZOLGÁLAT 
Imádkozzunk azért, hogy a Lélek hatá

sa alól senki ne vonhassa ki magát. Ren
dítse meg és érintse meg a magukba zár
kózottakat is!

KELENFÖLD
Május 18-án, a pünkösdi 11 órai isten- 

tisztelet után lesz Kéri Ádám képzőmű
vész kiállításának megnyitása.

ISTENTISZTELETI REND
■udapéataii! 1997. május 19.

I„ Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Balicza Iván; 
de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; de. 11. 
(úrv.) D. Szebik Imre; du. 6. (ökum. vesperás) 
Balicza Iván; H„ Modori u. 6. de. fél 10. 
Csizmazia Sándor; Pesthidegkút, II., Ördög
árok u. 9. de. fél 11. (útv.) Rihay Szabolcs; Bé
kásmegyer, III., Víziorgona u. 1. de. fél 9. 
Thumay Béla; Csillaghegy, III., Mátyás klr. u. 
31. de. 10. (úrv.) Donáth László; Óbuda, ÜL, 
Dévai Bíró M. tér de. 10. (úrv.) dr. Szabó Lajos; 
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. 
Gerőfi Gyuláné; VII., Városligeti fasor 17. de.
II. (úrv.) Uve Hofmänn (Trostberg.); du. 4. sze- 
retetvendégség; VÉDI., Üllői út 24. de. fél 11. 
Kertész Géza; Vili., Rákóczi út 57/b. de. 9. 
(szlovák) Cselovszky Ferenc; VDL, Karácsony 
S. u. 31-33. de. 9. Kertész Géza; VIII., Vgjda P. 
u. 33. de. fél 10. Fabiny Tárnáit; IX., Thaly Kál
mán u. 28. de. 11. dr. Rédey Pál; Kőbánya, X., 
Kápolna u. 14. de. fél 11. Fabiny Thmás; X., Ke
repesi út 69. de. 8. Ihmásy Thmásné; Kelenföld, 
XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) Szeverényi Já
nos; de. 11. Szeverényi János; du. 6. Ferenczy 
Erzsébet; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. (úrv.) 
Ferenczy Erzsébet; Budagyöngye, XII., Szilágyi 
E. fasor 24. de. 9. Madocsai Miklós; Budahegy
vidék, xn„ Tarcsay V u. 11. de. 9. (úrv.) 
Kőszeghy Thmás; de. 11. (konfirmáció, úrv.) 
Kőszeghy Thmás; du. fél 7. Thkács József; XHI., 
Kassák L. u. 22. de. 10. ifi. Kendeh György; 
XHI., frangepán u. 43. de. 8. ifi. Kendeh 
György; XIV, Lőcsei út 32. de. 11. (konfirmá
ció, úrv.) Ihmásy Thmás; XIV, Gyarmat u. 14. 
de. fél 10. Ihmásy Thmásné; Pestújhely, XV, 
Templom tér de. 10. Rafael József; Rákospalo
ta, XV, Régi Fóti út 73. (Nagytemplom) de. 10. 
(úrv.) Bolla Árpád; Rákosszentmihály, XVI., 
Hősök tere 11. de. 10. dr. Kamer Ágoston; 
Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. fél 11. (úrv.) 
Blatniczky János; Mátyásföld, XVI., Prodám u. 
24. de. 9. (úrv.) Blatniczky János; Rákoshegy, 
XVH., Tessedik tér de. 9. (úrv.) Kósa László; 
Rákoscsaba, XVQ., Péceli út 146. de. 9. (úrv.) 
Péter Attila; Rákoskeresztúr, XVH., Pesti út
III . de. fél 11. Kósa László; Rákosliget, XVH„ 
Gózon Gy. u. de. 11. (úrv.) Péter Attila; Pest- 
szentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. (úrv.) 
Havasi Kálmán; Pestszentimre, XVIII., Rákóczi 
út 83. (ref. templom) de. háromnegyed 8. (úrv.) 
Havasi Kájpián; Kispest, XIX., Templom tér 1. 
de. 10. (úrv.) Széli Bulcsú; Kispest, XIX., Hun
gária út 37. de. 8. Széli Bulcsú; Pesterzsébet, 
XX., Ady E. u. 89. de. 10. (úrv.) Győri János Sá
muel; Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11. (úrv.) 
Lehoczky Endre; Budafok, XXH., Játék u. 16. 
de. 11. (úrv.) Solymár Gábor; Budaörs, (ref. 
imaház) de. 9. (úrv.) Endreffy Géza; Törökbá
lint (rét templom) du. 3. (úrv.) Endreffy Géza;

PÜNKÖSD ÜNNEPÉN a liturgikus szín: 
piros. A délelőtti istentisztelet oltárt igé
je: Jn 14,16-21; az igehirdetés alapigéje: 
ApCsel 2,14-22, 32-33. HETI ÉNEKEK:' 
234,239.

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELET A 
MAGYAR TELEVÍZIÓBAN: május 18- 
án, Pünkösd vasárnapján a TV1 de. 11 
órai kezdettel Körmendről sugároz isten
tiszteletet Igét hirdet: Zűgn Tamás espe
res-lelkész.

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELETET 
közvetít a Magyar Rádió a Kossuth adó 
hullámhosszán május 19-én, Pünkösd 
hétfőjén de. 10.05 órakor Bánkról. Igét 
hirdet Németh Zoltán, a gyülekezet lelké-

■K

pest, Állomás u. 14. Telefon: 260-7065 vagy 06- 
30-492-915.

Evangélikus munkás, 30-as éveinek végén, 
185 cm magas, barna, nőtlen, elegáns és barátsá
gos, nem dohányzó, nem ivó, saját házzal, autó
val és kis gazdasággal keres evangélikus hölgyet, 
35 évesig, közös jövendő céljából -  Romániából, 
Erdélyből is. Német nyelvtudás szükséges. Né
met nyelvű jelentkezéseket Holler Bernhard 
7563 Königsdorf, Austria címre kérek.

GOMBOS LAJOS 
aranykoszorús harangöntő mester

2162 örbottyán, 
Rákóczi út 119. Pf. 3. 
Tilefon: 06/28-360-175 
Budapesti iroda;
XIII., Jász u. 60/B 
Telefon: 330-6394

tc
so

TÖRJÉL

TORONYÓRÁK konzerdtn
világszínvonalon 

Kvarc* és rádióvezérléssel, 
pcsolóórák, harang vlllaaoeíláa 

TORONYÓRAIPARI TÁRSULÁS 
8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 6. 

TeL:(22)312-235

HALÁLOZÁS *
Ruga Jánost, a béri gyülekezet szám

vevő bizottsági elnökét az Úr április 13- 
án hirtelen elszólította. Tisztségét mindig 
figyelemmel, hűséggel látta el. Temetésén 
Hós 6,1-2 alapján szólt a vigasztaló ige.

’’W s m Hh m íh íb b b Éi í I s b í
Könyvelőt (részmunkaidőben is!), valamint 

ápolónőket és gondozónőket sürgősen felve
szünk a SAREPTA Szeretetotthonba. Jelent
kezni a 176-8590-es telefonon, vagy 1029 Buda
pest, Báthori L. u. 8. számon lehet. Kérjétek az 
aratás Urát -  küldjön munkásokat...!

Konkoly Művek. Ibronyóra és harangjáték, 
harangvillamosítás, elektronikus vezérlőóra ké
szítése. 5 éves teljes körű garancia. 1102 Buda-

Evangélikus
Élet

A Magyarországi 
Evangélikus Egyház hetilapja 
Felelős szerkesztő 
és kiadó: TOTH-SZÖLLŐS MIHÁLY 
Szerkesztőség és kiadóhivatal 
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ORSZÁGOS
e v a n g é l ik u s

HETILAP ARA: 40 FT

E z é / t  n em  kell a zo n  vitázni, h o g y  m ikén t le h e t Isten

Atya, Fiú é s  S zen tlé lek  

é s  m é g is  egy , m ert m in d ez  ú g y is  m egfogh ata tlan .

L egyen  e lég , h o g y  ig é jé b e n  m aga  Isten  

állítja e z t  m agáról. M icsoda  v ig a szta lá s ez!  

H iszen  lám  a te lje s  szen th á ro m sá g  

m in degyik  s z e m é ly e  a zo n  van, h o g y  e  s z e g é n y  

nyom oru lt e m b e r t Isten  o rszá g á b a  s e g íts e .

L u th e r
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A TARTALOMBÓL —
„NEVELD A GYERMEKET A NEKI 

MEGFELELŐ MÓDON”

KÓRUSTALÁLKOZÓ BÉKÉSCSABÁN

CUKRÁSZDÁBÓL -  FINNORSZÁGBA

Az Egyházak Világtanácsa 
Elnökeinek

Pünkösdi Üzenete 1997
Pünkösd napján a jelenlévők meglepetéssel és csodál

kozással vették tudomásul, hogy mindannyian a maguk 
nyelvén hallják a galileaiak beszédét.

Isten pünkösdi ajándéka az, hogy saját nyelvünkön 
hallhatjuk annak a Jézusnak a történetét, akit Isten nem 
hagyott a halálban. A pünkösdi csoda azonban kifejezi 
azt is, hogy az Evangélium nem korlátozódik egyetlenegy 
nyelvre, vagy kultúrára sem -  az Evangélium mindenki
hez szól.

Az 1996 decemberében, Brazíliában megrendezett Vi
lágmissziói és Evangelizációs Konferencia a maga főté
májával: „Egy reménységre hivatva -  az Evangélium a kü
lönböző kultúrákban” arra törekedett, hogy a pünkösdi 
Lélekben jobban megértse az Evangélium kihívását az 
emberi kultúrák számára, valamint azt kutatta, hogy az 
emberi kultúrák hogyan érthetnék meg jobban az Evan
géliumot.

A Konferencia megállapította: „Az Evangélium re
ménysége Isten kegyelmes eljövetelében nyer kifejeződést a 
názáreti Jézusban. Hisszük, hogy az egyháznak továbbra is 
az az elsőrendű feladata, hogy az Isten misszióját megélje az 
Isten világában. Ez a misszió azonban manapság nem ve
hető szűk értelemben -  ez minden tagnak a feladata az egész 
világon, amely magában foglalja a kultúrák változó világá
ban az élet minden aspektusát. ”

Nehéz időkben kell megtapasztalnunk a világ megosz
tottságának új formáit. Halljuk azokat a fájdalmas jajki
áltásokat, amelyeket a politikai és gazdasági igazságta
lanság okoz. Tapasztaljuk a kizsákmányolás által a társa
dalom peremére került tömegek haragját. Megindítanak 
bennünket azoknak a történetei, akiknek reménytelen 
körülmények között kell életük harcát vívni.

A pünkösdi történet betör ebbe a megosztott világba 
azzal a jó hírrel, hogy nem kell törvényszerűen korunk 
megosztottságának áldozataiként élnünk. A Pünkösd a 
népek különbözőségét úgy tartja meg, hogy ugyanakkor 
egybehívja őket a Szentlélek ereje által. Örömmel tekin
tünk azokra, akik meg tudják élni ezt az Evangéliumot a 
megosztottság és töredékesség közepette is, és ezáltal fe
lülemelkednek az elkeseredettségen, táplálják a remény
séget és építik a közösséget.

Pünkösd arra hív mindannyiunkat, hogy visszautasít
suk a félelemnek és megosztottságnak lelkületét az által, 
hogy nyitott szívvel fordulunk Krisztus -  az Egyetlen Re
ménységünk felé. Pünkösd közösségeinkkel együtt arra 
hív, hogy párbeszédre lépjünk a kirekesztettekkel, hogy 
gyógyítsuk a türelmetlenség által okozott sebeket, s hogy 
megtaláljuk annak módját, hogy megéljük az Isten egész 
emberiséget átölelő szeretetét.

Az Egyházak Világtanácsa Elnökei:
Prof. Anna Marie Aagaard, Hojbjerg, Denmark 
Bishop Vinton Anderson, St. Louis, United States 
Bishop Leslie Boseto, Boeboe Milage, Solomon Islands 
Mrs Priyanka Mendis, Idama, Sri Lanka 
Rev. Eunice Santana, Arecibo, Puerto Rico 
His Holiness Pope Shenouda in, Cairo, Egypt 
Dr Aaron Tolen, Yaoundé, Cameroon

EURÓPA-NAP POZSONYBAN 
A város és a Szlovákiai Egyházak Ökumenikus 

Tanácsa védnöksége a la tt EURÓPA-NAPI rendez
vénysorozat volt 1997. m ájus 11-én Pozsonyban.

Az Evangélikus Nagytemplomban ta rto tt záró
rendezvényen az O sztrák  Evangélikus Egyház püs
pöke, a Szlovák Püspökkari Konferencia és a  Szlo
vákiai Református Egyház püspöke mellett egyhá
zunk küldöttsége: dr. H arm ati Béla püspök, Tá- 
borszky László esperes és Szalay Tamás tábori 
püspökhelyettes vett részt.

ORSZÁGOS PEDAGÓGUSKONFERENCIA 
Az Evangélikus Teológiai Akadémia, a  Magyaror

szági Luther Szövetség és az Orosházi Evangélikus 
Iskola országos pedagógus konferenciát rendez 
Orosházán 1997. jú lius 3-tól 5-ig, „Tanítványként 
tanítani -  tanítványok tanítása” címmel.

Jelentkezni m ájus 31-ig lehet Orosházi Evangéli
kus Általános Iskola, 5900 Orosháza, B^jcsy-Zs. u. 
1. címen. A konferencia várható költsége: 2500,- F t

o * ----------i -----------------------------------

BÉKESSÉGRE ÉS EGYMÁS ÉPÍTÉSÉRE TÖREKEDJÜNK!
F e l s z e n te l t é k  2 1 . s z e r e t e t o t t h o n u n k a t

1994. április 24-én Tótkomlóson városavatás volt. 
Ugyanezen a napon helyezték el az alapkövét annak a 
szeretetotthonnak, melynek felszentelésére gyülekezett a 
szép számú sereg most, május 3-án, szombaton délelőtt, 
hogy tanúi legyenek a szeretetotthon első üteme átadásá
nak.

A felszentelés ünnepi szolgálatát Ribár János espe
res végezte, akit dr. Harmati Béla püspök betegsége 
miatt kért fel erre a feladatra. A két békési egyházme
gye lelkészei Táborszky László esperes, az országos 
egyház képviselői, Szemerei Zoltán osztályvezető és 
Kendeh György diakóniai ügyvivő-lelkész; a város or
szággyűlési képviselője: dr. Vastagh Pál igazságügyi 
miniszter, Juhász Pál polgármester és dr. Simon Imre, 
a megyei közgyűlés elnöke, Roszik Mihály az alberti 
szeretetotthon igazgatója a társszeretetotthonok ne
vében volt jelen az ünnepségen.

Három kemény és nehéz év van mögöttünk -  
mondta a gyülekezet lelkésze, Gyekiczky János, ami
kor ismertette az építés történetét. Tótkomlóson 
1945-ig volt ún. „szegényház”, mindazzal amit ez a 
szó a két világháború közti időben jelentett. Az egy
ház számára az elindulást az egyházi ingatlanok 
visszaadásáról hozott törvény végrehajtása jelentette. 
A  kapott kárpótlásból (30 millió forint) indulhatott 
meg a munka. Ehhez járult még az országos egyház, a 
Megyei Önkormányzat, a Népjóléti Minisztérium, a 
Megyei Munkaügyi Hivatal, a bajor diakónia és a Ki
sebbségi Önkormányzat hozzájárulása. így létesül
hetett ez az otthon, mely 70 fő befogadására alkal
mas.

Ami ennél az otthonnál különleges az, hogy az élel
miszer-alapellátást 25 hektár szántó biztosítja. Meg
szerezték hozzá a szükséges gépi felszerelést is a meg

munkáláshoz. Ez a gazdasági tevékenység teremti elő 
az egész évi kenyér-, tej-, hús- és zöldségmennyiséget 
az otthon lakói számára! Még egy jótékony hatása is 
van az otthon meglétének: a kiszolgáló személyzet 
munkanélküliek foglalkoztatására épül, 25 fő a város 
munkanélküliéi közül dolgozik benne.

A felszentelő istentisztelet az otthon udvarán volt. 
A felállított oltárnál Ribár János esperes, Győri Gábor 
espereshelyettes és Gyekiczky János lelkész végezte a 
liturgikus szolgálatot. Mivel a város és a gyülekezet 
kétnyelvű, így volt a szertartásban szlovák nyelvű 
éneklés is és a Miatyánkot szlovákul imádkozták, 
mellette ki-ki a maga nyelvén mondhatta.

Az esperes felolvasta dr. Harmati Béla püspök le
velét, ennek végén az az ige szerepelt, melyet ő is 
alapigéül választott:,„Azokra a dolgokra törekedjünk, 
amelyek a békességet és egymás építését szolgálják” 
(Róm 14,19) Pál apostol levelében az értünk meghalt

és feltámadott Krisztust magasztalja és levelének eb
ben a szakaszában azt mondja el: Mit jelent a kereszt, 
befolyásolja-e életünket és milyen kihatása van min
dennapi életünkre. A  felolvasott mondat innen szólít 
meg bennünket, hogy el ne tékozoljuk az evangéliu
mot. Hogyan viszonyuljunk felebarátainkhoz, különö
sen is azokhoz, akiknek élete kibillent a kerékvágásá
ból. Békesség és egymás építése! Ez az épület mindkét 
célt szolgálhatja. Legyen rajta Isten áldása, hogy itt 
mindenkor tényleg békesség, étel, ital és megnyugvás 
legyen. Tíz köröm kopása lakkozta itt a körmöket, 
nagy csoda, hogy itt áll ez az épület. Legyen hozzá 
mindig megfelelő lelkűiét, hogy békesség háza lehes
sen!

Sokan fejezték ki köszönetüket, s kívántak áldást

az otthon működésére. Vastagh Pál miniszter a gyara
podásjelképének és szimbólumának mondta a létesít
ményt, mutatja, hogy lehet álmodni és jobbá tehető a 
világ! Igazi hazafiak tisztelik mindig azt, amit az egy
ház a történelem során cselekedett. Juhász Pál pol
gármester kiemelte, hogy az egyház szeretetmunkája 
nem csupán elképzelés, hanem valóság, itt törődnek 
az emberekkel, a segítségre szorulókkal. Gyekiczky 
János lelkésznek Tótkomlós város monográfiájának 
egy példányát adta át emlékezetül. Bejelentette, hogy 
a város 100 kötetből álló magyar szépirodalmi és szlo
vák irodalmi és művészeti könyvtárral ajándékozza 
meg az új otthont. Dr. Simon Imre megyei elnök sze
rint a hit teszi a nagy dolgokat, maradjon meg ez a hit.

Szemerei Zoltán azt kívánta az ünneplő gyüleke
zetnek, hogy további csodák kísérjék életüket. Ken
deh György a 21. önálló szeretetintézményt azzal kö
szöntötte, hogy bár szociális ellátást végeznek, de 
mindig domináljon ebben a szeretet. Roszik Mihály 
kívánta, hogy sokféle ember töltse meg az otthont és 
válogatás nélküli szeretettel gondozzák őket. Lám Is
ten ma is munkálkodik, csak emberek kellenek neki. 
Az Orosházi Evangélikus Általános Iskola igazgatója, 
Jantos Istvánné, a legkisebbek generációja nevében 
kívánt áldást a működésre. Elhozta az iskola énekka
rát, akik az ünnepség folyamán énekléssel és szavala
tokkal gazdagították a megjelenteket.

A  szeretetotthon megnyílt. Nagy részébe már bete
lepültek a lakói, van már néhány hely, melyre várják 
a már jelentkezetteket. Elindul a mindennapi, hét
köznapi élet. Kísérje a sok jókívánság mellett az ige 
ajándéka az otthon életét. Legyen békesség és a ben
ne lakók építsék egymást szeretetben!

Tóth-Szöllős Mihály

Egyházkerületi presbitériumok beszámoló ülései
Az Északi Egyházkerület P resbitérium ának ülésén D. 

Szebik Im re püspök jelentését e gondolatokkal kezdte: 
tyAz apostolok így szóltak az Úrhoz: N ö v e l d  h i t ü n 

k e t  ! (Lk 17,5). Úgy vélem, jelen helyzetünkben a közel két
ezer éves kérés rendkívül aktuális. Egyrészt rendkívül ala
csony a hitismereti szint gyülekezeteinkben és a társadalom
ban. Urunk növeld hitünk intellektuális ismereti hányado
sát, hogy érthessék híveink az igehirdetést.

Nem kevésbé fontos azonban hitünk bizalmi hányadosá
nak növekedése. Mintha minden elveszett volna, mintha 
minden vágyunk meghiúsulna, mintha minden álmunk 
romba dőlt volna -  látjuk lelkésztársaink és híveink arcán.

Kétségtelenül egyre nehezebben viseli társadalmunk -  s 
benne egyházunk népe -  a szorító anyagi intézkedéseket, az 
évek óta emelkedő inflációt, a szűnni nem akaró munkanél
küliséget, mégsem szabad azt gondolnunk, mintha nem tö
rődne velünk az Isten. U r u n k  n ö v e l d  a m i  h i 
t ü n k e t ,  h o g y  n a g y o b b  b i z a l o m m a l  n é z 
z ü n k  Rá d ,  a h i t  s z e r z ő j é r e  é's b e t e l j e s í 
t ő  j é r e .  (Zsid 12,2)

Ezzel a bizalommal nézhetünk gyülekezeteink jövőjére is. 
A nagyobb hit mellett a nagyobb hűség is felülről kívánt 

követelmény. Pál írja: Ha hűtlenek vagyunk, Ő hű marad, 
mert 0  meg nem tagadhatja magát. (2Tim 2,13). Ez az ige 
gyakran vált félreértések áldozatává. Hallottam bibliás pres
biter ajkáról, akinek fia reverzálist adott ellenünk Hallot
tam lelkész szájából, aki munkáját felszínes hányavetiséggel 
végezte. Isten hűsége, mellénk állása azonban nem nagyvo
nalú engedékenységet és utódaink koncként való elvetését 
jelenti, legfőképpen pedig nem hivatkozhatunk reá vétkes 
mulasztásaink és lelkiismeretlen szolgálatvégzésünk esetén. 
Hűsége még nagyobb hűségre kötelez. Indítson erre mind
nyájunkat belülről önként!

A nagyobb hit és a nagyobb hűség mellett a nagyobb áldo
zatkészség sem maradhat el Jakab apostolnál olvassuk: H a 
v a l a k i  t u d n a  j ó t  t e n n i ,  de  n e m  t e s z i ,  
b ű n e  az  a n n a k .  (Jak 4,17). Egyre nyilvánvalóbb, hogy 
gyülekezeteink 30-40%-a abban a kényelmes, párnázott hely
zetben éti mindennapjait, mintha más, kisebb, erőtlenebb kö
zösségekre nem is kellene gondolniok, mintha elég volna, ha 
saját gyülekezetükben biztosított az evangélium szolgálatának 
financiális feltétele, mintha nem kellene templomépítő gyüle
kezeteken határainkon innen és túl áldozatosan segíteniök 

Úgy gondolom, hogy a jövő evangélikus egyházának for
málásához feltétlen hozzátartozik, hogy kérjük: Urunk, nö

veld a mi hitünket! Urunk, növeld a mi hűségünket! Urunk, 
növeld a mi áldozatkészségünket!”

Ezután megemlékezett Melanchton Fülöp születésé
nek 500. évfordulójáról, arról, hogy mi is nyugodtan ma
gunkénak vallhatjuk, hiszen több, mint 2600 magyar diák 
tanult katedrájánál.

Az egyházkerület lelki életéről a következő szavakkal 
számolt be a püspök:

„Gyülekezeteink élete 1996-ban is a megszokott meder
ben folyt. Még mindig istentiszteleteink a leglátogatottabb 
alkalmak. Hallgatóinkat nagyon meg kell becsülnünk. Ige
hirdetéseink milyenségéről itt nem kívánok szólni, de bizo
nyos, hogy korántsem könnyű feladat igeszerűen, gyüleke- 
zetszerűen és időszerűen prédikálni vasárnapról vasárnapra. 
Erre kell készülnünk, és ezért kell tanulnunk is szüntelenül

A  kor szellemi áramlatai és kapitalizálódó lelkisége nem 
kedvez a keresztény gondolkodás terjedésének és a spirituá
lis értékek magas piedesztálra helyezésének Legfőbb felada
tunk a káros hatások megakadályozása és a keresztyén élet
forma belső értékeinek felvillantása.

Nemzetünk fogyása arányában csökken egyházunk népe 
és híveink száma is. Döbbenetes jelzések a ma egyházáról a 
statisztikai mutatók Borsodban kevesebben születtek az 
egész egyházmegyében, mint 50 éve egyetlen gyülekezetében, 
Miskolcon. Nincs egyetlen egyházmegye sem, ahol maga
sabb lenne a születések száma, mint az elhunytaké.

Három egyházmegyében (Borsod-Heves, Fejér-Komá- 
rom és Nógrád) magasabb a konfirmandusok száma, mint 
a keresztelteké. Ez örvendetes. Kiemelkedően, abszolút 
számban is legmagasabb az úrvacsorázók száma a Budai 
egyházmegyében (19 441). Ezzel arányos a magas persely
adomány is...

Alacsony a gyülekezeti szeretetvendégségek, előadások al
kalma. Pedig a mai falu eseménytelenségében jó egyházi 
programot kínálni vonzó lehet az egész lakosság előtt. A 
mindennapi kenyér mellett a vendégigehirdető kalácsmeleg 
mazsolás prédikációja változatosságot jelenthet. Jobban 
kellene vele élni

Még mindig idegenkednek lelkészeink és gyülekezeteink 
az úrvacsora gyakoribb vételétől. Tanítani és biztatni kell e 
szentség megbecsülésére híveinket és meghirdetni, ha rend
kívüli alkalom van a gyülekezetben. Falvainkban is általá
nossá kellene tenni -  kellő előkészület és lutheri teológiai lá
tás terjesztése után -  a legalább havi egyszeri alkalom beve
zetését külső kényszer nélkül, a szabadság jegyében.

A leiké szí létszám feltöltésével lassan lehetségessé válik az 
elmélyültebb belmissziói munka gyülekezeteinkben. A csak 
a legszükségesebb szolgálat elvégzése szolgáltató intéz
ménnyé degradálja az egyházat. Nekünk megbízatásunk 
van Ürunktól az evangélium terjesztésére. ”

Az egyházkerület gyülekezeteinek anyagi helyzetéről a 
jelentésben többek között ezeket mondta:

„Híveinktől származó bevételek növekedtek 105 millió 
Ft-ról 121,5 millióra. Ez 16 milliós növekedés -  15% kere
ken, ami az inflációs növekedést nem teljesen ellentételezi, 
de megközelíti.

Ha a 121,5 milliót elosztjuk a 65 993 felnőtt választói 
névjegyzékben szereplő evangélikusok számával, akkor 
1842,- Ft támogatás esik egy főre, amely havi 150,- Ft ke
rek összegben. Ez az egyházfenntartás, persely, adomány és 
céladomány együttes összege.

Ha az 1991. év 40,7 millió Ft-os összbevételét egybevetjük 
az 1996-os 121,5 millióval, hálával kell gondolnunk Isten 
megtartó szeretetére és a hívek növekvő áldozatkészségére, 
jóllehet legtöbbjük anyagi helyzete nehezedik Istennek szánt 
adományainkon azonban nem szabad takarékoskodni.

Az infláció miatt nem vehetjük le napirendről az anyagi
ak kérdését, miután még mindig sok értetlenség kíséri né
mely gyülekezetben ezt a kérdést. ”

A  jelentés befejező részében egyházunk jövőképének 
alakulásáról a következőket mondta a püspök:

,„A változások sokasága és a bizonytalanságok fellege 
vesz körül bennünket. Mégsem jelentheti ez azt, hogy ne tud
nánk, mi a dolgunk Az egyház küldetésében első az evan
gélium hirdetése, a proprium. A kérdés így hangzik: milyen 
keretek, szervezeti struktúra között?

A népegyház -  hitvalló egyház -  missziói egyház hármas
ságában látom egyházunk jövőképét, amelyben a nem lelké- 
szi jellegű hívek aktív szerepet vállalnak s ahol a gyülekezet 
nagykorú keresztyének közössége, s a Szentlélek verbuváló 
munkája nyomán vonzó életével egyre többeket integrál e 
sajátos spirituális dimenziójú életigény megjelenítésére.

Jelen helyzetünkben gyülekezeteink egyharmada végzi 
szolgálatát zökkenőmentesen, másik harmada zsugorodó 
tendenciája miatt anyagi gondokkal küszködik de él és 
szolgál Míg gyülekezeteink harmadik harmada csak tete
mes támogatás nyújtása mellett tudja végezni munkáját 
nagy kiterjedésű szórványban, sokszor csekély létszámú 
anyagyülekezeti központtal ”

(Folytatás a 3.ioldalon)
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Mennyei Atyám!
A<fj nekem jó barátokat, 
akikre mindig számíthatok. 
Olyanokat, akik bátorítanak 
és biztatnak, ba erre van szükség, 
de akik figyelmeztetnek is, ha 
megcsalna a saját ítélőképességem. 
Adj barátokat, kérlek, akik velem 
nevetnek és velem örülnek, 
de akik sírni is tudnak velem együtt. 
Mennyei Atyám, 
kérlek segíts, hogy én is egy 
ilyen barát tudjak lenni!

A LÉLEK GYÜMÖLCSEI VEDD ÉS OLVASD!
Szelídség

Gyakran tapasztalhatod a mai világban, hogy az erő
sebb, az erőszakosabb ember hamarabb eléri a célját. Mi
lyen fájó, ha éppen téged löknek félre, rád nem figyelnek, 
téged csúfolnak. Sokan vannak, akiket csak a saját önző 
céljaik érdekelnek, nem figyelnek senkire, nincs lelkiis- 
meret-furdalásuk, ha bánatot, fájdalmat okoznak a körü
löttük élőknek.

Mit teszel, ha ilyen felnőttel, gyerekkel találkozol? 
Sokszor előfordul, hogy éppen a szülők biztatják arra 
gyermekeiket, hogy ha sérelem éri őket, „ne hagyják ma
gukat!”. Üssenek vissza, okozzanak ők is fájdalmat a má
siknak.

Szerintetek jó ez így? Ugye nem? Ilyenkor eszetekbe 
jut-e Jézus, aki örök példát mutatott nekünk, keresztyé
neknek a helyes viselkedésre embertársainkkal szemben.

Pál apostol is így biztat bennünket: „... éljetek... szelíd
séggel és türelemmel, viseljétek el egymást szeretettel”.

Hála Istennek, hogy az Úr Jézustól szelídséget is tanul
hatunk! Isten Báránya szelíd volt és alázatos szívű. Sze
retnél-e Hozzá hasonlítani? Vizsgáld meg a szívedet, 
hogy vajon te hogyan viselkedsz szüléiddel, társaiddal 
szemben! A viszálykodás, veszekedés, a harag, a türel
metlenség eltávolít Istentől. Ha valaki erőszakos, nem 
keresztyénként viselkedik.

Nektek, akik ismeritek az Úr Jézust, Őt kell követne
tek! így mutattok példát társaitoknak.

Tudjátok-e, hogy Isten nem fülsiketítő robajban, szélvi
harban, mennydörgésben szólal meg, hanem mindig sze
líden;‘halkan szól hozzánk?

Leghamarabb az imádság csöndes perceiben hallod 
meg, a lelkiismereteden keresztül, mit szeretne a 
Mennyei Atya tőled. így éled meg azt, hogy nem vagy 
egyedül a bajban, valaki mindig figyel rád, törődik veled, 
megért téged, mert szeret!

Az egyik legkedvesebb énekem a 385. számú ének az 
Énekeskönyvben: „Szelíd szemed Úr Jézus... ”

Énekeld végig és megérted, mit jelent az Úr Jézus je
lenléte életedben.

Rutayné Tóbiás Ibolya

* Szelíd szemed, Úr Jézus, / Jól látja minden vétkemet, / 
Személyemet ne vesse meg / Szelíd szemed Úr Jézus.

* Szelíd szemed, Úr Jézus, / Tekintsen rám, ha roskadok,
/ Adjon békét, bocsánatot */ Szelíd szemed, Úr Jézus.

* Szelíd szemed, Úr Jézus, / Tüdőm, hogy vádat is emel, / 
Vétkeztem én, ítéljen el, / Szelíd szemed, Úr Jézus.

* Szelíd szemed, Úr Jézus, / Elítél bár, lásd én megint / 
Csak várom, hogy majd rám tekint / Szelíd szemed, Úr Jé
zus.

Játékos ismerkedés a Bibliával
Ha l-től 60-ig összekötöd a számozott pontokat, a 

teljes kép kirajzolódik előtted. Mit gondolsz, mit sze
deget a rajzon látható kisgyerek? Annyit segítek, hogy 
az Ószövetségben találhatod meg a választ. Mit tudsz 
arról a bizonyos „szedegetett” dologról? .

A gyermekrovat készítői stábjának címe: 
Cselovszky Ferenc,

7064 Gyünk, Petőfi u. 359.

. . .A z  Úrral nem  szám olva ...
Ez egy állapota a „keresztyén” 

embernek. Nem „sajtóhiba” ez a 
mondat testvéreim. Ébben leledzik 
„az ember” csekély gyermekkorától 
kezdve, sajnos ki kell mondani, 
gyakran, vagy legtöbbször függetle
nül attól, hogy meg van-e keresztel
ve, avagy nincs. Lehet, hogy kissé 
keménynek tűnik a fogalmazás, de 
meggyőződésem, hogy nem valami 
új dolgot tárok elétek. Álljon hát itt 
egy példa:

Piliscsabán jártunk konfirmandu
saimmal egy a számukra szervezett 
táborban, a tavaszi szünetben. 
Evangélizáció volt, gyermekeknek; 
bűnlátás, bűnvallás, bűnbocsánat. 
Tfeljes egység a cél és a megvalósítá
sából ránk eső rész tekintetében a 
szolgáló lelkészek között. Jókedvű, 
lelkes éneklés, játék, kirándulás, 
előadások, bibliaverseny, beszélge
tések, imádság.........és Isten áldá
sa...

A cél, hogy a konfirmációnak ne 
csupán indítéka legyen (illem, hagyo
mány, vagy mert itt van az ideje), ez 
is mind fontos, főleg, hogy „itt van az 
ideje”; ... a cél az, hogy a konfirmá
ciónak ne csupán motivációja legyen 
(őszintén: bicikli, robogó, görkori 
stb.), hanem valóban legyen megerő
sítés!... de miben? Az eddig tanul
takban? Ez csak egy tortúra, amit át 
kell élni, ki kell bírni? Ez csak egy 
vizsga, amin túl kell jutni? (Megbuk
ni úgysem lehet... vagy mégis?)

A konfirmáció legyen megerősí
tés a hitben!

Ott hagytam abba az előbb:
.. .beszélgetések, imádság... és Isten 
áldása... felébredtek sokan, talán a 
fele a közel 80 résztvevőnek. Azért 
nem gyermeket írtam, mert volt a 
megtérek között felnőtt, édesanya 
is. Csodálatos élmény volt.

Azután hazatértünk, ki-ki ottho
nába, vasárnap bizonyságtétel a 
templomban, meghatottságtól kön
nyes szemek, örvendező ének, most

már az Úr táborában... Szerdán 
reggel, a hittanórán odajött hozzám 
egy konfirmandus fiú és ezt a mon
datot szegezte nekem: „Figyelj, Sza
bolcs, ez az egész megtérés csak „ka
mu”, mert ha nem mentünk volna 
el, nem tért volna meg senki!” „Iga
zad van!” -  mondtam -  „De elmen
tünk. Figyeld meg, mióta élsz, azt ta
nulod, hogyan kell „nagyfiúnak” 
lenni, mit jelent „vagánykodni”, 
nem riadsz vissza semmilyen szem
telenségtől szüléiddel, vagy akár ta

nárokkal szemben sem. Vagyis részt 
veszel egy „intenzív tanfolyamán” e 
világnak, e kor szellemének. Isten
nek pedig elég volt 4 nap, mit 4 nap, 
talán egy óra, vagy egy perc arra, 
hogy a barátod élete megforduljon. 
Úgy is mondhatnám, részt vettünk 
egy „intenzív tanfolyamon” Isten 
Igéjéből. Ez bele kell, hogy féljen az 
életedbe, avagy nem?”

Vagy pedig élsz tovább, az Úrral 
nem számolva.

Fűke Szabolcs

SZEDENICS LÍVIA:

Jézus segíts!

QJegállok, magamba roskadtan, 
Q lm erü lök  a gond-ingoványban! 
Segítségre várva tárom feléd kezem, 
Segítségre várva könyörög két szemem. 

Q ^n ára  kulcsolódnak össze ujjaim. 
Q ld o tt  szavad újra hitre int,

2  bátorítást ad új életre megint.

IFJÚ SÁ G I
VEZETŐKNEK

szervez tábort a M KIÉ július 
15-20-ig Csömörön. A tábort 
tapasztalt ifjúsági munkások ve
zetik; a program gyakorlatias 
lesz, a résztvevők tapasztalatai
ra épít, azt segít rendszerezni. 
Részvételi díj: 4500,- Ft. Jelent
kezési lap és további információ 
a következő címen kapható: 

KIÉ iroda 1085 Budapest, 
Horánszky u. 26.

Ibi.: 267-0587

A MEVISZ által 
Keszőhidegkútra szervezett 

gitártábor 
(1997. július 12-20.) 

jelentkezési határideje: 
1997. május 31. 

Jelentkezni a következő 
címen lehet: 

FÜZESI KORNÉL 
1147 Bp., Lőcsei u. 32. 
Részletes tájékoztatást 

a jelentkezés után küldünk.

*
Gondolatébresztő írás...

Jólétben élünk, de nem vagyunk jól. Nemcsak fo
lyóink vize és városaink levegője bűzlik, bennünk is 
bűzlik valami. Lógó nyelvvel futkosunk ide-oda, ke
ressük az életünket. Amit azonban találunk, az a sem
mi, az az üresség amiből mások üzletet csinálnak. 
Szabadok vagyunk, csak éppen az örömtelenség fojto
gat bennünket. Kinyilvánítottuk tiltakozásunkat. Ru
hánkkal, frizuránkkal, keményen dübörgő zenénkkel 
kiborítunk másokat is. De mi a célunk? Jól szeret
nénk élni, lehetőleg minden gond és betegség nélkül, 
meg akaijuk valósítani önmagunkat, ki akatjuk hasz
nálni az élet minden lehetőségét, el akarjuk érni a ki
tűzött célokat, minél többre akarunk jutni...

De hova vezet mindez? Meg akaijuk változtatni a 
társadalmat -  de a kábítószerek, az alkohol és az örökös 
nikotin elpusztítanak bennünket. Élvezni akaijuk az 
életet. Rühelljük a munkát és menekülünk a szórako
zásba, de azzal is torkig vagyunk. Fütyülünk az illendő
ségre, az erkölcsre, a tízparancsolatra. A szerelmet és 
az élvezeteket úgy használjuk, ahogy akaijuk. A rock-

és popsztárok pedig a mi pénzünket vágják zsebre. A 
sátán sokat ígér, keveset ad, s végül mindent elvesz.

Mit tehetünk mi? Miért ismerjük meg Istent? Mi 
mondanivalója lehet még ebben a feje tetejére állított 
világban? Fő, hogy legyen mihez tartani magunkat? 
De hát mihez tartsuk magunkat? Ezek alapvető fon
tosságú kérdések, és arra ösztönöznek, hogy keressük 
az igaz Istent. Arra bátorít, hogy vizsgáljuk meg a bib
liai hit tényeit, tanulmányozzuk Isten kijelentését, 
amely a Biblia. Választani kell élet vagy halál, világos
ság vagy sötétség, menny vagy pokol között. Mivel itt 
az emberi élet végső kérdéseiről van szó, ezért a Bib
lia az igazság tekintetében nem ismer toleranciát. Is
ten emberi életeket vesz a kezébe, hogy békességet és 
teljességet ajándékozzon és átformáljon.

Ezért örömmel élhetünk, ha megváltjuk bűneinket, 
hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztít 
minket minden gonoszságtól.

Gombkötő Beáta 
Orosháza

*
Érdem es

Veöreös Imre új könyvét kézbevennünk

Érdekes! -  azoknak mondom, akik velem együtt az 
„ Útmutató” segítségével olvassák a Bibliát naponta. Ér
demes bibliaolvasásunk közben -  pl. legutóbb a Zsidók
hoz írott levél folyamatos olvasása kapcsán is -  kezünk
be vennünk olyan könyveket, amelyek az Újszövetség vi
lágába vezetnek be. Ilyen könyv volt K á l d y  Z o l t á n  
„Bevezetés az Újszövetségbe” című könyve, amely 
Kamer Károly professzor értékes tanulmányát is közöl
te. A  tanulmány az újszövetségi kritika történetével is 
foglalkozott. A  sokak által forgatott könyv már régen el
fogyott. Megjelenése óta (1956!) a bibliakutatás jelentős 
megélénkülése következtében, még jobban kitárult az 
Újszövetség könyveinek színgazdagsága. Ezt a kitárult 
színgazdagságot ismerhetjük meg Veöreös Imre új köny
véből, amely nem véletlenül éppen „Az Ú j s z ö v e t 
s é g  s z í n g a z d a g s á g a  " címen jelent meg Sajtó- 
osztályunk kiadásában. A  könyvbe foglalt tanulmányo
kat előzőleg már a „Diakonia” régebbi számaiban ol
vashattuk folyamatosan. Most némi bővítéssel könyv 
formájában is kezünkbe vehetjük

A  Zsidókhoz írt levelet olvastuk szakaszonként napról 
napra, amikor megvásároltam a szép kiállítású, 144 ol
dalt kitevő könyvet. Felütöttem, hogy felelevenítsem, mit 
mondott a Zsidókhoz írt levéllel kapcsolatban. A z isme
retlen szerző által írt különös könyvből éppen azokat a 
fejezeteket olvastuk, amelyek Jézus főpapi szolgálatával 
foglalkoznak Meglehetősen bonyolultnak tűnt az egész 
gondolatmenet. Vajon mit ír a Zsidókhoz írt levélről új 
kiadványunk?

Érdemes volt felütni a 113. oldalt. Találóan jellemzi a 
Zsidókhoz írt levelet, amikor így kezdi bemutatását: ,^4z 
Újszövetség legidegenszerűbb irata a mai olvasó számá
ra, ugyanakkor megrázó dokumentum a Kjr. u. 80-90

körüli évek keresztyénségének életéből. Olvasását nehéz
zé teszi az ószövetségi áldozati kultusz képzetvilága..." 
Ennek ellenére: „A levél belső megközelítése megéri a 
fáradságot, mert benne a keresztyén létnek olyan megvi
lágításával találkozunk, amely ismét új vonásokkal gaz
dagítja hitünket. ”

Valóban, ebben a mai olvasó számára olykor nem 
könnyen érthető levélben számtalan olyan mondattal, 
sőt szakasszal találkozunk, amely ma egészen közvetle
nül szólítja meg az egyházat, és személy szerint mindnyá
junkat. Mennyire nekünk szól: „ J á r u l j a t o k  b i z a 
l o m m a l  a k e g y e l e m  k i r á l y i  s z é k é h e z ... 
a m i k o r  s e g í t s é g r e  v a n  s z ü k s é g ü n k ” 
(4,10). Vagy később: „ E z é r t  t e h á t  a l a n k a d t  
k e z e k e t  és  a m e g r o s k a d t  t é r d e k e t  e r ő 
s í t s é t e k  me g ,  h o g y  a s á n t a  m e g  n e  b o 
t o l j o n ,  h a n e m  i n k á b b  m e g g y ó 
g y u l j o n . . .  ” (12,12). És mindjárt az elején, többször 
is: „Ma,  ha  az  ő  s z a v á t  h a l l j  á t o k ,  ne  
k e m é n y í t s é t e k  m e g  s z í v e t e k e t . ” (3,8).

A z elmúlt években a II. Vatikáni Zsinat megkísérelte 
hitünk alapjainak újraértelmezését, amikor pl. az egy
házat „Isten vándorló népének” nevezte. Bár többektől 
vitatott módon, ugyanezt kíséreltük meg mi is a máso
dik világháborút követő válságos években a „szolgáló 
Krisztus”, a „szolgáló egyház", a „diakonia" fogalmá
nak kiemelt értelmezésével. A  hit alapjainak sajátos, 
egy-egy adott helyzetre vonatkozó megfogalmazásával 
lépten-nyomon találkozunk az Újszövetség könyveiben. 
A  Zsidókhoz írt levéllel kapcsolatban pl. ezt írja 
Veöreös Imre könyvében: >yA szerző levelében a hit alap
jának új értelmezésére vállalkozik. A z irat az Ószövet
séghez való állandó kapcsolódással két témát fejt ki

Krisztusról és az egyházról: Isten Fia, Krisztus m e n y -  
n y e i  f ő p a p ,  a gyülekezet pedig Isten vándorló né
pe. ” Erőteljesen utal a levél liturgikus szerepére és hang
vételére. tyAz a hely, ahol Isten népének jelene és jövője, 
a fö ld  és menny összekapcsolódik, nem más mint a 
gyülekezet összejövetele, az istentisztelet. ” Itt „kerül kö
zel a gyülekezet a menny betekinthetetlen világához, 
amelyet a szerző megrendítően szép képpel fest le.” 
(12,21-25).

Érdemes elolvasni az Újszövetség keletkezésével fog
lalkozófejezetet is a könyv elején. Ebből csupán egy rö
vid, személyes hangja miatt is figyelemre méltó idézet: 
„Vannak lelkészek és nem teológiai végzettségű egyház
tagok között, akik féltik a Biblia isteni tekintélyét a tör
téneti, kritikai kutatásoktól. Személyes tapasztalatom 
szerint" (...) minél jobban tárul fel előttünk a Szentírás 
történeti háttere és tudományos magyarázata, egyre alá
zatosabb hittel vesszük kézbe, és Isten beléje rejtett mon
danivalójának egyre mélyebb titkai jönnek napvilágra. ” 
-  Napjainkban nyilvánvalóvá vált, hogy a Biblia iroda
lomtörténeti módszerekkel is folytatott vizsgálódása 
megszabadult kezdeti, sokszor zavaró, mondhatni „ka- 
maszos" hanghordozásától és az Újszövetség színgaz
dagságát tárja fel. Ennek a színgazdagságnak egyik oka, 
hogy a Biblia könyvei nem semleges magatartást tanúsí
tanak témájuk iránt, mindig adott helyzetben, Isten ván
dorló népéhez szóló, hitet ébresztő és hitben megerősítő 
írások A  mai egyházat, és engem is, „Hic et nunc” - i t t  
és most -  akarnak megszólítani. Ezért: „M a h a  a z  ő  
s z a v á t  h a l l j á t o k ,  ne  k e m é n y í t s é t e k  
m e g  s z í v e t e k e t . ”

Pünkösd után az Apostolok cselekedeteiről szóló 
könyv olvasása kerül sorra az Útmutató szerint. Úgy hi
szem, érdemes olvasás közben figyelembe venni, miként 
jelentkezik ebben a könyvben is az Újszövetség színgaz
dagsága.

Benczúr László*

IV . Ö K U M E N IK U S  IF J Ú S Á G I 
TÁ B O R  M Á TR A H Á ZÁ N
„...tegyetek tanítvánnyá minden népet” (Mt 28,19)

Idén nyáron újra rendezünk ökumenikus ifjúsági 
tábort Mátraházán, a Református Lelkészüdülőben.

Mindazokat a 16 évesnél idősebb fiatalokat hívjuk 
nagy szeretettel, akik szívesen töltenek együtt néhány 
napot jó levegőn, szívesen beszélgetnek, énekelnek, 
kirándulnak testvéri társaságban. Az ifjúsági tábor fő 
témája:

A vallási és etnikai hovatartozás következményei.
A bevezető előadók a főtémát az érintett egyház 

szempontjából fejtik ki.
Katolikus Egyház: dr. Legeza József
Református Egyház: Páll László
Evangélikus Egyház: Krdhling Dániel
Baptista Egyház: Urbán Gedeon
Metodista Egyház: Csemák Erzsébet
Szerb Orthodox Egyház: Káplán Pál
Magyar Orthodox Egyház: Magyar István
Gyertek velünk! Ism eijük meg egymást jobban -  s 

talán magunkat is!
Időpont: augusztus 11. du. 5 óra -  15. du. 2 óra.
Jelentkezni a 3500,- Ft-os részvételi hozzájárulás 

befizetésével, a Magyarországi Egyházak Ökumeni
kus Tknácsa címén: 1026 Budapest, Bimbó u. 127. 
Tel.: 176-48-47, június 30-ig lehet.

A jelentkezőket a részletes programról, az üdülő 
megközelítéséről és további tudnivalókról írásban tá
jékoztatjuk.

Dr. Béna Zoltán sk. Bízik Zsófia sk.
MEÖT főtitkár programszervező
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Zsinati „ Híradó
A z  Evangélikus E let 62. évfolyama \  V 4 - ^ /  21. szám ának zsinati m elléklete

1997. M ÁJUS 25.

A ZSINAT HUSZONHATODIK ÜLÉSSZAKA: ÁPRILIS 25-27.

Ez történt a 26 . ülésszakon
A z ülésszak április 25-én, pénteken délelőtt kezdődött. A  megnyitó áhítatot W e l t l e r  J á n o s  tartotta. A  három

napos ülésszakon 16 ülés keretében nagy mennyiségű és jelentős törvényanyag került tárgyalásra és részben elfogadás
ra is. A  következő ülésszakra tulajdonképpen két döntést kell előkészíteni: „A tisztségviselők és testületek választásá
ról és a szavazásról" szóló törvény részletes tárgyalása van hátra (dr .  S ó l y o m  J e n ő  előterjesztésében általá
nos vita volt) és a „Törvénykönyv kialakítását véglegesítő csoport” (rövidítve: TKVCS) munkája nyomán a megho
zott törvények végleges formába való öntése (harmonizálási munka). Ennek gazdája dr. L i p t á k  A n d r á s  zsi
nati tag.

A z ülésszak megalkotta a „Lelkészi Munkaközösségekről” szóló törvényt és az „Egyházi szolgálat az egyházkerü
letben ”, valamint az Országos Egyház szervezetéről szóló törvényrészeket. A z elsőnek előterjesztője dr. C s e r h á 
ti  S á n d o r  volt, utóbbi kettőé dr. K o c z o r  Z o l t á n .  Ezeknek a törvényeknek elfogadott szövegét mai szá
munkban közreadjuk

Néhány kisebb törvénymódosítást kellett végrehajtani a Szeretetintézményekről szóló törvény szövegében, ezt is el
végezte ez az ülésszak ( S á r k á n y  T i b o r  előterjesztésében).

A z egyes üléseken dr. F r e n k l  R ó b e r t ,  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 D.  S z e -  
b i k  I m r e  elnökölt.

Vasárnap délelőtt a fasori gyülekezettel együtt vett részt a zsinat tagsága úrvacsorái istentiszteleten, melyen az ige
hirdető szolgálatot K i s s  J á n o s  kapolcsi lelkész végezte.

A  zsinat ülésének egy részét meglátogatta V a n k ó  M a g d o l n a  országgyűlési képviselő, az Országgyűlés Em
berjogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságának tagja, Aszód képviselője, aki elismeréssel nyilatkozott a zsinat törvény- 
alkotásáról, egyházunknak az iskolaügyben, egészségügy területén és a művészetek segítésében végzett szolgálatáról.

A  zsinat utolsó törvényalkotó ülésszaka -  a 27-ik -  május 30-31-én lesz megszokott helyén, a Budapesti (Fasori) 
Evangélikus Gimnázium dísztermében. t.

ISM ÉT FELCSILLANT A BEFEJEZHETŐSÉG REM ÉNYEDr. Weltler János igehirdetése
lKor 3,9-17

Kedves Testvérek!
Feladatot, elvárást, figyelmez

tetést, ígéretet, de legelsősorban 
biztatást érzek a felolvasott ige
szakaszban. Szükségünk van rá! 
A  m odem  kor alkotó, önmegva
lósítással elfoglalt em bere szá
mára legalább annyira aktuális a 
tanítás, mint volt Pál apostol ide
jében. így számunkra, zsinati kül
döttek számára is.

Isten munkatársai vagyunk és 
ez nagyszerű dolog, de nagy fele
lősség is. Isten, aki munkatársai
nak fogadott minket, feladatot is 
ad mindannyiunknak, kinek-ki- 
nek képessége, ereje, ráterm ett
sége szerint. Ahogy az építkezés
nél sokféle szakember összehan
golt munkája szükséges, úgy kö
zöttünk is kellenek vezetők, szak
emberek, de kell az is, aki talán 
magasabb iskolai vagy teológiai 
végzettség nélkül a maga egysze
rűségével és józanságával világít 
rá a legtermészetesebb és így 
gyakran a legegyszerűbben figyel
men kívül hagyható dolgokra.

így voltunk, vagyunk és a kö
vetkező zsinat küldöttei így lesz
nek egy különös feladat elvégzé
sére hivatott munkások, Isten 
munkatársai. A  zsinat munkája 
lassan a végéhez közeledik. Né
hány évvel ezelőtt nagy bizako
dással, de sokunk szívében a fel
adat ismeretlensége miatti szo
rongással kezdtük tevékenysé
günket, hogy a közelmúlt évtize
deiben létrehozott törvénykönyv 
helyett újat alkossunk.

Visszatekintve egy ilyen hosszú 
munkára, nem árt önvizsgálatot 
tartanunk és megvizsgálnunk, 
hogy az általunk létrehozott tör
vény, ez a komoly építmény, 
megfelel-e néhány alapvető kö
vetelménynek.

Egy építkezésnél, főleg ha az 
nem üres területen indult, na
gyon lényeges, hogy a régi épü
letből mit bontunk le és mit ha
gyunk meg. A  zsinat munkáját és

főleg a végeredményt meghatá
rozza, hogy a szilárd alapokig le
bontottuk-e a régi, omladozó 
építményt. Kérdés, hogy teher
hordásra alkalmas talajra, a bib
lia szerint kősziklára raktuk-e le 
ezen törvény sarokköveit? Az 
egymásra épülő szintek valóban 
egymáson vannak-e, fedik-e egy
mást? Tető alá kerül-e az épít
mény határidőre?

Hamarosan kiderül,’ milyen bi
zonyítványt kap a nagy mű, ez az 
alkotás átadáskor, és mi lesz vele 
a használat során? Hogyan visel
kedik a ház, ha majd fújnak a 
szelek és eljön az árvíz? Mi lesz, 
ha tűzvész pusztít a környezeté
ben, vagy ha földrengés rázza 
meg az építményt? Hol és mikor 
jönnek elő azok a hibák, amelyek 
emberi mulasztásaink repedt tég
lái ebben az épületben, amelye
ket az egymással szemben meglé
vő előítéletek, szeretetlenség, 
önző egyéni érdekek hangoztatá
sa miatt többször időzavarba ke
rült vagy határozatképtelenségre 
ítélt testület nem tudott időben 
kicserélni vagy kijavítani?

Ki tudja, hogy nem okozott-e 
jóvátehetetlen zavart az a bábeli 
zűrzavar, amely időnként megne
hezítette, hogy egy nyelvet be
széljünk, hogy egymást megért
sük. Kötelességünk, ha a munkát 
nem is fejeztük be, a határidő le
jártakor abbahagyjuk s letegyük 
a szerszámot.

Hisszük, hogy ebben a munká
ban Isten kezében váltunk esz
közzé minden gyarlóságunk elle
nére. Reménykedhetünk abban 
is, hogy munkánk nem volt hiá
bavaló. Hiszen Isten annyira sze
ret bennünket, hogy emberi böl
cselkedéseinket végül bölcs dön
téssé formálja.

Bízzunk ebben! Alázatos szív
vel kérjük Istent, hogy bocsássa 
meg mulasztásainkat, és tegyen 
alkalmassá továbbra is szent 
ügyének szolgálatára! Ámen.

Szinte alapvető „vigyázz”-kiál- 
tásként hangzott fel az 1995. év 
közepétől újra és újra, hogy az 
1991-ben 6 évre összehívott, küsz
ködő zsinatunkat a tartalmi befe- 
jezetlenség szégyene veszélyezteti. 
Ezzel a veszéllyel a nagy költséget 
felemésztő tehetetlenség, felelőt
lenség és a hallatlanul jelentős sze
mélyi-szellemi fáradozások hiába
valósága jött közel hozzánk.

Kétségtelen, hogy a zsinatnak si
került kialakítania egyházunkban 
az évek során egy úttörő jellegű, fe

gyelmezett tárgyalási, határozatho
zatali rendet. Feltűnő volt általában 
a korrekt többségi döntések szabad
sága. Ugyanakkor ma már fölösle
gesnek látszó, hosszú viták, „próbál
kozások”, teljesen új fordulatok és 
visszafordulások is emésztették az 
értékes zsinati időtartamokat.

Ez év kezdetén így a legjelentő
sebb kérdések közé tartozott az 
alapvető tartalmi befejezhetőség. 
Ezt egyrészt a folyamatosan követ
kező 6 éves zsinatok összehívásá
nak törvényes biztosítéka, más
részt -  egy jobb, korszerűbb tör
vényanyaggal -  az 1966. évi „Egy
házi Törvények” egyértelmű he
lyettesítése, „leváltása” nyújtja. A 
zsinat összehívhatóságát „Áz egy
ház jogalkotása” című törvény 
1997. januári hatálybalépése, ki
hirdetése biztosítja. Most már e

törvény működtetését szomjazzuk. 
A múlt ülésszakon pedig a teljes 
törvényanyag összeállítása is hatal
mas lehetőséghez jutott.

Ezt a lehetőséget ebben a végső 
szakaszban az egyházkerületek be
osztásának -  egyháztörténeti sú
lyúnak látszó -  eldöntése terem
tette meg. A 2001. évben hatályba 
lépő „kerületi törvény” három -  
két vidéki és egy fővárosi szék
hellyel kialakított -  egyházkerüle
tet tartalmaz. Ez a jelentős, „régi
új” rendszer reményünk szerint -  
előnyeit és hátrányait vizsgálva -  
azt a vonását érvényesíti, hogy a 
reprezentációt, az ünnepi szolgála
tokat is fenntartva, a csendes szol
gálat, az egyházmentő, erősítő 
egyházkerületi munka kerülhet 
előtérbe. Talán csökken ezzel a 
napjainkban is pusztuló gyüleke
zetek száma s erősödik az új gyüle
kezetek szervezésének lehetősége.

A teljes törvényanyag alapvető 
megtárgyalásához már csak egy 
törvénynek, a VII. „A tisztségvise
lők és testületek választásáról és a 
szavazásról” szóló törvénynek rész
letes vitában történő lezárása 
szükséges. Majd következik a dr. 
Lipták András vezetésével műkö
dő „Törvénykönyv kialakítását 
véglegesítő csoport” -  a TKVCs -  
előterjesztése alapján a teljes tör
vényanyag végső formába öntése.

A TKVCs működését már 1996. 
év elejével kezdte meg. Elsőként 
ez a csoport két változatban -  fő
ként dr. Sólyom Jenő nagyon jól 
rendezett felfogásmódja alapján -  
egy szilárd rendszert tárt a zsinat 
elé. A döntés után a múlt üléssza
kon már döntően kialakult a törvé
nyek rendje.

A „Zsinati hitvallás”-sal induló 
rendszert az I. Törvény „A Magyar- 
országi Evangélikus Egyházról” 
címmel nyitja meg. A II. Törvény 
„Az  egyház szolgálatáról és az egy
ház szervezetéről” címmel külpn 
részben tárgyalja a szolgálat és kü
lön részben a szervezet átfogó kér
déseit. A ü l. Törvény címe ,A z  
egyházközségben végzett egyházi 
szolgálatról és az egyházközség ön- 
kormányzatáról”, s ehhez kapcso
lódik a IV. Törvény „Az egyházi 
szolgálatról és egyházkormányzásról 
a magasabb egyházkormányzati 
szinteken”. Ez utóbbi törvényrész 
tárgyalja az egyházmegyék, az egy
házkerületek és az országos egy
ház kérdéseit, elnevezéseit.

Az V. Törvény „Az egyházi szol
gálat külön területei” megnevezés
sel számos kérdést ölel össze cí
meivel. Ezek sorban: 1. Az egyház 
evangélizáló és missziói munkája, 
2. Az egyház hitoktatásáról, 3. Fel
készítés a konfirmációra, illetve a 
felnőtt keresztségre, 4. Az egyházi

szeretetszolgálat, 5. Gusztáv Adolf 
Segélyszolgálat, 6. Az egyházzenei 
szolgálat, 7. A  tömegtájékoztatás 
eszközei az egyház szolgálatában, 
8. A tábori lelkészi szolgálat. Vár
hatóan ezt a kört teszi teljessé a 
„Lelkészi Munkaközösségekről” 
szóló törvény.

A VI. Törvény „Az egyház jogal
kotásáról” című törvény foglalja 
magában a zsinatról szóló címet, 
fejezeteket. A VII. Törvény -  mint 
előzetesen említettem -  még elfo
gadásra vár. A V m . Törvény „Az 
egyhág intépnényeirpj és egyesülte
iről” címmel az Evangélikus Teoló
giai Akadémiái, .(Hittudományi 
Egyetem), a közoktatási intéz
mények, az egyházi gyűjtemények, 
az egyesületek, egyletek működé
sét szabályozza. Ä IX. Törvény 
„Az egyház háztartásáról” című és a 
X. Törvény „Az egyházi bíráskodás
ról” című részekkel, az ún. „reha
bilitációs” törvénnyel kiegészítve 
zárják a törvények teljes körét.

Ä múlt ülésszakon megkezdő
dött a TKVCs eddig rendezhető 
anyaga alapján a végső-szövegki
alakítás elveinek rögzítése, számos 
részlet véglegesítése. Reménnyel 
jött közel tehát hozzánk az utolsó 
munkaülésszak sikere, a szabály- 
szerű befejezhetőség.

Krisztus Urunk, segíts meg!
Koczor Miklós

TÖRVÉNY
A LELKÉSZI MUNKAKÖZÖSSÉGEKRŐL

1. § A lelkészi hivatás betöltése érdekében a lelkészek munka- 
közösséget alkotnak, amely szervezett formában és rendszere
sen gondoskodik a teológiai és egyéb ismeretekben nélkülözhe
tetlen továbbképzésről, a személyes hit ápolásáról, a kölcsönös 
tájékoztatásról és az egymás iránti felelős testvéri szeretet gya
korlásáról.

2. § A lelkészi munkaközösség elsősorban egyházmegyénként 
végzi munkáját. Az egyházmegyei munkaközösségek a regioná
lis és országos alkalmak szervezésére, az egyházmegyei lelkészi 
munkaközösségek tevékenységének összehangolására a lelkészi 
munkaközösségek országos szövetségét alkotják. Az egyházme
gyei lelkészi munkaközösség tagjai az egyházmegye területén élő 
lelkészek és lelkészjelöltek, akiknek joga és kötelessége a mun
kaközösség alkalmain való részvétel. A nyugdíjas lelkészek is 
teljes jogú tagjai maradnak a lelkészi munkaközösségnek. A 
munkaközösség más szolgatársakat, szakértőket és vendégeket, 
is meghívhat.

3. § Az egyes lelkészi munkaközösségek maguk alakítják ki évi 
munkatervüket, határozzák meg összejöveteleik helyét és szá
mát, amely általában havi egy összejövetelt jelent, és döntenek 
más egyházmegyék lelkészi munkaközösségeivel, más szolgatár
sakkal, szakértőkkel és vendégekkel tartandó kapcsolataikról. 
Az összejövetelekről az egyházmegyei levéltár számára az LMK- 
jegyző emlékeztetőt ír. Az elfogadott munkatervük alapján el
végzett évi munkáról az LMK-elnök jelentést tesz, illetve az egy
házmegyei LMK témákat javasol a lelkészi munkaközösségek 
országos szövetségének.

4. § A lelkészi munkaközösség a maga köréből titkos szavazá

son három legtöbb szavazatot kapott jelölt közül választja meg 
a munkáját irányító és szervező elnököt, illetve elnökhelyettest. 
Elnökké, illetve elnökhelyettessé választható az egyházmegyé
ben szolgálatban álló minden lelkész.

5. § Minden egyházmegyei lelkészi e • fikaközösséget elnöke, 
illetve elnökhelyettese képviseli a lelkét i aunkaközösségek or
szágos szövetségében. A lelkészi munkaközösségek országos 
szövetsége három legtöbb szavazatot kapott jelölt közül megvá
lasztja elnökét, valamint elnökhelyettesét a szolgálatban álló 
lelkészek közül.

6. § A lelkészi munkaközösségek országos szövetsége az év vé
ge előtt megadja a következő évre javasolt témákat, szervezi az 
országos lelkészkonferenciákat az illetékes egyházkormányzati 
szervekkel egyetértésben. Meghallgatja az egyházmegyei lelké
szi munkaközösségek munkaterveiről és elvégzett munkájáról 
szóló jelentést, és szükség esetén intézkedéseket tesz a munka 
jobb és hatékonyabb végzése érdekében, a megfelelő egyházkor
mányzati szerv segítségével. A lelkészi munkaközösségek orszá
gos szövetsége szakértők segítségét veheti igénybe, akik szava
zati jog nélkül vesznek részt munkájában.

7. § A lelkészi munkaközösségek országos szövetségének el
nöke vagy akadályoztatása esetén az elnökhelyettese felügyeli a 
lelkészi munkaközösségek munkáját, összehívja a lelkészi 
munkaközösségek országos szövetsége üléseit és jelentést tesz a 
lelkészi munkaközösségek országos szövetségének. Képviseli a 
lelkészi munkaközösségeket az országos egyházi önkormányza
ti testületekben és a belföldi, valamint külföldi társintézmé
nyeknél.

A ZSINAT MUNKÁJÁNAK BEFEJEZŐ 
SZAKASZA

A zsinat munkáját a következő, 27. ülésszakon 
»A Magyarországi Evangélikus Egyház törvényei” című 

teljes törvényszöveg összeállításával hozza lezárható 
helyzetbe.

A 27. ülésszak időtartama: 1997. május 30-31.
A záró ünnepi ülészak 1997. június 21-én lesz.
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I. CÍM
A Z  E G Y H Á Z I S Z O L G Á L A T  A Z  E G Y H Á Z - 

K E R Ü L E T B E N

I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

57. § Az egyházkerületben az egyházi szolgálat összehangolására, az egy
házközségekben és az egyházmegyékben végzett egyházi szolgálat segítésére 
az egyházkerületek lelkészeket és nem lelkészeket bíznak meg.

58. § Minden egyházkerületben választandó püspök és püspökhelyettes, 
alkalmazandó püspöki titkár, valamint alkalmazható egyházkerületi lelkész.

59. § Az egyházkerület egyéb feladatkörökre is szervezhet tisztségeket. 
Ezek szervezéséről és a betöltés módjáról az egyházkerület közgyűlése dönt.

II. FEJEZET: A PÜSPÖK
60. § A püspök a Magyarországi Evangélikus Egyház lelkészei közül vá

lasztott lelkész.
61. § A püspök joga és feladata, hogy -  az egyházkerületi elnökségnek já 

ró jogokon és feladatokon túl -  gondot viseljen az egyházi szolgálat tartalmi 
és személyi feltételeire, így különösen

a) őrködik az egyház egységén és azon, hogy az egyházkerületben 
minden tevékenység az egyház javára történjék;

b) felügyel arra, hogy a lelkészek híven töltsék be szolgálatukat, hű
ségesek legyenek az evangélikus egyház biblikus és hitvallásos ta
nításához, és a keresztyén erkölcs szerint éjjenek;

A Z  E G Y H Á Z K E R Ü L E T

ffl. CÍM: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

98. § Az egyházkerület meghatározott területen lévő egyházmegyék egy
házigazgatási önkormányzattal rendelkező szervezete, testvéri, szolgálati és 
gazdasági közösségük megélésének színtere.

II. CÍM: AZ EGYHÁZKERÜLET ÖNKORMÁNYZATA
1. Fejezet: Egyházkerületi közgyűlés

69. § Az egyházkerületi közgyűlés az egyházkerület általános hatáskörű 
döntéshozó képviseleti testületé, amelynek hivatalból jelen lévő és választott 
tagjai vannak.

70. § Az egyházkerületi közgyűlés tagjai szavazati joggal:
a) hivatalból: az egyházkerületi presbitérium tagjai;
b) választás alapján: az egyházmegyék választott képviselői, mégpe

dig 2-2 lelkészi és nem lelkészi küldött egyházmegyénként;
Az egyházkerületi közgyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt:
c) hivatalból: az egyházkerület tisztségviselői, az egyházkerület keze

lésében lévő intézmények vezetői vagy képviselői;
d) meghívás alapján: szakértők.

71. § Az egyházkerületi közgyűlés az egyházkerület lelki, szellemi-kulturá
lis és gazdasági élete javítása érdekében a választási ciklus időtartam ára 
tisztségviselőket választhat, akik a  közgyűlés egészének beszámolási kötele
zettséggel tartoznak, javaslataikat a közgyűlés hagyja jóvá, munkájukért a 
közgyűlés felelős.

72. § Az egyházkerületi közgyűlés munkáját hatéves ciklusokban végzi. Az 
egyházmegyei közgyűlések az egyházkerületi közgyűlésre küldött képviselői
ket hat évre választják, részükre a választás utáni első közgyűlésre az egy
házmegye elnöksége és egyik jegyzője által aláírt megbízólevelet állítanak ki. 
Az egyházmegyei közgyűlések ugyanolyan számban egyházkerületi közgyűlé
si póttagokat is választanak, akik a választott rendes tagokat azok akadá
lyoztatása esetén megbízóleveleik bemutatásával helyettesítik, illetve a meg
üresedő helyeket töltik be. Póttagok hiányában az egyházmegyei közgyűlések 
a megüresedett helyekre új tagokat választanak, az időszakos választás érvé
nyessége azonban csak a közgyűlés megbízatásának idejére szól. A közgyűlé
si tagok újraválaszthatók.

73. § A közgyűlést az egyházkerület elnöksége írásban hívja össze. A kibo
csátott meghívónak tartalm aznia kell a tárgysorozati pontokat. A meghívót a 
közgyűlés időpontja előtt legalább tizennégy nappal meg kell küldeni. A köz
gyűlés előtt megfelelő időben meg kell küldeni a közgyűlés tárgyaival kapcso
latos írásos előteijesztéseket, anyagokat, és a várható eldöntendő kérdéseket 
is.

74. § A közgyűlést legalább kétévenként össze kell hívni. A közgyűlés egy
negyedének írásban előterjesztett kérelmére az egyházkerület elnöksége kö
teles három héten belül közgyűlést összehívni.

75. § A közgyűlés határozatképes, ha azt az előírásoknak megfelelően hív
ták  össze, és tagjainak legalább fele jelen van. Határozatképtelenség esetén 
az ugyanabban a tárgyban egy későbbi időpontra ismételten összehívott köz
gyűlés jogerős határozatához a közgyűlési tagok huszonöt százaléka plusz 
egy fő megjelenése szükséges. A közgyűlés a határozatait a külön szabályo
zott esetek kivételével egyszerű szótöbbséggel hozza.

76. § A közgyűlésen általában a közgyűlés tagjain kívül hallgatóként bár
mely egyházközségi tag részt vehet.

77. § A közgyűlésen a püspök és az egyházkerületi felügyelő, akadályozta
tásuk vagy hivataluk üresedése esetén a püspökhelyettes, illetve a másodfel
ügyelő elnököl.

78. § A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni, am it az elnökségnek, a  lel
készi és nem lelkészi jegyzőnek és két jelenlévő közgyűlési tagnak kell hitele
sítenie.

79. § Az egyházkerületi közgyűlés hatáskörébe tartoznak az egyházkerület 
életének fontosabb kérdései, ezek között különösen az alábbiak:

a) A püspök és az egyházkerületi felügyelő kivételével megválasztja 
az egyházkerület tisztségviselőit, megbízottait, a számvevőszék, az 
egyházkerületi bíróság és a  Lelkészképesítő Vizsgabizottság egy
házkerületi tagjait hat évi időtartam ra.

b) A kerületi presbitérium  előteijesztése alapján kerületi szabály
rendeleteket alkot.

c) M egállapítja és jegyzőkönyvbe foglalja az egyházközségek közgyű
lései által megválasztott püspök, illetve egyházkerületi felügyelő 
beiktatásának megtörténtét, és meghallgatja székfoglalóikat.

d) Tárgyalja és elfogadja az egyházkerületi elnökség, és a jelentés
re kötelezett egyházkerületi tisztségviselők jelentéseit, valam int
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II. TÖRVÉNY
Második rész

c) vigyáz az egyházi szolgálat folyamatosságára és helyes végzésére 
az egyházkerület egyházközségeiben, intézményeiben és minden 
területén;

d) pásztora ja  az egyházkerület lelkészeit hivatásuk betöltésében és 
magánéletükben. Elősegíti a lelkészek testvéri szeretetben történő 
együttműködését, tudományos és gyakorlati továbbképzését;

e) felügyel a leendő lelkészek és más egyházi munkások képzésére és 
nevelésére, teológiai tanulmányaira és erkölcsi életére;

f) felelős azért, hogy az egyházkerület gyülekezeteiben, egyházme
gyéiben, magában az egyházkerületben és ezek intézményeiben az 
egyház törvényeit megtartsák.

62. § A püspök megbízatása, hogy
a) felavassa a Magyarországi Evangélikus Egyház lelkészjelöl jeit 

azok megvizsgálása után,
b) beiktassa az egyházkerület felügyelőjét,
c) felszentelje az egyház templomait, intézményeit, gyülekezeti háza

it, orgonáit és harangjait,
d) megállapítsa az istentiszteletek rendjét az országos ének- és litur

giaügyi bizottsággal egyetértésben és az országos közgyűlés jóvá
hagyásával.

63. § A püspök felelős az egyházkerület lelkészi szolgálatának személyi fel
tételeiért.

a) Dönt a lelkészjelöltek szolgálatba állításáról.
b) Dönt a segédlelkészek kiküldéséről.
c) Helyettes lelkészt küld az egyházközségekbe.
d) Engedélyezi a lelkészek és a lelkészi pályára készülő teológiai hall

gatók és lelkésqelöltek házasságkötését.
e) Dönt valamely külföldi evangélikus egyházban felavatott lelkész 

szolgálatba állításáról.

II. TÖRVÉNY
Második rész

99. § Az egyházkerület:
a) összefogja a területén lévő egyházmegyéket, segíti és szervezi közös 

alkalm aikat,
b) összehangolja és felügyeli az egyházi szolgálatot, és biztosítja annak 

folyamatosságát,
c) intézményeket hoz létre és működtet,
d) egyházigazgatási ügyekben elbírálja az egyházmegyei határozatok 

elleni fellebbezéseket

IV. TÖRVÉNY
Második rész

az egyházkerületi presbitérium nak e jelentésekkel kapcsolatos 
jegyzőkönyvi állásfoglalását, és elrendeli a szükséges tennivaló
k a t

H. Fejezet: Egyházkerületi presbitérium

80. § Az egyházkerület általános hatáskörű döntés-előkészítő és döntésho
zó képviseleti szerve a presbitérium, amelynek hivatalból jelen lévő és válasz
tott tagjai vannak.

81. § Az egyházkerületi presbitérium tagjai szavazati joggal:
a) hivatalból: a püspök és a püspökhelyettes, az egyházkerületi fel

ügyelő és másodfelügyelő, az egyházkerületi lelkészi és nem 
lelkészi jegyző, az egyházkerületi ügyész, az egyházkerületi szám
vevőszék elnöke és az egyházmegyék elnöksége;

b) választás alapján: az egyházmegyénként választott presbiterek, 
mégpedig egyházmegyénként 1-1 lelkész és nemlelkész;

Az egyházkerületi presbitériumban tanácskozási joggal vesznek
részt:
c) esetenkénti meghívás alapján: az egyházkerület további lelkészi és 

nem lelkészi tisztségviselői, szakértők és az elnökség által meghí
vottak.

82. § Az egyházkerületi presbitérium tagjainak választásakor az egyház
megyék póttagokat is választanak, akik a választott rendes tagokat azok aka
dályoztatása esetén helyettesítik, illetve a megüresedő helyeket töltik be. Pót
tagok hiányában a megüresedett helyekre új presbitereket kell választani, az 
időszakos választás érvényessége azonban csak a presbitérium megbízatásá
nak idejére szól. A presbitérium tagjai újraválaszthatók.

83. § Az egyházkerületi presbitérium elnökei a püspök és az egyházkerüle
ti felügyelő. Akadályoztatásuk vagy hivataluk megüresedése esetén a presbi
teri ülésen a püspökhelyettes, illetve az egyházkerületi másodfelügyelő elnö
köl.

84. § Az egyházkerületi presbitériumot az egyházkerület elnöksége írásban 
hívja össze. A kibocsátott meghívónak tartalmaznia kell a tárgysorozati pon
tokat A meghívót a presbiteri ülés időpontja előtt legalább tizennégy nappal 
meg kell küldeni. A presbiteri ülés előtt megfelelő időben meg kell küldeni az 
ülés tárgyaival kapcsolatos írásos előteijesztéseket, anyagokat és a várható 
eldöntendő kérdéseket is.

85. § Az egyházkerületi presbitériumot szükség szerint, de évenként leg
alább két alkalommal össze kell hívni. A presbitérium egynegyedének írás
ban előteijesztett kérelmére az egyházkerület elnöksége köteles három héten 
belül presbiteri ülést összehívni.

86. § A presbiteri ülés nem nyilvános, de azon a presbitérium tagjain kívül 
tanácskozási joggal mindazok részt vehetnek, akiket az elnökség meghív. Ha
tározatképes, ha tagjainak legalább kétharmada jelen van. Határozatképte
lenség esetén az ugyanabban a tárgyban egy későbbi napra ismételten össze
hívott presbiteri ülés a megjelentek számától függetlenül is határozatképes. 
A presbitérium a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

87. § Azt az egyházkerületi presbitert, aki a presbiteri ülésről három ízben 
kimentés nélkül elmarad, tisztségéről lemondottnak kell tekinteni, a presbi
térium hivatalból jelenlétre kötelezett tagjainál ez esetben fegyelmi eljárást 
kell kezdeményezni.

88. § A presbiteri ülésről jegyzőkönyvet kell vezetni, amit az elnökségnek, 
a lelkészi és nem lelkészi jegyzőnek és két jelen lévő presbiternek kell hitele
sítenie.

89. § Az egyházkerületi presbitérium hatáskörébe tartoznak mindazok az 
ügyek, amelyek nincsenek az egyházkerületi közgyűlés vagy más egyházi 
szerv hatáskörébe utalva, illetve amelyeket az egyházkerületi közgyűlés a 
presbitérium hatáskörébe utal, így különösen:

a) Elrendeli az egyházkerületi választásokat, a választás előtt jelölő 
és szavazatbontó bizottságot küld ki, számvevőszéki tagokat vá
laszt (3-7 fő);

b) Összeállítja az egyházkerület éves munkatervét, megtervezi közös
ségi alkalmait, és segíti azok megvalósítását;

c) Előkészíti az egyházkerületi közgyűlést, állást foglal az elnökség 
és a tisztségviselők jelentéseivel kapcsolatban;

d) Alkalmazza az egyházkerület munkatársait, dönt az egyházkerület 
tisztségviselőinek és munkatársainak bérezéséről, és gyakorolja a 
munkáltatói jogokat;
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f) Engedélyt adi arra , hogy más keresztyén felekezetben szerzett lel
készi oklevél birtokosa a Teológiai Akadém ián a tanári k ar által 
megállapított tárgyakból vizsgát tehessen.

g) Dönt a lelkészek tartós szabadságolása esetében a szolgálat alóli 
felmentéséről.

h) Nyilatkozik lelkészválasztásoknál a lelkészek választhatóságával 
kapcsolatban.

64. § A püspököt akadályoztatása esetén a püspökhelyettes helyettesíti. A 
püspök s^ját maga és helyettese akadályoztatása esetén egyes eljárásoknál 
határozott célú megbízást adhat az egyházkerület bárm elyik esperesének is.

III. FEJEZET:
Á PÜSPÖKHELYETTES ÉS A PÜSPÖKI TITKÁR

Püspökhelyettes
65. § A püspökhelyettes az egyházkerület gyülekezeti lelkészei közül vá

lasztott lelkész.
66. § A püspökhelyettes feladata a püspök helyettesítése és a püspök fel

adataiban való segítés. A püspökhelyettes tisztje a jegyzői feladatok felügye
lete a másodfelügyelővel együtt. Egyéb feladatkörét szabályrendelet szabá
lyozza.

67. § A püspökhelyettes joga, hogy a feladataihoz szükséges tájékoztatást 
megkapja.

Püspöki titkár
68. § A püspöki titkár az a lelkész, vagy nemlelkész, akit az egyházkerület 

presbitérium a a püspök segítségére, a püspök javasla tá ra  alkalmaz. M unká
já t  a püspök rendelkezése szerint végzi.

100. § Az egyházkerület adm inisztrációs központja a püspöki hivatal. A 
püspöki hivatal a püspök és az egyházkerületi felügyelő rendelkezésére áll, 
vezetője a püspöki titkár, működéséért a püspök felelős. A hivatal működési 
rendjét és működési feltételeit szabályrendelet határozza meg.

101. § Az egyházkerületek területének és területi beosztásának meghatározását 
a jelen törvénykönyv melléklete tartalmazza. Az egyházkerületek területének meg
változtatását, egyházmegyéknek egyik kerületből a másikba való csatolását az ille
tékes egyházkerületekkel egyeztetve a Zsinat határozhatja el.

e) Határoz az egyházkerület vagyonszerzése vagy vagyonának elide
genítése, megterhelése, illetve kezelése tárgyában. Dönt az egyház- 
kerület éves költség-előirányzatáról, zárszámadásáról és zárómér
legéről. Jóváhagyja az egyházkerület egyházmegyéinek éves költ
ség-előirányzatát, zárszámadását és zárómérlegét, és megadja az 
elszámolásokkal kapcsolatos felmentvényt. Véleményezi az egy
házmegyék támogatására biztosított gazdasági erőfonrások elosz
tását.

f) Dönt egyházkerületi állások szervezéséről és megszüntetéséről, 
nem lelkészi egyházkerületi munkások rendszeres, meghatározott 
idejű megbízatásáról és felmentéséről.

g) Intézményeket alapít vagy szüntet meg.
h) Jóváhagyja az egyházmegyék területének változásait Az egyház

megyék közötti vitás ügyekben első fokon határoz.
i) Kerületi szabályrendeleteket készít elő.

Hl. Fejezet: Egyházkerületi elnökség

90. § Az egyházkerület képviseleti és végrehajtó szerve az elnökség. Az egy
házkerületi elnökség tagjai a püspök és az egyházkerületi felügyelő.

91. § A püspök és az egyházkerületi felügyelő együtt és közös felelősséggel 
vezetik és képviselik az egyházkerületet, irányítják igazgatását és annak 
összes ügyeit egyetértőén intézik.

92. § (I) A püspök és az egyházkerületi felügyelő közös feladatai különö
sen:

a) Építik az egyházkerület közösségét és őrzik annak belső békéjét
b) Felelősek az egyházkerület rendjéért, őrködnek azon, hogy az egy

házkerületben minden az egyházi törvényekben megszabott jogok 
és kötelezettségek szerint történjék.

c) Felelősek azért, hogy az egyházkerület tisztségviselői szolgálatu
kat hűségesen végezzék.

d) Összehívják az egyházkerületi presbiteri üléseket és közgyűléseket 
és azokon elnökölnek. Jelentést tesznek az egyházkerületi közgyű
lésen az egyházkerület életét meghatározó lelki és közösségi ese
ményekről, az egyházkerület anyagi viszonyairól. Felelősek a pres- 
bitériumi és közgyűlési határozatok végrehajtásáért.

(2) A püspök és az egyházkerületi felügyelő megosztható feladatai kü
lönösen:
e) Felügyeletet gyakorolnak az egyházközségek és az egyházmegyék fe

lett, és felügyelik az egyházkerületi tisztségviselők szolgálatát.
f) Látogatják az egyházközségeket és az egyházkerület területén lévő 

intézményeket a mindenre kiteijedő vizsgálat igényével is.
g) Joguk az egyházközségek lelkészei, felügyelői és elnökségei értekez

letének összehívása.
h) Feladatuk a kötelességüket elmulasztó tisztségviselőket először test- 

vérileg meginteni, a botrányos magaviseletűeket rendreutasítani, 
ennek eredménytelensége esetén szükség szerint a fegyelmi e járást 
kezdeményezni.

Hl. CÍM: AZ EGYHÁZKERÜLET TISZTSÉGVISELŐI

I. Fejezet: Általános rendelkezések

93. § Az egyházkerület az önkormányzati feladatok ellátására és az egy
házkerület működésének biztosítására tisztségviselőket választ. Az egyház- 
kerület tisztségviselői: a püspök, az egyházkerületi felügyelő, a püspökhe
lyettes, az egyházkerületi másodfelügyelő, az egyházkerületi ügyész, a lelké
szi és nem lelkészi jegyző és a számvevőszéki elnök, valamint azok a tisztség- 
viselők, akiket az egyházkerület szükség szerint meghatározott feladatkörrel 
választhat Az egyházkerületi tisztségviselők feladatait hívány, a feladatkö
rükkel kapcsolatos leírás vagy munkaköri leírás rögzíti.

94. § Az egyházkerület tisztségviselői az egyházkerületi közgyűlésen jelen
tést tesznek munkájukról.

95. § Az egyházkerületi tisztség megüresedik a tisztségviselő megbízatásá
nak lejártakor, továbbá elhalálozás, lemondás, az egyházkerületi közgyűlés 
által kezdeményezett visszahívás, jogerős bírói határozattal történt elmoz-

(Foytatás a következő oldalon)

t *



Zsinati Híradó 1997. m ájus  25.

(Folytatás az előző oldalról)

dítás folytán, valamint a tisztség lelkészi betöltőjére nézve akkor is, ha az 
egyházkerületben megszűnik az egyházkerületi lelkészi tisztség viselésére jo 
gosító hivatalt betölteni.

Pótlását a  következő egyházkerületi közgyűlésig az egyházkerületi elnök
ség saját hatáskörében köteles megoldani, amennyiben a törvény másképp 
nem rendelkezik.

II. Fejezet:
Az egyházkerület tisztségviselőinek jogai és feladatai

96. § Az egyházkerület lelkészi tisztségviselő inek jo g a it és fe lad a ta it 
a IV. törvény M ásodik  része ta rta lm azza . Ez a törvényszakasz az egy
házkerü le t többi tisztségviselő jének joga iró l és fe lada ta iró l rendelke
zik.

97. § Egyházkerületi felügyelő
Az egyházkerületi felügyelő joga és feladata, hogy az egyházkerület 

vezetője legyen a püspökkel együtt. Ügyel az egyházkerület m űködésé
nek feltételeire, segíti az egyházkerületben folyó lelki m unkát, figyelem
mel kíséri és irány ítja  a közéleti, személyi, anyagi és jogi term észetű 
ügyek intézését. Joga a püspöki hivatal m inden ügyéről a tá jékozta tást 
m egkapni és a h ivatali adm inisztráció t egyházkerületi m unkájához fel
használn i. F eladata az egyházkerületi közgyűlés előkészítése és leveze
tése.

98. § Egyházkerületi másodfelügyelő
Az egyházkerü leti m ásodfelügyelő joga  és fe ladata  az egyházkerüle

ti felügyelő helyettesítése an n a k  akadályozta tása  esetén . Ezenkívül 
e llá tja  az egyházkerü leti felügyelő fe ladata ibó l az egyházkerületi sza 
bá ly rendele tte l á tru h á z o tt fe lada toka t. Felügyeli a jegyzői feladatok  
e llá tá sá t. Joga , hogy a fe lada ta ihoz  szükséges tá jék o z ta tá s t m eg
kap ja .

99. § Egyházkerületi számvevőszéki elnök
Az egyházkerületi számvevőszéki elnök joga és feladata, hogy a számvevő- 

székkel az egyházmegyéknek, az egyházkerületnek és az egyházkerület intéz
ményeinek pénzkezelését és számadásait ellenőrizze, arról jelentést tegyen, 
illetve szükség esetén eljárjon.

100. § Egyházkerületi ügyész
Az egyházkerületi ügyész joga és feladata, hogy az egyházkerület jogi vo

natkozású ügyeit intézze, az egyházkerületet jogi természetű ügyeiben képvi
selje, és jogi tanácsokat adjon az elnökségnek. Az egyházkerületi ügyésznek 
jogi szakvizsgával kell rendelkeznie.

101. § Lelkészi és nem lelkészi jegyző
A lelkészi és nem lelkészi jegyzőt az Országos Presbitérium tagjai közül 

választja az Országos Közgyűlés a jegyzői feladatok ellátására.
102. § Egyéb tisztségviselők
Az egyházkerületi közgyűlés bizonyos feladatok ellátására egyéb tisztségviselő

ket is választhat. Feladatkörüket egyházkerületi szabályrendelet határozza meg.

VII. TÖRVÉNYBE A MEGFELELŐ HELYRE
átszámozása a választásokról szóló törvény elfogadása után

CÍM:
AZ EGYHÁZKERÜLET TISZTSÉGVISELŐINEK 

VÁLASZTÁSA

1. Általános rendelkezések

4.1.1. Egyházkerületi tisztségre feddhetetlen életű, konfirm ált nagykorú 
egyházközségi tag választható.

4.1.2. A püspököt és az egyházkerületi felügyelőt az egyházkerület egyházköz
ségeinek közgyűlései választják. A többi egyházkerületi tisztségviselőt az egy
házkerület közgyűlése választja. A püspök kivételével az egyházkerületi tisztség- 
viselőket hat évre választják, és megbízatásuk lejárta u tán újraválaszthatók.

4.1.3. A megválasztott püspök és egyházkerületi felügyelő beiktatása ünne
pi közgyűlés keretében történik, a többi egyházkerületi tisztségviselő az egy
házkerületi közgyűlésen tett ünnepélyes kijelentéssel foglatja el tisztségét, az 
egyházkerületi közgyűlés pedig jegyzőkönyvbe foglatja az ik tatás megtörtén
té t  A jegyzőkönyv egyik példányát az országos elnökségnek is meg kell kül
deni. Akit a rra  a tisztségre választanak meg, amelyet m ár addig is betöltött, 
nem tesz újabb ünnepélyes nyilatkozatot.

2. A püspök és az egyházkerületi felügyelő választása
4.2.1. A püspököt az egyházkerület egyházközségeinek közgyűlései választ

ják . A megválaszthatóság feltétele legalább 15 év lelkészi és ebből legalább 5

év gyülekezeti lelkészi szolgálat és a be nem töltött 60. életév. Megbízatása ál
talában 65 éves korában já r  le, de a püspök nyugdíjba vonulásáról a korha
tá r  előtti 2. évtől a korhatár utáni 2. évig terjedő időszakba eső időpont kivá
lasztásával maga dönt.

4.2.2. Az egyházkerületi felügyelőt az egyházkerület egyházközségeinek 
közgyűlései ha t évre választják. A megválasztás feltétele a be nem töltött 65. 
életév. Megbízatása lejárta u tán  újraválasztható.

4 .23 . A püspök, illetve az egyházkerületi felügyelő m egbízatásának le
já r ta  elő tti u tolsó egyházkerületi p resbitérium  jelölő és szavazatbontó 
bizottságot választ, m egválasztja an n ak  elnökét és tagjait, és m eghatá
rozza az egyházközségi közgyűlések szavazatainak beérkezési h a tá rid e 
jé t.

4.2.4. A jelölő és szavazatbontó bizottság az egyházmegyei presbitériumok 
előzetesen megkért ajánlása, valamint az érintettek jelölést vállaló írásbeli 
nyilatkozatai figyelembevételével jelölteket állít. A jelöltek névsorát megkül
di a szavazásra jogosult egyházközségek elnökségeinek.

4.2.5. A jelöltek névsorának kézhezvételét követően az egyházközségi el
nökségek kötelesek egyházközségi közgyűlést összehívni. Az egyházközségi 
közgyűlés jegyzőkönyvbe foglalt szavazatát az egyházközség elnöksége és a 
jegyző hitelesíti, ellátja az egyházközség pecsétjével és kettős zárt borítékban 
megküldi a jelölő és szavazatbontó bizottság elnökének. Érvénytelen az a sza
vazat, amely alakilag vagy tartalm ilag nem felel meg a törvény előírásainak, 
vagy a kitűzött határidő u tán  adták fel.

4.2.6. A választás akkor eredményes, ha a szavazásra jogosult egyházköz
ségek legalább kétharm ada érvényes szavazatot adott le és ezek figyelembe

vételével a jelöltek egyike az ötven százalékot meghaladó szavazatot kapott. 
Amennyiben a választás eredménytelen, az eljárást két hónapon belül meg 
kell ismételni.

4.2.7. A szavazatbontó bizottság jegyzőkönyvbe foglalja a választásról $zó- 
ló jelentését és a választás eredményét, és erről levélben értesíti az egyházke
rület egyházközségeit. A jegyzőkönyvet és a szavazatokat az eljárás lefolyta
tása után az egyházkerületi levéltárban kell elhelyezni.

4.2.8. A püspöknek egyházkerületében gyülekezeti lelkészi á llás t kell 
betöltenie. Állandó püspöki székhelyet az egyházkerület közgyűlése jelöl 
ki. A kijelölt egyházközség közgyűlésének előzetesen döntenie kell arró l, 
hogy hozzájárul-e ehhez a kijelöléshez. A püspök a gyülekezetben m inden 
lelkészi szolgálatot elláthat, de nem lehet a gyülekezet igazgató lelkésze. 
A 'hozzájárulással az egyházközség a rra  a lelkészi állásra  vonatkozóan, 
amelyet az egyházkerület püspöke fog betölteni, lemond lelkészválasztó 
jogáról, és ezt a lelkészi á llás t az egyházkerület m indenkor m egválasztott 
püspökével betöltöttnek tekinti. Az egyházközségi közgyűlés ezt a h a tá ro 
zatá t m indaddig nem változtathatja meg, amíg az egyházkerület a püspö
ki székhely m egállapítása tekintetében hozott ha tároza tá t meg nem vál
toztatja. A püspök m egválasztásának elfogadásakor a r ra  az időre, amíg a 
püspöki tisztséget betölti, annak  az egyházközségnek a lelkészi á llásá t is 
elfogadta, amely a m indenkori püspök részére van fenntartva. A püspök
nek az így nyert gyülekezeti lelkészi megbízatása csak addig ta rt, am íg a 
püspöki á llást betölti. A püspöki címet a püspök hivatalától való megvá
lása u tán  is használhatja, testületi tagságát tanácskozási joggal m egtart
hatja .

II. TÖRVÉNY
Második rész

IV. CÍM: AZ ORSZÁGOS EGYHÁZ

102. § A M agyarországi Evangélikus Egyház az egyház egészét érintő dön
tések m eghozatalára országos önkormányzati testületeket, az ügyek intézésé
re Országos Irodát hoz létre.

103. § Az országos egyház illetékes szervei igazgatási ügyekben legfelső fo
kon, véglegesen határoznak.

IV TÖRVÉNY
Harmadik rész

I. CÍM: AZ ORSZÁGOS EGYHÁZ ÖNKORMÁNYZATA

I. Fejezet: Országos Közgyűlés

103. § Az Országos Közgyűlés a M agyarországi Evangélikus Egyház leg
szélesebb körű döntéshozó, legfőbb önkormányzati képviseleti testületé.

104. § Az Országos Közgyűlés irányítja, segíti és felügyeli a M agyarorszá
gi Evangélikus Egyház lelki, szellemi és anyagi é le té t

105. § Az Országos Közgyűlés tagjai szavazati joggal:
a) hivatalánál fogva: az Országos Elnökség, az országos egyházi 

tisztségviselők, az Országos Egyházi Iroda igazgatója, a  lelkészi 
munkaközösség országos elnöke, a közoktatási intézmények két 
küldötte, a Teológiai Akadémia rektora,

b) az egyházmegyék elnökségei (32 fő)
c) választás alapján: az egyházmegyénként egy lelkészi és egy nem 

lelkészi küldött (32 fő)
Az Országos Közgyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt:
d) hivatalból: az országos egyházi bíróság elnökei, az Országos Egy

házi Iroda osztályvezetői;
e) meghívás alapján: az országos jellegű egyházi intézmények veze

tői, az egyházi egyesületek elnökei, szakértők.
106. § Az egyházmegyék az Országos Közgyűlésre küldött képviselőiket 

ha t évre választják, részükre a választás u táni első közgyűlésre (alakuló köz
gyűlés) a küldő testület által a lá írt megbízólevelet á llítanak ki. Az egyházme
gyei közgyűlések ugyanolyan számban Országos Közgyűlési póttagokat is vá
lasztanak, akik a választott rendes tagokat azok akadályoztatása esetén meg
bízóleveleik bem utatásával helyettesítik, illetve a megüresedő helyeket töltik 
be. Póttagok hiányában a megüresedett helyekre új póttagokat kell választa
ni, az időszakos választás érvényessége azonban csak a közgyűlés megbízatá
sának idejére szól. A közgyűlési tagok újraválaszthatók. Azt az Országos 
Közgyűlési tagot, aki a közgyűlésről három  ízben igazolás nélkül elmarad, 
tisztségéről lem ondottnak kell tekinteni.

107. § Új választási ciklus elején legkésőbb hat héttel a választási ered
mény megszületése u tán  kell összehívni a közgyűlést. A ciklus első közgyű
lését a választási bizottság elnöke hívja össze. A közgyűlés m andátum ának 
lejárta előtt egy évvel választási bizottságot kell kiküldeni, mely kitűzi az egy
házmegyék szám ára a következő közgyűlés küldöttei megválasztásának ha
tá rid e jé t A szavazatbontás és az első közgyűlés között jelölteket állít az O r
szágos Presbitérium  és az országos egyházi bíróság tagjaira, az egyházme
gyei küldöttválasztó közgyűlés jelöléseit figyelembe véve. Értékeli és jelentés 
form ájában az új közgyűlés elé terjeszti a  választás eredm ényét

108. § A közgyűlést a közgyűlés elnöksége írásban híyja össze az ülés előtt 
legalább 14 nappal. A kibocsátott meghívónak tartalm aznia kell a  tárgysoro
zati pontokat és a várható eldöntendő kérdéseket is.

109. § A közgyűlés előtt legalább hét nappal ki kell küldeni a  közgyűlés tá r
gyaival kapcsolatos írásos előteijesztéseket és anyagokat is. Késői kiküldés 
esetén a közgyűlés dönt arró l, hogy a napirendi pontot tárgyaija-e.

110. § A közgyűlés az alakuló ülésén a közgyűlés tagjai közül lelkészi és 
nem lelkészi elnököt választ. Az üléseket a  közgyűlés elnökei felváltva vezetik.

111. § Az alakuló közgyűlés megválasztja az Országos Presbitérium  és az 
országos egyházi bíróság tagjait, valam int az országos egyházi tisztségviselő
ket (L. 2.1.13.1.)

112. § A közgyűlést évenként legalább egy alkalommal össze kell hívni. A 
közgyűlés szavazati jogú tagjai egynegyedének írásban előteijesztett kérel
mére a közgyűlést három  héten belül össze kell hívni.

113. § A közgyűlés határozatképes, a jelenlévők létszámára tekintet nélkül, 
ha azt az előírásoknak megfelelően hívták össze (2.1.6.). H atározatait a köz
gyűlés a külön szabályozott esetek kivételével egyszerű szótöbbséggel hozza. A 
közgyűlés általában nyilvános; zárt ülést a közgyűlés elnöksége rendelhet el.

114. § A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni, am it az elnökségnek, a 
jegyzőnek és két jelen lévő közgyűlési tagnak kell hitelesítenie. A jegyzőköny
vet 30 napon belül meg kell küldeni az Országos Elnökségnek és az országos 
egyházi irodának. A közgyűlés határozatait 8 napon belül a közgyűlés min
den szavazati jogú tagjának meg kell küldeni.

115. § Az Országos Közgyűlés hatáskörébe tartoznak:
a) Megválasztja hat évre az Országos Elnökség tagjain kívül az or

szágos egyházi tisztségviselőket, azonos számú lelkészi és nem- 
lelkészi tagból álló Országos Presbitérium ot, az országos szám
vevőszék, az országos bíróság, az országos bizottságok tagjait és 
(amennyiben erről a rá juk  vonatkozó törvény másképpen nem 
rendelkezik) az országos egyházi intézmények vezetőit Megálla
pítja az alkalm azásba kerülő tisztségviselők dylevelét, meghatá
rozza az alkalm azottak bérezésének alapelveit.

b) Jóváhagyja a Teológiai Akadémia-Hittudományi Egyetem egyete
mi tanácsa által megválasztott rendes tanárainak  választását, 
megválasztja a Teológus O tthon igazgatóját és a Lelkészképesítő 
Bizottság delegált tag ja it

c) Megválasztja az országos egyház zsinati képviselőit
d) Megválasztja a protestáns tábori püspöki, illetve hivatalvezetői 

tisztnek evangélikus lelkésszel történő betöltésénél a  tábori püspö
köt, illetve a hivatalvezetőt, valamint a főállású tábori lelkészeket

e) Tárgyalja és elfogadja az Országos Elnökség, az országos tiszt
ségviselők és előadók, valamint az egyházi bizottságok jelentéseit 
és elrendeli a szükséges tennivalókat

f) M eghatározza az egyes országos egyházi szolgálati és működési 
ágakat és ezek feladatait; beosztja, hogy ezen ágak bizottságai, il
letve az ügyeket intéző országos egyházi irodai osztályok felett 
melyik országos elnökségi tag gyakorol szakmai felügyeletet

g) Határoz az országos egyházi szervezet vagyonszerzése, vagy vagyo
nának elidegenítése, megterhelése, illetve kezelése tárgyában. 
Meghatározza az országos költség-előirányzat főbb tételeit, a gaz
dálkodás és az országos egyházi szervezet kezelésében lévő pénz
eszközök elosztásának elveit és módját, jóváhagyja az országos 
egyházi önkormányzat költségvetését és zárszám adását és meg
állja az elszámolásokkal kapcsolatos felmentvényt. Dönt az egy
házmegyei önkormányzatok tám ogatására biztosított gazdasági 
erőforrások elosztásáról, az országos egyházi szervezet működésé
hez szükséges pénzeszközökről, illetve tartalékalapok képzéséről.

h) Határozatot hoz az egyházmegyék körében felmerült területi és 
igazgatási vitákban az Országos Presbitérium előteijesztése 
alapján.

i) Dönt országos állások szervezéséről és megszüntetéséről.
j) Döntést hoz az Országos Presbitérium által előteijesztett javas

latokról.
k) Intézményeket alapít vagy szüntet meg.
l) Országos hatályú szabályrendeleteket alkot.

m) Elnökből és két tagból álló választási bizottságot küld ki, amely 
jelölteket állít az országos tisztségekre, előkészíti az .Országos 
Presbitérium  és az országos tisztségviselők megválasztását.

H. Fejezet: Országos Presbitérium
116. § Az országos egyházi önkormányzat döntés-előkészítő és meghatáro

zott hatáskörben döntéshozó szerve az Országos Presbitérium, amelynek hi
vatalból jelen lévő és választott tagjai vannak.

117. § Az Országos Presbitérium  tagjai szavazati joggal:
hivatalból:

a) az Országos Elnökség tagjai, az országos ügyész, az országos 
jegyzők, a  Teológiai Akadémia rektora;

az Országos Közgyűlés választása alapján:
b) egyházmegyénként a lelkészi és nem lelkészi küldött közül az 

egyik, vagyis egyházmegyénként egy tag.
Az Országos Presbitérium  ülésein tanácskpzási joggal vesznek részt
hivatalból:
c) az országos egyházi tisztségviselők, az Országos Egyházi Iroda 

igazgatója,
meghívás alapján:
d) az országos gazdasági igazgató, az országos számvevőszék elnö

ke, a Gusztáv Adolf Segélyszolgálat elnökei, az Országos Egyhá
zi Iroda osztályvezetői és előadói, szakértők.

118. § Az Országos Presbitérium tagjainak választásakor az Országos 
Közgyűlés póttagokat is választ, akik a választott rendes tagokat azok aka

dályoztatása esetén helyettesítik, illetve a megüresedő helyeket töltik be. A 
póttagok száma a választott tagok számának fele. Póttagok hiányában az Or
szágos Közgyűlés a megüresedett helyekre új póttagokat választ, az idősza
kos választás érvényessége azonban csak a presbitérium megbízatásának 
idejére szó). A presbitérium tagjai újraválaszthatók. A választási ciklusok 
között az új Országos Presbitérium megválasztásáig az előző ciklus presbi
tériuma van hivatalban.

119. § Az Országos Presbitérium ülésvezető elnöke az Országos Elnökség 
valamely tagja.

120. § Az Országos Presbitériumot az Országos Elnökség írásban hívja 
össze az ülés előtt legalább 14 nappal. A kibocsátott meghívónak tartalmaz
nia kell a tárgysorozati pontokat és a várható eldöntendő kérdéseket is. A 
presbitériumi ülés előtt legalább öt nappal ki kell küldeni az ülés tárgyaival 
kapcsolatos írásos előterjesztéseket és anyagokat is.

121. § Az Országos Presbitériumot szükség szerint, de évenként legalább 
két alkalommal össze kell hívni. Az Országos Presbitérium egynegyedének 
írásban előterjesztett kérelmére az Országos Elnökség köteles három héten 
belül az Országos Presbitérium ülését összehívni.

122. § A presbiteri ülés nem nyilvános, de azon a presbitérium tagjain kí
vül tanácskozási joggal mindazok részt vehetnek, akiket az elnökség meghív. 
Határozatképes, ha szabályosan hívták össze. A presbitérium a határozatait 
a külön szabályozott esetek kivételéve] egyszerű szótöbbséggel hozza.

123. § Azt az országos presbitert, aki az ülésről három ízben igazolás nél
kül elmarad, tisztségéről lemondottnak kell tekinteni.

124. § Az Országos Presbitérium üléséről jegyzőkönyvet kell vezetni, amit 
az elnökségnek, a jegyzőnek és két jelen lévő presbiternek kell hitelesítenie.

125. § Az Országos Presbitérium hatáskörébe tartoznak mindazok az 
ügyek, amelyek nincsenek az Országos Közgyűlés vagy más egyházi szerv ha
táskörébe utalva, így különösen:

a) Az Országos Elnökség előteijesztésében megvitatja és jóváhagyja saját 
munkatervét, az országos bizottságoknak munkatervükre vagy más tárgyra 
vonatkozó jelentéseit és javaslatait, az Országos Egyházi Irodának az igaz
gató által összeállított éves feladattervét és éves jelentését.

b) Dönt a Magyarországi Evangélikus Egyház hazai és nemzetközi ökume
nikus és a külföldi testvéregyházakkal fenntartott kapcsolatairól, és ezekről 
beszámol az Országos Közgyűlésnek.

c) Dönt a Magyarországi Evangélikus Egyháznak a Magyar Köztársaság 
állami és társadalmi szervezeteivel fenntartott kapcsolatairól, és döntéseiről 
beszámol az Országos Közgyűlésnek.

d) Előkészíti az Országos Közgyűlést.
e) Javaslatot tesz a protestáns tábori püspöki, illetve hivatalvezetői tisztnek 

evangélikus lelkésszel történő betöltésénél a tábori püspök, illetve hivatalve
zető személyére. Javaslatot tesz a főállású tábori lelkészek személyére is.

f) Megvizsgálja és az Országos Közgyűlésnek jóváhagyásra előkészíti az or
szágos egyházi szerveknek az Országos Gazdasági Igazgató által elkészített és 
az Országos Egyházi Elnökség által előteijesztett éves költségirányzatát és 
éves zárszámadását, az utóbbit az Országos Számvevőszék jelentése alapján.

g) Dönt az országos egyház tisztségviselőinek díjazásáról, megállapítja az 
alkalmazotti bértáblázatot, és dönt az alkalmazottak bérezéséről.

h) Gazdasági döntéseket hoz a közgyűlés által elfogadott költség-irányzat 
keretein belül.

i) Jóváhagyja az egyházmegyék éves költség-előirányzatát, zárszámadását 
és zárómérlegét, dönt a Gusztáv Adolf Segélyszolgálat szeretetadományainak 
odaítéléséről.

j) Jóváhagyja az országos egyházi fenntartású intézmények szervezeti és 
működési szabályzatát

126. § Az Országos Presbitérium azon határozatát, amely valamely orszá
gos munkaágat érint, az illetékes országos bizottság előkészítése alapján, il
letve állásfoglalására figyelemmel hozza meg,

II. Fejezet: O rszágos E lnökség

127. § A Magyarországi Evangélikus Egyház országos szervezeti szintjén 
az önkormányzati testületek döntései alapján a vezetést az Országos Elnök
ség gyakorolja. Az elnökség irányítja a munkaágakat, és koordinálja a szol
gálatnak a kerületben történő irányítását*. Az Országos Elnökség tagjai az 
egyházkerületek püspökei és felügyelői.

128. § Az Országos Elnökség legalább havonta ülésezik és dönt a folyó 
ügyekben. Az üléseken -  tanácskozási joggal -  részt vesz az Országos Egyhá
zi Iroda igazgatója, aki az ügyekről jelentést tesz és a döntések végrehajtásá
ról gondoskodik. Thnácskozási joggal szükség szerint vesz részt az országos 
ügyész és az országos gazdasági igazgató.

129. § Az Országos Elnökség tagjai felosz(ják maguk között a kapcsolat- 
tartási feladatokat, és ezeket a választási ciklus végéig önállóan, de az Orszá-

1 Az egyházkerületekben folyó egyházi szolgálatot a  püspök és az egyházkerületi fel
ügyelő irányítja. Az Országos Elnökségnek csak koordináló feladata van.

(Folytatás a következő oldalon)
k
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(Folytatás az előző oldalról)
gos Elnökség testületi döntéseihez igazodóan ellátják, és az Országos Elnök
ség ülésein rendszeresen beszámolnak tevékenységükről.

130. § Az Országos Elnökség tagjai közül egy püspök és egy felügyelő mint 
az elnökség adminisztratív vezetői, előkészítik az Elnökség üléseit és figye
lemmel kísérik az Elnökség döntéseinek végrehajtását, valamint ellátják az 
egyház reprezentatív képviseletét. Az elnök püspök és az elnök felügyelő ezen 
tisztüket az Országos Elnökség határozatai szerint látja el. Tevékenységük
ről elnökségi ülésenként beszámolnak. Az elnök püspököt és az elnök fel
ügyelőt az Országos Közgyűlés hatéves ciklusra választja.

131. § Az Országos Elnökség feladata
a) építeni az egyház közösségét és őrizni annak belső békéjét és egy

ségét,
b) őrködni azon, hogy az egyházban minden az egyházi törvények

ben megszabott jogok és kötelezettségek szerint történjék,
c) felügyelni az országos tisztségviselők szolgálatát,
d) hivatalos kapcsolatot tartani az ország más keresztyén egyházai

val és külföldi egyházakkal,
e) szakmai felügyeletet gyakorolni az egyes országos szolgálati és 

funkcionális ágak működése, valamint az ágak működését admi
nisztráló országos egyházi irodai osztályok felett,

f) tájékoztatási és együttműködési kapcsolatot tartani az országos 
bizottságokkal, illetve az egyházi egyesületekkel.

132. § Az elnök püspök és az elnök felügyelő sajátos feladata
a) összehívni az országos presbiteri üléseket és közgyűléseket és 

azokon elnökölni, jelentést tenni az Országos Közgyűlésen az or
szágos egyház életét meghatározó lelki és közösségi események
ről, az országos egyház anyagi viszonyairól, biztosítani az orszá
gos presbitériumi és közgyűlési határozatok végrehajtását,

b) hivatalos kapcsolatot tartani a Magyar Köztársaság legfelsőbb 
állami szerveivel.

133. § Az Országos Elnökség püspöktagjainak sajátos feladata
a) a lelki élet egyetemes és egységes irányítása,
b) a liturgia változtatásának kezdeményezése és az elfogadott litur

gia bevezetése.
134. § Az elnök felügyelő sajátos feladata

a) az Országos Egyházi Iroda általános felügyelete.
135. § Az Országos Elnökség nemlelkészi tagjainak sajátos feladata

a) az anyagi (gazdálkodás, épületek stb.) és jogi természetű ügyek 
intézésének felügyelete,

b) az egyházi közoktatási és nevelési intézmények működésének fel
ügyelete.

TÖRVÉNY
az egyházkerületek területi rendezéséről

1. Az egyházmegyék

Az egyházmegye Egyházközségek A lelkészi állások Lélekszám
neve száma száma (ezer főben)

Bács-Kiskun i i 17 17
Kelet-Békés 9 10 29
Nyugat-Békés 13 12 36
Pest 17 20 21
Pest megye felső 16 16 14
Pest megye alsó 17 13 19
Somogy-Zala 21 18 9
Tblna-Baranya 20 15 12
Borsod-Heves 9 10 6
Buda 13 17 11
Fejér-Komárom 18 15 9
Győr-Sopron 26 28 24
Hajdú-Szabolcs 6 10 14
Nógrád 21 21 10
Vas 25 21 17
Veszprém 23 17 14

2. A kerületek területi kialakítása
Az egyházmegyék beosztását táblá

zatosán foglaljuk össze, feltüntetve az 
egyházközségek, a lelkészi állások és 
az egyházközségi tagok számát. Egy

házunk három kerületre oszlik, amik
nek központjait a törvény nem úja 
elő.

Dunántúli egyházkerület: Győr-

Sopron, Fejér-Komárom, Somogy- 
Zala, Tolna-Baranya, Vas, Veszp
rém.

Középső egyházkerület: 
Borsod-Heves, Budai, Nógrád,

Pest, Pest megyei alsó, Pest megyei 
felső.

Tiszai egyházkerület: Bács-Kiskun, 
Hajdú-Szabolcs, Kelet-Békés, Nyugat- 
Békés.

Terület Egyházközségek Lelkészi állások Lélekszám
Dunántúli 133 1Í4 85
Tiszai 39 49 96
Középső 93 97 81

Amit emberileg lehet...
IV. Fejezet: Az országos egyház bizottságai

136. § Az Országos Közgyűlés s^ját tagjaiból és választott szakértőkből or
szágos egyházi bizottságokat alakít. Az országos bizottságok tagjait az O r
szágos Közgyűlés választja meg hat évre. A bizottságok elnökét a bizottságok 
styát tagjai közül választja.

137. § A bizottságok a munkaágakban folyó tevékenységeket kísérik figye
lemmel, értékelik azokat és ennek alapján javaslatokat készítenek. A bizott
ságok működését és feladatait országos szabályrendelet határozza meg.

138. § A bizottságok az Országos Közgyűlés m unkáját segítve értékelő, 
döntés-előkészítő és a közgyűlés által meghatározott kereten belül döntésho
zó feladatokat látnak el. A bizottságok végzett munkájukról az Országos 
Közgyűlésen beszámolási kötelezettséggel tartoznak, javaslataikról a köz
gyűlés határoz.

139. § Az országos bizottsági vezetők felelősek azért, hogy a munkaágnak 
munkaterve legyen. A munkatervet az országos önkormányzati testületek ha
tározataira és az Országos Elnökség javaslataira figyelemmel kell összeállí
tani. A bizottság elnöke felelős azért, hogy a munkaterv bizottságot érintő 
részleteiben elmaradás ne legyen.

140. § Az Országos Közgyűlés, az Országos Presbitérium és az Országos 
Elnökség határozatai meghozatalánál figyelembe veszi az illetékes országos 
bizottságok állásfoglalását.- » \ Cl vn m w 'v -  .1--. -r, n-r.v.w

141. § Az Országos Közgyűlés
a) diakóniai bizottságot,
b) építési és egyházművészeti bizottságot,
c) jogi bizottságot,
d) gazdasági és pénzügyi bizottságot,
e) gyermek- és ifjúsági bizottságot,
f) katechetikai bizottságot,
g) missziói bizottságot,
h) nőbizottságot,
i) oktatási és nevelési intézmények bizottságát,
j)  az ökumenikus és külügyi kapcsolatok bizottságát,
k) ösztöndíjbizottságot,
l) sajtó és tájékoztatási bizottságot,

m) teológiai és etikai bizottságot, valamint
o) zene- és liturgiaügyi bizottságot a lak ít

Szükség szerint más bizottságok is alakíthatók.

A zsinat kétharmadosnál nagyobb ará
nyú többséggel teljes törvényként elfo
gadta a Magyarországi Evangélikus Egy
ház új háromkerületes egyházi szerveze
tét. A hatévesre nyúlt törvényalkotási cik
lus ezzel a döntésével az utolsó nagy kér
dést válaszolta meg az egyház szervezeti 
problémái közül. Sok, legtöbbször feles
leges vita és döntési zsákutca után „im
már kész a leltár”.

Ha valaki figyelmesen átolvassa az új 
kerületi törvényt, megtapasztalhatja, 
hogy nagyon sokféle cél kompromisszu
mos megoldását kísérelték meg a tör
vényalkotók. Ezek közül a legfontosab
bak az alábbiak.

* A törvény egy újfajta püspöki hiva
tás kereteit teremti meg. A lelkészek 
pásztorolása, a gyülekezetk gondja na
gyobb teret kap a reprezentációk rovásá- 
ra egy kisebb és vidéki központtal rendel
kező kerületben.

* A jelenleg is nehezen dicsérhető ke
rületi önkormányzati (közgyűlési, pr'esbi- 
tériumi) funkció súlya ^némiképp' csők- 1 
ken, mivel a kerület közgyűlése és presbi
tériuma kevesebb feladattal, ritkábban 
ülésezik, mint akár a megye, akár az or
szágos egyház közgyűlése és presbitériu
ma.

* A kerületek számának kibővülése 
üzenet a jövő nemzedékének, hogy kül
detéssel rendelkező egyháznak érezzük 
magunkat.

* A kerületek számának növekedése 
szakmailag is kimutatható előnyökkel jár 
az országos vezetésben, lehetővé téve a 
jobb feladatmegosztást és lehetetlenné 
téve a túlcentraUzálás megvalósítását.

* Tártaimat kaphat a szolidaritás 
megélése, mivel jelentősen eltérő adott
ságú kerületek kezdik meg a törvény élet
belépésével életüket.

Z sin a ti h a jrá
A z áprilisi rendkívüli ülésszak be

iktatása kétségkívül sikeresnek bizo
nyult, függetlenül attól, kinek mi a 
véleménye az elfogadott törvények
ről, határozatokról.

Jelentős munkát teljesíteti három 
nap alatt a Zsinat, amihez hozzájá
rult, hogy a kezdettől a befejezésig 
megőrizte határozatképességét.

A  középpontban a szombati nap 
állt, amikor megvalósult, amiben 
már sokan reménykedni sem mer
tek. A  Zsinat eredményesen befejez
te az egyház szervezetéről intézkedő 
törvény elfogadását, nevezetesen 
megalkotta az egyházkerületekről, 
illetve az országos egyház szervezeté
ről szóló törvényi fejezeteket.

Ebben kétségkívül az hatott a  
szenzáció erejével, hogy sikerült 
egyezségre jutni a 2001-től működő 
három egyházkerülethez tartozó egy
házmegyéket illetően is. Többen vél
ték ugyanis úgy, hogy a három egy- , 
házkerület melletti elvi állásfoglalás 
szép dolog de csak akkor van iga
zán értelme, ha a konkrét térképek is 
megkapják a kétharmados, minősí
tett többséget. Nos, megkapták, 
méghozzá 41 igen, 15 nem, 1 tartóz
kodás imponáló arányban.

Ez azt jelenti, hogy 2001-ig három 
év áll rendelkezésre és ez feltétlenül 
elegendő idő az átmenet feladatai
nak az elvégzésére -  három egyház- 
kerület működik majd. Közülük 
csak egynek, a középsőnek -  lehet a 
neve dunai, vagy dunáninneni stb. -  
a székhelye lehet a fővárosban, a 
dunántúli és a tiszai (tiszántúli) egy
házkerület székhelyét a kerületben 
kell kijelölni. A z előterjesztést esz
közlő szakbizottság is elfogadta több

zsinati tag módosító indítványát, így 
a Tolna-Baranyai egyházmegye is a 
Dunántúlra került. Vas, Veszprém, 
Győr-Sopron, Fejér-Komárom és 
Somogy-Zala tartozik még ide. -  
Borsod-Heves viszont a középhez 
lett helyezve. Ide tartozik még Nóg
rád, Buda, Pest, valamint Pest me
gye felső és alsó, összesen szintén 
hat egyházmegye. A  Tiszai Egyház- 
kerületet Hajdú-Szabolcs, Kelet- és 
Nyugat-Békés, valamint Bács-Kis
kun alkotják majd. Nagy kiterjedésű 
egyházkerület ez, itt kevesebb a gyü
lekezetek száma, mint a másik két 
kerületben, de magas a lélekszám.

Ha a változtatás nem is lehet ön
magában cél -  amennyiben nem tá
masztják alá reális indokok -, két
ségtelen, hogy már az átmeneti idő
szakban is várható az egyházi közélet 
fellendülése, pezsdülése a felkészü
léstől, a teendőktől. De a jó  érvek is 
hozzájárultak a jelentős többség ki
alakulásához. A  jelenleginél kisebb 
egyházkerületekben, életszerűbb for
mációkban aktívabb egyházépítő 
munkát vár a Zsinat a jövőben. El
sősorban az egyházkerületekben 
képzeli el a püspöki, felügyelői szol
gálatot. A z Országos Egyházban a 
szakapparátus végrehajtó munkája 
hangsúlyos, őket az Országos Iroda 
igazgatója irányítja. A z egyházkerü
leti elnökségek alkotják az országos 
elnökséget, amely döntéseket hoz és 
ellenőriz, de nincs operatív feladata 
országos szinten. Korszerűbb modell 
ez a jelenleg működőnél.

Történelmi, egyházpolitikai érvek 
is erősítették a Zsinat döntését. Igaz, 
ha nem jön a második világháború 
után az ateista diktatúra, akkor is

változtatni kellett volna az egyház 
szervezetén, mert a négy egyházkerü- 
letes struktúra nem volt, nem lehe
tett arányos Trianon, majd Párizs 
után. De az is igaz, hogy a két kerü
letet a diktatúra erőltette az egyház
ra, a korlátozás szándékával. Olyan 
struktúra ez, amelyben a kerület egy
szerűen elveszti a jelentőségét. Ez 
meg is történt.

A  most elfogadott szervezet talán 
hasonló ahhoz, amelyet atyáink al
kottak volna, ha szabadságuk, lehe
tőségük lett volna erre.

De fontosak az egyházpolitikai ér
vek is. A z alulról építkező szervezeti 
modell hatásának az egyházkor
mányzásban is jelentkeznie kell. A  
magasabb szintek -  egyházkerület, 
országos egyház -  változatlansága 
esetén nehezen képzelhető el a túl
zottan hierarchikus, klerikális stílus 
megváltozása, a döntés-előkészítés 
színvonalának az emelkedése. Hi
szen szervezet és működés szorosan 
összefüggnek A z elfogadott szerve
zet kellően decentralizált, jelentős 
hatáskört ad a gyülekezeteknek és az 
egyházmegyéknek ugyanakkor kel
lően centralizált is, oly módon, hogy 
az egyházkormányzásban egyaránt 
érvényesülhet a szakszerűség az 
egyéni és a területi felelősség. A  szer
vezet minden szinten -  gyülekezetek
től az országos egyházig -  igényli és 
elősegíti a hatékony tevékenységet.

Most már csak türelmesen, de kö
vetkezetesen végre kell hajtani a tör
vényi előírásokat. Nem lesz könnyű, 
mert elkényelmesedtünk megszok
tu k  hogy rólunk nélkülünk dönte
nek de legalább nem vagyunk fele
lősek a történtekért.

ü

Mindezt tekintetbe véve, kijelenthető, 
hogy talán a legjelentősebb döntést hozta 
meg ezzel a zsinat hatéves működése so
rán. Amennyiben értékeljük a zsinat vala
mennyi történelmi léptékű lépését, úgy 
felidéződnek még az alábbi események is:

• a zsinat törvényes rendet és műkö
dési feltételeket alakított ki az iskolák és 
egyéb egyházi intézmények számára,

* a szervezhetőség határáig szétvá
lasztotta a törvény az egyes hatalmi ága
kat (a bíróság, a törvényhozás és az ope
ratív vezetés ágait),

• a törvényalkotás lehetőségét folya
matossá tette az új rendszerű zsinati mű
ködés kidolgozásával,

* törvényileg is önállóságot és önkor
mányzatot adott az egyházközségeknek,

* a kerületek számának kettőről há
romra növelésével megteremtette az egy
ház testületi vezetésének esélyét,

• az Országos Iroda működésének 
szakmai alapokra helyezésével lehetőség 
nyílhat egy hatékony adminisztratív mun- 
]& £it«ufW  rn B i f tU iu í

A hatéves munka eredményeként elő
ször kapott törvényi szabályozást a misz- 
szió, a diakónia és a sajtószolgálat. A cik
lus végére többé-kevésbé megtanulják a 
küldöttek és a levezető elnökök, hogy mi
ként kell egy ekkora testületben hatéko
nyan dolgozni.

Ugyanakkor a zsinat sok kudarcot kell, 
hogy beismetjen, hisz gyakran jelentős 
késésekkel felemás megoldások és testvé
rieden kiszólások között születtek meg a 
törvények. Mégis igaz, hogy a zsinaton 
folyt az elmúlt évek egyházi közélete. A 
sokszínű, eltérő vérmérsékletű zsinati ta
gok vitájából egyházszociológiát és -tör
ténelmet lehetne tanítani.

Az új jogi kereteket és az érte folytatott 
harcokat sok kívülálló nevezte felesleges-

A  Zsinat új gondolkodást kíván.
A  lelkészektől is, akiknek a legnehe
zebb, hiszen őket érintette leginkább 
az egyházban a közel fél évszázados 
diktatúra, alakultak ki ehhez a ma
gatartásminták

Számomra szomorúan jelezte a 
gondokat egy látszólag formai kér
dés. A  lelkészek önképzését, tovább
képzését, szakmai közösségét keretbe 
foglalni hivatott szervezet elnevezése. 
A z elmúlt évtizedekben Lelkészi 
Munkaközösségek elnevezéssel illet
ték az ezen feladatok elvégzésére ren
dezett alkalmakat. Történetek tucat
jai kerengtek arról, hogyan szolgál
ták ezek a másra hivatott órák az el
nyomást. Voltak természetesen ör
vendetesen jó, a túlélést elősegítő 
együttlétek is. A  most elfogadott tör
vény tartalmában is sok az értékes 
elem. A  meglepetést az elnevezés 
okozta. Végül ugyanis a többség úgy 
döntött, hogy maradjon a régi név. 
Bizony meghökkentő ez. Még akkor 
is, ha van ebben egyfajta tisztesség a 
múlt vállalása, annak hangsúlyozá
sa, hogy a többség számára érték volt 
még abban a formában is az LMK.

De nem erről szól a történet. Ha
nem a jövőről. Amiben igenis szük
ség van egy jó értelemben önálló 
Lelkész Szövetségre (ez a nemzetkö
zi gyakorlat). A szakma tisztességé
nek, a tanítás tisztaságának az ápo
lására, lelkészi érdekvédelemre. Or
vos, mérnök, pedagógus és egyéb ka
marák léte nem kérdőjelezi meg az 
igazgatás rendjét, kiegészíti, segíti azt 
a szakma oldaláról. Nem nélkülöz
hető ez az egyházban sem. Még 
hosszú az út.

Frenkl Róbert 
pi

nek, gyakran kijátszva a történtek ellen az 
egyház igazi küldetését. Aki látja a helyes 
viszonyt a törvények és az evangéliumhir
detés küldetése között, figyeljen fel a pil
lanatra, melyben az új helyzet lehetősége
it felhasználhatjuk a jobb befogadására és 
az emberileg jobbnak ítélhető üzenetköz
vetítésre. Új közösségek, új feladatmeg
osztás, új lendület, több információ lehet 
a jól használt jogi keretek eredménye.

ízlelgessük az új megoldások miatt re
mélhető lehetőségeket!

• Amennyiben'a törvény által hang
súlyosabbá tett egyházmegyei szervezet
ben valóban lelki és jogi értelemben meg
indul az élet, a legalkalmasabb szinten 
változhatnak meg az ösztönző hatások. 
Képzeljük el, hogy az egyházközségeknek 
jutó, az országos egyházon keresztül ve
zetett összegek végső felhasználásukat 
keresve bizonyos arányosságok szerint 
kerülnek le az egyházmegyéig, ahol a sze
gényebb.területe ken a rászorultság, ke
vésbé,szegény, fielyekena saját vállalásé 
részarány határozná meg a kapható 
összegeket. Kezüket tartó, reálisan mér
legelni nem is akaró egyházközségek fele
lős döntéshozókká válnak, hisz mindenki 
szeme előtt kell vállalásaikat betölteni.

• Az adminisztratív fegyelmezetlen-

A Cselekedetek könyvének ezt 
a fejezetét a félelem és öröm válta
kozása tölti ki. Hogy az a jövendő
mondó kis cseléd örült-e, amikor 
fennen hirdette: „Ezek az emberek 
a Magasságos Isten szolgái, akik az 
üdvösség útját hirdetik nektek”, 
nem tudjuk. De gazdái féltek, hogy 
elvesztik külön jövedelmüket, amit 
a jövendölésekért kaptak. De örül
tek, amikor az elöljárók Pált és 
Szilászt megbotoztatják és szigorú 
börtönbe vetik. Pál és Szilász is 
örült -  ha nem is a megszégyenítő 
és fájdalmas botozásnak -, de an
nak, hogy már sikerült Filippiben 
néhány személyt Krisztushoz ve
zetniük. Ez az örömük késztette 
őket a börtönben, kalodába zártan 
is éneklésre. És ez az ének a többi 
rabot is annyira magával ragadta, 
hogy amikor a földrengés követ
keztében megszökhettek volna, ott 
maradtak.

A börtönőr a nyitott börtönajtó 
láttán megrémül, de félelme nagy 
örömre változik. Nemcsak az őri
zetére bízott foglyokat találja 
együtt, hanem megérzi, hogy a kis 
cselédlánynak igaza volt. O, a po
gány érzi, hogy Isten erejével talál
kozott. Nyilván Pál és Szilász is őr

ségek megszüntetését -  mely fegyelme
zetlenségekről csak a reménytelenül ren
detlenek állítják, hogy mellékes szerepe 
van a lelki gondozás sikerében -  a jelen
legi dorgálások helyett a pályázási alap- 
feltételek ösztönzése szolgálja.

• A háromkerületes megoldás a leg
jelentősebb hatását azonban az országos 
szint vezetési kérdéseiben fogja megmu
tatni. A hattagú országos elnökség valódi 
hatékony testületté válhat.

A zsinat jelentős adósságokat hagy ma
ga után. Nemcsak törvények hiányoznak 
a szükségesek közül, hanem a meglévők
nek a finomhangolását még el kell végez
ni. Szükséges, mert a törvényhozás akkor 
hajt hasznot, ha a törvény betartható, va
lamint ha az életet inkább segítő, mint 
nehezítő szabályokat foglal magában.

Vigyázzunk, ne váljunk hasonlatossá a 
családhoz, mely évelrig hajszolva magát 
közös vágyuk felé, amikorra megszerzik, 
már egymást sem viselik, nemhogy a kö
zös célt. Új keretek, új lehetőségek szü
lettek az egyház életében. TUdjuk hasz
nálni, merjük saját küldetésünknek tarta
ni, hogy valami jót és reményt sugárzót 
hozunk ki belőle.

zi, hogy nemcsak a földi élet szá
mára mentenek meg egy embert, 
hanem lehetőségük van őt Krisz
tus számára is megmenteni, ami 
meg is történik.

Az elöljárók megrémülnek, 
amikor rádöbbennek, hogy milyen 
törvénysértést követtek el, amikor 
római polgárt bírói ítélet nélkül 
verettek meg és vetettek börtönbe. 
Ok ugyan nem jutnak el a börtön
őr örömére, de megkönnyebbül
nek, hogy Pál elfogadja bocsánat
kérésüket.

De öröm tölti el a maroknyi kis 
gyülekezetét, hogy szabadon lát
hatják és hallhatják újra Pált.

Éddig a régmúlt. De igénk üze
net a mi számunkra is. Hogy éle
tünkben vannak félelmek, vannak 
aggodalmak, nyilvánvaló. Csak kö
rül kell néznünk ebben a világban. 
De nekünk nem kell a börtönőrrel 
azt kérdeznünk: mit is tegyünk, 
uram? Ezt nekünk tudnunk kell. 
De tudjuk-e valójában, hisszük-e, 
hogy mi is örülhetünk, szívből éne
kelhetünk, hiszen Jézus Krisztus a 
mi számunkra is megszerezte az 
üdvösséget! Igaz, hogy a múlt va
sárnap volt Jubilate vasárnap, az 
öröm vasárnapja, de a mai, Canta
te, az ének vasárnapja is az öröm
énekről szól. Zengjük az Ú r dicsé
retét, Krisztus velünk van!

Egyházunkat annak idején ének
lő egyháznak nevezték. Sztárai Mi
hály énekeivel tudott 120 gyüleke
zetét szervezni. Ha ilyenre nincs is 
ma lehetőségünk, de örömmel ál
lapíthatjuk meg, hogy ének és zene 
ma is egyházunk  nagy részében élő 
és ható. Segítsük a kántorképzés 
munkáját mai offertóriumunkkal. 
Ápoljuk az ének és zene ügyét a 
konferenciák és zenei táborok tá
mogatásával. De Istent dicsérő 
énekünkben gondoljunk a zsinat 
munkájára is. Énekünkben legyen 
ott a kérés és a hála, az öröm és a 
dicséret. Isten szeret minket, 
Krisztusunk nem hagy el! Ámen!

Dr. Koczor Zoltán 
a m . számú Bizottság elnöke

Kiss János igehirdetése
ApCsel 16,25-34
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Egyházkerületi presbitérium ok beszám olóülései(Folytatás az 1. oldalról)

A Déli Egyházkerttlet Presbité
riumának ülésén először az egy
házkerület felügyelője, dr. Sólyom 
Jenő terjesztette be jelentését. Eb
ből közöljük a következő részlete
ket:

„Nem sokkal ezelőtt m últ hét éve 
annak, hogy a Déli Egyházkerület 
felügyelői tisztségébe beiktattak. 
Akkori beköszöntő beszédemben 
elsőrendű feladatnak az egyházon 
belüli megbékélés szolgálatát ne
veztem meg. Ennyi év után úgy ér
zem, hogy ez a megbékélés valójá
ban a mai napig sem történt meg. 
Itt most nemcsak arra gondolok, 
hogy olykor még ma is előkerül a 
vád az egyházi vezetés illegitimi- 
tásáról, hanem főként arra, hogy a 
zsinaton, az egyházkerületek szá
mának és területi beosztásának vi
tája kapcsán egyre nyilvánvalóbbá 
válik az, hogy szakmai érvek helyett 
érzelmi töltésű hozzászólások 
hangzanak el, s azok mögött -  ki
mondva vagy kimondatlanul -  a 
rendszerváltozás előtti negyven év 
élményeinek mára történő kivetíté
se húzódik meg.

A  presbitérium tagjainak előre 
megküldött, március 16-i lemondó
levelem megírására mégsem ez a ku
darc késztetett, bár talán ez is indo
kolhatná lépésemet. Kérem, tekint
sék azt a levelet a jelentés részének, s 
ennek megfelelően szerepeljen a 
jegyzőkönyvben is. Am int ott kifej
tettem, már beiktatásom előtt kiala
kult bennem az az álláspont, s ezt 
akkor el is mondtam, hogy felügye
lői megbízatásomat csak a zsinat vé
géig tartónak tekintem. A z élet
hossziglan választott felügyelő a 
szerzett jogok révén akkor is meg
maradhatna tisztségében, ha közben 
a zsinat az egyházkerületi felügye
lőkre nézve is bevezetné a hatéves 
ciklusra történő választást. Végleges 
döntés ez ügyben még nem született, 
de hét évvel ezelőtt is elmondtam, 
hogy a nemlelkészi, tehát nem egy
házi alkalmazottként tevékenykedő 
tisztségviselők esetén a határozott 
időtartamra való választást tartom 
természetesnek. Ezért, bármit is ha
tároz végül a zsinat, magamra nézve 
a mostani lemondást tartom a kö
vetkezetes lépésnek. Kérem a presbi

tériumot, hogy á lemondást elfogad
va, a zsinat befejezése utáni minél 
korábbi időre, még őszre írja ki az új 
választást.

A  jelenlegi törvényi előírás szerint 
a kerületi presbitériumnak kell jelöl
tet megneveznie az egyházközségek 
számára. Ebbe is belefér talán az, 
ami a készülő törvényben valószínű
leg előírás lesz, hogy jelölőbizottsá
got kell állítani, s az nevezne meg je
löltet vagy jelölteket.

Kérem, ebben ne legyen akadály 
az a bizonytalanság hogy nem tud
juk, miként dönt a zsinat a törvények 
életbelépésének rendjéről, s az esetle
ges általános tisztújításról. Amennyi
ben a zsinat 2001-re elhalasztva sza
vazna meg egy területrendezést -  en
nél korábbi időpont nem Valószínű 
-, akkor vélhetően 1998-ban nem 
lesz általános tisztújítás. Ez esetben 
felügyelői tisztségem a zsinat végével 
együtt szűnne meg s valóban ez év 
kora őszén kellene a választást meg
tartani Azért érzem szükségesnek a 
jelölőbizottság mostani kiküldését, 
hogy a zsinat után, újabb presbiteri 
ülés összehívása nélkül, az akkor 
életbelépő törvények szerint járva el, 
a bizottság azonnal munkához lát
hasson. Ha valamilyen oknál fogva 
a zsinat mégis általános választást 
rendelne el 1998-ra, akkor viszont 
célszerűtlen lenne az egyházkerület
ben idén választást tartani Felügye
lői tisztségem így egy évvel később 
szűnne meg amennyiben a presbi
térium ehhez hozzájárul Mindezek
kel a feltételekkel együtt kellene a 
mai ülésen az új választás kiírásáról 
határozni...”

A jelentés ezután foglalkozott 
az 1996. év statisztikájával, az egy
házközségek és egyházmegyék te
rületi beosztásával. Ez utóbbi té
ma még zsinati döntés előtt van. 
Néhány szóban a zsinatról is szólt, 
majd e szavakkal fejezte be fel
ügyelői jelentését:

„Mivel érzésem szerint -  bár a zsi
nattal kapcsolatban az utóbbi idő
ben értek olyan meglepetések, amik 
miatt nem merek jóslásba bocsát
kozni -  a jövő évben nem lesz álta
lános tiszt újítás, az őszi presbiteri 
ülés előttre várom a felügyelő

választás lefolytatását. Ha így lesz, 
akkor talán ez az utolsó egyházkerü
leti presbiteri ülés, melyen felügyelő
ként jelen vagyok Ezért most szeret
ném megköszönni mindenkinek azt 
a támogatást, amit ennek a szolgá
latnak a végzésében nyújtott, külö
nösen azoknak okik már az előző 
ciklusban is presbiterek voltak meg
különböztetetten pedig püspök úr
nak Köszönöm, hogy elnézték ha 
elnézték hibáimat, gyengeségeimet. 
Köszönöm a püspöki hivatal mun
katársainak is sok segítségüket. Ha 
úgy érzik hogy valamit mégis tud
tam tenni egyházunkért ebben az 
időszakban, azért Istennek legyen 
hála.

Kérem jelentésem, s egyben alkal
masan választott határidő kitűzésé
vel lemondásom elfogadását. ”

A lemondással kapcsolatosan a 
presbitérium a következő határo
zatot hozta: tyA presbitérium egy el
lenszavazattal elfogadta, hogy az 
egyházkerületi elnökség jogosult le
gyen a választás kiírására, amint dr. 
Sólyom Jenő lemondása bekövetke
z ik " *

Dr. Harmati Béla püspök e sza
vakkal kezdte jelentését:

„»Az e g y h á z  j ö v ő j e  és  a 
j ö v ő  e g y h á z a «  címmel készül 
egyházunk számára találkozó és 
megbeszélési fórum Pakson, 1997. 
augusztus 23-24-én. Mai presbiteri 
ülésünkön ehhez a témához szeret
ném kötni beszámolómat. A  múlt 
értékelése, a jelen felmérése építeni 
kívánja egyházunk jövőjét.

Ebben az építésben első helyre ke
rülnek a g y ü l e k e z e t e k ,  mert 
az egyház élete a helyi-területi közös
ségek istentiszteletében, imádságá
ban, a tagjai emberek között végzett 
szolgálatában teljesedik ki. Nagyobb 
távlatban ö k u m e n i k u s  együ t t -  
m u n k á l k o d á s  kíséri a gyüleke
zetek életét, helyileg országosan, 
nemzetközileg és széles világtávlatra 
is érvényesen.

Végül jövőre néző feladataink és 
eredményeink vagy kudarcaink so
rában t ö r v é n y h o z ó  z s i n a 
t u n k  m u n k á j á r a  kell néhány 
pillantást ejtenünk.

Gyülekezeti-egyházi életünk
A  statisztikák nem mondanak el 

mindent, mégis megemlítem, hogy a 
legutóbbi presbiteri ülés óta 14 gyü
lekezetben jártam különféle alkal
makon és több tucat lelkész, felügye
lő, presbiter keresett meg hivatalom
ban.

Ez év őszére tervezett presbiteri 
ülésünkre, november 23-ra tízéves 
püspöki szolgálatom jó alkalom 
lesz arra, hogy összeállítsam azon 
gyülekezetek névsorát egyházme
gyénként, ahol tíz év alatt nem tör
tént olyan esemény, amelyik megér
demelt volna egy püspöki meghí
vást. Nem azt jelenti ez, hogy csak a 
püspöki látogatások jelentenek „va
lam it” a gyülekezetekben, de való
színűnek tartom, hogy más nagyobb 
gyülekezeti ökumenikus vagy terüle
ti-egyházmegyei események sem tör
téntek Ahol ugyanis nincs valami
lyen ünnep, rendkívüli alkalom, 
evangélizáció, egyházmegyei, kerü
leti vagy országos esemény, ott nem 
használták ki a változások, lehető
ségek elmúlt években nagyszerű al
kalmait.

Gondom van azokkal a gyüleke
zetekkel, amelyekből az elmúlt évek
ben elment a lelkész és nem sikerült 
az állást betölteni, hanem összevon
tuk valamelyik szomszéd egyház- 
községgel. .. A  lelkészi állások leépü
lése részben lelkészhiány, részben a 
helyi anyagi ellehetetlenülés eredmé
nye. Ha azonban helyben nincs lel
kész, feltétlenül visszafejlődéssel kell 
számolnunk hosszabb távon. A z 
egyház jövője azt kívánja meg hogy 
ezeket a helyeket, megvizsgálva a le
hetőségeket, újra betöltsük és köz
pontilag segítsük, hátha megerősöd
nek.

A  jövő számára történő készülő
désünk egyik alapvető ügye, hogy te
rületileg tanításban, magatartás
ban, társadalmunkhoz való viszo
nyunkban szakítsunk a kísértő pro
vincializmussal, a beszűküléssel és 
vállaljuk fe l az „egész ember” 
(wholistic approach) és az egész tár
sadalom kihívásait, mert Isten igéjé
nek, törvényének és evangéliumá
nak üzenetét alkalmazni, hirdetni

kell széles e világon és minden em
bernek, alkalmas és alkalmatlan 
időben. Nem „csőlátással” kell meg
közelíteni a mai magyar valóságot, 
hanem fö l kell használnunk a teoló
gia segédtudományaként az egyház
ban interdiszciplinárisán a történe
lemtudományok, az irodalom, a 
művészetek módszereit és eredmé
nyeit. Ezért kellenek az ösztöndíjak 
fiatal lelkészeinknek, ezért kell rá
diómisszió és tévés adás, Evangéli
um Színház és egyházi sportnap és 
ezért kellenek a különböző egyházi 
intézmények, iskolák, szolgálati 
ágak. Adjunk hálát Istennek ezekért 
a lehetőségekért. ”

Ökumenikus kapcsolataink
Mondhatná valaki, hogy könnyű 

helyzetben vagyok, amikor ez a té
ma kerül elő, hiszen mint az öku
menikus tanács elnöke 1992 óta, 
hivatalból is kell foglalkoznom a 
belső magyar egyházi kapcsolatok
kal és a nemzetközi egyházi szerve
zetekkel és azok tagegyházaival. A  
mai magyarországi kedvező ökume
nikus klíma és testvéregyházi kap
csolataink nyomán Isten előtti há
laadással állapíthatjuk meg, hogy 
sohasem volt még hazánkban az 
egyházak közötti viszony ilyen segí
tő, megértő, sohasem munkálkod
tak egyházak még ennyire együtt, 
mint éppen most. ”

A  jelentés felsorolja az ökume
nikus rendezvényeket, melyek az 
utóbbi hónapokban történtek. A 
múlt évben Kecskeméten rende
zett konferencia, az ökumenikus 
imahét központi és vidéki esemé
nyei, az Európai Evangélikus Püs
pökök Budapesten tartott konfe
renciája, a Márvány utcai lakóház 
falán elhelyezett Ordass-emlék- 
tábla leleplezése, a bajor kétoldalú 
kapcsolat eseményei, a Déli Egy
házkerület és a svédországi Linkö- 
pingi Evangélikus Egyházkerület 
testvéregyházi megállapodása és a 
grazi, valamint az LVSZ Hong 
Kongba tartandó nagygyűlésének 
előkészületei. tartoznak ebbe a 
sorba.

„Összefoglalva az ökumenikus 
távlatot, elmondhatjuk, hogy ha sok

mindent nem is tudunk az egyház 
jövőjéről és a jövő egyházáról, egy' 
valami bizonyos és ez pedig az, hogy 
a j ö v ő  e g y h á z a  ö k u m e n i 
k u s  d i m e n z i ó  j ú  e g y h á z 
k é n t  k é p z e l h e t ő  c s a k  e l !

Az egyház jövője és törvényhozó 
zsinatunk munkája

Kereken hat éve munkálkodik 
törvényhozó zsinatunk azon, hogy 
megalkossa azokat a törvényeket, 
amelyek keretet adhatnak a jövő  
egyházának. Ez a munka nem köny- 
nyű, sokan belefáradtak, megsértőd
tek, lemondtak, mások ott vannak 
továbbra is, de úgy vélik, holtpontra 
jutottunk abban az ügyben, milyen 
legyen a jövő egyházának struktú
rája.

A  kérdéshez az is hozzátartozik, 
hogy egyházunkban az egyházpoli
tikai viták a legutóbbi években nem 
annyira a különböző egyházi testüle
tekben, presbitériumokban, közgyű
léseken folytak, hanem a zsinaton. 
Egyik vagy másik egyházpolitikai ár
nyalat gondolkodását tükrözték a 
múltra és a jövőre vonatkozólag a 
különböző törvényjavaslatok. A z 
újabb, a jobb, a változtatni akarás, 
az egyházi struktúra javítása általá
nos szempont volt és maradt. A  nagy 
kérdés azonban, m it kell megváltoz
tatni és hogyan.

A  zsinat végére érve már most, de 
még a befejező ülések előtt elmond
hatjuk, hogy számos jó  törvény szü
letett. Akadtak olyanok is, amelye
ket még menetközben meg kellett 
változtatni, mint például az oktatási 
és felsőoktatási törvény, hiszen vál
toztak az állami rendelkezések. Saj
nos, olyan törvény is van, amit nem 
igen lehet használni a jelenlegi for
májában...

A z a reményem, hogy van annyi 
józan belátása egyházunk tagjainak 
és a zsinatnak, hogy az egyházpoliti
ka oltárán nem áldozzuk fö l egyhá
zunk jövőjét...

Isten áldását kérve egyházunk, 
gyülekezeteink munkájára, egy 
Augusztinusz egyházatyának tulaj
donított mondással zárom jelentése
met: » M a g a d  k e l l ,  h o g y  

. l á n g o l j ^ a  h i t b e n ,  ha  m á 
s o k a t  a k a r s z  m e g g y ú j  - 
ta n i!« ”-  fejezte be jelentését’1* 
püspök.

„Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon” (Péid 22,6) Cukrászdából -  Finnországba
Február végén, március első 

napján Albertirsán gyűltek össze 
az evangélikus óvónők, hogy 
együtt kérjék Isten segítségét 
munkájukhoz és a tőle kapott fel
adat minél eredményesebb végzé
séhez. A Krisztus-központú sze
mélyiség kiformálása, a gyermek 
hívő nevelése komplex, átfogó fo
lyamat, amely kihat az értelmére, 
az érzelmeire és akaratára.

Az óvodapedagógusok őszinte 
odafigyeléssel és szeretettel igye
keznek a gondjaikra bízottak lelki 
fejlődéséért mindent megtenni. A 
tanítás módszereit, eszközeit 
azonban most tanuljuk, így azt hi
szem mindannyiunknak szüksége 
van arra, hogy egy-egy konferenci
án, találkozón tanuljunk egymás
tól, segítsük egymást gyakorlati öt
letekkel, tanácsokkal.

Segítségünkre van a találkozók 
szervezésében dr. Muntag Andor- 
né, a kateche t ikai bizottság vezető
je is, akinek ezúton is szeretnénk 
köszönetét mondani.

A távolabbról érkezett óvónők
nek lehetőségük volt már péntek 
délutántól ismerkedni a gyüleke
zettel, az óvodával.

A jelenlévők lelki épülését segí
tette Bárdossy Tibor esti igehirde
tése, amely egyben emlékeztetett 
bennünket a vállalt feladat súlyá
ra. Soha nem felejthetjük, hogy a 
gondjainkra bízott gyermekek lel
ki fejlődéséért felelősek vagyunk 
az Ú r előtt.

Szombaton reggel az összegyűlt 
50 óvónőt és lelkészt Baranyai Ta
más espereshelyettes és Bárdossy 
Tibor a gyülekezet lelkésze kö
szöntötte. Örömünkre az önkor
mányzat óvodáiból is voltak szép 
számmal érdeklődők. A gyerme
kek izgatottan várták a rendkívüli 
hittanfoglalkozást, melynek anya
ga a „jó Pásztor” volt. A szépszá
mú vendégsereg ellenére a gyer
mekek felszabadultan, aktívan 
kapcsolódtak be a beszélgetésbe. 
Fehérke történeteire emlékezve, a 
jellemábrázolást is módjuk volt 
gyakorolni Csendes, Bátor, Gyá
moltalan stb. szerepeibe bújva. 
Sokféle változatos eszközzel pró
báltuk rögzíteni a gyermekekben,

hogy van Pásztorunk, Jézus Krisz
tus, aki vigyáz ránk, őriz minket, 
ha eltévedünk felkeres és vissza
visz az övéihez.

A foglalkozás után a jelenlevők 
a látottakhoz kapcsolódva mond
ták el tapasztalataikat, bevált 
módszereiket, segítve ezzel egy
más munkáját.

Megtiszteltetés volt számunkra, 
hogy dr. Szabó Lajos, a Teológia 
Egyetem gyakorlati tanszék pro
fesszora jelen volt ezen a találko
zón. A felmerült kérdéseinkre 
készségesen válaszolt, bizonyta
lanságainkban eligazított bennün
ket.

Dr. Szabóné Mátrai Marianna 
délutáni előadását élmény volt 
hallgatni. Segítséget kaptunk a 
mindennapi munkánkhoz és a fel

merülő -  hogyan? -  kérdések biz
tonságos megoldásához.

Köszönetét mondunk a Roszik 
Mihály vezetése alatt álló Alberti 
Szeretetotthonnak, ahol a három
napos találkozó résztvevőinek ét
keztetését és szállását segítettek 
megoldani.

Az igen eseménydús napot Sza
bó András lelkész igehirdetése és a 
Geije party fúvóskvartett játéka 
zárta.

Hiszem, a gyermekek közötti hit
beli előkészítő munkánk nem ered
ménytelen, Isten kegyelmébe veszi 
az általunk nevelt gyermekeket. 
Hidjuk a Biblia történeteinek isme
rete nem ajándékoz hitet, de segít 
előkészíteni a gyermekszíveket ah
hoz, hogy az Úr bevonulhasson oda.

M urar Endréné

Kórustalálkozó Békéscsabán
Immár másodízben került meg

rendezésre az a Kodály Zoltán emlé
kére rendezett megyei kórustalálko
zó, melynek házigazdája iskolánk, a 
Békéscsabai Evangélikus Gimnázi
um volt. A találkozóra meghívtuk 
Békés megye egyházi iskoláit és vá
rosunk középiskoláinak énekkarait. 
Közülük heten jöttek el: a békéscsa
bai Belvárosi Általános Iskola és 
Gimnázium Kicsinyek Kórusa, 
Nagykórusa és Vegyeskara (karna
gyok: Siposné Matuska Klára, Tóth- 
né Mucsi Margit), a gyulai Magvető 
Református Általános Iskola és az 
Erkel Ferenc Gimnázium Kórusa 
(karnagy: Beleznai Györgyné), a bé
késcsabai Bartók Béla Zeneiskola és 
Zeneművészeti Szakközépiskola 
Leánykara (karnagy: Ordasi Péter) 
és a Békéscsabai Evangélikus Gim
názium Leány és Férfi Kamarakóru
sa (karnagy: Kneusel-H. Leila).

Dr. Nánai László (a Békéscsabai 
Evangélikus Gimnázium igazgató
ja) és Ordasi Péter (a békéscsabai 
Bartók Béla Zeneiskola és Zene- 
művészeti Szakközépiskola igazga
tója) kezdeményezésére kezdtük 
szervezni ezt a találkozót. Tklál- 
tunk a koncert megszervezéséhez 
kapcsolódó pályázatot is, melyet a 
Pro Renovanda Cultura Hungáriáé 
Alapítvány írt ki. Ihvaly sikerült tá
mogatást nyernünk rendezvé

nyünkhöz, az idén sajnos nem. Et
től függetlenül ebben az évben is 
megrendeztük a kórustalálkozót, és 
a jövőben ezt a hagyományt szeret
nénk folytatni úgy is, hogy külföldről, 
elsősorban Erdélyből hívnánk kóru
sokat.

A hangverseny Németh Mihály lel
készi szolgálatával és köszöntő sza
vaival kezdődött, ezután léptek fel a 
kórusok.

Az énekkarok műsorában, az elő
zetes kiírás szerint szerepelnie kel
lett egy gregoriánnak és egy Kodály- 
műnek, de elhangzottak művek J. S. 
Bachtól, reneszánsz egyházi szerzők
től, Mozarttól és Bartóktól is.

A hangversenyt dr. Nánai László 
igazgató szavaival és az összkarral 
(Bárdos Lajos: Istené az áldás című 
kánonjával) zártuk, melyet Ordasi 
Péter vezényelt.

Igazán szép, tartalmas és minőségi 
előadásoknak lehettünk tanúi, me
lyet a zsűri értékelésében is hallgat
tak a karvezetők. A kórusok munká
ját és műsorát dr. Sárhelyi Jenőné (a 
Körösi Csorna Sándor Főiskola nyu
galmazott tanára) és Pechan Zoltán 
(az orosházi Zeneiskola igazgatója) 
értékelte.

Reméljük, jövőre is legalább 
ennyien jönnek majd el a meghívott 
kórusok közül, és énekelnek az Úr
nak új éneket!

I. Jelenet: 1996 áprilisában
„Milyen érzés tudni, hogy utoljára adjuk elő a passi

ót?” -  kérdezte valamelyikünk a pápai Varga cukrász
dában.

„Kár, hogy már vége. Adjuk még elő néhányszor!”
Mivel tudtuk azt, hogy a következő évben az akko

ri harmadévesek mennek passiózni, mi más lehetősé
geken kezdtünk el gondolkodni. S jött az ötlet: Adjuk 
elő Finnországban -  finnül! Molitorisz Gergely évfo
lyamtársunk vállalkozott a szervezésre és arra, hogy a 
mostani passiójátékunkat finnre fordítja.

H. Jelenet: 1996. novemberétől
„Nézze meg mindenki, hogy érvényes-e még az útlever 

le, mert megérkezett a válasz Finnországból! Nagyon 
várnak bennünket!” -  újságolta Gergő.

Miután kézbevettük a finn szöveget, kiderült, hogy 
itt-ott szereplőt kell cserélnünk. Például Jézus szere
pét csak finnül tudó alakíthatja. így Szmolár Attila 
ötödéves barátunk csatlakozott évfolyamunkhoz. A 
próbák idejekorán megkezdődtek, mert ráébredtünk, 
hogy itt nem az én vagy a te szövegedről, hanem a mi 
szövegünkről van szó. -  Ha nem adok pontos végszót 
az utánam következő kerül nehéz helyzetbe.

A rendezésben egy színész barátunk segített. Végül 
is mindennel idejében elkészültünk, már csak egy 
kérdés maradt válasz nélkül: Érteni fogják-e finn 
házigazdáink a mi „csiszolatlan gyémánt” kiejtésün
ket?

III. Jelenet: 1997. március 23.
Földet értünk Vantaaban (Helsinki mellett). Leg

többen most repültünk először, így már az utazás is 
nagy élményt jelentett.

„Magyarok!” -  ezzel a kiáltással sietett elénk házi
gazdánk a repülőtéren. S amint kezet fogtunk Jaakko 
Rantasalo lelkésszel, már tudtuk, hogy itt minket na
gyon szeretnek. Családoknál szálltunk meg egyesével- 
kettesével, ahol úgy elkényeztettek bennünket, hogy a 
finn vendégszeretet minden reggeli találkozásunkkor 
téma volt.

A passiójátékot öt alkalommal mutattuk be, négy 
gyülekezetben és a Helsinki Egyetem egyik előadó
termében. Amikor hallgatóink már a második alka
lommal csodálkoztak azon, hogyan tanultuk meg 
ilyen jól a nyelvet, megnyugodtunk: ezek szerint még
is finnül beszélünk.

A következőkben néhány képet szeretnénk felvil
lantani, hogy megéreztessünk valamennyit abb'ól az 
élményből, amit olyan szívesen őrizgetünk.

Vendéglátóink nagy hangsúlyt helyeztek arra, hogy 
az ottani ifjúsági munka kereteit, lehetőségeit megis
mertessék velünk. így láthattunk egy ifjúsági templo
mot. Ebben a templomban minden alkalommal a gyü
lekezet ifjúsága szolgál igehirdetéssel, ők tartják a 
gyermekfoglalkozásokat, sőt az épületet is ők gon
dozzák. '

Finnországban a templom olyan gyülekezeti köz
pontot jelent, amely több különböző rendeltetésű he

lyiséget foglal magába. Például: ovis-terem, hittante
rem, ifjúsági szoba, missziós terem, szabadidőterem, 
zeneszóba, szauna, ebédlő, konyha, társalgó. Arra a 
gondolatra jutottunk, hogy egy-egy ilyen „templom” 
hazai viszonylatban konferenciaközpontnak felel 
meg.

Thnulságos volt számunkra az is, hogy a finnek mi
lyen komoly áldozatokat vállalnak a külmisszió ügyé
ért. Minden gyülekezetben találhatunk missziós cso
portot és prospektusokat a különböző országokban 
folyó munkáról, melyek befizetési csekket is tartal
maznak. így olyanok is bekapcsolódhatnak a misszió
ba, akik adományaikkal kívánják segíteni ezt a mun
kát. Jártunk egy missziós múzeumban, ahol egy rend
kívül érdekes kiállítást láttunk. Afrikai gyerekjátékot 
konzervdobozból, a törzs varázslójának „munkaesz
közeit”, afganisztáni esküvői ruhát. Kínából felnőtt 
női cipőt, mely bébi méretével megrázó látvány. Az 
első finn misszionárius eredeti bútorai között járva, 
belepillanthattunk bibliafordító munkájába: Kis cé
dulákon gyűjtötte a fordításhoz szükséges szavakat.

Utunk során többnyire modem templomokat lát
tunk, bizonyos értelemben kivétel volt ez alól a Szik
latemplom Helsinkiben. Egy hatalmas gránitsziklából 
képezték ki a falakat, így egy kiváló akusztikájú, le
nyűgözően természetes, harmonikus templomteret 
alakítottak ki, amelyben hangversenyeket is tartanak. 
Közel másfél órát töltöttünk itt elcsendesedve Isten 
színe előtt, s nagyon nehezünkre esett kiszakadni eb
ből a békességből.

Nagypénteken értettük meg igazán Luther törekvé
sét, hogy miért olyan fontos Isten igéjét a nép nyelvén 
hirdetni. Részt vettünk az egyik gyülekezet istentisz
teletén, és elmondhatatlanul zavart minket, hogy az 
égvilágon semmit sem értettünk, sem a liturgiából, 
sem az igehirdetésből. Olyan érzésünk volt, mintha 
elvették volna tőlünk nagypéntek ünnepének jelentő
ségét. Ennek ellenére egyikünk útinaplójában ezt ol
vashatjuk: „Furcsa volt az idegen nyelven hangzó litur
gia, nem igazán tudtam átélni azt az élményt, amit ott
hon. Igaza van Luthernak: A  szentség csak az igével 
együtt szentség. A  jelek önmagában nem elegendőek. Ha 
nem érted a nyelvet például a feláldozásnál, hogyan fo 
gadd? Bár azt nem kétlem, hogy Isten bűnbocsátó ke
gyelme a finn úrvacsorában is adatott nekem, mert Isten 
bármilyen nyelven is szól hozzám  -  megtalál ”

IV Jelenet: 1997. március 30.
„Hozzám már hűtlen lettek a szavak" -  Jónás imájá

hoz hasonlóan mi is elmondhattuk ezt a búcsúzáskor. 
Annyi szeretetet és megbecsülést kaptunk, hogy azt 
szavakkal nem is lehetett megköszönni, de tekinte
tünk annál beszédesebb volt. Vendéglátóink szemé
ből is hasonló érzéseket tudtunk kiolvasni. Mert mind
annyian vendégek vagyunk -  a Mester vendégei.

Kiitos! -  Köszönjük!
Schaller Bernadett és Holecska Anikó 

jIV. évf. teológus hallgatók
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„Szent, szent, szent a Seregek Ura, dicsősége be* 
I tölti az egész földet.” (Ézs 6,3)

VASÁRNAP „Jézus így szólt: Boldogok vagytok sze- 
I gények, mert tiétek az Isten országa.” Lk 6,20 (Zsolt 

72,13; Zsolt 145; Zsolt 99; Jn 3,1-15; Róm 11,32-36; 
Zsolt 45). Hitben járni azt jelenti: nem egészen a 
földön járni? Vagy nem vesszük teljes súlyával ko
molyan az életet? Isten országa nem egyszerűen 
kárpótlás vagy sovány vigasz annak, aki most nélkü
löz testiekben vagy lelkiekben. Valóban a legna- 

[ gyobb kincs az a felismerés, hogy már itt a földön 
ennek a perspektívájában élhetünk.

HÉTFŐ „Elvettetik romlandóságban, feltámasz- 
tatik romolhatatlanságban.” lKor 15,42 (Zsolt 
90,5-6; 4Móz 6,22-27; ApCsel 4,23-31). Aki nem 
tud megválni feleslegessé lett, elromlott, hasznave
hetetlen dolgaitól, az valószínűleg általában is hajla
mos a kicsinyességre. Indulataink, érzéseink, gon
dolataink, rövidebb távú céljaink között is így kell 
tudni időnként mérlegelni, mi az, ami még mindig 
előbbre visz, nemcsak akadályoz a haladásban. Vé
gül az egész életünk „elavul”, de Isten romolhatat- 
lan újat készít számunkra.

KEDD „Megfordult az Úr, rátekintett Péterre. Pé
ter pedig visszaemlékezett az Úr szavára, amikor ezt 
mondta neki: „Ma, mielőtt megszólal a kakas, há
romszor tagadsz meg engem. Aztán kiment, és ke
serves sírásra fakadt.” Lk 22,61-62 (Dán 9,7; Péld 
1,20-28; ApCsel 4,32-37). Bajban, nehézségben mi
lyen jó egy ismerős tekintettel találkozni. Hát még, 
ha ez a tekintet sem nem vádol, sem nem sajnálko
zik, sem nem azt mondja, hogy hozzánk hasonlóan 
mindenki más is tehetetlen. Hanem emlékeztet, 
hogy fájjon a bűn, de egyúttal gyógyít és megbocsát.

SZERDA „Ne félj, mert én veled vagyok, megálda
lak téged.” lMóz 26,24 (Lk 24,50; Ef 4,1-6; 
ApCsel 5,1-11). Sok minden kelthet félelmet az 
emberben. Ha Isten oltalmában élünk, védve érez
hetjük magunkat ezektől. De ha a céltalanság és 
eredménytelenség érzése uralkodik el rajtunk, ak
kor azt érezhetjük: Isten számonkérésétől van fél
nivalónk. Ezért az ő áldása nélkül egy lépést sem 
tehetünk.

CSÜTÖRTÖK „Az Úr színe előtt járhatok az élők 
földjén.” Zsolt 116,9 (Zsid 13,14; Ézs 44,21-23; 
ApCsel 5,12-16). Hol élünk, milyen természeti, em
beri, kulturális környezetben? Ez a tény nemcsak a 
napi hangulatunkat határozza meg, hanem szemé
lyiségünkre is rányomja a bélyegét. Isten, ha az ő 
színe előtt járunk, felruház bennünket életerővel, 
reménységgel. Lényünk részévé válik mindaz, amit 
így tőle kapunk.

PÉNTEK „Szívből ujjongok, hogy megsegítesz.” 
Zsolt 13,6 (ApCsel 8,39; Ef 1,3-14; ApCsel 5,17- 
33). Ahogy reggel újult erővel ébredünk, ahogy 
tavasszal a természet megújulásával magunk is új 
lendületet kapunk, úgy ad erőt az a bizonyosság, 
hogy Isten segítsége nem késik. Úgy számíthatunk 
rá, mint arra, hogy reggel ismét felkel a nap.

SZOMBAT „Mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, 
és aki zörget, annak megnyittatik.” Lk 11,10 
(Zsolt 27,8; lTim 3,16; ApCsel 5,34-42). Milyen 
nagyszerű, hogy olyasvalakitől kérhetünk, aki nem 
félvállról ad, olyasmit kereshetünk, amit nem re
ménytelen megtalálni, és olyasvalaki ajtaján zör- j 
gethetünk, aki nem hagy megalázóan az ajtó előtt j 
toporogni.

Lacknemé Puskás Sára ■

Jól ismert a kezdeményező, hí
vogató, zörgető Jézus képe. Kevés
bé ismert, hogy Jézus váija azt, 
hogy én hívjam. Jézus új vonása tá
rul fel, ha elmélyedve olvassuk az 
igét. Kiderül, hogy van valami, 
amit Ő vár tőlünk. Bénulttá teszi 
keresztyénségünket, ha még nem 
tudjuk, hogy 0  is várja, hogy hív
juk. Van, amit hívás, kérés nélkül 
Jézus nem tesz meg. A mindennapi 
kenyeret pl. megadja mielőtt kér
jük. .. De ismeijük-e már a várako
zó, a hívást váró Jézust? Az 
emmausi tanítványok esetében 
úgy tesz, mintha tovább akarna 
menni: ott vannak már a ház előtt. 
Azt hinnénk, hogy egyszerűen be
megy velük a házukba. De nem. O 
vár. Sőt, úgy tesz, mintha tovább 
akarna menni. „Mintha” -  ez fon
tos szó! Jézus várja, hogy kérjük, 
hívjuk. Várja az én kezdeményezé
semet is. Ha reggel imával és igé
vel kezdem a napot az „Jézus behí
vása” az életembe. A kánai me-

Mintha...
Lk 24,28

nyegző történetében olvassuk, 
hogy Jézus is ott volt. Mert meg
hívták. Hívás nélkül is elment vol
na? Nem.

Jézus nem csak hív, hanem várja 
is a hívást. Bizony naponta kell hív
ni Jézust. Ez a hívás naponta kell, 
hogy ismétlődjön. De van egy dön
tő nap -  egy döntő perc. Amikor 
először hívom Őt, amikor először 
kérem teljes komolysággal, hogy 
jöjjön az életembe. Gondoltunk-e 
már arra, hogy a templomba el
menni vasárnap sokkal könnyebb, 
mint behívni Jézust a házamba, la
kásomba, családomba, hétköznap
jaimba. Itt már sokan visszaretten
nek! A z emmausi tanítványok nem 
féltek attól, mi lesz, ha Jézus tény
leg belép otthonukba, sőt kérték 
jöjjön be és maradjon velük. Ahogy 
a 121. énekük mondja:
„Többet kívánok röpke szavadnál. 
Mint tanitványid között lakoztál 
Otthonos, meghitt, szent közösségben 
’Jöjj, ne vendégnek, de maradj velem.1"

Jézus ilyen hívást vár. De vajon 
mi akarjuk-e, merjük-e így az éle
tünkbe, otthonunkba fogadni? 
Nem úgy, ahogy vendéget várunk, 
kicsinosított lakásban, szép ruhá
ban -  néhány órára... Hanem ott
honosan. Vállalva jelenlétét hét
köznapjainkban, rossz hangula
tainkban... Tüdva, hogy hall és lát 
mindent! Tüdva, hogy ahova betér, 
ott át akarja vermi az uralmat! Ez 
az, amitől félünk. Mert bár tele va
gyunk panasszal erőtlenségünk 
miatt, de nem merjük kockáztatni 
az uralomváltást! Nem ismerjük és 
nem hisszük, hogy Jézus uralma 
teljes szabadságot, függetlenséget 
jelent legnagyobb zsarnokunktól 
és ellenségünktől: az önző énünk
től! Ő nem kifosztani akar, hanem 
meggazdagítani. Hívjuk hát bátran 
életünkbe, Ő azt ígéri, akik Őt kö
vetik, azoknak örök életet ad, és 
senki ki nem ragadhatja azokat az 
Ő kezéből. (Jn 10,28-29)

Gáncs Aladár

FELHÍVÁS JELENTKEZÉSRE!
Teológiai Akadémiánk a VI. Protestáns Posztgra

duális Tanfolyamot 1997. június 30. és július 4. között 
tartja meg. A tanfolyam lő témája: HIT (VALLÁS) ÉS 
SZEMÉLYISÉG.

Eddig a következő előadók kötelezték el magukat a 
közreműködésre:

Dr. habil. Gerbern Oegema, magántanár, Tübin
gen (ószövetségi teológia: „A zsidóság Ószövetség ér
telmezése -  palesztinai, hellenista, rabbinista és 
qumráni összefüggésében”)

Dr. Hans Klein, professzor, Hermannstadt (újszö
vetségi teológia)

Dr. Friedrich Mildenberger, professzor, Erlangen 
(rendszeres teológia)

Dr. Robert Kolb, professzor, S t Louis (rendszeres 
teológia: „A H. Helvét Hitvallás és az Egyezségi 
Irat”)

Dr. Pósfay György, ny. lelkész, Genf (rendszeres 
teológia: „Isten és ember Ragnar Bring teológiájá
ban”)

Dr. Hézser Gábor, lelkész, supervisor, Bethel, Bie
lefeld (gyakorlati teológia: Az istentisztelet pasz- 
torálantropológiai és pasztorálpszichológiai össze
függései”)

Dr. Kari Schwarz, professzor, Wien (egyháztörté
net)

Dr. habil. Rudolf Keller, lelkész, Neuendettelsau 
(egyháztörténet: „Az újkori egyháztörténet néhány 
kiemelkedő alakjának vizsgálata”)

A napi időbeosztást a tavalyihoz hasonlóan úgy 
tervezzük, hogy reggel 8-tól legkésőbb este 6-ig lesz 
program. S célunk, hogy az idén is lehetővé tegyük 
egy-egy részvevőnek két délelőtti és két délutáni prog
ramon való részvételt.

A tanfolyam költségei:
napi részvételi dfj 200,- Ft
szállás napi 3-szori étkezéssel naponta 1000,- Ft 
ebéd naponta 250,- Ft
A jelentkezéseket 1997. június 15-ig kéijük elkül

deni az Evangélikus Teológiai Akadémia címére 
(1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3.) a részvételi d(j 
befizetésével együtt (PIROS POSTAUTALVÁNYON). 
A határidő után érkező jelentkezéseket csak a még 
rendelkezésre álló szabad helyek függvényében tud
juk figyelembe venni.

-t------------------------  ----  -----------

KÖLCSEY FERENC 
PROTESTÁNS SZAKKOLLÉGIUM 

INDUL BUDAPESTEN
Néhány budapesti egyetemi hallgató kérte, hogy a volt Eöt

vös Kollégium mintájára legyen lehetőségük keresztyén elkö
telezettségüknek megfelelő körülmények között egyetemi ta
nulmányaik mellett adott szakterületen magukat továbbké
pezni. Kérésüket meghallgatva, több egyetemi oktatóval, pro
fesszorral megalakult a Szakkollégium előkészítő bizottsága, 
és elkezdődött a kollégium szervezése, valamint a felvételi 
feltételek meghatározása.

A Szakkollégium célja, hogy kiváló képességű és szorgal
mú protestáns egyetemi hallgatók számára magasabb szintű 
továbbképzés lehetőségét biztosítsa egy-egy általuk választott 
társadalomtudományi szakterületen (magyar és idegen nyel
vű irodalom, történelem, közgazdaság, szociológia, politoló
gia, filozófiatudomány, zenetudomány stb. ágakban).

Felvételt nyerhet az a hallgató, aki:
a) valamely budapesti egyetem társadalomtudományi sza

kán legalább két félévet ott eredményesen elvégzett,
b) az elmúlt két szemeszteren elért tanulmányi átlagered

ménye jó, vagy annál jobb például bölcsészeti, jogi, közgazda
ságtudományi, szociológiai, zenetudományi szakterületen,

c) egy élő nyelv ismerete (legalább középfokú nyelvvizsgá
val igazolva)

Magára nézve kötelezően elfogadja
d) a protestáns keresztyén szellemiséget,
e) a keresztyén erkölcsi követelményeket,
f) a szakmai vezetőjével egyeztetett önképzési program 

teljesítését,
g) rendszeres beszámolást munkájának eredményéről elő

adás vagy tanulmány formájában.
A  felvételi időpontja: 1997. július 1-10. között. A  felvételt 

írásban kell megpályázni 1997. június 15-ig az alábbi címre: 
Károli Gáspár Református Egyetem rektora, Ujfalussy József 
akadémikus, 1092 Budapest, Ráday u. 28.

Minden pályázónak értesítést küldünk ki a felvételi idő
pontjáról. A felvételi írásbeli és a választott képzési téma 
több szaktekintélyével beszélgetés, a felvételi ideje alatt két 
éjszakai szállást biztosítunk.

A felvettek a Budapest-északi Egyházmegye által a KRE 
számára rendelkezésre bocsátott Kálvin tér 9. alatti épület
ben és a Bethlen Gábor Kollégiumban 2 és 3 ágyas szobákban 
laknak.

A KRE más kollégiumi díjával azonos díjat kell fizetni, 
ami jelenleg önköltségen havi 3 ezer Ft.

További információ: a Károli Gáspár Református Egyetem 
Bölcsészettudományi Kar portáján (1088 Budapest, Rtviczky u. 
41c) írásbeli tájékoztatót lehet kapni

------------------------------------------- -f-----------------

K EG YELEM  -  SZER E TET -  K Ö Z Ö S SÉ G
2Kor 13,11-13

Szentháromság ünnepe az egyházi 
, évben lehetőséget kínál, hogy átgon- 
' dőljük, milyen részismereteket kap

tunk eddigi igehallgatásaink során a 
? teremtő-megváltó-megszentelő Is- 
j tenről:

Az Úr Jézus Krisztus kegyelme a he- 
) lyes istenismeretünk Alfája és Óme

gája, a kezdete és a beteljesedése is.
’ Nem csak Pál fejezi be ezzel az ál- 
: dáskívánással apostoli levelét, ha

nem a Jelenések könyve végén a tel- 
; jes Szentírás is ezekkel a szavakkal 
; zárul. Ennek a kegyelemnek a felis

merése és elfogadása különbözteti 
meg a krisztushívők istenismeretét 
minden másféle hit és vallás által hir
detett tanítástól. Az emberi értelem 
Krisztus ismerete nélkül is képes Is
tenről valamilyen képet alkotni, hi
szen az egész teremtés a Tferemtőjé- 
ről vall és magát az értelmet is Isten 
adja az embernek. De a Jézus Krisz
tusban kapott kegyelem mégis felül
múl minden más ismeretet. Ez 
ugyanis a legfontosabbat adja: a 
megváltást az örök életre. Aki ezt a 
kegyelmet nem ismeri meg, az csak 
„objektív”, személytelen, vagy bünte
tő Istent ismerhet. A Krisztusban ka
pott kegyelem ismerete nélkül az 
ember csak olyan tudás megszerzé
sére képes, amellyel önmagát pró
bálja megváltani a bűneinek és halá
lának rabságából. Ha helyesen értjük 
Isten kijelentését, akkor belátjuk, 
hogy nekünk nem kell az üdvössé
günkért harcolnunk, mert azt az Úr 
Jézus kegyelme, az ő halála és feltá
madása már megszerezte.

Az Isten szeretete a legnagyobb ti
tok, amit az emberi értelem csak a 
szívvel együtt ismerhet meg. A 
Szentírás ezzel a szóval próbálja 
megfogalmazni a Szentháromság 
személyeinek tökéletes egybeforrott- 
ságát. Nem érzelemről van szó, ha
nem a menny és föld világát örökké 
életben tartó közösségről. Ez a sze
retet ismerhető meg az Istent kereső 
ember számára, amikor tapasztalja, 
hogy az emberi bűn miatt oly* rövid
re szabott földi életben is lehet az 
örök élet biztos reménységével élni. 
A szeretet és a békesség Istene a leg
nagyobb hatalommal uralkodik vüá-

ga fölött, és teszi legyőzött é l múlan- 
dóvá az akarata ellen szegünket. De 
akik hálás szívvel fogadjálcel megbo
csátó kegyelmét és akaratit teljesítve 
élnek, azokra kiárasztja/Szendéikét.

A Szentlélek közösségé a krisztushí
vők családja. Ebben a családban nem 
a test, hanem a Lélek szerinti szár
mazás dönt a rokonságról. A Szent
lélek közösségében élők tudják, hogy 
Krisztus Egyházát nem emberi aka
rat alapította meg, mint más egyéb 
emberi közösségeket, hanem az a 
Szent Lélek, akit a feltámadt Úr 
mennybemenetele előtt megígért ta
nítványainak. Az Egyház a Szentlé
lek által Krisztushoz megtérített em
berek -  az apostoli szóhasználat sze
rint -  a szentek közössége. Ő teszi ál
landóvá Krisztus életújító jelenlétét 
a tisztán hangzó ige és a szentségek
kel élők közösségeiben. Ő bízza ránk 
az evangélium hirdetését, a jó rend 
kialakítását és megtartását, az intés 
elfogadását, juttat minket egyetér
tésre és kölcsönös kiengesztelődésre, 
hogy a szeretet és a békesség Istene 
legyen velünk ebben a kegyetlen és 
békéden világban.

Szentháromság vasárnapján mi is 
köszöntsük egymást az apostoli ál
dáskívánással: >yAz Úr Jézus Krisztus 
kegyelme, az Isten szeretete és a Szent
lélek közössége legyen mindnyájatok
kal!”

Rezessy Miklós 

IMÁDKOZZUNK!
Istenünk, mennyei Atyánk, aki elküld

ted hozzánk szent Fiadat; Úr Jézus 
Krisztus, aki megmutattad nekünk az 
Atyához vezető utat; Szentlélek Isten, aki 
m unkálod Egyházad egységét: Szenthá
romság egy igaz Isten, tied a dicsőség 
örökkön örökké. Ámen.

„ÖRÖMHÍR” címmel evangélikus mű
sort közvetít a TV1 csatornája 1997. má
jus 25-én, vasárnap 15.00 órai kezdettel.

Evangélikus Rádiómisszió: 18.00-tól a 41 
m-es rövidhullám, 7355 kHz, 
május 24. szombat: Missziói Nap -  Nyír
egyháza
május 25. vasárnap: Balikó Zoltán áhíta
ta
Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 19.

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1997. május 29.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Madocsai 
Miklós; de. 10. (német) Dietrich Tigge- 
mann; de. 11. (úrv.) (konfirmáció) Baiicza 
Iván-Hafenscher Károly; du. 6. Herczog 
Csaba; n., Modori u. 6. de. fél 10. Csizmazia 
Sándor; Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. 
de. fél 11. Csizmazia Sándor; Békásmegyer, 
m., Víziorgona u. 1. de. fél 9. Magassy Sán
dor; Csillaghegy, m., Mátyás kir. u. 31. de.
10. Magassy Sándor; Óbuda, III., Dévai Bíró 
M. tér de. 10. dr. Szabóné Mátrai Marianna; 
Újpest, IV, Lebstück M. u. 36-38. de. 10. 
Blázy Lajos; V, Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Ge- 
rőfi Gyuláné; de. 11. (úrv.) Pintér Károly; 
du. ó. (orgonazenés) Zászkaliczky Péter; 
VII., Városligeti fasor 17. de. 11. (úrv.) Szir
mai Zoltán; du. 6. Nagy Zoltán; Vm„ Üllői 
út 24. de. fél 11. Kertész Géza; VIII., Rákó
czi út 57/b. de. 9. (szlovák) Cselovszky Fe
renc; Vni., Karácsony S. u. 31-33. de. 9. 
Kertész Géza; VIII., Vajda P. u. 33. de. fél 10. 
Fabiny Tamás; IX., Thaly Kálmán u. 28. de.
11. dr. Rédey Pál; Kőbánya, X., Kápolna u. 
14. de. fél 11. Fabiny Tkmás; X., Kerepesi út 
69. de. 8. Tamásy Tamás; Kelenföld, XI., 
Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) Gáncs Aladár; de. 
11. (úrv.) Gáncs Aladár; du. 6. Endreffy Gé
za; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. Szeverényi 
János; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 
24. de. 9. Hafenscher Károly; Budahegyvi- 
dék, XD., Tarcsay V. u. 11. de. 9. (úrv.) dr. 
Széchey Béla; de. 11. (úrv.) Ihkács József; 
du. fél 7. dr. Széchey Béla; XIII., Kassák L. 
u. 22. de. 10. (konfirmáció) (úrv.) ifj. Ken- 
deh György; XIII., Frangepán u. 43. de. 8. 
Kendeh Péter; XIV, Lőcsei út 32. de. 11. 
(úrv.) Tamásy Thmás; XIV, Gyarmat u. 14. 
de. fél 10. Thmásy Tamás; Pestújhely, XV, 
Templom tér de. 10. Rafael József; Rákospa
lota, XV, Régi Fóti út 73. (Nagytemplom) 
de. 10. Szabó István; Rákosszentmihály, 
XVI., Hősök tere 11. de. 10. (konfirmáció) 
dr. Karner Ágoston-Börönte Márta; Cinko- 
ta, 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, XVII., Péceli út 146. de. 9. Kósa 
László; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. 
de. fél 11. Marschalkó Gyula; Rákosliget, 
XVH., Gőzön Gy. u. de. 11. Kósa László; 
Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 
10. Szabó András; Pestszentimre, XVHI., 
Rákóczi út 83. (ref. templom) de. háromne
gyed 8. Havasi Kálmán; Kispest, XIX., 
Templom tér 1. de. 10. SzéÚ 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, XXU., Já
ték u. 16. de. 11. Solymár Gábor; Budaörs, 
(ref. imaház) de. 9. Endreffy Géza.

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPÉN a li
turgikus szín: fehér. A délelőtti isten- 
tisztelet oltári igéje: Lk 10,21-22; az 
igehirdetés alapigéje: 2Kor 13,11-13. 
HETI ÉNEKREND: 41,250

FELHÍVÁS
A volt felsőszelieket értesítjük, hogy 

a Felsőszeli Önkormányzat -  a kitele
pítés 50. évfordulójára -  1997. augusz
tus 9-ére találkozót szervez. Jelentkez
ni június 15-ig név és lakcím megjelö
léssel, csoportosan és személyenként is 
az alábbi címen lehet: Végh Piroska, 
Obecny úrad 925-03 HORNÉ-SALI- 
BY Szlovákia.

A jelentkezők címére meghívót kül
denek.

BÁBOS TÁBOR
Az Evangélikus Bábszínház Bábos

hittan tábort szervez Gyúrón, 1997. au
gusztus 10-től 16-ig.

Utazás önköltségen. 10-én este kez
dődik a tábor, és 16-án délelőtt fejező
dik be. A táborban bibliai történetek 
feldolgozása történik bábos formában. 
A jelentkezők bábot készítenek, játsza
nak. Táborunkba váijuk Simonfay Fe
renc lelkész urat, valamint Perneki 
Jánosné óvónőt. Életkori csoportok
ban dolgoznak a táborozok. 3-103 éves 
korig mindenkit szeretettel várunk. A 
tábor költsége 5000,- Ft/fő. Kérem a 
mielőbbi jelentkezéseket, mivel a lét
szám korlátozott.

Jelentkezni lehet: Lovas Zsuzsanná
nál a 06-23-336-637-es telefonon vagy 
levélben 2045 Törökbálint, Október 6. 
u. 2. címen.

A Soproni Evangélikus Líceumban 
1947. évben érettségizettek 50 éves ta
lálkozójuk alkalmából keresik az 1939. 
évtől velük együttjárt osztálytársakat. 
Dr. Luthár Jenő 1071 Budapest, Dam
janich utca 28/b.

A Diakóniai Testvérközösség legkö
zelebbi CSENDESNAPJÁT JÚNIUS
10—12-ig BALATONSZÁRSZÓN 
tartja, melyre a szeretetszolgálatunk 
munkásait és barátait szeretettel meg
hívjuk. Az Ige szolgálatát LÁBOSSÁ 
LÁJOS esperes végzi. Jelentkezés után 
részletes információt küld: Csizmazia 
Sándor -  SAREPTA Szeretetotthon -  
1029 Budapest, Báthori L. u. 8.

A KÜLMISSZIÓI EGYESÜLET és 
RÁDIÓMISSZIÓ szokásos nyári kon
ferenciája és közgyűlése július 9-12. 
szerdától szombatig lesz Püiscsabán 
Jézus ígérete alapján: „Veletek va
gyok” Koskai Erzsébet és Bácskai Ká
roly lelkészek szolgálnak evangélizáló 
igehirdetéssel. Missziói felelősségtuda
tunkat a bajor, finn, osztrák vendége
ink és a hazai missziók képviselői sze
retnék előadásaikkal erősíteni.

Várjuk a határon túli testvérek je
lentkezését is. Számukra és a fiatalok 
részére igyekszünk anyagi támogatást

biztosítani. A részvételi díj 2100,- Ft. 
Levelezőlapon történő jelentkezés ese
tén 1000,- Ft előleg befizetéséhez 
szükséges csekklapot és részletes prog
ramot küldünk.

A jelentkezési határidő: június 1. Cí
münk: 1085 Budapest, Üllői út 24.

Elnökség

MEGHÍVÓ
A Konrad-Adenauer Stiftung Buda

pesti Képviselete és a Keresztény Zsi
dó Társaság közös rendezésében dr. 
Schweitzer József országos főrabbi és 
dr. Bölcskei Gusztáv református püs
pök, zsinati elnök 1997. május 27-én, 
kedden esti 6 órai kezdettel tart elő
adást „Vallás és politika ma Magyaror
szágon” címmel. Az előadás színhelye 
a Gellért Szálló.

Evangélikus munkás, 30-as éveinek végén, 
185 cm magas, barna, nőtlen, elegáns és ba
rátságos, nem dohányzó, nem ivó, saját ház
zal, autóval és kis gazdasággal keres evangé
likus hölgyet 35 évesig, közös jövendő céljá
ból -  Romániából, Erdélyből is. Német 
nyelvtudás szükséges. Német nyelvű jelent
kezéseket Holler Bernhard 7563 Königs
dorf, Austria címre kérek.

Antik Enteriőr ’97 kiállításra kvalitásos 
festményeket, antik bútorokat, műtárgyakat 
vásárolunk készpénzért. 200-6236.

Városmajor Galéria megvételre keresi ne
ves magyar festők műveit kiemelt áron. 212- 
3156.

Heti 4-6 órában, nagyon szépen vasaló, 
leinformálható hölgyet keresek a XIX. kerü
letben. Tél.: 282-3787, Horváth Gábor.

Szép antik tárgyakat, bútorokat (romosat 
és felújításra szorulót is) szőnyeget és fest
ményt keres leinformálható, megbízható úr, 
lakása berendezéséhez. Tfel.: 282-3787, Hor
váth Gábor.

Konkoly Művek. Tbronyóra és harangjá
ték, harangvillamosítás, elektronikus vezér
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7065 vagy 06-30-492-915.

Lábszárfekély gyógyítása, érszűkület, dia
betes, vémyomáspanaszok kezelése megbe
szélt időpontban dr. Magéra Judith adj. Bp. 
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MESTERMŰ
A DIGITÁLIS ORGONÁK KÖZÖTT
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-  Ó ik a valódi sípok hangjához mérhető 

hangminőség
-  egyedülálló megbízhatóság
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* -  páratlan típusválaszték
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-  eilen őrizhető, felkereshető referenciák 
-  egyedi szolgáltatások. Ingyenes akusztikai

felmérés
•  5 éves garancia 

-  kedvező árak és fizetési feltételek 
Váijuk érdeklődőinket a holland Jobannus 

Orgonagyár magyarországi képviseletén: 
SPEED-EX K f t
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,A Mester Itt van és hív téged” Úgy szeretnélek 
kérni titeket, hogy most, amikor a hívó szó 

elhangzott felétek, minden gátló akadályon 
túllendülve, találjátok meg az utat ide, 

ahol reátok szent hitünk békessége vár, 
bűntől való oldozlatás, új erő 
a földi és örök élet számára. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _  O r d a s s  L a j o s

“ A TARTALOMBÓL"
EGYHÁZAK A KISEBBSÉGEK 

KÖZÖSSÉGÉPÍTÉSÉÉRT

ÚTKERESÉS PÁL APOSTOL 
NYOMÁBAN

VISZONTHALLÁSRA

EGY ÉV ÚJ-GUINEÁBAN

ÖKUMENIKUS MISSZIÓI 
TALÁLKOZÓ

Középpontban a magyar bibliafordítások

Szentendrén, a római katolikus Péter-Pál-temp- 
lomban egésznapos találkozón került reflektor- 
fénybe a magyar bibliafordítás története és mai hely
zete. Ökumenikus istentisztelettel kezdődött, me
lyen a város különböző felekezeteinek lelkészei szol
gáltak.

Az előadások széles ölelésben tárták fel a magyar 
bibliafordítások múltját és a mai bibliakiadás és ter
jesztés kérdéseit. Békés Gellért bencés tanár a refor
máció előtti fordításokat mutatta be. Ezek még nem 
teljes bibliafordítások voltak, de evangéliumokat és 
főleg zsoltárokat ültettek át az ősi magyar nyelvre. A 
protestáns bibliafordításokról Márkus Mihály refor
mátus püspök adott szemléletes képet. Egymás mellé 
helyezve mutatott be azonos bibliai szakaszokat kü
lönböző reformáció korabeli fordításokból. Pesti Mi- 
zsér (1536), Erdősi Sylveszter (1541), Heltai (1562), 
Félegyházi (1586) és Károlyi (1590) fordításainak 
nyelvezetére és a kifejezések teológiai jelentésére le
het következtetni ebből az összevetésből. Kocsis Imre 
professzor a katolikus bibliafordításokat ismertette a 
régi Káldy György-féle fordítástól a mai 1975-ös bib
liafordításig.

A protestáns egyházak bibliafordítását közismerten 
a Magyar Bibliatársulat intézi. Ma igen gazdag a kíná
lat teljes Biblia és bibliai részek kiadásában. A  Káro
lyi-szöveget már több mint ötvenszer revideálták 1590 
óta, ez ma is kapható. Az új fordítás 1975-ben jelent 
meg, és már ez is átesett egy revideáláson, 1990-ben a 
vizsolyi biblia 400 éves évfordulójára adták ki. Tarr 
Kálmán, a Magyar Bibliatársulat főtitkára lelkesen és 
szinte hitvallásszerűen adott számot munkájáról. Ami 
a legörvendetesebb, hogy magyar Bibliát folyamato
san lehetett kapni, még az elnyomatás éveiben is, és a 
gyülekezeteken keresztül folyt mindig a terjesztése. 
Tarjányi Béla a katolikus bibliakiadásról és terjesztés
ről elmondta, hogy amióta a II. vatikáni zsinat a kato
likus hívek számára is fontossá tette a Biblia olvasá
sát, azóta nagyon keresik, de nem tudják mindig tel
jesen kielégíteni a keresletet. Ortodox fordításokról, 
istentiszteleti és liturgikus szövegekről számolt be 
Berki Feriz ortodox protoierei.

Izgalmas fórumbeszélgetés folyt a délutáni órák
ban Hafenscher Károly professzor moderátori műkö
désével arról, miért vajúdik az ökumenikus bibliafor
dítás? Kell-e közös fordítás és lesz-e? Bírjuk-e pénz
zel, idővel, és vajon milyen lesz a fogadtatás? Elvi 
akadályok nincsenek, alkalmas fordítók is volnának, 
csak kevesen vagyunk. De el kellene kezdeni. Tálán az 
látszik egyelőre ízelítőként kivitelezhetőnek, hogy a 
két 1975-ös fordításból egy bibliai könyvet úgy ad
nánk ki, hogy két hasábon egymás mellett állnának a 
szövegek, és bárki összevethetné, együtt olvashatná. 
Merészen kellene belevágni a dologba.

A záró istentiszteleten Bölcskei Gusztáv református 
püspök, Harmati Béla evangélikus püspök és Paskai 
László bíboros prímásérsek szolgált meditációval, ige
hirdetéssel.

AZ IM ÁDSÁG HÁZA -  KISFALUDON
Rogate vasárnapján volt a templomszentelés

A z artikuláris helyeket megállapító törvény (1681) Sopron megyében Nemeskért és Vadosfát jelölte meg az evan- 
gélikusok nyilvános vallásgyakorlata helyéül. Egy-egy ilyen gyülekezet köré csoportosult az összes többi, és közösen 
gondoskodtak arról, hogy a falu népe idejében indulhasson, hogy odaérjen az istentiszteletre. Vadosfához tartozott 
ilyen gyülekezetként Kisfalud. 1848-ban egy tornyot építettek azzal a céllal, hogy a harangszó hívogasson istentiszte
letre és búcsúztassa a temetőbe kísért elhaltakat. Úgy határoztak, hogy a templomot később építik hozzá a torony
hoz. Helyette csak iskola épült. 1937/38-ban ennek egyik tantermét rendezték be istentiszteleti célra, és hatvan éven 
át ez volt a gyülekezet imaterme. Majd másfél évszázad eltelte után, most jutottak el oda, hogy a torony mellé fel
épülhetett a gyülekezet temploma is. A  korábbi iskolát 1948-ban államosították, meghagyva az istentiszteleti helyet. 
Ezt az iskolát az 1991. évi törvény értelmében visszaigényelték, és abban állapodtak meg, hogy maradjon a község 
használatában, az egyház pedig kárpótlást kapott, 4,8 millió forintot. A z imatermet odaadták iskolai célra, és ezért 
az önkormányzat fizetett kárpótlást. Ezekből a pénzekből sikerült megteremteni az alapot, hogy végre felépüljön a 
gyülekezet temploma a torony mellé.

A templomszentelésre érkező D. Szebik Imre püspö- . 
köt a gyülekezet vezetői és gyermekek köszöntötték. 
Még mindig a fülemben cseng az üdvözlő ifjú monda
ta: „ígérjük, hogy minden vasárnap itt leszünk a temp
lomban”. Adja Isten, hogy teljesíthessék az ígéretet.

A 66. zsoltár 20. verse Rogate vasárnapján találó 
volt a gyülekezet helyzetére:,Á ldo tt legyen Isten, mert 
nem utasította el imádságomat, szeretetét nem vonta 
meg tőlem. ” Itt valóban imádságmeghallgatás történt. 
Egy ilyen korban, negyven év mulasztásait pótolva, 
felépülhetett ez a templom, hogy éledjen a közösség 
-  kezdte igehirdetését a püspök. Sok mindent „imád
nak” az emberek, ti az egyedül igaz Istent imádjátok

ezen a helyen, ne maradjanak némák az ajkak, zeng
jen a dicséret, az ének, a hitvallás. Legyen Isten imá
data teljes a gyülekezetben.

Az imádság azt is jelenti, hogy ha van is bennünk 
elégedetlenség, lehet kérni, az imádság légkörében 
lehet élni és Isten teljesíti kérésünket. Ez a nap is er
ről bizonyság. Végül az édesanyákat -  anyák napján -  
arra kérte a püspök, hogy tanítsák gyermekeiket, uno
káikat imádkozni!

Régóta szokás az egyházban, hogy templomszente
léskor gyermekeket keresztelnek. Itt most egy rendkí
vüli alkalom volt: Ménes László és Hegyi Ildikó házas
ságot kötöttek, és a templomi esketés szertartását vé

gezte Sümeghy József, a gyülekezet lelkésze. A vőle
gény édesapját 1912-ben a vadosfai templom felszen
telésekor keresztelték, most itt fia állt az oltár elé. Is
ten akarata van minden lépésünk mögött!

Ünnepi közgyűlésen mondták el, hogy a templom 
építésére meghirdetett pályázatot Pazár Béla építész
mérnök nyerte el. Ő maga jelen volt családjával 
együtt, és köszönetét mondott a gyülekezetnek. 
Anyák napja alkalmából pedig ezt a művét édesanyjá
nak ajánlotta ajándékként. Szebik Imre püspök di
csérte a jó munkát, és kérte a gyülekezetét, szeressék 
ezt a szép, jó akusztikájú templomot. Jankovics Béla,

az egyházmegye esperese a „csodásán működő Úr”- 
nak tulajdonította ezt a templomot, és kérte, hogy 
valóban otthona legyen a híveknek. Balogh István -  
aki egyszemélyben a gyülekezet presbitere és a köz
ség polgármestere is -  egy titkos álom megvalósulásá
nak és történelmi jelentőségű napnak mondta e na
pot. Szabó György egyházmegyei felügyelő, Szabó 
Imre plébános, Szűcs Kálmán, Béres László és Böröcz 
Sándor szomszéd lelkészek köszöntötték a gyülekeze
tei. A közgyűlést vezető felügyelő, dr. Győrffy Előd 
szavai jól foglalták egybe a kívánságot: tyAz igaz, ma
gyar, ékes szó szentélye legyen” a templom.

Tóth-Szöllos Mihály

ÜLÉSEZETT AZ ORSZÁGOS PRESBITÉRIUM
A  tavaszi beszámoló ülések sorozatát az Országos Presbitérium május 9-én tartott ülése zárta le. A z ülésen meg

hallgatták és megvitatták az országos felügyelő és a püspök-elnök jelentését. A  püspöki jelentés rövidített szövegét az 
alábbiakban tesszük közzé. (Anyagtorlódás miatt következő számunkban közöljük a felügyelői jelentést.)

D. dr. Harmati Béla püspök-elnök a következő je
lentést terjesztette elő.

„Morbus minoritatis”, azaz „kisebbségi kór” meg
jelöléssel illette Németh László írónk a szerinte jel
legzetes magyar magatartást. A sokszorosan és több 
oldalról tapasztalt kisebbségi lét ugyanis még nem in
dokolná azt a ma inkább „hungaropesszimizmus” 
névvel illetett gondolkodásformát, amelyik a nagyob
bakra tekintve állapotunk siratását tekinti elsőrendű 
feladatának. így a kisebbségi lét lesz oka az ered
ménytelenségnek, a balsorsnak, a tehetetlenségnek, 
az elrontott élethelyzeteknek, a mulasztásoknak.

Előfordulhat az is, hogy a „morbus minoritatis” át
csap „lázas” kompenzációba. Öntetszelgés, gőg és hi
úság jelentkezhet az „extra Hungáriám non est 
vita...” (Magyarországon kívül nincsen élet) másokat 
lekicsinylő és főleg a nemzetiségek ellenében magát 
nagyra tartó mentalitásban.

Ezen kór előfordul egyházi vetületben is. Magyar- 
országi legkisebb népegyházként rendszerint a másik 
két nagy történelmi felekezet dolgaihoz szoktuk mér
ni magunkat. Bizonyos, hogy az elmúlt évszázadok és 
a legutóbbi évek is lehetőséget adtak a felekezeti 
harcra és versenyre, és ebben adódtak sikerek és ku
darcok. Akkor és abban tévedtünk és hibázunk ma na
gyon, ha magát a kisebbségi állapotot, az adottságunkat 
hibáztatjuk olyan dolgokért, amelyek mögött saját mu
lasztásaink és bűneink vannak. A  „status minoritatis”, 
a kisebbségi lét akkor válik „morbus minoritatis” álla
pottá, azaz kisebbségi kórrá, amikor nem tudunk ön
kritikusan múltat és jelent felmérve nekifeszülni a 
jövőnek. A „status minoritatis”, a kisebbségi lét le
het ugyanis „status qualitatis”, azaz minőségi álla
pot is!

Tanulhatunk a közgazdaságtanból! W. Edwards 
Deming (1900-93) vezette be az elsősorban Japánban 
nagy eredményeket felmutató TQM -  Total Quality 
Management, azaz a „Teljes Körű Minőségi Ügyvitel” 
fogalmát. Az amerikai gazdaságban eluralkodó ha
szonelv, aCminél magasabb profitszerzés helyett vevő- 
és felhasználó-központúságot, a minőség folyamatos 
ellenőrzését és javítását és ennek érdekében a cso
portmunka erőltetését tanította a nemzetközi nagy- 
vállalatok számára.

Valahol itt rejlik a morbus minoritatis gyógyításá
nak titka: JQM-módszer, „teljes körű minőségi ügy
vitel”. Kisebbségi sorban élő népeknek, egyházaknak 
a*minőségre kell figyelniük! Egyházunk sem engedhe

ti meg magának, hogy templomépítésben, egyházze
nében, liturgiában, iskolák működtetésében rossz 
vagy közepes színvonalat érjen el, hanem minőségi 
munkára kell törekednünk.

Visszatekintve az elmúlt évekre, Isten iránti hálával 
mondhatjuk el, hogy egyházunk életének néhány te
rületén elindultunk már ebbe az irányba. Vannak ki
váló képességű fiataljaink, akik megállják a helyüket 
Európa és Amerika egyetemein. Iskoláink, középis
koláink és Teológiánk oktatási színvonala emelkedik. 
Az egyházi infrastruktúra változását jelzik a legutób
bi években bajor testvéregyházi segélyből kapott új 
szórványautók vagy az esperesi hivatalok ellátása má
sológéppel, telefonnal és fax-készülékekkel. Legújab
ban az Internet-csatlakozás és az e-mail összeköttetés 
valósult meg az Országos Egyház, a püspöki hivatalok 
és a Teológia számára, és szeretnénk ezt minden kö
zépiskolánk számára is biztosítani.

Még többet lehetne arról beszélni, hol vagyunk baj
ban, hiszen nem elegendő a teológiai tanári utánpót
lásunk, hiányoznak megfelelő számban az egyházi kö
zéletünkben járatos ügyvédek, közgazdászok, taná
rok, újságírók. Hitoktatásunk, egyházi sajtónk irányá
ba sok-sok kívánnivalót fogalmazhatunk meg, de sok
szor kerülnek elő kifogások a gyülekezeti lelkészek 
munkájával kapcsolatban is.

Végül még egy kérdés: vajon hogyan állunk saját 
országos presbiteri munkánk megítélésével az adódó 
elvárások és igények tekintetében?

Egyházunk életéről általában 
(1996. november-1997. május)

Egyházunk életével kapcsolatban elsősorban a gyü
lekezetekben végzett munkára kell gondolnunk, hi
szen az egyház élete a helyi-területi közösségek isten- 
tiszteletében, imádságában, szeretetszolgálatában tel
jesedik ki.

Az egyházi élet élénkült, mert evangélizációk, ren
dezvények, események teszik változatossá sok helyen 
a gyülekezetét, és a kiépülő gyermek- és ifjúsági mun
ka is megmozgatja a szülőket, nagyszülőket. Országos 
rendezvényünk lesz 1997. augusztus 23-24-én Pakson.

A z országos munkaágak kiépítése tovább folyik. 
Oktatási-iskolai osztályunk számára állandó, teljes 
idejű vezető kell, és ki kell építeni a közoktatási intéz
mények tanfelügyeleti rendjét is az Oktatási Bizottság 
javaslata alapján.

A missziói és evangélizációs osztály függetlenített 
vezetőjévé az előző presbiteri ülés döntése alapján 
Gáncs Péter nagytarcsai lelkészt nevezzük ki 1997. 
szeptember 1-jétől kezdve, aki a magyar rádiós
misszió vezetője is marad. A finn támogató missziói 
egyesülettel megbeszélve, ezen munka központját 
Budapest-Cinkotán, a volt egyházközségi iskola 
visszakapott épületében alakítjuk ki a vezető lakásá
val együtt.

Az elmúlt januárban egyházunk gyülekezetei részt 
vettek az ökumenikus imahét alkalmain. A budapesti 
megnyitóra január 19-én a Szent István-bazilikában 
került sor Paskai bíboros és a magam igeszolgálatával. 
Január 21-én az imahét keretében a Bács-Kiskuni Es- 
perességben Csengőd templomában voltunk együtt a 
katolikus egyházi vezetőkkel. Paskai bíboros, Dankó 
kalocsai érsek és más vendégek arra emlékeztek ve
lünk, hogy tíz évvel ezelőtt az egyetemes imahéten lá
togatott el először ifj. Hafenscher Károly akkori helyi 
lelkész meghívására az akkori kalocsai érsek, Paskai 
László az evangélikus templomba.

Előző presbiteri ülésünkön jeleztük előre az 1996. 
december 9-én a Budapest XII., Márvány u. 23. sz. 
házon elhelyezendő Ordass-emléktáblával kapcsola
tos eseményeket, az Európai Evangélikus Püspökök 
Konferenciája tanácskozásához kapcsolódva, „Az 
egyház jövőképe és megbízása Európában” témával. 
Egyházi hetilapunk részletesen beszámolt a konfe
renciáról.

Ökumenikus összefüggések

A hazai ökumené együttes munkája más külföldi 
szervezetek és egyházak irányában is fejlődött az el
múlt időben. Jelentősnek tartom, hogy a Grazba, 
Ausztriába ez év június 23-29. közöttre tervezett 
Ökumenikus Nagygyűlés előkészítése széles protes
táns és katolikus együttműködéssel halad. Isten előtti 
hálaadással állapíthatjuk meg, hogy a protestáns és 
katolikus egyházak közötti viszony még sohasem volt 
hazánkban ilyen segítő és megértő. Kedvező válasz
tást jelent, hogy a Magyarországi Református Egyház 
tisztújítása során az országos vezetés dr. Bölcskei 
Gusztáv debreceni püspök és dr. Kálmán Attila du
nántúli főgondnok kezébe került, akik beiktatásuk al
kalmával kifejezték ökumenikus együttmunkálkodási 
készségüket egyházunkkal.

Bajor testvéregyházi kapcsolataink erősödtek a 
Sopronban 1997. április 9-12. között tartott ma
gyar-bajor diakóniai találkozón.

(Folytatás a 4. oldalon)

Iti
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jfts GYERMEKEKNEK F I A T A L O K N A K

Volt egyszer egy ember: ki nem állhatta a szép dolgokat. Egyszer 
egy oázisban járva, fiatal, szemet gyönyörködtető pálmafára akadt. 
Nagy követ tett a pálma levelei közé, mqjd kaján mosollyal folytat
ta útját.

A szegény facsemete megpróbált megszabadulni terhétől. De hiá
ba rázta, az még biztosabban ült a levelek között. Akkor gyökereit 
próbálta egyre mélyebbre ereszteni, mígnem rátalált a föld alatt bú- 
vó rejtett forrásra. A mélyből nyert víz és a fentről sugárzó napsü
tés erejével egyre magasabbra emelte a követ. Végül királyi pálmá
vá növekedett.

Sok év elteltével a férfi ismét ugyanahhoz az oázishoz érkezett. 
Kíváncsian kereste a megnyomorított fát. De ugyancsak meglepő
dött, mikor a legszebb pálma lombjai között pillantotta meg a kö
vet. A pálma így szólt a csodálkozó vándorhoz: „Köszönettel tarto
zom neked. A teher, melyet rám helyeztél, megerősített!”

M it jelen t
Sokat. Egyre többet. Emlékszem, 

amikor még elfordulja éltem Isten
től, és csak az egyházi ünnepek ide
jén látogattam el a templomba, ke
vésbé figyeltem az Úr szavára. Első
sorban a külsőségeket néztem. Gye
rekfejjel nem is igazán értettem, 
hogy miért van szükség éneklésre, 
imádkozásra. Később aztán, amikor 
angyalbőrbe bújva, a laktanyában 
elő-elővettem a szüleim kopott Bib
liáját, s egyre többet olvastam az 
evangéliumokat, gyakran eszembe 
jutott, hogy a hétköznapokon is 
meg kellene hallgatni Isten igéjét.

szám om ra az istentisztelet?
„Elhatározásomat” néhány hó

nap múltán „tett” követte és sike
rült kapcsolatba kerülnöm Jézus
sal, társammal együtt befogadtam 
Őt szívembe. Azóta számomra na
gyon fontossá vált az istentisztelet. 
Amikor nem lehetek ott az alkal
makon, olyan hiányérzet fog el, 
amit a korábbiakban egyszer sem 
éreztem.

Biztos vagyok benne, hogy sok
szor imádkoztak értem azok, akik 
révén elindulhattam a keskeny 
úton, akkor, amikor a kísértő vala
milyen formában el akart gáncsol

ni és meg akart akadályozni ab
ban, hogy aktív tagja lehessek a 
gyülekezetnek.

Biztos \ vagyok benne, hogy 
imádkoztak értem, mert a hitben 
még kevésbé megerősödve, nem 
valószínű, hogy megtudtam volna 
máradni azon a bizonyos keskeny 
úton.

Mit jelent számomra az isten- 
tisztelet? A hitben való épülést, 
lelki kenyeret, szomjoltót, melyet 
Isten kegyelméből hétről hétre 
magamhoz vehetek.

Gajdács Pál

A
Az Ur napja

A LÉLEK GYÜMÖLCSEI

Mértékletesség
Már a mérték szó is azt jelenti, hogy valaminek a 

mennyiségére odafigyelünk. Nézzük, mit jelent ez ne
künk?

Akkor érezzük ennek a szónak a valódi jelentését, 
ha szembeállítjuk vele az ellentétét.

Mértékletesség -  Mértéktelenség. Tegyük ezt a két 
szót 1-1 kosárba. Nézzük, mit tehetünk az egyikbe, 
mit a másikba?

Mértéktelenség -  nem ismer mértéket, határt, aki 
mértéktelen. Mindenből rengeteget akar. Ételből, 
italból, ruhából, játékból, szóval bármi legyen az, csak 
rengeteg legyen belőle. Na persze, csak a kellemes, jó 
dolgokból. Úgye ebben szeretné mindenki a mérték- 
telenséget? Melyik gyerek nem gondol kiskorában ar
ra, hogy a világ összes csokiját, fagyiját, babáját, autó
ját szeretné birtokolni. Gondolom, sok mindent tud
nátok mondani, amiből nem bánnátok, ha olyan sok 
lenne, hogy életetek végéig sem fogyna el. Sajnos, na
gyon sok felnőtt is tehetne ebbe a kosárba egy csomó 
mértéktelenséget. Mit is?

Például: mértéktelenül sokat dohányzik, eszik, 
iszik, költi a pénzt számolatlanul stb. Szóval általában 
az emberek nem a szeretetben, az együttérzésben, a 
segítségnyújtásban mértéktelenek. Sokkal inkább az 
önzésben. De ez most már egy csúnyán telerakott 
nagy kosár.

Nézzük, mit tehetünk a másikba?
Mértékletesség -  Aki mértékletes, az józan, tudja a 

mértéket. Figyelembe veszi mások érdekeit, fegyel
mezett. Uralkodik az érzelmein, nem erőszakos, nem 
pggő. A legnehezebb az érzelmekben mértéket tarta
ni, főleg akkor, ha éppen haragszunk. Aki mértékle
tesen él, tudja, hogy mi az elég, mennyi ételre, édes
ségre, játékra van szüksége, és nem akaija önzőén a 
sokat, a legtöbbet birtokolni valamiből. Bizony nem 
könnyű dolog betartani a mértéket, ha földi dolgok
ról, tárgyakról van szó. Mégis megéri, higgyétek el.

A Szentírás is erre biztat, erre tanít bennünket. Az 
Úr Jézus tanítványai is józan életű, szorgalmas köve
tői voltak Uruknak. Igyekeztek megtanulni Tőle az 
állhatatosságot, a mértékletességet. Pál apostol a le
veleiben nagyon sokszor ír a Krisztus-követőknek ar
ról, milyen fontos a mértékletesség a felnőttek életé
ben, hiszen a gyerekek tőlük tanulják el azt a józansá
got, tisztaságot, szelídséget, testvéri szeretetet, amire 
Urunk mindnyájunkat tanít.

Te ezek után, melyik kosárból szeretnél választani? 
Kérd az Úr Jézust, segítsen ebben is!

Révészné Tóth Erzsébet

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

VEDD ÉS OLVASD!
Játékos ismerkedés a Bibliával

Jaaaj! Csörr... Tyű, ez a kép alaposan összetört. 
Ráadásul azt is elfelejtettem, hogy melyik bibliai tör
ténet volt rajta látható. Hídnál nekem segíteni össze
rakni és azonosítani a történetet?

GYEREKEK, FIGYELJETEK!
-  HOL találom Jézus lábnyomát?

■- Merre menjek, hogyan döntsék?
-  Kell-e beszélnem Jézusról másoknak, vagy elég 

csendesen éldegélnem?
-  Mit mondjak, hogy ne legyek nevetséges, de ne is 

titkoljam el, hogy ismerem Őt és amit tudok róla?
Ezekre a kérdésekre szeretnénk VELED 

EGYÜTT keresni a választ egy EGÉSZ HÉTEN át! 
Ezért MEGHÍVUNK TÉGED a

MISSZIÓI GYERMEKKONFERENCIÁRA,
melyet a piliscsabai Béthel Missziói Otthonban tar

tunk augusztus 10. és 15. között.
Várunk, ha kérdéseid vannak,

ha 10-14 éves vagy, netán kicsit fiatalabb, 
vagy idősebb.

Részvételi díj: 3500 Ft, de ha megrendeled ingye
nes Missziói Magazinunkat és megfejted néhány fel
adványunkat, kedvezményben részesülhetsz.

Várjuk jelentkezésedet a következő címen:

Mit jelent hát a mi emberi éle
tünkben a hetedik nap, mit meg
szentelünk és az Úrnak ajánlunk?

Az ember munkáját a bűn
beesés óta fáradság és veríték ár
nyéka kíséri. Nem a munka a bün
tetésünk tehát, csupán a munka 
terhe és verítéke. A munka isteni 
eredete és természete azóta se 
módosult, csupán elnehezedett 
munkánk, ahogy értelmünk és ter
mészetünk is elnehezedett. A  te
remtés kozmikus ritmusában a he
tedik nap számunkra azóta való
ban megpihenést, pihenőnapot is * *

Kérlek, Uram, hogy a szívembe add 
azt a békét, amely Tőled fakad!
Szentlelkedet tőlem meg ne tagadd!
Békédet add, Szentlelked add, meg ne tagadd!

Kérlek, Uram, adj nekem több erőt!
Adj több erőt a próbák előtt!
Adj még, Uram, hozzád térni időt,
adj több erőt a próbák előtt, hagyj még időt!

Kérlek, Uram, adj nekem több hitet!
Adj még, Uram, engedelmes szívet!
Adj még nekem, Uram, új életet!
Adj még hitet, adj új szívet, új életet!

Látod, Uram, hiányos életem.
Szegény vagyok, ha Te nem vagy velem. 
Kéréseim, ó, add meg nekem.
Jöjj hát velem, fogd a kezem, jó  Istenem!

Ámen.

Evangélikus Külmissziói Egyesület 
1085 Budapest, Üllői út 24.

*

Szilvi és Dani így emlékeznek a tavalyi konferen
ciára:

„Nagy élmény volt a Missziói magazin címoldalán a 
táborunkat látni. Minden este imádkozunk azokért, 
akikkel együtt voltunk, a Bálint családért Új-Guineá- 
ban, a marseille-i munkáért. ”

„Sokat gondolok barátaimra. Megvagyok én itthon, 
élek, éldegélek, de várom, hogy jövőre is lesz ilyen tábor. 
Szívesen elmegyek Szeretlek titeket!!”

>yAmióta hittanra járok, azóta várom a találkozást Jé
zussal, tanulok róla, megértem őt. A zt is tudom, m i volt 
a feladata, miért jött. A  táborban megtanultuk, hogy mi 
is egyáltalán a misszió, különböző missziós társulatok
ról is hallottunk, sok misszióval kapcsolatos játék is 
volt. A  tábor ideje alatt éreztem, hogy Jézus most tényleg 
velünk van, találkoztam vele. Azóta is segít nekem.

örök érvényt a látszólag helyi ügy
nek; heti munkánkat, bármilyen 
szerény is az, próbáljuk elhelyezni, 
beleilleszteni az Atya munkájába, 
cselekvő szeretetébe.

Az ünnepnap megszentelése fá
radozásunk megszentelése is kell, 
hogy legyen, mely a legalantasabb 
munkát is kozmikus szintre emel
ve, mintegy Isten keze alá játssza. 
A fáradságos részeket e napon il
leszthetjük vissza a nagy egészbe, 
az Atya fáradhatatlan ihletébe.

Pilinszky János Szög és olqj 
c. könyvéből: Az Úr napja (részlet)

IV. ÖKUM ENIKUS IFJÚSÁG I 
TÁBOR MÁTRAHÁZÁN

„...tegyetek tanítvánnyá minden népet” (Mt 28,19)

Idén nyáron újra rendezünk ökumenikus ifjúsági 
tábort Mátraházán, a Református Lelkészüdülőben.

Mindazokat a 16 évesnél idősebb fiatalokat hívjuk 
nagy szeretettel, akik szívesen töltenek együtt néhány 
napot jó levegőn, szívesen beszélgetnek, énekelnek, 
kirándulnak testvéri társaságban. Az ifjúsági tábor fő 
témája:

A vallási és etnikai hovatartozás következményei.
A bevezető előadók a főtémát az érintett egyház 

szempontjából fejtik ki. Az egyes felekezetek életé
ben különböző hangsúllyal van jelen az etnikai hova
tartozás.

Témánk bevezetésére az alábbi előadókat kértük 
fel:

-  Magyar Katolikus Egyház: Dr. Legeza József
-  Magyarországi Református Egyház: Páll László
-  Magyarországi Evangélikus Egyház: Krahling Dá

niel
-  Magyarországi Baptista Egyház: Urbán Gedeon
-  Magyarországi Metodista Egyház: Csemák Erzsé

bet
-  Magyarországi Szerb Orthodox Egyház: Káplán 

Pál
-  Magyar Ortodox Egyház: Magyar István
Gyertek velünk! Ismerjük meg egymást jobban -  s

talán magunkat is!
Időpont: augusztus 11., du. 5 óra -  15., du. 2 óra.
Jelentkezni a 3500,- Ft-os részvételi hozzájárulás 

befizetésével, a Magyarországi Egyházak Ökumeni
kus Tanácsa címén: 1026 Budapest, Bimbó u. 127. 
Tel.: 176-48-47, június 30-ig lehet.

A jelentkezőket a részletes programról, az üdülő 
megközelítéséről és további tudnivalókról írásban tá
jékoztatjuk.

jelent. Nemcsak a nyílt isteni pa
rancs, hanem a testünkbe írt ter
mészet is úgy kívánja, hogy e nap
ra lerakjuk szerszámainkat.

De az ünnep valódi értelme ez
zel korántsem teljes. A beálló 
csendben tovább lüktet a világ, s a 
csönd mélyéről kihalljuk Isten je
lenlétét, örökös működésének 
„neszét”.

A hetedik napon erre kell emlé
keznünk, s ezt kell kihallanunk be
lőle. A  hétköznapok fáradságos 
munkájának a hetedik nap kell, 
hogy szépséget és értelmet adjon,

Zsoltár és gondola
Gondolatok egy Vivaldi-lemezről

T  T a  a z  Úr n em  é p í t i  a h á z a t ,  h i á b a
J. J. f á r a d o z n a k  a z  é p í t ő k .  H a  a z  Úr  
n e m  ő r z i  a v á r o s t ,  h i á b a  v i g y á z n a k  rá 
az  ő r ö k .  A  127 .  Z s o l t á r t  megéneklő V i v a l 
di  -kantátát -  N i s i  D o m i n u s  -  nemrég adta ki 
Michael C h a n c e  és a Trevor P i n n o c k  vezette 
T h e E n g l i s h  C o n c e r t  előadásában a fennállá
sának 50. évfordulóját ünneplő A r c h i v  P r o d u k 
t i o n .  Cölöpökre emelt épületek közt, vízen épült város
ban született a zene ahhoz a zsoltárhoz, mely kősziklára 
épített házról szól, biztos fundamentumon nyugvó élet
ről, s arról, hogy a létezés középpontjával való kapcsolat 
az élet minden területére kihat. Konkretizál is a zsoltár, 
amikor álomról és gyermekáldásról beszél. A z egyház el
sődleges kincsei ezek, s megismerésükhöz századunkban 
oly mértékben járultak hozzá lélektani iskolák, amilyen 
mérvű mulasztást követtek el az idők folyamán a kincs 
eredeti őrzői. A  127. Zsoltár és a Szentírás egyéb vonat
kozó helyei nem hagynak kétséget afelől, az álmok és a 
gyermekek világa elválaszthatatlan Istentől, s kell-e 
mondani, hogy a gyermekáldással kapcsolatos sorok lé
nyegének megértését első renden mennyiségi megközelí
téssel könnyen elvétheti az ember.

Vivaldi szólókantátája vidám és egyszerű ritomellel 
kezdődik. Lehetne akár egy versenymű ripienója is, a 
szólista jókedvű, felszabadult éneke helyén hegedű is 
szólhatna. Vivaldi szakrális muzsikájának hangszeres 
és színpadi zenéjével való azonossága utal arra, hogy a 
pap-zeneszerző az élet minden területét egységesen 
szemlélte. A  Nisi Dominus örömteli kezdete ezen túl 
azonban még mást is kifejez, nevezetesen azt, hogy a 
zsoltár kezdő sorai nem negatív értelműek. Isten vilá

gától és saját mélyvilágától messze legtöbbször hiába 
sürög-forog az ember, akit az efféle megjegyzések rá
adásul csak bosszantanak. A  kantáta kezdő tételének 
könnyed hangvétele a zsoltáros felszabadultságának 
tükre, aki végül is arról beszél, mint Jézus, mikor azt 
m ondta:A z én  A t y á m  m i n d e z i d e i g  m u n 
k á l k o d i k ,  én  is m u n k á l k o d o m .  A  ritomell 
és az ének egyszerűségében is a létezés középpontjával 
harmóniába került élet jellemzőjére ismerhetünk 
Hosszú és nehéz az ide -  s az innen tovább -  vezető 
út, ám a tiszta pillanatokban, mikor rálát az ember az 
élet lényegére, mindent tisztának és egyszerűnek lát -  
mindaddig míg újra hatalmába nem keríti a centrifugá
lis erő.

Vivaldi vonósokkal kísért, halk, sejtelmes muzsikát 
költött a zsoltár álmos részéhez, s egy tételbe vonta össze 
a zsoltárt egymástól általában elválasztott két felének 
utolsó, illetve első szakaszát: D e a k i t  a z  Úr s z e 
re t ,  a n n a k  á l m á b a n  is a d  e l e g e t .  B i 
z o n y  a z  Úr a j á n d é k a  a g y e r m e k ,  az  
a n y a m é h  g y ü m ö l c s e  j u t a l o m .  A zt hiszem, 
nem tévedünk, ha ebben az álom és az anyaméhben nö
vekvő gyermek analógiáját látjuk, hiszen fogantatásuk 
és formálódásuk felfoghatatlan és titokzatos, napfényre 
kerülve azonban mindkettő hirtelen megfogható és reá
lis lesz. Egyik sincs az ember kezében, de mindkettő ne
ki adatott.

Kontemplativ hangvételével a D i c s ő s é g  az

A t y á n a k . . .  viola d ’amore-kísérte áriája a kantáta 
végén -  a megszokott, kitörő örömöt kifejező Glória- 
tételektől eltérően -  ezúttal Lukács evangélista megjegy
zésének szellemében fogant, miszerint is Mária a számá
ra éppen fel nem fogható eseményeket m e g j e g y e z t e  
és  s z í v é b e n  f o r g a t t a .  A  M i k é p p e n  k e z 
d e t b e n  v o l t . . .  kezdetű tétel az első tétel ismétlése, s 
a visszautalás nemcsak külsőség hiszen a kezdő gondo
lat is csak a kezdetekhez való visszatérés és a határokból 
a határolatlanba való átlépés által veszíti el negatív, s 
nyeri el pozitív jelentését a jézusi mondás értelmében: 
É n  v a g y o k  a z  a j t ó :  a k i  r a j t a m  á t  m e g y  
be ,  ü d v ö z ü l ,  b e j á r  és  k i j á r  m a j d ,  és  
l e g e l ő t  t a l á l .

Sajnos, a nagy komolyzenei lemeztársaságokat külö
nösképp sújtó gazdasági hullámvölgy miatt az Archiv 
Produktion nem hosszabbította meg szerződését Pin- 
nockkal, így ez a lemez hosszú együttműködésük egyik 
utolsó gyümölcse. Pinnock a régi zenés irányzat egyik 
legkiemelkedőbb képviselője, aki eleven és izgalmas m u
zsikálásával mindig tud újat mondani, s nem látja szük
ségét annak, hogy ezt meglepő elméletekkel is alátá
massza, mint pályatársai közül egyre többen. A  Nisi 
Dominust kis együttes játssza, de a muzsikusok árnyalt 
hangsúlyozásának köszönhetően bőven van benne len
dület és nyomaték. Finom akcentusok teszik izgalmassá, 
filigránságukban is testessé a mű halkabb részeinek szó-, 
lámáit is. A  lemezen Chance felettébb könnyed, dús és

h

kontratenoroknál ritka módon természetesnek ható éne
kével hallhatjuk még a S a l v e  R e g i n á t  és Vivaldi 
talán legismertebb egyházi művét, a S t a b  a t  M a t e r t  
is. Chance a kifejezés gazdagsága terén sem nyújt keve
sebbet az alternatívát jelentő mezzoszopránoknál, 
Anne-Sofia v o n  Ot t erné l ,  Cecilia B a r t o l i n á l  
vagy Monica G r o o p n á l  -  s ez, az ő  kvalitásaikat is
merve, nagy szó. A  három vokális müvet egy-egy hang
szeres mű választja el egymástól, melyek egyike ugyan
csak vallásos témájú: a kis H-moll szimfónia A  S z e n t  
s í r h o z  címet viseli.

A  lemez borítóján, ha alaposan szemléljük, gondola 
körvonalai bontakoznak ki. És ha hagyjuk, gondola
tok körvonalai is. Vivaldi d  vízen épült városban kő
sziklára épített házról szóló zsoltárt zenésített meg, s té
ved, aki ellentétet lát a kettőben, mert a tenger mélyebb 
világunk egyik egyetemes jelképe, s az isteni világot, 
ahol k i k ö t h e t - Á g o s t o n  szép mondása szerint meg
nyugodhat -  az ember, igazán csak ezen keresztül ismer
hetjük meg. A  szárazföld és a tenger határán álló Velen
ce varázsa talán gazdag szimbolikus jelentésének is kö
szönhető. A  közeli T o r c e l l o  szigete körül már halott 
a víz, nem éri el a tenger áramlása, s a hajdan virágzó 
sziget el is néptelenedett, gyönyörű templomán kívül alig 
áll rajta egy-két piagányos ház. Velencét azonban é lő  
v íz  mossa. Nem véletlen, hogy a lemezborító gondolá
ja is a négy elemet, s így -  a négyes szám jelképes értel
mére a Bibliában is számos példát találunk -  a teljessé
get jelképezi: ki van kötve a szárazföldhöz, a tengeren 
ring felülről perzselő nap süti, s friss tengeri levegő lengi 
körül.

Zay Balázs
£
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ÜLÉSEZETT AZ ORSZÁGOS PRESBITÉRIUM
(Folytatás az 1. oldalról)

A bajorok mellett testvéregyházi kapcsolatot keres
tek velünk a svédek, Martin Lind püspök Linköping- 
ből. Az ottani egyházkerület és a Déli Kerület 1997, 
január 8-12. között Linköpingben delegációs látoga
tás alkalmával testvéregyházi szerződést írt alá.

Kérdezhetné valaki, miért kötöttek velünk a svédek 
testvéregyházi szerződést?

Tálán ott fordult felénk a svédek érdeklődése, ahol 
esetleg magunk sem gondoljuk. Svédország nagy vál
tozások előtt áll, 2000-ben az egyház és az állam szét
válnak, megszűnik az államegyházi rendszer. A svédek 
szerint a szocialista korszak után a magyar egyház talp- 
raállása, ellentétben pl. a volt NDK tagegyházaival, 
példaszerű lehet számukra. Sok gyülekezetünk eleven 
lelki élete, amit a korábbi ébredéseknek köszönhe
tünk, a teológiai oktatás gyülekezetközelsége, az isko
lák és intézmények újraszervezése figyelmükre méltó.

Február 13-18. között Varsóban tartották az euró
pai evangélikus egyházak világgyűlési előkonferen- 
ciáját. Pángyánszky Ágnes, az LVSZ Tanácsa tagja, 
Brebovszkyné Pintér Márta, az európai női munka fe
lelőse és én vettünk részt. Mindkét lelkésznőnk igen 
jól és szakértő módon képviselte a maga területét. 
Büszkék lehetünk rájuk! Itt említem még meg, hogy a 
Hongkongban tartott Világgyűlés záró istentisztelete 
prédikációját Pángyánszky Ágnesre bízták.

Február 3-án Rusterholz lelkész, a Svájci Egyházi 
Szövetség elnöke tartott a Budapest Fasori Gimnázi
umban előadást az Ökumenikus Tanács és az Ökume
nikus Thnulmányi Intézet meghívására Svájc nemzeti
ségi és kisebbségi politikájáról egyházi szemmel.

Március 6-9. között egyházunk is képviseltette ma
gát a Kínzás Elleni Európai Keresztyén Szervezet 
(FiACAT) Pilisszentkereszten tartott konferenciáján, 
és záró ökumenikus istentiszteletet tartottunk a 
Budapest-Fasori templomban. A felsoroltakon leidül 
még számos más csoport, szervezet, ökumenikus láto
gató keresett meg minket.

Apr. 23-27. között Genfben jártam, az LVSZ világ
gyűlési előkészítő ülésén. A nagygyűlésen az egyház 
egységével foglalkozó első csoport munkáját fogom 
majd elnökként irányítani.

Mai presbiteri ülésünket meglátogatja Jürgen 
Gohde lelkész, a Német Diakóniai Intézmények elnö
ke, Stuttgartból, és rövid üdvözlést mond.

Jelentésem részeként tekintsék át Szirmai Zoltánná 
külügyi és ökumenikus kapcsolatainkról szóló össze
foglaló részletes beszámolóját.

Törvényhozó zsinatunk munkájának befejezése

Kereken hat éve munkálkodik törvényhozó zsina
tunk azon, hogy megalkossa azokat a törvényeket,

amelyek keretet adhatnak a jövő egyházának. Ez a 
munka nem könnyű, sokan belefáradtak, megsértőd
tek, lemondtak, mások ott vannak továbbra is, de úgy 
vélik, holtpontra jutottunk abban az ügyben, milyen 
legyen a jövő egyházának struktúrája.

A zsinat végére érve, már most, de még a befejező 
ülések előtt elmondhatjuk, hogy számos jó törvény 
született. Akadtak olyanok is, amelyeket még menet 
közben meg kellett változtatni, mint például az okta
tási és felsőoktatási törvény, hiszen változtak az álla
mi rendelkezések. Sajnos, olyan törvény is van, amit 
nemigen lehet használni a jelenlegi formájában...

A kérdésben az előző állásfoglalásaimhoz hasonló
an az a véleményem, hogy a mai körülmények között, 
a jelenlegi létszámot és munkát figyelembe véve, és 
gondolva a hasonló más evangélikus egyházakra is, 
magyarországi egyházunknak nincs szüksége három 
vagy több püspökségre!

Sajnos, nem szakmái, teológiai érvek befolyásolják a 
zsinatot, hanem egyházpolitikai meggondolások. Hiába 
hivatkozott zsinatunk világi elnöke szociológiai és 
történeti tényekre, egyházi párhuzamokra a kérdés
ben. Jellemző a magyar provincializmusra, hogy lehet 
valaki elismert nemzetközi szaktekintély, magyar tu
dományos életünk kiválósága, aki mostanában a fran
cia becsületrendet és magyar kitüntetéseket kapott, 
szakértelme és tudományos tekintélye nem jelent 
annyit sok zsinati tag számára, hogy legalább végig
gondolják az érveit.

A szabadság és felelősség feszültségében, a múlt 
sokszor megkötöző tradíciói és a jelen kihívásai köze
pette birkózunk egyházi feladatainkkal. A „propri
um”, a sajátos egyházi szolgálat megtalálása, identitá
sunk őrzése mellett az egyházi struktúra kérdései má
sodlagosak. Ha első helyre kerülnek ezek a másodla
gos kérdések, és bizonyos értelemben már nem 
„modus vivendi”, hanem „status confessionis” értel
mezés nyernek, akkor félresiklik az egyház élete.

Az egyházpolitikai megfontolásból és nem szakmai 
meggondolásból foganatosított döntések és törvé
nyek ugyanis a változó egyházpolitikai helyzet függvé
nyei lesznek

Miután minden egyházi felsőbb struktúrában, egy
házmegyében, egyházkerületben és országos egyház
ban most még csak nem is sejthető módon nehézsége
ket okoz majd a presbiteri helyett bevezetendő közgyűlé
si vezetés. A testületek tagjainak nagy száma, az oda 
összpontosított döntési kompetencia adminisztrálása 
rengeteg előkészületet és közgyűlési tárgyalási időt 
követel majd. A z eredmény döntésképtelenség lesz sok 
esetben, vagy pedig a helyzet lehetőséget ad a manipu
lált és diktatórikus ügyvitelre. Mint korábban is, most 
is kijelentem, hogy ezen struktúra kiépítésében nem 
kívánok részt venni.

Egyházak a kisebbségek közösségépítéséért
Nem volt még a rendszerválto

zás óta ilyen nagyméretű össze
gyűjtése a kárpát-medencei egyhá
zi embereknek. A  Határon Túli 
Magyarok Hivatala vállalta a 
rendezést, és az összejövetel célját 
a címben így foglalták össze: ,ÍAz 
egyházak szerepvállalása a nemzeti 
kisebbségek közösségépítésében. ” 

Hazai lelkészeken és egyházve
zetőkön kívül nagy számban voltak 
meghívottak a felvidéki, erdélyi, 
kárpátaljai, vajdasági, de burgen
landi és más nyugati területekről is 
lelkészek és vezetők, akik arról 
tudtak számot adni, hogy egyházi 
ténykedésük egyben hogyan hozza 
össze, formálja és segíti a határon

túl élő magyarok közösségét, 
összetartozását.

A  konferencián mindvégig alap
tétel volt, hogy az egyház feladata 
az evangélium hirdetése, terjesztése. 
De ahogy az igehirdetés megszó
lal, az mindjárt előtérbe hozza a 
nyelvkérdést, az anyanyelvi, oktatá
si, megszólalási lehetőségek ápolá- 

'sát. Konkrét példák segítettek an
nak megértésében, hogy adott 
esetben egy hozzáértő egyházi em
ber hogyan tud kisebbségi helyzet
ben élő testvérein gazdasági, más 
közösségi szervező munkával sokat 
tenni (Illyefalva, Csíksomlyó).

A lelki-szellemi, pásztoroló és 
evangélizáló munka mellett a szoci

ális, oktatási, családokat gondozó 
munka egyaránt odatartozik az 
egyház, a lelkészek közösségszerve
ző feladataihoz. Sok szó esett arról, 
hogy a mai egyedi közösségszerve
ző és építő tevékenységek alakítják 
azt a hálót, melyet jó lenne az egész 
Kárpát-medencére kiterjeszteni.

A konferenciát szervező Hatá
ron Túli Magyarok Hivatala jó 
szolgálatot tett azzal, hogy széles 
öleléssel, nagy nyitottsággal össze
gyűjtötte a különböző egyházak 
papjait, hogy személyes kapcsolat- 
felvétellel, megbeszélésekkel, ta
pasztalatátadásokkal segítsék a 
közösség és a kis közösségek gya
rapodását, egymás segítését. T.

KÖRZETI MISSZIÓI NAPOK
✓

Útkeresés Pál apostol nyomában
A  Missziói Bizottság hazánk négy tájegységét célozta be ezen a tavaszon: 

Celldömölk Nyíregyháza, Kaposvár és Orosháza adott otthont a körzeti 
missziói napoknak A z egésznapos program segítséget kínált mai missziói 
küldetésünk értelmezéséhez, betöltéséhez. Pál apostol athéni missziói akció
ja adta az egész nap igei gerincét. A  következőkben Bencze Imréné beszámo
lóját közöljük a celldömölki missziói útkeresésről.

Mit tenne Pál apostol, ha meg
jelenhetne Celldömölkön?

-  Körülnézhetne a hideg télies 
áprilisi szombaton a csendes utcá
kon;

-  láthatna városias városrészt és 
falusi házakat;

-  láthatna csodatevő forrás mel
lé épített templomot és kolostort;

-  láthatná a falusias környezet
ben, nagy kertben felépített hatal
mas evangélikus templomot;

-  és találkozhatna egy viszony
lag kisszámú gyülekezettel is eb
ben a templomban -  1997. április 
12-én, szombaton a Nyugat-Du- 
nántúlra szervezett Missziói Na
pon.

De Pál apostol nem a templom
ba, hanem a piacra igyekezett 
Athénben. Miért nem tudunk mi is 
„kimenni az utcára”? Kitárni a

templomunk és a szívünk ajtaját?
Miért ülünk a „régi dicsőséget” 

hirdető falak között úgy, mint a ta
nítványok pünkösd előtt?

Hiszen az evangélium tegnap és 
ma, Pál apostol korában és most a 
2000. év felé, Athénban és Celldö
mölkön is ugyanaz!

Pál előtt Athén bálványai nem 
műalkotások -  ő az igaz Isten hír
nöke és a feltámadott Krisztus tu
dósítója. Sokan kinevetik ezért, de 
vannak, akik követik, ha kevesen 
is... Hiszen minden emberben van 
valamiféle vágyakozás Isten iránt, 
és van valamiféle istene. De nem le
het több urat szolgálni! Pálnak Jé
zus Krisztus lett az Ura, róla beszél, 
neki engedelmeskedik. A piactere
ken és a zsinagógákban csak Róla 
tud bizonyságot tenni. Felhasználja 
a helyi adottságokat, a pogány költő

művét idézi, beleilleszkedik az ott- 
lakók mentalitásába.

Kerestük a helyünket a missziói 
munkában Celldömölkön, mi, akik 
meghallottuk a hívást, és vagy gyü
lekezetünk autóján ötödmagunk- 
kal, vagy kettesével vonaton elju
tottunk a vasi Missziói Napra.

Hallgathattunk a már működő 
missziókról beszámolót. Elsősor
ban a 6 éve működő Evangélikus 
Külmissziói Egyesületről, a Rádió
misszióról és a pártállami időkben 
is helytálló Lepramisszióról. Áldja 
meg az Úr Verasztó János egyház
kerületi missziói lelkész, Szabó 
András alberti lelkész, Bencze Imre 
a Külmissziói Egyesület elnöke és 
felesége, a Lepramisszió munka
társa szolgálatát azzal, hogy felké
szült szolgálatuk nyomán legalább 
egyvalaki elinduljon Vas megyé
ben is a missziót végzők rögös út
ján Pál apostol után.

De áldja meg Isten a celli gyüle
kezet vendégszeretetét, Sághy And
rás lelkész segítőkész buzgóságát 
azért, hogy emlékezetessé tették 
számunkra ezt a napot. Biné

Viszonthallásra...
06-28-450-175

Immár két hónapja, hogy elindult 
az Evangélikus Rádiómisszió tele
fonos szolgálata. Egyik legfonto
sabb feladatunk, hogy visszajelzési 
lehetőséget biztosítsunk a Kossuth 
Rádión keresztül, minden második 
hétfőn délután fél kettőkor jelent
kező „Erős vár a mi Istenünk” című 
műsor hallgatói számára: A kom
munikáció, a modem rádiózás alap
szabálya, hogy a hallgató nem egy
szerűen „célpontja” az adásnak, ha
nem beszélgető partner, akinek jo
ga van visszakérdezni, dialógust 
folytatni. Az Evangélikus Rádió
misszió munkatársai az adás ideje 
alatt és utána még egy órán keresz
tül fogadják a hallgatók hívásait. 
Öröm, hogy egyre többen élnek az 
új lehetőseggel. Vannak egyszerű 
informatív kérdések^ valaki egy el
hangzott ének szövegét, kottáját 
szeretné megkapni, más valaki egy 
hirdetett könyv vagy rendezvény 
után érdeklődik. De kaptunk már 
komoly lelkigondozói segítséget ké

rő hívást is. Ezen a számon meg le
het rendelni az Evangélikus Rádió
misszió különböző rétegeknek ké
szült ingyenes kazettáit is. Egyre 
többen érnek ezzel az ajánlattal, hi
szen ezekkel a kazettákkal bárki vé
gezhet lelkigondozói, missziói szol
gálatot a környezetében.

Természetesen ez a vonal nem
csak kéthetenként él egy-két órá
ra. Bármikor hívható! Ha éppen 
nincsenek munkatársaink tele
fonközeiben, akkor üzenetrögzítő 
fogadja a hívásokat, kéréseket. 
Mindenkit meghallgatunk, min
denkit visszahívunk, minden kér
dést, kérést komolyan veszünk és 
igyekszünk megválaszolni. Ezért 
így búcsúzom Munkatársaim nevé
ben is: a viszonthallásra!

Gáncs Péter

Márta néni
„Özv. Kuszák Istvánná, Márta né

ni életének 85. évében, hosszú szen
vedés után visszaadta lelkét teremtő
jén ek ’’ Ez egy hír, mely mögött 
azonban sok-sok emberi tragédia, 
szomorúság de öröm is van.

A  háború alatt bombatámadás 
érte lakásukat, de a kis család hála 
Istennek egészségben megúszta. 
Márta nénit a háború ugyan még 
megpróbálta, egyszer hátlövést ka
pott, de viszonylag jó l kiheverte.

Fiatalon, 50 évvel ezelőtt vesztette

8. BUDAPESTI BACH-HÉT
1997. június 2-tól 8-ig, este 7 órakor a Deák téri Evangélikus Templomban

1997. június 2., hétfő Orgonaest Gerd Hofstadt, Bréma
1997. június 3., kedd Szonátaest Szűcs Péter hegedű, 

Elek Szilvia csemballó
1997. június 4., szerda Hegedűest Perényi Eszter
1997. június 5., csütörtök Csembalóest Dobozy Borbála
1997. június 6., péntek Zenekari est: Drahos Béla, 

Nikolaus Eszterházy Varga Petra 
Simfonia

1997. június 7., szombat Orgonaest LUTHERANIA Énekkar
1997. június 8., vasárnap Kantátaest Kamp Salamon

el tanító férjét. 35 évesen maradt 
egyedül két kicsi gyermekével. Elő
ször kötéssel próbálta eltartani a 
családot, majd a Tanítóképző és a 
Berzsenyi Líceum gondnoki állását 
vállalva, küszködött fennmaradá
sukért. A  Központi Konyha vezetője
ként ment nyugdíjba., Gyermekei ke
zébe diplomát adott.

Nyugdíjazása után unokáit várta 
haza meleg ebéddel az iskolából. A  
kibombázás után 84 éves koráig 
megalázó társbérleti lakáskörülmé
nyek között élt a család, majd egye
dül kínlódott a nehéz körülmények 
között.

Kamaszlánykénti emlékem, hogy 
a mindig mosolygó asszony okos és 
bölcs szóval, tanáccsal igazított el 
minket fontosnak vélt problémáink
ban. Élete utolsó éve némi megnyug
vást hozott számára. Kicsi, de önálló 
otthonra lelt. Boldog volt, de sajnos 
nem sokáig tartott az önálló élet.

Súlyosan megbetegedett, de ő  re
ménykedve a jobbulásban, várta 3. 
dédunokája megszületését.

Drága Márta néni! Isten velünk, 
viszontlátásra.

Boronkayné Sólyom Julianna

A jelen helyzet

Mire ez a cikk megjelenik, már több mint egy éve le
szünk Pápua Új-Guineában, a második legnagyobb vá
rosban, az ország „ipari központjá”-nak nevezett mint
egy 120 ezer lakosú Lae-ben. Abban az országban, 
amelyről az elmúlt napokban a magyar sajtó hasábjain 
is lehetett olvasni a politikai-gazdasági konfrontációk 
miatt. Jelenleg a helyzet nyugvópontra jutott, és az or
szágban sok-sok ezer keresztyén imádkozik azért, hogy a 
júliusban esedékes parlamenti választások idején se lán
goljanak fe l a számtalan megoldatlan problémára 
visszavezethető zavargások

A  problémák a földrajzi és etnikai adottságokban gyö
kereznek, megtetézve a világgazdaság közember számára 
sokszor láthatatlan manipulációival. A z országban talál
ható mintegy nyolcszáz törzs ma már nem nyolcszáz dár- 
dás hadegységet, hanem ugyanannyi gazdasági-kulturális 
érdekcsoportot jelent. S ennyi különböző népcsoportot 
egy néppé, egy nemzetté kovácsolni talán nehezebb, mint 
megtalálni egy egységes nemzeti nyelvet. Ugyanis mind a 
nyolcszáz törzs különböző, egymás számára érthetetlen 
nyelvet beszél. (Mekkora elszigeteltségben, egymástól m i
lyen nagy félelemben kellett a törzseknek élniük talán év
ezredeken keresztül, hogy nyelvük önállóan kifejlődhes
sen, szavaik még csak ne is keveredjenek?!) A  jelenleg

A fejlődés alapvető tényezője, az úthálózat, rendkívül kor
látozott A képen az ország legjobb úfja látható. Mindkét 
oldalát áthághatatlan őserdő szegélyezi
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Egy év Pápua Új

Az ország egyik legfőbb bevételi forrása az aranybányászat. 
Hagyományos aranymosó hely a Bulolo folyón

nemzeti nyelvként használt pidzsin pedig nagyon sok 
szempontból nem nevezhető igazi nyelvnek, bár azt a 
funkciót betölti, hogy valamiféle kommunikációs lehető
séget biztosít valamennyi etnikai csoport, sőt még a távo
labbi, óceániai szigetek között is. A  pidzsin gyakorlatilag 
írott formában alig létezik, tankönyveket nem adtak ki 
ezen a nyelven és bonyolultabb gondolatokat, fogalma
kat nem lehet vele kifejezni A  törzsi nyelvekhez képest 
mindenképpen alacsonyabb szintet képvisel.

A  népcsoportok elszigeteltségét a földrajzi adottságok 
tették lehetővé az állandósult hadihelyzet mellett. Ahány 
völgy, annyi törzs. A  völgyek közötti hihetetlenül mere
dek hegygerinceket pedig nemcsak a földcsuszamlások 
kockázata miatt nem volt tanácsos megmászni hanem 
a túloldalon készenlétben álló mérgezett nyilak miatt 
sem. Vándorlásra, helyváltoztatásra késztető igazi kény
szerítő erő pedig nem létezett. A z évi 3-5 ezer milliméter 
csapadék azt biztosította, hogy kis népsűrűség mellett 
elegendő táró, édesburgonya, yarn és szágó teremjen. 
Szerény mennyiségű húst a nagyobb testű madarak, ki
sebb erdei állatok és félvadon növő sertések szolgáltat
tak (Nagytestű, növényevő, fogyasztásra alkalmas va
dak itt nem léteznek)

A  függetlenséget 1975-ben függetlenségi harc nélkül a 
korábbi gyarmatosító Ausztrálul kezdeményezésére és

-Guineában (1.)
szorgalmazására kapta meg az ország. A z első független 
kormány jó  adottságokkal kezdhetett munkához. A z or
szág ásványi kincsekben (arany, réz, olaj), trópusi erdők
ben gazdag nem beszélve az óceánban folytatható halá
szatról. A  földek 97%-a törzsi tulajdonban volt -  ez ké
sőbb sok problémát okozott és okoz ma is -, s minden 
nemzetközi tapasztalat adott volt ahhoz, hogy Pápua Uj- 
Guinea elkerülje azokat a hibákat, melyeket az újonnan 
függetlenséget szerzett afrikai országok sorra elkövettek 
Mára kérdésessé vált, hogy tud-e egy ország vezetése más 
országok tapasztalataiból okulni, vagy, hogy egyáltalán a 
fejlődés során átugorhatók kikerülhetők-e ezek a bukta
tók Mára a bányák a fakitermelés, a halászati jogok 
nagy részét külföldi érdekeltségű nagyvállalatok szerezték 
meg akik a rövidtávú profit maximalizálása érdekében 
sem a környezeti, sem a szociális károkat nem mérlegelik 
S e jogokat természetesen a helyi vezetők korrumpálása 
árán szerezték meg. A z elmúlt napok zavargásai során a 
bizonytalan jövővel rendelkező munkanélküli tömegek 
pontosan a korrupció ellen lázadtak fel, és kényszerítették 
lemondásra a miniszterelnököt és két miniszterét.

A  népesség elképesztő iramban növekszik A z ország 
lakosságának 60%-a tizennyolc éven aluli. A  jelenleg 
120 ezres Lae-ben harminc évvel ezelőtt csak 16 ezren 
laktak E  fiatalok többsége már általános képzést kap,

Vajon milyen jövő vár ezen a tradicionális ünnepségen 
részt vevő népes gyermekcsoportra?

gyakorlati, szakmai oktatást viszont semmit. Munkavál
lalási lehetőségük-ezért nemcsak a munkahely hiánya, 
hanem a képzettség hiánya miatt is rendkívül korláto
zott. Jelenleg 8 munkaképes lakosból mindössze 1-nek 
van fizetett állása. A  kormány szeretné visszaküldeni a 
fiatalokat falujukba, hogy ott a tradicionális földműve
lést folytassák

Ez azonban két ok miatt nem megoldás:
1. A z ország területének igen kis hányada művelhető, 

a megnövekedett számú lakosságot már a hagyományos 
művelési módszer nem képes eltartani.

2. Ezek a fiatalok már túl sokat láttak a „nagyvilág
ból” ahhoz, hogy megelégedjenek a hagyományos törzsi 
közösség nyújtotta lehetőségekkel.

Nem csoda hát, hogy a bűnözés, a kábítószer-terme
lés és -fogyasztás hihetetlen iramban növekszik

A z egészségügyi helyzet, ellátás szintén nem irigylésre 
méltó. A  legnagyobb kihívás kétségkívül a malária, mely
re mindeddig nem sikerült védőoltást kifejleszteni, a meg
előzést szolgáló tablettákra pedig egy idő után rezisztens- 
sé válnak a kórokozók (E cikket is egy 40 fokos lázzal 
járó malária által kikényszerítettpihenőidőben írom.)

Ez tehát a jelen helyzet, amelyben a Lutheránus Égy- 
háznak helyt kell állnia, s tagjainak magatartásával és 
hitével példát kellene mutatnia. Itt azonnal hozzá kell 
tennem, hogy a helyzet bonyolultságát tovább fokozza, 
hogy a hivatalos felmérések szerint a lakosság 96%-a 
keresztyénnek vallja magát. Ennek 34%-a római katoli
kus, 30%-a evangélikus (itt lutheránus), 9%-a metho- 
dista, s a többi más kisebb protestáns egyház tagja -  egy 
1966. évi felmérés szerint.

E  cikk második részében a Pápua Új-guineai Luthe
ránus Egyház működéséről, életéről számolok be.

Bálint Zoltán

KÖSZÖNTŐ
Ittzés Gábor lelkésztestvért köszöntjük 65. szüle

tésnapján. Teológiai tanulmányainak befejezése; után 
1955-oen dr. Vető Lajos püspök avatta lelkésszé, 
majd Sárbogárdon, Tordason és Celldömölkön volt 
segédlelkész. Először a komáromi, majd a Győr-ná- 
dorvárosi gyülekezet hívta meg lelkészének. Ott szol
gál most is, ahol egykor édesapja, Ittzés Mihály szol
gált lelkészként. Isten áldását és kegyelmét kívánjuk 
életére és szolgálatára!
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NAPRÓL  NAPRA
Krisztus mondja: Aki titeket hallgat, engem hallgat, I és aki titeket elutasít, engem utasít el. (Lk 10,16)

VASÁRNAP „Csak a te intelmeidben gyönyörködöm, I azok az én tanácsadóim” Zsolt 119,24 (Zsid 13,21 Zsolt I 34,2-11; Zsolt 81; Lk 16,19-31; ÍJn 4,16b-21; Zsolt 3). I Mindig újra megdöbbent, hogy mennyi ember gyönyör- I ködik a másik fájdalmában, szenvedésében, netán a I pusztulásban -  legyen az gyerek, vagy felnőtt. Vannak I természetesen továbbra is jőérzésű emberek, akik szá- I mára valami emberségesebb dolog jelenti a szépet, a 
jót, a megelégedésre okot adót. Isten intelmeiben gyö
nyörködni annyit jelent: elfogadom az útjelző táblák tá
jékoztatását, tudva, hogy ellenkező esetben eltévednék, 
vagy egyenesen a vesztembe rohannék.

HÉTFŐ „Úgy ragyogjon a ti világosságotok az embe
rek előtt, hogy lássák jócselekedeteiteket, és dicsőítsék 
a ti mennyei Atyátokat.” Mt 5,16 (Ézs 58,10; 2Tim 
3,14-17; ApCsel 6,1-7). Ha a világosság olyan csekély, 
hogy nem is látszik, akkor megszűnt világosság lenni. 
Ha viszont olyan erős, hogy már éppen emiatt nem le- 

I hét látni, alckor az fölösleges, nemkívánatos. .Próbál- I junk meg olyan fényt kibocsátani, amely megfelelő látá- I si viszonyokat biztosít a környezetünkben, ami szép,I megnyugtató, tisztaságot és melegséget sugároz. S ne 
I feledkezzünk meg róla, hogy nem a fény a lényeg, ha- I nem az, amit megvilágít.

;! KEDD „Ekkor magába szállt a fiú és ezt mondta: Ú tra I kelek, elmegyek apámhoz és azt mondom neki: Atyám,I vétkeztem az ég ellen és teellened. Nem vagyok többé I méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek.” Lk 15,17-19 I (Zsolt 32,5; Jón 1,1-16; ApCsel 6,8-15). A  magyaráz- I kodáshoz fortély kell, de könnyű belegabalyodni, s épp- I olyan nehéz kikeveredni belőle. Adott esetben a bölcs I helyzetismeret azt diktálja: most jobb, ha hallgatsz. De 
I a hallgatva bölcs emberben, s talán körülötte is üresség 
I támad. Beismerni hibáinkat, tévedéseinket: ehhez 

őszinteség és bátorság kell. Az Isten atyai szeretetében 
otthonra találó ember a nyíltság és szabadság ajándékát 
kapja még ebben az összefonódásoktól terhes világ
ban is.

SZERDA „Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez 
vezet engem. Lelkemet felüdíti.” Zsolt 23,2-3 (Jn

10,14; Jón 2,1-11; ApCsel 7,1-16). A  mai ember élet
formájában valóban az „üdülés” tartozéka a füves rét 
és a csendes vízpart. Aztán néha megnézi az ember a 
nyári fényképeket, hogy egy kicsit újra felüdüljön az él
ményeket felidézve. A  Zsoltárnak ez a sora nem vala
mi jobb híján üdülési pótlékot kínál, hanem valódi és 
kimeríthetetlen energiaforrást a hétköz- és ünnepna
pokra egyaránt.

CSÜTÖRTÖK „Türelmes az Úr, de nagy a hatalma.” 
Náh 1,3 (2Pét 3,9; Mt 9,35-10,7; A p C s e n . lT ^ ) .  Ke
vés meghatóbb dolog van annál, mint mikor egy 
nagydarab, szemmel láthatóan erős fizikumú ember a 
látszatot meghazudtoló gyengédséggel vesz oltalmába 
kisgyereket, vagy éppen törékeny, gyenge öreget. A 
helyzet értékét pedig azt hiszem éppen az a nagyvona
lúság adja, amivel az erős a gyengéhez fordul: „lehető
ségek sokaságát hordozom magamban a képességeim
nél fogva, de nekem most te vagy a fontos.” Isten is így 
tekint ránk. Milyen balga, aki türelmét gyengeségnek, 
tehetetlenségnek véli.

PÉNTEK „Csak hírből hallottam rólad, de most saját 
szememmel láttalak. Ezért visszavonok mindent, bűn
bánatot tartok porban és hamuban.” Jób 42,5—6 (Lk 
11,4; Jer 10,15-21; ApCsel 7,30-43). Sok minden tör
tént Jóbbal, amire akar hivatkozhatott volna: „ezek tor
zították bennem az Isten-képet”. A barátai is próbálták 
őt meggyőzni, alkalmazkodjon már végre kicsit jobban 
a helyzetéhez, adja meg magát a sorsnak. De ő nem ad
ja  fel meggyőződését sem események, sem érvek kény
szerítő hatása alatt. Csak személy szerint Isten előtt 
hajt térdet. Isten tekintélye viszont minden eddigi érv
nél hatalmasabb.

SZOMBAT „Áldott legyen Isten, mert nem utasította 
el imádságomat, szeretetét nem vonta meg tőlem.” 
Zsolt 66,20 (Mt 7,11; Préd 12,1-8; ApCsel 7,44-53). Ha 
megbízunk Istenben, akkor nem provokáljuk őt, nagy 
csodákat, bizonyítékokat vagy igazolásokat követelve. 
Az igazi mély bizalom ott kezdődik, hogy egészen egy
szerű formában megbeszéljük a mindennapi dolgain
kat, számítunk rá, hogy akihez szólunk, végighallgat, 
válaszol.

Lacknerné Puskás Sára

A VASARNAP IGEJE
MI A MEGFESZÍTETT KRISZTUST
HIRDETJÜK
lK or 1,18-25

A megelégedettség titka
Ritka a megelégedett ember. 

Ha összejön valahol egy társaság -  
akár csak két ember is -, hamar 
megered a panaszáradat. Egyik el
kezdi, a többiek folytatják. 
Könnyű elkezdeni, nehéz abba
hagyni...

„Tudok megaláztatni is, tudok 
bővölködni is; mindenekben isme
rősvagyok: a jóllakással is, az'éhe
zéssel is, a bővölködéssel is, a szű- 
kölködéssel is:”' Úgy góndölöiú, 
irigylésre méltó Pál apostol önval
lomása (Fii 4,12). Nekünk egyálta
lán nem mindegy, hogy „szűkölkö
dünk-e vagy bővölködünk”.

Honnan volt Pálnak ez a „tudá
sa”? Hogyan lehetett megelége
dett a -  sokszor igencsak nyomo
rúságos -  körülményeivel? Egyet
len feleletet tudok erre: bízott a 
gondviselő Istenben! >yAz Úr az én 
pásztorom, nem szűkölködöm. ” 
(23. zsoltár). O megadja nekünk 
mindazt, amire szükségünk van: 
füves legelőkön terelget, csendes 
vizekhez vezet... lelkemet felüdí
ti... nem félek semmi bajtól, mert 
te velem vagy... asztalt terítesz 
nekem... Barátságos, oltalmat adó 
vendéglátó. Kosztolányi Dezső is 
átélhette ezt az érzést, amikor ver
sét így fejezte b e : .....egy nagy is

meretlen Úrnak vendége voltam.” 
Isten vendégei vagyunk itt a Föl
dön. Igazán hálásak lehetünk bő
kezű gondoskodásáért. Egymásnak 
pedig „vendég-társai” vagyunk. 
Ugyanaz az Úr hívott meg mind- 
annyiunkat. Mindnyájan egyenlő 
jogokkal veszünk részt. Ha Te is át
élted már ezt a magasztos érzést, 
kedves Olvasó, akkor tudod, miről 
van szó. Ha még nem, akkor kívá- 
nörti, hogy tapasztald meg.

A 23. zsoltár: bizalomének. így 
vall a zsoltáríró: „Bizony, jóságod 
és szereteted kísér életem minden 
napján.” Ezt tudhatjuk, megta
pasztalhatjuk és elmondhatjuk mi 
is! Ha pedig tudjuk, tapasztaljuk 
és valljuk, akkor tulajdonképpen 
elégedettek vagyunk.

,jAz Úr az én pásztorom” -  
mondta a zsoltáros. „Én vagyok a 
jó  pásztor” -  mondta Jézus. Pász
tor, aki szereti a nyáját, mert az 
övé. Törődik juhaival, ismeri őket. 
Sőt, a jó pásztor „életét adja a ju
hokért”, így történt Jézus eseté
ben is. Életét adta értünk, hogy él
hessünk -  itt a Földön boldogan, 
elégedetten ideig, és Istennél 
örökké.

„ Valóban nagy nyereség a kegyes
ség -  az istenfélelem -  megelégedés

sel" (lTim 6,6). A kegyesség, az is
tenfelelem és a megelégedés 
összetartoznak. Aki hisz, bízik Is
tenben, az minden körülmények 
között és azok ellenére is elége
d e tt Elégedett „vendéglátójának” 
gondoskodásával. „Ha van élel
münk és ruházatunk, elégedjünk 
meg vele” -  tanácsolja a továbbiak
ban Pál apostol. És mintha a mai 
életvitel sok tragikus tapasztalata 
lenne szavai mögött: ,V ikik meg 
akarnak gazdagodni; sok esztelen és 
káros kívánságba esnek, amelyek az 
embereket ̂ pusztulásba és romlásba 
döntik.” Úgy gondolom, tudnánk 
erre példákat mondani. Agyon
hajtva magukat a szülők, felépítik 
csodapalotájukat -  és mire elké
szül, a családi életük tönkremegy. 
Vagy nyakló nélkül dolgozik 
anya-apa, és közben gyermekük 
rossz útra téved. Az apostol szavai 
óvnak a pénz szerelmének káros 
következményeitől. Jó úton va
gyunk, ha elégedettek tudunk len
ni azzal, amink van. Vegyük csak 
számba hálás szívvel, mi minde
nünk van: életünk, egészségünk, 
családunk, barátaink...

És akinek nincsenek meg ezek 
az értékek? Annak is van Jézusa, 
aki jó pásztor; van Istene, aki sze
retetteljes vendéglátónk itt a Föl
dön, és hitünk szerint az örök élet
ben is. Görög Zoltán

Az én ballagótarisznyám
1954-ben kerültem el Paksról 

Dunaújvárosba, egy lelki vihar 
után. Sólyom Károly lelkészemtől 
kértem és kaptam segítséget. Egy 
képzeletbeli ballagótarisznyát kap
tam, jól teletömve, nem romlandó 
„útravalóval”. Kezdetben még be
lekóstolgattam, de hamarosan a 
szegre akasztottam.

1994-ben, négy évtized után fur
dalt a kíváncsiság, mit rejt a tarisz
nya. Leporolva azt, sok értékes do
logra leltem. így jött meg a bátor
ságom, hogy lesütött „szemmel” 
keressem a dunaújvárosi evangéli
kus gyülekezetét.

A gyülekezetünkben eltelt 3 
évem alatt szívet melengető válto
zások történtek. Saját kőtemplo
munk épült! Az építkezés ma a kő
templomon belül folyik tovább! 
Úgy látom, hogy Reisch, György 
lelkészünk jó „BÉLSŐÉPÍTÉSZ”, 
ki láthatóan sikeresen oldja meg a 
feladatát. A lelkek templomának 
építése nehezebb a kőművesek 
munkájánál. A kőművesek sablo
nos, jól illeszthető elemeket hasz
náltak, de a mostani ép ítkezésie
méi, mint a mozaik, mmd eltérőek. 
Hisszük, hogy Isten segítségével, 
Jézus Urunk segítségével, tanítá
sainak kötésével szilárd, nagy és 
érős közösség magasodhat ki a 
nagyrészt pogány mai világunkból.

Saját Otthonunk, a Templo
munk módot adott arra, hogy szín
tere legyen a pezsgő gyülekezeti 
életnek. Élünk is a lehetőséggel. 
Istentiszteleteinken, alkalmainkon 
egyre növekvő létszámmal jelen
nek meg a testvéreink. Hűsvét va

sárnapján nem tudtunk mindenki
nek helyet biztosítani, sokaknak 
csak állóhely jutott.

Örömünkre szolgált a vendég
gyülekezetek, vendéglelkészek it

teni szolgálata, melyek hitünket 
erősítették.

Köszöntőm Sólyom Károly, 
Reisch György lelkésztestvéreket, 
kik egykor es ma erősítették és 
erősítik a hitet. Kérem az Isten ál
dását életükre, munkájukra!

Inotai Tibor

AZ ÖKUMENIKUS TANACS KÖZLEMÉNYEI

Enekfüzet az ökumenikus imahétre
című kiadvány ismét kapható, amely harminc éneket tartalmaz az ökumené 
tagegyházainak énekkincséből.

Dr. Bóna Zoltán a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Thnácsa főtit
kára többek között az alábbi szavakkal ajánlja az érdeklődők figyelmébe e 
füzetet: „Ebben az esztendőben, amikor Európa egyházai a megbékélés jegyé
ben közelednek egymáshoz és fordulnak hívő felelősséggel a társadalmi békét
lenségek felé, e füzet is eszköz lehet a megbékélés ajándékát közösen várók, és a 
megbékélés szolgálatát közösségben vállalók számára. ”

Az ÉNEKFUZET megrendelhető az Ökumenikus Thnács címén: 1026 
Budapest, Bimbó út 127. Telefon: 176-4847

Az Országos Protestáns Napok 
Plakátpályázata

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa plakátpályázatot ír ki 
az 1997. évi Országos Protestáns Napok népszerűsítése érdekében.

Az OPN ez évi főtémája így hangzik: Protestantizmus és Humanizmus.
A rajz, amely nyilvánvalóan az idei Protestáns Napok általános szimbólu

maként is használatos lesz, utalhat a humanizmus filozófiai üzenetének a 
művészetben, a tudományban, vagy/és a diakóniában (szeretetszolgálatban) 
való kifejeződésére. Természetesen arra is, hogy mindez hogyan áll kapcso
latban a protestantizmus magyarországi elterjedésével és mai jelenlétével.

A pályázatokat -  amelyeket szakértők bevonásával az Ökumenikus Ih- 
nács elnöksége bírál el -  szerény díjazásban is részeltetni kívánjuk: első díj -  
30 ezer Ft; második díj -  20 ezer Ft; harmadik díj -  10 ezer Ft.

A műveket A4-es formátumban 1997. július 31-ig kell beküldeni, jeligé
vel ellátva, s az alkotó nevét és címét külön zárt borítékban mellékelve az 
Ökumenikus Thnács címére: 1026 Budapest, Bimbó u. 127. Tel.: 176-4847

Dr. Bóna Zoltán főtitkár

A világot, amelyben élünk, a hí
rekből ismerjük meg. Akinek pon
tos ismeretei, hírei vannak, annak 
hatalma van befolyásolni mások 
döntéseit. Mi is hirdetünk. De ez 
nem reklám, eladásra kínált áru 
vagy szolgáltatás, hanem Isten böl
csessége és ereje, ami örök életet 
ad. Nem vallásos tanítás vagy is
meretszerzési lehetőség, hanem 
esemény: Jézus Krisztus kereszt
halálának és feltámadásának evan
géliuma.

De mit hirdet a világ bölcsessége? 
Úgy tanultuk az iskolában, hogy 

az európai kultúra forrása a görög 
filozófia és művészet. Ezt vette át 
a Római Birodalom, és teijesztet- 
te el a meghódolásra kényszerített 
népek között. Ennek a kultúrának 
az alapja a gyors és hiteles hírköz
lés és a biztonságos közlekedés. 
Mint láthatjuk, a világ bölcsessége 
ma sem tud többet, ma is ennek 
érdekében hirdeti meg fejlesztési 
programjait. Ez a bölcsesség min
dent megenged ami fölött ural
kodhat. Viszont ami kicsúszik az 
ellenőrzése alól, vagy éppen hát
ráltatja uralma kiterjesztésében, 
azt kíméletlenül elpusztítja. Az is
mereteket (híreket) felhalmozó 
tudást imádja, használja és terjesz
ti. Ugyanakkor az erkölcsöt és a 
hitet bolondságnak tartja, és csak 
akkor veszi figyelembe, ha saját ér
dekében tudja hasznosítani. A hit 
felismeréseit vallásfilozófiaként pró
bálja a maga számára értelmezni 
és elfogadhatóvá tenni. De ha nem 
sikerül, akkor üldözi, vagy kény
szerből meghirdeti a „semlegessé
get”. így volt ez Pál apostol Euró
pájában, és mi is ebben az európai 
kultúrában élünk. Ez a bölcsesség 
igyekszik tudatosan életképtelen
né tenni az ún. „non profit” okta
tási intézményeket bölcsődétől az 
egyetemig, nehezíteni az emberek 
otthonteremtését, drasztikusan 
csökkenteni a gondozásra szoruló 
gyermekek, betegek és nyugdíja
sok létszámát. Ugyanakkor fejlesz
ti az/erőszakszervezeteket, mert 
száínára nem az ember, hanem a 
kihasználható munkaerő az egyet
len érték.

De mi a megfeszített Krisztust hir
detjük!

Helyes, a valóságnak megfele
lő ismeretekre van szükségünk a 
kultúránkról és történelmünkről. 
Ezek azonban nem a görög filozó
fusok és más népeket leigázó, bi
rodalomépítő hatalmak ránkma
radt írásaiból szerezhetők meg, 
hanem Isten kijelentéséből, amely
nek középpontja Jézus Krisztus 
kereszthalála és feltámadása. Eu
rópa népeit más népekkel együtt 
nem a gazdasági vagy világi hata
lom bölcsessége tartja egységben, 
hanem a krisztus-hit, amelyben a 
legnagyobb érték amit gondozni és 
őrizni kell, az emberhez méltó élet 
biztosítása mindenki számára. 
„Mert úgy szerette Isten a világot, 
hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki 
hisz őbenne, el ne vesszen, hanem 
örök élete legyen” (Jn 3,16). Ez az 
Isten bölcsessége, aminek megis
merése tesz kulturált, a tudomá
nyos kutatásban is a valóságot, az 
igazságot kereső és hirdető embe
rekké. Belátattja velünk, hogy éle
tet csak Isten képes adni és fenn
tartani még azon az áron is, hogy a 
poklok kínját is elszenvedje, és így 
fizesse meg a bűn zsojdját, a halált. 
Ez nem vallásos ismeret, tan, vagy 
filozófia, hanem az 0  erejének 
megnyilvánulása, amely örök éle
tet ad. Csak ez a bölcsesség ment 
meg az örök haláltól. Ezért hirdet
jük a megfeszített Krisztus feltá
madását, mert erre a hírre van 
szüksége az Isten szeretetének 
bölcsességét megvető világnak.

Ámen.
Rezessy Miklós

IMÁDKOZZUNK!
Urunk, a te bölcsességedet ismer

tesd meg velünk, hogy hirdethessük a 
bűntől és haláltól szabadító erődet, 
amely Szent Fiad kereszthalálából ki
árad minden teremtményedre! Amen.

Evangélikus Rádiómisszió: 18.00-tól 
a 41 m-es rövidhullám, 7355 kHz.

május 31. szombat: „Én vagyok...” -  
Gémes István sorozata.

június 1. vasárnap: „Élő vízcsep- 
pek” -  igemeditációk.

Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 
19.

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1997. Júnlua 1.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Balicza 
Iván; de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; 
de. 11. (úrv.) Hafenscher Károly; du. 6. 
(úrv.) Zsigmondy Árpád; DL, Modor! u. 6. 
de. fél 10. Csizmazia Sándor; Pesthidegkút, 
n ., Ördögárok u. 9. de. fél 11. (úrv.) Rihay 
Szabolcs; Békásmegyer, ü l ., Víziorgona u. 1. 
de. fél 9. Gálos Ddikó; Csillaghegy, m „  Má
tyás kir. u. 31. de. 10. Görög Tibor; Óbuda, 
m ., Dévai Bíró M. tér de. 10. (úrv.) Bálintné 
Varsányi Vilma; Újpest, IV, Lebstück M. u. 
36-38. de. 10. Blázy Lajos; V, Deák tér 4. de.
9. (úrv.) (családi) Bolla Árpád; de. 11. (úrv.) 
Zászkaíiczky Péter, du. 6. Pintér Károly; 
VH., Városligeti fasor 17. de. fél 10. (családi) 
Muntag Andorné; de. 11. (úrv.) Szirmai Zol
tán; du. 6. zenés áhitat; VHL, Üllői út 24. de. 
fél 11. Kertész Géza; VIII., Rákóczi út 57/b 
de. 9. (szlovák) Cselovszky Ferenc; Vm . 
Karácsony S. u. 31-33. de. 9. Kertész Géza 
vm., Vqjda 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 Tamásné; Kelenföld, XI., Bocskai út
10. de. 8. Szeverényi János; de. fél 10 (csalá 
di) Ferenczy Erzsébet; de. 11. (úrv.) Szeve 
rényi János; du. 6. Schulek Mátyás; XI., Né 
metvölgyi út 138. de. 9. Schulek Mátyás; Bu 
dagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de. S 
Hafenscher Károly; Budahegyvidék, XII. 
Ihrcsay V. u. 11; de. 9. (úrv.) Kőszeghy 1h 
más; de. 11. (úrv.) Kőszeghy Thmás; du. fél 7 
Takács József; XHI., Kassák L. u. 22. de. IC 
ifi. Kendeh György; XIII., Frangepán u. 43 
de. 8. ifi. Kendeh György; XIV., Lőcsei ú t 32 
de. 11. (úrv.) Thmásy Tamásné; XIV, Gyár 
mat u. 14. de. fél 10. Ihmásy Tamásné; Pest
újhely, XV, Templom tér de. 10. Rafael Jó
zsefi Rákospalota, XV, Régi Fóti ú t 73. 
(Nagytemplom) de. 10. Veperdi Zoltán; Rá 
kosszentmihály, XVI., Hősök tere 11. de. IC 
dr. Karrier Ágoston; Cinkota, XVI., Batthyá 
ny I. u. de. fél 11. Blatniczky János; Mátyás 
föld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. Blatniczky 
János; Rákoshegy, XVII., Ifessedik tér de. 9. 
Rákoscsaba, XVII., Péceli ú t 146. de. 9.; Rá 
koskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél 11. 
Rákosliget, XVII., Gázon Gy. u. de. 11.; Pest 
szentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10 
Havasi Kálmán; Pestszentimre, XVIII., Rá
kóczi út 83. (ref. templom) de. háromnegyed 
8. Havasi Kálmán; Kispest, XIX., Templom 
tér 1. de. 10. Széli Bulcsú; Kispest, 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, XXII., Játék u. 
16. de. 11. Solymár Gábor; Budaörs (ref. 
imaház) de. 9. Endreffy Géza; Törökbálint 
(ref. templom) du. 3. Endreffy Géza; Buda
keszi, de. fél 9. Kőszeghy Ihmásné.

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE 
UTÁN 1. VASÁRNAPON a liturgikus 
szín: zöld. A délelőtti istentisztelet ol
tón  igéje: Mk 1,14-20; az igehirdetés 
alapigéje: lK or 1,18-25. HETI ÉNEK
REND: 232,65

„ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK!” 
címmel evangélikus félórát közvetít a 
Magyar Rádió a Kossuth adó hullám
hosszán június 2-án, hétfőn 1330 óra
kor. Előtte, 13.20 órakor evangélikus 
korálismertetés lesz.

HAZAI ESEMENYEK
FELHÍVÁS!

Keressük azokat a testvéreinket, 
akik a hajdani Protestáns Árvaház la
kói voltak (VII. kér., Szegényház tér).

Szeretnénk épületünk fennállásának 
120. évfordulóját megünnepelni, s tisz
teletbeli vendégként meghívni a volt 
lakókat. Jelentkezési cím: Gaál János- 
né igazgató, Evangélikus Kollégium, 
1077 Budapest, Rózsák tere 1. Tél.: 
342-9369

Az Egyházasdengelegi Evangélikus 
Lelkészi Hivatal telefont kapott. Hívó-, 
száma: 32-487-119.

Szép kertvárosban szerény összkom
fortos lakrész lelkipásztori ajánlással főis
kolásnak nyolcezer, plusz rezsiért. 292- 
0750

MEGHÍVÓ
A Magyarországi Evangélikus Egy

ház, a német Initiative Alapítvány tá
mogatásával rendezett szemináriumso
rozatának második részét június 6-án 
este 19.00-21.15-ig és június 7-én 9-17 
óráig tartják a MEE Középiskolai Kol
légiumában (VII., Rózsák tere 1. sz. 
alatt). Részvételi díj -  ebéddel együtt -  
800,- Ft. Szállás esetén 1100,- Ft (reg
gelivel). Jelentkezni azonnal keÜ az 
Evangélikus Egyház Külügyi Irodájá
ban (1088 Budapest, Puskin u. 12. Ibi.: 
266-5532).

A kirándulók ökumenikus missziói 
összejövetelén, június 8-án, vasárnap 
du. 4 órakor a pesthidegkúti reformá
tus templomban (II., Hidegkúti út 64.) 
Diószegi Csaba és dr. Laczik István a 
Baár Madas Gimnázium tanárai tarta
nak előadást A Biblia környezetvédel
mi parancsa: „Műveld és őrizd a földet” 
címmel. (

HALÁLOZÁS
Édesanyánk, Balázsfalvi Nándorné, 

tótprónay és blatniczai Prónay Anna, 
90-ik életévében május 8-án, váratlanul 
elhunyt. Május 29-én 11 órakor teme
tik a pestszentlőrinci temetőben.

Apróhirdetés

A Szentírás Szövetség alapítványa pá
lyázatot hirdet ügyvezetői munkakör be
töltésére.

Olyan Krisztusban újjászületett keresz
tyének jelentkezését várjuk, akik szívesen 
végeznek irodai munkát, könyvkiadással 
és -terjesztéssel kapcsolatos feladatokat, 
jó magyarsággal, tökéletes helyesírással 
és önállóan tudnak levelezni, beszélnek 
angolul vagy németül, van számítógép-is
meretük, jó emberi kapcsolatokat tudnak 
kialakítani.

Jelentkezés önéletrajzzal, lelkészi aján
lással 1997. június 9-ig. Levélcím: 1091 
Bp., Kálvin tér 8.

Diplomata lakás részére csillárt, régi 
cserépkályhát, márkás zongorát vásárol
nék. 212-3930

Antik Enteriőr ’97 kiállításra kvalitásos 
festményeket, antik bútorokat, műtárgya
kat vásárolunk készpénzért. 200-6236

Szép antik tárgyakat, bútorokat (ro
mosat és felújításra szorulót is), szőnye
get és festményt keres leinformálható, 
megbízható úr lakása berendezéséhez. 
Ibi.: 282-3787, Horváth Gábor

GOMBOS LAJOS 
aranykoszorús harangöntő mester

2162 öibottyán, 
Rákóczi út 119. Pf. 3. 
Telefon: 06/28-360-175 
Budapesti iroda:
XIII., Jász u. 60/B 
Telefon: 330-6394CD

Kisméretű templomi orgona 
áron eladó. Sipos 06-30-477-168

alkalmi

Heti 4-6 órában nagyon szépen vasaló, 
leinformálható hölgyet keresek a XIX. 
kerületben. Tel.: 282-3787, Horváth Gá
bor

A Duna Televízió Szegletkő című so
rozatműsorának következő adására jú
nius 5-én, csütörtökön 15.55-kor kerül 
sor. (Ismétlés: június 8. vasárnap 7.05.) 
A műsorban olyan előadóművészek 
szólalnak meg, akik a maguk műfajá
ban Jézus szerepét alakították. Közre
működik: * Markó Iván táncművész, 
Sasvári Sándor énekes, Kőszegi Ákos 
színész, Molnár András operaénekes 
és Nagy Ervin teológiai hallgató. Szer
kesztő-műsorvezető: Fabiny Tamás.

Konkoly Művek. Toronyóra és harang
játék, harangvillamosítás, elektronikus 
vezérlőóra készítése. 5 éves teljes körű 
garancia. 1102 Budapest, Állomás u. 14. 
Telefon: 260-7065 vagy 06-30-492-915

TORONYÓRÁK korszerűen, világ
színvonalon, „TORÉIT Óraipari Bt. Ct.: 
Kovács Jenő órásmester, 8000 Székesfe
hérvár, Kossuth u. 5. Tbl./fax: (22) 348- 
880, (22) 312-235

KÓBANYA
Tizenöt zsoltár. Gryllus Dániel és 

Sumonyi Zoltán zsoltárfeldolgozásai 
hangzanak el a Budapest-Kőbányai 
Gyülekezet Kápolna Színpadán június 
8-án, vasárnap du. 6 órai kezdettel. 
Előadja Sebestyén Márta, Gryllus Dá- - 
niel és Gryllus Vilmos. Minden érdek
lődőt szeretettel látnak. Cím: Kápolna 
utca 14.

Speciális egyházi szabóság. Vállalja 
Luther-kabát, oltárterítő előírások sze
rint mérték utáni elkészítését és javítását. 
Cím: Thhy László szabómester. Műhely: 
1078 Budapest, Murányi u. 57. I. em. 8. 
Telefon: 137-0354

KELENFÖLD
A lelkészi hivatal telefonszáma meg

változott. Az új szám: 3-612-159.

Hogyan imádkozhatunk elmélyülteb
ben? (Egy orvos tanácsai) címen hangka
zetta jelent meg. Budapesten a Terra 
Center Silverium üzletében kapható (Vá
ci u.-Párisi u. sarkán), ára: 580,- Ft, vi
dékről postán megrendelhető, 730,- Ft 
pénzesutalványon történő elküldésével. 
Cím: dr. Dómján László, 1389 Budapest, 
Pf. 115.
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________________________ „Emberek, térjetek m eg "

Hányszor csendült e z  már m eg Itt, 

ebben  a templomban, hányszor hallgatták süket fülek,

é s  nem  Jött rá visszhang! 

Nem tudom, mi lesz ma a sorsa?  

Nem kell-e Jézusnak, mikor hazamentünk, 

szomorúan mondani: nem hisztek nekem!

Pedig én igazságot szóltam. 

De nekik nem  kell az igazság.
Túróczy Zoltán

" A TARTALOMBÓL
„AZ ÚR HŰSÉGÉT MAGASZTALOM”

AZ ELSŐ BALLAGAS

EGY EV PÁPUA ÚJ-GUINEÁBAN 2.

ISTEN KEDVEBEN JÁRNI -  AKARATÁT TELJESÍTENI
Diakonissza-avatás Budavárban

Egyháztörténelmi esemény színhelye volt május 11- 
én a Bécsi kapu téri templom. Jankovits Esztert avat
ták fel a diakonissza szolgálatra. Ilyen esemény 1950 
óta nem volt -  nem lehetett -  egyházunkban. Ismere
tes, hogy az egyház diakonissza szolgálatát, a FÉBÉ-t 
is feloszlatta az önkény! az egyházat korlátozó állami 
akarat. Most annál nagyobb volt az öröm, mert a fél 
évszázada ismeretlen diakonissza szolgálat folytató
dását láthattuk ebben az eseményben. Ez a szolgálat 
nem különb és nem alacsonyabb rendű, de több ke
gyelmet igényel -  mondta D. Szebik Imre püspök az 
avatás kezdetén.

ÜLÉSEZETT AZ ORSZÁGOS PRESBITÉRIUM
(Előző számunkban már adtunk hírt az ülésről. Most 

dr. Frenkl Róbert országos felügyelő értékelő jelentését 
közöljük rövidített formában.)

„Hasonlóan az emberi élethez, a testületek, intéz
mények életének sem egyenletes a ritmusa. Sajátsá
gos ellentmondás ez, hiszen az élet órája mindig egy
formán ketyeg, mégis vannak felgyorsult tempójú, je
lentős változásokkal járó időszakok és van, amikor 
állni látszik az idő. Bizonyos jelek arra mutatnak, 
hogy egy, már-már a túlzott nyugalom, a lassú tempó 
érzetét keltő periódus után egyházunkban is a meg
élénkülés időszaka következik be, következhet be.

Októberben lesz egy évtizede annak, hogy Harma
ti Béla püspökkel együtt beiktattak -  engem egyház
kerületi felügyelőként -  mint a Déli Egyházkerület el
nökségét. Máig is vallom, hogy ekkor tört be az úgy
nevezett hivatalos egyházba a reformszellem, gyorsul
hatott fel a megújulás folyamata. Ennek most csak 
egyik látványos jeleként, bizonyítékaként említem 
meg a Fasor, a Budapesti Evangélikus Gimnázium új
raindítását 1989-ben, még a régi rendszerben, ami ez
által -  saját történelmi és iskolapolitikai jelentőségén 
túl -  üzenetet is hordozott egyház és társadalom szá
mára a rendszerváltozásról, a valódi megújulás lehe
tőségéről. Egy évtized után nem lesz megkerülhető a 
számadás, mennyiben tudtunk élni az Úristen által 
adott új eséllyel és miben maradtunk adósok.

Megelőzőleg a nyolcvanas években -  illendő és 
szükséges ezt itt is megemlíteni -  ifj. Fasang Árpád le
vele Ordass Lajos püspök rehabilitációja ügyében 
(1983), Dóka Zoltán nyűt levele az LVSZ budapesti 
ülése alkalmából (1984) és a Testvéri Szó irat nyilvá
nosságra hozatala (1986) voltak a belső reformfolya
mat legfontosabb állomásai.

Nemcsak a közelgő évforduló miatt tettem ezt a rö
vid történelmi visszapillantást, hanem mert a jelenté
semben tárgyalt valamennyi kérdés jó megértéséhez 
és a jó döntésekhez szükséges -  többek között termé
szetesen -  a folyamat ismerete, a folyamatban gon
dolkodás.

Jelentésemben négy kérdéskörrel kívánok foglal
kozni. Nemcsak időszerű valamennyi, hanem az emlí
tett gyorsuló tempót jelzi, hogy mindegyikben szüksé
ges az Országos Presbitérium állásfoglalása, döntése.

A négy kérdéskör, a Zsinat, az iskolaügy, a misz- 
sziói szolgálat fejlesztése és az állammal kötendő új 
megállapodás előkészítése.

A Zsinat záró szakaszához érkezett. Június 21-én 
kerül sor a befejező ünnepi alkalomra, addig május 
végén már csak egy munkaülésszak van hátra. Ez ele
gendő is a törvénykönyvvel kapcsolatos végső simítá
sok, összehangolások elvégzésére.

Bizonyos, hogy a mi nemzedékünk sem kerülheti 
meg ennek a Zsinatnak a részletes értékelését, már 
csak a folytatás elősegítése miatt sem, de nyilvánvaló, 
hogy egyháztörténeti szerepét, értékeit, hiányosságait 
csak az utókor ítélheti meg majd.

Itt és most általánosságban csak annyit mondanék, 
hogy maga a hatéves időtartam jelzi a megújulás, a 
törvényesség újratanulásának a kínjait, a Zsinat tisz
tességes törekvéseit. Érthetően könnyebb volt -  nem 
szakmailag, hanem emberileg, érzelmileg, politikailag
-  a jogalkotás az évtizedeken át szünetelő területeken
-  közoktatás, bíráskodás... - ,  mint azokon, ahol az el
múlt fél évszázadban is működő szervezetről és tarta
lomról kellett dönteni, amikor ez a döntés óhatatla
nul egyfajta állásfoglalást is jelentett a közelmúltról. 
Ebben az a csapda, hogy egyfelől nyilván nem szeren
csés, ha a szakmai szempontokat megelőzi a minden 
áron változtatás, múlttól elhatárolódás igénye, másfe
lől viszont az is nehezen viselhető el, hogy végül a 
struktúra és az ezzel párosult működési mechanizmus 
változatlan marad. Az is érthető, ha a strukturális kér
dések érzékenyebben jelentkeznek a magasabb egy
házkormányzati szinteken, hiszen ezeknél torzult az 
egészséges működés a diktatúra évtizedeiben.”

Ezt követően elemezte a zsinati vita folyamatát, mely 
végül a négyszintes, háromkerületes modell elfogadásá
hoz vezetett. Majd így folytatta:

„Számomra meghatározó volt a folyamatban az a 
szavazás, amikor a zsinati tagok nyolcvan százaléka 
úgy foglalt állást, hogy nem tartja megfelelőnek a je
lenlegi kétkerületes struktúrát, változást igényel. Az 
addig beterjesztett modellek elutasítása tehát nem je- 

' lentette a jelenlegi helyzet helyeslését.
Magam egy gyökeresebb változtatással értettem 

volna egyet, mely egyszerűbb, hatékonyabban műkö
dő szervezethez vezet. Például egy püspök, nyolc 
főesperes, tehát három szint, kevesebb adminisztrá
ció, de megértettem, hogy a sok-sok lényeges és lé
nyegtelen szempont eredője csak egy szerény változás 
lehet. Ezért tudtam a záró szakaszban elfogadni azt, 
amitől korábban idegenkedtem, mert egy túlzott 
struktúra -  négy szint -  továbbfejlesztését jelenti. Ez 
is az újratanulandó szabályokhoz tartozik, nemcsak 
elfogadni, hanem keresni mások elképzeléseiben az 
előremutatót. így most úgy látom, hogy maga az át
menet, a felkészülés az új szervezet kialakítására hoz
hat élénkséget az egyházba. Lehet sajnálkozni ezen, 
de tény, hogy az emberek számára a személyi és a 
szervezeti változtatások jelzik, hogy valóban történt 
valami. Megannyi szakmai eredmény sem éri el 
ugyanazt a hatást.

Az sem kérdőjelezhető meg, hogy a három főpász
tor, három püspök egyházépítő működése a mégis
csak kisebb, életszerűbb egyházkerületekben hozzájá
rulhat a megújuláshoz. Főleg akkor -  és ez az ügynek 
az Országos Égyház és így az Országos Presbitérium 
szempontjából a legfontosabb eleme - ,  ha megválto
zik, a zsinati elképzelés szerint, az egyházkormányzás 
működése is. Az országos egyház szakapparátusa 
megerősítésre kerül, hogy alkalmas legyen -  az orszá
gos egyházi bizottságok segítésével, az Országos Iro
da igazgatójának a vezetésével -  a' döntés
előkészítésre, illetve az elnökségi döntések végrehaj
tására.

Ebben a modellben az elnökségi tagok -  püspökök 
és egyházkerületi felügyelők -  valóban döntéseket 
hoznak és felügyelik a munkaágakban a végrehajtást, 
de nem avatkoznak be -  külön felhatalmazás nélkül -  
sem az előkészítés, sem a végrehajtás folyamatába. 
•Rendszeres feladatuk a kerületekben az egyházépí
tés. Ehhez járul természetesen az elnökpüspök és az 
elnökfelügyelő, az elnökség munkáját képviselő tevé
kenysége.”

A  továbbiakban az új zsinati törvénnyel kapcsolatos 
feladatokkal foglalkozott, majd az iskolaügyről adott tá
jékoztatást, kérve a Presbitérium egyetértését az Evangé
likus Pedagógiai Szolgáltató és Értékelő Központ meg
szervezéséhez.

.Arról van szó, hogy egyházunk részvétele a közok
tatásban -  mind mennyiségi, mind minőségi oldalról -  
megkívánja egy ilyen szervezet kialakítását. Ez nem 
jelent főállásokban mérhető fejlesztést -  örülnénk, ha 
legalább egy alkalmas teljes állású munkatársunk len
ne a jövő tanévben - , hanem részvételt a közoktatás 
szakértői rendszerében. Megjegyzem, lehetne csatla
koznunk a nagyobb történelmi egyházak már kialakí
tott szervezeteihez, nem is említve az állami rend
szert, de a bizottságunk javasolja a saját szakértői 
szervezet létrehozását. Az ügy előtérbe kerülése a 
Nemzeti Alap Thnterv bevezetésével és számos egyéb 
közoktatási intézkedéssel összefügg. A szervezet ré
vén szakértőket tudunk állítani a különböző tantár
gyakban, tantárgycsoportokban, akik bekapcsolódnak 
az országos szakértői munkába, szakértőink másik 
csoportja a saját iskolarendszeren belüli tevékenység
re kap felhatalmazást.”

A z iskolaügy után a misszióval foglalkozott a jelentés.
„A misszió ügye. Ismeretes, hogy az Országos Pres

bitérium korábban jóváhagyta önálló országos misz- 
sziói lelkész kiküldését az Országos Egyház szerveze
tében és egyetértett azzal, hogy erre a feladatra 
Gáncs Péter lelkész kapjon megbízást. Ennek megfe
lelően megtörténtek az előkészületek arra nézve, 
hogy ez a szolgálat 1997. szeptember 1-jével megkez
dődhessék.

(Folytatás a 3. oldalon)

A templom zsúfolásig megtelt. Elöl két-két sorban 
a fehér főkötők fénylettek. Idős diakonisszáink újra 
viselik szolgálatuk jelvényét. Kisebb csoport érkezett 
Németországból, hogy „kis testvérüket” köszöntsék, 
vele/érte imádkozzanak. Külön padsort töltöttek meg 
Jankovits Eszter családtagjai. Jankovits Béla esperes 
leánya és néhai Mihácsi Lajos dunaföldvári lelkész 
unokája és a népes család ott örvendezett és imádko
zott szolgálatáért.

A püspök mellett részt vett a szolgálatban 
Madocsai Miklós, a FÉBÉ lelkésze, Gertrud Heublein 
diakonissza főnökasszony Németországból, Jankovits 
Béla esperes -  az édesapa -  és a templom két lelké
sze, Balicza Iván és Hafenscher Károly. A  gyülekezet is' 
felkészült az ünnep fogadására: A Schütz-kórus két 
énekével segítette az áhítatot. Az egyik ének Csorba 
István karnagy szerzeménye volt erre az alkalomra, 
Túrmezei Erzsébet versére. Énekkel köszöntöttek a 
német diakonisszák is.

Az esemény középpontját az ige üzenete jelentette. 
A 40. zsoltár 9. versét olvasta a püspök:,Abban telik

kedvem, Istenem, hogy akaratodat teljesítsem, törvényed 
szívemben van. ”

A zsoltár első szavai az elhívást jelentik. Először Is
ten mondja ki, „kedvellek”, erre válasz a tied. Szíved 
boldogan rezonált, teljék kedved benne...

Diakonisszának lenni azt jelenti, hogy közösségben 
élni. Ebben a mai individuális világban ez igen fontos. 
Ez visz arra, hogy a segítségre szorulókon segítsünk, a 
depressziósokba reménységet öntsünk. Arra hívott el 
Isten, hogy mély spiritualitásban élj és abból tudjál 
adni! Ez a szolgálat azt mutatja, hogy Isten mindenki
vel törődik. Amikor széttöredezett a világ, a család, a 
személyiség -  Isten globálisan törődik velünk!

Hogyan lehet mindezt betölteni? Úgy, hogy „törvé
nyed szívemben van”. Egyedül Isten! Égyedül Krisz
tus! Szebb zsoltárt nem vehetnénk ma ajkunkra, mint 
e vasárnap (Exaudi) zsoltárát: „Halld meg Uram, 
hangomat: hozzád kiáltok!"

Isten imádságot meghallgató Isten. Teljesítse az ün
nepi gyülekezet kérését áldása ajándékával.

Tóth-Szöllős Mihály

MEGEMLEKEZES D. KALDY ZOLTÁN PÜSPÖK SÍRJÁNÁL 
HALÁLA 10. ÉVFORDULÓJÁN

A Farkasréti temetőben május 16-án délután volt a meg
emlékezés. A  liturgiát D. Szebik Imre püspök végezte. Dr. 
Harmati Béla püspök igehirdetésének textusa Zsid 13,7 ver
sében így hangzott: „Tes t vére i m,  ne f e l e d k e z z e 
t e k  m e g  v e z e t ő i t e k r ő l ,  a k i k  I s t e n  i gé j é t  
h i r d e t t é k  n e k t e k ! ”

Az igehirdetés elején összefoglalta hatvannyolc éves 
életpályáját, negyvenhat évnyi lelkészi szolgálatát, hu
szonkilenc évet átölelő püspöki működését, majd így 
folytatta:

Az apostoli intés fényében, „ne feledkezzetek meg veze
tőitekről, akik az Isten igéjét hirdették nektek", álljon úgy 
előttünk alakja, mint igehirdető, lelkész, prédikátor a 
szószéken. Püspöki megválasztását annak is köszönhette, 
hogy egyházunk népe előtt jól ismert volt, mint evangéli- 
záló, missziói igehirdető. Szívesen és sokszor prédikált, 
nemcsak itthon, hanem külföldi látogatásai alkalmával is. 
Bizonyos vagyok abban, hogy mindnyájan, akik eljöttünk 
ide, őrzünk valamit igehirdetései lendületéből, mondani
valója gazdagságából.

Az egyház kerek kétezer éves történelme során mindig 
a „viva vox evangelii” -  az evangélium élő üzenete nyo
mán újult meg. A legutóbbi hatvan-hetven év magyaror
szági sajátossága, hogy ébredési hullám söpört végig a 
Kárpát-medencén finn, angolszász és német hatások nyo
mán. Az elmúlt negyven esztendőt úgy tudta egyházunk 
átélni, hogy az ébredés megérintette rétegek őrizték az 
üldözések és rosszabb egyházi körülmények, sokszor az 
egyházi vezetők ellenére is az Igét, és ebből helytállás, 
hitvallás, egyházhűség származott. Az ébredés hatására 
jöttek létre eleven ifjúsági és gyülekezeti felnőtt csopor
tok, közösségek, diakóniai intézmények, és kötelezték el 
magukat sokan egyházi és lelkészi szolgálatra.

Adjunk hálát ennél a sírnál az Ige erejéért, amelyik 
formálta egyházunk életét Káldy Zoltán igehirdetésein 
keresztül. A róla való emlékezés legyen a hálaadás mel
lett az önvizsgálat alkalma is. Kéijük Isten irgalmát és 
megbocsátó szeretetét mindarra, ami szavában nem ért
hető vagy hibás volt. Egy olyan korszakban prédikált, 
amikor beszédét ideológiai és politikai zaj kísérte, és be

hallatszott a templomba a társadalom külső erőinek kö
vetelése, ami zavarta az igehallgatót és a prédikátort...

Tíz évvel halála után ma már más távlatokban és össze
függésekben látjuk az előző évtizedeket, hiszen hatalmas 
változások történtek országunkban és egyházunkban. Is
ten megtérésre, bűnbánatra és új életre szóló igéje azon
ban ugyanaz...

Ne feledkezzünk meg vezetőinkről, akik Isten igéjét 
hirdették nekünk, mert a történelem éppen az igehirde
tés révén lehet, a sokszor elrettentő háborúk és ellensé
geskedések, emberi gyengeségek és az egyházban is fel
lelhető mulasztások és bűnök között, Isten közöttünk és 
bennünk való üdvözítő akaratának eszköze.”

A szertartás végén felolvasták dr. Ishmael Noko, a Lu
theránus Világszövetség főtitkárának üzenetét:

Dr. Harmati Béla püspök értesített az egyházi megemlé
kezésről, és meghívott Káldy Zoltán, a Lutheránus Világ
szövetség korábbi elnökére emlékezve. Sajnálom, hogy sze
mélyesen nem tudok jelen lenni, korábban erre a napra tör
tént elkötelezettségeim miatt. Ezért engedjék meg hogy le
vélben köszöntsem mindnyájukat, akik összegyűltek, jiogy 
Káldy püspök úrra emlékezzenek ezen a napon.

A Világszövetség emlékezik azokra az évekre, amikor 
Káldy püspök az evangélikus egyházak életében és munká
jában részt vállalt különböző világszövetségi bizottságokban 
történő szolgálata és négy világgyűlési részvétele által. 1984- 
ben Közép-Kelet-Európából elsőként először választották 
világszövetségi elnökké olyan időben, amikor kelet és nyugat 
között a kapcsolatok nagyon nehezek voltak.

Ő nyomatékkai hangsúlyozta az egész világszövetségi csa
lád számára annak a szükségességét, hogy végiggondolja 
életébe beleépíteni Közép-Kelet-Európa „kisebbségi" egyhá
zainak spiritualitását. Egy hónappal megválasztása után a 
Világszövetség elnökeként első látogatását az akkori Cseh
szlovákia egyházánál tette két világszövetségi munkatárs kí
séretében, az egyik a korábbi főtitkár, Carl H. Mau volt, a 
másik pedig én magam. Személyesen nagy benyomást gya
korolt rám az a mód, ahogyan az evangélium továbbadását 
végezni tudta, amely, ahogyan ismerem, a Magyarországi 
Evangélikus Egyházban általánosan elismert képessége volt.

Amikor most összegyűltek sírjánál hálát adni Istennek 
életéért és munkájáért, a Lutheránus Világszövetség nevé
ben köszöntöm a Magyarországi Evangélikus Egyházat és 
Káldy püspök hozzátartozóit Ézsaiás próféta szavaival: 
„ B í z z a t o k  az  Úrban  m i n d e n k o r ,  m e r t  az  
Úr a mi  k ő s z i k l á n k  m i n d ö r ö k r e !” (26,4)

A megemlékezés végén az Országos Egyház és a Lu
theránus Vüágszövetség, a Pécsi Gyülekezet és az 
Albertirsai Szeretetotthon nevében koszorúkat, a meg
emlékezés virágait helyezték el a síron.

T.
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„FOLYTATÁSA KÖVETKEZIK”

Egy g yerm ek keres i o tth o n á t
I. rész

A kikötő felett csend és sötétség honolt. Az óceán 
hullámai ezen az éjszakán szelíden nyaldosták a pál
mafás strandot. A „Szimbang” békésen ringatózott 
fel-alá, csak a horgony lánca csikordult meg olykor, és 
egy-egy éjszakai madár rikoltása hallatszott a száraz
föld felől.

Az utasok rég a fedélzeten voltak, a legénység nyu
godtan várta, hogy feljöjjön a hold. A holdvilágban 
ugyanis könnyebb a hajót kivezetni a sekély, korallzá
tonyokkal teü vízen a nyűt tengerre. Egy vesszőből 
font széken ültem a fedélzeten a többi utas között. 
Könnyű volt beszédbe elegyedni, hisz mindenki örült, 
ha beszélgetőtársa akadt. A z utasok zöme misszioná
rius volt, akik gyakran hónapokat töltöttek egyedül 
állomáshelyükön. Csak ritkán találkoztak olyanokkal, 
akik értették a nyelvüket, és ismerték a problémáikat. 
A gyerekek már mind lefeküdtek. Amikor először a 
fedélközbe mentem, hogy megnézzem a kislányomat, 
nem vettem észre rajta semmi különöset. Gudrun 
mozdulatlanul feküdt a helyén és aludt. Szőke tincse
in és tenyerén izzadtságcseppek csillogtak. A hőség a 
gyerekeket még jobban megviselte. Visszamentem a 
fedélzetre.

Éjféltájban az utasokon erőt vett az álmosság. Egy
szerre csak vörösesen izzó fényével előbukkant a ten
ger felett a hold. Elérkezett a horgony felszedésének 
ideje. Még egyszer megnéztem Gudrunt. Ijesztő lát
vány tárult eléíftv '

Nyugtalanul hánykolódott a kemény fekhelyen ide- 
oda. A kis ökölbe szorított kezeivel összevissza csap
kodott maga körül. Egész teste reszketett a láztól, és 
amikor megérintettem a homlokát, rögtön tudtam: 
Gudrunnak maláriarohama van.

Kétségbeesetten gondolkodtam, mit tegyek. Kizárt, 
hogy a kicsi ebben az állapotban órákig utazzon a ten
geren. A kikötőben sem autó, sem telefon nem volt, 
hogy egy orvost elérhettünk volna. Félelmemben fel
ébresztettem az egyik misszionáriust. Miután meg
nézte a gyermeket, a kapitányhoz ment. A kapitány 
lehajtott fejjel gondolkodott: „Hát így semmiképpen 
nem futhat ki a hajó.” Majd egy matrózhoz fordult: 
„Eredj, fuss el Buangiba a kórházba! Fuss! Érted? Ne 
sétafikálj! Küldjenek egy autót, addig várunk.”

Buangi mintegy hét kilométerre volt, ami éjszaka 
két órába is beletellett. Szörnyű volt a várakozás. Te
hetetlenül álltam Gudrun mellett. A kapitány pipára 
gyújtott. Jó két és fél óra elteltével végre feltűntek az 
autó fényszórói. Gudrunnal a karomban felkapasz

kodtam a kis teherautó vezetőfülkéjébe. A 
„Szimbang” szinte hangtalanul eltávolodott a stégtől.

Ez a maláriaroham alaposan keresztülhúzta a szá
mításainkat. A rövid szabadságot otthon akartuk él
vezni. Most viszont a bizonytalanság és a félelem, 
hogy ebben a szép, de idegen és veszedelmes trópusi 
környezetben a gyerekkel valami baj történhet, újra 
fenyegetően lépett életünkbe.

Irmgard Bergmann nyomán

„TUDOD-E...”

milyen a vad fügefa?

Ez a fa tőben elágazó, s ágai vízszintesen helyez
kednek el: ezért igen könnyen fel lehet rá mászni. 
Szép lombsátora pompás árnyékot ad, gyümölcsének 
íze a fügéhez hasonló, ezért kapta az eperfügefa ne
vet is. A meleg időjárást kedveli, s így nem a hegyek 
között, hanem a síkságokon nő, például a Jordán fo
lyó völgyében és Egyiptomban. Amósz könyvében azt 
olvassuk, hogy kedvelt csemegeként fogyasztották ap
ró gyümölcseit. Tbdod-e, hogy az Újszövetségben hol 
olvashatunk erről a fáról?

KÉPREJTVÉNY

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

MESE AFRIKÁBÓL

A Szaharától délre nagy szárazság pusztított A szavanna fü
ve elszáradt, az állatok szondázták, a sivatag egyre jobban elő
retört. Még a fákat és a szárazsághoz szokott bokrokat is a 
pusztulás fenyegette. A kutak és a patakok rég kiapadtak. 
Egyetlen virág élte túl a nagy szárazságot, egy forrás közelé
ben. De ez a forrás is a kétségbeesés határán állt Szomorúan 
kérdezte: „Miért kínlódok én itt, egyetlen virág miatt, amikor 
a környéken már minden más elpusztult?”

Ekkor lehajolt hozzá egy kiszáradt fa és ezt mondta neki: 
„Te kedves kis forrás, senki nem váija tőled, bogy az egész 
pusztaságot életre keltsd. A te feladatod csak az, hogy ennek az 
egyetlen virágnak megtartsd az életét!”

BEMUTATKOZUNK

A „K isifí”
Amikor először hallottam, hogy a 

zuglói ifjúság legftatalabbakból álló 
csoportját Kisifinek hívják, beval
lom, kicsit furcsállottam. Valahogy 
komolyabb névre számítottam egy 
ifjúsági bibliakörtől Ma már ki
mondottan rosszul nehézkesen 
hangozna az, hogy a „kis ifjúsági” 
vagy valami hasonló hivatalos név.

A  Kisifí története 1989-ben kez
dődött, amikor is útjára indult egy 
konfirmációra készülő meglehető
sen népes csoport, amelynek tagjai 
1990. május 27-én konfirmáltak. 
Ezt követően a konfirmandusok 
csoportjából ifjúsági csoport lett, 
és az akkor igen sok tagot számlá
ló „Nagyifi” nyomán a Kisifí nevet 
kapták.

Az évék múlásával folyamato
san változott a Kisifí összetétele, 
sokan jöttek újak, és sajnos sokan 
el is mentek. Kezdetben Szabó 
Lajos vezette a csoportot, majd 
néhány hónap elteltével sorrend
ben három teológus, Rihay Sza
bolcs, Solymár Mónika és 
Smidéliusz Gábor vette át a veze
tést. Mivel ők is és Lajos bácsi is 
aktív szervezői voltak a gyenes- 
diási nyári konferenciáknak, az ifi 
tagjai közül nincs olyan, aki leg
alább két-három konferencián ne 
vett volna valaha részt. Szintén 
Smidéliusz Gábor révén többsé
günk járt a keszőhidegkúti gitártá
borokba is. Egyszóval örömmel -  
sőt talán egy kicsit büszkén is -

mondhatom, hogy kevés olyan if
júság van az országban, amely ha
sonló lelkesedéssel él az egyhá
zunk által biztosított nyári alkal
makon való részvétel lehetőségé
vel.

Ami a Kisifí működését illeti, az 
hosszú éveken át rendkívül rend
szeres volt, abban az értelemben, 
hogy minden péntek délután öt 
órakor összegyűltünk a gyülekeze
ti teremben, és szinte menetrend- 
szerű pontossággal kezdődtek az 
i^úsági órák. Ahogy azonban tel- 
tek-múltak az évek, mindenkinek 
szaporodtak az elfoglaltságai, so
kan dolgozni kezdtek, sokan to
vábbtanultak, sokan mindkét 
irányba elindultak, tehát az ötórai 
kezdésből lassanként hat, majd hét 
óra lett. Most valahol itt áll a fo
lyamat, de ki tudja, vajon lesz-e 
megállás?

Az idő múlása más változást is 
hozott az életünkbe. Mivel az élet 
rendje az, hogy semmi nem tarthat 
örökké a Földön, Móni és Gábor 
is végeztek a Teológián, és mind
ketten az ország távoli pontjaira 
kerültek (Móni hitoktató-lelkész
ként Sopronba, Gábor segédlel
készként Somogyvámosra). Nem 
mondható azonban, hogy a folyto
nosság megszakadt volna, ugyanis 
már tavaly szeptember óta vezető
ként velünk volt Mesterházy Ba
lázs, akkor még Gáborral együtt, 
ám az idei tanév kezdete óta egye

dül vezeti az ifjúságot. Az igazság
hoz tartozik, hogy mivel velünk 
egykorú, komoly feladatot je
len thete tt volna) számára, hogy 
közénk tartozóként „pásztorodon” 
minket. Szerencsére ez tökélete
sen sikerült neki.

Fontosnak tartom elmondani, 
hogy mivel telnek a pénteki ifjúsá
gi óráink.

Kezdésként és befejezésként 
mindig énekelni szoktunk. Ezek az 
énekek elsősorban ifjúsági énekek, 
az Új Ének füzetekből. Mivel ezek 
ai. énekek általában gitárkísérettel 
hangzanak jól, elmondható, hogy 
ezeknek a „meghonosítása” is Gá
bornak köszönhető.

Az éneklést imádság követi, 
majd pedig rendszerint bibliai, eti
kai témakörök alapján beszélge
tünk. A  végén áhítattal és közös 
imádsággal zárjuk együttlétünket. 
Néhány alkalommal közös progra
mot szervezünk, például koncert
látogatást vagy kirándulásokat, 
csendeshétvégéket. Mivel minden
kinek rendkívül korlátozottan van 
csak szabadideje, a csendeshétvé
gékre évente egyszer nyílik alka
lom, bár ebben az évben kivétele
sen két közös hétvégét tudtunk el
tölteni.

Nyolcadik évét tölti tehát együtt 
a Kisifí, lélekben és összetételben 
évről évre meg-megújulva. Remé
lem, hogy még hosszú évekig szük
ségét fogjuk érezni ennek a közös
ségnek, és még sok péntek estét 
tölthetünk együtt, az Ú r nevében 
és jelenlétével.

Pászti-Nagy András 
egyetemi hallgató

„Lábam alá sziklát adjál!’9
Ez az ifjúság körében népszerű kánonból származó ké

rés, amelynek a megírására a 40. zsoltár harmadik verse 
ihlette meg annak szerzőjét, volt az immár 38. Európai 
Magyar Evangéliumi Ifjúsági Konferencia főtémája. Erre 
1997 nagyhete során, a Köln városától keletre fekvő 
„Westerwald” erdőség területén található Pracht falucs
ka melletti, „Hohegrete” nevű Evangéliumi Konferenci
ai Központban került sor. Körülbelül 90 résztvevő jött el 
erre az együttlétre, akik 10 európai államból azért érkez
tek oda, hogy a hit kérdéseivel foglalkozzanak, mert hi
szen a hit az, ami ebben az állandóan változó vüágban 
életünknek szüárdságot és tartást tud adni.

A főtémáról szólt a virágvasárnapi megnyitó istentisztelet 
igehirdetése, amelynek szolgálatát Kiss Szabolcs, az olasz- 
országi Meránban élő nyugalmazott és Joób Olivér zürichi 
evangélikus lelkész vezette. Molnár Miklós, a budapesti 
Kálvin téri református gyülekezet nyugalmazott lelkésze 
tartotta a délelőtti bibliatanulmányokat, amelyekben a fő
témához kapcsolódó igehelyeket magyarázta.

A délelőtt második részében, négy napon át egy-egy, a 
hittel foglalkozó előadás hangzott el. ,A  kiskorú hit”-ről 
Marjovszky Tibor debreceni teológiai tanár szólt,, A  (lel
ki) nagykorúság alapjaidról ijj. Zászkaliczky Pál buda
pesti matematikus, a Hollandiában született Tüski Márta 
lelkészjelölt előadásának a címe „Nagykorúság egyéni 
életünkben” volt, míg Joób Olivéré, aki a kelet-svájci ma
gyar protestánsok lelkipásztora, ,A  nagykorúság közös
ségi életünkben” címet viselte. Az ebédidőt követő sza
badfoglalkozás után ezeket az előadásokat munkacso

portokban beszélték meg a résztvevők. Minden reggel -  
főleg a jelen lévő családanyák vezetésével tartott -  áhítat
tal (imaórával) kezdődött a konferencia napi munkája; 
egy-egy nap programját pedig a fiatalok által tartott esti 
áhítatok zárták le, amelyek a 23. zsoltárról szóltak.

Voltak tanító vagy ismeretterjesztő, valamint közösség
építő alkalmak is a 38. találkozón. Ezekre -  nagyrészt -  a 
vacsora utáni órákban került sor. Ide tartozott a magyar
ra szinkronizált Jézus-film bemutatása, egy, a kárpátaljai 
résztvevők által előkészített irodalmi est és egy hangjá
ték, amely Kálvinról és Szenczi Molnár Albertről szólt. 
Ezt 14, főleg ifjúsági szereplő adta elő.

A nagypéntekre való készülés a nagycsütörtök esti vi
gíliával kezdődött, amelynek keretében ijj. Zászkaliczky 
Pál képmeditációt tartott, majd másnap, az ünnepi isten- 
tisztelet előtt Kiss Szabolcsné és öt teológiai hallgató (há
rom kárpátaljai, egy erdélyi és egy zürichi), valamint vo
nósok közreműködésével Túrmezei Erzsébet .Átszege
zett kezednek köszönöm” versciklusának az előadásával 
vezették végig a résztvevőket a nagyhét eseményein. Az 
istentiszteleten egy, a bonni egyetem teológiai fakultásán 
tanuló fiatalasszony, Z. Demóczi Éva volt az igehirdető, a 
liturgiái szolgálatot dr. Pósfay György végezte, az énekkar 
pedig M. Pinter Magda lelkésznő vezetésével két énekszá
mot adott elő.

Nagyszombaton a reggeli áhítat után „morzsaszedés’’ 
volt. A záróigehirdetést dr. Bereznai Tamás vegyész tar
totta.

P.Gy.

Látogatóban a költőnél -  a
„Dolgaim elől rejtegetlek, 
Istenem, én nagyon szeretlek.” 

(József Attüa: Istenem)

A balatonszárszói házban, ahol József Attila élete utol
só napjait töltötte -  ma már József Attila Emlékmúzeum 
-  ,yAz Utca és a Föld fia ” címmel megnyílt kiállításnak 
akár mottója is lehet utolsó versének néhány sora:

íme, hát megleltem hazámat, 
a földet, ahol nevemet 
hibátlanul írják fölébem, 
ha eltemet, ki eltemet...

Nem félretéve, elhallgatva és nem kisajátítva -  mint 
ahogy tették időnként és korszakonként -  meg nem ért
ve. A  múzeummá lett egykori Horváth-kert panzió hat 
szobájában Tasi József művészettörténész -  a lehetősé
géhez képest -  témakörökre osztva, figyelve az életrajzi 
történésekre, mutatja be az életút főbb állomásait. Szá
zadunk nagy magyar költője 1905-ben született a ferenc
városi Gát utcában és 1937-ben Balatonszárszón, egy 
gyorsvonat elé vetve magát, tragikus körülmények között 
hunyt el. 32 éves volt! Hat terem mégis kevés hányatott 
élete, emberi sokszínűsége, költészete bemutatására... 
Vannak hiányzó fejezetek életéből, kapcsolata pl. Vikár 
Bélával, az „atyai jóbaráttal”, a Kalevala kitűnő fordító
jával és a Kalevala -  kedves olvasmánya -  hatásáról 
költészetére, de maga a szépen összeállított kiállítás 
igyekszik József Attilát helyére tenni Kicsit talán úgy, 
ahogy az idősebb költőtárs, Kosztolányi Dezső látta: 
Jó zse f Attila karakán, gyöngéd, izgága, emberi, mérges, 
ellágyuló, komoly és humoros lélek Anyagát, a szavakat 
pedig meg tudja tanítani hogy minden esetben kezesen 
simuljanak szeszélyeihez és hangulataihoz. Mindez azt 
jelenti hogy költő. ”

Számos dokumentum -  több először bemutatott írás, 
levél vagy fénykép -, versek, próza, irodalmi képek, mű-

szárszói emlékmúzeumban
alkotások, személyes tárgyak hozzák közelebb a költőt a 
látogatókhoz, irodalombarátokhoz Korának szellemi 
kulturális és politikai mindennapjait is megismerhetjük 
a kiállítási termeket járva. Sőt a szépen gondozott kert
ben elhelyezett padokon pihenésre és elgondolkozásra is 
van lehetőség.

A  kiállítás ötödik terme a lakószoba, melyben a költő 
élete utolsó napjait töltötte. Berendezése Kovalovszky 
Miklós 1942-ben készült leírása szerint történt: >yA félig 
lezárt zsalugáteres ablakon át csöndesen hull be a lom
bokon átszűrt fény. A  bútorzat egyszerű, mint az ilyen 
nyári idénylakásokban, de tiszta, barátságos minden. 
Középen, a falnál két fehérre festett, vassodronyos fa 
ágy, felettük havas tájkép, a mennyezetről egyszerű, régi
módi kis csillár ereszkedik alá. A z ajtó mellett fehér bá
dogmosdó, a sarokban fehér szekrény. ” A z utolsó terem 
a tragédiát idézi... A  panzió egykori verandáján tárlók
ban József Attila müveinek új kiadásai életművével fog
lalkozó tanulmányok. Videotechnika segítségével a köl
tővel kapcsolatos film ek is megtekinthetők.

Minden időszakban egy balatonszárszói kirándulás 
tartalmas szép napot ígér. S az Emlékmúzeum? Amivel 
József Attila a Szépség koldusa című kötetét ajánlja:

„Versemmel hogyha megelégszel 
-  Kínáltam úgyis már elégszer -  
Fogadd el: véres, könnyes ékszer.”

Sebeiken Pálma

Pünkösdi Segítség
így nevezem azt a könyvet, mely Pünkösd előtt né

hány héttel jelent meg Sajtóosztályunkon, és amelyet 
ugyanott dr. Reuss András, teológiánk dékánja mél
tatott. Gottfried Voigt: Bevezetés az egyház tanításába 
című könyvről van szó, melynek fordítását Magyar Ist
vánnak köszönhetjük.

Először a szerzőre gondolok, és megköszönöm Is
ten Lelkének, hogy évtizedekkel ezelőtt olyan gazda
gon elárasztotta a professzort lelki ajándékaival. Hat 
kötetben jelentette meg kommentársorozatait, m e-’ 
lyekben feldolgozta a perikóparend textusait. 
Homiletikai munkaközösségünkben hétről hétre úgy 
lestük könyveit, bízva abban, hogy ha egyikünknek 
nincsen meg a szükséges kötet, majd a szolgatársunk 
elhozza. Bizonyos vagyok abban, hogy a súlyos évtize
dek alatt az NDK-ban szolgáló lelkésztársaink is úgy 
szerezték be a Voigt-kommentárokat, mint a friss ke
nyeret. Az én nemzedékem aktív vagy nyugalmazott 
lelkészei biztosan ma is élnek segítségükkel.

Ez a könyv azért Pünkösdi Segítség, mert ahogy a 
mi élő Urunk felhasználta Voigt professzort, hogy le
gyen segítségére egyházunknak, amikor Európa nagy 
részén az evangéliumot fojtogatták, úgy használta fel 
most arra, hogy e művével támogassa azokat, akik fel
szabadultak az ige hallgatására és hirdetésére. Az elő
szóban a professzor gondoskodó szeretettel fordul a 
volt Szovjetunióban, most már Oroszországban élő 
német ajkú evangélikus egyház gyülekezetei felé. Mé
lyen meg van győződve afelől, hogy:

„Isten érdeklődése az ember iránt mindig csodálatot 
vált ki azokból akik fogadják az ő  közeledését. ” Hogy mi
nél többen fogadhassák az Úr közeledését, azért az írás 
megjelent orosz és most már magyar fordításban is.

Ez az írás azért Pünkösdi Segítség, mert a Szentlé
lek mindig kész arra a csodára, hogy a kicsiből, a ke
vésből sokat hozzon elő. E megemlékezésben én sem 
sorolhatom fel olvasóim számára, hogy mekkora gaz
dagságra leltem, amikor a könyvet elolvastam.

Csak néhány, általam aláhúzott mondatát írom le, 
bízva abban, hogy e sorok olvasóit Voigt professzor 
művének olvasójává formálja.

*

Nem hinnitudásunkban hiszünk, hanem Istenben, 
aki rajtunk kívül eső helyzetből tart minket.

*

A z ember mindig téves úton járt, mikor Isten létének

bizonyítékait követelte és kutatta. Mert ha ezt az igyeke
zetét siker koronázná, az maga volna a sikertelenség.

*

A z az igazság hogy a kinyilatkoztatás igazán csak az 
elfedésben valósul meg Isten dicsősége a megalázottság- 
ban, ereje az erőtlenségben, győzelme a kereszt vereségé
ben nyilvánul meg.

*

A  keresztyén egység kérdése nem hagyhat nyugtot ne
künk A kik az Úrhoz tartoznak, gyakorolniuk kell össze
tartozásukat.

*
0  az emberi történelem mozgatórugója, sőt a maga 

történetébe sző bele minket. A  Vele való találkozás m in
dig eleven történés.

*

Isten ma és minden pillanatban Teremtő. A  teremtés 
szakadatlanul folyik minden új nappal, minden szívve
réssel az elemi részecskék minden rezdülésével.

*

Szűk korlátok közé vagyunk szorítva, nemcsak azért, 
mert a nehézségi erő földhöz lapít, hanem azért is, mert 
a saját teremtményeink ellenállhatatlan erővel uralkod
nak rajtunk

*

Isten ítéletével a bűnt és következményeit korlátok kö
zött tartja, nem is kell kívülről belenyúlnia a dolgokba, a 
gonoszság önmagát teszi tönkre.

*

A  legizgalmasabb a húsvétban nem az, hogy Isten fel 
tudta támasztani Jézust a halálból hanem az, hogy fel 
akarta támasztani.

* ' •
Isten szava nem a Biblia betűje, hanem a hozzánk in

tézett aktuális ige. Legjobb, ha az igehirdetésre gondo
lunk.

*

Minél biztosabb valaki abban, hogy ismeri Isten jövőt 
illető terveit, annál valószínűbb, hogy önkényesen jár el.

Józsa Márton
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ÜLÉSEZETT AZ ORSZÁGOS PRESBITÉRIUM
(Folytatás az 1. oldalról)

Szeretném hangsúlyozni, hogy 
rendkívül jelentősnek tartom ezt a 
döntést. Fontos az üzenete, a lel
készhiány ellenére az egyház lé
nyegesnek tartja már most a misz- 
szió mint munkaág jelentős meg
erősítését. Még fontosabb a várt 
tevékenység, ami egyrészt a misz- 
sziói lelkész saját munkáját illeti, 
másrészt azt a hatást, amit mások 
-  lelkészek és nem lelkészek - , a 
misszióban részt vevő munkatár
sak tevékenységére kifejt.

Tálán már túlzottnak is tűnik a 
várakozás, ha megemlítem a fel
adatok között a missziói munka 
szellemi-szakmai tartalmának, mód
szertanának a megújítását, az ez
zel kapcsolatos elméleti tevékeny
ség végzését. Hogyan érhető el az 
evangéliummal a ma embere, a 
különböző korosztályok, társadal
mi csoportok. Mit jelent a misszió 
egy vegyes vallású társadalomban, 
ahol -  legalábbis az aktív egyház
tagságot illetően -  kisebbségben 
vannak a keresztények. A jövőbe 
mutat ez a döntésünk, jelzi, hogy 
el kívánunk mozdulni a csak a túl
élést célzó, az elmúlt évtizedekben 
kialakult defenzív stratégiától. 
Számomra jelentésemben üzenet

értékű az iskolaügy és misszió ta
lálkozása. Jelzi, hogy egyházunk a 
népegyházi értékek megőrzésével 
kíván válaszolni a mai kihívásokra, 
a szabadegyházi karaktert igénylő 
feladatokra, a középpontba a szó 
legteljesebb értelmében a missziót 
állítva. Missziót az egyházon belül, 
nekünk megfáradtaknak, és misz- 
sziót a társadalomban. Mert egy
házon belül és kívül egyedül Jé
zus Krisztus a reménység. Mai 
zaklatott társadalmi életünk na
ponta szolgáltatja ennek a bizo
nyítékait.

Missziói munkánk fontosságát a 
külföldi egyházak is felismerték, 
ezért segítik -  norvégek, finnek -  
anyagilag is a megvalósítást, az új 
cinkotai missziói központ kialakí
tását. Szükséges azonban az Or
szágos Presbitérium felhatalmazá
sa ahhoz, hogy az országos elnök
ség döntésével az Országos Egy
ház is hozzájárulhasson, amennyi
re szükséges, a költségekhez, illet
ve megszervezhesse szeptember 
1-jétől a missziói lelkészi állást. 
Kérem az ilyen tartalmú határozat 
elfogadását.”

A  vagyoni természetű ügyek tár
gyalása után így fejezte be jelentését:

„Tisztelt Országos Presbité

rium! Gondolom, jelentésem egé
sze azokban is, akik esetleg nem 
értenek egyet a zsinati strukturális 
döntéssel, megerősítette a szerve
zeti változtatás mögötti filozófiát. 
Alkalmassá kell válnunk megfelel
ni az ezredvégi kihívásoknak, lehe
tőséget kell nyújtanunk új embe
rek, új nemzedékek bekapcsolódá
sára az egyház munkájába, az egy
házi közéletbe. Meg kell teremte
nünk azt a közösséget, azt az egy
séget, amely garancia az új tör
vénykönyv betűjének és szellemi
ségének a betartására. Ehhez az 
eddiginél nyíltabb, őszintébb lég
kör szükséges. Ezt a légkört kell 
kifejeznie, szolgálnia az egyházi 
sajtónak, amellyel ma önállóan 
nem foglalkoztam, csak megjegy
zem, hogy csupán a Zsinati Híradó 
szintjén megvalósított rendszeres 
tájékoztatás sokat jelentett az egy
házi közvélemény formálásában, 
tájékoztatásában.

Hit, szakszerűség, nyilvánosság. 
Ezek a fogalmak kell, hogy meg
határozzák tevékenységünket is
mét gyorsulni látszó tempóban, a 
növekvő feladatok között, ami, re
méljük, ha helyt tudunk állni, 
eredményekben is megmutatkozik 
majd.”

Az első ballagás
Minden ballagás ünnep, de ez a 

mostani, lévén az első, mióta az 
egyház visszakapta eredeti tulajdo
nát, különlegesen szép nap volt a 
Békéscsabai Evangélikus Gimná
zium életében. Az ódon falak kö
zött utoljára 1948-ban ballagtak 
végig a végzős diákok. És most, 49 
év szünet után újra virágba öltözött 
az épület, szólt a búcsúének. Há
rom osztályt, összesen 62 tanulót 
bocsátott el az alma mater. Sok vi
rággal, a ballagótarisznyákba rej
tett valóságos és jelképes útravaló- 
val vonultak a diákok, osztályfőnö
keik (dr. Vécsei Lászlóné, Kis Ág
nes, Fekete Ilona) vezetésével: 
megilletődötten, ki mosolyogva, ki 
könnyezve. Sosem könnyű a búcsú. 
Eljöttek a szülők, a nagyszülők, a 
keresztszülők, a barátok, minden
ki, akinek fontos volt az az egy 
gyermek, aki hozzájuk tartozik. És 
persze jelen volt az egész tanári 
kar, az iskola minden dolgozója.

A gimnázium •épületéből a 
Nagytemplomba vonult a sokaság. 
A Himnusz elhangzása után dr. Si
mon Imre, a Békés Megyei Köz
gyűlés elnöke, valamint Papp Já 

nos, Békéscsaba város polgármes
tere köszöntötte a ballagó negye
dikeseket. A  város életében is 
nagy esemény -  hangsúlyozta a 
polgármester - , hogy az evangéli
kus gimnázium, mely hajdan oly 
sok hírnevet szerzett a városnak is, 
újra működik, és megtalálta azt a 
közösséget, mely tehetsége legja
vát adva irányítja, szolgálja.

Dr. Nánai László, a gimnázium 
igazgatója, miután köszöntötte a 
résztvevőket, a negyedikesekhez 
intézte meleg hangú búcsúbeszé
dét. Készüljetek arra -  mondotta 
- ,  hogy ti lesztek az ezredforduló 
meghatározó polgárai, akik majd 
beírják nevüket az iskola, a.város, 
a haza és a világ történelmébe. A 
megértés, a szeretet, az empátia 
amit itt megtanulhattatok, kiala
kítja azokat a jellemvonásokat, 
amelyek későbbi életpályátokon 
segítenek, hogy önálló, döntőké
pes polgárai legyetek e hazának. 
Ami pedig a város és az egyház 
kapcsolatát illeti, az Békéscsabán 
talán jobb, mint az országos átlag -  
fejezte be igazgatói beszédét dr. 
Nánai László.

A harmadikosok nevében Su- 
sánszky Anna búcsúzott. A negye
dikesek képviseletében Szente Éva 
Kisanna tolmácsolta gondolatait, 
érzelmeit pedig a befejezésül éne
kelt szép népdal fejezte ki. Laskai 
Zsolt IV osztályos tanuló pedig 
Bach A-moll szonátájának Fúga 
tételét adta elő hangszerén, a ma- 
rimbán.

Az iskolai ünnepséget megtisz
telte jelenlétével -  sőt, beállt a bal- 
lagók közé -  D. dr. Harmati Béla 
püspök is. A zászlószentelő isten- 
tisztelet az ő szolgálatával még in
kább növelte a ballagási ünnep fé
nyét és jelentőségét. (A zászló 
Szereday Ilona művész-tanár és 
Fábián Emese IV osztályos tanuló 
munkája.)

Nagy örömünkre szolgált, hogy 
külföldi testvériskolák is eleget 
tettek meghívásunknak. Jürgen 
Gohde, a Német Diakóniai Szolgá
lat elnöke Kasselből érkezett. Az 
eperjesi testvériskolát Anna 
Pribulová és FrantiSek Pribula 
(Evanjelicke Kolegiálne gymnázi- 
irm, PreSov) képviselte.

Somi Éva

A
„Az Ur hűségét magasztalom"

K em enespálfa  
kicsiny község Vas 
megyében. Ezen a 
kis településen 
mégis nagy dolgok 
történnek mosta
nában.

A mindössze 88 
felnőtt evangélikus 
lelket számláló falu 
hívő közössége el
határozta, hogy 
templomot épít.
Igaz, hogy állt már 
itt egy 1893-ban 
épült imaház, ez 
azonban már nehe
zen állta az idők 
próbáját. Szívesen 
vette tehát a gyüle
kezet Rosta Lajos
nak az ötletét és 
nem kevés anyagi 
áldozatát az új 
templom építésére.

Áz épület meg
tervezésére -  
Rostáné Piri Magda 
a gyülekezet lelké
sze -  Benczúr Lász
ló Ybl-díjas építészt kérte meg. Az 
ő keze alól már négy hasonló jelle
gű munka került ki. Nagy erőválla
lással indult tehát az építkezés ez 
év tavaszán. Az első nagyobb mun
kánál, az alap kiásásánál és beön
tésénél a hívők egyharmada vett 
részt, erőt és fáradtságot nem kí
mélve. így érkezett el a nap: 1997. 
május 3.

Ékkor történt az ünnepélyes 
alapkőletétel. Szép számmal vet
tek részt az istentiszteleten evan
gélikus és más felekezethez tarto
zó hívek. Megjelentek Zügn Tamás

találkozót tartottak Genfben a júliu
si hongkongi LVSZ világgyűlés elnö
keinek és a tíz munkacsoport veze
tőinek részvételével. A témák felelő
sei és az LVSZ munkatársai a meg
beszélése^ nézőpontj ait egyeztették. 
A találkozón ott volt dr. Harmati Bé
la püspök is. (lwi)

*
Manas Buthelezi dél-afrikai püspö

köt, a LVSZ elnökhelyettesét, (So
weto, Johannesburg) a hivatala előtt 
négy fegyveres megtámadta, gépko
csija kulcsainak átadására kény
szerítette és halállal fenyegette meg, 
majd gépkocsijával elhajtottak. Ez 
már a harmadik eset volt, ami a hiva
tala előtt történt. A püspöknek nem 
történt bántódása.

esperes vezetésével a környező te
lepülések volt, és jelenlegi lelké
szei is. Jelenlétével megtisztelte és 
az ünnepi istentiszteleten igét hir
detett D. Szebik Imre, az Északi 
Evangélikus Egyházkerület püspö
ke. Prédikációjában feltette a kér
dést: miért építünk mi ma templo
mot? Azért, mert a templom az a 
hely, mely azt hirdeti: az Úr lakik 
benne. Áz ő tetteit dicsérve, az ő 
nevét kiejtve minden térd megha
jol. Ez az Úr megálmodott háza, 
ahol meg kell valósulnia az embe
rek közösségének, a lélek közössé-

A Svéd Evangélikus Egyházban 
megválasztották az első női püspö
köt. Christina Odenberg lelkésznőt 
választották meg a Lundi Egyházke
rületben püspöknek. Hivatala elfog
lalásához szükséges még a kormány 
kinevezése is,^Marita Ulvskog kul
tuszminiszter asszony a nyilvánosság 
előtt már kijelentette, hogy elérke
zett az ideje annak, hogy Svédország
ban női püspök szolgáljon. Elődje 
KG Hammar püspök volt, akit a svéd 
egyház érsekévé neveztek ki.

*
Elhunyt a LVSZ egykori világszol

gálati igazgatója Bengt Hoffman 84 
éves korában. Szolgálati ideje 1956- 
1961 években volt, amikor segélyek 
osztása és menekültek támogatása 
tartozott feladatai közé.

gének. így tehát a templom a mai 
ember számára nem más, mint a 
hívő emberek lelki közösségének 
helyszíne és szimbóluma, ahol az 
Igét hirdetik és a szentségeket ki
szolgáltatják.

Az ünnepi istentiszteleten tör
tént meg az alapító okirat betétele 
a kezettába, valamint ennek elhe
lyezése az épület fundamentumá
ba. Ezt a jelenlevő lelkészek egy- 
egy Ige elmondásával és -  az Atya, 
Fiú, Szentlélek nevében -  három 
kalapácsütéssel áldották meg.

Köszöntötte a gyülekezetét 
Szalay Józsefié polgármester is.

Gy-né N. I.

ALAPÍTÓ OKIRAT
a Kemenespálfán épülő 

evangélikus templom 
építéséhez

Az Úr 1997. esztendejének 
május 3. napján hálatelt szív

vel rögzítjük alapító okira
tunkban, hogy eddigi fárado

zásaink és testvéreink áldozat- 
vállalása eredményeképpen,

Istenünk segítségével a 
Kemenespálfán létesülő Evan
gélikus Templom építési mun
káit megkezdhettük. Kérjük a 
Mindenhatót, hogy adjon erőt 
és kitartást egyházközségünk 
minden tagjának, presbitériu
mának, vezetésének és a mun

kákban résztvevőknek, hogy 
terveink megvalósulhassanak, 
hogy a közösség megélése Iste
nünkkel és testvéreinkkel mél

tó környezetben lehessen, és 
gyülekezetünk az ige ereje ál
tal lelkileg is épülhessen. A 

gyülekezet és egyházi vezeté
sünk szeretettel őrzi szívében 

hazatelepült testvéreink Rosta 
Lajos és felesége rendkívüli 

áldozatvállalását, melyeknek 
köszönhetően a megvalósítás 

lehetővé vált. Az alapító okira
tot D. Szebik Imre, az Északi 
Evangélikus Egyházkerület 
Püspöke helyezi el az épület 

fundamentumába. Az okiratot 
tartalmazó kazettába elhelyez« 

tűk az építési, engedélyezési 
dokumentáció egy példányát, 
az Evangélikus Élet, egyházi 

lapunk legutolsó példányát és 
jelképesen egy pénzdarabot. 

Az alapkő-elhelyezés igehirde
tési igéje: !yAz Ur hűségét ma
gasztalom, az Űr tetteit dicsé
rem: mindazt, amit az Úr tett 

' értünk. ” Ézs 63,7 
Kemenespálfa, 1997. május 3.
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A z egyház létrejöttével, fejlődésével, az első misszio
náriusok lélegzetelállítóan hősies hitével és tevékenysé
gével itt nem szeretnék foglalkozni. Mindezt részletesen 
bemutatta feleségem, Beáta missziótörténeti rádiósoro
zata, mely mind magnókazettán, mind írásban megkap
ható Gáncs Péter nagytarcsai lelkésztől, a Missziói Ma
gazin és az Evangélikus Rádiómisszió szerkesztőjétől.

Jelenleg az egyház mintegy 800 ezer tagot számlál. 
Struktúrája alapvetően a Német Lutheránus Egyház 
mintáját követi, természetesen a helyi viszonyokat figye
lembe véve. Mind a működésre, m ind pedig a tanításra 
nagy hatása volt ezen kívül az ausztrál és amerikai evan
gélikus egyházaknak, melyek a Bajor Lutheránus Egy
ház mellett -  amely a terhek oroszlánrészét vállalja -  a 
mai napig is támogatják személyzettel és anyagilag a  
PNG-egyházat. Sajnos, ez a támogatás évről évre csök
ken, a nyugati egyházak anyagi helyzetük romlásával 
párhuzamosan egyre jobban visszafogják missziói tevé
kenységüket. 1989-ben még 160 külföldi misszionárius 
szolgált itt, mára ez a szám 80-ra csökkent. A  Bajor Egy
ház csökkentette a támogatást legkisebb mértékben, 51 
álláshelyéből mindössze 5 betöltetlen. Jelenleg a Bajor 
Lutheránus Egyház támogatásával 16 lelkész és 30 más 
szakember szolgál itt. A z utóbbiak közül négyen pénz
ügyi, nyolcán oktatási, kilencen műszaki-fejlesztési, né
gyen pedig egészségügyi szakemberek. Ezen kívül két hit
tantanár, és egy pilóta dolgozik velünk, ketten pedig a 
női csoportmunkát segítik

A z egyháznak 1 püspöke, 2 püspökhelyettese és m int
egy 800 helyi lelkésze van. A  lelkészek többsége csak név
legesfizetést kap, hisz szolgálati területük vidéken talál
ható, ahol kertjükben majdnem ugyanúgy megtermelhe
tik élelmüket, m int gyülekezeti tagjaik. Természetesen

Istentisztelet utáni megbeszélés egy távoli hegyi falu temp
lomában

nagyon nagy a lelkészhiány, ezért a mi magyarországi 
gyakorlatunktól eltérően a gyülekezeti munka döntő ré
szét, istentiszteletek, bibliaórák tartását a gyülekezetek 
helyi vezetői, a presbiterek végzik.

A  lelkészek képzése 1 angol nyelvű szemináriumon 
Lae-ben és két pidzsin m elvű szemináriumon az ország 
más részein történik. Évente 50-60 lelkészt képeznek 
összesen.

A z egészségügyi intézmények és iskolák működtetése a 
kormány anyagi támogatásával történik. Két, helyi vi
szonylatban jelentősnek számító kórház, számos kis 
egészségügyi központ, négy középiskola és 300 általános 
iskola működik a Lutheránus egyház égisze alatt. A  két 
kórházban összesen három német orvos dolgozik helyi 
orvosok nélkül, de döntően helyi szemlélettel.

Talán ennyi elég is a statisztikából, s most válaszol
nom kellene a többek által levélben feltett kérdésre: Mi 
van a számok mögött?

Bár megpróbálok feleletet keresni arra, hogy mi lehet 
a számok mögött, először is nagyon komolyan szeret
ném önmagunknak feltenni a kérdést: M i van a mi szá
maink mögött? M it jelent az, hogy Magyarországon 1000 
éve egyfolytában hangzik az Evangélium? Itt én magam 
jártam már olyan faluban, ahol mindössze 20 évvel ez
előtt hallhattak először Jézus Krisztusról. De a legtöbb 
helyen 60 évvel ezelőtt még a tradicionális hit érintetlen
ségében éltek a családok szinte kőkorszaki viszonyok 
között. Néhány év múlva pedig mielőtt a civilizáció bár
milyen vívmánya elérhette volna őket, a kőkorszaki ég
bolton megjelentek a bombázó repülőgépek, s kezdetét 
vette a II. világháború egyik legvéresebb csatája az ame
rikai és japán csapatok között. Nagyon sok helyi lakos
nak az első igazi találkozása a civilizációval ez a hábo
rú volt. A  háborúban résztvevő országok többsége pedig 
keresztyénnek mondotta magát. Mi van tehát a m i szá
maink mögött? Ha 1000 esztendő nem volt elég ahhoz, 
hogy megtanítson minket arra, jobb a békesség mint a 
torzsalkodás, gyűlölködés, hogy gátat vessen a meggaz
dagodás telhetetlen farkastörvényeinek, hogy ráébred
jünk, csak kiegyensúlyozott családi légkörben lehet 
egészséges pszichikumú és hitű új generációt nevelni... 
akkor mire lehetett elegendő itt a 20-50-80 esztendő?

Valóban nem barna vagy fekete bőrű angyalokkal va
gyunk itt körülvéve. A z élet mindennapi dolgai, a termé
szeti jelenségekre való reakciók, a sötétség a villám, 
mind-mind magában hordja még a tradicionális hit ba
bonás következményeit, s ez szomorú. Annál is inkább, 
mert szinte soha nem lehet olyan igehirdetést, tanítást 
hallani, ami határozottan ellene szegülne a mindenütt 
jelenlévő szellemekben való hit gyakorlatának De ha

otthoni újságok horoszkópjaira, a számtalan babonás 
megnyilvánulásra, a burjánzó tévtanítások sokaságára 
gondolok, már nem is akarok pálcát tömi itteni testvé
reink botladozásai felett.

Mivel a Pápua Uj-Guineai Lutheránus Egyház más 
nagy -  elsősorban a német -  egyházak „leszármazottja”, 
természetesen magán hordja a népegyházak tipikus jel
lemzőit, mind a jó, mind pedig a rossz tulajdonságait. 
Jó, hogy nagyon nagy tömegekhez viszonylag könnyen és 
itteni mércével mérve gyorsan ju t el. Jó, hogy egészség- 
ügyi szolgáltatásaival, iskoláival olyan eldugott helyeken 
is jelen van, ahová a kormány intézményei már nem szí
vesen m ennek Szembetűnő példa erre, hogy a missziói 
kórházak igen nehéz körülményei között kizárólag a 
misszió által kiküldött orvosok dolgoznak a kemény fel
tételeket egyetlenegy helyi orvos sem vállalja.

Sajnos, a népegyházak hátrányos jellemzői is jelen 
vannak Az, hogy tagjai szinte automatikusan beleszü
letnek az egyházba, s a személyes meggyőződés, a megté
rés másodlagossá válik Az, hogy a nagy intézményes 
formák között könnyen elvész az egyén, a személyiség. 
És sajnos az is nagyon hamar importálásra került, hogy 
elmosódnak a hit és a kultúra, az emberi jogok a huma
nitárius szándékok az általános társadalmi kérdések 
közötti határok S egy fiatal, alig megszületett egyház 
számára lehet-e valami visszatartóbb, mint az, ha ma
guk az anyaegyház képviselői degradálják az evangélium 
élet-halál kérdéseit csupán etikai, kulturális vagy filozó
fiai kérdésekké? Ezek után nem csoda, hogy mindeddig 
még nem találkoztunk hasonló gyülekezetekkel, mint 
amilyenek az első keresztyének lehettek pedig ezen a fö l
dön a Jézus Krisztus megváltó munkájáról szóló öröm-

A perei gyülekezet a Molnár Mária emlékharanggal

hír ugyanolyan új, mint kétezer évvel ezelőtt a Római Bi
rodalomban volt.

Természetesen itt is vannak élő hitű, aktív gyülekeze
tek és az életüket teljesen Isten szolgálatára szánó ke
resztyének Számarányuk azonban valószínűleg nem 
több, mint hazai viszonyaink között.

Mi magunk sokkal aktívabban tudunk résztvenni a 
gyülekezeti munkában, mióta átköltöztünk AMPO-ra, a 
Lutheránus Egyház központjába, ami egyrészt hivatali 
központ, másrészt az egyházi dolgozók lakóhelye. Közel 
száz ház található itt. Rajtunk kívül hat misszionárius 
család és sok helyi alkalmazott él itt családjával. Vasár- 
nap reggel 8-kor angol, 10-kor pedig pidzsin nyelvű isten
tiszteletet tartanak A  környékünkön lakó családok -  
mintegy 50-60felnőtt, fiatal és gyermek -  minden szerda 
este családi bibliaórára gyűlnek össze a mi magas lába
kon álló házunk alatt. A z alkalmat mindig más család 
tartja, általában bibliai történeteket elevenítenek meg kis 
szerepjáték formájában. Időnként ránk is sor kerül, 
ilyenkor igyekszünk pidzsin tudásunk legjavát nyújtani.

Gyermekeink szinte már helyinek számítanak a többi
ek szemében. A  péntek esti gyermekbibliakör is a mi há
zunk alatt gyűlik össze, s Anikó és Marci beleolvadva a 
sok kis és nagy, barna képű gyerek hadába, lelkesen 
csörgeti a tamburint, énekli a helyi énekeket és játssza 
pidzsinül Heródest és a római katonát a passiójátékban.

A  cikksorozat ezen részét egy személyes bizonyságté
tellel szeretném zárni. Manapság sokan teszik fel a kér
dést általában egyházon kívüli, de sajnos néha egyházi 
körökben is, hogy miért kell az embereket megszokott vi
lágnézetükben, életszemléletükben megzavarni, milyen 
alapon merjük mi azt állítani, hogy a mi hitünk jó, az 
ősi hit pedig nem jó? (Néha elképesztően magas szintről 
is hallatszanak ilyen vélemények.) A  magam részéről a 
választ egy nagyon egyszerű példával szeretném megad
ni, amit mindenki megért, aki volt már életében nagyon- 
nagyon szomjas.

Afrikai, zimbabwei munkám során gyakran ástunk 
kutakat az ivóvíz biztosítására. A  száraz évekre aztán 
még szárazabbak jöttek, s ilyenkor a talajvíz szintje le
süllyedt, aminek következménye, hogy sok-sok kút ki
száradt. Annak a néhány kútnak a híre, amelyikben még 
ilyenkor is volt ivóvíz, futótűzként terjedt, s a hír tovább
adása életeket mentett meg. Mi nem szeretnénk se itt, se 
otthon hitvitákat folytatni. Mi csak azt szeretnénk el
mondani, hogy van egy kút, ami a mi életünkben még 
soha nem száradt ki, amiből mindig bőven áradt az élet 
vize. Ez a kút Jézus Krisztus. S ezt el kell mondanunk, 
mert a jó  hír életeket menthet meg.

A  sorozat harmadik részében arról számolok be, hogy 
milyen feladataim vannak, milyen nehézségekkel kell 
megküzdenem mindennapi munkám során.

Bálint Zoltán
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I1 Krisztus mondja: Jöjjetek énhozzám  mindnyá
jan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, 
és megnyugvást adok nektek. Mt 11,28

VASÁRNAP Pál mondta: Azt tudom, hogy a 
Szentlélek városról városra bizonyságot tesz, hogy 
fogság és nyomorúság vár rám. ApCsel 20,23 
(Zsolt 36,6-11; E f 2,17-22; Zsolt 18,2-7; Lk 
14,15-24). A Szentlélek leghatékonyabb eszköze 
sok esetben a szenvedés, a nyomorúság. Ugyanis 
ilyenkor tanulhatjuk meg Istent és a felebarátot 
igazán értékelni.

HÉTFŐ Mikor Jézus már közeledett az Olajfák 
hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága 
örvendezve fennhangon dicsérni kezdte Istent 
mindazokért a csodákért, amelyeket láttak, és ezt 
kiáltották: „Áldott a király, aki az Úr nevében 
jön!” Lk 19,37-38 (Préd 4,17-5,6; ApCsel , 
7,54-8,3). Ma is nagyszerű érzés és nagyszerű le
hetőség mindenki számára Isten áldott eszköze 
lenni az emberek között. A dicséret azonban soha 
nem az eszközöket illeti. Ez így van jól.

KEDD Megveted jóságának, elnézésének és türel
mének gazdagságát, és nem veszed tudomásul, 
hogy téged az Isten jósága megtérésre ösztönöz? 
Róm 2,4 (Mt 10,7-15; ApCsel 8,4-25). Mi mind
annyian sokszor nagyon el tudunk szomorodni, 
mert embertársaink visszaélnek jóságunkkal, tü-

I* relmünkkel. Vajon Isten meddig bír minket türe
lemmel?

S SZERDA Ne félj, mert megváltottalak, neveden 
I szólítottalák, enyém vagy! Ézs 43,1 (lK or 14,1-3,

20-25; ApCsel 8,26-40). A félelem a leggyötrőbb 
mindennapi tapasztalatunk. Jézus Krisztus azért 
jött, hogy minden helyzetünkben legyen bizodal- 
munk.

CSÜTÖRTÖK Jézus ezt mondta tanítványainak: A 
Királyok uralkodnak népeiken, és akik hatalmuk 
alá hajtják őket, jótevőnek hivatják magukat. Ti 
azonban ne így cselekedjetek, hanemha ki a legna
gyobb közöttetek, olyan legyen, mint a legkisebb, 
és aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál. Én pe
dig olyan vagyok közöttetek, mint aki szolgál. Lk 
22,25-27 (lK or 9,16-23; ApCsel 9,1-9). Szolgálni 
sokféle indítékból lehet. Lehet kényszerűségből, 
érdekből és lehet Isten szeretete által. Jézus az 
utóbbira gondol.

PÉNTEK Szentek legyetek, mert én, az ÚR, a ti 
Istenetek, szent vagyok. 3Móz 19,2 (Jón 3,1-10; 
ApCsel 9,1-9; Zsid 10,10). A  szentté válás útja ne
héz, különösképpen akkor, ha tudomásunk van 
róla, de nem lehetetlen, ha bűneinket felfedve a 
kegyelemre építünk napról napra.

SZOMBAT Jézus ezt mondta tanítványainak: íme, 
hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon, skorpió
kon tapodjatok, és az ellenség minden erején, és 
hogy semmi se árthasson nektek. Lk 10,19 (Jer 
3,14-17; ApCsel 9,19b—31). A  Jézus nevében vég
zett munka előtt nincs semmi lehetetlen. Ezt 
nemcsak a tanítványok, hanem mindenki átélheti, 
aki teljes szívvel Jézusra bízza magát. Ebben volt, 
van és lesz a hit ereje.

K ustra Csaba

Hány cukorral?...
Ha vendéget kínálunk, meg le

het kérdezni, hogy hány cukorral 
kéri a kávét. Vagy teánál, üdítőnél, 
behűtve szereti-e vagy langyosan? 
Milyen az ízlése...?

A teát lehet, hogy forrón, hide
gen vagy éppen langyosan szeret
jük. Mindegy. De a keresztyénség 
dolgában nincs h,elye a langyosság
nak. Ma, igen éppen ma, élesen 
hasít bele életünkbe Jézus szava: 
„Mivel langyos vagy, és sem meleg 
sem pedig hideg kiköplek a szám
ból.'' (Jel 3,16).

Nem kétséges, hogy a langyos 
keresztyénség korát éljük. Milyen 
a „mai” keresztyén Istennel való 
kapcsolata? Sem hideg, sem forró. 
Igyekszik távolságot tartani. Nem 
nehéz egyéni és gyülekezeti éle
tünkben észrevenni a langyosság 
jeleit. Álljon itt néhány példa. 
Nem kell a napi csendesóra... Te
metésen kérik: „ne legyen hosszú” 
a prédikáció, vagy: egyáltalán ne 
legyen prédikáció. Langyosság je
le az is: ne legyen közös ima a bib

liaórán. -  Ne legyünk „maradiak” 
erkölcsi dolgokban. Ne „marad
junk el” a világtól, amely „már 
tudja”, hogy a Biblia túlzásokkal 
van tele és amit kíván, az sokszor 
képtelenség. A langyosság jele az 
általános beletörődés. Pl. beletörő
dök abba, hogy gyermekem, uno
kám már nem jön el a templomba, 
nem imádkozik, nem veszi komo
lyan a házasságot. Langyosság, ha 
a világ módjára tréfálkozunk Isten 
dolgaival. Langyosság, ha férjem 
vagy feleségem kedvéért elha
gyom a templomot vagy a megszo
kott „rohanás” következtében az 
igét is csak futva olvasom el reg
gel. Langyosság az, hogy maga a 
gyülekezet megveti az igét, aho
gyan a zsidók a pusztában a na
ponta hulló mannát megvetet
ték... és azt mondták, e hitvány 
eledelt utálja a mi lelkünk. Vi
gyázzunk! Á langyosság észrevét
lenül kezdődik gyakran azzal, 
hogy unjuk az igét, vagy azzal, 
hogy emberi beszédnek tartjuk.

Langyosság, ha arról beszélünk: a 
mai ember „már nem tud mit kez
deni” a világ teremtésével, vagy 
Jézus csodáival... Langyosság 
amikor szépítjük a dolgot úgy, 
hogy „őszinteségnek” nevezzük a 
hitetlenséget és képmutatásnak 
mondjuk, ha valaki komolyan alá
veti magát és életét a Bibliának. 
Jézus, aki tele van szelídséggel és 
szeretettel (Jel 3-ban) igen hatá
rozottan beszél: a langyos hit, -  
nem hit.

Végül egy egészen személyes 
kérdés, látom-e már a magam éle
tében ezt a langyosságot? Felisme
rem-e, hogy pont rám jellemző ez 
a világ szerint „bölcs” viselkedés, 
hogy ne legyek se hideg, se meleg. 
A langyosság a lelki halál jele. 
Amikor Jézus kemény szavakkal 
fordul a laodiceai gyülekezethez, 
azt is mentő szándékkal teszi. A 
célja, hogy a gyülekezet megtérjen, 
ezért így biztatja: „íme az ajtó előtt 
állok és zörgetek: ha valaki meghall
ja a hangomat és kinyitja az ajtót, 
bemegyek ahhoz, és vele vacsorátok, 
ő  pedig énvelem”.

Gáncs Aladár

Van
Nagyon sokszor feltesszük ezt a 

kérdést. Feltesszük, mint társada
lom, látva a rengeteg becstelensé
get, a mérhetetlen felelőtlenséget. 
Feltesszük, mint család, amikor 
békés megélhetés helyett küzdel
met kell folytatnunk az otthonért, 
a kenyérért, a holnapért. Fel
tesszük egyénüeg, önmagunknak, 
amikor szembe találjuk magunkat 
fáradozásunk gyakori értelmetlen
ségével vagy magával a múlandó
sággal. Valljuk meg: emberi kilátá
sokat mérlegelve nemleges a vá
lasz. Kilépni nem lehet, csak kény
szerű együttélést választhat az em
ber a sok „nincs”-csel.

Milyen távol van ez a kényszere
dett lét a keresztyén örömtől? Mi
lyen útmutatás ez azoknak, akik a 
Krisztus-követők életszemléleté
ből merítenének reménységet ki
úttalanságukban? Meglátják-e a 
céltalan élet rabságában sínylődök 
az igazi, örök célt nyújtó Urat? 
Megszabadulnak-e és új erőre 
kapnak-e az új élet örömétől?

A válasz nem kétséges. De az is 
bizonyos, hogy így nemcsak a másik 
ember felé való tanúságtétel lesz le
hetetlen, hanem saját keresztyén 
életünk is tartalmatlanná válik. 
Hiába vannak énekeink, szokása
ink, történelmünk, ha személyesen 
nem érint meg 3z evangélium örö
me: nem kell félnem a holnaptól, 
mert az hajolt hozzám és emelt ma
gához, aki győzött a halál felett. Jé
zus Krisztus szabadítása személyre 
szabott. Nem egy közösség, nem 
mi, hanem én voltam az elveszett. 
Én voltam, aki csak sötétben tudott 
tapogatózni, amikor a jövőbe tekin-

kiút?
tett, én voltam az, aki saját úton 
akart szabadságra jutni és én vol
tam az, aki ezzel mindig becsaptam 
magam. De ugyanúgy én voltam, 
aki megkapta annak örömét, hogy 
megláthatta az út végét -  boldog, 
örök életet nyitó végét.

Ha a Fiú szabadít meg titeket, 
valósággal szabadok lesztek -  ol
vassuk János evangéliumában 
(8,36). Valóságos kiút létezik te
hát. Nem önámítá», nem kábító
szer, nem munkába temetkezés 
vagy éppen teljes és felelőtlen ki
élése az életnek -  mondván, hogy 
ennél úgysincs jobb. A teremtő 
Atya Istennek ugyanolyan valósá
gos szabadítása ez, mint amilyen 
valóságos egész teremtett világa. 
Jézus Krisztus kereszthalála és fel
támadása világossá tette, hogy Is
ten az újrakezdésre, a megoldásra, 
az életre mondott igent, és örök 
távlatot nyitott számunkra.

Sokan vannak, akik elutasítják 
és a jövőben is el fogják utasítani 
Istent, az általa adott megoldást. 
Nem lesz kevesebb a világban a 
bűn, a nyomorúság, a félelem. De 
ha látjuk mindezt, ne higgyük ,el, 
hogy aki e mögött áll, az a legna
gyobb hatalom. Az már legyőze- 
tett és bizton halad pusztulása órá
ja felé. Mert az Úr jön, közel van, 
hogy végső diadalt vegyen. Ennek 
a győzelemnek részesei vagyunk, 
ha szóval és tettel, magunk meg
erősítésére és mások üdvösségére 
megvalljuk: van kiút! Mert nincs 
most már semmi kárhoztató ítélet 
azok ellen, akik a Krisztus Jézus
ban vannak (Róm 8,1).

Ördög Endre

Gyógyírt a sebekre
A Magyar Ökumenikus

Szeretetszolgálat és a Magyar 
Karitász segélyszállítmánya 
a ruandai menekülteknek

A két évvel ezelőtt Ruandában ki
tört polgárháború következtében 
milliós nagyságrendben haltak meg 
émberek és még nagyobb azoknak a 
száma, akik földönfutóvá váltak, me
nekülttáborokba szorultak a szom
szédos Zairében. A közelmúltban is
mét fellángoltak a harcok, veszélybe 
került sok tízezer menekült élete. A 
Magyar Karitász és a Magyar Öku
menikus Szeretetszolgálat most is, 
mint két évvel ezelőtt bekapcsoló
dott a Ruanda megsegítésére szerve
ződött nemzetközi segélyakcióba. A 
két nemzetközi hálózathoz tartozó 
segélyszervezet felhívással fordult a 
gyógyszergyártó és gyógyszerrel ke
reskedő vállalatokhoz, hogy ajánlja
nak fel antibiotikumokat, kötszere
ket, vitaminokat a menekültek 
egészségügyi ellátásához. A felhívás
ban szereplő kérést aláírásával meg
erősítette és támogatásáról biztosí
totta a Magyar Köztársaság elnöke, 
Göncz Árpád is.

A felhívásra több gyógyszergyártó 
és forgalmazó vállalat jelentkezett 
különböző mennyiségű és összetéte
lű gyógyszerkészítményekkel, köt
szerrel, közöttük a Biogál Gyógyszer- 
gyár, Hungaropharma Gyógyszerkeres
kedelmi Rt. és a Phoenix Pharma Rt.

Az így összegyűlt mintegy 2 tonná
nyi 6,5 millió forint értékű gyógy
szert a két szervezet a belga 
Karitászon keresztül juttatta ki a vál
ságövezetbe.

A FELTÁMADÁSHIT A JÓZAN EMBEREK HITE
lK or 15,32-34

A korínthusi gyülekezet tagjai 
között voltak, akik nem elégedtek 
meg az apostoli bizonyságtétellel, 
hanem azt bizonygatták, hogy ők 
még Pál apostolnál is művelteb
bek. Azokat a feltámadásmítoszo
kat is ismerik, amikről Pál a jeru- 
zsálemi héber rabbiktól soha nem 
hallott. Elismerték, hogy amit az 
apostolok Jézus feltámadásáról 
hirdetnek, az igaz. De ők „több” 
ismerettel rendelkezve, tovább ké
pesek mélyíteni az új hit ismere
teit! Krisztus feltámadását a halot
tak közül a bűnből való szabadulás 
jelképeként értelmezték. Egyfajta 
„lelki feltámadásra” gondoltak, 
aminek semmi köze nincs a test és 
az anyag világához. Szerintük 
Krisztus csak a lelkünket támaszt
ja fel a halálból, a testünkkel nem 
törődik. Ezért tápláljuk a testün
ket, amíg lehetőségünk van rá, az
az „együnk és igyunk, mert holnap 
úgyis meghalunk”. A feltámadás
kor csak a lélek támad fel a halál
ból, a test már addigra tökéletesen 
megsemmisül. Miért olyan veszé
lyes ez a tanítás? Azért, mert ha 
igaz lenne, akkor a testi bűnökre 
nem vonatkozna Isten utolsó ítéle
te. Tehát akit földi életében nem 
büntetett meg Isten az elkövetett 
bűneiért, azt már halála után a fel
támadáskor sem tudja felelősségre 
vonni, mert a teste nyomtalanul 
elenyészett, a lelki bűneiért pedig 
bocsánatot nyer Jézus Krisztus ke
reszthalála révén. De sok gyüleke
zetben élnek ilyen tévelygők ma is!

Jézus azonban testben támadt 
fel, és az apostoli hitvallás utolsó 
szavai szerint mi is ezt valljuk: „hi
szem a test feltámadását és az örök 
életet”. Amikor Pál apostol levelét 
megkapták a korinthusiak, akkor 
még nem született meg az Újtestá- 
mentum, nem ismerhették az 
Evangéliumot, mert a négy evan
gélista még nem írta le bizonyság- 
tételét arról, hogy mit tapasztaltak 
nagypéntek és húsvét után az 
apostolok. De mi már olvashatjuk 
az evangéliumok végén, hogy Jé
zus teste nem porladt el a sírban, 
még csak nem is lopta el senki, ha
nem átváltozott és 40 napon át so

kaknak megjelent. Akik józan hit
tel és értelemmel fogadják ezeket 
a tanúságtételeket, azok olyan fel
támadásban hisznek, amit a Szent
lélek ébreszt bennük, ami nem 
csak az emberi léleknek, hanem az 
emberi testnek is örök életet ad.

Feltámadáshitünk erkölcsös élet
re kötelez. Jézus Krisztus kereszt
halála a testünk és lelkünk minden 
bűnéért elégtételt, megbocsátást 
szerez, amikor Isten előtt meg kell 
állnunk az utolsó ítélet napján. Ha 
ebben a hitben élünk, akkor arra 
törekszünk, hogy Jézus életáldo
zata rajtunk ne vesszen kárba. 
Mennyire más lenne a világ és 
benne az életünk, ha csupán a ma
gukat krisztushívőnek vallók ezzel 
a józan feltámadáshittel végeznék 
mindennapi munkájukat? Ponto
san indulnának és érkeznének a 
vonatok és autóbuszok, nem kelle
ne mások után még egyszer vagy 
többször is ugyanazt a munkát el
végezni és kifizetni, becsülete len
ne az embernek és az emberi szó
nak, biztosan számíthatnánk egy
másra, amikor segítségre szoru
lunk, nem szürkülne munkanappá 
a vasárnap, és a pihenés ideje sem 
szolgálna az elhalasztott munkák 
elvégzésére. Éljünk úgy, hogy lás
sák az emberek: nincs szükségünk 
rossz társaságra és erkölcstelensé
gekre ahhoz, hogy biztosítva le
gyen a megélhetésünk, sőt bőven 
jut időnk a lelki életünk fenntartá
sára is. A  mindennapi kenyérrel 
együtt tápláljon minket a lelki ke
nyér és az élő víz is, hogy ne hal
junk meg „holnap”, hanem éljünk 
a feltámadás után is!

Rezessy Miklós

IMÁDKOZZUNK!
Megváltó Urunk, Te az élet útján ve

zeted lépteinket, megváltottad testün- 
ket-lelkünket, erősítsd hitünket! 
Amen.

Evangélikus Rádiómisszió: 18.00-tól 
a 41 m -es rövidhullám, 7355 kHz 
június 7. szombat: Misszió Ghánában 
június 8. vasárnap: Tóth-Szöllős Mi
hály áhítata
Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 
19.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) tanévzáró 
Hafenscher Károly; de. 10. (német) Dietrich 
Tiggemann; de. 11. (úrv.) Madocsai Miklós; 
du. 6. Bozóky Éva; DL, Modori u. 6. de. fél 
10. Csizmazia Sándor; Pesthidegkút, D., Ör
dögárok u. 9. de. fél 11. Rihay Szabolcs; Bé
kásmegyer, Dl., Víziorgona u. 1. de. fél 9. 
Magassy Sándor; Csillaghegy, III., Mátyás 
Idr. u. 31. de. 10. Donáth László; Óbuda, 
IQ., Dévai Bíró M. tér de. 10. (konfirmáció, 
úrv.) Bálint László; Újpest, IV., Lebstiick M. 
u. 36-38. de. 10. Blázy Lajos; V, Deák tér 4. 
de. 9. (úrv.) Zászkaliczky Péter; de. 11. 
(úrv.) Pintér Károly; du. 6. (Bach-hét bef.) 
dr. Harmati Béla; VII., Városligeti fasor 17. 
de. 11. (dh .) Muntag Andomé; du. 6. Nagy 
Zoltán; VDI., Üllői út 24. de. fél 11. Kertész 
Géza; VUI., Rákóczi út 57/b. de. 9. (szlovák) 
Cselovszky Ferenc; VDI., Karácsony S. u. 
31-33. de. 9. Kertész Géza; VIII., Vqjda P. u. 
33. de. fél 10. Fabiny Tömés; IX., Thaiy Kál
mán u. 28. de. 11. dr. Rédey Pál; Kőbánya, 
X., Kápolna u. 14. de. fél 11. Fabiny Tömés; 
X., Kerepesi út 69. de. 8. Szabóné Mátrai 
Marianna; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de.
8. (úrv.) Gáncs Aladár; de. 11. (úrv.) Gáncs 
Aladár; du. 6. Ferenczy Erzsébet; XL, Né
metvölgyi út 138. de. 9. (úrv.) Ferenczy Er
zsébet; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 
24. de. 9. Madocsai Miklós; Budahegyvidék, 
XD., Tarcsaj V u. 11. de. 9. (úrv.) Kőszeghy 
Tömés; de. 11. (úrv.) Kőszeghy Tömás; du. 
fél 7. Tökács József; XDL, Kassák L. u. 22. 
de. 10. (tanévzáró) ifj. Kendeh György- 
Holecska Anikó; XDL, 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, Tbmplom tér de.
10. Rafael József; Rákospalota, XV, Régi 
Fóti út 73. (Nagytemplom) de. 10. Szabó Ist
ván; Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 11. 
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, XVD., Tes- 
sedik tér de. 9. Péter Attila; Rákoscsaba, 
XVD., Péceli út 146. de. 9. Szirmai Zoltán; 
Rákoskeresztúr, XVD., Pesti út 111. de. fél
11. Kósa László; Rákosliget, XVD., Gőzön 
Gy. u. de. 11. Péter Attila; Pestszentiőrinc, 
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. Lehoczky 
Endre; Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 11. 
Solymár Gábor; Budaörs, (ref. imaház) de.
9. Endreffy Géza.

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE 
UTÁNI 2. VASARNAP a liturgikus 
szín: zöld. A délelőtti istentisztelet ol
tár# igéje: Lk 4,23-30; az igehirdetés 
alapigéje: lK or 15,32-34.

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELE
TET közvetít'a Magyar Rádió a Kos
suth adó hullámhosszán 1997. június 
22-én a nagykanizsai evangélikus 
templomból. Igét hirdet: Deme Dávid 
lelkész.

HAZAI ESEMÉNYEK
VIII. NYÁRI HITOKTATÓI 

TANFOLYAM
a Budai és Pesti Egyházmegye 

rendezésében 
1997. július 14.-július 22. 

az Evangélikus Teológiai Akadémián 
(1141 Rózsavölgyi köz 3.).

Részvételi d(j (étkezés-szállás) 
napi 800,- Ft.

(Az ellátás költségeihez az Országos 
Egyház is hozzájárul.) A tanfolyam 14- 
én, hétfőn du. 4 órakor kezdődik és 22- 
én, kedden ebéd után fejeződik be.

Július 18-án, pénteken óvodai napot 
tartunk.

Jelentkezés: a fasori lelkészi hivatal
ban dr. Muntag Andorné lelkésznél: 
1071 Budapest, Damjanich u. 28/b. jú 
nius 20-ig. (Tél.: 322-2806). Vújuk 
mind az eddigi, mind új résztvevők je
lentkezését Teológusok, hitoktatói és 
hittanári szakra járó, hitoktatók és lel
készek számára jelenthet hasznot a 
részvétel.

A Keresztény Orvosok Magyaror
szági Társasága szeretettel hív minden 
érdeklődőt 1997. június 14-én (szom
baton) de. 10 órára a XI. kerület Októ
ber 23. út 5. református gyülekezeti te
remben tartandó előadásra Simonfay 
Ferenc és Böszörményi Dalma „Klini
kai lelkigondozás követelményei -  ho
gyan érvényesülhet a missziói parancs?"

Túrrhezei Erzsébet Őszből tavaszba 
és Csodát virágzik a jelen című verses
kötete megrendelhető Gubek Mária cí
mén: 2141 Csömör, Kossuth utca 1. 
Kapható a Sajtóosztály Könyvesboltjá
ban is (Üllői út 24.)

MEDGYESEGYHÁZA
A lelkészi hivatal új telefont kapott. 

Hívószáma: (68) 440-178.

BÖRTÖNSZOLGÁLAT
Imádkozzunk minden jószándékú 

törekvés megvalósulásáért, amely a 
megvetett emberek társadalmi és lelki 
felemelkedését szolgálja.

SZÜLETÉS
Pőcze István és Ruborics Tímea 

bakonyszombathelyi lelkészéknek 
Imola nevű második gyermekük május
12-én megszületett. „Bizony az Úr 
ajándéka a gyermek, az anyaméh gyü
mölcse jutalom.” (Zsoltár 127,3)

Értesítjük a volt Orosházi Evangéli
kus Gimnázium tanárait és diákjait, 
hogy 1997. szeptember 14-én ünne
peljük a volt evangélikus gimnázium

alapításának 60. évfordulóját. Megem
lékezésünkre testvéri szeretettel hí
vunk és várunk minden tanárt és diá
kot. Jelentkezni és érdeklődni az aláb
bi címen és telefonszámon lehet: Oros
házi Evangélikus Általános Iskola 
Igazgatója, 5900 Orosháza, Bajcsy-Zs. 
u. 1. Tel.: 06-68-311-771.

GYERMEKEIKET EGYEDÜL 
NEVELŐ ASSZONYOK 

KONFERENCIÁJA
A Magyarországi Evangélikus Egy

ház Női Bizottsága szervezésében 
1997. június 30,-július 6-ig Albertirsán 
(Evangélikus Vendégház) konferenciát 
tartunk.

Erre az alkalomra szeretettel hívjuk 
és várjuk azokat az édesanyákat, akik 
egyedül nevelik iskolás korú gyerme- 
küket/gyermekeiket. Ezekben a na
pokban szeretnénk lelki megerősödést 
és nyaralási lehetőséget biztosítani ne
kik és gyermekeiknek.

A konferencia költségeihez a részt
vevők lehetőségeik szerint adomá
nyaikkal járulhatnak hozzá.

Tekintettel arra, hogy a létszám kor
látozott, kénytelenek vagyunk a jelent
kezés sorrendjét figyelembe venni.

Jelentkezni -  a résztvevők életkorá
nak, az édesanya foglalkozásának, mun
kahelyének megjelölésével -  a követke
ző címen lehet: Brebovszkyné Pintér 
Márta lelkész, 2721 PILIS, Kossuth u. 
34. Jelentkezési határidő: június 10.

HALÁLOZÁS
Özv. Virág Gyuláné sz. Fecske Ida 

tanítónő 83 éves korában Ózdon el
hunyt. Temetése Tápiószentmártonban 
volt május hó 15-én, szülei sírjába.

Solymár Andrásné Szilágyi Katalin 
79 éves korában április 20-án türelem
mel viselt hosszú betegség után el
hunyt. Hamvait a Farkasréti temető
ben helyezték el május 16-án. „Mert 
úgy szerette Isten e világot, hogy az ő 
egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz 
őbenne, el ne vesszen, hanem örök éle
te legyen.” (Ján 3,16)

Apróhirdetés

Tóthné Szabó Irén 9 éve primer sclero- 
tizáló cholangitisben szenved. Májátültetés
re lenne szüksége. A műtét kb. 16 millió fo
rintba kerül. A beteg és családja nevében 
kérjük együttérző hittestvéreink segítségét 
A pénzadományokat a Tótkomlósi Takarék- 
szövetkezet Pusztaföldvári Fiókjánál lehet 
elhelyezni a következő számlaszámon: 541- 
00152-11000891.

Az 1920-30-as évekből és a századfordu
lóról festményeket vásárolok. 275-2078.

Heti 4-6 órában nagyon szépen vasaló, le
informálható hölgyet keresek a XIX. kerü
letben. Tel.: 282-3787, Horváth Gábor.

Szép antik tárgyakat, bútorokat (romosat 
és felújításra szorulót is) szőnyeget és fest
ményt keres leinformálható, megbízható úr 
lakása berendezéséhez. Tel.: 282-3787, Hor
váth Gábor.

Városmajor Galéria megvételre keresi 
neves magyar festők műveit kiemelt áron. 
Tel.: 212-3156.

Konkoly Művek. Toronyóra és harangjá
ték, harangvillamosítás, elektronikus vezér
lőóra készítése. 5 éves teljes körű garancia. 
1102 Budapest, Állomás u. 14. Telefon: 260- 
7065 vagy 06-30-492-915.

GOMBOS LAJOS 
aranykoszorús harangöntő mester

2162 örbottyán, 
Rákóczi út 119. Pf. 3. 
Tfelefon: 06/28-360-175 
Budapesti iroda:
XIII., Jász u. 60/B 
Telefon: 330-6394

E vangélikus
É let

A Magyarországi 
Evangélikus Egyház hetilapja 
Felelős szerkesztő 
és kiadó: TÓTH-SZÖLLŐS MIHÁLY 
Szerkesztőség és kiadóhivatal 
1085 Budapest, Üllői út 24. 
Telefon/fax: 117-5478; 117-1108 
Árusítja a  Kiadóhivatal és a 
Magyar Posta RT.
Index: 25 211 ISSN 0133-1302
Szedés:
Fényszedő Központ Kft.
(970023/20)
Nyomás: rotációs ofszetnyomás 
720 022 Petőfi Nyomda RT, 
Kecskemét 
Felelős vezető:
SZABADOS TIBOR mb. vezérigazgató

Előfizethető az Evangélikus Élet 
Kiadóhivatalban közvetlenül vagy 
postautalványon.
Előfizetési díj belföldön: 
fél évre 1040 Ft, egész évre 2080 Ft 
Előfizetési díj külföldön: 
szomszédos országokban: egész 
évre 4500 Ft (postázással együtt), 
más országokban (nyugaton): 
egész évre 45 USD (68 DEM) 
légipostával: 66 USD (99 DEM) 
Csekkszámlaszám: 
11708001-20204127 
Beküldött kéziratokat nem őrzünk 
meg és nem adunk visszal
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SZENTHÁROMSÁG 
ÜNNEPE UTÁNI 

HARMADIK VASÁRNAP

ORSZÁGOS
EVANGÉLIKUS

HETILAP ÁRA: 40  FT

Egy lelkésztestvéremtől hallottam: 
Bármilyen más foglalkozást választottam volna, 

pontosan figyelném a munkaidőt 
és megkövetelném a szabadságomat. 

Lelkészi szolgálatomban viszont nem mérhetem
szolgálatomat az órámmal 

és nem követelhetek szabadságot. 
Ez összecseng Pál mondatával: 

„Te azért a munkának terhét hordozzad”
Túróczy Zoltán

■

~  A TARTALOMBÓL“
ÜNNEPELTEK ÉS EMLÉKEZTEK 

A KITELEPÍTETTEK

HAT ÉV MUNKÁJA MÉRLEGEN

EGY ÉV PÁPUA ÚJ-GUINEÁBAN 3.

NAGYPÉNTEKI GYÁVASÁG, HÚSVÉTI 
KÉTKEDÉS, PÜNKÖSDI DIADAL

Csak Jézus
Beszédes képnek, jelnek vagy jel

képnek is tekinthetjük, hogy a 
megdicsőülés hegyén (Mt 17,1-8) 
a félelmetes és csodálatos láto
másból ocsúdva a tanítványi „belső 
hármas” már csak Jézust látta -  se 
rég elhunyt, de mégis beszélő pró
féták, se mennyei fény, se égi 
hang, csak Ő. A széles műveltségű 
Pál apostolnak is végső soron a 
megfeszített Krisztus volt az egyet
len, vagyis a központi témája 
(lK or 2,2). Ő a .,Dominus Scrip- 
turae”, vagyis az írás Ura, mint hí
vő eleink vallották. A  Biblia azért 
oly szédületesen „érdekes” könyv 
nekünk, mert róla, a Feltámadott- 
ról tanúskodik. Nem a prófétai és 
apostoli kijelentések fáklyafényei 
teszik ragyogóvá a názáreti Jézust, 
hanem az Ő  tündöklése sugározza 
be Bibliánkat. A Szentírás afféle 
útjelző a „Kórház” felé, de még 
nem maga a gyógyulás. A megúju
lás: csak Jézus. Fontos az útjelző, 
de nem hasonlítható össze azzal, 
amire utal! Mit érne ezer iránymu
tató nyíl gyógyhely nélkül? A  kettő 
közé egyenlőségjelet tenni döbbe
netes aránytévesztés volna. A Bib
lia sem betűiben „szent”, hanem 
funkciójában, mondanivalójában, 
szolgálatában.

A z őskeresztyén gyülekezetnek kb. 
20-30 évig „csak Jézusa” volt, mert 
a mai értelemben vett Újszövetség 
még nem létezett! De mert élő 
Krisztusuk és eleven hitük volt, 
minden külső viszontagság és bel
ső nehézség ellenére éltek és virul
tak! Az időben első újszövetségi 
irat: Pál 1. levele a thesszalonikai 
gyülekezethez (kb. 50-51-ben), 
majd más páli levelek -  ezek per
sze nem teijedhettek el olyan 
gyorsan az akkori viszonyok közt. 
A négy evangélium közül minden 
bizonnyal a Márk nevével jelzett 
íródott meg először, mégpedig úgy 
70 körül -  ez volt Jeruzsálem pusz
tulásának éve majd pedig a 
„Máté írása szerinti”. Ennek vi
szont őse lehetett egy héber-arám 
nyelvű jézusi beszédgyűjtemény, 
melynek összeállítóját Mátéban je
lölte meg Papias püspök (+130). 
Főként ennek nyomán viselhette 
Máté nevét az a 70 utáni, görög 
nyelvű evangélium, amely kimu
tathatóan Márkból is merített. 
Más, immár ismeretlen iratok is 
voltak: Lk 1,1-2. De már-már ki
halt azok nemzedéke, akik még ta
núi voltak Jézus cselekedeteinek 
és tanításának, ezért kb. 80 táján a 
pogányból lett keresztyén, Lukács 
lelkiismeretes kutatómunka alap
ján, kétségtelenül ihleteden, friss 
hittel írta meg evangéliumát -  és 
neki is voltaképpen csak Jézus volt 
„izgalmas”, miközben elsősorban 
a görög-római műveltségűeket 
„vette célba” megfogalmazásai
ban. Több évvel későbbi János 
evangéliuma, amely azonban he
lyenként pontosabb az első há
romnál, amelyek egymáshoz viszo
nyítva sem teljesen egyöntetűek.

Ezek és más különbözőségek na
gyon tanulságosak a Biblia emberi

oldalát illetően, amelyet kétes érté
kű szenteskedés volna lekicsinyel
ni vagy éppen teljességgel tagadni, 
mintha a Bibliát az első betűtől az 
utolsóig a Szentlélek szó szerint 
diktálta volna. (Az ihletettség kü
lönben sem jelent szószerintiséget, 
de egyébként is rengeteg helyen 
egyszerűen eldönthetetlen, hogy 
betűszerintiség alapján melyik az 
eredeti szöveg. De kit zavar ez, ha 
csak Jézus fontos?!) Elgondolkoz
tatóak Prőhle Károly professzor 
sorai Lukács-magyarázatában: „A 
feltámadási történetek hitelessé
gét a közöttük mutatkozó eltéré
sek alapján szokták kétségbe von
ni. De ez sem meggyőző érv, ha ar
ra gondolunk, hogy éppen a való
ságos eseményeknél szoktak a hír
adások eltérni. -  Ami megtörtént, 
azt többen látták, és perceken be
lül különféleképpen adják tovább. 
Nagymértékben gyanúsak volná
nak az evangéliumok feltámadási- 
történetei, ha teljesen egybehang
zóak volnának.”

„A Szentiélektől indíttatva szó
laltak meg az Istentől küldött em
berek” -  olvassuk 2Pt 1,21-ben. 
Nyilván a tartalom a lényeg. „Egy 
ióta vagy egy vessző sem vész el a 
törvényből”, mondta Jézus a hegyi 
beszédben (Mt 5,18), de még be
szédesebb az, amit cselekedett: el
utasította a válás mózesi szabályo
zását (Mt 5,32), látványosan és ki
hívóan „megtörte” a szombatot,, 
amikor a nyugalom napján gyógyí
tott, és megengedte tanítványai
nak a szombati kalásztépést, kulti
kus étkezési szabályokat érvényte
lenített (Mt 15,11), és nagy nyilvá
nosság előtt megakadályozta, hogy 
egy házasságtörésen kapott asz- 
szonyt „törvényhűen” megkövez
zenek (Jn 8,2-11) -  a Törvény vér
szomjas fanatikusai. Hogyan te
hette ezt? Úgy, hogy vele beteljese
dett a Törvény a prófétákkal 
együtt, s így a felebaráti szeretet lé
pett előtérbe. Ezt az imént idézett 
Mt 5,18-ban egy, a kései zsidóság
ban elterjedt szólásformával, éle
sen fejezi ki. (Vö.: Kamer Károly, 
Máté evangéliuma, 31. o.!) S erre 
is vonatkozik, hogy „az Emberfia a 
szombatnak is Ura”, sőt az egész 
„Törvénynek”. A  Biblia szó szerin
ti, betűrágó elvakultjai a farizeusok 
voltak, amiképp ma is akadnak, fö
lös bőségben, akik mintha betűbál
ványnak tekintenék az egész Bibli
át, holott ilyesmire semmi szükség.

És mi lesz azzal a sokat emlege
tett mondattal, mely szerint „a tel
jes írás Istentől ihletett”? (2Tim 
3,16) Ez a félmondat egyazon jog
gal így is fordítható: „Minden Is
tentől ihletett írás” (hasznos a taní
tásra stb.), ennek megfelelően a 
bibliafordítások is különbözők. 
Egy biztos: a szövegösszefüggésből 
adódóan csakis ószövetségi iratok
ról van szó. Az, hogy mely könyvek 
tartoznak az Újszövetséghez, csak 
a 4. század vége felé dőlt el, bár ez
után is voltak még viták. Pál jelzett 
levelének megírásakor Újtestá- 
mentumról még szó sem lehetett,

Pünkösd hétfőjén történt az 
esemény. Solymár Péter, a gyüle
kezet lelkésze így vallott Pál apos
tol szavaival: „A reménység nem 
szégyenít meg” -  mindannyiunk 
számára valósággá vált ez az el
múlt két évben. „A gyülekezet
-  Istennek legyen hála érte -  ki
nőtte a 17 évvel ezelőtt teljesen 
önerőből, saját kezűleg épített 
imatermét. A  vasárnapi iskola, a 
konferenciák, az ifjúsági összejö
vetelek számára az épület kicsi 
lett.” így kezdte a lelkész az épí
tésről szóló beszámolóját. Még 
1994 februárjában határozta el a 
presbitérium a bővítés, építés 
szándékát. Még abban az évben 
megbízták Szák Kocsis Pál terve
zőmérnököt, hogy készítse el az 
úgynevezett látványtervet. Tet
szett a presbitériumnak a bemu
tatott terv, pályázatot hirdettek, 
és 5 vállalkozó közül az albertirsai 
Pálinkás Pál-Baksa Attila céget 
bízták meg az építéssel. A lelkész 
válláról hatalmas terhet vett le az 
öttagú építési bizottság -  lelkész 
és gyülekezet hálás nekik. Két éve
-  akkor is pünkösd hétfő volt - ,  
1995-ben volt az alapkőletétel és 
most ugyanezen a napon -  a csö-

Amikor már-már eluralkodott a 
kétség, végül mégiscsak jóra fordul
tak a dolgok. Minden akadály elhá
rult a Zsinat eredményes befejezése 
elől. A május végi -  immár huszonhe- 
tedik -  utolsó munkaülésszakon a 
Zsinat elvégezte a még hátralévő fel
adatokat, és így az erők az ünnepélyes 
záró alkalomra, a hatéves tevékeny
ség méltó befejezésére összpontosít- 
hatók.

Ehhez szükség volt a törvényhozás 
és az egyházkormányzás megfelelő 
összhangjára is. Az Országos Presbi
térium májusi ülésén, eleget téve a 
Zsinat kérésének, elrendelte -  a ne
gyedik negyedévben -  az új zsinati ta
gok megválasztását. Az egyházme
gyékben október-novemberben, míg 
az Országos Egyházban december
ben lesz a zsinati tagok megválasztá
sa. így teszünk eleget az új zsinati 
törvénynek, mely szerint mindig kell 
legyen választott zsinati tagság, mely

hiszen a négy evangélium még 
megíratlan volt. Egyébként Luther 
fordítása: ,,M inden írás, melyet Is
ten ihletett, hasznos (stb.)” így ter
mészetesen vonatkoztatható az új- 
szövetségi könyvekre is. Ilyen és 
hasonló tudnivalókkal jó megis
merkednünk, amire legalkalma
sabb új, magyarázatos Bibliánk. 
Semminek-senkinek nem tesznek 
jót azok, akik gyakorlatilag vakhi
tet követelnek, mert az sokkal 
több veszéllyel jár, mint ahogy azt 
legtöbben képzelnék.

Egyházunk legtömörebb hitval
lása: „Solus Christus" -  egyedül 
Krisztus. Számunkra a Biblia amo
lyan talapzat, s nem valami abszo- 
lútum, „tévedhetetlenített” egyen- 
érték. Igaz, témánk kényes. Ezért 
kértem D. dr. Nagy Gyula ny. püs
pök, professzor urat soraim előze
tes átnézésére, amit hálásan kö
szönök.

Dr. Bodrog Miklós

A REMÉNYSÉG NEM SZÉGYENÍT MEG
Ifjúsági Gyülekezeti Ház szentelése Csömörön
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A vendég lelkészek és az ünneplő gyülekezet 

A finn vendégek zászlós köszöntése

móri „falunapok” záróeseménye
ként a felszentelés.

A „szép pünkösd napján” hatal
mas tömeg gyűlt össze az ünnepi 
alkalomra. Falubeliek, budapesti 
és Pest megyei gyülekezetek tagjai, 
finn és német testvérgyülekezetek 
küldöttei, annyian, hogy bölcsen 
úgy készültek fel a gyülekezet ve
zetői, hogy az istentiszteletet nem 
a templomban, nem az új épület
ben -  egyikbe sem fértünk volna 
be (!) - , hanem az udvaron készí
tették elő és tartották meg.

Az egyházkerület püspöke, dr. 
Harmati Béla érkezett a felszente
lésre, Detre János esperes és Soly
már Péter helyi lelkész segített a li
turgia végzésében, és igen sok lel
kész vette körül őket és énekelte a 
szertartás során a „megerősítő” ál
dást (Confirmát). Az igehirdetés 
lP t 2,5 verse alapján az „élő kö
vekről” és a „lelki házról” szólt. 
„Az egyház születésnapján egy 
házzal több van Csömörön, és ez a 
gyülekezet háza, az ifjúság, a gyer
mekek, tehát a jövő háza!”

Az egyház spirituális közösség, 
lelki ház. A  Lélek ereje átíveli az 
évszázadokat, ezért maradhatott 
meg az egyház. Ez a ház figyelmez
tessen arra, hogy az egyház a Lélek 
helye, nem kövek épülete. A  spiri
tuális közösséget pedig arról lehet 
megismerni, hogy a Léleknek gyü
mölcsei vannak! Gondok és bajok 
között Isten akarta, hogy bennünk 
és körülöttünk épüljön valami. Le
gyen ez a ház az a hely, ahol tanul
juk és kapjuk a Lélek gyümölcseit.

Az ünnepi közgyűlést a gyüleke
zet felügyelője, Gubek Mária ve
zette le, köszöntve az összegyűlte
ket és megköszönve azt, hogy 
olyan sokan vettek részt a gyüleke
zet örömében.

Bánffy György színművész vers
mondása Reményik Sándor sza
vaival is erősítette a Lélek üzene
tét a hallgatókban.

A gyülekezet nyitottsága mutat
kozott meg abban, hogy milyen 
sok helyről jöttek el együtt ünne
pelni. A  fűm testvérgyülekezet, 
Loviisa vezetője, Veli-Matti Hynni- 
nen esperes népes csoporttal érke
zett, és bátor tettnek mondták a 
gyülekezet igyekezetét. Külön is 
köszönték, hogy a házon belül az 
egyik terem „finn szoba”. Világhí
res lett a gyülekezet, mely szerete-

téről, vendégszere
tetéről és áldozat- 
készségéről adott 
tanúbizonyságot. 
Uwe Karaupner lel
kész a német test- 
v é r g y ü le k e z e t ,  
Meldorf küldöttsé
gét hozta, és mele
gen köszöntötte a 
gyülekezetét.

Detre János es
peres a gyülekezet 
állhatatos munká
ját, a tervszerű le
bonyolítást és az 
összefogást mél
tatta. Mindez a re
ménység alatt tör
tént és nem szé
gyenültek meg. 
Bátovszky György 
polgármester sze
mélyes kötődésé
ről tett bizonysá
got. A fődolognak 
azt tartotta, milyen 
ifjúságot fogunk 
nevelni e falak kö
zött! Roszik Mihály 
az alberti szeretet
otthon igazgatója

ként kívánt áldást a gyülekezetre. 
Baranyai Csaba siófoki lelkész 
gyermekkorára emlékezett, ami
kor itt élt. A  katolikus plébános 
azt emelte ki, hogy maradandót 
nem lehet hit nélkül építeni. Dr. 
Harmati Béla püspök zárósz^vá- 
ban azt kívánta, hogy az új otthon 
szolgálja a gyülekezet közösségét.

Késő estig hullámzott a tömeg 
az udvaron és a házban, ahol sze- 
retetvendégségen találkoztak azok, 
akiket régóta kapcsolat fűzött a 
csömöri gyülekezethez.

T.

Befejezés előtt
összehívható, ha törvénymódosítás 
válik szükségessé. Erre már 1998-ban 
sor kerülhet.

A Zsinat a május végi ülésen -  
Sólyom Jenő előterjesztésében -  elfo
gadta a választásokról és a szavazásról 
intézkedő törvényt. Ennek jelentősé
ge, hogy egységessé tette az egyházban 
a vonatkozó eljárásokat. Hasonlóan 
lényeges, hogy a törvény -  a gyülekeze
ti lelkészi, illetve a püspöki szolgálattól 
eltekintve -  általános gyakorlattá tette 
a hatéves választási ciklusokat, mégpe
dig ezeknek is közös ritmust meghatá
rozva. Figyelembe véve, hogy az új egy
házi struktúra bevezetésének időpontjául 
2001. január 1-jét jelölte meg a Zsinat, 
az általános tisztújításra először 2000- 
ben kell sor kerüljön. Emiatt minden 
időközi választás is 2000. december 31- 
ig érvényes.

A Zsinat által most elfogadott XI. 
törvény egyrészt az 1966-os törvé
nyek hatályon kívül helyezéséről, il
letve az új törvények kihirdetéséről 
intézkedik. Másrészt az átmenetben 
szükséges paragrafusokat rögzít. 
Ilyen például, hogy a kerületi fel
ügyelők és az országos felügyelő 
mandátuma 2000. december 31-ével 
szűnik meg. Ezt azért is szükséges 
volt törvényileg megállapítani, mert 
az eddigiekben ezen tisztségekre 
életre szólóan választottak. Az új tör
vény ezen tisztségekre is a hatéves 
ciklusokat vezeti be.

Elfogadta a Zsinat, hogy a Teológi
ai Akadémia hivatalos neve a jövő
ben Evangélikus Hittudományi Egye
tem legyen.

' A zsinati ülésszak legjelentősebb 
feladata az elkészült törvények, illet
ve az egész törvénykönyv anyagának 
harmonizálására alakult bizottság ja
vaslatának megvitatása és a törvény- 
szövegek végleges elfogadása volt. 
Dr. Lipták András volt az előterjesztő 
a bizottság részéről.

Rögtön a törvénykönyvet bevezető 
Zsinati Hitvallásról, illetve a kifeje
zésről vita alakult ki. Többen jobb

nak tartották a zsinati alapelvek, vagy 
a preambulum megjelölést, hangsú
lyozva, hogy a hitvallás fogalom mást 
jelent, ebben az összefüggésben fél
reérthető. Végül a Zsinat mégis ki
tartott az eredeti álláspont mellett 
azzal, hogy a kifejezés -  Zsinati Hit
vallás -  egységet jelent, csak így hasz
nálható (a két szó együtt, azonos 
hangsúllyal).

A véget nem érő és bizonyára a 
jövőben is szükséges stiláris javítá
sokon túl csaknem minden törvény
ben sor került apróbb érdemi vál
toztatásokra. így például a lelkészi 
munkával kapcsolatban a szabad
ságra, nyugdíjra stb. jogosultságra 
vonatkozó szabályozás fejlesztésé
re.

Csak remélhető, hogy sikerült el
kerülni a túlszabályozás veszélyét, 
mindenesetre néhány, a gyakorlat ál
tal megkérdőjelezhető mondat kike
rült a törvénykönyvből.

A Zsinat elfogadta, hogy a törvé
nyek mellékleteként kerül rögzítés
re, mely egyházkerületek, egyházme
gyék, egyházközségek működnek a 
Magyarországi Evangélikus Egyház
ban, illetve ezek hogyan tartoznak 
össze. Számos hozzászólás, érvelés 
meghallgatása után a Zsinat úgy 
döntött, hogy a 2001-től működő há
rom egyházkerület a következő ne

veket kapja majd: Alföldi, Dunán- 
inneni. Dunántúli Egyházkerület.

Elfogadta, illetve tudomásul vette 
a Zsinat -  az elnökség előterjesztésé
ben -  a június 21-i, szombati záró al
kalom programját. Először a záró 
ülésre kerül sor a Deák téri Gimnázi
um Dísztermében. Ennek napirend
jén a huszonhetedik ülés jegyző
könyvének az elfogadása mellett a 
Zsinat elnökeinek -  Andorka Rudolf 
és Reuss András -  értékelő előadásai 
szerepelnek. Az ülés tervezett időtar
tama 10-11 óra 30 perc. Az ülésre 
meghívást kapnak azok a korábbi zsi
nati tagok is, akik különböző okokból 
nem vettek mindvégig részt a munká
ban, de a Zsinathoz tartoztak.

12-13 óra 30 percig kerül sor a 
Deák téri templomban a záró úrva
csorái istentiszteletre, melyen D. 
Szebik Imre püspök hirdeti majd az 
igét. Az istentisztelet, akár csak 
1991-ben a nyitó istentisztelet volt, 
természetesen nyilvános. Felemelő 
volt a májusi ülésszakon, amikor a 
Zsinat, Mekis Ádám vezetésével az 
istentiszteletre kijelölt tizennégyes 
számú -  nem könnyű -  liturgiát gya
korolta. A sok-sok, olykor indulatok
tól sem mentes vitát követően Isten 
dicsőségére zengett a közösséget te
remtő ének, táplálva a reményt, hogy 
volt értelme a nehéz munkának, az 
új törvények valóban a megújulást 
fogják szolgálni.

Frenkl Róbert

MEGHÍVÓ
Egyházunk 1991-ben megválasztott Zsinatának mandátuma 

1997-ben lejár. A Zsinat záró ülése és istentisztelete 1997. június 
21-én, szombaton lesz. A Deák téri Evangélikus Gimnázium dísz
termében 10.00 órakor kezdődő záró ülésen dr. Andorka Rudolf és 
Reuss András, a Zsinat elnökei tekintik át az eltelt időt és az el
végzett munkát. A Deák téri evangélikus templomban 12.00 óra
kor kezdődik az istentisztelet, melyen igét hirdet D. Szebik Imre 
püspök, majd úrvacsoraosztás következik.

Egyházunk minden érdeklődő tagját meghívja a Zsinat elnök
sége.
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Istenem,
őrizd az embereket,
add, hogy enyhet adó árnyékodban
kipihepjék magukat
Félelem szorítja össze szívüket
menekülnek,
mint vad a vadász elöl.
Félnek és remeg a szívük, 
mint a madárfíaké, 
akik nem látják anyjukat 
Óvó kezeddel boríts be minket 
Akkor majd érezzük, 
hogy biztonságban vagyunk 
Nálad.

„FOLYTATÁSA KÖVETKEZIK”

Egy gyerm ek keres i o tth o n á t
1 2. rész

A füstbe ment utazás, a maláriaroham, a buangi-i 
kórházban töltött napok gyorsan feledésbe merültek. 
Ismét Raongban voltunk, ahol a bennszülött gyereke
ket tanítottam. Az iskola az őserdő fái között állt. Tu
lajdonképp nem volt messze a kikötő, csak az utak 
minősége miatt nem beszélhettünk valódi „közelség
ről”.

Raongban Gudrun, a kislányom otthon érezte ma
gát. Sok látnivalóban és élményben volt része. No 
meg ott voltak a nagyobb lányok, a diákjaim, akik sza
bad idejükben játszottak vele, és elvitték sétálni a 
dombok között. A világ telis-tele volt örömmel, és 
mindennek megvolt a maga rendje.

Néha azonban aggodalom fogta el Gudrunt. Külö
nös aggodalom. Emlékszem, mikor egy este elgondol
kodva ült az ágyban, és a kis karját nézegette. Egy 
anyajegyre mutatott:

„Mindig nagyobb lesz, mama” -  mondta.
„Persze! Ahogy te nősz, úgy nő az anyajegy is.” 
Gudrun elégedetten fészkelte be magát a takaró 

alá, majd ezt mondta:
.Akkor hamarosan én is teljesen barna leszek.”
Azt hiszem, ez volt az első eset, hogy kislányom el

gondolkodott azon, miben is különbözik ő játszótár
saitól. A szíve mélyén szomorkodott amiatt, hogy a 
többiek szép barnák, ő meg csak fehér.

Kicsit később, amikor rájött, hogy az anyajegy még
sem nő olyan gyorsan, újabb ötlete támadt. Ha az új- 
guineai asszonyoknak valamit cipelniük kell, azt háló
ból készült zsákba rakják. Ezek a zsákok színes fona
lakból készülnek, és a fejükön hordják őket. A zsák 
hosszú fülét a fejükre akasztják, és a teher úgy lóg a 
hátúkon, mint valami hátizsák". HaszíiSIjSk'ézt kiSébb'"" 
és nagyobb dolgok szállításánál is: gyümölcsöt, bozót

vágó kést, tűzifát, de még gyerekeket is cipelnek így. 
Kisbaba korában Gudrunt is hordták így az iskolás lá
nyok, órák hosszat hegyre föl, hegyről le. Később ő is 
kapott egy zsákot, amiben olykor egy sültkrumplit, 
egy banánt, vagy egy játékot hurcolt.

Egy napon tűzifával rakta teli a zsákját. Sőt nem 
csak egyet, de hármat-négyet magára aggatott. Mind 
teli volt tömve fával. „Hát ezt meg mire véljem?” kér
deztem tőle meglepetten. Büszkén válaszolta: „Ha 
olyan nehéz dolgokat cipelek, mint a többiek, talán én 
is olyan szép barna leszek, mint ők.”

Hát megint csak előkerült a vágy, hogy olyan le
gyen, mint a többiek. Mint a legtöbb gyerek, ő is arról 
álmodott, hogy tartozhasson valahová, és ne legyen 
kirekesztve. Mint a legtöbb misszionárius gyereke, ő 
is szenvedett amiatt, hogy sokszor kilóg a sorból -  
akár akarja, akár nem.

Izraellel a harci kocsikat a hettiták ismertették meg. 
Ezeken a harci kocsikon hárman álltak: a kocsis, a pajzs
hordozó és a tulajdonképpeni harcos. Ezzel szemben az 
egyiptomiaknak csak két emberük volt a harci szekéren. 
Hány olyan bibliai történetet ismersz, melyben szó van 
harci kocsikról?

Humorzsák
Tamáska elbliccelte a tanulást, és készületlenül ment a hit

tanórára. A dolgozatírásnál az üres lapra a következőt írta:
-  Erre a kérdésre csak az Úr ismeri a választ.
A hitoktató a következőképpen értékelte a dolgozatot:
- A z ú r  jelest érdemel, neked viszont sajnos, be kell ér

ned egy elégtelennel.
*

A hittanórán Jónásról és a cetről esik szó.
-  El tudtok képzelni ennél nagyobb csodát? A hal elnyeli 

Jónást, aztán sértetlenül a partra teszi?
Juditka jelentkezik:
-  Nagyobb csoda lett volna, ha Jónás nyelte volna le a 

cethalat!

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

Az egyház történetének legna
gyobb személyiségei között -  em
berileg szólva -  éppen Athanasius- 
nak, az ókori Luthernek érdeme, 
hogy a keresztyén vallás központi 
tanítása, a megváltásról szóló tan, 
tisztán maradt ránk.

A 300-as évek elején Arius ale
xandriai presbiter azt az elvet ter
jesztette, amit a mi korunkban ra
cionalizmusnak nevezünk, hogy ti.

Az igazság tanúja
Krisztus nem volt egylényegű az 
Atyával, hanem teremtett lény, ha 
különösebb helyzetben is volt, 
mint a többi teremtmények. A 
gondolat sok követőre talált, mivel 
a pogányságból csak nem régen át
tért embereknek könnyű volt az 
ilyen Krisztust megérteni, aki így a 
pogány félistenekre emlékeztetett.

Volt azonban ennek a gondolat
nak sok ellenfele is. Különösen

Athanasius figyelt fel rá, mivel ebben 
a felfogásban magának a keresztyén 
vallásnak az ütőerejét fenyegette ve
szedelem. Sokat harcolt a tiszta taní
tásért. A középkori hagyomány neki 
tulajdonítja azt a hitvallást, amit mi 
hosszúsága miatt nem használunk az 
istentiszteleteken, és talán nem is is
merjük igazán, limaiért nagyon sok 
üldöztetésben volt része, de megma
radt az igazság tanújának.

VEDD ES OLVASD!
Kedves Gyerekek!
Elmúlt a Pünkösd, végétért a pünkösdváró rejtvényso

rozat. A megfejtést nem sokan küldtétek be, de azért na
gyon örülök, hogy néhányan velem játszottatok. Mindhá
rom rejtvényt Robotka Anita Egyházasdengelegről és 
Novák Kinga Veresegyházáról küldte be, egy-egy helyes 
megfejtés érkezett Janiga Lillától Szentesről és Krausz 
Erikától Györkönyből. Mindnyájuknak gratulálok és re
mélem, nem utoljára hallottunk egymásról. Közben egy 
csodálatos dolog történt velünk: május 14-én megszüle
tett a kislányunk, Noémi. Most, hogy kicsi még, nem min
dig értjük meg, mit szeretne, de nagyon igyekszünk csupa 
jó t adni neki, éppen azt, amire szüksége van. Most értet
tük meg igazán azt az igét, ami az utolsó rejtvény végéről 
sajnos valahogy kimaradt, ezért utólag és egy időre bú
csúzóul küldöm nektek Lukács 11,11-13-at. Aki tehát 
úgy érzi, szüksége lenne Isten Lelkének az erejére, sza
badságára, békéjére, tisztaságára, támogatására, az for
duljon Hozzá, mint mennyei Atyához -  velünk együtt -  
bizalommal!

Szeretettel: Timi néni

TUD O D -E...?

m ilyen  v o lt a h a rc i kocsi?

ATHANASIUS HITVALLÁSA 
a z  a riá n u s o k  e lle n

1 Aki üdvözülni akar, annak mindenekelőtt az egye- 
temes-

2 keresztyén hitet kell megtartania, mert aki ezt nem 
őrzi meg teljesen és sértetlenül, az kétségtelenül 
örökre elkárhozik.

3 Az egyetemes-keresztyén hit pedig ez: az egy Is
tent a háromságban a háromságot pedig az egység
ben tiszteljük;

4 s ne keverjük össze a személyeket, se a lényeget 
szét ne válasszuk.

5 Más személy ugyanis az Atya, más a Fiú, más a 
Szentlélek:

6 de egy az Atya, a Fiú és a Szentlélek istensége, 
egyenlő a dicsőségük, egyformán örök a fenségük.

7 Amilyen az Atya, olyan a Fiú, olyan a Szentlélek is:
8 Nemteremtett az Atya, nemteremtett a Fiú, 

nemteremtett a Szentlélek.
9 Végtelen az Atya, végtelen a Fiú, végtelen a Szent

lélek.
10 Örökkévaló az Atya, örökkévaló a Fiú, örökkévaló 

a Szentlélek, -
11 de mégsem három az örökkévaló, hanem egy az 

örökkévaló.
12 Ugyanígy nem három a nemteremtett, s nem há

rom a végtelen, hanem egy a nemteremtett és egy 
a végtelen.

13 Hasonlóképpen: mindenható az Atya, mindenható 
a Fiú, mindenható a Szentlélek;

14 de mégsem három a mindenható, hanem egy a 
mindenható.

15 Ugyancsak: Isten az Atya, Isten a Fiú, Isten a 
Szentlélek,

16 de mégsem három az Isten, hanem egy az Isten.
17 Ugyanígy: Úr az Atya, Úr a Fiú, Úr a Szentlélek, 

de mégsem három az Úr, hanem egy az Úr.
19 Mert amiképpen a keresztyén igazság arra késztet, 

Irogy mindegyik személyt külön-külön Istennek s 
Úrnak is valljuk, -  ugyanúgy az egyetemes-keresz
tyén hit nem engedi, hogy három Istenről vagy Úr
ról beszéljünk.

20 Az Atyát senki sem alkotta, se nem teremtette, se 
nem szülte.

21 A Fiú egyedül az Atyától van, -  nem alkottatott, 
nem teremtetett, hanem született.

22 A  Szentlélek az Atyától és a Fiútól -  nem alkotta
tott, nem teremtetett, se nem született, hanem jön.

23 Egy tehát az Atya, nem három Atya, egy a Fiú, 
nem három Fiú, egy a Szentlélek, nem három 
Szentlélek.

24 Ebben a háromságban pedig nincs elsőbb és ké
sőbbi, nincs nagyobb és kisebb,

25 hanem mind a három személy egyformán örökké
való és egymással egyenlő: s ezért -  ahogy előbb 
már mondtuk -  a háromságot minden esetben az 
egységben, az egységet pedig a háromságban kell 
tisztelnünk.

26 Aki tehát üdvözülni akar, az így vélekedjék a 
Szentháromságról.

27 Az örök üdvösséghez azonban szükséges, hogy bi- 
zodalmas hittel higgye Jézus Krisztus Urunk 
emberrélételét is.

28 Az tehát az igaz hit, hogy higgyük és valljuk: a mi 
Urunk Jézus Krisztus Istennek a Fia -  Isten is és 
ember is:

29 az Atya lényegéből az idő előtt született Isten, -  s 
az anya lényegéből az időben született ember.

30 Egészen Isten, egészen ember, -  értelmes lélekkel 
és emberi testtel.

31 Egyenlő az Atyával istensége szerint, kisebb az 
Atyánál embersége szerint.

32 S jóllehet Isten és ember, mégsem két, hanem egy 
Krisztus.

33 Egy pedig nem úgy, hogy az istenség testté válto
zott, hanem úgy, hogy Isten magára öltötte az em
berséget.

34 Tfeljesen egy, nem a lényeg egybeolvadása, hanem 
a személy egysége miatt.

35 Mert amint az értelmes lélek és a test egy ember, 
úgy az Isten és ember is egy Krisztus;

36 aki üdvösségünkért szenvedett, leszállt a pokolba, 
feltámadt a halálból,

37 fölment a mennybe, az Atya jobbjára ült, onnan 
jön el megítélni az élőket és a holtakat,

38 eljövetelekor minden embernek saját testében fel 
kell támadnia és cselekedeteiről számot kell adnia;

39 s akik jót cselekedtek, az örök életre jutnak, akik 
rosszat, az örök tűzre.

40 Ez az egyetemes-keresztyén hit; aki ezt nem hiszi 
bizodalmas és tántoríthatatlan hittel, az nem üdvö- 
zülhet.

A MEVISZ Keszőhidegkútra szervezett gitártábo
rára (1997. július 12-20.) a jelentkezés meghosszab
bított határideje: 1997. június 20. Jelentkezést júni
ustól a MEVISZ iroda fogad. (MEVISZ Könnyűzenei 
szakcsoport 1085 Bp., Üllői út 24. Tlel.: 117-16-71)

A kanadai Sudbuiy-ben ez év július 13-21. 
között lesz a Fizikai Diákolimpia, melyre a 
fizikából legjobb öt magyar diák utazik ki. Az 
öt diák között van Kovács Gábor, a soproni 
Evangélikus Gimnázium (Líceum) IV. osztályos 
tanulója is.

Örömmel gratulálunk soproni diákunk ered
ményéhez és kiváltuk Isten áldását a verseny
ben való helytállásban.

Hazaérkezése után megkeressük majd, hogy 
élményeit megoszthassa lapunk olvasóival is.

Géza fejedelem ről
-1000 éve halt meg -

A  900-as évek utolsó harmadára megérett a helyzet a 
magyarság számára is az államalapításra.

Géza (940-997) fejedelem (kb. 972-997) Gyula erdé
lyi főnök leányát, a keresztyén Saroltát vette feleségül. 
Ennek a házasságnak, és a többszöri csatavesztésnek tu
lajdonítható, hogy felhagyott harcias politikájával; a ki
békülést kereste a szomszéd népekkel, és 975 körül meg- 
keresztelkedett -  valószínűleg a keleti szertartás szerint. -

Egyidejűleg erősödött a nyugati befolyás. I. Ottó né
met császár -  értesülve Géza béketörekvéseiről -  Brúnó 
verduni püspököt küldte hozzá követként (972), majd 
pedig 12 magyar járt követségben Ottónál, Quedlinburg- 
ban (973). Ezután nyitotta meg országát a nyugati hitté
rítők előtt: nemcsak német, hanem szláv és olasz papok 
is végezték a térítés munkáját.

Géza második felesége, Adelhaid, az első keresztyén 
lengyel király, Micziszláv leánya volt; így a lengyel és 
cseh térítők is bekapcsolódtak az itteni misszióba. E  há
zassága révén kötött magyar-lengyel szövetséggel igyeke
zett biztosítani magát a német császár esetleges hatalmi 
igényeivel szemben.

993-ban jö tt be Adalbert prágai püspök, és vele 
Asztrik cseh bencés. Adalbert keresztelte meg Géza fiát, 
Vajkot, és magát Gézát is megszilárdította keresztyén hi
tében.

Jellemző Gézára, hogy korábban a pogány isteneknek 
áldozott, később pedig erőszakos eszközökkel is térített. 
A  pannonhalmi apátságnak is ő  vetette meg az alapjait.

Fiának Gizella keresztyén bajor hercegnőt választotta 
feleségül, akivel ismét németek, világi nemesek és térítő 
papok sokasága jö tt be az országba.

A  hagyomány szerint Géza v é r e s  kezű volt a láza
dókkal, de b ő  kezű az idegen lovagokkal szemben.

Géza állam- és egyházszervezési tevékenységét a ké
sőbbi feldolgozások kizárólag fiának tulajdonították, de 
Vajk (I. István) arra az alapra épített, amelyet apja ve
tett meg.

Ez az alap stabilnak és időtállónak bizonyult.
B.B.

Olvasásra váró könyvek -  
íróasztalomon

Si vis amari, ama.
(Seneca)

„Ha azt akarod, hogy szeressenek, te is szeress” -  
mondta, írta a római filozófus, államférfi Kr. u. 4-65 
között. Mintha az ő  szavai nyomán készült volna 
H e r t e l e n d i  P é t e r  és P a n n o n h a l m i  
Z s u z s a  csodálatos kis füzete a „ L e n n i ,  
t e n n i ,  é l n i ,  h i n n i ,  s z e r e t e t b e n ” -  
gondolatok egy-egy mondatban a szerétéiről.

Senki sem szeretne SZERETET nélkül élni. 
* * *

A kereszt a SZERETET gyümölcse.
• * *

SZERETET nélkül nincs lelki élet, 
de emberhez méltó élet sincs.

*  *  *

Ahogy a nap gyümölcsöket érlel, éppen úgy 
a SZERETET életeleme az embernek.

*  *  *

A legnagyobb emberi elkötelezettség 
a SZERETET.

Már a könyvecske borítóján lévő kép -  kismadár ete
ti fészekben lévő fiókáját -, P a n n o n h a l m i  
Z s u z s a  szeretettel készült kedves kis rajza árulkodik 
az összeállítás tartalmáról. Hitet, szeretetet sugárzó bá
jos rajzai végigkísérik H e r t e l e n d i  P é t e r  szív- 
vel-lélekkel válogatott mondatait: az isteni SZERETET  
korlátlan, határtalan és átölelő. -  Csak a szeretet számít, 
mert az marad meg örökké. -  Szeretni itt és most, az em
berrel szemben, de a háta mögött is .-  A z élet legszüksé
gesebbje a szeretet. -  Szeretet nélkül nincs lelki élet, de

emberhez méltó élet sincs. -  Dárius minden kincsénél 
értékesebb a szeretet. -  A  cselekvő szeretet mindennapi 
életednek egy lépcsője fölfelé. -  A  szeretet rámutat a lé
lekre m int végtelen értékre.

,^4 szeretetet ne keressük a kéklő messzeségben, azt 
nem árulják a butikokban, supermarketekben, áruhá
zakban, az ott lakik mindenkinek a saját szívében” -  ír
ja a szerző, és Tolsztojt idézi: ,„Az ész nem tanított meg 
semmire, minden bölcsességet, amit tudok, a szív adta 
meg.” Útmutató gondolatok, őszinte szavak -  P a n 
n o n h a l m i  Z s u z s a  keramikus szobrászmű
vész csupa szeretetet, szépséget, örömet sugárzó raj
zaival.

Schelken Pálma

T e o ló g ia i  k o n f e r e n c i a  a  z s i d ó s á g  é s  
k e r e s z t é n y s é g  k ö z ö s  k é r d é s e i r ő l

Május 29-től június 2-ig Budapesten ülésezett az Eu
rópai Evangélikus Egyházak Egyház és Zsidóság Bi
zottsága (LEKKJ).

Az egész Európát képviselő, elsősorban teológiai 
alapkérdéseket feldolgozó munkacsoport ez évi talál
kozójának címe: Törvény és Kegyelem a zsidó és a ke
resztény tradícióban. Az ülést dr. Christoph Ehricht 
greifswaldi teológus vezette, aki 6 évi elnöki ciklusát fe
jezte be Budapesten. Helyét egyhangú választás nyo
mán D. Szebik Imre, a Magyarországi Evangélikus 
Egyház Északi Egyházkerületének püspöke vette át, 
aki a következő években tölti be a nemzetközi grémium 
elnöki tisztét.

A konzultáción elsősorban magyar előadók referátu
mai nyomán nyűt lehetőség eszmecserére. Dr. Cserháti 
Sándor evangélikus professzor, dr. Schweitzer József 
professzor, országos főrabbi, dr. Lazarovits Ernő pro
fesszor és Béres Ihmás debreceni evangélikus lelkész 
tartottak előadásokat

A találkozó két kiemelkedő színfoltja a péntek esti, a 
Rabbiképző Intézetben tarto tt istentiszteleten való 
részvétel és a vasárnap esti, a  vendéglátó Evangélikus 
Egyház által adott ökumenikus fogadás v o lt melyen D. 
dr. Harmati Béla püspök köszöntötte a különböző 
felekezetek, az izraeli nagykövetség és a  Miniszterelnö
ki Hivatal reprezentánsai előtt a külföldi vendégeket



RAJKA PÜNKÖSDI ÜNNEPE  
• •
Ünnepeltek és emlékeztek a kitelepítettek

1945. január 27-én, vasárnap hi
deg, téli reggelre ébredtek a raj
kaiak. A falut vastagon lepte be a 
hótakaró. Ezen a napon döntöttek 
néhányan úgy, hogy összecsoma
golnak és elhagyják szülőfalujukat. 
Ok akkor még önként, saját elha
tározásból fogták kezükbe a ván
dorbotot.

Február 4-én a jaltai konferen
cián Roosevelt, Churchill és Sztá
lin paktumot köt, aminek eredmé
nyeként többek között a Magyar- 
országon élő összes német nemze
tiségű elveszíti magyar állampol
gárságát. Megteremtődnek az elő
feltételei a későbbi kitelepítésnek.

Március hónapban a frontvonal 
egyre közelebb kerül Rajkához. 
Ennek hatására több család, job
bára félelemből úgy dönt, hogy ki
vándorol Németországba.

Április 2-án, húsvét hétfőn, egy 
gyönyörű tavaszi napon megjelen
tek az első orosz katonák a falu
ban. A  német Wehrmacht szinte 
semmi ellenállást nem tanúsított. 
A lakosság félelmes napokat élt át,

mert teljesen védtelenek voltak a 
harcoló orosz csapatok tagjaival 
szemben. A katonák fosztogattak 
és erőszakoskodtak.

Május 8-án aztán véget ért a há
ború. A templomokban, így a raj
kai templomban is megkondultak 
a harangok. A  rajkai németek szá
mára azonban ez a nap nem a vár
va várt megbékélés időszakát hoz
ta el, hanem a kétségekkel teli bi
zonytalan időszakot. Egyre világo
sabb lett, hogy el kell hagyniuk 
szülőföldjüket.

Nyáron megérkeztek az első 
„telepesek”. És később, ahogy in
dultak a vagonok és egyre több lett 
az üresen álló ház, úgy jöttek egy
re többen idegenből és foglalták el 
az üresen maradt házakat.

A vonatok először Zaneggbe 
vitték a földönfutókat, majd cso
portokba sorolták őket. A  kitelepí
tettek többségét Németországba 
vitték tovább, kisebb részük pedig 
Ausztriában maradt. Az emberek 
új hazát találtak, de a szülőfaluhoz 
a mai napig hűségesek maradtak.

Ezt az állítást igazolta pünkösd 
vasárnapja Rajkán. Nemcsak a bú
csú miatt voltak sokan a faluban, 
hanem azért is, mert ez a vasárnap 
egyben a templomszentelési ünnep 
is, és ezen a vasárnapon buszokkal 
és autókkal látogatnak haza az egy
kor kitelepítettek. Most is majdnem 
megtelt a templom az emlékektől 
könnyező idős emberekkel. Az ün
nepi úrvacsorái istentiszteleten Kiss 
Miklós Mosonmagyaróvár-rajkai és 
Szimon János soproni lelkész szol
gált német nyelven.

Ezt az ünnepet arra is felhasz
nálták az Ausztriában letelepedett 
rajkaiak, hogy átadják azt az 
összeget, amit a jelenleg a Baden 
melletti Unterwaltersdorfban élő 
Hans Tanninger gyűjtött a temp
lom ablakainak javítására. A  gyü
lekezet lelkésze a szülőföld szere- 
tete és az óhaza lelki otthonához, 
a templomhoz való ragaszkodás 
ékes bizonyítékaként köszönte 
meg a gyűjtésből felajánlott össze
get.

Kiss Miklós

HAT EV MUNKAJA MERLEGEN
A Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat 1997. évi közgyűlése

A Magyar Ökumenikus Szeretet
szolgálat 1997. május 7-én tartotta 
szokásos évi közgyűlését a Szeretet
szolgálat XIII. kerületi Szociális Köz
pontjában, amelyen jelen voltak a 
Szeretetszolgálatot alapító protes
táns, ortodox egyházak és a karitatív 
szervezetet támogató magánszemé
lyek képviselői.

Az 1997-es közgyűlés nem csak a 
Szeretetszolgálat előző évi munkáját 
értékelte, hanem áttekintette a meg
alakulása (1991) óta végzett tevékeny
ségét. Ahogy azt Jürgen Gohde lelkész, 
a Német Protestáns Szeretetszolgálat 
elnöke köszöntőjében megfogalmazta, 
a Magyar Ökumenikus Szeretetszolgá
lat létrehozása óta végzett áldozatos 
munkájának gyümölcseként ma már 
az európai protestáns segélyszerveze
tek közössége teljes jogú tagjának te
kintik. Igen figyelemreméltónak ne
vezte azt a fejlődést, amit a Szeretet
szolgálat a hazai finanszírozás tekinte
tében (az összköltségvetésének már 
48%-a hazai forrásból származik), és a 
nemzetközi segélyszervezeti tevékeny
ségével elért.

Lehel László lelkész igazgató be
számolójában külön , kiemelte, hogy 
az 1996-os év a Szeretetszolgálat hazai 
szociális területen folyó tevékenységé
nek kiszélesítésében és fejlesztésében 
telt. A Szeretetszolgálat budapesti 
(XIII. kerületi, XXIII. kerületi) és 
vidéki (Miskolc, Debrecen) szociális 
központjaiban komplex rendszerben 
-  munkaközvetítéssel és szociális ta
nácsadással -  segít a szükséget szen
vedőkön, természetesen figyelembe 
véve a helyi sajátosságokat, lehetősé
geket. Debrecenben például telefo

nos lelki segélyszolgálatot és nyugdí
jas tanácsadást is működtet a helyi 
szociális központ.

Az 1996-os esztendő egyik leg
fontosabb eredményének tekintet
te, hogy a támogató magánszemé
lyek száma megsokszorozódott és 
ezáltal is lehetővé vált a hazai szo
ciális tevékenységnek a kibővítése, 
így a Szeretetszolgálat új szociális 
központot és egyben családsegítő szol
gálatot nyitott Budapest XXIII. ke
rületében, Soroksáron. A későbbi
ekben a központban házi betegápo
lási és gyermekjóléti szolgálatot, va
lamint szociális munkásképzést is 
indítanak.

Az igazgató említést tett még be
számolójában a menekültügyi munká
ról -  ami magában foglalja az Erős
pusztai Menekülteket Befogadó Át
meneti Otthonban elhelyezett mene
kültek, menedékesek ellátását és a 
Budapesten működő Idegenjogi és 
Menekültügyi Ihnácsadó Irodát -  
amely nagyfokú elismerésben része
sült a kormányzat részéről. Ennek leg
főbb bizonyítéka, hogy a Menekült- 
ügyi és Migrációs Hivatal által mű
ködtetett menekülttáborokban a Me
nekültügyi Iroda munkatársai nyújt
hatnak tanácsadást a menekültelmek 
az őket érintő jogi problémákban.

A nemzetközi segélyprogramok
kal kapcsolatban elmondta, hogy a 
Szeretetszolgálat évek óta résztvevő
je a Közép- és Kelet-Európábán -  a 
nemzetközi egyházi segélyszerveze
tek által -  szervezett humanitárius 
akcióknak, és ma már elmondható, 
hogy részvétele természetes ebben a 
térségben egy induló segélyakcióban.

A továbbiakban részletesen beszá
molt a Bosznia-Hercegovinában, Bi- 
jeljinában működő iroda munkájáról, 
valamint a legismertebb tevékeny
ségről Csecsenföldön. Groznijban 
élelmiszerosztással, ingyenkonyhával 
és a mezőgazdasági termelés újjá
élesztésével összefüggő programok
kal segít a sokat szenvedett lakossá
gon és külön elismeréssel szólt azok
ról a munkatársakról, akik a legve
szélyesebb időkben sem hagyták ma
gukra a Groznijban rekedt menekül
tek ezreit. A szakmailag megalapo
zott karitatív munkának egyik legna
gyobb elismerése, hogy ezen prog
ramjait számos nyugat-európai egy
házi segélyszervezet jelentős összeg
gel támogatta.

Dr. Bölcskei Gusztáv református 
püspök, a zsinat lelkészi elnöke hoz
zászólásában arról szólt, hogy nagy 
szükség lenne az egyházi szociális te
rületen dolgozók szakmai továbbkép
zésére és hitbéli erősítésére. Elismerő
en szólt a debreceni Szociális Köz
pont munkájáról.

Dr. Harmati Béla evangélikus püs
pök, az Ökumenikus Ihnács elnöke 
fontosnak tartotta, hogy az egyházak 
szolgálata ott jelenjen meg, ahol a 
legnagyobb szükség van: az egyre nö
vekvő számú szegény nagycsaládosok
nál, nyugdíjasoknál, munkanélküliek
nél. Mivel a Szeretetszolgálat folya
matosan szélesíti hazai szociális 
munkájának tevékenységi körét, 
ezért az Ökumenikus Ihnács nem
csak rendkívül elégedett és hálás, ha
nem nagyfokú támogatásáról is biz
tosította a jövőre nézve.
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Nagypénteki gyávaság, húsvéti kétkedés, pünkösdi diadal
Nehéz észérvekkel megmagya

rázni Jézus Krisztus halálból való 
új életre kelését, feltámadását. 
Sokféle elgondolás, magyarázat, 
felfogás, találgatás, érvelés, cáfo
lás található az elmúlt ezerkilenc- 
százhatvan évben!

Most arra szeretném felhívni a 
figyelmet, hogy figyeljünk a tanít
ványokra! Mit jelez a viselkedé
sük, milyen lelkiállapotról, maga
tartásról értesítenek minket az 
evangéliumi tudósítások?

Nagypénteken gyávák. Hagyják 
Jézust elfogni, majd szétfutnak. 
Csak Péter követi Mesterét a főpa
pi udvarba. Aztán éppen ő, a kő
szikla, a vezér, a nagyszájú három
szor tagadja le gyávaságból, félsz- 
ből, hogy ismeri Jézust, a Názáre- 
tit. De hát megmondta ezt előre az 
ő Ura! Túdta Jézus, mit várhat a ti
zenkettőtől!

Jánosról is csak annyit tudunk 
éppen János evangéliumából, 
hogy ott van a Golgotán a kereszt 
alatt. Viselkedéséről, cselekvésé
ről azonban nem értesülünk.

A  tanítványok félelme húsvét 
után is tart. Hiába jelenti Mária 
Magdolna, hogy találkozott a fel
támadt Úrral, Péter és János is 
megtekinti az üres sírt. Az em- 
mausi tanítványok újra megteszik 
a hatvanfutamatnyi utat, hogy hí
rül adják csodálatos élményüket: a 
feltámadt Krisztus velük ment az 
úton! A tanítványok zárt ajtók mö
gött ülnek. Igaz, már együtt van a 
tizenegy, s talán mások is, de félel
mükben bezárkóznak. Megjelenik 
köztük aztán zárt ajtókon át az élő 
Jézus Krisztus. Tamás nincs jelen. 
Nyolc nap múlva Thmás is meg
győződhet a csodáról: Boldogok, 
akik nem látnak és hisznek! -  hang
zik hozzá személyesen Jézus szava. 
A  kétség és a tétovaság azután osz
lik, hiszen a Genezáret tava mel
lett Galileában megkapják az igazi 
„eligazítást”! De még nem lépnek 
ki a zárkózottságból. Nem emberi 
erő viszi tovább az evangélium 

- ügyét,, emberek által, d e  nem -em
beri erővel.

A  Szentlélek tüzekiéggtr a kétsé
geket. A  Szentlélek zúgó szélfúvása 
hatalmas erővel sodoija előre a ta
nítványokat az örömhír terjeszté
sének munkájában.

A z Élő Krisztust hirdetik. Isten 
Egyszülött Fiáról tesznek bizony
ságot! A  Megváltóról! A Csodála
tosról! Aki él és ígérete szerint 
nem hagyja egyedül azokat, akik 
Benne, a Feltámadottban, a Meg
váltó Úrban hisznek: küldi a Szent
leiket, a Paraklétoszt az övéihez!

Hogyan lehetne többé félelem, 
gyávaság, kétségeskedés, tétova
ság! Péter nyilvánosan prédikál 
Jeruzsálem ellenséges hatalmas

ságainak karhatalma fenyegetésé
ben is. A tanítványok minden em
berhez anyanyelvén szólnak. És 
nincs aggodalom: ha meg kell hal
ni az IGE hirdetése miatt, az 
evangéliumért, ám legyen: hiszen 
Jézus él!

A pünkösdi diadal nem ért vé
get a Megváltó kortársainak halá
lával: jött a második nemzedék, 
meg a harmadik tanítványi sereg. 
És egyre többen! Ki tudja, hánya
dik nemzedék vagyunk mi, a hu
szadik század végének tanítványi 
serege! Vének és csecsemők, meg
hívottak és kiválasztottak.

Mi adott erőt Krisztus tanítvá
nyainak a nagypénteki gyávaság, a 
húsvéti tétova kétségeskedés után, 
hogy a pünkösdi diadal azóta sem 
ért véget? Mert a nagypénteki gyá
vaság emberei kétségeskedését és 
tétovaságát teljesen eloszlatta az, 
hogy az élő Jézussal találkoztak! 
Nem is egyszer! Tőle kaptak erőt, 
mert megígérte a Szentlélek segít
ségét.

A tanítványok hittel várták a 
pünkösdi csodát. És a csoda meg
történt! Szélzúgással és kettős tü
zes nyelvekkel szállt rájuk a Szent- 
háromság harmadik személye! A 
húsvéti feltámadás, a nagypénteki 
megváltó halál most kapott teljes 
megértést, vált igazán serkentő, le
győzhetetlen erővé. Nem filozofál- 
gatás, nem ideológia, nem tan,

sem nem tudomány ad erőt Jézus 
Krisztus követőinek, hanem a 
Szentlélek által való megbizonyo
sodás élő Krisztusunkról.

Élő Urunk van!
Élő Urunk ad erőt Szentlelke 

által. Ettől a mennyei erőtől áthat
va, második évezrede mindig új 
meg új seregek sereglenek Jézus 
Krisztus evangéliumának meghall
gatására és hirdetésére, tovább
adására.

Elöl, előttünk lobog a Királyi 
zászló! Tündököl a Kereszt titka! 
Több és más is működik itt, mint 
propaganda, fizetség, haszonkulcs, 
érdekszövetségek földi összefonó
dása.

Valami több és nagyobb: az 
egész Világmindenséget átható 
HATALOM!

Emberi nagypénteki gyávaság, 
húsvéti tétova kétségeskedés! El
tűntél a pünkösdi Lélek diadalá
ban!

Hol tartasz lelki életedben Test
vérem? Nagypéntek? Húsvét? Pün
kösd? Gyáva lapulás? Tétova bi
zonytalanság? Emberi földhöz ra
gadt remegések?

Kövesd a Királyt! A Királyi 
zászlót! Értsd meg a kereszt és a 
húsvéti sír titkait! Jézus Krisztus 
tegnap és ma és örökké ugyanaz: 
lelked megváltója, életed értelme, 
hited Királya! Övé a diadal!

Gömöry József

ARANYDIPLOMA

Dr. Molnár Rudolfnak, akit 50 
évvel ezelőtt (1947. június 10.) 
avattak doktorrá a Pécsi Erzsébet 
Tudományegyetem auditóriumá
ban, most május 31-én az egyetem 
jogutódja, a Janus Pannonius T u
dományegyetem rektora arany
doktori diplomát nyújtott át ünne
pélyes keretek között, 34 más ki
tüntetettel együtt. Az örömdokto
roknak (ahogy ezt Finnországban 
nevezik) az egyetem rektora ünne
pi fogadást adott, melyen az ünne
peltek és azok hozzátartozói is je
len voltak.

Dr. Molnár Rudolf, ma is érvé
nyes magyar útlevéllel, mint ma

gyar állampolgár is, látogatott ha
za. 1957-ben a Türkui Egyetem 
meghívására a humanisztikai kar 
magyar nyelvi tanáraként utazott 
családjával együtt Finnországba. 
D. Ordass Lajos akkori Déli Egy
házkerületi püspök igazolása sze
rint őt meghatározatlan ideig sza
badságolta és a Déli Egyházkerület 
lelkészi jellegű személyeként nyil
vántartotta. Az ünnepelt reméli, 
jipgy a rehabilitált püspök rendel
kezései ma is érvényben vannak.
, Dr. Molnár Rudolfot már .az 

1941-44-es években ösztöndíjas 
korában munkássága elismerése
ként a finn Szabadságkereszt IV. 
fokozatával, 1985-ben a finn Fe
hér-Rózsa Lovagrend I. Fokozatá
val tüntették ki. 1964-ben a lel
készhiány miatt Salomies Umari 
érsek buzdítására megpályázta a 
maskui gyülekezet megürült lelké
szi állását, mely hivatalába Salo
mies érsek jelenlétében Simojoki 
Martti érsek iktatta be 1966-ban. 
Dr. Molnár Rudolf tanári hivatalá
ból 1975-ben, lelkészi állásából 
Monoron 1957 februárjában vált 
meg. Maskui állásából 1978-ban 
ment nyugdíjba.

A
Egy év Pápua Uj-Guineában 3.„Úgy van az Isten országa, mint amikor 

az ember elvetette a magot a földbe, azu
tán alszik és felkel, akár éjjel, akár nap
pal: a mag saijad és n5, $ pedig nem tud
ja , hogyan. Magától terem a föld, először 
zöld sarjat, azután kalászt, azután ott az 
érett mag a kalászban. Amikor pedig a 
termés engedi, azonnal nekiereszti a sar
lót, mert itt az aratás.”

Márk 4,26-29

Fejlesztési feladataim

A  Lutheránus Fejlesztési Szolgálat (LDS) keretein be
lül megbízatásom vízellátó rendszerek, függőhidak és ki
sebb kikötők tervezésére és építésére terjed ki. Vala
mennyi project-javaslat a meglévő egyházi struktúra szű
rőin keresztül ju t el hozzám, így feladatom döntően 
technikai jellegű: megvalósítási tanulmány, majd kivite
li terv készítése, illetve a konkrét építés levezetése. Ez a 
feladatmegosztás így több szempontból előnyös, talán 
néhány szempontból nem. Előnyös azért, mert nekem  
nem kell a kérés jogosságának vizsgálatával foglalkoz
nom (ti. hogy tényleg szükség van-e és ott van-e szükség 
a létesítményre), melyet márcsak a nyelvi problémák m i
att sem lennék képes megnyugatóan megállapítani. A

Vidéki útjaim során az éjszakákat ehhez hasonló bambusz
házakban töltöm

rendkívül nehézkes közlekedés miatt is képtelen vállal
kozás lenne az, hogy többször kiutazzak egy project szín
helyére. Előnyös azért is, mert különben a helyi közössé
gek. nem éreznék sajátjuknak a projecteket, s azt várnák 
el, hogy mindent készen kapjanak külföldről. A  jelenle
gi hivatalos stratégia szerint az LD S technikai segítséget 
nyújt, a helyszínre szállítja a szükséges anyagot és szük
ség szerint szakembereket biztQsít a kivitelezéshez. A  he
lyi közösségnek azonban némi készpénzzel és a teljes 
élőmunkával kell a'fejlesztéshez hozzájárulnia.

Visszatérve a fenti feladatmegosztásra, annak van 
előnytelen oldala is. Mégpedig az, hogy a rengeteg javas
lat, kérés miatt egyszerűen nincs időm arra, hogy a pro- 
jectek finanszírozásának biztosításával foglalkozzak, így 
az helyi kollégáimra, illetve a projectet kérő gyülekezetre 
marad, akik úgy gondolják, ennek a feladatnak meg is 
tudnak felelni. Sajnos, ez nem mindig van így. A z ered
mény: olyan pénzügyi javaslatok előterjesztése, melyek 
nincsenek kellőképpen megalapozva. Ennek pedig egye
nes következménye a pénzhiány s a félbehagyott projec- 
tek

A  v í z e l l á t á s i  r e n d s z e r e k  fejlesztésével 
kapcsolatban mindenkiben, aki tudja, hogy itt 3-5000 
mm eső esik évente, jogosan merül fe l a kérdés: Akkor 
miért gond az ivóvíz biztosítása?

A  probléma két okra vezethető vissza:
1. Bármily hihetetlen, az ország sok területén okoz 

gondot a „száraz” évszak csapadékhiánya. Egy fé l évig 
nagyon sok eső esik, akár havi 5-700 m m  is, a másik 
félévben pedig az a kis csapadék, ami lehull, a 35 fokos 
melegben pillanatok alatt elpárolog.

2. A  domborzat rendkívül meredek oldalú hegyekből 
és völgyekből tevődik össze. A  lehulló eső hamar eltűnik 
a völgy legmélyebb pontján, gyakran beszivárog a repe
dezett kőzetekbe, majd leszalad a közeli óceánba. A  
hegy tetejére épült falu lakossága pedig csúszós hegyol
dalon kapaszkodva hordhatja fe l kis kannákban a ház
tartáshoz szükséges vizet a távoli patakból.

További probléma, hogy e patakok vize a legtöbb eset-

Malauta falucska lakói készen állnak a vízellátó rendszer 
építéséhez szükséges földmunkák elvégzésére

ben szennyezett. A  JVC ugyanis még sok helyen ismeret
len, de ha ismert is, a mindenütt jelen lévő félvad serté
sek minden vizet beszennyeznek 

M it tehetünk tehát?
A z egyik megoldás, hogy magasabb szinten található 

természetes források vizét vezetéken visszük a faluba, 
ahol néhány közösségi csapot létesítünk A  másik az, 
hogy megpróbáljuk a vízellátást a talajvízre, ásott vagy 
fúrt kutakra alapozni

A z ország fejlődésének visszásságát önmagában is tük
rözi az ásott kutak hiánya. Pápua Új-Guineán a helyi 
emberek hamarabb láttak repülőgépet, mint ahogy meg
ismerték a KERÉK működését. (Egyszerűen nem létezett 
kerék ezen a hatalmas szigeten.) Ehhez hasonlóan, előbb 
látták a misszionáriusok házait ellátó szivattyús, vezeté
kes vízellátó rendszert, minthogy megismerhették volna, 
hogy sok helyen tiszta vizet lehet nyerni ásott kutakból 
kézi szivattyúval. Nem kis gondot és fejfájást okozhat 
még nekem a jövőben, hogy a közösségek által kért nap
energiával működő vezetékes vízellátó rendszer helyett én 
egy egyszerű ásott kutat fogok javasolni 

A  f ü g g ő h i d a k  szükségességének magyarázata a

barátságosnak cseppet sem nevezhető domborzati adott
ságokban keresendő. Meredek, mély völgyek választják 
el a falvakat egymástól, mely völgyek a mélyükön zúdu
ló patak miatt áthághatatlanok Ha iskolába, piacra 
vagy orvoshoz akarnak eljutni, függőhíd nélkül akár 
10-15 km -t is kerülniük kell. Ezért gyakran megtörténik, 
hogy még akkor is használnak a helyi lakosok egy-egy 
régi vagy csupán indákból összeeszkábált hidat, amikor 
az már életveszélyes. Sajnos emiatt rendszeresen kapunk 
jelentéseket halálos balesetekről.

Zárszó
Tudom, az előzőekben leírt sok-sok információ sok is, 

kevés is. Egy cikk számára talán sok, a helyzet valódi 
megismerésére viszont kevés. Arra azonban remélhető
legelég hogy többé-kevésbé reálisan érzékeltesse, milyen 
is körülbelül az az ország az a missziói munka, amely
ről Magyarországon olyan keveset tudunk Ezúttal sze
mélyes körülményeinkről, az ellátásról, iskoláról nem 
esett szó. Minderről egyrészt már körleveleinkben szá
moltunk be, másrészt pedig nálam hitelesebben foga  
bemutatni rövidesen e cikk folytatása, melynek címe: 
Egy trópusi év a feleség és édesanya szemével.

Bálint Zoltán

Ez a függőhíd több mint negyven évvel ezelőtt épü lt Ma m ár 
életveszélyes
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NAPRÓL NAPRA
Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és 

megtartsa az elveszetteket. Lk 19,10

VASÁRNAP Isten azt a nevet adományozta ne
ki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus 
nevére m inden térd meghajoljon, mennyeieké, 
földieké és földalattiaké: és m inden nyelv vall
ja, hogy Jézus Krisztus Ú r az Atya Isten dicső
ségére. Fü 2,9-11 (Zsolt 103,1-13, Lk 15,1-10, 
lT im  1,12-17). M ost lehetősége van m indenki
nek a szeretet hívó szavára figyelni, azt befo
gadni, de eljön az az idő, am ikor ez a szeretet 
fényével mindenkit, m indenhol térdre kénysze
rít.

HÉTFŐ Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön 
ki a szátokon, hanem  csak akkor szóljatok, ha 
az jó  a szükséges építésre, hogy áldást hozzon 
azokra, akik hallják. E f 4,29 (M t 9,1-8 -  ApCsel 
9,32-43). A  jót, illetve a rosszat három félekép
pen tudjuk közvetíteni: G ondolattal, szóval és 
cselekedettel. H a Isten szeretete lakik ben
nünk, mindez építő, ha nem, akkor romboló.

KEDD Adjátok meg a császárnak, ami a császá
ré, és az Istennek, ami az Istené. Lk 20,25 (Bir 
10,6-16 -  ApCsel 10,1-20). M inden látható és 
láthatatlan hatalm at érdem es komolyan venni a 
maga helyén. Nem elfelejtve azt sem, hogy az 
utolsó szó joga mindig Istent illeti.

SZERDA Bízzatok az Ú rban mindenkor, m ert 
az Ú r a mi kősziklánk mindörökre! Ézs 26,4 
(ÍJn  1,5-2,6; ApCsel 10,21-33). Ősi tapaszta

latról szól a próféta: Istent senki és semmi nem  
tudja m egrendíteni. Aki tehát benne bízik, an 
nak m indenkor biztos kézben van az élete.

A VASARNAP IGEJE
A Z E V A N G É LIU M  R E M É N Y S É G E  
Kői 1,21-23 .rn rn rnu m m m m m m am m m m m m aam

CSÜTÖRTÖK Keressétek az Urat, amíg megta 
lálható! Hívjátok segítségül, amíg közel van 
Ézs 55,6 (2Móz 25,17-22 -  ApCsel 10,34-48) 
M indennapos m ániánk a keresés. Hiszen annyi 
m indenben hiányunk van (munka, társ, pénz, 
igazi otthon, boldogság stb., stb.). Aki Istent ke
resi, az leegyszerűsíti keresgélő útját, ugyanis 
Benne, általa m indent megtalál. E rre  biztat 
Ézsaiás.

PÉNTEK Várjátok a mennyből Jézust, az ő Fi
át, akit feltámasztott a halottak közül, aki meg
szabadít minket az eljövendő haragtól. IThessz 
1,10 (Jón 3,10-4,11 -  ApCsel 11,1-18). A  be
tegség, a halál, a gonoszság napról napra kínoz 
mindannyiunkat. E rre a kínra nincs tőlünk 
gyógyír, csak Istentől Jézus által, aki m inden 
rossztól megszabadít. Ezért érdem es Ő t várni.

SZOMBAT H it által hagyta el M ózes Egyipto
mot, nem félt a király haragjától, hanem  kitar
tott, mint aki látja a láthatatlant. Zsid 11,27 (Jn 
6,37-40 -  ApCsel 11,19-30). Isten Országának 
királyát szolgálni csak tőle kapott hittel, erővel 
és megbízólevéllel érdemes, m ert a szolgálat 
során látható és láthatatlan hatalm akkal kell 
szembeszállni. Isten nélkül m inden fáradozás 
hiábavaló.

Kustra Csaba

ÉLŐ vlÍZ . % '■ J H :
Sok a kontár

Egy idős asszonyhoz aggódva 
beszélt a lelkész az üdvössége fe
lől, féltve őt, hogy Krisztus nélkül 
elveszik az Isten számára. Az asz- 
szony ekkor a lelkész vállára tette 
a kezét, és így szólt: „tiszteletes úr, 
maga rosszul tudja, az üdvösség 
nem úgy van, ahogy maga tudja, 
hanem az ember ^.halála .iitán új 
formában jelenik meg. Én hiszek a 
reinkarnációban, mert egy volt 
szomszédasszonyom látomásaiban 
látta előző életét.” Ebben a nyilat- 
kozatban az a legmeghökkentőbb, 
hogy ez az idős hölgy egész életé
ben az evangélikus szószékek alatt 
ült, vasárnapról vasárnapra, mégis 
a szomszédasszonynak hitt. Ma
napság felsorolni sem lehet a véle
kedések sokféleségét és a „szakér
tők” légióit az üdvösség kérdésé
ben. Vallásalapítók, szektavezé
rek, természetgyógyászok, látno
kok és jósok, filozófusok és hamis 
próféták és a többi „szakértő” hir
deti saját gondolatait és szívének 
látomásait az embereknek, és fel

tűnően sokan hisznek nekik. Na
póleon kissé ironikusan jegyzi 
meg: „Az emberek mindent kész
ségesen elhisznek, csak ne legyen 
bent a Bibliában.” Te kinek hiszel?

Nem lehet csodálni, hogy a mai 
ember zavarban van, de azért jó 
volna tudni, ki a szakértő és ki a 
kontár?

Az Úr Jézus így szól igénkben: 
„De ti ne hívassátok magatokat 
mesternek.” „De ti”, a tanítványok, 
az apostolok sem mesterek, sem 
doktorok, sem tanítók a üdvösség 
kérdésében? Akkor kicsoda lehet 
egyáltalán itt szakértő? Csupán az, 
Aki a mennyből szállt alá. Üdvös
ség dolgában kizárólag mennyei 
szakértőre van szükségünk. Min
denki más kontár csupán.

Ki lehetne más szakértő, mint 
akik által Isten teremtette a vilá
got, aki elgondolt és létre hívott 
bennünket (Jn 1,3). Egy-egy tudós 
képes okos dolgokat és igazságo
kat mondani az emberről, de az 
csak ebben a vüágban érvényes.

Amint a klasszikus fizikáról is ki
derült, csupán itt a földön igaz, és 
nem érvényes a csillagközi térben 
és az atomok világában. Bizony a 
mi gondolataink is ebben a három- 
dimenziós vüágban, földhözragadt 
igazságként hullanak vissza, és 
nem tudják áttörni az eget. „Bi
zony a ti gondolataitok nem az én 
gondolataim... -  így szól az Úr. -  
Mert amennyivel magasabb az ég a 
földnél, annyival magasabbak az én 
utaim a ti utóitoknál és az én gon
dolataim a ti gondolataitoknál. ” 
(Ézs 55,8-9.)

Jézus tanítványai megrökönyöd
ve kérdik a Mestert, amikor a 
Krisztustól távozó vallásos gazdag 
ifjú után néznek, „akkor ki üdvö- 
zülhet"? és akkor hallhatták Jézus 
szájából az emberi lehetőségek 
végleges elutasítását: „Embereknél 
ez lehetetlen, de Istennél minden le
hetséges. ” Mt 19,26.

Ha üdvösségre van szükségünk, 
Üdvözítőnkhöz kell fordulnunk, 
akit azért adott az Atya, hogy el ne 
vesszünk, hanem örök életünk le
gyen. (Jn 3,16.)

Ittzés István

Nincsenek véletlenek...
Nemrég Pestről hazafelé a vonaton 

együtt utaztam egy fiatal hölggyel. Be
szélgetni kezdtünk, mert a kocsiban 
minden tele volt írva a sátános szekta 
jelmondataival és verseivel, és én azt 
mondtam: rémes. Hát igen -  mondta 
ő -, valamiféle hite minden embernek 
van. Igen -  válaszoltam csak éppen 
nem mindegy, hogy milyen hite van! 
Legalább annyira nem mindegy, mint 
az, hogy ki a barátom: bízhatom-e 
benne, vagy éppen akkor fog cserben
hagyni, amikor bajban vagyok! -  
Utastársam csakhamar elmondta, 
hogy Skóciában volt egy évig és csi
náltak ott neki horoszkópot, mert ott 
is divat, de pontos adatait figyelembe 
véve készítették... és amiket mond
tak, annyira „bejött”, hogy „úgy érezte 
magát, mint egy rongybaba, akit rán
gatnak”. Tele lett szorongással, a ki
szolgáltatottak félelmével. -  Kiderült, 
hogy ugyanott szádunk le. Elkísért 
hazáig és így el tudtam mondani sa
ját tapasztalatomat sorsomról és Is
ten szabadításáról Fel is hívtam a fi
gyelmét arra, hogy adhat esetleg a te
nyérjóslás, horoszkóp vagy szellem 
idézés olyan ismeretet a jövőmről, a 
jövőjéről, amit Isten előlünk eltakart! 
Tiltja is mindezeket! Nem azért takar
ta el, hogy megszegényítsen, hanem 
hogy megóvja szívünket és életünket 
lebénító félelmektől Mert ismereteket 
ezek adhatnak, de erőt, segítséget, 
szabadítást nem! A zt egyedül Jézus 
Krisztus adhat. János evangéliuma 
beszél a Világosságról amely eljött 
sötétségünkbe, hogy fényt vessen 
utunkra, lássuk, merre van út, és hol 
a szakadék... Jn 10,27-28-ban Jézus 
ezt mondja: tyAz én juhaim hallgat
nak a hangomra, én ismerem őket,

ők pedig követnek engem. Én örök 
életet adok nekik, és nem vesznek el 
soha, mert senki sem ragadhatja ki 
őket az én kezemből ” Ajánlottam: 
olvassa János evangéliumát!

Túl a hatvanadik évemen, vissza
nézve: nehéz életem volt -  mégis: úgy 
éltem, mint gyermek az anyja ölében. 
Istennek ez a csodája ma is lenyűgö
zi szívemet. Biztonság? Van! Csak: el 
kell fogadni A ttól Akinél van. De so
kak élete megváltozhatna, és lehetne 
céltalan és reménytelen utakból re
ményteli! Úgy hiszem, ma is sokakra 
vonatkozik amit Jézus Urunk Mk
12,24-ben mond az Őt kérdezőknek 
„Nem éppen azért tévedtek-e, mert 
nem ismeritek az írásokat, sem az Is

ten h a t a l m á t ? . Ő k e t  is a jövőjük 
érdekelte! mint minket is. A  holnapi 
nap, a jövő hél év, lesz-e béke, ke
nyér, élünk-e egyáltalán? Lesz-e tető 
a fejünk felett? Furcsa, hogy kevese
ket érdekel a VÉGTELEN jövőnk, 
ami felé mindegyikünk tart: a feltá
madás kérdése. Pedig ehhez a jövő
höz képest a mai napi gondok por- 
szemnyiek! Boldog ember, aki időben 
észbe kap, és gondolatait ebbe az 
irányba fordítja. Boldog aki rádöb
ben, hogy halad! viszi az idő! és szívé
re veszi az ének szavát: „Két út várja, 
égi lelkem, földi vándorlásodat: egyik 
széles, másik keskeny -  melyik út a te 
utad? Ha válaszolsz, ne feledd: mind 
a kettő nem lehet!”

Boldog aki Jézus Krisztusnak 
hisz!-Á ldott legyen!

Nyírő Olga

Míg élek, remélek Gyógyíthatat
lan betegek mondják, hogy csak 
azért élnek még, mert él bennük a 
remény, a gyógyulás reménye. 
Akiben kihal ez a reménység, az 
lemondott életéről; már nem az 
élők, hanem az elhunytak közé vá
gyódik. Az egészséges lelkű ember 
minden körülmények között re
ménységben él. Akármüyen tragé
dia, veszteség vagy betegség teszi 
lehetetlenné az addigi életfolytatá
sát, képes arra, hogy a rákénysze- 
rített új életformájában is teljes ér
tékű emberi életet éljen. Csak a 
lelküeg sérülteknek nincs remény
ségük. Ezért olyan fontos a krízis
helyzetbe kerültek és betegek lelki 
gondozása. Elsődlegesen nem 
anyagi javakra van szükségük, ha
nem a reménységük visszaadására 
ahhoz, hogy talpra állva, maguk is 
képesek legyenek önmagukról 
gondoskodni.

A z emberek reménysége a földi 
élet fenntartására és meghosszab
bítására irányul, annak lezárultá
val el is múlik. Ami ezen túl van, 
az idegen és ellenséges a számára. 
Nem a bűn az idegen és ellensé
ges, hanem Isten, aki nem hagyja 
büntetlenül a bűnt. S mivel a köz
gondolkozás szerint „ebben a vi
lágban élünk”, s nem vagyunk ké
pesek megakadályozni a gonosz 
cselekedeteket, ezért együtt kell 
élnünk a bűnözőkkel. Sőt, megta
nulhatjuk tőlük, hogy hogyan véd
jük meg magunkat és szerezzük 
meg, amit kívánunk. De sok em
bert fűt az a reménység, hogy go
nosz cselekedetekkel olyan célo
kat is elérhetnek, melyekről becsü
letes gondolkozással még csak 
nem is álmodhatnak. És ha célját 
eléri, akkor elégedetten hirdeti, 
hogy a bűn és törvénysértés jó, 
mert hasznos; a békétlenség és há
ború szükséges a továbbfejlődés
hez; az élet kioltása, a fegyverhasz
nálat elkerülhetetlen -  a győztest 
pedig nem lehet felelősségre 
vonni... Miben rejlik ennek a gon
dolkodásmódnak a végzetes téve
dése? Abban, hogy az életet és re
ménységet a születés és a halál kö
zötti időre korlátozza. Istenre, 
mint ellenségére tekint, aki nem
csak az élet, hanem a halál fölött is

Úr. Ha pedig valóban Isten az erő
sebb, akkor O a győztes! Hitetlen
ségem ellenére is feltámaszt a ha
lálból, így a halál sem ment meg a 
felelősségrevonásától.

A z evangélium reménysége Jézus. 
„Ha csak ebben az életben remény
kedünk a Krisztusban, minden em
bernél szánalomra méltóbbak va
gyunk ” (lKo'r 15,19) Az evangéli
um reménysége nem korlátozódik 
a földi életre, hanem velünk ma
rad a halálban is, és a feltámadás 
napján teljesedik be. Isten felé for
dít és a bűntől idegenít el. Akiben 
ez a reménység él, az nem gonosz 
cselekedetekkel harcol céljainak 
eléréséért, hanem Krisztus békes
ségét hirdeti „minden teremtmény
nek az ég alatt”. Nem szánalomra 
méltó ember, aki az igazáért és ér
vényesüléséért harcol mások iga
zát és érvényesülését semmibe vé
ve, hanem lóisztusra bízza az igaz
ságtevést, aki magára vette min
den gonoszságunkat és megbékél
tetett minket Istennel. Fogadjuk 
meg apostoli igénk intését, és ma
radjunk meg „a hitben szilárdan és 
egyenesen, el nem tántorodva az 
evangélium reménységétől”, hogy 
Jézus, aki „megbékéltetett emberi 
testében halála által, mint szente
ket, hibátlanokat és feddhetetle
neket állítson majd színe elé.” 
Ámen.

Rezessy Miklós 

IMÁDKOZZUNK!
Mennyei Édesatyánk! Hálát adunk ne
ked, hogy élő és éltető reménységgel 
ajándékozol meg minket szent Fiad 
feltámasztása által. Hálát adunk ne
ked, hogy minket is új életre keltesz, 
melyben az örök élet reménységével él
hetünk. Növeld hitünket, hogy az evan
gélium reménységével állhassunk 
majd színed elé! Ámen.

RÁDIÓS ISTENTISZTELET lesz a 
Kossuth Rádióban június 22-én, va
sárnap de. 10.05 órakor a nagykani
zsai templomból. Igét hirdet: Deme 
Dávid lelkész.

Evangélikus Rádiómisszió: 18.00-tól, 
41 m-es rövidhullám, 7355 kHz. 

június 14. szombat: Misszió Híradó, 
június 15. vasárnap: „Élő vízcsep- 

pek” -  igemeditációk.
Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 
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ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1997. Június 1S.

I., Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Hafenscher 
Károly; de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; 
de. 11. (úrv.) D. Szebik Imre; du. 6. dr. 
Széchey Béla; II., Modor! u. 6. de. fél 10, 
Csizmazia Sándor; Pesthidegkút, IL, Ördög
árok u. 9. de. fél 11. Kőszeghy Tamás; Békás
megyer, III., Víziorgona u. 1. de. fél 9. Thur- 
nay Béla; Csillaghegy, III., Mátyás Idr. u. 31. 
de. 10. Donáth László; 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.) Bolla Árpád; du. 6. Bolla Árpád; VIL, 
Városligeti fasor 17. de. 11. (úrv.) Szirmai 
Zoltán; du. 6. Nagy Zoltán; VHI1., Üllői út 
24. de. fél 11. Kertész Géza; m ,  Rákóczi 
út 57/b. de. 9. (szlovák) Cselovszky Ferenc; 
Vm., 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 Thmás; X., Kerepesi út 69. de.
8. Tamásy Tamásné; Kelenföld, XI., Bocskai 
út 10. de. 8. (úrv.) Szeverényi János; de. 11. 
(úrv.) Szeverényi János; du. 6. Schulek Má
tyás; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. Schulek 
Mátyás; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 
24. de. 9. Balicza Iván; Budahegyvidék, XII., 
Ibrcsay V u. 11. de. 9. (úrv.) Ihkács József; 
de. 11. (úrv.) Ihkács József; du. fél 7.; XIII., 
Kassák L. u. 22. de. 10. ifj- Kendeh György; 
XIII., FYangepán u. 43. de. fél 9. ifj. Kendeh 
György; XIV., Lőcsi út 32. de. 11. (úrv.) (tan
évzáró) Ihmásy Thmás; XIV., Gyarmat u. 14. 
de. fél 10. Ihmásy Ihmás; Pestújhely, XV., 
Templom tér de. 10. Rafael József; Rákospa
lota, XV, Régi Fóti út 73. (nagytemplom) de.
10. Veperdi Zoltán; 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; Rá
koshegy, XVII., Tessedik tér de. 9. Kósa 
László; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. de.
9. (úrv.) Péter Attila; Rákoskeresztúr, XVH., 
Pesti út 111. de. fél 11. Kósa László; Rákos- 
liget, XVH., Gózon Gy. u. de. 11. Péter Atti
la; Pestszentlőrinc, 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, XXL, Deák 
tér de. fél 11. Lehoczky Endre; Budafok, 
XXII., Játék u. 16. de. 11. Solymár Gábor; 
Budaörs (ref. imaház) de. 9. Endreffy Géza.

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁ
NI 3. VASÁRNAP a liturgikus szín: 
zöld. A délelőtti istentisztelet oltári 
igéje: Jn  8,1-11; az igehirdetés alap
igéje: Kol 1,21-23. HETI ÉNEK
REND: 382,422.

ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK!” cím
mel evangélikus félórát közvetít a Ma
gyar Rádió a Kossuth adó hullám
hosszán június 16-án, hétfőn 1330 
órakor. Előtte evangélikus korálismer- 
tetés lesz 13.20-kor.

HAZAI ESEMENYEK
Felhívás a  Lelkészi Hivatalokhoz 

és Intézményekhez 
Az elmúlt hetekben a Központi 

Statisztikai Hivatal megbízottjai ke
resték fel a lelkészi hivatalokat egy
házi és intézményi adatok gyűjtése 
céljából. (138/1995 (XL 22.) 1675) 

Tbvábbi egyházi intézkedésig a 
kérdező biztosoknak adatokat, egy
házközségeink és intézményeink 
ne szolgáltassanak ki.

D. dr. Harmati Béla s.k.
D. Szebik Imre s.k. 

püspökök

lomra szeretettel hívnak és várnak min
den érdeklődőt.

Budapest, Állomás u. 14. Tel./Fax: 260-7065, 
06 (30) 492 915.

Értesítjük a volt Orosházi Evangélikus 
Gimnázium tanórait és diákjait, hogy 
1997. szeptember 14-én ünnepeljük a volt 
evangélikus gimnázium alapításának 60. 
évfordulóját. Megemlékezésünkre testvé
ri szeretettel hívunk és várunk minden ta
nárt és diákot. Jelentkezni és érdeklődni 
az alábbi címen és telefonszámon lehet: 
Orosházi Evangélikus Általános Iskola 
Igazgatója, 5900 Orosháza, Bajcsy-Zs. u. 
1. Tél.; 06-68-311-771.

Nagybányai festményeket keresek gyűjte
ményem részére magas áron. 212-4826.

Antik Enteriőr ’97 kiállításra kvalitásos 
festményeket, antik bútorokat, műtárgyakat 
vásárolunk készpénzért. 200-6236.

Zalaegerszeg
1997. június 14-én, szombaton 10 órai 

kezdettel ünnepi istentiszteleten ad hálát 
a gyülekezet 90 éves, külsőleg megújított 
templomáért D. dr. Harmati Béla püspök 
szolgálatával.

1997. június 15-én, vasárnap 9 órai kez
dettel a finn testvérgyülekezet esperese hirde
ti az igét, este 6 órakor pedig a finn gyüle
kezet énekkara ad hangversenyt a temp
lomban. Ezekre az alkalmakra szeretettel 
hívják és vátják az érdeklődőket.

FÉBÉ-KONFERENCIAK a piliscsabai 
Béthelben június 26-29. és augusztus 
16-20. Jelentkezni lehet Madocsai Mik
lós címén: 1015 Bp., Ostrom u. 15.

1 TORONYÓRÁK
KORSZERŰEN VILÁGSZÍNVONALON

„TOREL ” ÓRAIPARI BT 
CT.: Kovács Jenő órásmester 

8000 Székesfehérvár. Kossuth u. 6.
J '0REL Telelon/Fax 22/348-880, (22) 312-235

Szarvas Újtemplom 
1997. június 15-én, vasárnap 15 órakor 

hálaadó istentiszteletet tart a gyülekezet 
a 100 éves templomban D. dr. Harmati 
Béla püspök szolgálatával. Erre az alka-

TATABÁNYA
50 éves házassági évfordulóját ünnepel

te Jónácsik Imre és Mészáros Julianna. -  
A pünkösdi istentiszteleten népes rokon
ság jelenlétében és a gyülekezet szereteté- 
től körülvéve áldotta meg a jubiláló házas
párt Lábossá Lajos, a gyülekezet lelkésze. 
Major Attila a gyülekezet nevében köszön
tött Túrmezei Erzsébet „Csodákra emlé
kezni jó” című versével és virágcsokorral, 
mint a gyülekezet legrégebbi élő presbite
rét, 1967-től hű felügyelőjét, aki feleségé
vel együtt mindig áldozatkész segítője a 
gyülekezetnek. „Magasztaljátok az Urat, 
hívjátok segítségül az ő nevét!” Zsolt 105,1.

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: 330-6394CD

Is te n  ú tjá n ! H ű e n  m u n k á b a n !

A z Úr hűségét magasztalom,
A z Úr tetteit dicsérem:
Mindazt, amit az Úr tett értünk 

Ézs 63,7

Még a harmatos füvet csillogtatta a 
felkelő nap azon a reggelen, amikor

Gecsén megkondult az első harang. 
Most talán szebb volt a kongása is, 
mint máskor. A gazdagon feldíszített 
templomban nagy számban gyülekez
tek a hívek a ritka esküvői hálaadásra. 
Orgona kísérete mellett vonult be sze
retteitől karolva Szalai Gyula és felesé
ge, Lukács Etelka. Könny csillogott a 
szemükben, gondolataikat pedig irá
nyította az Ige: Legyen velünk Istenünk 
az Úr, ahogyan őseinkkel volt. lKir 8,57.

Görög Zoltán lelkész a gondviselő ke
gyelemről és az áldozatos „egymás terhét 
hordozó életről” szólt, a hűségről az idős 
házaspár életében. Az oltár előtt ülők 
teste fáradtnak látszott, de tekintetük- 
ből-lelkükből sugározott az öröm és a 
hála. Életükben legfontosabbnak tar
tották fáradságos munkájukban is a 
gondviselő Atyával való csendes órát s 
az imádságot. Minden napot hálaadás
sal kezdtek és végeztek, de a vasár- és 
ünnepnap mind ez ideig templomba ve

zette őket, mint most is. Thkaros, becsü
letes életutat jártak, fiukat és leányukat 
példaadással, szeretetben és hűséges 
munkásságra nevelték. Gyermekeikkel 
együtt örülhettek unokáknak és déd
unokáknak is, akiket életbölcsességük 
kincseivel árasztanak el.

A  hatvan év alatt nemcsak öröm, 
de betegség okozta bánatban is volt 
részük, sőt még ez utolsó időben kór
ház is, de a hála csendült meg ajku
kon mindig, mert: Urunk szeretete 
határtalan. Gyula bácsi „örökös pres
bitere” gyülekezetének, és minden 
időben fiával együtt áldozatosan, te
vékenyen munkálkodik a gyülekezet 
javán.

Az istentisztelet után véget nem érő 
köszöntések hangzottak el, majd áldó 
igével kísérték őket a templomból az 
otthonukba a gyülekezet vezetői: „Min
den oldalról körülfogtál, kezedet rajtam 
tartottad. ” Zsolt 139,5.

Ágoston Ferenc 
felügyelő

NYÍREGYHÁZA-KERTVÁROS 
A gyülekezet „Joób Olivér" Gondozó és 

Rehabilitációs Otthonának „Foglalkoz
tató Otthonát” június 14-én, szombaton 
11 órakor D. Szebik Imre püspök avatja 
fel ünnepi istentisztelet keretében. Cím: 
Nyíregyháza, Benkő bokor 23. Az ér
deklődőket szeretettel várják.

PESTHIDEGKÚT
A szerveződő leánygyülekezetben új 

tisztségviselőket iktattak be június 1-jén 
az istentisztelet keretében. Czudar Bélá- 
né felügyelőt, Szabó Gézáné pénztárost 
és Kohut Andrásné könyvelőt, valamint 
Bárdossy Emil, Bárdossy Zoltán, Burián 
László, Dobó György, Kovács Jenő, Lada 
József, Szabó Géza és dr. Vidovszky Fe
renc presbitereket Rihay Szabolcs, a gyü
lekezetét gondozó lelkész iktatta be.

A próhirdetés

TORONYÓRA-KÉSZÍTÉS, -FELÚJÍ
TÁSI Harangjáték-, haranglengető- és vezér
lőóra-készítés. 85 év tapasztalata és világszín
vonalú elektronika. Ötéves garanciával. 
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HETILAP ÁRA: 4 0  FT

Ahogy  a  pásztor m egkeresi 
az elveszett bárányt, úgy keresse m eg  

az em ber is felebarátját. 
Gyalázatát tisztességgel fedezze el. 

Bűnét kegyességével takarja b e ...
Krisztus is ezt tette.

Luther

Az anyagi függetlenség útjánA TARTALOMBÓL
SZAKONY: 1 9 3 7 - 1 9 9 7

A HITTANOSOK ÉS BIBLIAKÖRÖSÖK 
ORSZÁGOS „KONFERENCIÁJA”

A JO BB NEVELŐI MUNKÁÉRT...

A hongkongi keresztyének 
kérése a világ egyházaihoz 

és gyülekezeteinkhez
Mint ismeretes, a brit és kínai kormány által 1984- 

ben aláírt megegyezés szerint 1997. július 1-jén Hong
kong 150 év után visszatér Kína fennhatósága alá.

E  megegyezés végrehajtásának összetett, sok ve
szélyt rejtő és aggodalmat okozó volta senki előtt nem 
kétséges. Ez is oka annak, hogy a Hongkongi Keresz
tyén Egyházak Tanácsa azzal a kéréssel fordul a világ
ban élő keresztyén testvéregyházakhoz, és így a Ma
gyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsában 
együttműködő testvéregyházakhoz is, hogy hordoz
zuk imádságban Hongkong népét és keresztyén kö
zösségeit e nehéz átmeneti időszakban, különösen is 
június 15. és július 15. között.

A hongkongi keresztyén egyházak közössége az 
alábbi tíz pontban foglalta össze azokat a kéréseket, 
amelyeket jövőjük érdekében Isten elé visznek, s arra 
kérik a világ keresztyének, közöttük minket is, hogy 
ezeket foglaljuk a testvériség jegyében az értük el
mondott imáinkba.

Az imádság kérései
1. Imádkozzunk, hogy az egyház Hongkong népe mel

lé álljon, bátorságot és reménységet adjon neki a hata
lomváltás átmeneti idejében.

2. Imádkozzunk azért, hogy a hongkongi keresztyének 
tovább növekedjenek létszámukban és hitükben, s hogy 
felkészülten nézzenek szembe azokkal a kihívásokkal és 
elvárásokkal, amelyek mint Kína Különleges Adminisztra
tív Régiójának polgárait érintik. Imádkozzunk, hogy az 
egyház az evangéliumot továbbra is szabadön hirdethesse.

3. Imádkozzunk a hongkongi egyházak egységéért, 
hogy azok bizonyságtétele az Isten Országának hatalmát 
és szépségét hitelesen jelentse ki. És azért is, hogy az egy
ház vezetői, lelkészei és meghatározó egyéniségei meg
kapják a szükséges bölcsességet és erőt, hogy hivatásuk
nak hűségesen eleget tudjanak tenni.

4. Im ádkozzunk azért, hogy Hongkong népe megőriz
ze Hongkong iránti elkötelezettségét, s hogy az emberek 
kölcsönösen segítsék egymást a közösségi tudat és a 
hongkongi identitás lelkületének további építésében.

5. Imádkozzunk azért, hogy a demokratizáció folyama
ta ne álljon meg Hongkongban 1997 után sem, s hogy a 
Különleges Adminisztratív Régió kormánya igazán és fe 
lelősségteljesen képviselje a hongkongi emberek érdekeit.

6. Imádkozzunk, hogy Hongkong továbbra is élvezze 
az alkotmány és a törvény által biztosított szabadságát, 
ideértve a szólás, a sajtó, a gyülekezési, a tudományos, 
valamint a lelkiismereti és szólásszabadságot.

7. Imádkozzunk, hogy a törvény rendelkezései és egy 
független bírói rendszer továbbra is megvédje Hongkon
got a korrupciótól, és a hatalmon lévők visszaéléseitől.

8. Imádkozzunk a munkanélküliekért, akiknek száma 
rohamosan növekszik a Hongkong és Kína között fenn
álló gazdasági kapcsolatok átalakulása következtében.

9. Imádkozzunk társadalmi igazságosságért, a hong
kongi nincstelenek és kivetettek érdekében, ide értve a 
Kínából újonnan bevándorlókat, a kizsákmányolt m un
kásokat, a házassági hűtlenség családi viszály és egyéb 
visszaélések miatt szenvedő asszonyokat és gyermekeket.

10. Im ádkozzunk a hongkongi egyházak és a kínai 
egyházak közötti egység és együttműködés lehetőségeiért. 
Ezek az egyházak tanuljanak egymástól, és nyújtsanak 
segítséget egymásnak Jézus Krisztus szeretetében.

*
Remélve, hogy tagegyházaink gyülekezetei -  az 

apostoli tanítástól is indíttatva: „Az imádkozásban le
gyetek kitartóak és legyetek éberek” (Kol 4,2) -  jó lélek
kel tesznek eleget a Krisztusban közellévő hongkongi 
testvéreink kérésének, a Magyarországi Egyházak 
Ökumenikus Tanácsa elnökségének megbízásából bi
zalommal ajánlom azt mindannyiunk figyelmébe.

Dr. Bóna Zoltán 
főtitkár

MEGHÍVÓ
Az Evangélikus Teológiai Akadémia 1997. június 

25-én, szerdán du. fél 3 órakor tartja  tanévzáró isten- 
tiszteletét és ünnepi ülését a Budapest-Zuglói evangé
likus templomban (XIV., Lőcsei út 32.).

Az istentisztelet igehirdetői szolgálatát Zászka- 
liczky Pál otthonigazgató végzi. A tanévzáró ünnepük
re minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Mit jelent az egyházfinanszírozás változása a mi 
számunkra, az evangélikus egyház, a gyülekezetek 
számára, bizonyosan sok helyütt felmerült egyhá
zunkban is a kérdés, miután a miniszterelnök bejelen
tette, hogy június 20-án aláítják a megállapodást a 
Vatikánnal.

Nyilvánosságra kerültek a szerződés részletei, így 
mindenki számára lehetségessé vált a tájékozódás.

Az egyházi elnökséggel folytatott előzetes egyezte
tő megbeszélésen a kormány képviselői jelezték, hogy 
bár alapvető elemeiben a katolikusokkal kötendő 
megállapodást tartják mérvadónak a többi történelmi 
egyház tekintetében is, de lehetnek eltérések az egy
házak sajátosságai szerint.

Az azonosságokat nemcsak etikai, netán politikai, 
hanem elsősorban jogi megfontolások indokolják. Az 
egyházfinanszírozás új koncepciója törvénymódosítá
sokat kíván, ami nyilván csak egyöntetű lehet. Ezeken 
belül viszont érvényesíthetők sajátságok.

Nem először kifogásoljuk -  bármennyire látszólag 
formai kérdés ez - ,  hogy az egyházi támogatás téma
körben rögzítik azokat az összegeket is, amelyeket az 
állami költségvetés normatív, illetve kiegészítő tám o
gatásként nyújt egyházi oktatási, illetve szociális in
tézményeknek a szektorsemlegesség jegyében.

A  kérdés súlyát az adja, hogy az összes támogatás
nak kb. kétharmadát ez az összeg teszi ki, amely tehát 
valójában nem is minősíthető egyház-finanszírozás
nak. Nem lenne lényeges a kérdés, ha a társadalom
ban nem lenne jelen egyfajta egyházellenesség, amely 
az egyházi támogatás nagyságával irritálni kívánja a 
tájékozatlan, egyébként jóhiszemű embereket.

Ezért is szükséges m indig hangsúlyozni, hogy az egy
házak közszolgálati tevékenységének állami támogatása 
nem egyházfinanszírozás, hanem a tevékenység illetve 
az azt élvezők támogatása. A  másik, még mindig hang
súlyozandó alapelem, hogy nem állami adományról van 
szó, hanem a vagyonától a m últ rendszerben megfosztott 
egyház rehabilitációjáról, igazságtételről.

Feltétlenül pozitívuma a kormány törekvésének, 
hogy a megállapodás révén megszűnne az évenkénti 
alku az állam és az egyházak között a támogatásokról. 
Ezt lényegében két mechanizmus tenné lehetővé.

Az egyik a személyi jövedelemadó egy százaléká
nak az elkülönítése. Az elmúlt évben m ár megkezdő
dött az ez irányú törvénykezés, de nem a legszeren
csésebb módon. Ezért is foglaltunk úgy állást, hogy a 
jogszabálynak megfelelő egyházi intézmények -  pél
dául a három évnél régebben bejegyzett alapítványok 
-  buzdítsanak arra, hogy az állampolgárok felajánlják 
részükre adójuk egy százalékát, de maga a Magyaror
szági Evangélikus Egyház elutasítja ezt a lehetőséget. 
Többek között éppen azért is, m ert nem kíván saját 
intézményeivel, de a nem egyházi egészségügyi, oktatási, 
kulturális és szociális célokkal sem ütközni. Hiszen a 
felajánlások lehetősége mögött éppen az a gondolko
dás áll, hogy az adózó polgárok, a helyi társadalom, az 
általuk ismert, szeretett iskolát, kórházat stb. támo
gathassa.

Jelen elképzelés szerint megmaradna a' tavalyi egy 
százalék, de ehhez további egy százalék jönne, a két cél 
tehát nem keveredne, nem ütközne. A z  újabb egy szá
zalékot kizárólag az egyházak részére lehetne felaján
lani, illetve egy nem egyházi alap számára. Ez a nem 
vallásosak lehetősége a vallás, illetve a vallástalanság 
szabadsága jegyében.

2001-ig az állam garantálná, hogy az egy százalék 
felét, 0j5 százalékot -  ez valamivel több, mint amit a 
történelmi egyházak jelenleg kapnak hitéleti célra a 
költségvetéstől -  akkor is megkapnak az egyházak, ha 
a felajánlás elmarad ettől. 2001-ben az eddigi tapasz
talatok birtokában újratárgyalják ezt a pontot. Néze
tem szerint, bármennyire jogos aggodalom, hogy az 
egyházhoz kötődő társadalmi csoportok közül -  pél
dául fiatalok, nyugdíjasok -  sokan kimaradnak ebből

MEGERŐSÍTÉS 
A SZOLGÁLATBAN

A Fejér-Komáromi Egyházmegye elnökségé
nek mandátuma lejárt Az egyházmegye gyüleke
zeteinek szavazata alapján az esperesi tisztségre 
újból L á b o s s á  L a j o s  tatabányai lelkészt, 
az egyházmegyei felügyelői tisztségre újból 
S z t r u h á r  A n d r á s  oroszlányi gyülekezeti 
felügyelőt választották. Tisztükben való meg
erősítésük egyházmegyei közgyűlés keretében 
D. Szebik Imre püspök szolgálatával Nagyvele- 
gen, egyházmegyei közgyűlés keretében történt 
meg 1997. május 19-én.

a körből, mégis pozitívum, hogy az állampolgári aka
ratnyilvánítás érvényesülhet. Ne féljünk az ilyenfajta 
társadalmi megmérettetéstől. Ne feledjük, hogy szá
míthatunk viszont olyanokra is, akik nem evangéliku
sok, de rokonszenveznek velünk, kötődnek hozzánk. 
Például az iskoláinkban tanuló nem evangélikus gye
rekek családjai.

Ugyanakkor mind politikai, mint etikai nézőpont
ból rövidnek tűnik a 2001-ig terjedő garancia. Akár
csak az ingatlanügyeknél, itt is a 2011-es határidő len
ne a korrektebb. Hiszen negyvenéves ellenpropaganda 
után legalább a fele időt meg kellene adni ahhoz, hogy 
az egyházat szerető nem zedékek felnőhessenek

A megállapodás-tervezet igazi érzékeny pontja 
azonban az ingatlanrendezés új elképzelése. E  szerint 
folytatódna a korábbi megegyezés szerint az egyház 
által természetben visszakért ingatlanok visszaadása 
2011-ig. A  pénzbeni kártalanítás viszont megszűnne, 
az állam tartozása járadékforrássá válna az egyházak 
számára, amely 4,5, majd 5 százalékos járadékot nyúj
tana évente. Előnyt jelent, hogy az egyház szabadon

gazdálkodhatna az összeggel, szemben a jelenlegi 
helyzettel, amikor a pénzbeni kártalanítás csak m eg
határozott célra használható fel.

Mégis az előnynél pillanatnyilag jelentősebbnek 
tűnnek az aggályok. Alapvető a jog. probléma. A z  in
gatlanok jelentős része gyülekezeti tulajdon volt, a 
pénzbeni kártalanítás megilleti a gyülekezetét. A  te r
vezett mechanizmus tehát csak úgy képzelhető el, ha a 
járadék egy része a gyülekezetek kártalanítását szol
gálja. A  gond azonban az, hogy a rendelkezésre álló 
összeg ehhez csekély. M árcsak azért is, m ert eddig az 
állam által nyújtott támogatások -  hitoktatók díjazása, 
rekonstrukciók, nyugdíj-kiegészítés — megszűnnek, 
ezeket is a járadékból kell finanszírozni. Feltehetőleg 
itt lesz szükség olyan finomításra, amely elfogadható
vá teszi a protestáns egyházak számára is a tervezetet.

A  megállapodásokat követően azután az ország- 
gyűlés őszi időszaka fogadhatná el azokat a törvény- 
módosításokat, amelyek jogi kereteket és garanciákat 
nyújtanak a végrehajtás számára.

Frenkl Róbert

M odernizáció-T ár sadalom -Erkölcs
Ezen a címen hirdetett szakmai 

konferenciaprogramot a Magyar 
Katolikus Püspöki Kar Tömeg
kommunikációs Irodája május 
22-23-ra a Magyar Ibdom ányos 
Akadémián (öt másik kutatóköz
pont, illetve a Hans Seidel Alapít
vány közreműködésével). -  A  ha
zánkban tapasztalható társadalmi 
átalakulás kérdései kerültek elő, fő 
leg erkölcsi kérdések, különböző né
zetű tudósok megvilágításában, m a
gas szintű bevezető előadások és vi
ták során. A  szándék nyilvánvaló
an nemcsak látlelet (diagnózis) 
felvétele volt, hanem legalábbis se
gítségnyújtás a gyógyulás irányá
ban (ha a pontos terápiát még sen
ki sem meri felvállalni). Gyulai 
Endre püspök megnyitót, Várszegi 
Asztrik püspök, pannonhalmi fő
apát zárszót tartott. Jelen volt 
Paskai László bíboros érsek és Se
regély István érsek is.

Az alaphangot Andorka Rudolf, 
a Közgazdaságtudományi Egye
tem rektora adta meg. Előadásá
ban szociológiai vizsgálódás és 
hétköznapi megfigyelések alapján 
hiányérzetét jelentette be az erköl
csi normák tiszteletben tartása és a 
szolidaritás vonatkozásában, pedig 
„erkölcsi norm ák és az ezeket meg
alapozó értékek nélkül a társadal
m ak nem m űködőképesek”, sőt ön
magukat emészthetik fel és ka
tasztrófájukat okozhatják. M onda
nivalóját széles, globális m éretek
ben és hazai összefüggésekben is 
illusztrálta.

Számomra, teológusként a kon

ferencia központi mondanivalóját: 
trA z embereszmény tegnap, ma és 
holnap” tém a exponálta. Ezt L u 
kács László, a Tömegkommuniká
ciós Iroda igazgatója vezette be és 
az. ezt követő panelbeszélgetést 
moderálta. A  felkért hozzászólók 
Horváth Pál tudományos m unka
társ, Jeleníts István piarista főisko
lai tanár, Kiss János filozófus, Nagy 
Endre egyetemi tanár, Som fai Béla 
a szegedi Hittudományi Főiskola 
tanára és Weissmahr Béla egyetemi 
tanár volt. Valamennyi előadás és 
panelbeszélgetés bevezetőjét és 
hozzászólóinak sorát ebben a  ke
retben lehetetlen megemlíteni, 
mintegy hetvenen vettek részt a 
két nap során folytatott tudom á
nyos megbeszélésen: filozófusok, 
pszichológusok, teológusok, jogá
szok, közgazdászok, politikusok. 
Ehelyett néhány tém akört m uta
tok be a színes, éles vitáktól sem 
m entes, de m indenképpen gazda
godást jelentő megbeszélésekből: 
Bizalomvesztés és a bizalom hely
reállítása, új kihívások a mai sze
retetszolgálatban, a magánszféra 
és a közügyek feszültsége, kom 
munikáció és társadalm i felelős
ség, gazdaságpolitika, az átalaku
lás jellemzői térségünkben, m un
kavállalók és m unkaadók viszonya 
ma.

M inden tém ában kiderült, hogy 
az egyént nem  szabad csupán fo 
gyasztó polgárként kezelni, hanem  
az egész embert kell figyelembe 
venni, és az egész társadalom össze
függésében szabad csak gondolkod

ni. Néhány tanulság, am it m agam 
mal hozhattam:

A  m ásik ember komolyanvétele 
és elviselése az adott sokrétű társa
dalmunkban kötelességünk és fel
adatunk. -  A  keresztény erkölcs é r
tékeit (Istentől kapott ajándékait) 
m a sem szabad figyelmen kívül 
hagyni. Van mit felkínálnunk kívül
állóknak is, világetoszt kereső em 
beriségünkben. -  Lehet tudom á
nyos szinten is tolmácsolni sajátos 
keresztény mondanivalónkat. — 
Csak a bizalom légkörében lehet 
alkotó módon dolgozni, jövőt épí
teni, dönteni és végrehajtani. A  bi
zalom hiánya a legjobb törekvése
ket is megbuktathatja. — Szavunk, 
beszédünk súlya, becsülete kom o
lyabban veendő m a is. Fájdalm a
san érzékeljük a kommunikációs 
zavarokat: elhallgatást, csúsztatást, 
tévedést és tévesztést, de nemcsak 
kritikára vagyunk képesek, hanem  
pozitív példák felm utatására is.

Am it a komoly összefogást és 
szellemi erőfeszítést igénylő kon
ferencián hiányoltam, az a magyar 
protestantizm us jelenléte volt. Bizo
nyára van a magyar kereszténység 
mintegy 25 százalékát kitevő p ro
testáns értelmiségnek is jelentős 
mondanivalója, közrem űködése az 
egész társadalom ra nézve gazdagí
tó  lehet. Az ökum ené mai helyze
tében ez feltétlenül kívánatos le
hetne. Nem tolakodni, de je len t
kezni akarunk: M i is itt vagyunk! 
N ekünk is van m ondanivalónk és 
tennivalónk.

Dr. H afenscher Károly

A NEMET PROTESTÁNS SZERETETSZOLGÁLAT 
elnökének látogatása Magyarországon

A  Magyar Ökumenikus Szere
tetszolgálat (M OSZ) és a magyar- 
országi protestáns egyházak meg
hívására május 7 -11-e között láto
gatást tett Magyarországon Jürgen 
Gohde lelkész, a Német Protestáns 
Szeretetszolgálat elnöke.

Látogatásának első napján Jür
gen Gohde lelkész, aki egyúttal a 
M OSZ tiszteletbeli elnöke is, a 
Szeretetszolgálat meghívásának 
eleget téve, részt vett a karitatív 
szervezet május 7-én megtartott 
éves közgyűlésén, és ott találkozott 
a Szeretetszolgálatot alapító pro
testáns és ortodox egyházak veze
tőivel.

Május 8-án, csütörtökön, D. Sze
bik Imre evangélikus püspök meg
hívására ellátogatott a bakonycser- 
nyei evangélikus gyülekezetbe, 
m egtekintette az épülő balatonfü
redi templomot, a révfülöpi ifjúsá
gi konferenciacentrumot, valamint

a Makovecz Im re által tervezett 
siófoki templomot.

Részt vett az Evangélikus Egyház 
országos presbitériumi ülésén, ahol 
elismerően szólt a Magyar Ökume
nikus Szeretetszolgálat 6 éves tevé
kenységéről és részletesen bemutat
ta a német diakóniai munkát. A  nap 
során találkozott még a M OSZ ha
zai szociális és menekültügyi terüle
tén dolgozó munkatársaival.

Szombaton dr. Harm ati Béla 
evangélikus püspök társaságában 
a békéscsabai evangélikus gimná
zium ballagási ünnepségén vett 
részt, majd látogatást te tt a helyi 
evangélikus gyülekezet időseket 
gondozó szeretetotthonában.

Debrecenben találkozott dr. 
Bölcskei Gusztáv reform átus püs
pökkel, a Magyarországi Reform á
tus Egyház Zsinata lelkészi elnö
kével és az együttműködés elm é
lyítéséről tárgyaltak. Ellátogatott a

M OSZ D ebreceni Szociális Köz
pontjába, ahol m egism erkedett 
annak munkájával, m egtekintette 
az Im m ánuel Ö tthont, a R eform á
tus Idősek O tthonát és a R eform á
tus Kollégiumot. Ú tja során elkí
sérte őt Lehel László  lelkész, a 
M O SZ igazgatója.

Vasárnap istentiszteleten igehir
detéssel szolgált a Kossuth utcai 
reform átus tem plom ban. D élu tán  
m egism erkedett a berekfürdői re 
form átus konferenciaközponttal, 
ahol 1997. október elején tartja  
közgyűlését az E urópai Egyházi 
Szeretetintézm ények és Szeretet
szolgálatok Szövetsége.

Jürgen Gohde lelkész, a M O SZ 
tiszteletbeli elnöke, tárgyalásai so
rán elismerően szólt a protestáns 
egyházak által tám ogatott Szeretet
szolgálat 6 éves tevékenységéről és 
további támogatásáról biztosította 
a karitatív szervezetet. N. Á.
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Vannak szüleim,
és a szüleimnek is vannak szülei.
Köszönöm, Atyám a nagyszüleimet, az időseket, 
és mindenkit, aki szereti a gyerekeket.
A Szentírás beszél arról,
hogy Jézus is szerette az időseket;
tudjuk, hogyan gyógyította meg Péter anyósát.
Jézus ilyen volt.
S ilyenné kellene nekünk is válnunk, 
kéz a kézben másokkal.
Ezért gondolunk Jézusra:
Ő nemcsak Simon házában járt, velünk is itt van. 
Vele együtt kérünk, Atyánk: 
adj nagyszüleinknek egészséget, hosszú életet. 
Segítsd őket félelmeikben, gongjaikban.
Segíts nekem is, hogy megértsem őket 
akkor is, amikor egészen mások, 
mint a fiatalok.

„FOLYTATÁSA KÖVETKEZIK”

Egy gyerm ek keres i o tth o n á t
3. rész

A világban mindenütt veszélyek leselkednek a kis
gyerekekre. Különösen, ha nem figyelnek szüleik in
tésére. Sokszor úgy tűnt, mintha Uj-Guinea e tekin
tetben még veszedelmesebb hely lenne. Rögtön a kes
keny utak mellett ott a dzsungel, a rejtett gödrökkel, 
állatokkal és az ezernyi eltévedési lehetőséggel. Egy
szer elindult Gudrun, hogy meglátogassa nagyszüleit 
Boanában, ahol a dombok mögött ért a narancs, és az 
ember annyi tejszínhabot kapott, amennyi csak bele
fért.

Azóta, hogy Gudrun édesapja autóbalesetben meg
halt, a karácsonyt mindig a férjem szüleinél, Boana- 
ban töltöttük. Gudrun elfelejthette, hogy oda hajóval 
és repülővel szoktunk utazni, amikor elhatározta, 
hogy meglátogatja Mimit és az öreg Tikingit, ahogy 
nagyszüleit nevezte. Az útra alaposan felszerelkezve, 
kis zsákjával, bozótvágó késsel és három babájával in
dult. A kirándulás a Raong folyónál ért véget, ahol 
egy építőmunkásunk talált rá. A víz zaja és a keskeny 
híd látványa itt állította meg.

Röviddel Gudrun „böanai kalandja” után olyan 
leckét kaptam, amit sosem felejtek el. A diákok mind 
a földeken dolgoztak. Forrón tűzött a nap. Délelőtt 
tíz óra tájban arra gondoltam, megnézem a mezőn a 
gyerekeket. Gudrun is szeretett volna velem tartani, 
de én azt mondtam, hogy a nagy hőségben nem tud
nám őt cipelni, úgyhogy jobb, ha otthon marad. De ő 
hallani sem akart erről. Feltette a kalapját, és a nyo

momba szegődött. A fák árnyékában még elviselhető 
volt a meleg, de a homokdombnál már nyafogni kez
dett Gudrun:

-  Melegem van, vissza akarok menni! 
j -  Ugye megmondtam!? Eredj egyedül! -  válaszol

tam.
Gudrun félt visszamenni, mert akkor egyedül kel

lett volna átmennie a hídon, és a sötét gumifák közt 
sem szívesen sétált volna egymagában. Idővel megun
tam a nyafogást, és kézen fogva kislányomat, elindul
tunk hazafelé. A híd után a keskeny ösvényhez érve, 
elállt a lélegzetem. Egy óriáskígyó állta utunkat. Kö
veket ragadtam, azzal kezdtem dobálni, sikerrel. A kí
gyó lassan eltűnt a sűrű bokrok között.

Később, mikor már egyedül ballagtam a mezőre, 
borzongva gondoltam arra, mi lett volna, ha Gudrun 
egyedül indul haza. Ekkor értettem meg igazán, hogy 
az új-guineai asszonyok miért is olyan türelmesek a 
gyermekeikkel.

Irmgard Bergmann nyomán

„TUDOD-E...”

h o l o lvash atsz sáskákró l?

Az elemi csapásokhoz, árvizekhez, földrengések
hez hasonló nagyságrendű károkat okoznak a vándor
sáskák. Nagy tömegekben vándorolnak, és egyszerre 
csapnak le, elpusztítva hirtelen minden növényt. 
Ezért hasonlítják a Bírák könyvében a midiániak se
regét, mint megszámlálhatatlan haderőt, a sáskákhoz. 
A Példabeszédek könyve így ír a sáskákról: „Nincs ki
rályuk a sáskáknak mégis rendezetten vonulnak mind
nyájan. ” Jóéi próféta pedig így ír: „Száguldanak mint 
a vitézek fölnágnak a kőfalakra, mint a harcosok 
Mindegyik a maga útján halad, nem tér le ösvényéről. 
Nem taszigálják egymást, mindegyik a maga útján jár. A  
fegyvereken is keresztültömek nem lehet föltartóztatni 
őket. Megrohanják a várost, futkosnak a várfalon, be
hatolnak a házakba, az ablakokon keresztül bemennek 
mint a tolvaj. ”

A sáskarajok a „szél szárnyán” repülve érkeznek, 
majd a széllel távoznak tovább. Tudnál-e legalább 
még egy bibliai helyet találni, ahol sáskákról van szó?

A gyermekrovat készítői stábjának címe: 
Cselovszky Ferenc, 7064, Gyönk, Petőfi u. 359.
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„Legyetek irgalm asok!”
Ma reggel hallottam megdöb

benve a rádióban, hogy a XTV. ke
rületben két robbanás történt, a 
XVI. kerületben pedig egy buszra 
lőttek. Ebben a mai világban vajon 
értik-e az emberek -  fiatalok és 
idősek -, hogy mi az irgalom? Nem 
lenne elég csupán azt kérni -  vélik 
sokan -, hogy úgy éljünk: legalább 
a másik életét ne veszélyeztessük?

Mindig magas követelménynek 
számított Jézus szava. Jézus ma
gasra tette a mércét régen és ma 
is. Ha e szerint tudnánk élni, 
mennyi örömünk telne abban az 
életben, amitől ma szömyülkö- 
dünk, s amire azt mondjuk, ez már 
nem élet!

Jó lenne végre komolyan venni 
Jézus szavát. Jó lenne nekünk -

magunkat Krisztus követőjének 
nevezőknek -  valóban élni az ir
galmasságot, s így sóként „ízesíte
ni” ezt a világot.

Szentháromság ünnepe utáni 4. 
vasárnapot a régiek az irgalmasság 
vasárnapjának is nevezték. Nevez
zük mi is így, és legyünk irgalma- 
sok, ahogy mennyei Atyánk is ir
galmas!

IRGALMASOK
Lekció: Lukács 6,36 
Textus: Máté 5,7

A második világháború előtt történt Budapesten, 
hogy egy négyemeletes ház felvonójának a kötele ak
kor szakadt el, mikor a negyedik emeletre ért. A felvo
nó lezuhant a mélybe, szerencsére csak kezelőjének 
-  kinek, mikor a segítség a pincébe ért - , csodálatosan, 
kisebb zúzódáson kívül semmi baja nem történt.

Ezt a világot a világűrben Isten szeretete, irgalma 
tartja fenn, jaj csak meg ne szakadjon az a kegyelmes 
szeretet, mert akkor a nagy nirvánába, a megsemmi
sülésbe zuhan alá.

Isten a világot és örökkévaló világát Krisztus szere- 
tetével kapcsolja össze, ezért létezünk még. S ha Isten 
ilyen irgalmas, elvárja tőlünk és a világtól, hogy meg
tartsuk Krisztus tanítását. Boldogok az irgatmasok, 
mert ők irgalmasságot nyernek!

Hol van az irgalmasság székhelye? A szívben, az ér
ző, könyörületes szívben. Mit mond Isten a Bibliában 
a szívről? Sokat. Egy oldalra talán ráférne a leírása. 
Mi csak pár igét hozunk fel:A djad , fiam, a te szívedet 
nékem és a te szemeid az én utaimat megőrizzék” (Pél
dabeszédek 23,26). írAz Úr azt nézi, ami a szívben van” 
(lSámuel 16,7). Majd Ezékielnél így szól: „Eltávolí
tóm a kőszívet az ő  testükből és adok nékik hússzívet” 
(Ez 11,19), Jakabnál (4,8): „Szenteljétek meg szíveite
ket ti kétszívűek ”

Valóban kétszívű az ember, a kőszívű: könyörtelen, 
irgalmatlan; a hússzívű: érző, könyörületes, irgalmas 
ember. A történelem azt jegyezte fel, hogy Kosciuskó 
Tádé lengyel szabadsághos ilyen irgalmas szívű ember 
volt. Mikor kedves lovával kilovagolt valahova, s az 
úton toprongyos szegény embert látott, lovát megállí
totta, hogy pénzt adjon. Olyan sokszor megismétlő
dött, hogy lova megszokta, s ha látott szegényt, min
den szólítás nélkül megállt.

Pál apostol a Korinthusiakhoz írt második levele 
1,3 versében így kiált fel:,Á ldott az Isten, a m i Urunk 
Jézus Krisztusnak Atyja, az irgalmasságnak atyja!”

Isten, ki irgalmasságot gyakorol az emberrel szem
ben, irgalmasságot követel! Milyen szép eset ez: 
Anya, 3 éves kisleánya, koldus a pesti utcán, 10 forin
tot ad. Anya könnyes szemmel lehajol, homlokon csó
kolja kislányát.

így csókol Isten minket homlokon és áld meg, ha 
jót teszünk, ha irgalmasságot gyakorolunk.

Szép az irgalmasság: boldog érzést, megelégedett 
szívet ad, de nem szabad gőgnek és hiúságnak beleve
gyülnie.

Don Pedro, Brazília császára, országa fővárosában 
közkórházat akart építtetni. Pénz nem volt, adakozás
ból kevés folyt be. Gondolt egyet s kihirdette, aki 
százezer milreist ad, bárói, aki kétszázezret, grófi cí
met kap. Özönlött a pénz, megépült a kórház. Eljött 
az ünnepélyes avatás, az aulában a márványtáblán ez 
volt bevésve: Emeltette az emberi hiúság -  az emberi 
nyomorúságnak.

Milyen a szíved? Kőszív vagy hússzív-e? Van-e ben
ne irgalom, szeretet, bocsánat? Vagy könyörtelen, ha- 
ragvó, bosszúálló? Nézz magadba Isten színe előtt!

Egyet ne felejts el: te sem, én sem, az egész világ se: 
.Am ilyen ítélettel ítéltek olyannal ítéltettek, és amilyen 
mértékkel mértek olyannal mérnek néktek!” (Máté 7,2)

Ma aktuálisan szól Krisztus szava: Boldogok az ir- 
galmasok mert ők irgalmasságot nyernek!

Makár János: „Hittem, azért szóltam”

E v a n g é lik u s  é n e k ü n k  
m a g y a ru l -  R e u tlin g e n b e n
1996 nyarán a Herend melletti Lombos-tanyán 

kezdődött.
Itt táboroztunk Isó Zoltán és felesége, Isó Dorottya, 

a veszprémi evangélikus gyülekezet lelkészei által 
szervezett egyházmegyei csoporttal. A résztvevők ál
talános iskolások (6-8. osztály), gimnazisták, egyete
misták voltak, főleg Veszprémből és Pápáról. Nagyon 
nagy örömöt jelentett számunkra, hogy egy német 
evangélikus cserkészcsapattal táborozhattunk együtt, 
akik a Stuttgart melletti Reutlingenből (sváb vidék) 
jöttek. Sok közös programunk volt, éjszakába nyúló 
beszélgetéseink, énekléseink, áhítatok, közös főzések, 
akadályverseny és még folytathatnám.

Csak három napot töltött együtt a két csapat, de ez 
a kis idő is elég volt arra, hogy megismerjük egymást 
és összebarátkozzunk. Ezért örültünk neki, mikor 
szóba került, hogy meghívnak bennünket februárra 
Németországba, és folytatni szeretnék a kapcsolatot. 
Azért hívtak minket erre az időpontra, mert abban a 
hónapban van egy farsangi jelmezes fölvonulás a vi
dékükön, ami a mohácsi busójáráshoz hasonlít.

Az időpont-egyeztetés után február 8-án indultunk 
el Reutlingenbe, a 100 000 lakosú városba. A  város a 
sváb Alb-hegység lábánál fekszik, felette emelkedik 
az Achalm nevű kialudt vulkán. Hangulatos utcái, te
rei jellegzetes németes régi házai, templomai, XIII. 
századi tornyai s az 1996-ban épült török mecset na
gyon tetszettek nekünk. Mindenkit családoknál szál
lásoltak el, így még több alkalmunk volt a beszélgetés
re, a közös együttlétre.

Minden napra bőséges program jutott. A  vasárnapi 
istentisztelet természetesen német nyelven folyt, és 
habár nem sokat értettünk a prédikációból, de na
gyon megható érzés volt az egyik zsoltárt magyarul is 
elénekelni.

Érdekes és vidám program volt a színes farsangi 
jelmezes felvonulás. Nagyon tetszett nekünk. Egyik 
alkalommal kellemesen elfáradtunk, merj, egy (urát 
tettünk a közeli hegyekbe. Megtekintettünk egy 
Reutlingen melletti gyönyörű, régi épületekkel teji,., 
híres egyetemi várost, Tübingent. Ottlétünk alatt igazi 
sváb ételeket ettünk, de mi is készítettünk egyik alka
lommal vendéglátóinknak egy magyaros vacsorát.

Sajnos, csak három napot töltöttünk kint, de így is 
sok szép élményben volt részünk: megtekintettük 
Reutlingent és környékét, sok szép érdekes és külön
leges programban vettünk részt, még jobban megis
mertük egymást, sőt még az idő is nagyon szép tava- 
szias volt.

Nagyon jólesett, hogy a németek kedvesek és ba
rátságosak voltak, ezzel is áthidalták a nyelvi nehézsé
geket.

Csodálatos élmény volt Németországban, és remé
lem, hogy a két evangélikus csapat ezután gyakran fog 
találkozni egymással, a kapcsolat tovább erősödik, és 
a barátságunk megmarad.

Pardi Melinda
8. osztály, Veszprém

Az „apostoli századba” méltó férfiú
425 éve halt meg Szegedi Kis István

Szegeden született, valószínűleg 1505-ben; közelebbi 
időpontját nem ismerjük. Lippán és Gyulán tanult, 
majd a bécsi és a krakkói egyetemet látogatta. Witten- 
bergbe csak később ment ki, 1543-ban. Három évig tar
tózkodott kint, és teológiai doktorátusát is ekkor szerez
te meg.

Csanádon, Gyulán és Cegléden volt tanító; 1545-ben 
pedig Temesvárra hívta Petrovics Péter, aki ott egy maga
sabb színvonalú iskolát akart alapítani, Petrovics eltá
vozása után azonban az új várparancsnok elűzte. Ez

után Mezőtúron és Békésen tanított. Békésről Ferdinánd 
katonái miatt kellett menekülnie.

így került a Dunántúlra: Tolnán tanító, Laskón pedig 
lelkész lett (1554), és mint ilyen, betöltötte a baranyai 
gyülekezetek püspöki tisztét is. 1558-ban Kálmáncsára 
költözött, ott azonban -  egyházlátogatásai miatt -  a ka
posvári pasa elfogatta, és a pécsi bég Szolnokra kísértet
te (1561). Egy átutazó kereskedő, Mező Ferenc és a deb
receniek fizették ki érte az 1200 forint váltságdíjat, Me
zőnek azzal a kikötésével, hogy kiszabadulása után elfo
gadja a ráckevei lelkészi állást. Ettől fogva (1563) halá
lá ig- 1572. május 2. -  ráckevei lelkész, és püspöki funk
ciókat is ellátó esperes, majd pedig az esperesek feletti 
püspök volt.

Tisztelője, hű tanítványa és utóda, Skaricza Máté, 
mesterének nemcsak életrajzát írta meg hanem arcké
pét is megrajzolta.

*

Európai hírű tudós volt; az egyik legképzettebb ma
gyar reformátor.

Müveit külföldön többször kinyomtatták, egyik néme
tül is megjelent. Rendkívül népszerűek voltak. Könyvei
nek elterjedtségét igazolja az a vatikáni döntés is, amely 
mindegyiket felvette az Index librorum prohibitorumba.

A  legelterjedtebb: dogmatikai müve (Basel, 1585), a 
már említett életrajzzal és arcképpel.

Irt latin verseket és epigrammákat is.
Valószínűleg ő a szerkesztője az ún. baranyai káno

noknak, és az ezeket követő, ún. hercegszőlősi kánonok
nak

Napjainkban is énekeljük a „Jövel, Szentlélek 
Isten... ’’kezdetű énekét (Élcv., 230.), amellyel őseink év
századokon keresztül kérték az isteni erő sokszínű aján
dékát, együtt református testvéreinkkel.

*

Szegedi Kis István a helvét-kálvini reformátori irány
zat egyik nagyszerű személyisége volt. A  címben szereplő 
értékelés róla lelkésztársáé, Paksi Mihályé.

Személye, munkássága évszázadok távolságából is -  
élő, ható, ösztönző.

B. B.

Mikszáth -  diákszemmel
Az író, aki 150 éve született

„Mert én nem kutatom a templomok 
ereklyéit és régiségeit, nem nézegetem a 
puszták délibábjait, nem kutatom a hegye
ket, én ezt a nagy rejtélyt szeretném tanul
mányozni, amelyeknek ember a neve.”

(Mikszáth Kálmán)

1997. május 24-én a Budapesti Evangélikus Egyház 
Kollégiumaiban (Rózsák tere 1.) rövid megemlékezés 
volt Mikszáth Kálmán emlékére.

Egy hivatalos hír talán így kezdődne, de azt hiszem, ez 
nem sok érdeklődést kelt.

Mikszáth?
Tudjuk, ki volt: író, igen, egy író, mégpedig magyar... 

és ő  írta a Jó palócokat és a Tót atyafiakat! Hiszen ta
nultunk róla! De Mikszáth nemcsak író volt, hanem iga
zi magyar ember, aki nem foglalkozott „régiségekkel”, 
„ereklyékkel”. Ott élt az egyszerű, vidéki emberek között, 
és gyermekfejjel sok mindent megjegyzett. Róluk, a falu
si emberekről írt műveiben.

Mint a címbéli idézet is mutatja, ő  az embert tanul
mányozta oly módon, hogy próbára tette bizonyos hely
zetekben, így ismertetve meg őt olvasóival.

Mikszáth novelláiban az erkölcsi tisztaság az emberi 
világ alapja. A  jó  és a rossz természetesen válik el egy
mástól. Szerepel műveiben a bűn is. Nagy szerepet kap, 
akárcsak az életben. Mikszáth azonban nem ítélkezett, 
nem képzelte magát Istenként felettük állónak Ha no
velláinak, regényeinek szereplői közül valaki bűnt köve

tett el -  ez általában egy másik, negatív szereplő hatásá
ra történt nem tudott tovább élni, szinte önmagát 
büntette, mert erkölcsi tisztasága nem tűrte el bűnös 
múltját.

Mikszáth müveinek megírásakor valódi értékre épülő 
világot keresett. Ezért fordult a falu világa felé, gyermek
korának vidéke felé.

Ezek a gondolatok egy kollégista, fasori diák  
Marczali Anna tollából származnak aki fő  szervezője, 
rendezője volt az estnek Jól beépítette a megemlékezés
be a horpácsi Mikszáth-kúriáról készült videofilmrészle
tet is.

Remélhetőleg ez az esemény irányadó lesz másoknak 
is, hogy érdemes, ha röviden is, de megemlékezni Mik- 
száthról, hiszen Sütő András is így nyilatkozott az íróról 
és annak műveiről:

„Mikszáth Inindenkor leköt, tán a koporsó mellett 
is vigasz az ember számára. Egyetlen bekezdésének 
bővített mondata is „egy pohár élet vize”.

Talán nem ártana végignézni a könyvespolcokon, 
megkeresni a Jó palócokat vagy a Tót atyafiakat és újra 
elolvasni: Hátha most többet vagy más mond, m int ed
dig bármikor...

Svendor Enikő 
fasori diák -  kollégista

JUBÁL’97
Mint már egy évtizede minden évben, idén is 

megrendezzük a Jubál Ökumenikus Keresztyén 
Könnyűzenei Fesztivált Gödöllőn a Petőfi Sán
dor Művelődési Házban 1997. szeptember 6-7- 
én. Várjuk zenekarok, szólóénekesek és panto
mimcsoportok jelentkezését július 31-ig a követ
kező címen:

Jubál ’97, 1204 Budapest, Ady E. u. 89. 
TeL/Fax: 283-0148. E-mail: evangzme@elen- 
der.hu

A koncertekre minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!
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Négy évtizede szolgál 
a genfi magyar protestánsok gyülekezete

Szakony: 1937-1997

A 16. század óta szinte állandó
an tanultak magyar diákok, köztük 
teológiai hallgatók is svájci egyete
meken. Ezen főiskolák között ha
marosan nagy hírnévre jutott a 
genfi Akadémia, amelyet még Kál
vin alapított 1551-ben, majd ké
sőbb ez alakult át a város egyete
mévé.

Minden bizonnyal ezek a ma
gyar teológusok voltak az elsők, 
akik -  mint Bornemisza Péter Bécs- 
ben -  Genfben is összegyűjtötték 

, szállásukon magyar diáktársaikat, 
és ott nekik anyanyelvükön isten
tiszteleteket tartottak.

Tbdunk. arról, hogy a 2. világhá- 
* ború alatt is voltak ilyen istentisz

teletek Genfben, amelyek száma 
és hallgatósága 1945 után úgy 
megszapordÖott, hogy hamarosan 
a helyi protestáns egyháztól köl
csönkapott helyiségekben tartot
ták azokat. A Vöröskereszt múlt 
századbeli, Genfben történt meg
alakulása után több nemzetközi 
szervezet választotta ezt a várost 
székhelyének. Ezek száma mind
két világháború után erősen emel
kedett. így a most ötven éve meg
alakult Lutheránus Világszövetség 
vezetői is úgy határoztak, hogy 
központi irodájukat Genfben nyit
ják meg. így került 1953-ban hon
fitársunk és lelkésztestvérünk, dr. 
Vájta Vilmos Genfbe, mint az emlí
tett szervezet Teológiai Osztályá
nak első igazgatója. O ma Svédor
szágban él, és bizonyára egyet és 

[ mást el tudna mondani ittléte első 
időszakának magyar istentisztele
tei felől. Persze, ezeken az alkal
makon aránylag kevesen vettek 
részt, mert az említett években 
csak kevés magyar élt Svájcban.

A helyzet 1956 őszén megválto
zott. A  svájci kormány akkor több 
mint 10 000 magyar menekült be
utazását tette lehetővé, akiknek a 
nagy része Svájc nagyvárosaiban 
folytatta tanulmányait, vagy kapott 
munkát. A  közöttük levő protes
tánsok lelkigondozására 1957 ta
vaszán a svájci református egyhá
zak segélyszervezete két magyar 
lelkipásztorf állított munkába, és 
ezzel megkezdődött Genfben is -  
dr. Krüzsely József szolgálatával -  a 
rendszeres időközönként tartott 
magyar istentiszteletek sorozata.

Negyven évvel később, 1997. áp
rilis 27-én, egy hálaadó istentiszte
let keretében erről emlékeztek 
meg a genfi Magyar Protestáns 
Gyülekezet tagjai. Ezen Isten igé
jét dr. Pósfay György lelkész hirdet
te Sámuel első könyve 3. részének 
második mondata alapján. Hozzá
járult az istentisztelet ünnepi jelle
géhez B. Vargha Piroska két szóló
éneke, aki 1956 végétől kezdve -  
kislányként -  már a legelső isten
tiszteletek résztvevője volt. -  Az 
ünnepi istentisztelet után az akkor 
éppen Genfben tartózkodó dr. 
Harmati Béla püspök -  aki hosszú

évekre kiterjedő genfi szolgálata 
során nemcsak buzgó hallgatója 
volt a magyar istentiszteleteken 
hirdetett igének, de gyakran annak 
hirdetője is -  köszöntötte a gyüle
kezetét, és kérte Isten áldását jö
vőbeni munkájára. Ekkor került 
sor egy hattagú presbitériumnak a 
következő ciklusra való megvá
lasztására, valamint beiktatására, 
majd pedig az egybegyűltek több
sége gyülekezeti ebéden vett részt.

1980 óta már nincs a genfi gyü
lekezetnek a svájciak által anyagi
lag támogatott lelkipásztora, de a 
városban élő, felkérésre önként 
szolgáló lelkészek, majd a 80-as 
évek óta tanulmányaik folytatása 
vagy kiegészítése céljából Genfbe 
érkezett magyar anyanyelvű ösz
töndíjasok, továbbá a német-svájci

A bajor-magyar testvéregyházi 
kapcsolatok újabb gyümölcse érett 
azzal a találkozóval, melyen dr. 
Frieder Harz professzor, a münche
ni Valláspedagógiai Főiskola taná
ra találkozott egyházunk óvodai 
vezetőinek, pedagógusainak egy 
csoportjával. Többnapos tartózko
dása alatt megtekintett néhány 
óvodát, intézményt, hogy szemé
lyesen tájékozódjon egyházunk e 
munkaterületén. Kíséretében volt 
Christoph Hechtel egyháztanácsos 
is.

A  találkozón a professzor azzal 
a kérdéssel foglalkozott előadásá
ban: „Hogyan lehet fiatalokat a hit 
dolgában megszólítani?” Tlazai 
megfigyelései alapján adott hely
zetfelmérést, milyen a fiatalok bib
liaismerete, mennyire érdeklőd
nek a keresztyén hagyomány iránt. 
Következtetéseit levonva megálla
pította, hogy a tanítás (hitoktatás) 
tervezésénél, a témák kiváTasztásá- 
nál a módszer megválasztásánál 
már figyelemmel kell lenni a fenti
ekre. Hogy mennyire alkalmazha
tók megfigyelései és következteté
sei a mi viszonyainkra -  ennek 
megbeszélése volt az egynapos ér
tekezlet célja.

*

-  A z értekezlet után kérdeztem a 
professzort, milyen tapasztalatai 
vannak egyházunk oktatási-nevelési 
munkájáról.

Nagy élmény volt orosházi uta
mon az óvodásokkal és iskolások
kal való találkozás. Általában azt 
láttam, hogy nagyon intenzív mun
ka folyik az egész gyülekezetben. 
Az intézményekben nagyon pozi
tív a nevelők hozzáállása a nevelés 
munkájához. Barátságosak a gyer-

városokban munkálkodó lelki- 
pásztorok segítségével mindeddig 
sikerült a rendszeres időközökben 
sorra kerülő istentiszteleteket 
megtartani, sőt egyéb gyülekezeti 
szolgálatokat is kiépíteni. A Genf
ben szolgáló lelkészek, illetőleg 
teológusok látják el -  felkérésre -  
a lausanne-i magyar protestáns 
gyülekezetben is a lelkészi munka
kört. -  E két svájci város mellett 
még 10 svájci helységben vannak 
havonta magyar istentiszteletek, 
így Badenben, Bázelben, Bernben, 
Bielben, Dombimben, Luzem- 
ben, Szent Gallenban, Schaffhau- 
senban, Winterthurban és Zürich
ben, amint azt >yA Levél”, a német
svájci magyar protestáns gyüleke
zetek , értesítője rendszeresen 
közli. ,,-y-y”

mekekhez, nagy lendülettel és sze
retettel végzik munkájukat. Lát
szik, hogy ők a gyermekekért van
nak!

A másik látogatásom Győrben 
volt, ahol kiépített iskolai rendszer 
van. Óvodától az érettségiig egy
házi nevelésben részesülhetnek 
fiatalok. Különös és jó megoldás, 
hogy az óvoda és az öregotthon 
egymás mellett „üzemel”. A gyer
mekek az öregek, idősek tisztele
tét gyakorlatban „sajátíthatják el”, 
míg az időseknek jólesik „a gyer
mekzsivaj”.

-  Újabb kérdésem a szülőkkel va
lófoglalkozásra vonatkozott.

Németországban -  különösen 
is óvodai vonalon -  a szülői érte
kezlet intézménye nincs kiépítve. 
Ha van olykor találkozás velük, 
akkor sem tervszerű foglalkozás, 
valamiféle oktatás folyik, hanem 
a szülők tesznek fel kérdéseket, és 
a pedagógusok igyekeznek rá vá
laszt adni. Mindenesetre nagyon 
jó ötletnek látszik, és különösen 
alkalmas lehet modem témák fel
dolgozására, speciális szakelő
adókkal.

-  A  testvéregyházi kapcsolat mi
lyen irányban fejlődhet tovább val
láspedagógiai területen?

Hidunk segítséget adni. Nem 
anyagi természetűeket, hanem a 
most folytatott megbeszélések 
folytán könyvek, hittani anyagok, 
konfirmációi káték, hittani mun
kafüzetek tekintetében. Ki kell vá
lasztani a megfelelő anyagot, és 
azt át tudjuk adni. A másik segít
ség lehet, hogy aktív pedagógusok, 
elsősorban óvónők jöhetnek hoz
zánk hospitálásra, tapasztalatcse
rére.

Tóth-Szöllős Mihály

Mennybemenetel ünnepe, 1997. 
május 8. különleges alkalom volt a 
Győr-Moson-Sopron megye szé
lén fekvő kis faluban, Szakonyb.an.

Már jóval a 2 órakor kezdődő is
tentisztelet előtt egyre-másra ér
keztek az autók, sétáltak a falube
liek és a távolabbról jövők az evan
gélikus templomhoz, hogy együtt 
ünnepeljenek a Rác családdal

60 éve, 1937-ben kezdte itteni 
szolgálatát Rác Ernő, aki 1976 óta 
nyugdíjas lelkészként Nádasdon 
él.

A templomi ünnepségen Hasza 
László felügyelő köszöntötte a je
lenlévőket. Az oltári szolgálatot 
Rác Dénes nagygeresdi segédlel
kész végezte.

Ezután a jubiláns lépett az oltár
térbe, és Ezékiel 34,16 alapján 
prédikált. „így szól az ŰR: A z elve
szettet megkeresem, az eltévedtet 
visszaterelem, a sérültet bekötözöm, 
a gyengét erősítem. ” Beszédét azzal 
kezdte, hogy öreg papnak sem 
könnyű megszólalni. A megható- 
dottság eleinte érződött is a hang
ján.

Jézus pár száz évvel Ezékiel 
után szinte ugyanezt mondta el. 
Az ember elveszetté vált. Miért? 
Mert az ember füle születésétől 
kezdve szinte süket Isten Igéjének

A  mendei gyerekek már várják, 
hogy február tájékán jelentkezik 
az országos találkozó szokásos elő
zetese. -  Én magam éppen arra fi
gyeltem föl évekkel ezelőtt, hogy 
van egy olyan ifjúsági rendezvény, 
amire előre kell dolgozni és nem 
csupán „fogyasztani” megyünk 
oda.

Most is jó előre megkaptuk a fő
témát: T A L Á L K O Z Á 
S O K .  Azt is értelmes gyerek
szerűséggel írja le a hívogató kör
levél, hogy már fiatalon lehet él
ményszerű találkozásokat megél
ni: egymással és Jézus Urunkkal. 
Ehhez kaptunk 12 feldolgozandó 
bibliai történetet, Pál apostol ta
lálkozásait az Apostolok Cseleke
detei könyve alapján. Elkezdtük 
tehát a közös mimikát, ebből ott
honra is jutott, de a hittanóráink
nak mindjárt új lendületet adott.

Eljött az utazás napja. Az idei 
hittanos csoport 9-10 évesekből 
állt össze, egy anyukát is vittünk 
magunkkal. Mindenkinek új volt 
ez a vállalkozás, mert mindig más 
csapattal indulunk el.

Á piliscsabai szeretetotthonban 
barátságosan és szervezetten fo
gadtak minket és a többieket. Egy
házunk 30 gyülekezetéből érkezett 
220 fiatal (6-16 évesek) és 43 fel
nőtt kísérő (hitoktatók, szülők, lel
készek). Kis alkudozás után meg
kapta mindenki a maga szobáját. 
De amíg gyülekezett ez a népes kis 
sereg, addig is be lehetett kapcso
lódni az alkotóházak műhelyeibe 
(zene, gyurmázás, színjátszókor, 
táncház, montázskészítés).

A másfél napos együttlét tulaj
donképpen a szombat délutáni

meghallására. Miért keresi az Isten 
az embert? Talán meg akaija bün
tetni? Nem) Menteni akaija az 
embert az 0  mentő szeretetével. 
Bennünket Jézus Krisztus elve
szett állapotunkban váltott meg! 
Különös az Isten útja. Milyen jó, 
hogy az Isten beleavatkozik az em
ber életébe! Lehetőséget teremt a 
hazatalálásra. Lehet olvasni a Bib
liát, lehet járni templomba, lehet 
hallgatni üzenetét! Engedd, hadd 
éltessen, hadd szeressen, hadd áld
jon meg az Isten!

Az unoka és a nagyapa után a 
fiú, Rác Miklós nádasdi lelkész 
imádkozott és áldást osztott. Az 
orgonát pedig az ünnepség alatt

nyitó áhítattal vette kezdetét. Ezt, 
és valamennyi alkalmat sok-sok if
júsági ének szárnyalása övezte, gi
tárosok és fuvolások kíséretében. 
-  Ezután következett az országos 
találkozó főprogramja, a több órás 
akadályverseny.

Vegyes összeállításban szerve
ződtek a korosztályok szerinti csa
patok, hogy azután bejárják 
Piliscsabát és a környező hegyol
dalt, meg-megállva a 17 versenyál
lomáson. Teológiai hallgatók vár
ták ott őket, maguk készítette Pál 
apostol korabeli jelmezekben és az 
általuk összeállított versenykérdé
sekkel. Bizony nem volt könnyű 
például Festus és Agrippa 
(ApCsel 26,1 és 12-32) komoly és 
kacagtatóan humoros kérdéseire 
jó válaszokat adni. És még mi min
dent kellett tudni az apostol 12 ta
lálkozását bibliai lelkülettel felele
venítő, dramatizáló stációknál! A 
szívet, értelmet és izmokat meg
mozgató verseny után, az otthonba 
visszaérkező csoportoknak már 
nem kellett nagy étvágyat kívánni 
a vacsorához.

A gyülekezetekből érkezettek 
bemutatkozására már csak vasár
nap délelőtt jutott idő. Itt ötperces 
produkcióval lehetett bemutatni 
az otthoni hittanórai és ifjúsági 
életből valami jellemzőt. Komoly 
bizonyságtételek mellett játékos
ságban és ötletességben is volt ré
szünk.

Utoljára az otthon barakktemp
lomának szőnyegpadlójára telepe
dett le a két és félszáz fiatal (szé
keken nem fértünk volna el). A 
befejező alkalom, az úrvacsorái is
tentisztelet következett. Ez a „ta-

értő kézzel szólal
tatta meg Gál Jó
zsef kántor.
Fatalin Helga büki 
lelkész ezután 
Rác Ernő egyik 
utolsó közgyűlé
sén elmondott 
szavait idézte: 
„Nagy a veszélye 
annak, hogy aki 
egyszer elszokik az 
Igétől okkor sem 
fogja megérteni 
amikor elmegy a 
templomba, hiszen 

az igehallgatást is tanulni kell. ”
Ajándékot adott át a három 

szolgáló lelkésznek. A hittanosok 
ifjúsági énekét hallottuk, melynek 
refrénje ez volt: Ne félj, te kicsi 
nyáj, az Isten véd! Ezután Szondi 
Sándomé szavalt.

A köszöntéseket Farkas Tibor 
most is szolgáló rk. esperes fejezte 
be.

Nagyon sokan nagy szeretettel 
köszöntötték Rác Ernőt, és örül
tek a vele és családtagjaival való 
újbóli találkozásnak.

Isten áldása legyen a szakonyi 
gyülekezeten, amiért lehetővé tet
ték ezt a szép ünnepet.

Magassy Zoltán

lálkozás” volt a legmeghittebb, Jé
zus Urunkkal, az ő igéjében, szét
osztott testében és vérében. Jó 
egyharmada a gyerekeknek, kon
firmáció előtt lévén, áldásvételre 
ment az oltárhoz. De jő volt őket 
látni és -  velük együtt odatérdel
ni...

Egy kicsit nehéz, hogy kinek is 
köszönjük meg ezt a hatodik alka
lommal összehozott országos talál
kozót. -  Börönte Márta lelkésznő 
és Hammersberg-Ganczstuckh Jú
lia teológiai hallgató testvéreink 
beindító és többéves szervező-irá
nyító fáradozását említem. A gyer
mekek hullámhosszán elhangzott 
igehirdetéseket Győri Gábor lel
késztestvérnek köszönjük. Varga 
Gábor otthonvezető és munkatár
sai háttérben maradtak, de mégis 
jelen levő figyelmes munkájukra is 
hálásan gondolunk. A nagy aka
dályverseny komoly díjait és a 
mindenkinek jutó ajándékokat, 
valamint az egész konferencia 
költségeit a MEVISZ fedezte. Há
lásan köszönjük.

Utoljára hagytam, a figyelem
keltés kedvéért, a teológus lányok 
és fiúk fáradhatatlan csapatát. Vé
letlenül jelen voltam és bensőmben 
követhettem hazautazásunk előtti 
imaközösségüket. Itt tudtam meg, 
hogy ezek a fiatalok meggyőződé- 
ses, személyes hittel szolgálják az 
egyház Urát. Nyilván így készülnek 
a lelkészi szolgálatra is. Ezt szeret
ném külön megköszönni minden
kinek, akik felkészítésükben fára
doznak. Ennek a csapatnak boldo
gan adjuk át a stafétabotot és a fe
lülről kapott szent lángot...

Simonfay Ferenc

A jobb nevelői munkáért...

A hittanosok és bibliakörösök országos „konferenciája"
A VI. Országos Bibliai- és Hittanversenyről

Gutenberg János, a könyvnyomtatás felfedezője
A  nyomdászok János-napon -  június 26-án -  emlé- 

\ kezneíc G u t e n b e r g  J á n o s r a ,  a könyv- 
nyomtatás felfedezőjére.

Gutenberg János hatszáz évvel ezelőtt -  1397-ben -  
született Mainzban, a Rajna mellett, vagy esetleg 
Strassburgban. A  bizonytalanság onnan ered, hogy sem 
az életrajzának pontos adatait, sem a hiteles arcképét 
nem ismerjük. Ősei nemesi rangban lévő városi polgá
rok voltak. Tanácsúr, városbíró is található közöttük. Ez 
idő tájt küzdelem folyt a nemesség és a polgárság között. 
Győztes a polgárság lett. Gutenberg Jánosnak két ízben 
is menekülnie kellett. 30 éves korában került Strass- 
burgba. Mesterséget tanult, aranyművességet, ezzel beil
leszkedett a polgárság rendjébe. Ház, vagyon, jelentős 
életjáradék maradt rá. Anyagi függetlensége lehetővé tet
te, hogy kísérletezhessen és polgártársaitól jelentős hitelt 
vehessen fel. A z aranyművesség mellett tükröket készí
tett, drágaköveket csiszolt, valami titkos foglalkozást 
űzött. Talán kártyákat, szentképeket, imaszövegeket, 
egylapos nyomtatványokat készített és azokat árusította.

Gutenberg János életműve a könyvnyomtatás felfede- 
I  zése volt, amelyet az 1440-es évre teszünk. Ez Strass- 
! burgban történt, abban az elzászi városban, melynek 

egyetemén századokkal később Goethe, majd még ké
sőbb Albert Schweitzer is tanult. Strassburgból Maimba 

[ tért haza és tökéletesítette eljárását.
Legjelentősebb műve a Negyvenkétsoros Biblia, mely

nek nyomtatásához 1450-ben kezdett és 1455-re lett ké
szen vele. ő  volt a Biblia első nyomtatója. Készített Har- 

I minchatsoros Bibliát is.
Gutenberg gondot fordított a szépségre is. Határozott 

magatartású, művészi érzékű, öntudatos, jószemü meg
figyelő, ötletes, merész gondolkodású ember volt. Bár 

| életrajzának adatait hiányosan ismetjük, halálának ide
jét pontosan feljegyezték. 1468. február 2-án hunyt el.

Az 1500-as év előtt keletkezett nyomtatványokat ős-

1\ nyomtatványoknak nevezzük, amelyeknek igen becses 
az értékük.

Németországból továbbterjedt a nyomdászat. Mátyás 
király Magyarországa a tiszteletre méltó ötödik helyet 
foglalja el az ősnyomdászat történetében. Budán már 
1472-ben működött a félig-meddig magyar származású 
H e s s  A n d r á s  nyomdája, amelyben elkészült az 
első magyar nyomtatott könyv, a Chronica Hungaro- 
rum, azaz a Magyarok Története, 1473-ban.

Am ikor L u t h e r  M á r t o n  1517. október 31- 
én kiszegezte 9 5  t é t e l é t a  wittenbergi vártemp
lom kapujára, megkezdődött a reformáció közel félez
redéves története. Ó felismerte a nyomtatás, könyvki
adás jelentőségét tanítása terjesztésére. Am ikor 1521- 
ben a wormsi birodalmi gyűlésről távozva, barátai Wart
burg várában rejtették el, lefordította az Újtestamentu
mot németre. Ezzel megvetette a német irodalmi nyelv 
alapjait. Ennél is fontosabb, hogy ezentúl mindenki 
anyanyelvén olvashatta az Újtestamentumot.

Hazánkban E r  d  ő  s i S y l v e s t e r  J á n o s  
1541-ben a Nádasdyak birtokán, Sárvárott, lefordította 
az Újtestamentumot és 1590-ben K á r  o l i  G á s 
p á r  gönci prédikátor a teljes Bibliát. A  nyomtatás he
lyéről nevezzük ezt a Bibliát vizsolyi Bibliának

A  Biblia a világ legtöbb nyelvére lefordított könyv. 
Gutenberg János, a könyvnyomtatás felfedezője első 
könyveként a Bibliát nyomtatta ki, amely élete legjelen
tősebb alkotása is egyben.

Hálát adtunk Istennek hogy ma is van lehetőségünk 
igénybe venni a sajtót az írásos szolgálat céljára.

Dr. Reményi Mihály

A Hegyi beszéd
,^4mikor (Jézus) meglátta a sokaságot, felm ent a 

hegyre, és miután leült, odamentek hozzá tanítványai. Ő 
pedig megszólalt, és így tanította őket:

Boldogok... akik... ” (Mt 5,1-12)

És következik a boldogság elnyerésének csodálatos 
feltételcsokra. Az útmutatás, erkölcsi és lelki normá
ink ma is időszerű meghatározása. Irányjelzés min
dennapi életünk folyamán kialakított magatartásunk
hoz.

Sok költőt, művészt ihletett meg a hegyi beszéd. 
Köztük Juhász Gyulát, aki így képzelte el lelki szemei
vel a jelenetet:

„Ragyog a hegy ezüstös  ̂glóriában,
A  ciprus bűvös illatot lehel,
A  hold az ég tetőin vesztegel,
Köröskörül tavaszi újulás van.

A  földre ráborul egy mély igézet,
Jézus lehunyja nagy, sötét szemét:
Halkan fölcsendül a hegyi beszéd. ”
(Juhász Gyula: A hegyi beszéd)

Ferenczy Károlyt is megigézte ez a bibliai rész. Az 
első nagybányai korszakában született egyik leghíre
sebb festménye, a Hegyi beszéd, 1896-ban. (Majd a 
következő évben ismét megfesti a témát.)

A képen a nagybányai táj bontakozik ki előttünk. 
Ahogy nézem, a Lukács által leírt hegyi beszédre gon
dolok, arra a jelenetre, mely az evangélista szerint 
nem hegyen, hanem síkságon játszódik le. Ferenczy a 
nagybányai minoriták szőlője mellett elterülő völgy 
szélét választotta ki helyszínül. A  19 alakot ábrázoló 
kép hátteréül.

A völgy fáinak dús lombkoronái szinte ráborulnak 
a kis csoportra, óvón, védelmezőn. Az ember és a ter
mészet örök egységének jelképeként.

Jézus és egy reá figyelő pásztorfiú alakja kiemelke
dik a képből. Jézust féloldalt látjuk, ahogy a vele 
szemben elhelyezkedő, többnyire ülő vagy fekvő hall
gatóságnak beszél. Az emberek modem ruhában van
nak. Nők, férfiak, gyerekek. Román parasztok is lát
hatók köztük nagy kalappal a fejükön.

A csoport Jézust hallgatja. Minden arc felé fordul.
Ferenczy ebben a festményben összekapcsolja ko

rát, kortársait a régmúlt újszövetségi jelenettel. S így 
fonódik benne harmonikus egésszé a Hegyi beszéd 
időtől független, örök érvényű mondanivalója és a 
mindenkori érdeklődők figyelme.

„Boldogok... akik...” — szinte halljuk a feltételeket 
életünk elviselhető volta és boldogságot, nyugalmat 
adó biztonsága eléréséhez.

Már nem is érezzük a hegy hiányát, mely a kép cí
mében szerepel. A hegy, a magasság, a csúcs itt már 
nem földi értelmezésű, hanem égi, magasztos. A lélek 
hegye. A  szellem fensége.

Áki hegyen járt valaha, hatalmas hegycsúcson, az 
örök hó és jég birodalmában, az tudja -  mert érezte -  
a magasság varázsát.

„Mint a Monblanc csúcsán a jég Minek nem árt se 
nap, se szél” -  írja a költő. S amikor a szerencsés ha
landó áll a csúcson, előtte a gleccserek kápráztató fe
hérsége a ragyogó napsütésben, akkor érzi a hegy ha
talmát. A megközelíthetetlenség igézetét. S a kegye
lem érzését, hogy feljutott a csúcsra. Oda, ahol nincs 
zaj, csak a szél vágtat vadul az ormok között. Nincs 
por, piszok, csak örök fehérség, melyet az ismétlődő 
havazások őriznek meg fehérnek és érintetlennek.

Ott fenn, a hegy csúcsán, ég és föld között apró lén
nyé zsugorodik a teremtés koronája, az ember. Ott 
fenn, az örök hó birodalmában, ahol elpusztulna gő
gös fajunk a hidegtől és a zord körülményektől, ott 
érezzük igazán kicsinységünk súlytalanságát.

A hegy az ember magasba törésének jelképe. 
Hegyre ment Ábrahám, Izsákot feláldozni kész isten
hitével, hegyre ment Mózes a kőtáblák ígéretével. De 
hegyen éltek az olümposzi istenek is az ókori görögök 
hitvilágában.

A hegy az emelkedő emberi szellem és vágy jelképe.
A Hegyi beszéd pedig a keresztyén lélek, a jóra vá

gyó szív, az istenhit és emberszeretet örök szimbóluma. 
Mindennapjaink láncaiból való meneküléseink ígérete. 
Útmutatás. Irányjelzés. A  halandó, gyarló pályánkat 
bearanyozó csoda keresésének titka. A csoda megtalá
lásának titka, amit úgy hívunk, hogy boldogság.

Lenhardtné Bertalan Emma
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----------NAPRÓL N A P R A ----------- v
Egymás terhét hordozzátok: és így tö ltsétek 

be a K risztus törvényét. Gál 6,2.

VASÁRNAP M egtudja m indenki, hogy én va
gyok az Úr, a te szabadítod, és megváltód. Ézs 
49,26 (Zsolt 42; Zsolt 27,4-9a; Lk 6,36-42; 
Róm 14,10-13; Zsolt 32). A  hitetlen  em ber 
előtt az Isten országa mindig titok. A  próféta 
arra figyelmeztet m inket, hogy ne várjuk meg 
azt a pillanatot, am ikor egy napon Isten  titka 
nyűt valóság lesz.

HÉTFŐ Viseljétek el egymást, és bocsássatok 
meg egymásnak. Kol 3,13 (Jn 8,11; ApCsel 
12,l-19a). Elviselni egymást és m egbocsátani 
mindig nagyon nehéz mindenkinek. E zért van 
annyi gyűlölet közöttünk. A  m egoldást csak Jé 
zus Krisztusban találjuk meg.

ked d  Jézus Krisztus, mivel m egm arad örök
ké, átruházhatatlanul viseli a papságot. E zért 
üdvözíteni tudja örökre azokat, akik általa 
járulnak Istenhez. Zsid 7,24-25 (Zsolt 92,2-11; 
Zsolt 1; Lk 1,57-80; ApCsel 19,1-7; ApCsel 
12,19b—25). Em berek jönnek, em berek m en
nek. Gyülekezetek születnek, megszűnnek. 
Krisztus m egm arad örökké. Szavára érdem es 
alapozni és figyelni m inden időben.

SZERDA A  mi m indennapi kenyerünket add 
meg nekünk naponként. Lk 11,3 (Jak 3,13-18; 
ApCSel 13,1-12). Isten m indenütt és m inden- 

V _____________________________________________

nap velünk van, a nap 24 órájában. Sok m in
dennel m egajándékoz. A kkor is, ha  nem  kér
jük, akkor is, ha észre sem vesszük, m eg se 
köszönjük. Isten gondoskodását felfedezni az 
élet legnagyobb nyeresége.

CSÜTÖRTÖK Az em berektől való rettegés 
csapdába ejt, de aki az Ú rban bízik, az oltalm at 
talál. Péld 29,25 (lK o r 11,20-32; A pC sel 1 
13,13-25). A  félelem , a rettegés m inden em 
bert m egbénít. A  hit viszont felszabadít. Fel
szabadít arra, hogy Isten  oltalm a alatt élhes
sünk szeretetben és szabadságban.

PÉNTEK Féld Isten t és tartsd m eg parancso
latait, m ert ez m inden em ber kötelessége! 
Préd 12,13 (R óm  15,1-7; A pC sel 13,26-41). 
Isten tetszését keresni nem  különcködés, nem  
kevesek adottsága, hanem  m indennapi kö te
lessége m indannyiunknak. Aki ezt látja, tudja 
igazán felfogni a kegyelem mélységeit.

SZOMBAT Jobb az igaz ú ton  szerzett kevés, 
m int a törvénytelenül szerzett nagy jövedelem . 
Péld 16,8 (Ézs 30,18-22; A pCsel 13,42-52). 
Ezt a m egállapítást m a m indannyiunknak é r
dem es végiggondolnunk m ielőtt bárm ibe is be
lefogunk. Hiszen nagy a csábítás, hogy csak az 
anyagiakat tartsuk fontosnak. Nyereség az isten
félelem  megelégedéssel.

Kustra Csaba
_________________________________________ /

A VASÁRNAP IGÉJE
„M IA T T A T O K  K Á R O M O LJÁ K  
A Z IS T E N  N E V É T”

Róm 2,14-24
A fenti ige súlyos állítás, Isten 

ítélete rajtunk. Mai igénk tör
vény, nincs benne evangélium. 
Arra akar rádöbbenteni, hogy 
nemcsak Krisztus megölésében 
vagyunk vétkesek -  minden em
ber - , hanem a keresztyén ember, 
a hívők élete botránkozás a világ 
számára, káromlásra ingerlő té
nyező a pogányoknak. Misszió 
helyett botránkoztatás, térítés he
lyett eltérítés a jellemzője -  igénk 
szerint -  életmagatartásunknak. 
Lelkész vagy házastársa, egyházi 
vezető, presbiter, egyszerű egy
háztag házasságtörése, „előren
delt” gyermek, anyagiak hűtlen 
kezelése, haragtartás, gyűlölkö
dés, veszekedés, kiabálás, beszéd
ben való hamisság stb. (felsorol- 
hatatlan) vétkei, mind-mind meg
ütközést keltenek környezetünk
ben (sokszor nagyon is széles kör
ben), és ezek miatt merik szidni, 
káromolni Istent. A mi Istenün
ket. Az egyetlen élő és Mindenha
tó Istent. Miattunk, mert ilyen 
képviselői vagyunk ügyének és 
Neki magának.

Nem kellemes szembenézni ez
zel a súlyos állítással. Szeretnénk 
kikerülni a találkozást ezzel az íté
lő Istennel. Ez azonban legföljebb 
odázható, ideig-óráig, de elkerül
hetetlen. Mert: 1. Van szava a lelki

(is), hogy a törvény, Isten törvénye 
-  a Tíz Ige -  belekerült az emberi
ség vallás- és kultúrtörténetébe; 
kitörölhetetlenül. Az ember sze
retné magát függetleníteni tőle -  
vannak, akik úgy gondolják, hogy 
törvényen kívül helyezhetik magu
kat (törvény fölött állnak), világ
ban is, egyházban is, pedig ez csak 
látszat. A sok törvényszegés a vi
lágban, egyházban, egyéni életben, 
arra a következtetésre vezet soka
kat, hogy lehet büntetlenül vétkez
ni. Pedig a bűn sem büntetés, sem 
következmény nélkül nem marad. 
Az ember büntetést, Isten pedig 
becsmérlést, káromlást kap érte. 
Ezért van szükségünk a törvényre 
(is), amelynek van szava, van ereje 
ma is.

3. Van szava az apostolnak. Itt az 
apostoli szó nem is tár föl újdonsá
got. Egyszerűen szembesít önma
gunkkal, bűneinkkel, mulasztása
inkkal, Isten törvényével, lelkiis
meretünk szavával. Azt akaija, 
hogy meglássuk: nincs mentsé
günk, elveszettek vagyunk. Pál sza
vai igazak és félelmetesek. Nyo
mában döbbenet és rettenet tá
madhat bennünk, szorongás tölt
heti be szívünket, és helyzetünk 
valós értékelése lehet az eredmé
nye. Bizony: „Miattatok káromol
já k  az Isten nevét a pogányok kö

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1997. június 22.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Balicza 
Iván; de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; 
de. í l .  (úrv.) Balicza Iván; du. 57 Bozóky 
Éva; U., Modori u. 6. de. fél 10. Csizmazia 
Sándor; Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. 
de. fél 11. Rihay Szabolcs; Békásmegyer, ü l., 
Víziorgona u. í. de. fél 9. Magassy Sándor; 
Csillaghegy, III., Mátyás kir. u. 31. de. 10. 
Donáth László; Óbuda, III., Dévai Biró 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. Gerőfi 
Gyuláné; VII., Városligeti fasor 17. de. 11. 
(úrv.) dr. Muntag Andomé; du. 6. Pocsai 
Istvánná; VIII., Üllői út 24. de. fél 11. 
Kertész Géza; VIII., Rákóczi út 57/b. de. 9. 
(szlovák) Cselovszky Ferenc; VIII., Kará
csony S. u. 31-33. de. 9. Kertész Géza; Vin., 
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. Fa
biny Tamás; X., Kerepesi út 69. de. 8. Tamásy 
Thmás; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. 
(úrv.) Ferenczy Erzsébet; de. 11. (úrv.) Fe- 
renczy Erzsébet; du. 6. Fodor Viktor; XI., 
Németvölgyi út 138. de. 9. Fodor Viktor; Bu- 
dagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. 
Madocsai Miklós; Budahegyvidék, XII., Thr- 
csay V. u. 11. de. 9. (úrv.) dr. Széchey Béla; 
de. 11. (úrv.) Thkács József; du. fél 7. dr. Szé
chey 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.
II. (úrv.) Tamásy Thmás; XIV, Gyarmat u. 
14. de. fel 10. Thmásy Thmás; Pestújhely, XV, 
Ifemplom tér de. 10. Rafael József; Rákospa
lota, XV, Régi Fóti út 73. (Nagytemplom) 
de. 10. Szabó István; Rákosszentmihály, 
XVI., Hősök tere 1. 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; Rákosbegy, 
XVH. Tessedik tér de. 9. Péter Attila; Rákos
csaba, XVH., Péceli út 146. de. 9. Marschal- 
kó Gyula; Rákoskeresztúr, XVH., Pesti út
I I I .  de. fél 11. Péter Attila; Rákosliget, 
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. , 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.

H a rm o n iu m
Jn 3,1-8

Régebbi gyülekezetemben a sok 
szolgálat következtében nagyon 
igénybe vettük a harmóniumot. A 
gyülekezeti teremben minden reg
gel volt istentisztelet, és hétköznap 
este kétszer, vasárnaponként négy 
alkalommal is. Szép hangja volt és 
jól bírta vezetni a buzgón éneklő 
gyülekezetei. De egyszer fogyni 
kezdett a levegő: „fulladt” a har
monium. Mikor elhívtam a mes
tert, nekiült, lenyomott egy akkor
dot.

-  Tudom, mi a baj. Csak egy csa
vart kell megszorítani. -  Őszintén 
szólva, hitetlenkedve hallgattam. 
Biztosra vettem, hogy kilyukadt a 
fújtató. -  Szó nélkül szedte szét a 
hangszert, pár perc alatt megtalál
ta azt a bizonyos csavart, és újra 
teljes erővel, sok levegővel zengett 
a hangszer. Megtalálta a „beteg 
pontot”! -  Sajnos, nem csak egy 
hangszernek lehet beteg pontja, 
hanem az embernek is. Amikor Jé
zus beszélt valakivel, azonnal meg
látta, hogy hol a „beteg pont”. Lát

ta, hogy hol,a hiány, a baj. így volt 
a samáriai asszonnyal, a betnesdai 
beteggel vagy Nikodemussal is. -  
Nikodemusnál már a kezdés meg
üthette Jézus fülét: „Mester, tud
juk, hogy Istentől jöttél...” Tudjuk 
-  nem azt mondta: „tudom”. Sok
szor helyes lehet ugyan a többes 
szám, de amikor Jézusról van szó, 
ott a személyes bizonyságtevés 
igen fontos. Nem „tudjuk”, hanem 
én „tudom”. Nem tapasztaljuk, ha
nem én tapasztalom. Nekem ma
gamnak kell eljutni oda, hogy meg
értsem: Kicsoda Jézus, és nem ke
vésbé fontos: Kicsoda nekem Jézus?

Bűnvallásnál is csak az egyes 
számnak van igazán súlya. Önzők 
vagyunk, -  ez igaz, de mennyivel 
élesebb így: önző vagyok! A többes 
szám lehet búvóhely vagy egyene
sen mentegetőzés! „Már csak ilyen 
az ember”: testies, anyagias, önző, 
kételkedő... „Hát mindenki 
ilyen”...

Jézus meglátja Nikodémusban 
is a beteg pontot, a súlyos hiányt:

az újjászületés hiányát. Látja rajta 
az önelégültséget, a saját erkölcsös 
életébe vetett bizakodást. Nikodé- 
mus még nem tudja, hogy ezzel 
nem állhat meg Isten előtt. Ez csak 
menekülés az újjászületéstől! Min
den ember azzal kezdi, hogy me
nekül Isten elől. Pl. így: Nálam 
minden rendben van. Dolgozom. 
Szép családi életem van. Vannak 
jócselekedeteim is, még vallásos 
szokásaim is. Nem látja, hogy a 
döntő változás hiányzik: az újjászü
letés, a Lélek megújító munkája. 
És addig Nikodémus is kemény, a 
szíve halott Isten számára. A  Lé
lek munkája nélkül, mondja Jézus, 
senki nem láthatja meg Isten or
szágát. A Lélek munkája titokza
tos. Nem tudjuk, honnan jő és ho
vá megy, de akiket érint, tudják, 
hogy ez valóság, és bensőleg vál
toztat meg. Igazat adok Istennek, 
amikor életem „beteg pontjára” 
mutat, és nem javítgatni, szépítget- 
ni akarom azt, hanem megítélem, 
meghalok a bűn számára, hogy Jé
zus újonnan sziUhessen és élhessek 
teljes életet az Ő uralma és vezeté
se alatt.

Gáncs Aladár

C soda és szab adu lás

„Régi álom vált valóra. Leg
utóbb 11 évvel ezelőtt volt a So- 
mogy-Zalai Egyházmegye szerve
zésében lelkészevangélizáció -  
úgy, ahogy most is -  Gyenesdiá- 
son.” Ezekkel a gondolatokkal 
nyitotta meg együttlétünket Smi- 
déliusz Zoltán esperes, és köszön
tötte a szolgálattevőket is, a Szabó 
házaspárt. A bevezető szavak után 
rögtön az ige körül csendesedtünk 
el dr. Szabó Lajos vezetésével.

Délelőttönként Illés prófétára, 
szolgálatára és személyére figyel
tünk, délutánonként pedig Péter 
apostollal együtt csodálkoztunk rá 
újból arra, mennyire nem személy
válogató az Isten. Délután termé
szetesen jutott idő a baráti beszél
getésre, sétára, sőt sportra is. Hét
főn este minden résztvevő arról 
vallott, hogy milyen úton vezette 
őt Isten a lelkészi szolgálathoz. 
Hitmélyítő alkalom volt ez a két
napos együttlét, a kötetlen beszél
getés ugyanúgy, mint az evangéli- 
zációs előadások, melyekből egy 
rövid ízelítőt szeretnénk adni:

Jól ismeijük Illés történetét 
(IKir 17-19). Tudjuk, hogy negatív 
tartalmú üzenettel kellett Aháb ki
rály elé lépnie. Tudjuk, hogy szol
gálata során mindig megtapasztal
hatta Isten gondoskodó szeretetét, 
de volt alkalom, amikor osztoznia 
kellett a többi ember sorsában, a 
nélkülözésben is. Hiújuk azt is, 
hogy mint Isten emberének, szám
talan kellemetlen találkozásban 
volt része. Mindezt jól tudjuk. De 
vajon mit tudunk saját szolgála
tunkról?

Tudjuk-e Isten igéjét hirdetni Is
ten parancsa szerint, minden idő
ben, akár pozitív, akár negatív an
nak a tartalma, illetve üzenete?

Van-e elég jó szemünk arra, hogy 
meglássuk Isten gondviselését? 
Van-e elég erőnk arra, hogy ne
künk is osztoznunk kell a többi 
ember sorsában, ha kiszárad a mi 
„patakunk” is, mint Illésé? Ho
gyan éljük meg a kellemetlen talál
kozásokat, melyek az Isten embe
rének szólnak?

Hát nem mi vagyunk Illés törté
netének főszereplői? Behelyette
síthetjük magunkat: lobogunk, túl- 
pörgünk, elfáradunk. Ahogyan Il
lést, úgy minket is jól ismer Iste
nünk. A túlpörgetett és mélypont
ra került helyzetből egyedüli út a 
regenerálódás útja. Ennek az út
nak is fokozatai vannak: aludnia 
kellett Illésnek, ennie, s ismét 
aludnia. Csak ezután indulhatott 
újra a szolgálat útjára. Nem lehet 
ezeket az állomásokat kikerülni, 
de nem is kell, hiszen maga Isten 
mutatja meg számunkra a regene
rálódás útját. Nem kell szégyellni, 
hogy emberek vagyunk, és pihe
nésre van szükségünk nekünk is. 
Szabad kihasználni az erre kapott 
időt, mert hosszú és fárasztó a 
szolgálat útja. Illés erőre kapva el
jut a Hórebig. Csodálatos érzékkel 
meghallja Isten hangját, a szelídet. 
Szavakba önti bánatát, és Isten lel
kileg is megerősíti őt.

Illés meUett Péter apostol szol
gálata által erősített minket Isten 
igéje (ApCsel 10). Jó volt rádöb
benni arra, hogy minden eseményt 
megelőz az előkészítés. Ahol szol
gálunk, ahová Isten küld minket, 
ott Ő már járt. Képiesen szólva: Is
ten már kinyitotta előttünk az aj
tót, nekünk csak be kell rajta men
nünk, hogy végezzük a feladatot. 
Mindezt tehetjük azért, mert a Lé
lek az elképzelhetetlenben, a hihe

tetlenben, a távoliban és a közeli
ben egyaránt tud dolgozni.

Miközben szolgálunk, meg kell 
látnunk Isten megelőző szeretetét, 
megelőző kegyelmét. Meg kell lát
nunk, hogy Ó a mi szemünkben hi
tetlent is fel tudja használni, át 
tudja formálni. Meg kell látnunk, 
hogy amit mi tisztátalannak gon
dolunk, az tiszta, mert Isten már 
járt ott és megtisztította. Isten 
nem személyválogató.

Nagyon nehéz, de tudni kell a 
szituációnak megfelelően megszó
lítani a szószék alatt ülőket, s eb
ben az átláthatatlan világban tudni 
kell utat mutatni nekik és erősíteni 
őket.

így erősödhettünk meg mi is a 
két nap alatt. így lehetett részünk 
csodában és szabadulásban, aho
gyan Smidéliusz Zoltán foglalta 

> össze az evangélizáció áldásait a 
záró úrvacsoraosztás alkalmával 
(Zsolt 98,1-3). Csoda, ahogy ez az 
alkalom elindult és összeállt. Cso
da, amint Illés, Péter, Koméliusz 
kilépett a Bibliából, s helyet kapott 
a mában. Csoda a közösség, ami
ben Lelkének erejével épít, for
mál, csiszol minket Urunk. Felfog
hatatlan, érthetetlen, mégis való
ságos csodában lehet részünk, 
amikor bűnbocsánatban részesü
lünk.

Nála van a szabadulás. A  szaba- 
dítás helyén, a kereszten, ahol a 
vereségből győzelem lesz, a féle 
lemből bátor bizonyságtétel, a 
szégyenből dicsőség, az erőtlen 
ségből erő, az elhagyatottságból 
„én veletek vagyok”, a halálból 
élet, a gyász sötétjéből húsvét fé 
nyének öröme, tökéletes szabadi 
tás.

Még sokáig zeng bennünk, és 
erősít szolgálatunkban a két nap 
üzenete: csoda és szabadulás!

Tamásy Tamásné

ismeretnek. A z ember meg tudja 
különböztetni a jót a rossztól, a 
szívbe írt törvény alapján, ha nincs 
is tudatos Isten-ismerete. Ezért 
senki sem tudja végképp elaltatni 
íelkiismeretét. Átmenetileg el
nyomhatja a hangját, figyelmen kí
vül hagyhatja jelzéseit, de azok 
mindaddig jeleznek, amíg meg 
nem szűnik az ok (mint ahogy a 
villogó sárgára állított közlekedési 
lámpa figyelmeztet a veszélyre, 
amíg helyre nem állítják a lámpa 
szabályos működését). Valamit el
mulasztottam. Rosszat tettem. 
Rendezetlen dolgom van Istennel, 
emberrel. Erre figyelmeztet a lel
kiismeretem.

2. Van szava a törvénynek. Isten 
dicsősége nyilvánul meg abban

zött!” De mindez azért történik, 
hogy ne maradjon hamis remény
ségünk, öntelt büszkeségünk, cini
kus magabiztosságunk. Erre int 
szavával az apostol.

A diagnózis helyes és lesújtó. 
De van „terápia”. Először: Isten 
törvényének elfogadása; emelked
jen végre „törvényerőre” Isten tör
vénye az életünkben! Másodszor: 
Istennek, a Jézus Krisztusban 
megjelent kegyelmének az elfoga
dása.

Kapi Zoltán

IMÁDKOZZUNK!

Uram! Adj alázatot ítéleteddel 
szemben és adj egyedül Tebenned bízó 
hitet, bogy el tudjam fogadni kegyel
medet! Amen.

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE 
UTÁNI 4. VASARNAP a liturgikus 
szín: zöld. A délelőtti istentisztelet 
oltári igéje: Mk 10,1-12; az igehirdetés 
alapigéje: Róm 2,14-24. HETI ÉNEK
REND: 67,474.

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELE
TET KÖZVETÍT a Magyar Rádió a 
Kossuth adó hullámhosszán június 
22-én, vasárnap de. 10.05 órakor a 
nagykanizsai evangélikus templomból. 
Igét hirdet: Deme Dávid lelkész.

„ÖRÖMHÍR” címmel evangélikus 
műsort közvetít a Magyar Televízió az 
1. csatornán június 22-én, vasárnap
15.30-kor.

Evangélikus Rádiómisszió: 18.00- 
tól, 41 m-es rövidhullám, 7355 kHz

június 21., szombat: „Lélektől 
lélekig”; június 22., vasárnap: Pintér 
Károly áhítata. Levelezési cím: 2142 
Nagytarcsa, Pf. 19.

HAZAI ESEMÉNYEK
DEÁK TÉRI

ORGONAZENÉS ÁHÍTAT 
Június 29-én, vasárnap 18 órakor

HOCK BERTALAN 
orgonái.
Műsora:

Bach: D-dúr prelúdium és fúga 
Widor: 5. szimfónia

BUDAPEST-RÁKOSSZENTMIHÁLY
A gyülekezetben általános tisztújí

tást követően, 1997. június 1-jén a gyü
lekezet lelkésze, dr. Karner Ágoston 
iktatta be a gyülekezet új tisztségvise
lőit és presbitereit. A gyülekezet új fel
ügyelője Szemerei Zoltán, az Országos 
Egyház főosztályvezetője. A gyüleke
zet gondnoka Kurucz Albert, jegyzője 
Muszka Zoltán, pénztárosa Tolmácsi 
Tibomé, számvevőszéki elnöke Ruzsin- 
szkyAntalné lett. A beiktatott presbite
rek Csulik Pál, Gyimesi Henrik, Istenes 
Béláné, Kardosné Szűcs Magdolna, 
Kamer Andrea, Kurucz Gyula, Medve 
Lajos, Pamer Mátyás, Pamer Mátyásáé, 
Szabó Zsolt, Thiering Etelka, id. Thie- 
ring Gyula, ifj. Thiering Gyula, dr. Tóth 
Attila és Trajtlemé Erdélyi Csilla.

Értesítjük a volt Orosházi Evangéli
kus Gimnázium tanárait és diákjait, 
hogy 1997. szeptember 14-én ünnepel
jük a volt evangélikus gimnázium alapí
tásának 60. évfordulóját. Megemlékezé
sünkre testvéri szeretettel hívunk és vá

runk minden tanárt és diákot. Jelentkez
ni és érdeklődni az alábbi címen és tele
fonszámon lehet: Orosházi Evangélikus 
Általános Iskola Igazgatója, 5900 Oros
háza, Bajcsy-Zs. u. 1.06-68-311-771

Megjelent: „Utaidat, Uram, ismer
tesd meg velem!” -  Ittzés István érdi 
lelkész evangélizációs sorozata a zuglói 
evangélikus templomban. Megvásárol
ható a zuglói és érdi gyülekezetek irat- 
terjesztésében. Ara: 5 0 ,-Ft.

A Keresztény-Zsidó Társaság 1997. 
június 22-én, vasárnap Keszthelyen 
tart Teológiai Napot, du. fél 3 órai kez
déssel a Helikon Kastélymúzeumban. 
Téma: A szent iratok. A helyi felekeze
tek lelkészei között Nagyné Szeker Éva 
lelkészünk a Példabeszédek könyvéről 
tart előadást.

1997. június 23-án, hétfőn Zalaeger
szegen lesz Teológiai Nap a Zsinagóga 
Hangversenytermében, du. fél 5 óra
kor. A téma: A Mózesi könyvek. A he
lyi lelkészek között Balogh András lel
készünk „A békesség a mózesi köny
vekben” címmel tart előadást.

Apróhirdetés
A Budavári Evangélikus Egyházközség 

októbertől egyházfi-gondnok állás betöltésé
re evangélikus, esetleg református, lehetőleg 
házaspárt keres. Lakást biztosítunk. A je-
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„Az igaznak emlékezete áldott!”

Tisztelt időskorú nyugdíjas egyedülállók, házaspárok, testvérek!

A Napfény Otthon Alapítvány a Budapest VHL, Illés utca 38. sz. alatt épülő 
apart manházában egy és másfél szobás lakrészek még korlátozott számban kaphatók. 

A lakrészek 1997. októberétől folyamatosan beköltözhetőek készpénzfizetéssel vagy 
megfelelő értékű ingatlan értékesítésével.

A beköltözők életük végéig teljes körű testi-lelki gondozásban részesülnek. Részletes 
információkkal áll az érdeklődők rendelkezésére az Alapítvány által megbízott 
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Akármennyire is táguljon ki 
az ember szelleme, 

a keresztyénség fenségességén 
nem fog túljutni. 

Goethe

A TARTALOMBÓL ~
A NYELVZAVARTÓL 

A „NYELVEK ADOMÁNYÁIG”

FASANG ÁRPÁD KÖSZÖNTÉSE

ÚJ SZÁNTÁST!

EGYHÁZMEGYEI CSEND ESN AP

R EM ÉNYIK SÁNDOR:

A k a ro m
Akarom: fontos ne legyek magamnak.

A végtelen falban legyek egy tégla, 
Lépcső, min felhalad valaki más, 
Ekevas, mely mélyen a földbe ás,
Ám a kalász nem az ő érdeme.
Legyek a szél, mely hordja a magot,
De szirmát ki nem bontja a virágnak,
S az emberek, mikor a mezőn járnak,
A virágban hadd gyönyörködjenek. 
Legyek kendő, mely könnyet töröl, 
Legyek a csend, mely mindig enyhet ad. 
A kéz legyek, mely váltig simogat, 
Legyek, s ne tudjam soha, hogy

vagyok.

Legyek a fáradt pillákon az álom. 
Legyek a délibáb, mely megjelen 
És nem kérdi, hogy nézik-e vagy sem, 
Legyek a délibáb a rónaságon 
Legyek a vén föld fekete szívéből 
Egy mély sóhajtás fel a magas égig, 
Legyek a drót, min üzenet megy végig 
És cseréljenek ki, ha elszakadtam.
Sok lélek alatt legyek a tutaj,
Egyszerű, durván összerótt ladik,
Mit tengerbe visznek mély folyók.

Legyek a hegedű, mely végtelenbe sír, 
Míg le nem teszi a művész a vonót.

VAJDASÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZI 
küldöttség já r t hazánkban június 16-17-én.

A Vajdasági Szlovák Evangélikus Egyház küldöttségének 
vezetője Jón Valent újvidéki püspök volt, és kíséretében volt 
a Vajdasági Magyar Esperesség vezetője, Dolinszky Árpád 
esperes, bajsai lelkész is. Egyházunk részéről dr. Harmati 
Béla püspök-elnök és Szebik Imre püspök vett részt a tanács
kozáson. Jelen volt Genfből Görög Tibor, a LVSZ Európa-tit- 
kára is. A részletes tudósításra később visszatérünk. Ké
pünk a bajsai evangélikus templomot ábrázolja.

Teológiai tanszék 
Sopronban

A soproni Erdészeti és Faipari Egyetemen a képzés 
Tanárképző Intézettel és Pedagógiai Karral bővült. A 
Soproni Egyetem evangélikus teológiai tanszék felál
lítását vette tervbe.

A  tanszék felállításának célja, hogy a tanárjelöltek 
számára lehetővé tegyék az evangélikus teológia és egy
házi ismeretek megszerzését, majd diplomájuk megszer
zése után előnnyel pályázhassanak evangélikus gimnázi
umi tanári állásokra és munkájukat az evangélikus ha
gyomány és spiritualitás ismeretében végezzék.

A teológiai tanszék szoros együttműködésben vég
zi munkáját Teológiai Akadémiánkkal.

Veni, Sancte Spiritus
Jövel Szentlélek Úristen -  hangzott fel az ének a 

Deák téri templomban május 23-án délután. Nem is- 
kolakezdetet, néni is Pünkösdöt, hanem a volt pol
gári-, kollégium- és Leánygimnáziumnak az iskola 
dísztermében már több mint tíz éve rendszeresen 
megtartott, évi találkozóját ünnepeltük a bevezető 
istentisztelet után. Ezúttal azonban ez az összejöve
tel egy emléktábla leleplezésének hatvanéves évfor
dulójához kapcsolódott. Dr. Martos Józsefné Sztrókay 
Piroska tanárnő izgalmas, minden részletre kiterjedő 
összeállításából tudtuk meg, mi is történt annak ide
jén -  és azóta.

1936 nyarán járt két tanár, Jeszenszky Lilla és dr.

Zelenka Margó először a tiroli Kufstein várában, ahol a 
Martinovics-féle összeesküvés és a 48-as szabadság
harcvértanúi raboskodtak -  de a múzeummá szelídült 
toronyban róluk addig senki meg nem emlékezett. Lá
zas tervezés, készülődés kezdődött, dr. Bánkúd Dezső 
igazgató szervezésében, lelkes tanárok és diákok köz
reműködésével. Kitartó munkával megszerezték itthon 
Hóman Bálint miniszter, odaát az osztrák hatóságok 
engedélyét, a vértanúk leszármazottaitól adataikat. 
Műsoros estet rendeztek, a növendékek Qlock Klára 
festőművész-rajztanár segítségével díszes emlékalbu
mot állítottak össze: minden lap egy név, eredeti ma
gyar népművészeti motívumokkal díszítve. A 6 és fél 
mázsás, 94 aranybetűs nevet tartalmazó vörösmárvány 
táblát Lux Elek szobrászművész tervezte.

1937. július 8-án indult útnak 11 tanár és 26 növen
dék Kufsteinba, ahol másnap a város küldöttsége és 
ünneplő lakosság várta őket. A tornyon magyar zász
ló lengett. Az emelőkkel felvontatott táblához 452 
lépcső vezet fel. A tiroli lapok egy hétig naponta tu
dósítottak, a hazai sajtó néhány hírt közölt az avatás
sal kapcsolatos eseményekről, Erdélyben hosszú is
mertetés jelent meg.

A háború után agyonhallgatás volt a sorsa, a 40 
éves emlékünnepségre senki sem mehetett el. A Pa
noráma útikönyv épphogy megemlíti. De a 70-es 
években a Magyar Nemzet kétszer is ismertette a táb
la történetét, ezt átvette a Látóhatár -  később a Ma
gyarok Világszövetsége küldte szét a világba.

Ma a tábla tavaly felújított, fából készült, megmen
tett másolata a gimnázium folyosójának falán őrzi to
vább a nagy esemény emlékét.

„Isten segítségével hatalmas dolgokat viszünk 
végbe..." -  idézte igehirdetésében dr. Hafenscher 
Károly lelkész a 60. Zsoltár 14. versét.

Kovács Mária

M EGHÍVÓ
A Büdahegyvidéki Evangélikus Egyházközség egy

hangúan megválasztott lelkészét
B á c s k a i  K á r o l y t

1997. június 28-án, szombaton de. 11 órakor kezdődő 
istentiszteleten és ünnepi közgyűlésen iktatja be szolgá
latába

B á l i n t  L á s z l ó
esperes. Minden érdeklődőt szeretettel várnak erre 

az alkalomra.

LELKÉSZEK AZ EGYHÁZI SAJTÓÉRT
„Örökzöld témát” feszegetett az a kis csoport, mely 

egyházi sajtónkról, a lapok terjesztéséről, híveink ol
vasásra neveléséről tanácskozott június 6-án. Harma
ti Béla püspök foglalta össze így az elhangzottakat. De 
figyelemre méltó volt a bevezető áhítata a napi igéről 
(L k 11,4), melyben a megbocsátást, kiengesztelődést 
cs az ügyért való összefogást hirdette meg Isten üze
neteként.

1 ilhivatásunkra mutatott reá Szebik Imre püspök in
dít ó előadása, melyben hangsúlyozta, hogy „az írásos 
cvíingéliumhirdetés is Isten eszköze”. A reformáció 
gyors elterjedése a gutenbergi „találmány” igénybe
vételével volt lehetséges.

A tartalmas beszélgetésben sok jó gondolat, ötlet 
és tanács hangzott el. Valamennyit átfűtötte az egyhá
zi sajtóért való felelősség! A sajtóról azt szokták mon
dani. hogy „nagyhatalom”, éppen ezért „a sajtó az 
egyház esélye a misszióra”. Ha valaki nem él a sajtó
val. nem érti az egyház küldetését sem.

Fontos szerepe van a sajtónak a nyelv használata 
terén is. Egyházi lapjainknál nagyon kell ügyelni az 
irodalmi stílusra és a nyelvhasználat helyességére. 
Feladatunk a keresztyén hit hátterén építő kultúra 
bemutatása is. Sokkal több gondot kell fordítanunk 
cikkeink írására, mondanivalónk igényes közlésére 
azért is, mert napjainkban az anyagi javak mindennél 
erősebben formálják gondolatainkat, egész életünket, 
ugyanakkor a spirituális üzenetet nem szabad „pon
gyola” módon továbbítani.

E sorok írója bejelentette, hogy ez év ádventjétől az 
Evangélikus Elet új formátumban, 6 oldalon jelenik

meg. Erre az átállásra készül fel a nyáron a szerkesz
tőbizottság és a sajtóosztály munkatársi gárdája. Az 
egyházmegyei sajtóelőadók segítségét is kérjük: legye
nek jó  terjesztői a lapnak. Gyülekezeti összejövetele
ken geijesszék az olvasási kedvet a hallgatókban és -  
ami különösen fontos -  legyenek tudósítói lapunknak. 
Kinyújtott karjaink ők, akik a tizenhat egyházmegye 
vérkeringésébe kapcsolhatják be jó tudósítói munká
jukkal az egész magyar evangélikus egyházat.

Az előadók megszívlelendő ötleteket és tanácsokat 
is adtak. Jobban meg kell célozni azokat a rétegeket, 
amelyek nem a gyülekezetek ún. „belső köréhez” tar
toznak, de eljut hozzájuk a lapon keresztül az üzenet. 
Kettős célt kell szem előtt tartani: a lapnak hirdetnie 
kell az evangéliumot is, de sok és jó  információt kell 
adni egész egyházunkról. Ami ma az egyházban törté
nik, közérdeklődésre tarthat számot. Egyikük így fe
jezte ki: „az érdekel, ami történik és az a fontos, hogy 
együtt örülök az örülőkkel”.

Frenkl Róbert országos felügyelő szavai sokakkal 
megegyeztek, amikor arra hívta fel a figyelmet, hogy 
az újságírás „szakma”, melynek szabályait ismerni 
kell és elsajátítani annak, aki írást vállal. Teológusain
kat, lelkészeinket érdemes lenne képezni és tovább
képezni ebben a „szakmában”.

Egy dolog mindenesetre hangsúlyossá vált az esz
mecsere folyamán: a lelkészek felelősek a sajtóért! 
Nemcsak a sajtóelőadók, hanem valamennyien. Ez 
pedig buzdítást jelent az írásra, a tudatos kapcsolat- 
tartásra, közlésre és befogadásra egyaránt.

Tóth-Szöllős Mihály

A finn parasztpróféta, a lelki ébredés 
és annak magyar leszűrődése

1

A finn egyházban sajátos foga
lom az ébredés. Amikor az ember 
ráébred arra, hogy „nemcsak egyes 
bűnei vannak, hanem egész élete 
helytelen irányban halad”, vagyis 
nem egyes cselekedetei bűnösek, 
hanem az állapota bűnös, ettől szo- 
rongani kezd, s vágyódik Isten fel
mentő szeretete után -  ezt nevez
zük ébredésnek (Finn káté). Azt hi
szem, ilyen tanbeli tételes meghatá
rozás csak a finn evangélikus egy
ház kátéjában van.

Ez a felismerés általában a finnek 
között történelmileg az 1700-as 
évek lelkileg sivár kora idején vált 
egyre erősebbé, s számos esetben 
különc körülmények között tört elő. 
E jelenségek mérlegelésében szól a 
finn történelem korábbi, kezdeti, 
rajongó, és mérsékelt ébredésről. 
Ezeket hol a szélsőséges pietizmus, 
hol a mérsékelt ébredés, hol a terje
dő hemnhuti kegyesség irányította.

Közel egy évszázadig tartott ez a 
későbbi nagy elődöket megelőző kor, 
amelynek voltaképpen legkiegyensú- 
lyozóbb alakja Achrenius Antal 
(fl810) lelkész és költő volt. (Nálunk 
is elterjedt énekét, „Lelkem csak föl
felé” Kóréh Endre énekelte.) Ene- 
keskönyvünkben a „Fel, mert az ágá
lom percei múlnak” (449) szerepel.

Ezeknek az ébredési mozgolódá
soknak egyházas irányából indult a 
nálunk széles körben megismert 
Ruotsalainen Pál. A  róla magyarul is 
megjelent életrajzi regény címe 
alapján parasztprófétának ismerjük. 
Születése 220 éves fordulójára em
lékezik most a finn keresztyénség 
(1777-1852). Annyira emlegetetté

vált egyházunkban is, hogy méltó 
nekünk is emlékeznünk rá.

Onkivesi faluban született (ma 
Lapinlahti) 1777. július 9-én, föld
míves szülők gyermekeként. Élénk, 
tehetséges fiú volt, aki már korán 
mély vallásos hatásokat kapott. 
Hatéves korában egyszer altemp
lomban Krisztus haláláról hallott 
prédikálni. Annyira megrendült, 
hogy olvasni kezdte az újtestamen
tumot, még gyermeksége évei alatt 
háromszor végigolvasta.

Fiatal legény korában az ébredés 
hatása alá került. Eljárt a szeura- 
tokra (vallásos összejövetelek). Szü
lei eleinte nem szívesen vették. Oly
kor a ruháját is eldugták, hogy ne 
tudjon elmenni. Ezeken az együttlé- 
teken azonban nem minden kérdé
sére kapott kielégítő választ. Elmúlt 
már 22 éves, amikor egy vándorpré
dikátor járt a vidékükön, akinek 
rendkívül világos látása volt lelki 
kérdésekben. De mire megérintett 
lelke megmozdult, a bizonyságtevő 
már messze járt. Keresésére indult. 
Hosszú utat tett meg Közép-Finn- 
ország erdeiben, gyakran el is té
vedt, mire rátalált Högman Jakab 
kovácsmesterre. Míg csengett az ül
lő, ez felrázta őt azzal a mondattal, 
ami azóta a finn egyházban szálló
igévé vált: „egy az, ami hiányzik ben
ned, s ezzel az eggyel minden: a Krisz
tus benső ismerete. ”

Ruotsalainen gondolkodása egy
re mélyült, hite megacélozódott. A 
vidék ébredésének vezetőjévé érett. 
Mély beszélgetéseket folytatott és 
kemény harcokat vívott ezután. Ki
magasló lelki emberekkel lépett 
kapcsolatba, mint Malmivaaraék, 
Lagus Jónás, Durchman, Hedberg 
és mások. Általuk mozgalommá 
nőtt az ébredés. Az ő körükben ezt 
„körtti” mozgalomnak nevezték. 
Más körökben is erősödött az ébre
dés. Renquist, majd a lappok között 
Laestadius Lőrinc.

Ruotsalainen Pál igen elmélyült 
bizonyságtevő volt. Aforizmái, lelki 
tanácsai, a lélek megmozdulásait 
értő bizonyságtevései egyre széle
sebb körben terjedtek, s a finn fel
ébredtek között ma is élnek.

'Kemény küzdelmeket is vívott 
kora megüresedett és elsivároso- 
dott egyházával szemben. De mind
végig megmaradt az egyház kerete
in belül. Amikor néha arra akarták

biztatni, hogy hagyja ott az egyhá
zat, azt mondta: „amíg egy Miatyánk 
elhangzik a templomban, nekünk ott 
a helyünk. ” A z ember teljes Isten
hez fordulása volt hitének s tanítá
sának lényege. Harcai bíróság elé is 
vitték. A híres Kalajoki tárgyaláson 
tiltott gyűléstartás miatt társaival 
együtt el is ítélték. Végül győzedel
meskedett az ébredés az egyházban 
is. A nép számára döntő hitbeli és 
erkölcsi alapot adott.

1852-ben halt meg. 75 éves korá
ban.

„Végső kísértések” (Viimeiset 
kiusaukset) címen századunk máso^ 
dik felében Kokkonen neves finn 
zeneszerző operát írt Ruotsalainen 
utolsó győzelmes hitbeli küzdelmei
ről. Hazájában, de egész Skandiná
viában is, hosszú éveken át műsor
ról levehetetlen volt, s ma is klasszi
kus műnek számít. A siker az őszin
te hangvételnek és az eredeti „fel
ébredt” muzsikának köszönhető.

A finn ébredés végül is -  még Pál 
életében -  négy jelentős ágra bom
lott: a körttiekre (Ruotsalainen- 
Malmivaara), az evangéliumiakra 
(Hedberg), az imádkozókra 
(Renquist) és a laestadiánusokra 
(Laestadius Lőrinc). Mind megma
radtak az egyházon belül és ma is 
termékenyítik a hitéletet.

Hazánkba és egyházunkba a finn 
ébredés híre századunk húszas évei
ben, a trianoni letörtség lelki és gaz
dasági pangás idején érkezett el és je
lentett mérhetetlen áldást, megele- 
venedést. Főleg Podmaniczky Pál és 
Túróczy Zoltán működése idején ter
mékenyítették meg egyházunkban azt 
az ébredést, amely akkor több hul
lámban is elérte gyülekezeteinket. 
Minden mozzanatában felismerhe
tő a körtti-hatás. Sok lelki tápanya
got kaptunk tőlük. Jelentősen táp
lálták az evangélizáció szolgálatát. 
Az 1924-ben megindított finn-ma
gyar stipendiáns-cserében a körtti- 
hatás újra és újra biztatást, lendüle
tet kapott. Énnek köszönhetjük 
többek között, hogy századunk első 
felében magyar evangélikus ébre
désről beszélhetünk.

Méltó hát, hogy a gyökereknél ne 
feledkezzünk meg Paavo Ruotsa- 
lainenről s finn testvéreinkkel együtt 
ünnepeljünk Isten iránti hálával ezen 
az emléknapon.

D. Koren Emil
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j(t)5 GYERMEKEKNEK

MIÉRT ESIK NEHEZEMRE 
IMÁDKOZNI?

M ert Isten  lá th a ta tlan ?
M ert nem  hangosan szól hozzám ? 
M ert nem  egyszerűen azt teszi, 
am it szeretnék?
M ert éppen szom orúság ért?
Vagy egyszerűen azért, 
m ert megfeledkeztem Róla?

„FOLYTATÁSA KÖVETKEZIK”

Egy gyermek keresi otthonát
4. rész

Azt, hogy Gudrun különbözik játszótársaitól, hogy 
a barna bennszülöttek lakta kunyhók és a trópusi 
színgazdagsággal pompázó környék nem az ő ottho
na, másodszor egy gyermekistentiszteleten ismerte 
fel.

Mikor már kicsit nagyobbacska volt, vasárnapon
ként a környék gyerekeivel együtt mehetett a gyer
mekistentiszteletre. Noha a bibliai történetek zömét 
már ismerte az iskolából, a gyermekistentisztelet 
mégis más volt, mint az iskola. Itt ugyanis barna bőrű 
társaival együtt hosszú sorban Gudrun is odavonulha
tott az oltárhoz, ahol ki-ki egy Taweng-gyökeret he
lyezhetett a lépcsőre. Mindig örömteli esemény volt 
ez a felvonulás. A gyerekek a gyökeret szorongatva, 
boldogan énekelték: „Tiri, tiri, tiri mamac”, ami azt 
jelenti: „szent, szent, szent az Atya".

A gyökerek tulajdonképpen az adományt helyette
sítették, hisz a pénznek igencsak híja van Uj-Guineá- 
ban. Honnan is szereznének ezek a mezítlábas gyere
kek pénzt? Hisz a családoknak olykor az is gondot 
okozott, hogy egy nadrágot vegyenek, amiben a gyer
mek iskolába megy. De Taweng-gyökér az volt bőven, 
ez volt a mindennapi kenyér, amiből még a szegé
nyeknek is szívesen juttattak.

Az egyik vasárnap Gudrun egy olyan történetet

hallott, melyet még nem ismert korábbról. A gazdag 
és Lázár történetét. Feltűnt, hogy ez után az istentisz
telet után Gudrun nem volt olyan jókedvű, mint más
kor. Újra meg újra Lázárról és a gazdagról kérdezge
tett, aki büntetést kapott kapzsiságáért.

Ebéd után a nappaliban olvasgattam. Először nem 
tűnt fel semmi, de azután szűnni nem akaró sustor
gásra és zörgésre lettem figyelmes a veranda felől. Ki
néztem. A verandán Gudrun rámolt, egy nagy össze
visszaság kellős közepén. Tőle jobbra a nadrágjai áll
tak szép rendben felpakolva, mellette a színes gyerek
ruhák, háta mögött meg a babák, és a rokonoktól ka
pott képeskönyvek hevertek.

Előtte ott sorakoztak a gyerekek, akik kisebb-na- 
gyobb ellenállással fogadták el mindazt, amit Gudrun 
osztogatott nekik. Egyiknek egy nadrágot, másiknak 
egy ruhát, a harmadiknak egy könyvet, a negyediknek 
megint egy ruhát.

Mikor megpróbáltam véget vetni a „rendezvény
nek”, Gudrun így tiltakozott: „Én gazdag vagyok, 
mindenem megvan, a többiek meg szegények. Én 
nem akarok a pokolba kerülni!” Csak nagy nehezen 
tudtam meggyőzni arról, hogy a gazdag, és Lázár tör
ténetét nem kell ennyire szó szerint értelmeznie, mert 
ha mindent elosztogat, holnap nekem sem lesz mit rá
adnom. Amit Gudrun megérzett, azzal minden 
misszionárius találkozik. Az az érzés, hogy a bennszü
löttekhez képest gazdag és mint fehér ember, nem is 
tud olyan egyszerűen és szegényen élni, mint ők. Meg 
kell tanulni segíteni, ahol lehet-, de mindig ott a hiány
érzet, hogy megtettem-e minden tőlem telhetőt? A 
házam nem palota-e kunyhóik mellett? Amit eszek, 
nem királyi lakoma-e a sült Taweng-gyökérhez ké
pest?

Irmgard Bergmann nyomán

„TU D O D -E...”

milyen egy karavánszeráj?

MATIS ISTVÁN:

A  búzaszem
Áldott az az ember, aki -  Id tudja, hány ezer éve -  elő

ször tépte le kalászát, tenyerén kimorzsolta az érett sze
meket, és megkóstolta, hogy ehetők-e. Mikor a búza tör
ténetére gondolok, képzeletemben megjelenik a szántó
vető ember. Látom a magvetőt, aki felém közeledik év
ezredeken át, hosszú, egyforma léptekkel. Minden lépés
nél a nyakába akasztott, háziszőttes vászonból kötött ál- 
talvetőből egy marék gabonaszemet markol, hogy az em
beriség egyik legszebb mozdulatával a gondosan előké
szített szántóföld magágyába szórja. A  magvető ember e 
munkája pontos ritmushoz alkalmazkodó mozdulatsor, 
szigorú összhangban, hogy ne legyen se ritka, se túl sűrű 
a vetés. A  ritkát felveri a gaz, a sűrű nem tud egymástól 
fejlődni. Nem is értett ehhez minden ember. Én még lát
tam kézzel vető földművest. Abban az időben nem tellett 
mindenkinek vetőgépre. De csak meglett korú ember tu
dott igazán jó l vetni, akinek már nem voltak hevesek, 
kapkodók a mozdulatai, aki érezte, mennyit kell mar
kolnia a magból, hogy ne pazarlódjék a drága szem.

Gyerekkoromban, amikor még mezítláb tapostam a 
nyár forró porát, az év legizgalmasabb időszakának a 
masinálást tartottam. Nem a cséplést, mert abban az 
időben mifelénk azt a munkát mondták cséplésnek, 
amikor kéztcséppel verték ki a szemet a gabona kalászá
ból. Nyomtatásnak meg azt hívták, amikor a szétterített 
gabonakévéken állatokat hajtottak körbe a keményre 
döngölt szérűn. A  cséplésnél is, a nyomtatásnál is a szal
ma alatt maradt a kipergett szem polyvával, törekkel, 
porral, szeméttel leverten. Ezt szelelték ki úgy, hogy la
páttal szembedobták a szellőnek, és az kifújta a könnyű 
polyvát és a port. Akkor már használták a szeleid vagy 
dudarostát is. Ez már gép, amiben volt egy lapátos szél
hajtó kerék és váltható rostasor, mert mindenfajta gabo
nához más lyuknagyságú rosta kellett.

A  falunkban két cséplőgép, azaz masina volt. A z egyik 
gazdákból alakult kis társulaté, azért úgy nevezték, hogy

a „közösöké”. Ezt gőzgép hajtotta. A  m ásikat- a benzi
nest -  mi gyerekek -  a motor hangját utánozva -  „csi- 
haha” néven ismertük.

Nekem a gőzgép volt a kedvencem. Nagyobbnak, erő
sebbnek látszott, m int a benzines, és sípolni is tudott. Is
mertük, hogyan sípol induláskor, hogyan megálláskor. 
Ebédre nem déli harangszókor állt meg hanem mikor 
egy osztaggal végzett, ezért az ebédnek is külön sípjele 
volt. A  legnagyobb eseményszámba ment, amikor egyik 
szérűről a másikra húzatták a gépeket. Ezt is másfajta 
sípszó jelezte. Ilyenkor két hosszút és sok rövidet sippan- 
tott. Mi a jelentését is tudni véltük: „Bóka, Pintér, jöjje
tek!”. így hívták a két fuvarost, akik négy lóval vontatták 
a nehéz gépet. Ilyenkor futólépésben iramodtunk a hang 
irányába, hogy le ne késsük az izgalmas eseményt. Lát
ványnak is szép volt, amikor a négy erős állat beledőlt a 
hámba, és megmozdult a nehéz gép. Csakhogy nem 
mindig ment ilyen simán, mert dombnak felfelé, vagy 
homokos, eső utáni süppedő talajon megrekedt köny- 
nyen a gép. Ilyenkor a masinások, ki hol érte, tolták a 
gépet a gépész vagy egyik etető „ha megfogtad, told el” 
vezényszavára.

Egyik nyáron nekünk is csépeltek, mert a felesünk az 
egyik tanítói javadalmi földbe búzát vetett. Büszke vol
tam rá, hogy a miénket masinálják Édesapám a gép 
mellett a noteszába írta a mázsálás eredményét. Odajött 
a kis leánygyülekezet kurátora is, Bertalan Mihály. Egy 
utcában laktunk, az Öreghegyen meg szomszédok vol
tunk Édesapámmal nagyon jó  volt a viszony közöttük 
Mintha most is hallanám nyugodt, bársonyos hangát. 
Kezet fogtak és megkérdezte:

-  Na, tanító úr, hogyan fizet a búza?
-  Még nem tudom, kurátor uram -  felelte édesapám. 

-  Most lesz az első mázsálás.
Bertalan Mihály az egyik nyitott zsákba markolt, és 

egyik tenyeréből a másikba pergette a szemeket.

F I A T  A L O K N A K

Meghívás, keresés, egybegyűjtés!
A címben szereplő fogalmak a 

Szentlélek munkáját jellemzik. 
Hányszor elfeledkezünk erről. El
feledkezünk arról, hogy 0  nem
csak hívogat, keres minket, hanem 
közösségbe akar összegyűjteni, s 
nemcsak kis csoportokba, hanem 
egy nagy közösségbe, a gyülekezet 
közösségébe.

Bizony elfeledkezünk erről, mert 
szeretünk ugyan együtt lenni má
sokkal, de inkább csak azokkal, aki
ket nagyon szeretünk, akik hasonló
an gondolkodnak, akik korban is

közel állnak hozzánk. így alakulnak 
ki kicsiny csoportok, így lesz egy-egy 
ifjúság kicsiny gyülekezetté, amely 
azonban már nem akar közösséget 
vállalni a teljes gyülekezettel.

Vajon nem a Szentlélek munká
ja elleni vétek mindez? Annak a 
Szentléleknek a munkája elleni vé
tek, Aki pontosan az egybegyűjté
sért fáradozik, nem pedig a cso
portokra való széthullásért.

Ne értsetek félre! Nem szeret
nék jól működő ifjúságokat „szét
verni”, csak szeretném, ha a Szent

lélek egybegyűjtő munkájának en
gedelmeskedve, a nagy gyüleke
zettel is élő kapcsolata lehetne az 
ifjúságoknak!

Szentháromság ünnepe utáni 5. 
vasárnapon legyen ez különösen is 
előttetek, Kedves Fiatalok, aho
gyan mindazok előtt is, akik olvas
sák ezeket a sorokat. Imádkoz
zunk a gyülekezetekért: a sajátun
kért és az ország sok-sok gyüleke
zetéért. Kérjük a Szentlélek mun
káját saját életünkre, gyülekeze
tünk életére!

Gyújts össze
Jézus K risztus! Te azért könyörögtél mennyei 

Atyádhoz, hogy m indazok, ak ik  h isznek  Benned, 
eggyé legyenek, am iként Te is egy vagy A tyáddal. Ké
rü n k  Téged: gyűjtsd össze m indazokat, ak ik  vallják  a  
Te nevedet, és bizonyságot tesznek R ólad szóval és 
cselekedettel. Egyesíts m inket im ádásodban  és dicső
ítésedben. Tégy m inket a  szenvedők bará ta ivá . Segíts 
m inket, hogy m egbocsássunk az ellenünk  vétőknek. 
Add meg m indnyájunknak  Lelked egységét a  békes
ség közösségében.

Khriiszosztomosz János 354-407

B IB L IA I „ K I M IT  TU D ?”
1. Megjött az unoka! Vajon jó hírt hoz? Mert nagy

apja azt hallván, azonnal meghalt. Ki ez a nagypa
pa?

2. Ki ette meg az édes étket, s ezért majdnem az éle
tével fizetett?

3. Ki ment be úgy a szentélybe, hogy egy palack bor 
volt a kezében?

4. Ki ül hol magában, hol társaival, keservesen sírva 
á honvágytól?

5. Szinte hihetetlen, de valahol együtt lakott békes
ségben két héja és 14 galamb, vajon hol?

6. Ki volt az a szegény nyomorult egyiptomi, aki sü
teményt hordott és halálbüntetést kapott?

7. Tudsz-e egy olyan katonáról, aki jót akart tenni a 
Megváltóval, de „álljt” parancsoltak neki?

8. Ki volt az a nemes lelkű pogány kereskedő asz- 
szony, akit Pál nagyra becsült?

9. Ismersz-e olyan pogányt, aki Jézusban felismerte 
Isten Fiát?

10. Akármilyen vadul dühöngött, Jézus szavára le
csendesedett. Tudod-e hol történt ilyesmi?

A Bibliában többször szó esik olyan vendéglőkről, 
ahol éjszakára szállást találhatott az ember. Az ilyen 
fogadókat nevezik karavánszeráj nak, amely nem más, 
mint egy nagy, négyszögletes épület, fallal körülvett 
udvarral, ahol a felnyergelt tevék állomásozhattak. 
Az udvaron legtöbbször fedett kút is volt, ahol víztá
rolásra használt bőrtömlőiket tölthették meg az uta
zók. Az ilyen karavánszeráj udvarát a falról kiugró er
kély futotta körbe, s az erkélyt tartó oszlopok között 
állatok pihenték ki az út fáradalmát. Az erkélyre lép
cső vezetett, és onnan nyíltak a fogadó szobái, melyek 
az utasok éjszakai szállásául szolgáltak.

Tudod-e, hogy hol van szó az Újszövetségben foga
dóról?

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

Petőfi nyomában
„Anyám, az álmok nem hazudnak, 
Tákarjon bár a szemfödél 
Dicső neve költő fiadnak 
Anyám, soká, örökkön él.”

Petőfi Sándor Jövendölés című versének utolsó 
négy sora is lehetett volna a mottója annak a kirándu
lásnak, amit a Budapesti Evangélikus Kollégium szer
vezett a tanév utolsó bentmaradós hétvégéjén.

A költő rövid élete során szinte az egész Kárpát
medencét bejárta. Mi három olyan kiskunsági telepü
lést választottunk, ahol a szülők éltek: Szalkszent- 
mártont, Dunavecsét és Kiskőröst.

Pestről indulva első megállóhelyünk Szalkszent- 
márton volt. Petrovics István és felesége 1845-46-ban 
bérleteskedett itt. Az irodalomkedvelők általában a 
Felhők ciklussal hozzák kapcsolatba a község nevét. 
Kévésén tudják, hogy összesen 112 költeménye szüle
tett itt Petőfi Sándornak, közöttük olyan ismertek, 
mint a Fekete kenyér, A  jó öreg kocsmáros, A  csárda 
romjai és a Szerelem gyöngyei ciklus 23 darabja. Itt ír
ta két drámáját és egyetlen regényét is.

Innen 10 km-re fekszik Dunavecse. A település 
központjában áll az a „kis lak”, amire Petőfi a Távol
ból című versében olyan vágyakozva emlékezik. A 
vecseiek is nagy szeretettel emlékeztek „Petrovics kó
dorgó fiára”, aki a szemük előtt vált hős költővé. Sőt, 
a Petőfi nevet is itt vette fel, a hagyomány szerint egy 
Pető nevű kovácsmester biztatására. A  család az 
1838-as jeges ár következtében elvesztette szabad- 
szállási vagyonát, a jobb megélhetés reményében ér
keztek Dunavecsére. Az itt töltött három év alatt fiuk 
gyakran meglátogatta a szülőket, itt rendezte sajtó alá 
első verseskötetét is 1844-ben.

A délutánt Kiskőrösön, a költő szülővárosában töl
töttük. A főtéren álló nádtetős parasztház falán tábla 
hirdeti: „Itt született Petőfi 1822. december 31-én”. 
Mindenki hallott az emlékezetes „szülőhelyvitákról”, 
melyekben három város: Kiskunfélegyháza, Szabad- 
szállás és Kiskőrös versengett a megtisztelő címért. 
Megtekintettük azt az anyakönyvet, melybe „Alexan
der Petrovics” keresztelését bejegyezték, és másolatot 
láthattunk a pápai kollégium beíró könyvéből, ahová 
a költő saját kezűleg írta be a Kis-Kőrös nevet szüle
tési helyeként.

Kiskőrösön nemcsak a Petőfi-hagyományokkal, ha
nem az ottani evangélikus gyülekezettel is megismer
kedhettünk. Szabó Vilmos igazgatólelkész ismertette 
velünk a gyülekezet történetét és mai életét. A  nap 
zárásaként istentiszteleten vettünk részt a Jó Pásztor 
Otthon kápolnájában. Ezen az alkalmon a kollégium 
diákjai versekkel és énekléssel szolgáltak.

A buszozás ideje sem telt haszontalanul. Odafelé né
hány kollégista társunk különböző útikönyvek alapján 
bemutatta nekünk a meglátogatandó településeket és 
a tájat, visszafelé pedig népi találós kérdésekből vetél
kedőt rendeztünk, ahol kipróbálhattuk találékonysá
gunkat és apró ajándékokat is nyerhettünk.

A jó hangulatú kirándulás a tanév méltó befejezése 
volt.

Gombár Éva 
fasori diák, kollégista

-  Szép búza ez, tanító uram! -  és visszaöntötte a sze
meket a zsákba.

Édesapámat a mázsához szólították Bertalan Mihály 
mosolyogva a fejemre tette a kezét, és azt mondta:

-  Kis szógám, tudod-e, miért szent mag a búza?
-  Nem tudom, Mihály bácsi! -  feleltem.
-  Neem-e? -  nyújtotta a szót, mintha csodálkozna. -  

Hát idefigyelj, én megmondom neked. Ha jó l megnézed 
a búzaszemeket, a tompábbik végükön, ahol olyan 
gyűrődésféle látszik a Jézus Urunk képét formázza.

Édesapám végzett a mázsálás'sal, és elégedetten 
mondta:

-  Úgy látszik jó l fizet a búza, kurátor uram. Tudja, az 
Országúti dűlő sohase csapott be.

-  A z biztos! Jó földek azok -  hagyta helyben Bertalan. 
Aztán valami gyülekezeti ügyet kezdtek tárgyalni. Én is 
belemarkoltam a búzába, és vizsgálni kezdtem a szeme
ket, de bizony sehogyan sem tudtam felfedezni rajtuk Jé
zus Krisztus arcát. Bertalan Mihály éppen kezet fogott 
édesapámmal.

-  Na, Istennek ajánlom, tanító úr! Sietek mert a ko
csi az utcán vár, még nekünk is van takarodnivalónk

-  Mihály bácsi! -  kiáltottam utána.
-  Na mi az, kis szógám?
-  Én nem látom Jézus Krisztus képét a búzaszemen.
-  Ne búsulj, kisfiam! -  visszalépett hozzám, és megsi

mogatta a fejemet. -  Bizony, én sem láttam meg mind
járt, amikor öregapám nekem mutatta. Majd meglátod, 
ha azt a kenyeret szeged meg, amit a magad munkájá
val kerestél. Én is csak akkor láttam meg. Isten veled, 
kis szógám!

-  Isten áldja meg! -  köszöntem vissza.
Igaza lett öreg Bertalan Mihálynak Később magam is 

megtaláltam Jézus Krisztus képét a búzaszemen, pedig 
még nem is szegtem meg a magam munkájával keresett 
első kenyeret, hanem olvastam János evangéliumában: 
„Bizony, bizony mondom néktek ha a búzaszem nem 
esik a földbe, és nem hal meg egymaga marad: de ha 
meghal, sokszoros termést hoz. ” (Jn 12,24)

(A „Csepp a tengerben” című gyűjteményből.)

Kulturális hírek
ZSIRAI MIKLÓS nyelvtudós nevét vette fel Óbudán a Vi

har utcai általános iskola. Zsirai Miklós 1892-ben született 
Mihályiban, egy Sopron megyei kis faluban. Innen került a hí
res soproni evangélikus gimnáziumba. Érettségi után Buda
pesten folytatta egyetemi tanulmányait. A  magyar-latin-gö- 
rög szakon szerzett diplomával az Eötvös József Collé- 
giumban magyar-finnugor nyelvészeti tanulmányokat folyta
tott. Később, első vüágháborús katonai szolgálata, hadifogsá
ga után, tanulmányait folytatva, magyar és szláv nyelvészetből 
és latin filológiából doktorált. Mint kutató és professzor 1955- 
ben bekövetkezett haláláig a magyar nyelvtudomány hűséges 
szolgálója volt. Május 28-tól az óbudai iskola Zsirai Miklós 
Angol és Német Tagozatos Általános Iskola néven működik.

*
Megjelent a Magyar sajtóbibliográfia 1850-1867, az Orszá

gos Széchényi Könyvtár kiadásában. A  kötet dr. Busa Margit, 
az OSZK ny. tudományos főmunkatársa több évtizedes 
adatgyűjtésének eredménye, folytatása az 1705-1849. évben 
megjelent periodikumok feldolgozásának. A két kötet 
1705-1867. évi összeállítása az idegen nyelvű kutatók mun
káját is megkönnyíti, mert a háromnyelvű (magyar-né- 
met-francia) tartalomjegyzék fejezetcímei és a kötetben a 
különböző adategységek fejezetcímei háromnyelvű címmel 
azonosak. A közel 500 oldalas most megjelent kötet gondos 
feldolgozása, a Magyarországon, magyar és idegen nyelven 
megjelent, valamint a külföldi hungarika hírlapok és folyó
iratok bibliográfiája sok segítséget adhat egyháztörténészek 
kutatásához is.

Sebeiken Pálma

JU B Á L ’97
Mint már egy évtizede minden évben, idén is megren

dezzük a Jubál Ökumenikus Keresztyén Könnyűzenei 
Fesztivált Gödöllőn a Petőfi Sándor Művelődési Házban 
1997. szeptember 6-7-én. Várjuk zenekarok, szólóéne
kesek és pantomimcsoportok jelentkezését július 31-ig a 
következő címen:

Jubál ’97, Budapest, Ady E. u. 89.1204. Tel./fax: 283- 
0148 E-mail: evangzme@elender.hu. A koncertekre 
minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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A nyelvzavartól a „nyelvek adományáig"
Ökumenikus cikksorozat indul három egyházi lapban

Fasang Árpád köszöntése

Nagycsütörtök éjszakáján az 
Utolsó Vacsora asztala körül Jézus 
együtt ült kedves tanítványaival, 
akik talán azt hitték, értik a Mes
tert. Hogy egy nyelven beszélnek. 
A következő napok drámai esemé
nyei -  az ítélet, a megfeszíttetés, a 
halál -  azután szétfoszlatták ezt az 
illúziót. A tanítványok féltek, a 
Feltámadott zárt ajtók mögött ta
lált rájuk. Csüggedt szívükben csak 
lassan fogant meg a felismerés és a 
bizalom: Jézus él, és ezentúl őben- 
nük kíván élni. Lassan értették 
meg, hogy a kenyértörés éjszaká
ján a Mester nem asztaltársaságot 
alapított.

A tanítványok tanítványainak 
tanítványai, a földi térben és idő
ben élő egyház tagjai, mintha még
is asztaltársaságként élték volna 
meg azt a i egyházat, amelyet Jézus 
egynek akart. Odébb ültek, vagy 
társaikat űzték tovább -  más aszta
lokhoz. Talán azért, mert emezek a 
tanítványok sem voltak jobbak az 
első tizenkettőnél: csüggedésük- 
ben olykor szégyenletes tettekre 
ragadtatták magukat, az igazság 
nevében darabokra szaggatták az 
egyetlen igazságot. A történelem 
csillagtalan óráiban kiderült: nem

értik egymást, és nem értik igazán 
a Mestert.

így lettek az egyházból -  egyházak. 
Ami magyarul különösen ellent
mondásosan hangzik, még ha tud
juk is, hogy ebben a szóban az „egy” 
nem számnév, hanem az üdvössé
get jelentő ősi szó eltorzulása. Ha 
az „egy”-nek többes számú alakja is 
van, akkor az már nem „egy”.

Az egyetemes egyház történeté
ben a szakadások és elkülönülések 
botrányai közepette újra meg újra 
érzékelhetővé váltak az egység ke
resésének törekvései is. Korunk
ban minden eddiginél erősebbnek 
tetszik ez az igyekezet, századun
kat az ökumenizmus századának is 
tekinthetjük.

Hogy az egységre való törekvés hi
teles legyen, annak alapfeltétele, 
hogy Krisztushoz akarjunk mind
annyian közelebb kerülni, ezáltal 
kerülhetünk mind közelebb egy
máshoz is. További feltétel, hogy 
ismerjük (meg) egymást. Az elkü
lönülés évszázadai el is idegenítet
tek minket -  ugyanannak a Krisz
tusnak a tanítványait -  egymástól. 
Ez az idegenség és ismeretlenség 
az ökumenizmus egyik legkomo
lyabb akadálya.

Ezen az áldatlan helyzeten sze
retne segíteni a maga szerény 
módján és eszközeivel a hazai ka
tolikus, reform<\pis és evangélikus 
egyház hetilapja. Az Új Ember, a 
Reformátusok Lapja és az Evangé
likus Élet szerkesztősége közös 
cikksorozatot indít, amelyben a 
Magyarországon működő nagyobb 
keresztény/keresztyén egyházak és 
felekezetek „bemutatkoznak” egy
másnak. A cikkek következő szá
mainktól kezdve, egyidőben, válto
zatlan szöveggel jelennek meg a 
három lap hasábjain. Az a tény, 
hogy szót kapunk egymás fóru
main, bizonyítja: van rá esély, hogy 
szót értsünk egymással.

Nagycsütörtököt követően, a fé
lelem és a bezárkózás időszaka 
után az egyház Pünkösdkor lépett 
elő. A tanítványok hirdetni kezdték 
a megváltás Örömhírét. Mindegyi
kük a maga nyelvén szólt, mégis 
mindenki értette őket. Ilyen pün
kösdi reménységgel indítjuk útjára 
cikksorozatunkat, abban bízva, 
hogy a „nyelvzavartól” eljutunk a 
megértésig a „nyelvek adományáig”. 

Kipke Tamás (Új Ember)
Nagy Lenke (Reformátusok Lapja) 
Tóth-Szöllős Mihály

Márciusban jelent meg magán
kiadásban az evangélium sokolda
lú, nyugdíjasként is nagyon tevé
keny szolgájának, Farkas József ref. 
lelkésznek „Szántsatok magatok
nak új szántást!” című könyve, 
A lternatív teológia” alcímmel, 200 
oldalon, 380 Ft-os önköltségi áron, 
megrendelhető a szerzőnél (1077 
Bp., Dohány u. 36. II. em.) vagy a 
Ref. Egyház, 1085 Bp., Gyulai Pál 
u. 9. címén. Lelki étvágygeijeszté- 
sül pár szemelvényt adok közre 
belőle, olykor tömörítve. Ha van 
hit- és kegyességgyógyászat, ennek 
kategóriájába sorolható ez a ko
moly és színes könyv. Térítők közt 
is akadnak zavaros lelkűek, akik 
örömest uralkodnak a lelkeken, 
vak vezérek, s akár tragédiát is 
okozhatnak.

„Minden nemzedéknek újra kell 
fogalmaznia azt, hogyan kell Jé
zust ma követni.” „Szomorúan 
szemlélem azokat a hívő testvérei
met és a súlyos felelősséget ma
gukra terhelő egyházi szolgákat, 
akiknek szorongásaiban a Sátán 
erősebb, mint Jézus Krisztus. Nem 
így vallják, de így szorongják át az 
életüket. Már a kicsi gyermekeket 
is az ördöggel ijesztgetik. Funda
mentalistáknak nevezzük ezeked 
az ördögbe belegubancolódott hí
vőket. Fanatikusan hisznek a Sá
tán hatalmában. Valakiknek felel
niük kell azokért, akik az örök
szorgalmas bűnüldöző egyházban 
az ördögi kísértések elől az öngyil
kosságba menekültek!”

A  világrend piramisának csú
csa a kegyelem.” (De ha a bűnre 
kerül át a hangsúly, az evangéli
umellenes!)

„Kialakult a gőgös farizeus és a 
bűnbánó vámszedő mellett a gőgös 
bűnbánók keresztyén társasága. 
Ezek így éreznek: lehet az a másik 
akár hívő ember is, de nem olyan 
igazhitű, mint én.” Női vonalon 
negyedíziglen kegyetlenül »puri
tán’ ridegséggel nevelt lelkésznő 
vallja: „Képtelen vagyok igazán 
szeretni, senkivel nem tudok spon
tán emberi kapcsolatot teremteni. 
Ma már az is nehezemre esik, ha 
más valaki közeledik hozzám 
melegséggel...” -  „Isten ügyéhez 
nem méltó az a törekvés, amely 
úgy akarja magasra emelni a Bib
lia tekintélyét, hogy közben ráta
pos minden egyéb irodalomra, 
nem utolsósorban a különböző 
vallások szent könyveire.” (J. 
Moltmann professzort idézi:) „A 
fundamentalizmus a fundamen
tum egyoldalú megszállottsága, 
(de ha) uniformitást ldván,,nem az 
élet fundamentuma, hanem a 
megmerevedésé, a halálé.” (Ki
emelések: B. M.)

„Olyan mérhetetlen lelki/szelle- 
mi gazdagság jelent meg közöt
tünk a Názáreti Jézus személyé
ben, hogy azt senki emberfia nem 
tudta átvenni teljes egészében. 
Minden követője csak ’rész sze
rint’ örökölt valamit.” -  „Jézus 
nem szembehelyezkedett az Ószö
vetséggel, hanem fölé emelke
dett.” -  A  prédikációk rendsze
rint a bűnöket ostorozzák. Jézus 
inkább a ’jóság’ csalárdságait lep
lezte le, mert az élethossziglan tar
tó káprázat.” („Megtértségünk- 
ből” is lehet egyéni és közösségi 
öntúlbecsülés és tulajdonképpen 
farizeusi bódulat -  ebből megtérni 
különösen nehéz.) „Aki vétkezik,

UJ SZÁNTÁST!
azt a bűn csapja be, de aki ’jó em
ber’, az önmagát csapja be. Nem
csak durva bűnök vannak, de a 
’jóság’ káprázatában születettek 
is.” (Pl. az az anya, aki felnőtt gye
rekét „szeretetből” láncolja magá
hoz.)

„A mi üdvözítő Istenünk azt 
akarja, hogy minden ember üdvö- 
züljön, és eljusson az igazság meg
ismerésére.” „Hiszem és vallom, 
hogy ezt az akaratát végül valóra 
váltja, és ígérete szerint ő lesz min
den mindenekben. Ez a ’minden’ a 
szeretet. Ennek a szeretetnek a 
végső és teljes győzelme az Isten 
igazi dicsősége.”

Sok más tém áról is ír szer
zőnk -  vele jól el lehet „beszél
getni”, m ár csak azért is, mert 
nem lép föl olyan tekintélyi 
igénnyel, mint bizonyos kegyes- 
ségi mozgalmak, amelyek úgy 
viselkednek, mintha az Igazság 
kizárólagos birtoklói volnának. 
Krisztus megváltottjai számára 
van ennél sokkal különb út is. 
Akik viszont ezen járnak, azok 
mindig nyitottak arra, hogy ta
nuljanak másmilyen hittestvére
iktől. Mindig van mit, csak az a 
kérdés: észrevesszük-e. M ert 
szabad, sőt üdvös.

Dr. Bodrog Miklós

Evangélikus szlovákok találkozója 
Mezőberényben

Május 19-én, Pünkösd hétfőn, 
öt település evangélikus gyüleke
zete és kórusa találkozott Mező
berényben. A találkozó aktualitá
sát három évforduló, adta:

-  360 évvel ezelőtt, május 29-én 
halt meg Juraj Tranovsky (Tranov- 
szky György) cseh lelkész, költő, 
az evangélikus szlovákok körében 
elterjedt énekeskönyv, a Cithara 
Sanctorum szerkesztője és több 
énekének szerzője.

-  200 évvel ezelőtt, 1797-ben 
épült fel a mezőberényi szlovák 
közösség temploma, mely ma már 
műemléképület.

-1 9 0  éve született Martin Sasko, 
az Európa-szerte ismert orgonaké
szítő, aki a mezőberényi II. Kerü
leti Evangélikus Egyház templo
mának orgonáját is készítette.

Az egésznapos rendezvény szlo
vák istentisztelettel kezdődött, me
lyen Táborszky László esperes és 
Feyér Sándor lelkész szolgált. Az 
istentisztelet a helyi szokásoknak 
megfelelően, a szlovák, énekes li
turgiával zajlott. Ezt követően a 
meghívott kórusok mutatkoztak be. 
A  találkozó jellegére való tekintet
tel minden kórus programjában 
szerepelt egy eredeti nyelvű vallá
sos népének J. Tranovsky Cithara 
Sanctorumából is. Nagyon szép, 
érdekes megoldások születtek! 
Mindegyik kórus más színt, stílust 
hozott magával:

-  A szlovákiai Berezó Evangéli
kus Férfikara a 19. századi dalár
dák stílusában négyszólamú műve
ket énekelt. Előadásuk érdekessé
ge az ószláv Otcsenás (Miatyánk) 
megszólaltatása volt.

-  A békéscsabaiakat a Csabian- 
szka Ruzsicska és a Bartók Béla 
Vegyeskar képviselte.

-  A kórustalálkozó üde színfolt
ja volt a Szarvasi Szlovák Általános 
Iskola Gyermekkórusának produk
ciója.

-  Az Ácsai Evangélikus Egyház 
Kórusa a Galga-menti szlovákokat 
képviselte. A saját templomi gya
korlatukban használt TVanoscius- 
énekeket énekelték több szólam
ban.

-  A Nagytarcsai Evangélikus Egy
házközség Kórusának szép hangzá
sa, a szólóénekes -  Szlúka Lídia -  
tiszta, csengő hangja, a Tranoscius 
dallam orgona- és klarinétkíséret
tel, és a népviseletbe öltözött asz- 
szonyok... mind kellemes megle
petést okoztak a közönségnek.

-  A  Nyíregyházi Evangélikus Egy
házközség Kórusának vezetője -

Jávori Pál -  nem csak karnagyi, de 
zeneszerzői minőségében is bemu
tatkozott. A feldolgozásában fel
hangzó két Tranoscius ének a kó
rusbemutató legszebb produkciói 
közé tartoztak. Külön köszönet jár 
a Nyíregyháziaknak azért is, hogy 
megszólaltatták a 200 éves temp
lom orgonáját, mely arról neveze
tes, hogy a J. S. Bach életéről ké
szített film hanganyagát e hang
szeren rögzítették.

A rendezvény záróprogramja a 
J. Tranovsky halálának 360. évfor
dulójára rendezett emlékülés volt, 
melyen a Berezói Evangélikus 
Egyház lelkésze -  Svetozár Mosny 
-  ismertette J. Tranovsky életét, 
munkásságát, és értékelte tevé
kenységét. A berezói lelkész máso
dik előadásában az orgonaépítő 
Sasko dinasztiáról hallhattunk, 
melynek egyik ága -  Sasko István -  
Mezőberényben telepedett le. 
Ocsovszki Ildikótól a békéscsabai 
tranoscius dallamok zenei elemzé
séből megtudtuk, hogy a békéscsa
bai szlovák evangélikus gyülekezet 
által énekelt Tranoscius-dallamok 
a 15. századtól a 19. századig kiala
kult különböző zenei stílusjegyek 
hordozói. A szájról szájra hagyo- 
mányozódás következtében Bé
késcsabán e dallamoknak helyi rit
mus- és dallamváltozatai alakultak 
ki. Ez teszi a csabai -  és a dél-alföl
di -  szlovák egyházi népénekeket 
különlegessé, érdekessé. Az em
lékülés színhelye a Petőfi Sándor 
Művelődési Központ kiállítóterme 
volt, melyben Kricskovics Zsuzsan
na „Keresztény szimbólumok az 
origamiban” című kiállítása volt 
látható.

A cél az értékek feltárása, a gyü
lekezetek mozgósítása volt. A szép 
számmal jelentkező kórusok és lel
kes produkcióik azt bizonyítják, 
hogy az evangélikus gyülekezetek 
szívesen foglalkoznak a szlovák 
nemzetiségi valláskultúra ápolásá
val.

Ocsovszki Ildikó

A Szegletkő című protestáns 
magazin következő adása július 
3-án, csütörtökön 15.55-kor lát
ható a Duna Televízióban. (Is
métlés július 6-án, vasárnap 
7.05-kor.) Téma: az 50 éves Lu
theránus Világszövetség történe
te és jelene, előkészületek a jú li
us 8-án kezdődő hongkongi világ- 
gyűlésre. Szerkesztő-műsorveze
tő: Fabiny Tamás.

A 8. Bach-hét záróhangversenyén -  a Lutheránia kantátaestjén -  köszön
tötte dr. Harmati Béla püspök egyházzenészünket, Fasang Árpádot, aki a 
napokban ünnepelte 85. születésnapját.

repe méltatására nem érzem ma
gam hivatottnak, de azt minden 
tárgyilagos értékelő megállapít
hatja, hogy Fasang Árpád zenei 
életet szervező tevékenysége 
meghatározó jelentőségű.

Mai hangversenyünk szereplői 
közül kevesen vannak, akik ne ta
nultak volna a Bartók Béla Zene- 
művészeti Szakközépiskolában, 
amelynek Fasang Árpád hosszú 
éveken át, egészen nyugalomba vo
nulásáig igazgatója volt. Olyan al
ma materben tanultak, amelynek 
szellemiségét Fasang Árpád fá
radhatatlan ügyszeretete jelentős 
mértékben meghatározta.

Fasang Árpád a XX. századi 
magyar evangélikus egyházzene 
„aranykönyvébe” is beírta a ne
vét. Már az 1920-as évek derekán, 
mint a Miskolci Evangélikus Taní
tóképző tanulója, az ottani gyüle
kezetben orgonáit és kántori fel
adatokat látott el. 1931-ben az 
orosházi gyülekezet hívta meg kán
tortanítónak. E szolgálatát egy 
évtizeden át hűséggel végezte, és 
tovább képezte magát. A  buda
pesti Zeneakadémián három dip
lomát is szerzett, miközben zenei 
együtteseket szervezett, számukra 
zeneműveket komponált vagy 
hangszerelt.

1941-től a szarvasi Evangélikus 
Tanítóképző Intézet ének-zene ta-

A Deák téri templom Bach-he- 
tének záróhangversenye előtt en
gedjék meg, hogy a Magyarorszá
gi Evangélikus Egyház és a ma
gam nevében köszöntsem id. 
Fasang Árpádot, a zeneszerzőt, a 
zenepedagógust, a karnagyot, zene
életünk méltán becsült és szeretett 
személyiségét 85. születésnapja al
kalmából.

Olyan muzsikust köszöntünk, 
akinek több mint fél évszázados 
munkásságában a szakmai helytál
lás és az egyházszeretet, egyházhű
ség a legnehezebb időkben is har
móniában voltak egymással. A 
magyar zeneéletben betöltött sze-

nára, majd igazgatója. Pedagógu
sok százai emlékeznek még ma is 
az akkori legendás hírű tanári 
karra, s arra a szellemre, amely a 
Tessedik Sámuel által nyitott isko
lából a jó igazgatói munka követ
keztében kisugárzott. Az iskolák 
1948-as államosításakor megsza
kadt Fasang Árpád tevékenysége. 
Helytállása miatt Szarvasról tá
vozni kényszerült és Sopronba ke
rült, de ott is megtalálta a módját, 
hogy a jellempróbáló időkben a 
soproni Evangélikus Teológián a 
teológusok számára egyházzenét 
tanítson.

Abban az időben írta korál-is- 
koláját is. Úgyszólván nincs olyan 
kántora egyházunknak, aki a fóti 
kántorképző tanfolyamokon ne 
Fasang Árpád korál-iskolájából 
tanulta volna meg éneklő gyüle
kezeteink művészi színvonalú or
gona- vagy harmóniumkíséretét. 
Új énekeskönyvünk szerkesztésében 
is tevékenyen kivette részét. 106. 
számú dicséretünk, az „Ébred a 
hajnal”, az ő  szerzeménye.

Mai hangversenyünk első 
Bach-kantátája a „Szép, fényes 
Hajnalcsillag” életünket megvilágí
tó és irányt mutató fényéről szól.

Kívánhatunk-e szebbet és job
bat az ünnepeknek, mint azt, 
hogy családja és tanítványai sze- 
retetétől övezve, e „Szép, fényes 
hajnalcsillag” erejéből táplálkozó 
derű határozza meg továbbra is 
Fasang Árpád életének minden
napjait.

Egyházmegyei csendesnap
A Fejér-Komáromi Egyházme

gyében már hagyományossá vált a 
pünkösdhétfői egyházmegyei csen
desnap.

A nagyvelegi gyülekezetben jöt
tünk össze legalább kétszázan, dél
előtt a templomban, délután a kas
télyban.

A program Keveháziné Czégényi 
Klára előadásával kezdődött, a nők 
világimanapjáról. (1988 óta ő az 
„Ökumenikus női bizottság” elnö
ke.) A keresztyén nőknek ez a 
mozgalma már 120 éves, de nálunk 
csak 15 éves, és sajnos ma is csak 
kevéssé ismert. Minden évben más 
ország asszonyai rendezik, idén 
március első péntekjén Dél-Korea 
volt a házigazda. A z ökumenikus 
egymásra találás korszakalkotó

zászlóvivője ez a mozgalom. Evan
gélikusok, reformátusok, római ka
tolikusok, baptisták és metodisták 
együtt vettek úrvacsorát.

A beszámolót követő istentisz
teleten D. Szebik Imre püspök hir
dette az igét, Ez 36,27 verse alap
ján. Szólt Istennek testi, lelki, szel
lemi síkon egyaránt megnyilvánuló 
adakozó szeretetéről, az igének 
nehéz próbák között is megmutat
kozó igazságáról: A  kik Istent sze
retik, azoknak minden javukra szol
gál. ” (Róm 8,28) Az életújító 
Szentlélek képessé tesz a ma döb
benetesen terjedő erkölcsnélküli
ség elleni küzdelemre.

Ezután kerületünk püspöke ál
dásával erősítette meg az egyház
megye újra választott vezetőit:

Lábossá Lajos esperest és Sztruhár 
András egyházmegyei felügyelőt. 
Az istentiszteletet úrvacsorái kö
zösség zárta be.

Délután Keveházi László tartott 
előadást a hatalmas tudású Me-’’1 
lanchthon Fülöpről, arról a fárad
hatatlan szolgálatáról, amelyet a 
különböző protestáns irányzatok 
közötti kompromisszum létreho
zásáért végzett. Ezzel kapcsolat
ban aláhúzta az előadó azt az igaz
ságot, hogy „kompromisszumot 
csak az tud kötni, aki tudja, hogy 
iílitákar”.' '

Végül az oroszlányi ifjúságjjzó- 
beíi bizonyságtételekkel is meg
erősített énekes-zenés műsorát 
hallhattuk.

Dr. Molnár Gyula

Emlékezés Iharosberényben A gyermekekért
Az iharosberényi evangéli

kus gyülekezet május 18-án, 
az istentiszteletet követően 
emlékezett meg a község szü
lötte, egyházunk néhai püs
pök elnöke, Káldy Zoltán püs
pök halálának 10. évforduló
járól a lelkészlakás falán elhe
lyezett márványtáblánál.

A szépszámú jelenlévő előtt 
Horváth Ferenc, a gyülekezet 
lelkésze hirdette Isten igéjét 
Zsid 13,7-8 alapján: „Ne fe 
ledkezzetek meg vezetőitekről, 
akik az Isten igéjét hirdették 
nektek. Figyeljetek életük végé
re és kövessétek hitüket. Jézus 
Krisztus tegnap, ma és mind
örökké ugyanaz. ”

Igehirdetésében a lelkész 
kiemelte: Káldy Zoltán olyan 
időszakban állt az egyház 
élén, amikor különösen is ne
héz és felelősségteljes dolog 
volt egyházvezetőnek lenni. 
De mindig egyházunk javát és 
érdekét tartotta szem előtt. 
Tetteit emberi szemszögből 
bizonyára lehet így is, úgy is

értékelni -  Deák Ferenc sza
vával élve: , A  tö r té n e ti id ő k  
tá v la tá b ó l m in d ig  k ö n n y ű  
b ö lc s n e k  le n n i! ” - , de akkor és 
ott dönteni az ő Isten előtti 
felelőssége volt.

Az iharosberényi gyüleke
zet mindig hálásan emlékezik 
rá, úgy is, mint egykori lelké
sze, Káldy József fiára, akinek 
élete itt, e parókia falai között 
indult, de úgy is, mint aki min
den időben különösen is szí
vén viselte e gyülekezet sor
sát.

A lelkész megemlékezését 
követően a gyülekezet újon
nan választott vezetői, Kleno- 
vics Imréné felügyelő, Németh 
Jánosné másodfelügyelő, vala
mint Fadgyas János és Pécsi 
László gondnokok a lelkésszel 
közösen elhelyezték a meg
emlékezés koszorúját a már
ványtáblánál.

A megemlékezés ezt köve
tően közös imádsággal és 
énekkel ért véget.

Horváth Ferenc
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Több százezer ruandai mene
kült, köztük gyermekek tízezrei, 
kényszerültek elhagyni ideiglenes 
lakhelyüket, a zaire-i menekülttá
borokat, az elmúlt hónapok fegy
veres harcai következtében. Az el
múlt hetekben a segélyszervezetek 
mintegy négyezer kísérő nélküli 
gyereknek segítettek a hazajutás
ban. Az-UNICEF most további se
gítséget kér a közvéleménytől a 
magukra maradt kisgyerekek ha
zatelepítéséhez. Adományokat 
vár, hogy mindaddig védelmet és 
megfelelő ellátást biztosíthasson 
ezeknek a gyerekeknek, amíg csa
ládjukat újra megtalálják vagy ne
velőszülőknél helyezik el őket. 
Adakozni az UNICEF 11705008- 
20123725 száníilaszámon lehet. Az 
UNICEF Magyar Nemzeti Bizott
sága (tel.: 201-4923) kérésre szíve
sen küld csekket a befizetéshez.
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Kegyelemből van üdvösségetek, hit által, és ez 

nem tőletek van: Isten ajándéka ez. Ef 2,8

VASÁRNAP Krisztus eltörölte a követelésével 
minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, 
eltávolította az útból, odaszegezve a keresztfára. 
Kol 2,14 (Zsolt 73,14-28; Zsolt 27,9b-14; Lk 
5,1-11; lK or 1,18-25; Zsolt 7). A keresztyén hit és 
élet jelenét és jövőjét Jézus Krisztus alapozta meg 
halálával és feltámadásával. Ezt igazán megérteni 
nem lehet, csak hittel fogadni.

HÉTFŐ Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, 
önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk 
az igazság. ÍJn 1,8 (Ez 2,3-8a; ApCsel 14,1-7). Az 
emberi élet megrontója a bűn. Azonban ennél is 
nagyobb kárt okoz bennünk az, ha nincs önkriti
kánk. Az. a képesség, ami felismeri a bűn, a hitet
lenség rejtett jelenlétét is. Jézus azért is küldte a 
Szentlelket, hogy felfedezzük mindazt, ami elvá
laszt Istentől.

KEDD De te URam, tégy jót velem nevedért! Jó
ságos szereieteddel ments meg engem! Zsolt 
109,21 (Róm 13,8-10; ApCsel 14,8-20). Évek, év
tizedek során döbben rá az ember, hogy igazi segí
tőnk, megmentünk nincs a világban, csak Isten, aki 
szeretetével mindent megtesz értünk, hogy meg
maradjunk. Ez mindenkor nagy reményforrás.

SZERDA Vajon az Isten nem szolgáltat-e igazsá
got választottainak? Mondom nektek, hogy igaz
ságot szolgáltat nekik hamarosan. Lk 18,8 (2Kor 
8.10-15; ApCsel 14,21-28). A  hitben járás gyak-

A
ran igazságtalan megaláztatást is jelent a közvet
len környezetünk részéről. Ebben a helyzetben 
érdemes kitartani, mert Isten is hű az Őt szeretők
höz.

CSÜTÖRTÖK Ahol a ti kincsetek van, ott lesz a ti 
szívetek is. Lk 12,34 (lK ir 19,19-21; ApCsel 
15,1-12). Egy ember az élete során számtalan 
anyagi és lelki érték közül választhat. Ezek között 
azonban csak egy az igazi: Isten országa. Ezt érde
mes választani.

PÉNTEK Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem 
trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet 
találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Zsid 
4,16 (Jn 1,35-42; ApCsel 15,13-35). Gyengesé
günk, tehetetlenségünk jele az, hogy gyakran se
gítségre szorulunk. Ez sokszor szégyenletes és kí
nos. Jézus Krisztusban olyan valakire nézünk, aki
hez mindig bizalommal és bátran fordulhatunk 
bajunkban.

SZOMBAT isten vele együtt feltámasztott, és a 
mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért, 
hogy megmutassa az eljövendő korszakokban ke
gyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk va
ló jóságából Krisztus Jézusban. E f 2,6-7 (Mt 
19,27-30; ApCsel 15,36-16,5). Aki csak önmagára 
és a világra épít, annak teljesen reménytelen a jö 
vőképe. Ha azonban Jézus Krisztusban bízunk, 
benne hiszünk, akkor körülöttünk minden más 
megvilágításba kerül. Pál apostol vallomása eb
ben a meggyőződésben akar minket is segíteni.

Kustra Csaba

A VASARNAP IGEJE
K E G Y E L M E T  N YE R TE TE K !
lP t 2,9-10

n p n i | |

Lehet újat kezdeni
Eszembe jut, amikor kisgyer

mekkoromban édesapámmal sak
koztam. Nagyon jól játszott, ezért 
volt, hogy egy bástya, sőt királynő 
előnyt is adott a játék kezdetén. 
Mégis, ahogy folyt a mérkőzés, 
egyre inkább sarokba szorultam. 
De amikor már igencsak vesztés
re álltam és könny csillant a sze
memben, édesapám hirtelen le
söpörte a tábláról az összes bábut, 
és azt mondta: kezdjünk újat. Má
ig is emlékszem, hogy mint gyer
meknek, milyen nagy meg
könnyebbülést jelentett az, hogy 
nem szorított véglegesen sarokba, 
a teljes vesztésig. Aztán sok ilyen

veszítés, de új lehetőség által ta- 
nítgatott a küzdelemre, a jobb já
tékra, arra, hogy ne adjam föl, s 
még a vereség után is kész legyek 
újat kezdeni.

Hétköznapjaink során is így van. 
Sok kudarc, csalódás ér, hiábava
lónak tűnik a jó igyekezet, elcsüg
gedünk a viszonzatlan szeretet lát
tán. Véglegesen elbuknánk, min
den nemesen induló szándékunk 
szétfoszlana, de a mennyei Atya 
biztat bennünket: A bűn elleni 
harcban is lehet újat kezdeni. Te 
elestél, de Jézusért megbocsátok 
és újat kezdhetsz.

Ó azért jött, hogy eltörölje vé

rével minden bűnödet. Vele tisz
ta lappal, újra indulhatsz. S ha 
ezt elfogadod és Megváltód le
het, akkor a hétköznapi élet 
kudarcai sem törnek le. Akkor 
már tudod, kihez fordulj és vár
hatod a biztos segítséget. Akkor 
már látod, hogy munkád nem hiá
bavaló -  az Urban. „ Tőle vagytok 
pedig ti a Krisztus Jézusban, k i böl
csességül lett nekünk Istentől és 
igazságul, szentségül és váltságul”. 
lKor 1,30.

És ha már megtapasztaltad az 
újrakezdés örömét, ez indítson ar
ra, hogy te is segíts másoknak 
újonnan kezdeni. A hit útján és a 
hétköznapi feladatok betöltésé
ben.

Széli Bulcsú

Múlt vasárnap ítélet hangzott 
fölöttünk, most Isten kegyelmet 
hirdet nekünk, Péter apostol vi
gasztaló szavában. Világunkat, 
életünket, magunK&t ismerve, 
minden logika azt diktálná, hogy 
elpusztul: világ, egyház, ember. De 
mégsem ez történik, hanem ennek 
épp az ellenkezője. Ez Isten külö
nös kegyelme, amelynek nyomán:

1. Az elhívottak előtt csodálatos 
világosság fénylik. A pogány-ke- 
resztyéneknek író apostol arra a 
próféciára emlékeztet, amely a 
„pogányok Galileájába” evangéli
umával érkező Jézus Krisztust hir
deti. A népet sötétségben élőnek 
nevezi, melynek nagy világosság 
ragyog fel (Mt 4,16; Ezs 8,23; 9,1). 
Előttünk ragyog fel tehát -  a KE
RESZT -  nem bennünk és álta-

I lünk. Isten Szent Fia maga gyújt 
világosságot és ezzel helyes tájéko
zódásra való lehetőséget, s nem 
valami isteni „szikra” által világo- 

I sodunk meg. Választott nemzetség 
I vagyunk, Isten különös döntése 
I folytán, hogy az Ő ügyét hordoz- 
I zuk. Szent nép, Isten számára el- 
I különített, az Ő tulajdonába vett 
I nép, amely választottsága tudatá- 
I ban formálódhat azzá -  közösség- 
I gé —, amire Isten rendelte és szen- 
" telte (keresztség).

2. Az elhívottak Isten népévé 
formálódnak. Nem az egyéni élet
változás, hanem a közösséggé for
málódás a hangsúlyos. Isten népe 
mint KÖZÖSSÉG. Hatalmas erő. 
Istenhez vonzó tényező ebben a 
széthulló világban. Megtartásra 
való nép (régi Károli-ford.). Meg
tartani: Isten parancsát, rendjét, és 
ebből fakadóan házasságot, gyer
meket, gyülekezetét közösség nél
kül nem lehet. Néppé, egységes 
nemzetté formálódunk-e, megtar
tatunk-e, ettől is függ: felismer
jük-e végre, hogy ehhez elenged
hetetlenül fontos, az Istennel és 
egymással vállalt és az egyházban 
kibontakozó közösség?

3. Az elhívottak istenkapcsolata 
megváltozik. Péter apostol, a „ki
rályi papság” kifejezéssel és a

hóseási ellentétpárhuzamra uta
lással mutat rá az Istennel való 
kapcsolat változására. A papság 
„közbenjáró” szerepe megszűnik. 
Az „átok” feloldódik. A népnek, 
az egyes embernek közvetlen útja 
van Istenhez. Hóseás gyermekei
nek rettenetét és ítéletet jelentő 
nevei jóra fordulnak, kegyelemre 
változnak. Ebből következően:

4. Az elhívottak Isten hatalmas 
dolgait, nagy tetteit hirdetik. Ez 
nem annyira program, utasítás 
vagy parancs, esetleg a napirendbe 
illeszthető feladat, hanem szük
ségszerű következménye az előb
bieknek. Ha felragyogott előttünk 
Jézus (a Hajnalcsillag); ha enged
jük, hogy Isten népévé formáltas- 
sunk; ha Istennel való kapcsola
tunk ezáltal valóban változáson 
megy át, akkor egyszerűen nem te
hetünk mást, mint minderről bol
dogan számot adunk, tanúsko
dunk: szóval, jó példával, vonzó 
életmagatartással, szabályos küz
déssel, helytállással.

Szavunk és életvitelünk akkor 
hirdeti Isten nagy tetteit, ha hűsé
gesen megmaradunk (mert meg
tartatunk) abban a világosságban, 
amelyet Isten Krisztusban felra- 
gyogtatott és felragyogtat előt
tünk. Ámen.

Kapi Zoltán

IMÁDKOZZUNK!
Urunk, köszönjük, hogy a kegyelem 

örömhírével közelítesz felénk. Add, 
hogy a te ingyen kegyelmed a legdrá
gább ajándékká vájjon számunkra, 
hogy hirdethessük a te nagy tetteidet 
mindenkinek. Ámen.

„ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK!” 
címmel evangélikus félórát közvetít a 
Magyar Rádió a Kossuth adó hullám
hosszán június 30-án, hétfőn 13.30 
órakor. Előtte 13.20-kor evangélikus 
korálismertetés lesz.

Evangélikus Rádiómisszió: 18.00-tól 
a 41 m -es rövidhullámop, 7355 kHz, 

június 28., szombat: „Én vagyok...” 
-  Gémes István Jézus-sorozata 

június 29., vasárnap: „Élő vízcsep- 
pek” -  igemeditációk 

Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 
19.
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I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Baticza 
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Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9 
Blatniczky János; Rákoshegy, XVH., Tes 
sedik tér de. 9. Marschalkó Gyula; Rá 
koscsaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. Pé 
tér Attila; Rákoskeresztúr, XVH., Pesti út 
111. de. fél 11. Marschalkó Gyula; Rákos
liget, XVII., Gózon Gy. u. de. 11. Péter 
Attila; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth 
tér 3. de. 10. Havasi Kálmán; Pestszent- 
imre, 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. Lehocz- 
ky Endre; Budafok, XXII., Játék u. 16, 
de. 11. Solymár Gábor; Budaörs (ref. 
imaház) de. 9. Endreffy Géza.

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE 
UTÁNI 5. VASÁRNAP a liturgikus 
szín: zöld. A délelőtti istentisztelet ol
tár! igéje: Lk 9,57-62. Az igehirdetés 
alapigéje: lP t 2,9-10. HETI ÉNEK
REND: 467,284.

:a i e s e m e n y e k

Istenem! Megérkeztem ...
Igen, megérkezett. Hosszú utat já rt be, ám ezen Jé

zus vándorolt vele.
Bándi Katót, mint alig tízéves kislányt előbb az Ár

vaház karolta fel, majd Győrben a Tanítóképző lett 
barátnőivel közös otthona.

Lelkészfeleségként két gyülekezet, Gecse és Szere- 
cseny kapott személyében kántort, segítőt, ápolót. 
Három fiút nevelt fel és mégannyi gondoskodás jutott 
kilenc unokájára. Férjével megélte az ige örömteli 
igazságát, hogy „a szeretet soha el nem fogy”. A haj
dani képzős osztálynak mindvégig figyelmes króniká
sa volt, a nádorvárosi gyülekezetét ereje szerint, oda
adással szolgálta.

Most az utolsó hír érkezik róla:
Jakab Sándor evangélikus lelkész özvegye, Bándi 

Katalin 1997. június 9-én, 81 éves korában, csendben 
eltávozott. Hamvait június 27-én helyezték el a győr- 
nádorvárosi temetőben.

Nekünk, itt maradóknak súlyos igét választott üze
netül: „Ezeket parancsolom nektek, hogy egymást 
szeressétek.” (János 15,17.)

A szeretet parancsára hallgatva, őrizzük meg emlékét
Fogadd Őt magadhoz, Istenünk!

Sikeres szeretetszolgálati
Csecsenföldi útjáról hazatérő

ben, Lehel László lelkész, a Ma
gyar Ökumenikus Szeretetszolgá
lat (MOSZ) igazgatója, a moszk
vai Magyar Nagykövetség épületé
ben tartott sajtótájékoztatóján be
számolt a Dán Egyházi Segélyszer
vezet -  DanChurchAid -  vezetői
vel közösen Dagesztánban és Cse- 
csenföldön tett látogatásáról.

A küldöttség útja során megtekin
tette a dagesztáni határmenti mene
külttáborokat, a Szeretetszolgálat 
grozniji ingyenkonyháját, és találko
zott a kormányzati, önkormányzati 
képviselőkkel, az ENSZ Menekült- 
ügyi Főbiztosság munkatársaival, 
az EBÉSZ grozniji nagykövetével,
Thoming Pedersen úrral és Aszlan 
Maszhadov csecsen elnökkel.

A Szeretetszolgálat a genfi szék
helyű ACT -  Action by Churches 
Together (Közös egyházi segélyak
ciók) -  szervezet megbízásából 
1995 áprilisa óta végzi a csecsen

VIII. NYÁRI HITOKTATÓI TANFOLYAM
1997. július 14-július 22.

az Evangélikus Teológiai Akadémián 
(1147 Budapest, Rózsavölgyi köz 3).

Részvételi d\j: étkezés-szállás napi 800,- Ft.

Ízelítő a gazdag programból:
Reggeli áhítat: Uram, taníts minket imádkozni! össze

foglaló címmel zsoltár és egyéb bibliai imádságok 
alapján. -  Esti rövid bibliatanulmány. Gyülekezeti 
problémák Pál leveleiben.

Előadások hangzanak el Lutherről, Székács József
ről, az ÓT szerepéről, prófétákról, jézusi etikáról, a 
Miatyánk tanításáról, Képi és narratív szemléltetés
ről, Gyermekrajzokról, Bibliai történet elbeszélésének 
módjáról az óvodában, A gyermek szituációja és a bib
liai történet kapcsolatáról és egyéb témákról.

Műhelymunkában, módszertani szemináriumban 
maguk a résztvevők készítenek részfeladatokat, tanul
nak meg módszertani lehetőségeket.

Várjuk a tanfolyamon részt venni kívánók jelentke
zését!!!

Jelentkezés: Muntagné Bartucz Judit fasori lelkész
nél -  1071 Budapest, Danyanich u. 28/b. Fasori evang. 
lelkészt hivatal. T: 322-2806.

A jelentkezőknek részletes programot küldünk.

tevékenység Csecsenföldön
rőt, száraztésztát és egyéb tartós 
élelmiszert -  osztanak szét. Most 
kistermelői programokat próbál
nak indítani, hogy ezzel is gyorsít
sák a 75 százalékban lerombolt 
csecsen gazdaság újjáépítését.

Az út végén a Dán Egyházi Se
gélyszervezet vezetői is nagy elis
meréssel szóltak a MOSZ csecsen
földi tevékenységéről.

Ha ön is támogatni szeretné a 
Magyar Ökumenikus Szeretet
szolgálat humanitárius tevékeny
ségét, azt megteheti a 10 10 20 93 
-  3003 3003-00000000 számlaszá
mon

Humanitárius programjainkat 
az 1997. évi jövedelemadója 1 szá
zalékával is segítheti, a kedvezmé
nyezett adószáma: 1 9 6 6 2 9 2 7 -  
1 -  4 3, a kedvezményezett neve: 

Magyar Ökumenikus Szeretet
szolgálat

VELÜNK EGY JOBB VILÁ
GÉRT!

menekülteket segítő karitatív 
munkáját a kaukázusi térségben.

A sajtótájékoztatón többek kö
zött elhangzott: az egyetlen segély- 
szervezet, amely a konfliktus során 
végig kitartott Groznijban, és ez el
sősorban a magyar munkatársak ér
deme. Az elmúlt két évben négy
millió dollárnyi adományt osztott 
szét Csecsenföldön a protestáns 
segélyszervezetek világhálózata 
megbízásából. A további munká
hoz az egyik legfontosabb dolog a 
Groznijban dolgozó magyar mun
katársak és a helyi segítőik bizton
sága. Aszlan Maszhadov csecsen el
nök külön is hangsúlyozta a huma
nitárius szervezetek grozniji jelen
létének fontosságát.

Lehel László igazgató a további
akban elmondta, hogy a csecsen 
fővárosban két, összesen 450-500 
fő ellátására alkalmas ingyenkony
ha működik. Havonta száz tonna 
alapvető élelmiszert -  lisztet, cuk-

A SOPRONI ÜNNEPI HETEK 
keretében július 4-én 19 órai 

kezdettel az evangélikus 
templomban

TRAJTLER GÁBOR 
orgonaestje

Műsorán J. S. Bach, Liszt 
Ferenc, Gárdonyi Zoltán 

és Szokolay Sándor művei 
szerepelnek.

Az iharosberényi gyülekezet május 
12-én megtartott közgyűlésén Dobri 
Sándort, a gyülekezet eddigi felügyelő
jét örökös, tiszteletbeli felügyelővé vá
lasztotta. A  gyülekezet új felügyelője 
Klenovics Imréné eddigi felügyelő-he
lyettes lett. Németh Jánosné presbitert 
felügyelő-helyettessé, Fadgyas János és 
Pécsi László presbitereket pedig gond
nokokká, Pál Ferencnét presbiterré és a 
gyülekezet pénztárosává választotta. 
Beiktatásukra május 19-én, Pünkösd 
hétfőjén az ünnepi istentisztelet kere
tében került sor. Szolgálatukra Isten 
áldását kérjük!

Értesítjük a volt Orosházi Evangéli
kus Gimnázium tanárait és diákjait, 
hogy 1997. szeptember 14-én ünnepel
jük a volt evangélikus gimnázium ala
pításának 60. évfordulóját. Megemlé
kezésünkre testvéri szeretettel hívunk 
és várunk minden tanárt és diákot. Je
lentkezni és érdeklődni az alábbi cí
men és telefonszámon lehet:

Orosházi Evangélikus Általános Is
kola Igazgatója, 5900 Orosháza, Baj- 
csy-Zs. u. 1. 06-68-311-771.

HALÁLOZÁS
Péter Jenőné sz. Ferenczy Irén életé

nek 90-ik évében Felsőzsolcán május 
26-án csendesen elhunyt. Földi testét 
szülőfalujában, Dabronyban helyezték 
el férje mellé, Karsay Lajos lelkész 
szolgálatával. Az elhunytban Péter Je
nő fancsali lelkész és Péter Attila rá
koskeresztúri segédlelkész édesanyját, 
illetve nagyanyját gyászolja. A temeté
si prédikáció alapigéje a haláleset nap
jának ószövetségi alapigéje volt: „Elra
gadod őket, olyanok lesznek, m int reg
gelre az álom, mint a növekvő fii: reggel 
virágzik és növekszik, estére megfonnyad 
és elszárad." Zsolt 90,5-6.

róh irdetés
A Wicliffe Bibliafordítók konferenciát 

rendez 1997. 07. 05-12. között Albertirsán, 
az Alberti Vendégházban. A konferencia 
célja, hogy bemutassa a Wicliffe munkáját. 
A programból: nyelvészeti előadások; kül
földi előadók beszámolója saját tapasztala
tukról. Részvételi díj nincs, de adományokat 
szívesen fogadunk. Főleg egyetemisták, főis
kolások jelentkezését várjuk. Jelentkezés és 
további információ: Réthelyi Mária 1147 Bu
dapest, Lőcsei út 32. Tel: 220 8418.

A Budavári Evangélikus Egyházközség 
októbertől egyházfi-gondnok állás betöltésé
re evangélikus, esetleg református, lehetőleg 
házaspárt keres. Lakást biztosítunk. A je
lentkezéseket július 20-ig levélben, önélet
rajzzal és lelkészi ajánlással ellátva a Lelké- 
szi Hivatalunk címére kéijük: 1014 Buda
pest, Táncsics Mihály u. 28. Tel.: 156-9736.

TORONYÓRÁK korszerűen, világszínvo
nalon, „TOREL’ Óraipari Bt. Ct.: Kovács 
Jenő órásmester, 8000 Székesfehérvár, Kos
suth u. 5. Tfel./Fax: (22) 348-880, (22) 312-235.

Lábszárfekély gyógyítása, érszűkület, dia
betes, vémyomáspanaszok kezelése megbe
szélt időpontban dr. Magéra Judith adj. Bp. 
XII., Krisztina krt. 2-4. II. 23. Tel.: 156-3073.

TORONYÓRA-KÉSZÍTÉS, FELÚJÍ
TÁS! Harangjáték-, haranglengető- és vezér
lőóra-készítés. 85 év tapasztalata és világszín
vonalú elektronika. Ötéves garanciával.

Óragyártó üzem: Konkoly József, 1102 
Budapest, Állomás u. 14. Tel./Fax: 260-7065, 
06 (30) 492-915.

Városmajor Galéria megvételre keresi 
neves magyar festők műveit kedvező áron. 
Tfel.: 212-3156.

Nagybányai festményeket keresek gyűjte
ményem részére magas áron. Tfel.: 212-4826.

Jó állapotú, egy sípsoros harmónium el
adó. Kiszelyné, Csővár, Kossuth u. 24.

Rákoscsabán 120 m’-es telek 30 m*-es 
téglaházzal eladó irányár: 3,2 M. Tfel.: 1170- 
982.

35 éves leszázalékolt hívő férfi társat ke
res 50 éves korig független hajadon vagy öz
vegyasszony személyében „Hit, szeretet, bol
dogság” jeligére a szerkesztőség útján.

Kisebb lakást vagy garzont keresünk 
15 000,- Ft-ig, vagy bérleti jog átadását 
400 000,- Ft körűiig. Tfel.: 06-20-468-538.

Megjelent dr. Debreceni László könyve: 
'  * GYÓGYÍTÁS é$ HIT

címmel, melyből átfogó képet kapunk 
a hitgyógyítás egész keresztmetszetéről, 
a hitnek a gyógyításban és a mindennapi 
életben játszott szerepéről. A könyv né
hány fejezete: Orvostudomány és Ter
mészetgyógyászat; Belső Gyógyítóerő; 
Hitgyógyítók; A Hit mint Tfcrápia stb.

A 240 oldalas könyv ára: 570,— Ft. 
Megrendelhető: NATURMED Kft. 
7700 Mohács, Pf. 113 címén. A könyvet 
megrendelőinknek utánvétellel elküld
jük.

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

Evangélikus 
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A Magyarországi 
Evangélikus Egyház hetilapja 
Felelős szerkesztő 
és kiadó: TÓTH-SZÖLLŐS MIHÁLY 
Szerkesztőség és kiadóhivatal 
1085 Budapest, Üllői út 24. 
Telefon/fax: 117-5478; 117-1108 
Árusítja a  Kiadóhivatal és a 
Magyar Posta RT
Index: 25 211 ISSN 0133-1302 
Szedés:
Fényszedő Központ Kft.
(970026/20)
Nyomás: rotációs ofszetnyomás 
720 025 Petőfi Nyomda RT, 
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Előfizethető az Evangélikus Élet 
Kiadóhivatalban közvetlenül vagy 
postautalványon.
Előfizetési díj belföldön: 
fél évre 1040 Ft, egész évre 2080 Ft 
Előfizetési díj külföldön: 
szomszédos országokban: egész 
évre 4500 Ft (postázással együtt), 
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A mennyek országa eladó. 
Nem kér az Isten mást érte, 

mint szeretetet. Enélkül az eget 
el nem nyerheted. Szeress tehát, 

s tiéd lesz a mennyország.
Augustinus

A TARTALOMBÓL
... HOGY SZÓT ÉRTSÜNK

EGYMÁSSAL”

ÉRTED-E, AMIT OLVASOL?

HANGOSKODJUNK CSENDÜNKÉRT?!

TÚRÓCZY ZOLTÁN 
ERDÉLYI SZOLGÁLATA

Josephine Tso lelkésznő, a Hongkongi Lutheránus Szövet
ség elnöke

ÖTVENÉVES A LUTHERÁNUS VILÁGSZÖVETSÉG
1947-1997

Történelmi határkőhöz érkeztek el a világ evangélikus egyházai. A IX. Világgyűlés Hongkongban és 122 evangé
likus tagegyház az öt világrészben július 13-án együtt ünnepli meg a Lutheránus Világszövetség fé l évszázados jubi
leumát. Hálát ad Isten színe előtt az ötvenéves közös útért és a hit reménységével fordul új föladatok felé a harma
dik keresztyén évezred küszöbén.

Fél évszázad: növekedés a kereszt alatt

1. A lutheri reformáció egyházai csaknem négy év
századon át önálló egyházakban, országhatárok kö
zött élték életüket Európában és a világ más részei
ben. Az egység és szorosabb közösség utáni vágy csak 
századunkban erősödött meg (Lutheránus Világkon- 
vent, 1923). De a világ evangélikus egyházai a döntő 
lépést ebben az irányban csak a II. világháború rom
jain, a szenvedések és próbatételek tüzében, „a ke
reszt alatt” tették meg. 1947. július 1. ez az az egyház
történelmi dátum, amikor a svédországi Lund  székes- 
egyházában, istentisztelet keretében, 47 evangélikus 
egyház küldöttei Lutheránus Világszövetség néven ki
nyilvánították a világ evangélikus egyházai egységes 
szervezetének megalakulását és megalkották annak 
első alkotmányát. Ezen az első világgyűlésen válasz
tották meg az ak
kor már szovjet 
megszállás alá ke
rült közép- és 
kelet-európai tag
egyházak képvise
letében D. Ördass 
Lajos püspököt a 
Világszövetség al- 
elnökévé.

2. Lundban még 
a keresztyén szere
tet testvéri segély- 
nyújtása volt a leg
sürgetőbb feladat: 
kenyeret és ott
hont adni, lerom
bolt templomokat 
újjáépíteni, segíte
ni a 40 millió me
nekültet Európá
ban és segíteni az 
„elárvult misszió
kat”, a magukra 
maradt, szegény 
afrikai és ázsiai 
„ifjú egyházakat”, 
gyülekezeteket. A 
második világtalál
kozót (Hannover,
1952) már beár
nyékolta a világot 
kettéosztó „hideg
háború” sötét ár
nyéka. Folytató
dott a testvéri sze
retet segítő szolgá
lata, és a genfi 
evangélikus világ
központban meg
alakult a Világszö
vetség három fő 
munkaága: a teológia, a misszió és világméretű se
gélyszolgálat osztályai.

3. Újabb jöt év telt el: 1957 nyarán Minneapolisban 
találkoztak az öt világrész növekvő számú delegátu
sai. Számunkra, akik átélhettük, egész életünk felejt
hetetlen élménye maradt a „vasfüggöny” mögötti egy
házakat képviselő, kis magyar delegáció ujjongó, köny- 
nyes fogadtatása és Ordass püspök világgyűlést meg
nyitó igehirdetése a tízezres amerikai auditóriumban. 
A börtönt szenvedett, hitvalló püspököt 1956 nyarán 
a Lutheránus Világszövetség és az Egyházak Világta
nácsa közbelépésére rehabilitálta a kommunista kor
mányzat. Most másodszor választották meg a Világ- 
szövetség alelnökévé. Alig fél évvel később itthon 
megint eltávolították püspöki hivatalából. A  vasfüg
göny újra legördült Európa keleti felében.

4. A negyedik világgyulésen, Helsinkiben (1963) -  
mint ahogyan már Minneapolisban is -  egységünk 
legmélyebb, teológiai alapjai kerültek előtérbe: 
„Krisztus ma”, a megigazulás bibliai-reformátori taní
tása. Mit jelent a vüág evangélikussága számára a ke
gyelemből való megigazulás evangéliuma és a refor

máció bibliai öröksége az ateizmus, a szekularizáció 
és az atomkorszak világában?

5. Hét év múlva a Genfi-tó partján, Evianban 
(1970) került először -  Kelet és Nyugat feszültségei 
mellett -  a „harmadik világ” előtérbe: éhező és szen
vedő százmillióinak jajkiáltása kenyér, igazságosság, 
emberi jogok és segítő szeretet után. Az egyház hité
nek a szegények, az elnyomottak, a szenvedők felé 
forduló, segítő szeretetté kell válnia -  e jézusi parancs 
akkor került először igazán a Világszövetség és egy
házaink napirendjére, hogy máig se kerüljön le on
nan. De meg egy nagy „áttörés” is történt Evianban. 
A II. Vatikáni Zsinat után először szólalt föl evangé
likus világgyűlésen a Vatikán képviselője, Willebrands 
bíboros, a lutheri reformáció új értékelésével és jövő
be mutató szavaival a keresztyének egységéről: „Őse
ink 450 éve azt hitték, hogy az igazi evangélium ügyé
ért el kell szakadniuk egymástól Mi ma azt hisszük és 
reméljük, hogy az igazi evangélium nevében lehetsé
ges lesz leküzdenünk ezt az elszakadást.”

6. Dar-es-Salaam, 1977.: az első evangélikus világ
gyűlés a „harmadik világban”, Afrika földjén. A  főté
ma ez volt: „Krisztusban -  új közösség”. Folytatódott 
Evian megrázó üzenete az embervilág nagyobbik felét 
sújtó nyomorúságok elleni, hívő elkötelezettségünk
ről. És heves vitákban itt született meg a rasszizmust, 
a faji megkülönböztetést elítélő teológiai állásfoglalás 
a Világszövetség egyházaiban.

7. Ezután következett a számunkra annyira emlé
kezetes esemény a fél évszázados úton: a hetedik vi
lággyűlés 1984 nyarán, Budapesten, először a „máso
dik világban”. Főtémája ez volt: „Krisztusban -  re
ménység a világnak”. Számunkra talán a megnyitó is
tentisztelet tízezres úrvacsorái közössége volt a legna
gyobb élmény, együtt az egész világ evangélikusságá- 
nak küldötteivel, a Sportcsarnok hatvan oltáránál. 
Számukra pedig -  sok személyes tanúságtételre emlé
kezem akkor és évek múlva is, a világ távoli részeiben 
-  a hitnek és a szeretetnek az a sugárzása, amellyel 
ennek a sokat szenvedett kis egyháznak 114 gyüleke
zete fogadta őket az egyik hétvégén. Ennek is bizo
nyosan része volt abban, hogy heves viták után Káldy 
Zoltán püspököt választották meg a Világszövetség 
hetedik elnökévé.

8. A  nyolcadik világtalálkozó színhelye a brazíliai 
Curitiba (1990) volt, újra a déli féltekén. Itt Kelet és 
Nyugat egyházai együtt adhattak hálát Isten csodála
tos világkormányzasáért, a négy évtizedes „hideghá
ború” váratlan befejezéséért. De ez a világgyűlés is új 
erővel szólaltatta meg „Isten népe kiáltását”, a Dél 
jajszavát, és keresztyén felelősségünket egy új terüle
ten: Isten teremtett világának, a természet épségé
nek, életének megőrzéséért.

9. A most folyó, kilencedik világgyűlés Hongkong
ban, a világ legnépesebb földrészénes legnagyobb lé
lekszámú országában tanácskozik. Fő témája a ke
resztyén misszió a világban: „Krisztusban -  tanúságté
telre hívattunk el”. Mit jelent ma Krisztus tanúinak 
lenni Isten igéjének hirdetésével és egész életünkkel, 
személyesen és egyházként, egy Isten nélkülivé vélt, 
lélektelen és boldogtalan szupercivilizáció világában? 
Imádságaink kísérik a most folyó világgyűlést és re
ménységgel várjuk üzenetét, eredményeit. -

Végigtekintve ezen a küzdelmes, fél évszázados 
úton, megint csak igazat kell gdnunk reformátorunk
nak: Krisztus egyháza ebben a földi világban „kereszt 
alatt”, szenvedések és hitünk próbatételei között él és 
növekszik (theologia crucis). Sohasem „ecclesia tri- 
umphans”, győzelmes egyház. Csipetnyi só és mustár
mag parányi kisebbség amelynek „ízei” azonban átjár
já k  a világot és a társadalmat. Ez ennek a fél évszázad
nak talán a legfontosabb üzenete a Világszövetség
nek, de a mi számunkra is.

A Világszövetség céljai és feladatai 
az Aj évezredben

A határkőnél nemcsak visszafelé, hanem előre is 
kell tekintenünk. Milyen célok és feladatok jelölik ki 
a Világszövetség és tagegyházai útját egy új évezred 
küszöbén? Szóljon erről a Lutheránus Világszövetség

új alkotmánya, amelyet a VIII. világgyűlés fogadott el 
Curitibában (1990).

1. tyA Lutheránus Világszövetség egyházak közössége, 
amelyek a Szentháromság egy Istent vallják, egyetértenek 
Isten igéjének hirdetésében és szószék- és úrvacsora-kö
zösségben vannak egymással” (III. 1.).

Ez azt jelenti, a Világszövetség legfontosabb célja és 
feladata, hogy tagegyházai világot átfogó közösségé 
(koinonia, communio) legyenek a Szentháromság-hit
ben, Isten teljes igéje hirdetésében és az úrvacsora közös
ségében. Lund kezdeti alkotmánya még csak „egyhá
zak szövetségéről” beszélt. Az új alkotmány szerint -  
és ez rendkívül jelentős változás -  a Világszövetség 
sokkal több ennél. „Egyházi közösség”, amelynek „na
ponként” meg kell újulnia a Szentháromság-hitben, az 
evangélium hirdetésében, a Krisztussal és egymással 
való közösségben. Ez a Világszövetség legfontosabb 
célja, és ezen kell munkálkodnia ezután is a jövőben.

2. A  másik, ettől elválaszthatatlan cél az egyházak 
és keresztyének egysége Krisztusban, az egy anya- 
szentegyhaz lelki közösségében. ,^4 Lutheránus Világ- 
szövetség vallja az egy, szent, egyetemes és apostoli egy
házat és a keresztyénség egységét akarja szolgálni a világ
ban” (ID. 2.). Krisztus egyházának része, amely szün
telenül keresi az egységet az Una Sancta, az Anya- 
szentegyház többi tagjaival a Krisztus-hitben és az 
evangélium szolgálatában.

Ennek az ökumenikus közösségnek egyre több jelét 
és gyümölcsét látjuk a Világszövetség életében. Uta
lunk a nemrég aláírt Porvooi Egyezményre (1996), 
amely szószék- és úrvacsora-közösséget nyilvánít ki 
Skandinávia és a Baltikum evangélikus egyházai, va
lamint Nagy-Britannia és Írország anglikán egyházai 
között. És ami eddig talán a legjelentősebb ezen az 
úton, a huszonöt éven át tartó teológiai dialógus első 
eredményeként létrejött és közös elfogadás előtt áll a 
teológiai megegyezés a Világszövetség és a Vatikán 
között a megigazulás centrális bibliai-reformátori ta
nításában, a két egyház egymást elítélő nyilatkozatai
nak kölcsönös visszavonásával. Az a reménységünk, 
hogy az új évezred első évtizedében -  a szétválás és 
szembenállás hosszú évszázadai után -  újra összeül 
majd a keresztyénség egyetemes zsinata, és egymás 
egyházainak az egy Anyaszentegyház tagjaiként való 
elfogadásával kezdi meg a keresztyénség harmadik 
évezredét.

3. Az új alkotmány ezután szól a Világszövetség két 
további lényeges céljáról és feladatáról: „...erősíti a tag
egyházakat missziói megbízatásuk betöltésében” (III. 3.

Hongkong látképe

1.) és „világszerte 
támogatja tagegy
házai között a dia- 
kóniai aktivitást, az 
emberi nyomorúság 
enyhítését, a békét 
és az em beri jogok 
érvényesítését, ■ a 
társadalmi és gaz
dasági igazságossá
got, valamint Isten 
teremtett világának 
megőrzését és java
ik kölcsönös meg
osztását egymással" 
(III. 3. 2.).

Mindkét feladat 
lényeges és szoro
san összetartozik. 
Egyfelől a misszió, 

az evangélium világszerte történő szolgálata. Ebben 
kétségtelenül új és nagy kihívást jelentenek majd a 
következő évszázad során a hangzó szó és a betű ed
digi médiumai mellett az elektronikus-vizuális új mé
diumok (a televízió és az elektronikus világhálózatok) 
beláthatatlan új lehetőségei az egyház szolgálatában.

A misszió, az evangélium hirdetésének szolgálatát 
kísérnie, segíteni kell a világban a cselekvő, segítő ke
resztyén szeretet sokoldalú szolgálatának. Az új évez
red fontos feladata lesz majd az egyházak eddig kü- 
lön-külön végzett szeretetszolgálata helyett az egyhá
zak diakóniai összefogása, a diakónia ökumenikus 
folytatása, valamint a keresztyének és egyházak 
együttműködése egy új területen: Isten élő és élette
len világának, természeti környezetünk épségének 
megőrzésében a következő nemzedékek számára.

%
Az ötvenedik évfordulón hálát adunk Istennek a 

Lutheránus Világszövetségért, vezetőiért és munka
társaiért, fél évszázados szolgálatáért az evangélikus 
egyházak világcsaládja és az egész keresztyénség éle
tében.

Megköszönjük Istennek, hogy hazai egyházunk leg
újabb kori történelme küzdelmes, nehéz évtizedeiben 
mindig érezhettük rajta keresztül a világ evangélikus- 
ságának minket hordozó imádságait, megtapasztal
hattuk gondoskodó, testvéri szeretetét és részesei le
hettünk felmérhetetlen lelki, szellemi és anyagi segít
ségüknek egész egyházunk, gyülekezeteink és híveink 
életében.

Ezután is imádságainkban hordozzuk és tőlünk tel
hetőén segíteni kívánjuk a Világszövetség és tagegy
házai további szolgálatát. És hitünk reménységével 
tekintünk az előtte és előttünk álló útra majd egy új 
évezredben, emlékezve a prófétai igére:

„Bízzatok az Úrban mindenkor,
mert az Úr a m i kősziklánk mindörökké!” (Ézs 26,4)

Dr. Nagy Gyula

EGYHÁZUNK HIVATALOS KÜLDÖTTSÉGE 
A LUTHERÁNUS VILÁGSZÖVETSÉG 

HONGKONGI NAGYGYŰLÉSÉN
D. dr. Harmati Béla püspök, a küldöttség vezetője, 

aki egyben az első szekció -  az egyház egysége -  veze
tője is;

Pángyánszky Ágnes a Lutheránus Világszövetség 
Tanácsának tagja;

Szirmai Zoltánná külügyi osztályvezető -  női kül
dött;

Korányi András teológiai hallgató, iQúsági küldött;
Joób Máté teológiai hallgatót a stewardesek közé 

hívták meg szolgálatra.

LVSZ-VASÁRNAP
A hongkongi világgyfilésen július 13-án, vasárnap 

ünnepi istentiszteleten emlékeznek a világ evangélikus 
egyházai hálaadással a Lutheránus Világszövetség 50 
éves szolgálatára.

Ezen a vasárnapon a főistentiszteleten a LVSZ aján
lása szerint itthon is imádkozzunk együtt a világ evan- 
gélikusságával és emlékezzünk hálaadással.

Gottfried Brakemeier, a Lutherá
nus Világszövetség elnöke

lshmael Noko, a Lutheránus 
Világszövetség főtitkára
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GYERMEKEKNEK

A napsugár 
megérinti a rózsát 
és felébreszti álmából.
A rózsa kinyílik.
Szirmai
lassan,
finoman
ki tárulkoznak
a nap simogató melegére.

Istenem, 
milyen szép,
ahogy a meleg felébreszti 
az alvó rózsát.
Olyan ez, mint egy imádság.

(Josef Osterwalder)

„FOLYTATÁSA KÖVETKEZIK”

Egy gyerm ek kere s i o tth o n á t
5. rész

Ha érezte is olykor Gudrun, hogy ő és az édesanyja ki
csit más, mint a környezetükben élő emberek, mégis 
meg volt győződve róla, hogy ő ehhez á sokszínű, boldog 
játszótársaktól hangos, és örökké zöldellő vadontól 
pompázó napsütéses világhoz tartozik. Életét Roangban 
élte, és egyre inkább úgy érezte, hogy ő is ennek a kör
nyezetnek a része. Ez igazán egy számunkra, európaiak 
számára oly titokzatos trópusi éjszakán vált világossá.

Szombat este volt. A  telihold korán feljött. Fehéres 
fénye megcsillant a nagy banánleveleken. Mintha 
ezüsttel vonták volna be a füvet, a fákat és az iskola 
épületét. Ciripelés hallatszott, és az iskola kertje felől 
virágillatot hozott a szél.

Ilyen éjszakákon a bennszülöttek nem bírják ki,

hogy a kunyhóikban maradjanak. Valahonnan dobok 
hangja hallatszott. Először csak egy, később egyre 
több, és egyre gyorsabban pergő ritmusban. A szom
széd faluból gitárhang szűrődött felénk. A diáklányok 
megkértek, hadd táncoljanak ezen az éjszakán. Én 
megengedtem nekik. Az iskolaudvaron hamarosan 
dobok hangjára táncoló alakok jelentek meg. Ezek 
tényleg az én diákjaim? Nem tudtam betelni a lát
vánnyal, és a zene lüktető ritmusával.

Kis idő elteltével feltűnt a táncoló alakok közt egy 
kicsi, törékeny termetű leány, aki egy fa árnyékában, 
a szélen táncolt. A holdfényben látszott, hogy kókusz
levéllel díszítette a derekát.

Ez a kis táncos Gudrun volt. Teljes odaadással vett 
részt a nagyobbak örömében. Mintha mindig is ide 
tartozott volna, a holdfénytől kunyhóikból elocsalo- 
gatott barátnők közé. Ő is a „saoreng”-et, az ősi győ
zelmi táncot járta, ahogy ezt az itt élők már ősidők óta 
tették. Miközben csodálkozva merengtem ezen a va
lószínűtlen éjszakai képen, valaki megérintette a ka
romat. Az egyik szomszédasszony volt. „Reggel le kell 
vágj egy malacot”, mondta mosolyogva, majd amikor 
értetlenül bámultam rá, hozzátette: „Nálunk ez a szo
kás. A  szülőknek le kell vágniuk egy malacot, amikor 
gyermekük először vesz részt a táncban. ”

Irmgard Bergmann nyomán

Kösd össze!
Ha egymás után összekötöd a számmal jelzett pon

tokat, fnegtudod, mit ábrázol a kép. Ahhoz viszont 
már némi bibliaismeretre is szükséged lesz, hogy 
megmondjad, mit visz, és kihez igyekszik a képen lát
ható „valami”.

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

Jézus az élet kenyere
Jézus azt mondta nekik: „Én va

gyok az élet kenyere: aki énhozzám 
jön, nem éhezik meg és aki éhben- 
nem hisz, nem szomjazik meg soha” 
(Jn 6,35)

Aratás idején kapjuk ezt az igét 
Jézustól. Vizsgáljuk meg ezt a taní
tást részleteiben, és figyeljük meg, 
hogyan mutat utat benne Jézus az 
üdvösségre, és milyen örömhírt 
tartogat azoknak, akik erre az útra 
rátalálnak és azon járnak.

Jézus az élet kenyere -  ez minde
nekelőtt azt jelenti, hogy Jézus a 
mindennapi élethez tartozik.

Ugyanúgy, amint a kenyér is a 
mindennapi életnek a tartozéka, 
hiszen ott van mindennap az aszta
lunkon. A kenyérrel szemben az 
édesség és a sütemény, főleg torta 
habbal csak az ünnepi élet tartozé
ka. Ezek nélkül meg lehet élni, ám 
kenyér nélkül elpusztul az ember.

Jézus azt mondja magáról, hogy 
Ő kenyér, vagyis a mindennapunk
nak olyan fontos tartozéka, aki nél
kül pusztulásra, kárhozatra ítéltek 
vagyunk. Ennek ellenére Jézust 
mégis sokan csak az ünnepi élet 
tartozékává teszik. Nemcsak azok
ra kell gondolnunk, akik csupán 
nagyünnepen vagy egyéb jeles al
kalommal nyitják ki a templomaj
tót, hanem főként sajártnagunkra, 
akik esetleg vasárnapról vasárnap
ra beülünk a templompadokba.

Magunkra kell gondolnunk 
azért, hogy nehogy csak vasárnapi 
Krisztusunk legyen! Nehogy azok 
közé tartozzunk, akik vasárnap vé
gigülik az istentiszteletet és azután 
hazatérve -  képletesen szólva -  az 
ünneplő ruhával együtt Krisztust is 
beakasztják a szekrénybe, az éne
keskönyvet is elteszik a fiók mélyé
re! Nehogy úgy gondolkodjunk, 
hogy a vasárnap ünnep, de a hét
köznapok már egy külön világ, 
amelyet nyugodt lelkiismerettel 
meg lehet élni Krisztus, Biblia és 
énekeskönyv nélkül!

Jézus nem engedi magát a

templomba és a vasárnapba bezár
ni, mert akármilyen szép is a temp
lom, akármilyen fényes és ünnepi 
is az istentisztelet, az csupán be
zárt börtön Jézus számára, ha nem 
lehet O a hétköznapjainknak is 
ura, hétköznapi életünkben is az 
élet kenyere.

Jézus az élet kenyere -  másodszor 
ez azt jelenti, hogy az igével úgy kell él
nünk, mint a mindennapi kenyérrel

Jézus már a kísértés történeté
ben megmondotta, hogy nemcsak 
kenyérrel él az ember, hanem min
den igével, amely Isten szájából 
jön. Isten igéjével tehát úgy kell él
ni, mint a mindennapi kenyérrel, s 
így lesz számunkra Jézus az élet 
kenyere, mert Ő az, aki nap mint 
nap megszólít bennünket a Szent
írás lapjain keresztül.

Jánosnak van ezzel kapcsolat
ban egy érdekes látomása (Jel 
10,8-10). A mennyei hang azt pa
rancsolja neki, hogy az angyal ke
zében lévő könyvet vegye el és egye 
meg. Arra utalás ez, nogy táplál
kozni, élni kell az Isten igéjével. 
Hogyan valósulhat meg ez a mi 
életünkben? Mit jelent az, hogy a 
Szentírást naponta „meg kell en
nünk”, úgy kell vele táplálkoznunk, 
mint a mindennapi kenyérrel?

Először is személyesen kell ol
vasnunk a Bibliát, mert ahogyan a 
testi ételt sem eheti meg helyet
tünk más, úgy a Bibliát sem olvas
hatja helyettünk, mondjuk, a lel
kész. Azután mindennap kell ol
vasnunk a Bibliát, mert ahogyan 
nem koplaltathatjuk károsodás 
nélkül a testünket, úgy nem szabad 
koplaltatnunk a lelkünket sem na
pokon, heteken, esetleg hónapo
kon keresztel, mert károsodást fog 
szenvedni. És végül: a Bibliából ka
pott isteni üzenet erejével kell jár
nunk minden napon, mert mint’ 
ahogy a kenyér életenergiává válik 
bennünk, úgy kell engedni dolgoz
ni szívünkben egész napon át a ka
pott lelki kenyeret is. Mert egyedül

így lesz számunkra az ige, s benne 
Jézus Krisztus az élet kenyere.

Jézus az élet kenyere -  harmad
szor ez azt jelenti, hogy rendszeresen 
kell élnünk az úrvacsorával is, hi
szen Jézus magáról mondja azt is, 
hogy az ő  teste és vére az élet kenye
re és az élet itala.

Aki rendszertelenül veszi az úr
vacsorát, az az élet lehetőségét en
gedi ki a kezéből. A földi élet leg
kisebb esélyébe is hogy szeretünk 
belekapaszkodni. De itt sokkal 
többről van szó: az örök élet esé
lyét kellene megragadni!

Bele kellene kapaszkodni abba 
a hatalmas isteni kegyelembe, 
amely Jézus testét érettünk adatta 
a golgotái keresztre, amely Jézus 
vérét érettünk ontatta ki, hogy szá
munkra a bűnbocsánat, a megújult 
élet elérhető, megragadható kö
zelségben legyen.

Aki bármilyen okból ezt a lehe
tőséget, a kenyérben és borban fel
kínált isteni kegyelmet alkalomról 
alkalomra elmulasztja, az az üdvös
ség lehetőségét újra és újra elsza
lasztja. S ki tudja, lesz-e még alka
lom újra? Ahogy egyik pillanatról a 
másikra* bezáródik ajkunk a földi 
kenyér előtt, abban a pillanatban 
bezáródik az élet kenyere előtt is!

Aratás idején olyan igét kaptunk 
Jézustól, amely a mi aratásunkról 
és betakarításunkról Isten aratásá
ra és betakarítására irányította fi
gyelmünket, élet és halál kérdésére 
irányította gondolatainkat. Ebben 
a tényben van számunkra az evan- 
élium: fontos a mi aratásunk is, 
iszen valamiből meg kell élnünk 

ezen a földön, de elsorenden min
dig az Isten aratása legyen fonto
sabb a számunkra, mert a mi cé
lunk az örök élet. Ehhez a célhoz 
pedig az eszközt és az utat is tud
juk, amint Jézus igéjében megmu
tatta a számunkra: „Én vagyok az 
élet kenyere: aki énhozzám jön, nem 
éhezik meg és aki énbennem hisz, 
nem szomjazik meg soha. ”,

M e d itá c ió
Elhangzott a Békéscsabai Evangélikus Gimnázium 

felsős diákjainak reggeli áhítatán, 1997. május 7-én 
Zsolt 127,3-5a alapján

1. Sok mindennek tartanak: szépnek-csúnyának, 
erősnek-gyengének, jófejnek-tökfejnek, értelmesnek- 
butának, jónak-gonosznak.

Ritkán jut a dicséretből.
Thlán még soha senki nem mondta, hogy ajándék 

vagyok. Bár, ha jobban belegondolok, a szüleim mint
ha. De ez is régen volt.

2. Még ha a Biblia szerint ajándék is a gyermek, ak
kor is vannak nemszeretem játékok, ráerőltetett, kény
szermosollyal adott és átvett ajándékok. Igen, én ilyen 
fölösleges ajándék vagyok: nyűg, gonddal járó teher.

3. Jutalom! Mi az, hogy jutalom vagyok? Még en
nek sem tartottak. Első pillanatra furcsa, zavaró. 
Szokni kell a gondolatot.

Jutalmat az kap, aki megérdemli, aki megdolgozott 
érte. Igaz is,,a szüleim megérdemelnek,engem?

4. Ha az Úr adott ajándékul, ha az Úr jutalomnak 
tart, tényleg az vagyok. Mert hz ő akaratából vagyok.

5. Mennyivel kevesebb gonoszság, ármány, önsaj
nálat, önbizalomhiány lenne a világon, ha az emberek 
így gondolkodnának magukról, ha Isten szemével lát
nák végre magukat, ha hinnének Istennek!

6. Most még gyerek vagyok, serdülő vagyok, ifjonc 
vagyok, de nem,is olyan sokára felnőtt leszek, édes
anya, édesapa. És én is megajándékozott, megjutal
mazott leszek.

így állok én az élethez?
7. A zsoltáros (ha más nem is) mondott már aján

déknak, jutalomnak, megajándékozottnak, megjutal- 
mazottnak.

És most még nyílhoz is hasonlít. De jó kép! Tény
leg. Kilövődni, kivágódni készülök az életbe; ívelni, 
szabadnak lenni, messzire szállni, föl a magasba. Tble 
energiával repülnék már, csak engednék el a kifeszí
tett húrt!

8. Mikor tesznek jót velem szüleim, tanáraim? Mi
kor szeretnek igazán? Mikor ellenségeim, konzerva
tív rosszakaróim? Ha idő előtt kilőnek a semmibe, 
vagy a megfelelő időt kivárva a megfelelő célra irányí
tanak -  megfeszülő, hősies munkával.

9. Boldogság?! -  Ha megvalósítom magam.
Boldogság -  ha más segítségével megvalósítom ma

gam.
Boldogság -  ha segíthetek a másiknak, hogy meg

valósíthassa magát.
Boldogság, hogy boldoggá tehetem szüléimét.
Boldogság Isten akaratába belesimulni.
10. Bizony, így van ez.

Bakay Péter

Könyvek, am elyekről beszélni is kell.
Postán érkezett, személyesen átadott szép könyvek 

gyülekeznek íróasztalomon -  ismertetésre várnak. Ver
sek, irodalmi emlékezések, zenei, képzőművészeti albu
mok -  szebbnél szebb írások, de az idő mindig kevés... 
Aztán jön egy baleset, törések s az otthoni bezártságban 
rájuk terelődik figyelmem és mennyi örömet tudnak 
okozni! Amióta -  az elmúlt hetekben -  megjelent írásom 
H e r t e l e n d i  P é t e r  „Lenni, tenni, élni, hinni szere
iéiben” című füzetéről P a n n o n h a l m i  Z s u z s a  
gyönyörű kis rajzaival, egyre szól a telefonom, hol lehet 
megvenni -  kérdezik Most hasonló értékes kis köny
vecskét választottam a sok közül: M á c z  I s t v á n  
„ E g é s z e n  s z é p  v a g y ” c í m m e l ,  k é t  l e á 
n y á n a k  a j á n l o t t  ú t m u t a t ó  g o n d o l a 
t a i t .

A  Kísértés a Jóra című etikai olvasókönyv és az Örülj 
velem című lírai sorok az örömről (ez utóbbiról a na
pokban hallottam, hogy evangélikus lelkész barátnőm 
rendszeresen idéz belőle hittanórán, bibliaórákon) szer
zője legújabb mélyértelmű írását leányainak és minden 
leánynak ajánlja.,.Arról a Lányról akarok most írni, aki 
legmélyebb bensődben ébredni és élni akar. A  nő őské
pet próbálom bemutatni könyvemben és a szívedben” -  
írja -, „A naponta változó és kavargó társadalom, amely 
körülvesz, ezernyi képet mutat neked a Nőről. Képet -  
szó szerint. Plakátok, magazinok, videók, film ek és a té
vé képernyője. Könyvek és újságok betűtengere. A  Nő -  
s mennyi arccal! Melyik vagy te? Melyik lehetsz, milyen
né kell válnod?” -  Útmutató sorokkal idézi a Biblia sza
vait, a Nőiesség Ősképeit: a Szüzet, a Jegyest, az Anyát. 
Idézi R a b i n d r a n a t h  T a g o r e  szavait, D a n t e  
sorait, I b s e n  mondatát a leányról, az igaz nőiességet 
megtestesítő Solvejgről: ,yAz asszony, a leány akkor ha
talmas, ha a világ látja: ez tiszta, ideális lélek...” írja 
P r o h á s z k a  O t t o k á r .  És idézi a P é l d a b e s z é 
d e k  k ö n y v e  31 .  fejezetéből A  derék asszony dicsé
retét, B e r t o l d  B r e c h t ,  D i e n e s  V a l é r i a ,  
M á r a i  S á n d o r ,  N é m e t h  L á s z l ó ,  G.  P a 

p i n  i, W e ö r e s  S á n d o r  és mások elgondolkozta
tó, tartalmas írásait a leányról, az örök nőről és hosszan 
idéz R e m é n y i k  S á n d o r  Cherchez la Femme cí
mű költeményéből:

Tiszteljétek tehát,
Az „alkotó” nagy Inspirátorát,
A  virágpor-hintő titkos kezet,
Aki vezet 
Új világokon át.
S keressétek a nőt 
A magasságban és a mélyben, 
Árnyékban, zivatarban, napsütésben.
És minden költeményben 
Tbvább...

Schelken Pálma

Mindenkor ideje van 
a zsoltároknak

Éppen hat esztendeje hallottam a Gryllus testvéreket 
muzsikálni, amikor „Pál apostol leveleit” énekelték meg. 
A z eredeti szöveget S u m o n y i  Z o l t á n  öntötte köl
tői formába. Kőbányán hangzott el ez az ősbemutató. 
Megragadott, s írnom kellett róla. Azóta stílus lett a 
Gryllus testvérek muzsikája.

Megjelent később a „Hegyi beszéd”. Sorozattá terve- 
ződött a testvérpár müve. Konferenciák, s az evangéliu
mi muzsikát kedvelők körében egyre ismertebbé vált.

Most a ciklus harmadik részét hirdették meg ugyan
csak a kőbányai gyülekezetben: a „Zsoltárok”-at.

Mivé lettek, hogyan fejlődtek azóta -gondoltam, s el
mentem meghallgatni.

Ismét a két testvér adta elő, ezúttal csak ők ketten: 
Gryllus Dániel és Gryllus Vilmos. Gitárral kísérték éne
küket, s váltakozva ötféle fafúvós hangszerrel és citerá- 
val. Nem tudom a fafúvósok szakszerű nevét, de gyönyö
rűen szóltak, csilingeltek és búgtak, mint a furulya, tilin-

kó, vagy tárogató. A  dallamot játszották, de ha a szöve
get énekelték, csak gitárral kísérték. Tisztán érthető volt 
a szöveg szép mély férfihangjukon. Üzentek ezek a sza
vak, volt mondanivalójuk, s azt érteni kellett. Mondot
ták, m int egykor a Babilon vizeinél, amikor fára akasz
tották hegedűiket sírásukban, vagy dalolták örömükben 
dicséretüket a kegyelmes Istenről. Sírt a fa, jajongott, bú
gott, vagy dorombolt, amikor elhallgatott a szöveg. Me
leg, olykor merész hanglejtésekkel, vagy felütéses, bizarr 
modulációval, szokatlan ereszkedéssel, merész felüté
sekkel.

Tizenöt zsoltárt dolgoztak fel. Ezek közül tizennégyet 
hallottunk. Szorongó-boldog meglepetéssel hallottam a 
137-ik zsoltárt is, a babiloni vizeknél, amit egyszer már 
-  hogy-hogynem -  a TV-ben hallottam tőlük. A  többi 
mind, legalábbis számomra, új volt. Köztük a jézusi 22- 
ikis.

Mivé lettetek hát hat év alatt?
M int egykori igricek, kobzosok, históriás lantosok, 

regősök, vagy egykori bárdok mondták a zsoltáros szöve
geket. Pengették-fújták a zene nyelvén a szóval kimond
hatatlant.

A  gyülekezet feszült figyelemmel, moccanás nélkül 
hallgatta. Pedig jócskán voltak fiatalok, sőt gyermekek 
is.

Hunyorítva néztem, amikor már nem lát az ember 
élesen, csak mint a víztükör színén ha lebegésbe indul
nak a tárgyak, személyek. így lebegtek Tanítvánnyá az 
énekesek, amikor „ f e l m é n e  J é z u s  t a n í t v á 
n y a i v a l  a z  O l a j f á k  h e g y é r e  z s o l t á r o 
k a t  é n e k e l v é n ”. Nincs emberfia a földön, aki ma 
meg tudná mondani, m i l y  en d a l l a m r a  énekelték 
akkor a zsoltárokat. Senki fel nem jegyezte, hiszen a kot
ta akkor még ismeretlen valami volt. Én mégis látni vél
tem a torzonborz szakállú Pétert, s Andrással az olda
lán, „ z s o l t á r o k a t  é n e k e l v é n ”.

Nem, nem! Csak vízió volt. A  Gryllusék szakállas Dá
nieljét és Vilmosát láttam! Zsoltárokat énekeltek!

Énekeltek? Nem, ez kissé túl merev, klasszikus. Dalol
tak? Ez pedig túl romantikus szó, lágyan kanyargó. 
Z s o l o z s  m á z t a k !  Talán ez a jó  kifejezés! Á m  nem 
gregoriánul, hanem inkább pentatonul.

Közben F a b i n y  T a m á s  szép tanítást mondott 
József Attila egy korai sora alapján, amikor még nem

igazán virágzott ki költővé: „ M i n d e n k o r  i d e j e  
v a n  a z s o l t á r o k n a k . ”

Aztán amikor a dallam hirtelen vidám „lallalába” 
csapott, örömzsoltár szavak nélkül dalolásába, meg
mozdultak spontán a gyermekek is, felugráltak, párba 
csaptak, forogtak-táncoltak! Közibük állt a fiatal papné 
is, hogy el ne szédüljenek a lázas forgásban a kicsinyek, 
s ment tapsolva a „lallala”.

Dávid egykor így illegethetett-forgolódhatott a szent 
láda előtt.

Koren Emil

A Budapesti Németajkú Evangélikus Egyházközség 
szeretettel meghívja egy különleges rendezvényre!

1997. július 8-án 19.00 órakor a „Tierra Sagrada” 
csoport fiatal keresztyének zenés istentiszteletét tartja 
a Bécsi kapu téri evangélikus templomban. A belépés 
dfjtalan. A kijáratnál önkéntes adományokat szednek 
a fiatalok zenei munkájúnak és a csoport egy El Salva
dorban folyó partnerségi projektjének támogatására.

Az ehhez az ifjúsági zenei mozgalomhoz tartozó 140 
fiatalnak az észak-felnémet Mame/Schleswig- 
Holstein vidéken van az otthona, mindössze néhány 
kilométerre az Északi-tengertől. Munkájuk része a 
YMCA (Keresztény Ifjúsági Egyesület) világméretű 
Tizenéves Énekesek mozgalmának. 80 fiatalkorú és 
fellőtt vesz részt a csoport ez évi turnéján, amelynek 
során a kórus és a zenekar Ausztriában és Magyaror
szágon lép f«l. A fellépés támogatója a Deutsche 
Telekom AG, amely Magyarországon a MATÁV straté
giai befektetőjeként évek óta eredményes tevékenysé
get folytat.

Az északnémet keresztény fiatalok ez évi programjá
nak címe „Showdown”. Sok zenével a rock, pop és 
gospel stílusában, tánccal és színjátékkal váiják a ven
dégeket a fiatalok ezen a némileg szokatlan istentiszte
leten. A vendégeket is felhívják az együtt éneklésre.

„Tierra Sagrada” -  a Mame-i egyházközség ifjúsági 
ének- és zenekarának neve egyben a Mame-i fiatalok 
El Salvadorban levő partnerközösségének is az elneve
zése. A fiatalok fellépéseikkel segítenek az El Salvador
ban folyó önsegélyezési projekteket finanszírozni. így a 
turné ideje alatt le is zajlik egy, a polgárháború mene- 
kültjei számára tartott földvásárlási akció.
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„...HOGY SZÓT ÉRTSÜNK EGYMÁSSAL”

Az egyetemességtől az egyetemesség felé
A KATOLIKUS EGYHÁZ (1.)

A II. századból való (de mai 
formájában VIII. századi) Apos
toli Hitvallás az egyház négy lé
nyegi jelzőjének egyikeként vall
ja, hogy „katolikus”, vagyis egye
temes. A  nagy keleti és nyugati 
egyházszakadás (1054 és 1517) 
óta ez a katolikus jelző a közna
pi szóhasználatban azt fejezi ki, 
hogy Péter utódának, a római 
pápának tekintélyét elismerő 
keresztények egyháza vagyunk.

Amikor Géza fejedelem és 
Szent István király idején a ma
gyarság keresztény hitre tért, 
még egységes volt az egyház, de 
ez természetesen különböző lel- 
kiségi irányzatok, mozgalmak, 
sőt liturgikus és egyházfegyelmi 
hagyományok egysége volt. 
Ugyanakkor érezhető volt már a 
keleti egyházszakadás közeledé
se. A  térítő papok -  ha nem is 
közvetlenül -  a Cluny-i bencés 
szellemű reformmozgalom mo
dernségét hozták magyar földre.

A Szent István által alapított 
tíz egyházmegye jelenti a ma
gyar katolikus egyházszervezet 
alapját.

Mielőtt a mai egyházmegyé
ket röviden bemutatnánk, tisz
tázni kell a fogalmakat. Ami 
ugyanis a protestáns egyházak
ban „egyházkerület” (püspöki 
vezetéssel) az a katolikus egy
házban „egyházmegye”, mely
nek élén érsek vagy megyéspüs
pök áll. Protestáns testvéreink 
az egyházkerületeken belüli 
szervezeti egységet hívják „egy
házmegyének”, és ennek élén 
esperes áll. A katolikus egyház
megyék főesperességekre és es- 
peresi kerületekre tagolódnak. 
Az esperesi kerületek legalább 
nyolc-tíz plébániát ölelnek fel. 
Az esperesek segítik és felügye
lik e plébániák működését. Na
gyobb plébániákon káplánok a 
plébános munkatársai. A  püs
pök által kinevezett plébánossal 
működnek együtt a hívek válasz

tott testületéi, az egyházközségi 
tanácsok.

Az érsek saját egyházmegyéjé
nek kormányzása mellett az ér
seki tartomáinyához tartozó egy
házmegyéket is felügyeli. A me
gyéspüspök csak saját egyházme
gyéjét kormányozza. A  segédpüs
pökök olyan felszentelt püspö
kök, akik nem vezetnek egyház
megyét, hanem a megyéspüspök 
segítői. Ugyancsak az egyházme
gye vezetőjét támogatja a kápta
lanok tanácsadó testületé. Tágjai 
kanonokok. A  középkortól szá
zadunkig minden új egyházme
gyében létesült káptalan. A  ka
nonokok a káptalani iskolákban 
tanítottak és papnevelésben vet
tek részt, a székesegyházi liturgi
át vezették, kegytárgyait, fontos 
okleveleit őrizték. Ma alakuló 
egyházmegyékben meghatáro
zott időre kinevezett tanácsadó 
testület alakul. A prépost vagy 
nagyprépost a latin praepositus 
(elöljáró) szóból ered, a káptala
nok vezetőit nevezik így.

A magyarországi katolikus 
püspökök -  a német és osztrák 
példát követve -  a XIX. század 
közepétől időközönként közös 
egyházkormányzati ügyeiket kon
ferenciákon tárgyalták meg. A II. 
Vatikáni zsinat ezt fejlesztette to
vább, amikor egy-egy ország, vagy 
régió püspökeiből püspökkari 
konferenciát, hozott létre. E testü
letek szélesebb döntési jogot kap
tak arra, hogy a világegyházra ér
vényes intézkedéseket a helyi 
szükségletek és hagyományok 
szerint alkalmazzák. A konferen
cia érsek és megyéspüspök tagjai 
ötévenként titkos szavazással ön
maguk közül választanak elnököt.

1993 óta így épül fel a magyar 
katolikus egyházszervezet: négy 
érsekség, azaz főegyházmégye és 
tíz püspökség, vagyis egyházme
gye.

Az Esztergom-budapesti Ér
sekség Szent István alapítása -

módosult határokkal. Az érsek 
1394 óta „Magyarország prímá
sa”. Ez nemcsak kitüntető cím, 
hanem az egyházi bíráskodásban 
harmadfokú joghatóságot is je
lent. Az esztergomi érsekek kö
zül régebben számosán, az utol
só száz évben pedig valamennyi
en bíborosok, akik a Bíborosi 
Kollégium- a római pápa ta
nácsadó testületé -  tagjai.

Kalocsa-kecskeméti érsekség. 
A l ősi egyházmegye délvidéki 
területeit elvesztette, 1993-ban a 
váci egyházmegye déli területei
vel növekedett.

Egri érsekség. A  Szent István
tól alapított egyházmegye. 1804- 
ben lett érseki főegyházmegye.

Veszprémi érsekség. A z  ősi egy
házmegye 1993-ban emelkedett 
érseki rangra.

A püspökségek közül a győri, 
a váci, a Csanádi (székhelye 
1923-tól Szeged) és a pécsi Szent 
István-i alapítású, a székesfehér
vári és a szombathelyi egyház
megye alapítási éve 1777. A 
Debrecen-Nyíregyházi valamint a 
Kaposvári Egyházmegyét 1993- 
ban alapította a pápa.

A Pannonhalmi Egyházmegye 
nemcsak kicsinysége miatt, de 
egyházjogilag is különleges. A 
bencés főapátság környékén lé
vő plébániáknak akkor is a fő
apát a kormányzója, ha nem 
püspök.

Ugyancsak különleges jogállá
sú a Hajdúdorogi Püspökség 
mert a görög szertartású katoli
kusok az egész országban jogha
tósága alá tartoznak. Szertartá
saik és egyházfegyelmük (pl. nős 
papság) az ortodox kereszténye
kével rokon, a pápai tekintély el
fogadásával azonban teljes kato
likus egységben vannak. (A ha
zai görög katolikus egyházról so
rozatunkban külön cikk szól 
majd -  a szerk)

(Folytatjuk)
Rosdy Pál

Hangoskodjunk csendünkért?!
-  Hangunkat úgyis elnyomja a 

zaj, mondhatnánk, mondják is so
kan.

És ha mégsem? -  ÉS ha mégis? 
-  Akkor mégis!

Mivel Isten teremtett világa a 
sáfárságunkra bízatott drága kincs, 
nem élhetünk lelkiismeretlenül ki
zsákmányolva és prédáivá azt. 
Minden évben más- és más ki
emelt témával foglalkozik a 
Missziói és Kömyezetügyi Köz
pont. A Környezetvédelmi Világ
nap 6. Ökumenikus Ünnepe alkal
mából a CSENDVÉDELEM 
ügyében, érdekében gyűjtötték 
össze a témában jártasakat és a 
hallásra kész érdeklődőket. Másfél

napot tölthettünk a Kálvin téri 
templom, majd a Ráday kollégiu
mi előadó-terem csendjében, hogy 
a külvilág zajától elvonulva, annak 
ártalmaira koncentráljunk. Hall
gattunk professzort, mérnököt, 
írót és püspököt, akik szakterüle
tük tapasztalatairól beszámolva, 
megdöbbentő tényeket tártak 
elénk a hallásunkat, idegrendsze
rünket károsító zajok ártalmának 
mértékéről.

Hallottuk Isten Igéjét arról, 
amit Illés próféta tapasztalt, hogy 
nem az elemi csapások dúlása köz
ben, hanem csendben szólt hozzá 
Isten: lK ir 19,11.

Hallottunk irodalmi válogatá

sok között Ady-idézetet, hiszen őt 
is „Csöndesen és váratlanul” ölelte 
át az Isten.

Elcsendesítette lelkünket a 
Bach-korálban felismert: „Légy 
csendes szívvel, légy békével” kezde
tű egyházi énekünk.

Biztatásul szolgálhat Reményik 
Sándor Csendes csodák című ver
se, hiszen: Rajtuk át Isten szól, jö 
vök!

Óh, jöjj, Uram Jézus, csendesítsd le 
életünk zajosan háborgó tengerét, szí
vünk zaklatott vergődését, hogy a bel
ső csendünket a Te szereteteddel tud
juk osztani az ember által okozott za
jok félelmetes zűrzavarában. Amen.

Hesp Edéné

Erted-e, am it olvasol?
Az apostoli kor után a Szentírás 

mellé odakerült a sokszor torzplt, 
sokszor későbbi hagyomány, sot a 
Biblia magyarázásában is azt vél
ték irányadónak. A -  vagy világos, 
vagy homályos, vagy kétséges -  ke
gyes gondolatok szabadon ötlöttek 
az írásmagyarázók eszébe. Aztán 
minden bibliai helyből négyfélét 
olvastak ki: történeti mondaniva
lót, hittanit, erkölcsit és az utolsó 
dolgokra vonatkozót.

A reformátorok kimondták, 
hogy a Szentírás eredeti szövegé
nek eredeti értelméhez kell vissza
térni. Luther örökérvényű nagy 
fölismerése, hogy a Biblia szövege 
a pólya, melyben Jézus fekszik (de 
az írás nem maga Jézus), és hogy 
az az igazán apostoli, ami Krisz
tust (mint megváltónkat) hirdeti, 
akárki írta is. Továbbá igen helye
sen megkülönböztette Isten kétfé
le igéjét: a követelő és elítélő tör
vényt (még ha Jézus szava is), és 
az Isten bocsánatát és békességét 
kínáló jó hírt: az evangéliumot 
(még ha Mózes könyveiben van 
is).

Azonban nem dolgozta ki Lu
ther a történeti-szó szerinti értel
mezésen belül a következő hármas 
megkülönböztetést.

1. Első a leírt szöveg eredeti ér

telme, a szentíró gondolata, ami
nek leírására Isten Szentlelke indí
totta (sensus historicus).

2. Éttől különbözhet a szöveg 
betű szerinti tartalma (sensus lite- 
ralis), hiszen a szöveg lehet képes 
beszéd. Jézus azt mondja: ,Á ki 
Bennem hisz, élő víznek folyamai 
ömlenek annak belsejéből” -  ezt 
félreértés lenne betű szerint érte
ni, hiszen az ember nem lesz a hi
tétől -  folyadékot ürítő beteggé. 
Itt az Isten szerinti és a szentíró 
szándéka szerinti eredeti („törté
neti”) értelem más, mint a rövid
zárlatos szó szerint vétel.

3. Viszont például Fülöp (a „he
tek” közül) nem tisztázta módsze
resen az etiópiai pénzügyminisz
ternek,, hogy vajon a babiloni „má
sodik Ézsaiás” magáról vagy más
valakiről, egy személyről, vagy 
megszemélyesített csoportról írta 
az Úr Szolgájáról szóló fejezeteit, 
hanem az olvasott íráshelyen el
kezdve -  Jézust hirdette. Ez a 
módszer az írástudó rabbik számá
ra elfogadott volt, és a feltámadott 
Jézus ezzel a módszerrel magya
rázta meg tanítványainak az íráso
kat. A Szentírásnak ez a harmadik 
értelmezése Krisztus és az aposto
lok szájában a Szentlélek szerinti 
akkor is, ha nem azonos az erede

ti emberi szerző szándékával, és 
nem is képes beszéd megfejtése. -  
Viszont ezt a módszert önkénye
sen lemásolni, nemcsak ma nem- 
tudományosan-hiteles írásmagya
rázati eljárás, hanem már az óegy
házban is számos olyan jószánaé- 
kú példája akadt, amely gondolko
dó embernek elrettentő. Hieronü- 
mosz (szent Jeromos) erőszakot 
tett a szövegen, mikor a példázat
beli samaritánust Jézussal azono
sította, az olajat és bort a szentsé
gekkel, a fogadót az egyházzal, a 
két pénzt az Ó- és Ujtestámen- 
tummal stb. Ezekről beszélni 
ugyan helyes, csak éppen nem en
nek az íráshelynek az értelme, ha
nem szabad gondolattársítás. Ilyen 
módszerrel akármilyen idegen böl
cselkedést belé lehet magyarázni a 
Bibliába. -  Az ilyen másról beszé
lő (allegorikus) magyarázást Lu
ther is elvetette. -  A Szentlélek vi
lágosságával, a hit szabálya szerint 
történő gondolattársítás helyes és 
áldott, csak éppen nem az olvasott 
íráshely tolmácsolása, hanem az a 
címke illeti meg, hogy „erről ne
kem ez jut az eszembe”. Érre a szi
gorú megkülönböztetésre pedig az 
kötelez, hogy Istent teljes elménk
kel is kell szeretnünk.

Dr. Zsigmondy Árpád

Ami megragadott gyökeres szolgálatából
Rendhagyó búcsúzás dr. Boros Miklóstól

Nem temetlek kedves Miklós, 
mert akkor nem szólítanálak sze
mélyesen. De belekapaszkodom 
Jézus szavába, amint te is tetted, 
mert aki Benne hisz, ha meghal is, 
él. Ezért, mint Krisztusban élő 
Testvéremet szólítalak és beszélek 
Veled. Arról szeretnék beszámolni 
Családnak, Gyülekezetnek, Egy
háznak, hetilapunk Olvasóinak, 
miként élted meg 25 évi együttes 
szolgálatunk idején Krisztus kettős 
parancsolatát -  szeresd Istent, sze
resd felebarátodat -  a tízparancso
lat tükrében.

1. Istent mindennél jobban fél
ni, szeretni és Őbenne bízni azt je
lentette számodra, hogy amikor 
Budapestről (a Deák téri temp
lomban részesültél konfirmáció
ban) a somogyi dombok között el
terülő faluba, Igalba kerültél, ott 
élted meg az Isten szeretetét. Mint 
állatorvos, Isten teremtményei
ként gyógyítottad az állatokat. 
Mint volt gyülekezetemnek, 
Ecsenynek egykori felügyelője, 
megélted a gyülekezet és az akko
ri egyházunk életében, mit jelent 
megalkuvás nélkül „mindennél 
jobban” Istenhez ragaszkodni. Mi
vel láttad egyházunk életében a 
megalkuvás tüneteit, jeleit, nem az 
egészséges kompromisszumkész
ség hiányából fakadt, hogy nem 
tudtad vállalni az egyházmegyei 
felügyelői tisztség szolgálatát.

2. Isten nevét nem vetted feles
legesen ajkadra, de segítségül hív
tad, amikor papi családból szár
mazó Hitveseddel együtt három 
leányotokat neveltétek. Örömmel 
kapcsolódtam be konfirmációjuk

ra való felkészítésbe és az egész 
családdal együtt hálát adtam 
Urunknak, amikor mindhárman 
egymás után, az egyik legszebb hi
vatásban, orvosként, az embergyó
gyítás szolgálatába állhatták.

3. Az ünnepnap megszentelése 
számodra fontos volt. Noha szór
ványgyülekezetben éltél, ahol ha
vonta egyszer volt istentisztelet az 
állami iskola egyik termében, de 
megtaláltad a módját, hogy leá
nyaitok egyetemi székhelyén, Pé
csett, vagy később lakóhelyükön 
ugyanott, ill. Kaposvárott és 
Dombóváratt halljátok a Krisztus 
evangéliumát.

4. A szülők tiszteletét és szerete
tét megfigyelhettem, amikor az 
édesanyai szeretet visszatükröző
dött a fiú gondoskodásában. Áldás 
volt, hogy az édesapa idős. koráig 
tudott a család körében egészsége
sen munkálkodni.

5. Az életet védted minden terü
leten és az életet kioltó kórokozók 
ellen harcoltál, mint orvos, mint 
gyülekezeted hűséges tagja. Ebben 
használtad az orvostudomány 
fegyverét, de az ige fegyverét is a 
„hit pajzsától” az „üdvösség sisak
jáig” (Ef 6).

6. Úgy ismertelek házasságod
ban, mint aki szeretett Hitvesedet 
Isten ajándékaként értékelted, 
szeretted, megbecsülted és együtt 
hordoztátok az örömöket és gon
dokat (Gál 6,2 esketési igétek ak
tualitását hangsúlyoztátok).

7. Nem a mások megrövidítése, 
hanem az adakozás volt életednek 
egyik jellemzője. Úgy adtál, hogy 
ne tudja a jobb kéz, mit tesz a bal

kéz. Háttérben maradtál névtelen
ként. Még emlékszem, hogy valaki 
újságolta: „Nem tudom, nehéz 
helyzetemben, ki küldte nekem ezt 
a pénzösszeget?”. Tudtam, hogy ki 
volt, de nem árulhattam el.

8. Nem mások „háta mögötti 
megszólása” volt a beszédtémád, 
hanem a mentés, segítés, a javára 
magyarazás. Panaszodat szembe 
mondtad, de nem a „kioktatás és 
kiiktatás”, hanem a közös „ügyért” 
felelős testvér szándékával.

9-10. Nem kívántad „sárga 
irigységtől” gyötörve, ami a másé, 
hanem' példamutató szorgalom
mal végezted orvosi hivatásodat, a 
nagy kertetekben a munkát, mely 
megtermetté gyümölcsét és adni 
tudtál gyermekeidnek, unokáid
nak, még rászorulóknak is.

Közel leszel hamvaidban is sze
rétét! Hitvesedhez, akivel megosz
tottad örömeidet és fájdalmaidat. 
Az utolsó időszak gyötrelmeit is. 
Itt érett be az esketési ige gyümöl
cse: „egymás terhét hordozzátok”. 
Hálát adok Istennek, hogy negyed 
évszázadon át segítettél hordozni 
a gyülekezet és az egyház terheit. 
Azért is örülök, hogy a Kaposvá
rott tartott „ecsenyi napon” láthat
tuk egymást és kicsit beszámolhat
tunk közös szolgálatunkról. Sze
retnénk majd urnád mellé állni 
igali kertetekben. Hálát adni 
Urunknak, aki a tízparancsolat 
tükrében nemcsak sebeinket mu
tatja, hanem sebeivel gyógyulást 
ad, az üdvösség bizonyosságát erő
síti, hogy egymást az úton bátorít
hassuk.

Szimon János

Túróczy Zoltán erdélyi szolgálataboldog emlékű Tiszai, majd Dunántúli püspökün
ket nem kell bemutatni, hiszen sokak emlékezetében 

él még a magyar evangélikusság érdekében kifejtett áldott 
munkássága. Viszont arra már kevesebben emlékezhet
nek, hogy a II. Bécsi Döntés (1940. augusztus) idején a 
Tiszakerület élén az ő  feladata volt a csekély számú 
észak-erdélyi magyar evangélikusságot az egyetemes egy
házba integrálni, amit első pillanattól kezdve -  a rá jel
lemző -  lelkiismeretességgel, odaadással látott el Alig 
szűnt meg a változással járó katonai közigazgatás, ami
kor 1940 októberében Nagyváradra hívta össze az aradi 
Szuperintendenciától átkerült lelkészeket, valamint a ko
lozsvári, zsefyki és székelyzsombori gyülekezet papjait (ez 
utóbbiak eladdig ui. a Nagyszebeni Szász Püspökség kö
telékébe tartoztak). Mélyen telkembe vésődött ennek az 
értekezletnek általa tartott áhítata. József történetét ol
vasta, s ennek kapcsán testvériségre intett, nehogy Jákob 
fiai nyomorúságába süllyedjünk. Majd rózsaszín elkép
zeléseinket foszlatta szerteszét, s felhívta figyelmünket, 
hogy a Regnum Marianumban mi, evangélikusok to
vábbra is kisebbségi sorsban fogunk élni Utána azonnal 
gyakorlati kérdésekre tért át. Elképzelése szerint Nagyvá
rad, Nagykároly és Szatmár visszatérnek 1918 előtti egy
házmegyéjükbe. Nagybánya, Kolozsvár, Zsetvk, Sepsi- 
szentgyörgy és Székelyzsombor „Erdélyi Egyházmegye" 
néven új szervezetet képez. Intézkedett a vallástanári ál
lások megszervezéséről, segédlelkészek kinevezéséről, az 
államsegély biztosításáról és megnyugtatta a nyugdíjéret
teket, hogy egyházi intézményünk teljes szolgálati idejük 
beszámításával tagjai közé sorolja. Kifejezte, hogy pap
jaitól mindenekelőtt hűséget és odaadó szórványbelmisz- 
sziói munkát vár el Ettől kezdve rendszeresen kaptuk 
havi körleveleit, tartalmas püspöki jelentéseit, megérez
hettük, hogy jó, de szigorú kezekben vagyunk. Első hat
hatós intézkedése a kényes kolozsvári szász és magyar 
evangélikusság szétválasztásának kérdése volt, amit sok 
bölcsességgel és tapintattal sikerült megoldania. Neve 
hamarosan saját köreinken túl akkor vált ismeretessé, 
amikor 1941. október 21-én elhunyt Reményik Sándort 
temette. „Éjjeli őrszem” (Zsolt 130,6) elhangzott igehir
detése bejárta az akkori világi sajtót és megörökítette a 
„Pásztortűz”XXVII. évfolyam 11. száma is. Bánffy Mik
lós és Tamási Áron mellett ott van a hűséges sáfár 
Túróczy Zoltán kapott talentumaival!

Ezután megfordult Nagybányán, Kolozsvárott, Nagy
váradon, Sepsiszentgyörgyön, alkalmi szolgálatokra úgy, 
hogy mindenütt jó  bizonyságot tett evangélikusságunk- 
róL

1942. ádvent 3. vasárnapján Sepsiszentgyörgyön szen
telte fe l az imatermet. A  testvérgyülekezetek társaságá
ban láthattuk, hallhattuk úgy megszólalni, hogy min
denki számára érthetően közvetítette az örök evangéliu
mot. A lig m últ el az ünnepség s máris egy vonatfülkében 
utaztunk vele és Járosi Andorral hazafelé. A  gyors vala
hol Szeretfalva tájékán éjjel a nyílt pályán vesztegelt. A  
szunyókálók felébredtek s Túróczy püspök ebben a holt
időben sem volt tétlen. Bejelentette, hogy a következő év 
nyarán erdélyi canonica visitatiót szándékszik tartani, s 
annak rendjét is vázolta: egy hét alatt szeretne Nagybá
nyán, Zsetyken, Kolozsvárott és Sepsiszentgyörgyön 

. megfordulni Járosi Andor aggályát fejezte ki, hogy a 
háborús körülmények miatt nehezen tudja elképzelni 
hétköznapon a gyülekezetek mozgósítását. Túróczy tü
relmesen végighallgatta érvelését mégis határozottan ki
tartott terve mellett. Megmondta, hogy nem hagyomá
nyos stílusú ünnepségeket akar, hanem mélyreható, 
mindenre kiterjedő vizsgálatot, ami a gyülekezetek javát 
kívánja szolgálni. Már az új esztendő első napjaiban 
vaskos borítékot hozott a posta. A  püspök előré » 
megküldötte a visitatio füzetnyi kérdőívét, amit -  ha jó l 
emlékszem -  a gyülekezet lelkésze a látogatást megelőző 
hat héttel előbb a központba kellett juttasson. Ismerve a 
püspök pedantériáját, mindegyikünk igyekezett a határ
időt megtartani.

A  visitatiónak egyik résztvevője voltam. A  püspök fő 
jegyzője Barát Károly, titkára Csákó Gyula kíséretében 
érkezett Bányára, ahol már Járosi Andor esperes és dr. 
Schneller Károly egyetemi tanár, egyházmegyei felügye
lő és a hívek élén e sorok írója a templomkapuban vár
tu k  Rövid üdvözlés során Túróczy a nagybányai gyüle
kezet történeti jelentőségére figyelmeztetett. A  reformá
ció kora óta sok vihart látott és átélt evangélikus élt a 
városkában, amely mindig megőrizte identitását. Nagy
bánya az evangélikusoknak olyan szent földje, amire a 
püspök is „lehúzott saruval” lép. Rövid áhítat után a

püspök azonnal munkához látott. Körültekintően 
számba vette az adminisztrációt, s közben titkára a 
pénzügyi vizsgálatot végezte. Későre járt, mire ezzel vé
geztek s alkalmam volt meggyőződni, hogy a pásztorok 
pásztora sokáig dolgozott még. Elmúlt a szombat éjsza
ka, s vasárnap reggel már 8 órakor a hittanórára járó 
gyermekeket hallgatta meg, közvetlenül utána a presbi
tériummal tanácskozott. Kérte őket, hogy elődeikhez 
mérten, ne csak szóval tanácskozzanak, de tettükkel is 
építsék a gyülekezetei. Távollétemben megtudakolta, 
hogy nincs-e valami panasz ellenem, mert ez is kényes, 
de fontos pontja hivatalos látogatásának -Pontban l i 
kőr megkezdődött az istentisztelet, ezen előre megadott 
textus alapján a helyi lelkésznek kellett prédikálni, s azu
tán Túróczy Zoltán az oltártól hirdette az igét. Textusa 
M t 14, 24-33 volt, amellyel a vízen süllyedő Péterrel em
lékezett meg, aki Krisztusért kiáltott segítségért. 0  nem 
hagyta cserben, utánanyúlt. Ez a szimbolikus tett a gyü
lekezet valaha volt rézpecsétjén található, amely a nagy
bányaiak későbbi nemzedékét is emlékezteti, hogy „nin
csen másban üdvösség”. Egyben elrendelte, hogy‘a jövő
ben készítsék el ennek a mai szokásoknak megfelelő gu
mibélyegzőjét és használják örök emlékezetül. Frappáns 
illusztráció volt! Vasárnap délután és hétfőn délelőtt vé
gigjárta az ingatlanokat, kiment a temetőbe, megtekin
tette a telekkönyvi kivonatokat, s közölte meghagyásait. 
(Különös egybeesés volt, hogy ezzel egy időben dr. Ré
vész Imre debreceni püspök hasonló visitatiót tartott re
formátus testvéreinknél és közös ebéden vettünk részt, 
ahol kiderült, hogy a két protestáns egyházfő mennyire 
tiszteli egymást.)

Visszatérve az eseményekre, meg kell említenem azt a 
személyes beszélgetést, amivel a püspök megajándéko
zott. Nemcsak munkám, de családi dolgaim felől is sze
retettel kérdezgetett, gyóntatott. A zt is látni akarta, hogy 
fizetek-e egyházi adótf?), mert ez becsületbeli hozzájáru
lása a parókusnak Akkor 27 éves voltam, de most 80- 
on túl Isten iránti hálával gondolok arra, amit tőle azon 
a meghitt órán egy életre útravalóul kaptam.

Július 7-én Kolozsvárra hívott össze a püspök lelkész
értekezletet, amelyen a visitation átesetteken kívül jelen

volt dr. Sólyom Jenő egyetemi tanár, dr. Deák János 
egyetemi tanár, Rigó János székelyzsombori lelkész, 
Nikodémusz Károly brassói lelkész, Matos Pál szatmár
németi lelkész. A  püspök beszámolt szerzett tapasztala
tairól s hangsúlyozta, hogy látogatásának egyházpoliti
kai, egyházjogi és egyházépítő jelentősége volt. „A hívek 
hallották lelkipásztorukat úgy prédikálni, ahogy azok 
szeretnék az Igét hirdetni minden alkalommal, s hall
hatták püspöküket is. ” Különös jelentősége ennek a lá
togatásnak, az volt, hogy a magyar evangélikusság létére 
és létjogára mutathatott rá olyan környezetben, ahol az 
evangélikusság a szászok privilégiuma volt, s akik a mai 
időkben egy -  hitvallásunktól idegen -  vonalat képvisel
nek (Itt az akkori Németországból beszivárgott, ún. „D.
C. ” =  német keresztyén irányzatot képviselték, amit a 
nácizmus ihletett, s amely az Evangéliumot elferdítette.) 
,„A másik oldalon (értsd a szászoknál) vannak fájó szí
vű lelkipásztorok -  mondta Túróczy -  akik keseregnek 
azon az irányzaton, amely ott félreértette az evangéliu
mot. Ezek lássák meg a m i egyházi életünkben, hogy le
het valaki evangélikus és magyar” (jkv. idézet). Jólesően 
állapította meg a kolozsvári református teológia jó  hatá
sát lelkészeinkre, és továbbra is az Ige hű szolgálatára 
biztatott. Útmutatásokat adott az igehirdetésre vonatko
zóan, az istentiszteletek számának növelésére, bibliakö
rök kiépítésére, hitoktatásra, ifjúság, munkára, szórvá
nyok fáradhatatlan gondozására.

Ezzel tulajdonképpen számunkra a visitatio véget ért. 
A püspök és küldöttsége elutazott. Járosi Andor egy ká
vé mellett, baráti beszélgetésben tovább méltatta 
Túróczy szolgálatát s hangsúlyozta, hogy mennyire friss 
és nem rutinszerű volt minden megnyilvánulása, ami a 
kívülvalókat is megérintette. Hangsúlyozta, hogy milyen 
alaposan készült fe l a püspök, s hogy nem bízott semmit 
a rutinra. Kolozsvárott, ahol az üdvözlők sorában a ro
mán ortodox püspök is felszólalt, a visitator méltó és 
igaz választ adott a keresztyének testvériségéről, mely kö
telez akkor is, ha közöttük mesterséges fa l húzódik A k
kor még csak sejtettük amit ma már világosan lá tunk  
ez a canonica visitatio páratlan tény egyházunk történe
tében, amire a karizmatikus Túróczy jó l ráérzett és ki
használt. A z egész anyagot egyébként az Országos Levél
tár őrzi, érdemes ma is tanulmányozni.

Deák Ödön
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NAPRÓL NAPRA
így szól az ÚR, a te teremtőd: Ne fé($, mert 

megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém 
vagy! Ézs 43,1
VASÁRNAP A  h it te h á t h a llá sb ó l va n , a  h a llá s  

p e d ig  a  K r is z tu s  b e szé d e  á lta l. R ó m  1 0 ,1 7  (Zsolt
139.1- 16.23-24, Mt 28,16-20, Róm 6,3-11, 
Zsolt 26). Uram, nyisd meg fülemet a hallásra, 
ébreszd fel szívemben a hitet! Újíts meg Szent- 
lelked által s mutasd meg igazságodat!
HÉTFŐ J é zu s  á lta l v ig y ü k  Is te n  e lé  a  d ic s ő íté s  á l

d o za tá t m in d e n k o r , a z a z  n e v é rő l v a llá s t te v ő  a j
k a in k  g y ü m ö lc sé t. Z s id  1 3 ,1 5  (lMóz
7.1- 5.10-22, lMóz 8,1-20, ApCsel 16,6-15). A 
régi áldozatok elvesztették erejüket, az Isten 
előtt a lélekből fakadó imádság az igazi érték. 
A régi kötöttségek megszűntek, a régi korlátok 
ledőltek, Krisztus keresztje, új szövetsége az új 
kezdetét jelenti.
KEDD P á l írja : Im á d k o z z a to k  é r tü n k , h o g y  Is te n  

n y issa  m e g  e lő ttü n k  a z  ig e a jta já t, h o g y  s z ó lh a s 
s u k  a  K risz tu s  titk á t. K o l 4 ,3  (2Móz 14,8b-31b, 
ApCsel 16,16-24). Kérjük Istent, hogy készítse 
el a szíveket az evangélium befogadására. Mert 
a titok, amit hirdet, nem egyszer botránkozást 
és ellenkezést vált ki. Az imádság gyümölcsei 
nem láthatók mindjárt, s az imádkozó ember 
gyakran elfárad. Ezért kell kérnünk az 0  ere
jét, meg nem szűnő hálaadással.
SZERDA J é zu s  m o n d ta : V ig yá zza to k , h o g y  m e g  

n e  té v e ssze n e k  tite k e t!  M e r t s o k a n  jö n n e k  m a jd  
a z  én  n e v e m b e n , é s a z t m o n d já k : É n  va g y o k ! -  
m e g  a z t: A z  id ő  k ö z e l jö t t !  D e  t i  n e  k ö v e s s é te k

ő k e t!  L k  2 1 ,8  (Gál 3,26-29, ApCsel 16,25^10). 
A feszült várakozásban élő ember hiszékeny, 
betegesen fogékony a vágyai közeli beteljese
dését ígérő szavak iránt. Jézus szavára figyel
jünk!
CSÜTÖRTÖK J á n o s  írja : N in c s  n a g y o b b  ö rö 

m ö m  a n n á l, m in t a m ik o r  h a llo m , h o g y  a z  é n  
g y e rm e k e im  a z  ig a zsá g b a n  já r ja n a k . 3 J n 4  (lPt 
2,2-10, ApCsel 17,1-15). Jó dolog Jézust szol
gálni, hirdetni az evangéliumot, s megtapasz
talni, hogy a hintett mag jó földbe hullott. De 
ez legfeljebb a magvető öröme csupán, s nem 
az érdeme.
PÉNTEK J é zu s  p e d ig  íg y  k ö n y ö rg ö tt: ,„ A tyá m , b o 

c sá ss  m e g  n e k ik , m e r t n e m  tu d já k , h o g y  m it c se 
le k s z e n e k .” L k  2 3 ,3 4  (lPt 3,18-22, ApCsel 
17,16-34). Megbocsátás, feloldozás -  a Szent
írás legszebb szavai. Úgy lesz teljes, ha nem 
csak mi várunk megbocsátást bűneinkre, ha
nem mi is meg tudunk bocsátani. Ne csak kér
jük, imádkozzuk, hanem komolyan is vegyük: 
„miképpen mi is megbocsátunk...”.
SZOMBAT E z t m o n d o d : G a zd a g  va g yo k , m e g 

g a zd a g o d ta m , é s  n in c s  s z ü k sé g e m  se m m ire : d e  
n e m  tu d o d , h o g y  te  va g y a  n y o m o ru lt, a  s z á n a l
m a s  é s  szeg én y , a  v a k  é s  m e z íte le n . J e l 3 ,1 7  (Jel 
3,1-6, ApCsel 18,1-22). Mennyire rossz az ön
értékelésünk. Krisztus gyógyító írt ajánl, amely 
a vakságot, önismeret hiányát gyógyítja és 
megnyitja a gyülekezet szemét az Isten szerint 
lényeges és értékes dolgok meglátására.

Mihácsi Lajos

A VASARNAP IGEJE
A D Ö N TŐ  SZÓ  JÉZU SÉ
ApCsel 19,1-7

Fogyókúra
Ma sokan fogyókúráznak: férfi

ak, nők, fiatalok, öregek. Ilyenkor 
ki kell adagolni, sokszor ki kell de- 
kázni, mit és mennyit szabad enni. 
Tiszteletreméltó dolog a fogyókú
ra, hiszen sok önmegtagadással, 
lemondással jár. Használ az egész
ségnek és komoly sikerélmény, ha 
,<ígyjpár kiló lemegy...

De nagy baj, hogy van lelki „fo
gyókúra” is. Arra gondolunk, ami
kor csendesórát, igét, imádságot 
„kidekázunk”. Hány percet szá
nunk rá, jó lenne ezen egyszer ko
molyan elgondolkozni. Alapvető 
baj, hogy mindent gyorsan aka
runk. Eszembe jut pl. a gyorsfény
kép. Ez pillanat alatt megvan. De 
ugye értékben mekkora különbség 
van a gyorsfénykép és egy festő ké
szítette portré között. A művész 
talán hónapokig dolgozik ezen és 
közben igyekszik az illető igazi vo
násait, jellemét is „belefesteni” a

képbe. Mennyivel többet mond 
egy ilyen művészi alkotás. Igen, 
pontosan amennyivel több idő kell 
az elkészítéséhez.

így van ez Isten dolgaiban is. 
Valaki rohanva kinyitja reggel a 
bibliai Útmutatót. Szép. De ha 
csak tízpercet rászánna, mennyivel 
többet kapna belőle, igazi napi út- 
ravalót. Van a testi életben is példa 
rá, hogy a hiányos táplálkozás mi
att fellép vitaminhiány stb. így van 
lelkűnkben -  igehiány.

Olvasni kell. Művelődni kell. 
Tlidomány, művészet, kultúra drá
ga kincsek. Nem kell tőlük sajnálni 
az időt. Sokan olvasnak is. MET
RÓN még a mozgólépcsőn is... 
Olvasunk, -  jó. De mit? Jó lenne 
egyszer egy hitbeli „szűrővizsgála
tot” is tartani. Kiderülne, hogy so
kaknak hogyan sorvad a lelke: 
nincs hit, bűnbánat, türelem, sze
retet -  éppen a lelki fogyókúra mi

att. Jó lenne végre abbahagyni a 
lelki fogyókúrát.

Tápláljuk szemünket, agyunkat, 
szívünket. De mivel? A léleknek ám 
nem jó akármi, csak betű legyen. A 
betűéhség szép dolog. Olvasunk, tá
jékozódunk, és ez helyes is, hogy el 
ne maradjunk a világtól. De rájöt- 
tünk-e már arra, hogy a lélek igazi 
igénye -  az ige. És az igeéhség más, 
mint a betűéhség. Ne „dekázzuk” ki 
az igét. Ne sajnáljuk a perceket, ne
gyedórákat, akár félórákat sem, 
hogy lelkünk életre keljen. Nem le
het becsapni saját lelkünket.

Sokféle betű, sokféle szellem 
van. Ezt ma nagyon is tapasztaljuk. 
De az élő ige az valami más.

Rohannak a napok, évek. Itt az 
ideje, hogy végre nyissuk ki az ige 
csapját. Ne cseppekben, hanem 
vastag sugárban áradjon az élő ige. 
Táplálkozzunk naponta az élet ke
nyeréből. Nem csak morzsákat, ha
nem egy vastag szeletet akar adni 
Jézus naponta az élet kenyeréből.

Gáncs Aladár

Keresztelő János keresztsége az 
emberi logikát, utat tárja elénk: 
bűnismeret, bűnbánat, bűnvallás, 
jobbulásra való igyekezet és annak 
kinyilvánítása vezet a keresztség- 
hez. Ez emberi elhatározás ered
ménye alapvetően. A jézusi ke- 
resztség viszont Isten logikáját, út
ját állítja elénk, amely megfordítja 
a sorrendet. Isten megelőlegezett 
szeretetének jeleként kaphatjuk a 
keresztség ajándékát -  gyermek- 
keresztség! -  ezt követi a keresz
tyén tanítás, majd a tudatos hitre 
jutás. János apostol megfogalma
zásában (ÍJn 4,19): „Mi tehát azért 
szeretünk, mert 0  előbb szeretett 
minket.” Ezek alapján megfogal
mazódó kérdéseink lehetnek: 

Komolyan vesszük-e a bűnt és 
bűnbocsánatot? Keresztyén mivol
tunk alaptényezője az a felismerés, 
hogy bűnösök vagyunk. Komolyan 
vesszük-e ezt a fájdalmas tényt, 
vagy próbáljuk -  ma különösen jel
lemző módon -  „elkenni”, bagate- 
lizálni a dolgokat? Péter karakte
resen fogalmaz: „ Uram, menj el tő
lem, mert én bűnös ember vagyok!” 
Valahogy ez van benne Ihmás val
lomásában, hitvallásában is: „Én 
Uram, és én Istenem!” Kitapintha- 
tóan válik valósággá az, amiről Ke
resztelő beszélt: „Neki növekednie 
kell, nekem pedig alább száttanom. ” 
Nagyon kicsivé lesz itt az ember, a 
Felséges Úrral szemben. A  jánosi 
és jézusi keresztség viszonyát tük
rözi ez. Szükséges az előbbi, de 
nem nélkülözhető az utóbbi. Az 
első a második nélkül nem juthat 
teljességre.

Komolyan vesszük-e a krisztus
hitet? Egyszerűen elhiszem, hogy 
Jézus Krisztus emberré lett, élt, 
meghalt és feltámadott, vagy hittel 
meg is ragadom ennek érthetetlen 
voltát, mérhetetlen nagyságát, sze
mélyes vonzatát? Megelevenítet- 
te-e a Szentlélek hitemet, vagy 
még nem hallottam meg, hogy van 
Szentlélek? Csak az élő krisztushit 
mozdíthat minket Isten és egymás 
felé.

Komolyan vesszük-e az egyház 
közösségét? A krisztusi keresztség

nemcsak Jézussal, hanem az egy
házzal is összeköt. Nem lehet kike
rülni azt a kérdést, hogy vállalunk- 
e egymással közösséget, vagy sem. 
Van, aki kivonul a világból és az 
egyházból is és magányosan pró
bálja megélni (menteni?) hitét, ke- 
resztyénségét. De nem lehet „Ro- 
binson-módra” keresztyénkedni. 
Közösség nélkül, az élő anyaszent- 
egyházba való betagolódás nélkül, 
nem lehet fennmaradni, hitben 
járni, szolgálni. Helyes krisztushit 
csak az anyaszentegyházban, gyü
lekezeti közösségben formálódhat 
ki. Erre utal igénkben a szimboli
kusan értendő 12-es szám is.

A Kiskáté III. hitágazata és a 
keresztség lutheri magyarázata 
alapján megállapíthatjuk: Krisztu
séi vagyunk. Beleplántáltattunk, 
halálába és feltámadásába, tehát 
úgy tartozunk Hozzá, hogy az Ő 
romolhatatlan élete már most kö
rülölel bennünket.

Új életünk Vele együtt el van 
rejtve az Istenben. Ezért jövőnk 
már most megvilágítja, áthatja és 
formálja jelenünket. Mindezt pe
dig a Szentlélek tette és teszi ben
nünk tudatossá, aki hitet munkált 
bennünk Krisztusban, és mindeze
ket hitünk tartalmává tette. Olyan 
egyház tagjai lettünk a keresztség- 
ben, amelyben a Szentiélekről 
szóló tanítás hangsúlyos. így let
tünk evangélikus emberré, akinek 
puszta léte is a Szentlélek gyümöl
csének tekinthető. Ő formált olyan 
emberré, aki nem forog önző mó
don önmaga körül, hanem kovász 
a tésztában, só az ételben, Krisztus 
fényét visszatükröző tájékozódási 
pont környezetében. Bűnbocsá
natból élve, kegyelmet nyerve, ko
molyan véve a krisztushitet, for
málódjunk közösséggé a jézusi ke- 
resztségben! Ámen.

Kapi Zoltán

IMÁDKOZZUNK!

Urunk! Tarts meg és újíts meg ben
nünket a szent keresztségben, Szent- 
lelked által, hogy a jézusi keresztség 
hordozói és boldog bizonyságtevői le
gyünk! Ámen.

ISTENTISZTELETI REND 
Budapesten, 1997. július 6.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Hafenscher 
Károly; de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; 
de. lf. (úrv.) D. Szebik Imre; du. 6. űr. Zsig
mondy Árpád; U., Modort u. 6. de. fél 10. Csiz- 
mazia Sándor; Pestbidegkút, II., Ördögárok u. 
9. de. fél 11. (úrv.) Rihay Szabolcs; Békásme
gyer, UL, Víziorgona n. í. de. fél 9. ; Csillag
hegy, in,, Mátyás kir. u. 31. de. 10. Donáth 
László; Óbuda, HL, Dévai Bíró M. tér de. 10. 
(úrv.) Bálint László; Újpest, IV., Lebstftck M. u. 
36-38. de. 10. Blázy Lajos; Deák tér 4. de. 9. 
(úrv.) Pintér Károly; de. 11. (úrv.) Zászkaliczky 
Péter; du. 6. Pintér Károly; VH., Városligeti fa
sor 17. de. 11. (úrv.) Nagy Zoltán; du. 6. Nagy 
Zoltán; VHL, Üllői út 24. de. fél 11. Kertész 
Géza; VHL, Rákóczi út 57/b. de. 9. (szlovák) 
Cselovszky Ferenc; Vili., Karácsony S. u. 
31-33. de. 9. Kertész Géza; VHI., Vajda P. u. 33. 
de. fél 10. Fabiny Ihmás; DL, Thaly Kálmán u. 
28. de. 11. dr. Rédey Pál; Kőbánya, X-, Kápol
na u. 14. de. fél 11. rabiny Thmás; X., Kerepesi 
út 69. de. 8. Thmásy Thmásné; Kelenföld, XI., 
Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) Ferenczy Erzsébet; 
de. 11. (úrv.) Ferenczy Erzsébet; du. 6. Fodor 
Viktor; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. Fodor 
Viktor; Budagyöngye, XD., Szilágyi E. fasor 24. 
de. 9. Madocsai Miklós; Budahegyvidék, XII., 
Ihrcsay V. u. 11. de. 9. (úrv.) Bálintné Varsányi 
Vilma; de. 11. (úrv.) Madocsai Miklós; du. fél 7. 
Kerekes Titusz; X11L, Kassák L. u. 22. de. 10. 
ifi. Kendeh György; XHL, Frangepán u. 43. de. 
fél 9. 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; Rákospalo
ta, XV, Régi Fóti út 73. (Nagytemplom) de. 10. 
(úrv.) Szabó István; Rákosszentmihály, XVI., 
Hősök tere 11. de. 10. dr. Kamer Ágoston; Cin- 
kota, XVI., Batthyány I. u. de. fél 11. Blatniczky 
János; Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. 
Blatniczky János; Rákoshegy, XVII., Thssedik 
tér de. 9. (úrv.) Kósa László; Rákoscsaba, xm, Péceli út 146. de. 9. Marschalkó Gryula; 
Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. fel 11. 
(úrv.) Kósa László; Rákosliget, XVH., Gózon 
Gy. u. de. 11. (úrv.) Marschalkó Gyula; Pest- 
szenUőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. Ha
vasi Kálmán; Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 
83. (ref. templom) de. háromnegyed 8. Havasi 
Kálmán; Kispest, XIX., Templom tér 1. de. 10. 
Széli 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. Endreffy Géza; Törökbálint 
(ref. templom) du. 3. Endreffy Géza.

ISTENTISZTELETEK 
A BALATON PARTJÁN 

1997. július 6.
AJsódörgicse: de. 11.; Balatonakali: de. fél

10. ; Balatonaliga: (a Club Aliga területén lévő 
templomban) du. 6.; Balatonalmádi: (Bajcsy- 
Zs. u. 25.) du. 4.; Balatonboglár. (ref. temp
lom) de. 9.; Balatonfenyves: (ref. templom) du. 
6.; Balatonfüred: (ref. fehér templom) du. 6.; 
Balatonlelle: (ref. templom) fél 11.; Balaton
szárszó: (német) déli 12.; Fonyód: (József u.) 
du. 4.; Keszthely: de. 11.; Kőröshegy: (ref. 
templom) du. 3.; Mencshely: de. 11.; Nemes
leányfalu: du. 2.; Siófok: de. fél 10. (német); de.
11. (magyar); Szentantalfa: de. 10.; Zamárdi: 
(Aradi u. imaház)'du. 4.; Zánka: (imaház) de. 9.

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE 
UTÁNI 6. VASÁRNAP a liturgikus 
szín: zöld. A délelőtti istentisztelet ol
tárt igéje: Mt 3,5-12; az igehirdetés 
alapigéje: ApCsel 19,1-7. HETI 
ENEKREND: 295,359.

Evangélikus Rádiómisszió: 18.00-tól 
a 41 m-es rövidhullám, 7355 kHz.

július 5. szombat: Missziótörténet -  
Bálintné Kis Beáta (Uj-Guinea). 

július 6. vasárnap: Áhítat Erdélyből. 
Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 
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HAZAI ESEMENYEK
Értesítjük a volt Orosházi Evangéli

kus Gimnázium tanárait és diákjait, 
hogy 1997. szeptember 14-én ünnepel
jük a volt evangélikus gimnázium ala
pításának 60. évfordulóját. Megemlé
kezésünkre testvéri szeretettel hívunk 
és várunk minden tanárt és diákot. Je

Szeretnénk épületünk fennállásának 
120. évfordulóját megünnepelni, s tisz
teletbeli vendégként meghívni a volt 
lakókat. Jelentkezési cím: Gaál János- 
né igazgató. Evangélikus Kollégium 
1077 Budapest, Rózsák tere 1. Ibi.: 
342-9369.

Antik Enteriőr ’97 kiállításra kvalitásos 
festményeket, antik bútorokat, műtárgyakat 
vásárolunk készpénzért. Tél.; 200-6236.

Az 1920-30-as évekből és a századfor
dulóról festményeket vásárolok. Ibi.: 275- 
2078.

Liturgikus zarándokút Angliába
A liturgia és a liturgikus ének

kultúrája szempontjából Anglia vi
lágviszonylatban kiemelkedő he
lyen áll, köszönhetően az öntuda
tosan őrzött hagyományoknak és a 
jól megszervezett intézmények
nek. A híres, Kodály által is meg
csodált katedrális- és kollégiumi 
kórusok, iskolák nemcsak egy 
nagyszerű iskolázásnak, hanem 
egy igen életerős liturgikus gya
korlatnak is az eredményei.

Az Angliába látogató turista ta
lán csak véletlenül bukkan rá erre 
a nagyszerű gyakorlatra. A MA
GYAR EGYHÁZZENEI TÁR
SASÁG lehetővé akarja tenni, 
hogy papok, ministránsok, kórus- 
vezetők, énekesek egy intenzív öt
napos zarándoklat során közvetlen 
tapasztalatokat szerezzenek és ins
pirációt merítsenek az angol pél
dából. Személyes kapcsolataink le
hetővé teszik, hogy a látogatók e 
liturgikus kultúra „műhelyeibe” is 
betekinthessenek, s hogy keresgé
lés nélkül, a legjobb időkihaszná
lással bejussanak oda, ahová érde
mes bejutni.

A zarándoklat időpontja: októ
ber 22. (szerda)-27. (hétfő). Két 
napot az oxfordi college-templo- 
mokban, három napot Londont) an 
(Westminster Cathedral, West
minster Abbey, St. Paul Cathedral, 
Southwark (Cathedral, Brompton 
Oratory) töltenénk. Az út előtt 
előkészítő előadásokat, az út alatt 
szakszerű vezetést biztosítunk. A 
résztvevőket a könnyebb szervezés 
érdekében 10-12 fos csoportokba 
osztjuk, melyeket angolul beszélő 
tagtársaink irányítanak.

A Magyar Egyházzenei Társa
ság minden anyagi érdek nélkül, 
szolgálatképpen hirdeti meg ezt a 
zarándokutat. Sőt, igyekszünk pá
lyázattal olyan támogatást szerez
ni, mellyel csökkenteni tudjuk a

költségeket, vagy legalábbis a rá
szorulók költségeiből részt vállal
ni. Szeretnénk, ha a liturgikus 
szolgálatban serénykedő fiatalok 
is eljutnának Angliába, noha tud
juk, hogy nekik a legnehezebb elő
teremteni a költségeket. Kérjük, 
próbáljanak meg helyi források
ból, egyházi, önkormányzati, mun
kahelyi támogatásból, pályázatból 
költségtérítést szerezni.

Az idő jobb kihasználása meg
követeli, hogy repülőgépen utaz
zunk. (Á hosszú buszutazás nem
csak két napot venne igénybe, ha
nem a fáradtan megérkezőknek 
még pihenésre is kellene időt 
hagynunk.) A repülőjegy ára közel 
40 000 forint. Szálláslehetőséget 
három kategóriában tudunk bizto
sítani: ifjúsági szálláson (4-6 ágyas 
szobák) 40 000 forint az öt éjszaka; 
olcsó hotelben (2 ágyas szobában) 
60000 forint; olcsó hotelben (1 
ágyas szobában) 80 000 forint. A 
jelzett összegek magukban foglal
ják a reggelit, továbbá az autó
busszal történő szállítást a repülő
térről Oxfordba, onnan London
ba, majd újból a repülőtérre. Étke
zésről ki-ki maga (illetve csoport- 
ja) gondoskodik.

Tudjuk, hogy a 80-120 000 fo
rintos részvételi díj hatalmas 
összeg, egyesek számára elérhetet
lennek látszik. Mégis: próbáljuk 
meg, mert aligha kínálkozik újból 
ilyen alkalom. A Magyar Egyház
zenei Társaság reméh, hogy pályá
zati támogatással csökkenteni tud
ja az összeget, a legrászorulóbbak- 
nak pedig további engedményeket 
tud adni. Lehetőleg ne maradjon 
le anyagi okokból senki igazi ér
deklődő a közös zarándoklatról.

A  pontosabb információkat a je
lentkezések és támogatások isme
retében tudjuk megadni. Előzetes 
jelentkezési határidő mielőbb, de

legkésőbben 1997. július 15-ig pos
tán: Magyar Egyházzenei Társa
ság, 1064 Budapest, Vörösmarty 
utca 35. E levélben kérjük jelezni 
azt is, ha valaki jelentősebb támo
gatásra szorul. A HATÁRIDŐT 
KÉRJÜK PONTOSAN BETAR
TANI, mert csak akkor tudjuk a 
soron következő lépéseket meg
tenni. Kérjük az érdeklődők fohá
szait (és ötleteit) is a pénzszerzés 
sikere érdekében.

Enyedi Pál

FELHÍVÁS
Az Evangélikus Egyház 

Aszódi Petőfi Gimnáziuma 
szeptemberben új épületben 
kezdi a tanévet A gimnázium 
épületében szeretné megnyit
ni kapnit az iskola könyvtára, 
amihez szükséges a doku
mentumok megléte. Ehhez 
kérjük a testvérek segítségét.

Kérjük, hogy amennyiben 
módjukban áll, birtokukban 
lévő könyvek intézményünk
nek való adományozásával 
segítsék könyvtárunk állomá
nyának gyarapodását!

Elfogadunk minden szép- 
irodalmi, szakirodalmi alko
tást, lexikont, szótárat, kézi
könyvet, illetve bármit, ami 
hozzájárul tanulóink művelt
ségének fejlődéséhez. Az ado
mányozók neve bekerül 
könyvtárunk támogatóinak 
könyvébe.

Adományokat a következő 
címen várjuk:

Evangélikus Egyház
Aszódi Petőfi Gimnáziuma 

2170 ASZOD, 
Szontágh lépcső 1/a

lentkezni és érdeklődni az alábbi cí
men és telefonszámon lehet: Orosházi 
Evangélikus Általános Iskola Igazgató
ja, 5900 Orosháza, Bajcsy-Zs. u. 1. Tel.: 
06-68-311-771.

A FÉBÉ piliscsabai mozgássérültek 
Siló Társasotthonában egy 33 m2-es 
fürdőszobás, konyhafalas, teraszos la
kóegység megüresedett. Személyi segí
tés, szállítószolgálat, terápiás lehetősé
gek rendelkezésre állnak. Súlyos mér
tékben mozgáskorlátozott, önálló élet
vitelre vágyó, fiatalabb korosztályba 
tartozó személyek sürgős jelentkezését 
várják a családias méretű közösségbe. 
Tel.: 26-373-423.

A Budavári Evangélikus Egyház- 
község októbertől egyházfi-gondnok 
állás betöltésére evangélikus, esetleg 
református, lehetőleg házaspárt keres. 
Lakást biztosítunk. A jelentkezéseket 
július 20-ig levélben, önéletrajzzal és 
lelkészi ajánlással ellátva Lelkészi Hi
vatalunk címére kérjük: 1014 Buda
pest, Táncsics Mihály u. 28. Tel.: 156- 
9736.

A kirándulók Ökumenikus missziói 
összejövetelén július 13-án du. 4 óra
kor, a pesthidegkúti templomban (II., 
Hidegkúti út 64.) „Spurgeon, a múlt 
nagy evangélistája” címen előadást tart 
dr. Sarkadi Nagy Pál ny. református 
teológiai tanár.

BÖRTÖNSZOLGÁLAT
Imádkozzunk a terrorcselekmények 

áldozataiért, a vétlen ártatlanokért, de 
a vak eszközként felhasznált elkövető
kért is, hogy rádöbbenjenek tettük 
iszonyatos voltára.

SÁMSONHÁZA
A gyülekezet lelkészi hivatala új te

lefont kapott. Hívószáma: (32) 393- 
063.

FELHÍVÁS!
Keressük azokat a testvéreinket, 

akik a hajdani Protestáns Árvaház la
kói voltak (VII. kér., Szegényház tér).

A próhirdetés

TORONYÓRA-KÉSZÍTÉS, -FELÚJÍ
TÁS! Harangjáték-, haranglengető- és ve
zérlőóra-készítés. 85 év tapasztalata és vi
lágszínvonalú elektronika. Ötéves garanciá
val.

Óragyártó üzem: Konkoly József, 1102 
Budapest, Állomás u. 14. IfeL/Eax: 260-7065, 
06 (30) 492-915.

Speciális egyházi szabóság. Vállalja Lu- 
ther-kabát, oltárterítő előírások szerinti 
mérték utáni elkészítését és javítását: Cím: 
Tahy László szabómester. Műhely:1078 Bu
dapest, Murányi u. 57.1. em. 8. Telefon: 137- 
0354.

MESTERMÚ
A DIGITÁLIS ORGONÁK KÖZÖTT

JOHANNUS

Mesterségünk titkai”:
— csak a valódi sfpok hangjához mérhető 

hangminőség
— egyedülálló megbízhatóság

-  Intonálhatóság a helyszín akusztikája és a
felhasználó Ízlése szerint 
-  páratlan típusválaszték

-  templomi kJ épített ségű hangsugárzás a leg
kisebb modelleknél Is

-  ellenőrizhető, felkereshető hazai referenciák 
-  egyedi szolgáltatások. Ingyenes akusztikai

felmérés
-  5 éves garancia

-  kedvezd árak és fizetési feltételek 
Várjuk érdeklődőinket n holland Johannus 

Orgonagyár magyarországi képviseletért 
SPEED-EX KA.

1036 Budapest, Irányi u. 17. ID. 1. 
TéUfsz: 1184)768 vngy 1184)191

Eladó a József krt.-on 54 m!-es komfor
tos, telefonos öröklakás, lél.: 222-4962,184- 
7376.

n .  kerületi fogorvosi magánrendelőbe 
keresünk kulturált megjelenésű, nem do
hányzó szakasszisztenst alapfokú német 
nyelvtudással. Lehetőleg számítógépes isme
retekkel. Tél.: 06-20-419-477.

GOMBOS LAJOS 
aranykoszorús harangöntő mester

2162 őrbottyán, 
Rákóczi út 119. Pf. 3. 
Tklefon: 06/28-360-175 
Budapesti iroda:
XIII., Jász u. 60/B 
Telefon: 330-6394

E v a n g é lik u s
É le t

A Magyarországi 
Evangélikus Egyház hetilapja 
Felelős szerkesztő 
és kiadó: TÓTH-SZŐLLŐS MIHÁLY 
Szerkesztőség és kiadóhivatal 
1085 Budapest, Üllői út 24. 
Telefon/fax: 117-5478; 117-1108 
Árusítja a Kiadóhivatal és a 
Magyar Posta RT.
Index: 25 211 ISSN 0133-1302 
Szedés:
Fényszedő Központ Kft.
(970027/20)
Nyomás: rotációs ofszetnyomás 
720 026 Petőfi Nyomda RT, 
Kecskemét 
Felelős vezető:
SZABADOS TIBOR mb. vezérigazgató

Előfizethető az Evangélikus Élet 
Kiadóhivatalban közvetlenül vagy 
postautalványon.
Előfizetési dij belföldön: 
fél évre 1040 Ft, egész évre 2080 Ft 
Előfizetési díj külföldön: 
szomszédos országokban: egész 
évre 4500 Ft (postázással együtt), 
más országokban (nyugaton): 
egész évre 45 USD (68 DEM) 
légipostával: 66 USD (99 DEM) 
Csekkszámlaszám: 
11708001-20204127 
Beküldött kéziratokat nem őrzünk 
meg és nem adunk vissza!
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SZENTHÁROMSÁG 
ÜNNEPE UTÁNI 

HETEDIK VASÁRNAP

ORSZÁGOS
EVANGÉLIKUS

HETILAP ARA: 40 FT

A vallás igazának egyik legbiztosabb jele, 
hogy maximális energiát fakaszt föl 

azokból a mély forrásokból, 
amelyek mindannyiunkban 

ott lappanganak. 
Teilhard de Chardin

A TARTALOMBÓL
GRÄZI SZÍNES

... HOGY SZÓT ÉRTSÜNK
EGYMÁSSAL’

JOBAHÁZA

A HANGSZALAGOK 
SZOLGÁLATA

Á B iblia  és egyházaink
A Magyar Bibliatársulat küldöttségének látogatása Romániában

A Magyar Bibliatársulat küldöttsége a Romániai 
Felekezetközi Bibliatársulat meghívására június 9-13. 
között látogatást tett Bukarestben. A küldöttség veze
tője dr. Harmati Béla püspök, a Bibliatársulat és az 
Ökumenikus Tanács elnöke volt. A küldöttség tagjai: 
dr. Márkus Mihály dunántúli református püspök, alel- 
nök, dr. Kocsis Elemér ny. tiszántúli református püs
pök, ügyvezető elnök, Tarr Kálmán lelkész, a reformá
tus Kálvin Kiadó igazgatója, főtitkár, továbbá Balogh 
Sándor (Tápiószentmárton), az Evangéliumi Pünkös
di Közösség gyermekmissziójának vezetője, Czachesz 
István református lelkész, a református diakónuskép
ző tanára a Herméneutikai Kutatóközpont képviselő
jeként, dr. Imrényi Tibor ortodox parokus (Szeged), 
Iványi Tibor, a Magyarországi Evangéliumi Testvér- 
közösség elnöke, Marincsák László görög katolikus 
lelkész (Debrecen), a Szent Jeromos Bibliatársulat 
képviselőjeként, és e sorok írója az Ökumenikus Ta
nulmányi Központ képviselőjeként. A  romániai test
vérszervezet megalakulása (1994) óta ez volt a har
madik ilyen találkozó. A vendéglátók -A dorjáni De
zső bukaresti evangélikus lelkész, elnök és loan 
Caraza professzor, jövendő főtitkár vezetésével -  
mindent megtettek a találkozó eredményességéért, jó 
hangulatáért. Sabin Verzan parokus, főtitkár, aki nagy 
lelkesedéssel szervezte a találkozót, két héttel előtte 
elhunyt -  sírjánál együtt imádkoztunk.

A megérkezés napján a küldöttség látogatást tett az 
RMDSZ-nél. Béres András oktatásügyi, Borbély Lász
ló építésügyi és Kelemen Hunor művelődésügyi állam
titkárokkal elsősorban az egyházi ingatlanok vissza
adása, továbbá az oktatási törvény hátrányos rendel
kezéseinek várható eltörlése és a diplomák kölcsönös 
elismeréséről kötött egyezmény volt a beszélgetés té
mája. A  végére -  az immár menetrendszerű bizalmi 
szavazásról -  megérkezett Markó Béla elnök is.

Június 10-én került sor a közös konferenciára ,A  
Biblia és egyházaink” címmel. Kocsis püspök a magyar 
Biblia történetét foglalta össze, különös tekintettel a 
jelen századra. Legrégibb nyelvemlékeink, a Halotti 
beszéd és az Ómagyar Mária-siralom idézik a Szentírás 
néhány sorát. Az esztergomi zsinat 1114-ben elrendel
te, hogy „minden vasárnapon a nagy egyházakban 
evangélium, levelek és hittételek magyaráztassanak a 
népnek.” Tehát létezniük kellett igen korai fordítások
nak is. Első teljes fordításunk, a Károli-biblia (1590) 
négyszáz év alatt 300 kiadást ért meg, több mint 4 millió 
példányban. A z új protestáns fordítás 1949 és 1974 kö
zött készült. Az 1990-es új kiadásban 5300 helyen vál
toztattak. Dr. Constantin Comitescu, a bukaresti orto
dox teológiai kar dékánja elmondotta, hogy az első tel
jes román nyelvű bibliafordítás Bukarestben 1688-ban je
lent meg. „ ...a szent szöveg az egész román nép által la
kott területen elterjedve hozzájárult az irodalmi nyelv 
fejlesztéséhez... a román nép egységéhez.”

E sorok írója az Ökumenikus Tanulmányi Központ 
elmúlt évi felmérését ismertette a Biblia olvasásáról. A 
felmérésben 312 lelkész és 10 743 gyülekezeti tag vett 
részt, a református, evangélikus, baptista, metodista, 
ortodox, pünkösdista, unitárius egyházakból. De kí
vánatos volna egy reprezentatív országos felmérés. 
Felvetődött, hogy a határon túli magyarok között is 
kellene ilyet végezni. Christian Roske pünkösdista lel
kész elmondta, hogy ma Romániában 700 ezer szá- 
badegyházi hívő 5 ezer gyülekezetben gyakorolja a 
Biblia rendszeres olvasását. Bányai László bukaresti 
református lelkész a protestáns gyülekezetek bibliaol
vasásáról beszélt. „Csak a Biblia nem veszíti el idősze
rűségét. A  világ minden hatalma igyekezett már, hogy 
megsemmisítse. Megtagadták, kigúnyolták, nevetségessé 
tették, elégették. Ha egymásra tennénk a könyveket, 
amelyek idáig a Bibliát kritizálták, magas tornyot kap
nánk A  Biblia azonban kiállt minden támadást. Ma 
többen olvassák m int valaha. A  Biblia nem antik nem 
is modem, hanem örök ” loan Caraza professzor az 
ortodox liturgia igeolvasásról szólt. Az újszövetségi 
könyvek közül csak a Jelenéseket nem olvassák fel a 
templomban. A legtöbb ószövetségi igét a Zsoltárok
ból és Ézsaiás könyvéből veszik.

Czachesz István arról beszélt, milyen izgalmas kér
dés a bibliai hagyomány története a leírásig. Pál leve
leinek tanúsága szerint a liturgikus hagyomány már 
előtte kulcsfontosságú hitvallási szövegeket őrzött 
meg Jézus Úr voltáról, haláláról és feltámadásáról. Dr. 
Hans Klein nagyszebeni professzor az írott evangélium 
útjáról beszélt. „Jézus szenvedéstörténetének elmon
dása, amit minden Evangéliumban megtalálunk, való
színűleg az első leírt szöveg volt, lehet, hogy még a 
40-es évekből; feltételezhető, hogy pénteki napra, 
vagy az év nagypéntekére í r t ... liturgikus szöveg.”

Kétnapos látogatás következett ezután. Megtekin
tettük Curtea de Arges -  Bukarest előtt a havasalföldi 
fejedelemség fővárosa -X I V  századi kolostorát, majd 
az Olt völgyében a XVI. századi Cozia kolostort. Bras
só felé az oltszakadáti evangélikus gyülekezetben is jár
tunk. A 140 tagú gyülekezet temploma az 1977-es 
földrengés idején súlyos károkat szenvedett és kívül
ről mindmáig teljes felújításra szorul. Brassóban a 
frissen elkészült evangélikus gyülekezeti központ ven
dégei voltunk. Raduch Zsolt esperes meghívta az egy
házmegye lelkészeit és a többi felekezet képviselőit. 
Elmondották, hogy Brassóban különösen is jó az egy
házak közötti viszony, a többségi ortodox egyházat is 
beleértve. Megtekintettük a híres Fekete-templomot 
is, amelyet német támogatással renoválnak -  a szász 
evangélikus gyülekezetnek már csak 1400 tagja van. 
Visszafelé a XVI. század végi sinaiai kolostor vendé
gei voltunk, amely a pátriárka nyári rezidenciája, és 
megcsodálhattuk a képekről jól ismert királyi (mese) 
kastélyt.

Az elutazás napján a küldöttség látogatást tett 
Teoctist pátriárkánál. Bukarestben a Patriarkátus ven
dégei voltunk. Mindkét fél hangsúlyozta a Szentírás 
közös tanulmányozásának gazdagító hatását. „Mind
annyian keresztények vagyunk, ez a legfontosabb” 
-  mondotta a pátriárka. -  Az utolsó program pedig 
Szűcs Ferenc nagykövettel folytatott beszélgetés volt, 
itt is különös tekintettel az egyházi ingatlanok vissza
adására.

Folytatás jövőre Budapesten!
Dr. Szentpétery Péter

Június 21-én, szombaton még kiváló elő
adással tette emlékezetessé a Zsinat záró ülé
sét dr. Andorka Rudolf professzor. Egész életé
ben egyházunk hűséges aktív tagja volt, egy
háztörténészek feladata lesz értékelni zsinati 
világi elnöki ténykedése jelentőségét

Június 30-án, hihetetlen lelkierővel, önfegye
lemmel viselt hosszú szenvedés után hunyt el, 
megbékélve, az Isten kegyelméből szerettei, 
köztük háromhetes kisunokája, körében. Élet
műve méltatására visszatérünk.

Temetése július 10-én csütörtökön, 15 óra
kor lesz a Farkasréti temetőben.

A koszorúmegváltást a MEVISZ Bárka-cso
port 11705008-20409597 számú számlájára 
kérjük.

Családja gyászában egész egyházunk osztozik.

A SEGÍTSÉGRE SZORULÓK SEGÍTÉSE
Új szeretetotthon Nyíregyháza-Kertvárosban

Szabadtéri istentisztelettel avatták fel a szeretetotthont

Nyíregyháza és környéke jelleg
zetes településrendszerben élt 
hosszú évszázadok óta. A város 
környéki tanyarendszer, az úgyne
vezett „tanyabokrok” vették körül 
a város magját. Természetes dolog 
volt, hogy az egyház is alkalmazko
dott e bokor rendszerhez és majd
nem minden ilyen központban egy- 
egy iskolával adott spirituális és 
szellemi hátteret az ott lakóknak. 
Az elmúlt évtizedek során ez a tele
pülésrendszer megváltozott. A  bo
kortanyák elvesztették jelentőségü
ket, az iskolásokat a varosba vitték 
be, a fiatalság családot alapítva 
szintén a városba költözött. Ezáltal 
a bokrok iskolaépületei is elvesztet
ték jelentőségüket. Némelyik meg
maradt az egyház tulajdonában és 
istentiszteleti helyként használták. 
A többit államosították.

A város nyugati peremén ki
épült a Kertváros. Ezen a részen és 
még 16 bokorban élő evangéliku
sok megalakították a Nyíregyháza- 
Kertvárosi Evangélikus Egyházköz
séget, amely 1992-ben önállósult. 
Központja az ÉLIM Gyermekott
honban van.

A rendszerváltás után több ta
nyai iskolát visszakaptak, vagy 
visszavásároltak. Az egyik ilyen is
kolában a Benkő-bokorban építik ki 
a gyülekezet diakóniai központját. 
Az otthon a gyülekezet egykori lel
készének Joób Olivérnek a nevét 
vette fel, akinek emlékét még ma is 
hálás szeretettel őrzi a gyülekezet. 
Elgondolásuk szerint itt idős, ma
gányos tanyasi emberek gondozá
sát, megsegítését fogják végezni és 
a későbbi evek során több irányban 
terveznek bővítést. 1996 januárjától 
működik itt egy konyha -  jelenleg 
naponta több, mint 60 idős ember
nek juttat meleg ebédet. Ez évben 
kezdi meg szolgálatát a „fogyatéko
sokat foglalkoztató napközi otthon”

-  melybe a városból naponta szállít
ják majd ki a rászorulókat. Itt az 
asszonyokat hímezésre, kézimun- 
kázásra és más női foglalatosságra 
tanítják és segítik szakképzett okta
tók, a férfiak pedig famegmunká
lást és más férfiaknak való munkát 
tanulhatnak, szintén képesített ok
tatóktól és természetesen ki-ki a 
maga képességeinek megfelelően.

Az otthon felszenteléseire június 
14-én, szombaton került sor. Sza
badtéren tartott istentiszteleten sokan 
jöttek össze a bokrokból, a város
ból, a szomszéd gyülekezetekből és 
még Finnországból, Paltamoból is 
volt egy küldöttség: Veikko Väisä- 
nen a gyülekezet felügyelője és Toi- 
vo Seppünen a gazdasági vezetőjük.

Az istentiszteleten D. Szebik Im 
re püspök ApCsel 10,34-35 versei 
alapján prédikált. Megemlékezett 
Joób Olivérről, aki a gyülekezetben 
élő hittel, sugárzó tekintettel, a 
szeretet cselekedeteivel szolgált. 
Neve az otthon számára is irány
jelző: így tegyen az otthon is.

A Szentlélek egyszerre kezdett 
munkát Koméliusz és Péter szívé

ben és nyilvánvalóvá tette mind
kettőjükben, hogy Isten mindent 
értünk adott. Nincs hát helye sem
miféle személyválogatásnak, bárki, 
bárhonnan jön, egyenlő távolságra 
van. Csupán a segítségre szorulás a 
fő. Kérdés -  megtesszük-e azt, ami 
tőlünk telik. Az igazságosságnál is 
több a minden értelmet meghala
dó szeretet. Ennek legyen fényjele 
ez a két épület!

A gyülekezet énekkarának szol
gálata, komoly felkészültségről 
tett tanúbizonyságot. A szabadté
ren feldíszített oltár és az egész is
tentiszteleti hely szorgos kezek 
hozzáértő munkáját, de még in
kább szeretetét tükrözte. A régi 
szeretettel vették körül a Joób csa
lád megjelent tagjait. Az időjárás 
is kedvezett az alkalomnak, így 
hosszú ideig, a délutánba nyúlóan 
ismerkedtek, beszélgettek és em
lékeztek a gyülekezet tagjai és bi
zonnyal magukkal vitték az ünnep
ségről a mindenütt, mindenáron és 
mindenkin gyakorolható szeretet
szolgálat fontosságát.

T.

VAJDASÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZI 
KÜLDÖTTSÉG LÁTOGATÁSA

Június 16-17-én a Jugoszláviai Ágostai Hitvallású Szlovák Evangélikus 
Egyház küldöttsége kétnapos látogatást tett egyházunknál. A  küldöttséget 
J á n  V a l e n t  püspök vezette, tagjai voltak D o l i n s z k y  Á r p á d  ma
gyar evangélikus gyülekezetek esperese, D o l i n s z k y  Á r p á d  n é  bajsai 
lelkész és Ján Kouár lelkész Bácskapalánkáról.

A  tárgyaláson egyházunk részéről D . d r. H a r m a t i  B é l a  püspök
elnök D . S z e b i k  I m r e  püspök T á b o r s z k y  L á s z l ó  esperes, 
S z i r m a i  Z o l t á n n á  külügyi osztályvezető vett részt és d r. G ö r ö g  
T i b o r  Európa titkár képviselte a Lutheránus Világszövetséget.

A  tárgyalás eredményeképpen Szándéknyilatkozatot írt alá a két küldött
ség vezetője, melyben körvonalazták további együttműködésük irányát és te
rületeit. A  Szándéknyilatkozatot e helyen adjuk közre:

SZÁNDÉKNYILATKOZAT

A Magyarországi Evangélikus 
Egyház és a Jugoszláviai

Ágostai Hitvallású Szlovák
Evangélikus Egyház közötti 

együttműködésről.

Istennek hálát adva, a közös tör
ténelem ismeretében és a világ 
iránti együttes felelősségünk tuda
tában kinyilatkoztatjuk szándé
kunkat az egyházi élet különböző 
területein való együttműködésre 
azzal a céllal, hogy:

1. közösen erősebben támogas
suk Isten misszióját egyházaink új 
munkaterületein és segítsük a nyel
vi kisebbségek közötti munkát.

2. együtt dolgozzunk egyháza
inkban az Európa-ház felépítésé
hez való hozzájárulásként az euró
pai egység irányában.

Az együttműködés formái:
1. rendszeres kapcsolattartás (lá

togatások) az egyházak vezetői kö
zött,

2. ösztöndíjak teológiai hallga
tóknak Pozsonyban és Budapesten 
rövidebb-hosszabb tartózkodásra, 
vendégelőadások,

3. lelkészek és tanárok küldése 
szükség, terv szerint, igehirdetői 
helyek a kisebbségi nyelvterületen,

4. szükség és lehetőség szerint 
könyvek, szakirodalom, újságok, 
folyóiratok küldése,

5. üdültetés,
6. különböző szakcsoportok 

együttműködése (tanárok, diákok, 
ifjúság, diakóniai munkások, evan- 
gélizátorok, énekkarok stb.),

7. látogatási programok,
8. meghívás továbbképzésre, 

szemináriumra, konferenciára,
9. levéltárak, könyvtárak cseréje,
10. ökumenikus és nemzetközi 

eseményeken való tevékenység 
előtt megbeszélés, egyeztetés,

11. különböző segítségnyújtás.
Ajánljuk, hogy ezt a Szándék-

nyilatkozatot egyházaink illetékes 
testületéi legközelebbi ülésükön 
erősítsék meg.

Budapest, 1997. június 17.
Dr. Harmati Béla s. k. 

püspök-elnök
Magyarországi Evangélikus Egyház

Mag. Ján  Valent s. k. 
püspök

Jugoszláviai Ágostai Hitvallású 
Szlovák Evangélikus Egyház

*

Vyhlásenie o spolupráci 
Evanjelicko-Iuteránskej cirkvi 

v Ma arsku a Slovenskej 
evanj. a. v. cirkvi v SR. 

Juhoslávii
Vo v acnosrti k Bohu, vo vedomi 

spolocnych dejin a dnesnej spoloc- 
nej zodpovednosti za svet tymto

vyhlasujeme umysel spolupraco- 
va» v rozlicnych oblastiach cirkev- 
nehého zivota s cie om:

1. aby sme silnejsie spolocne 
podporovali Boziu misiu v novych 
oblastiach práce a pri práci pre 
jazykové mensíny v nasich cirk- 
vách.

2. spolupracova» medzi nasimi 
cirkvami ako prispevok k vystavbe 
európskeho domu v smere do 
Európskej unie.

Formy kooperácie:
1. pravidelné kontakty (návste- 

vy) vedeni cirkvi
2. stipendiá pre studentov teoló- 

gie v Bratislave/Budapesti, krátko- 
dobé a dlhodobé pobyty, hos»ov- 
ské prednásky

3. vysielania farárov a ucite ov 
potreby, casového plánu a kaze- 
te skych miest v reciach mensin

4. pod a potreby a moznosti 
zasielania knih, obdomej litera- 
túry, novin a casopisov

5. rekreacné pobyty
6. spolupráca speciálnych sku- 

pin (ucitelia, ziaci, mládez, pracov- 
nici diakonie, evanj elizátori, spe- 
vokoly)

T. návstevné programy
8. pozvania na skolenia, semi- 

náre, konferencie
9. archívnictvo, kniznice
10. dohovory pred úcas»ou na 

ekumenickych a medzinárodnych 
aktivitách

11. rózna pomoc.
Odporúcame, aby
toto vyhlásenie úmyslu bolo pot- 

vrdené príslusnymi grémiami 
oboch cirkvi na najblizsej schodzi.

V budapesti 17. juna 1997

D. dr. Harmati Béla 
predsedajúci biskup 

Evanj.-lut. cirkvi v Ma arsku

Mag. Ján  Valent, biskup 
Slovenskej evaqjelickej 

a.v. cirkvi v. S.R. Juhoslávii



Evangélikus EU.

ijífo GYERMEKEKNEK

A sápadt holdféoyben 
látom a három fenyőt 
és a romos várat 
az ösvény mellett.
Arra kell elhaladnom.
Teljesen egyedül vagyok.
Vqjon felfedeznek a rabló lovagok?
Fütni kezdek.
Az ösvény fölött bagoly huhog, 
a mocsárból kuvik keserves hangja hallik. 
Lépteket hallok a hátam mögött, 
könyörtelenül közelednek.
Nem merek hátrapillantani, 
egyre gyorsabban rohanok, 
váratlanul megbotlok egy buckában és 
... felébredek.
Csak egy rossz álom volt.

Istenem,
adj jó  éjszakát,
hogy ne kelljen rettegnem.
Segíts,
amikor félek a sötétben.

Josef Osterwalder

„FOLYTATÁSA KÖVETKEZIK”

Egy g yerm ek keres i o tth o n á t
6 . rész

Ismét elérkezett a vakáció. „Még négy hét, és haza
utazunk”, mondogatták mindenfelé Roangban a diá
kok. Végül már a napokat lehetett számolni: „még ti
zennégy, tizenhárom, nyolc...”

Egy este, mikor Gudrunt ágyba fektettem, kicsit to
vább időztem vele. Beszélni szerettem volna vele: 
„ Gudrun, tudod, hamarosan megkezdődik a szünidő, és 
a barátnőid mind hazautaznak. Akkor mi is hazautaz
hatunk. ”

Először egyetértőleg bólintott, de később mégis az 
eszébe jutott valami: „De nekünk hol van a haza? Mi 
hová utazunk?” Megpróbáltam elmagyarázni neki: 
„Németországban. Tudod, hogy karácsonykor mindig 
Németországból kapunk csomagot a rokonoktól, akik 
leveleket is írnak olykor. Mi is ott vagyunk otthon. ”

Gudrun napokig mesélte barátainak, hogy ő is ha
zautazik, Németországba. Lassan eljött a csomagolás 
ideje. Nekem is könnyek szöktek a szemembe, amikor 
arra gondoltam, hogy ha csak egy időre is, de el kell 
búcsúzni növendékeimtől. Gudrun nem hirdette már 
nagy hangon, hogy örül annak, hogy elutazik. Halkan 
kérdezte: ,Anya, tulajdonképpen mért kell nekünk Né
metországba menni?”„Tudod, az én barátaim Német
országban élnek, és szeretnék egyszer találkozni velük. ” 
-  válaszoltam. „De az én barátaim meg mind itt élnek! 
Úgyhogy azt hiszem, egyedül kell, hogy utazz!” -  felelte 
Gudrun.

Úgy tűnt, ezzel el is intézte a dolgot, újra nyugodt 
volt. Nekem viszont egyre nehezebb volt a hazaútra 
gondolni. Hát nincs igaza? Roangban mindenki is
merte és szerette őt.

Németországban viszont minden idegen volt szá
mára. De legfőképpen az emberek.

A diákok kettő híján mind elutaztak. Akik marad
tak, segítettek nekünk a készülődésben. Gudrun nem 
akart bemenni az üres iskolaépületbe. Magányosan 
üldögélve rajzolgatott: kígyót, paradicsommadarat, 
kókuszpálmát. Az indulást megelőző napon elgondol
kodva állt meg az egyik bőrönd mellett. Hirtelen rá
vetette magát, és szívszaggató sírásba kezdett. Az

egyik lány vigasztalóan ölelte át: „Ne sírj, ” simogatta 
szelíden Gudrun szőke fejét „csak a bőröd utazik Né
metországba, a szíved itt marad velünk. ”

Elérkezett a búcsúzás pillanata. A kikötőbe vivő 
utat ezernyi látnivaló szegélyezte. Az út szélén ott állt 
a falu apraja-nagyja. Egy öreg megáldotta Gudrunt és 
engem, így bocsátott bennünket útra. A  kikötőben a 
„Szimbang” várt ránk. Néhány óra múlva a laei repté
ren voltunk. Onnan indultunk tovább Ausztrálián ke
resztül Európába. Gudrun csendben fogta nagyapja 
kezét. Mikor be kellett szálljunk, ismét zokogásban 
tört ki. Hisztérikusan csapkodott maga körül. Egy 
utaskísérő sietett a segítségemre. Együtt vittük fel 
Gudrunt a repülőgépre.

„Borzasztó volt, akár egy rabszállítás.” így mesélte 
el később a nagymama a látottakat. Valóban borzasz
tó volt. Mintha csak kitéptük volna egy gyermekszív 
gyökereit a saját otthonából.

Irmgard Bergmann nyomán

f i a t a l o k n a k

A bűnből kinőtt fa
A mai világban nap mint nap ta

lálkozunk olyan helyzeteKkel, 
amelyek az „ős ellenség” folyama
tos jelenlétére utalnak. A csalárd
ság szinte életünk mozgatórugójá
vá vált. Ha valaki jól körülnéz, 
nem is kell messzire mennie rossz 
példáért, hiszen a legegyszerűbb 
példa erre a test és lélek másságá
ból adódó konfliktus, és annak kö
vetkezményei. A lelki élet legalap
vetőbb megnyilvánulási formája 
Jézus és a Jézus által megváltott 
ember, a testcentrikus életé pedig 
az „óember”, aki nem hisz.

Mivel az ember csak önmaga le
het, ezért csak önmagát adhatja, 
mint ahogy,,... minden jó  fa  jó  gyü
mölcsöt terem, a rossz fa  pedig rossz 
gyümölcsöt terem”. Ezt mondja en
nek a vasárnapnak az evangéliuma 
is. Vigyáznunk kell tehát a rossz 
gyümölcsöt termő fákkal, mivel 
ezek nem kívánt irányba sodorhat
ják életünket. A  rossz gyümölcsöt 
termő fa fogalma alatt a hamis 
prófétákra gondoltam a szó fizikai 
és elvi értelmében egyaránt. Az 
ember alapvetően a „fiúság lelkét” 
kapta és nem a „szolgaság lelkét”. 
Ez azt feltételezi, hogy az ember a 
jó fa gyümölcséből kell hogy fo
gyasszon. Ám ha valaki a rossz fa 
gyümölcséből eszik, a „szolgaság 
lelke” jut neki osztályrészül.

A „fiú” atyja kérésének enge
delmeskedve szeretetet kap, ez 
pozitív irányba tereli. A  „szolga” 
ura parancsainak engedelmesked

ve legfeljebb dicséretet, ez általá
ban negatív irányba terel. Erre a 
mai világban rengeteg példa fel
hozható. Pénzhajhászas, káros 
szenvedélyek, bűnözés -  mind
mind azok a jelek, amelyek a rossz 
előretörését mutatják. Ázok, ame
lyek már Isten alapvető törvényei
nek, a Tízparancsolatnak is ellent
mondanak, és ez csak három té
makör a rossz gyümölcsök közül, 
melyek mind a parancsolatok ellen 
vétenek. Az ilyen és ehhez hason
ló problémák a „szolga lélek” je
lenlétét bizonyítják.

A pénz mit mondana, ha beszélni 
tudna? „Nélkülem nem tudsz élni, 
élj értem! Dobj el mindent értem!” 
A lélek nélküli ember mit csinál er
re? Magát és másokat nem kímélve 
hajszolja a pénzt. Ha tisztességes 
úton nem megy, majd megy tisztes
ségtelen úton. Ezzel szemben Jézus 
mit mondott a pénzről és a javak
ról? Az adakozik igazán, aki az 
utolsót adja, aki nem biztos benne, 
hogy lesz neki, vagy nem tudja, hogy 
lesz-e, de odaadja az utolsót is.

A szenvedélyeknek tulajdon
képpen nem szolgái, hanem rabjai 
vagy rabszolgái vannak. Akik ilyen 
csapdába kerülnek, elsősorban ra
bok, hiszen csak nehezen, vagy 
egyáltalán nem tudnak szabadulni 
börtönükből. Másodsorban szol
gák, mert egy bizonyos idő után 
parancsok szerint élnek. Mit mond 
erre Jézus? „Boldogok a tiszta szí- 
vűek, mert meglátják Istent. ” Kitűzi

elénk a lelki célt, hogy feledjük a 
földi élet csalárdságait.

Mindezek eredőjeként a harma
dikként emlegetett rossz gyümölcs 
a bűnözés. A bűnözés olyan hamis 
próféta, amelynek földi vonásai is 
vannak, így nyugodtan nevezhet
jük a csalárdság istenének. Itt a 
bűn vezérli az embert arra, hogy 
másokat bűnbe vessen, bár vannak 
olyan esetek, amikor a bűn által 
vezérelt ember követi el a cseleke
detét, de nagyrészt mégis a bűn ál
tal csapdába csalt ember próféciái 
juttatnak bűnbe más embereket is. 
A bűn parancsol az embernek: 
„Ölj!”, és a bűnös ember öl -  
„Lopj!”, és a bűnös ember lop.

Mindezekkel szemben -  sajnos 
kisebbségben -  élnek azok az em
berek, akik a „fiúi lelket” válasz
tották, akiknek nem uraik paran
csolják, hogy mit csináljanak. Jé
zus kérései szerint cselekszenek, 
Aki meghalt értünk, és fölvitte bű
neinket a keresztre. „A jó fa jó 
gyümölcsöt terem.” Á keresztfa 
nem egyszerűen jó fa, hanem a 
csodák fája, hiszen csoda eredmé
nye, amikor a bűnből kinőtt fa, 
amely az emberiség bűnéből nőtt 
ki, mégis jó fa és jó gyümölcsöt 
hoz. Hiszen Jézus azzal, hogy föl
vitte bűneinket a keresztre, meg
szabadított minket a bűntől és ha
láltól. Ez az a fa, amelyre ha vetjük 
bűneinket, tudhatjuk, hogy azok 
megbocsáttatnak!

Plauschin István

Gondolatok 
egy találkozóról...

Ha csónakunkkal rámerészkedünk az idő hömpöly
gő folyamára egy idő után eljutunk az elmúlás örök 
alkonya által szegélyezett Bermuda-háromszöghöz. E 
misztikus világ úgy nyeli egymás után az évszázadok 
hosszú sorát, mint ahogy tavaszelőn, kikeletkor szen
ved vereséget Tél tábornok hó-hadserege. Itt „tűnt 
el” a XVI. sz. is. AlZ a 100 év, mely magával hozta a re
formáció viharát, és amely faltörő kosként megre- 
pesztette az egyház örökké tartónak hitt, addig vi
szonylag masszív szerkezetű falait. A lyukak és repe
dések mentén új tanok és eszmék préselték át magu
kat és lavinaszerűen ömlöttek rá a világra. A falak 
építőmunkásai mindent elkövetnek, hogy a réseket 
némileg szűkítsék, vagy az áramlást akadályozzák, bár 
tudják, hogy az eredeti állapot már vissza nem állítha
tó. -  A falon keletkező hiány pótlására adnak kiváló 
lehetőséget az ökumenikus alkalmak.

Ilyen lehetőségre nyűt alkalmuk mindazoknak, 
akik május 31-én ellátogattak a Nádasdi Evangélikus 
Gyülekezetbe. Kőszeg, Nemeskolta, Mesterháza, 
hogy csak néhány helységnevet említsek, ahonnan 
„elzarándokoltak” Nádasára. Evangélikusok, katoli
kusok, reformátusok, több mint 150 vendég élvezhet
te a nádasdiak vendégszeretetét. Találkoztam olya
nokkal, akik 10 évvel ezelőtt szintén részt vettek egy 
asszonytalálkozón ugyanitt. Éneklés (énektanulás) az 
alsósági evang. lelkész vezetésével, aki néhányszor ezt 
csellóval kísérte. ínycsiklandozó sütemények, finom 
„itókák”, jóízű beszélgetések jellemezték a nap dól- 
előttjét. A vendéglátók még egy előadással is kedves
kedtek az összegyülfckezetteknek. A  meghívott elő
adó Keveháziné Czégényi Klára volt, aki a nők moz
galmairól beszélt. Beszámolt arról, hogy a Nőszövet
ségnek mind az öt kontinensen vannak tagjai, akik az 
ökumené égisze alatt munkálkodnak. Hangsúlyozta a 
közös út fontosságát, elmondta, hogy szerinte több ta

lálkozót kellene szervezni, pl. imanapokat. Kihangsú
lyozta a hitnek az emberi életben betöltött szerepét, 
nyomatékosítva azt, hogy hinni kell, mindenekelőtt 
Istenben kell bízni. Ha rá figyelünk és megtartjuk igé
jét, akkor nem számít, milyen felekezet közösségében 
csurgatták fejünkre a keresztvizet. Szó esett a mozga
lom történetéről is. Megtudtuk, hogy a nők világima- 
napjának kezdeményezése Magyarországon 1980-ra 
kanyarodik vissza, Debrecenbe.

Miután ízelítőt kaptunk a nők megmozdulásairól, 
Rác Miklós lelkész vette át a szót. Mondanivalója 
aköré a gondolat köré összpontosult, hogy jó az Isten
hez tartozni.

Vendégeink ezután „kalóriapótlást” kaptak egy 
igazán jó gulyás formájában.

A  délután egy igényes, színvonalas zenei csemegé
vel indult. Az egyházasrádóci ökumenikus férfikórus 
előadásában hangzott el egy csokor ének. Istenről és 
a hívő életről. A  kórus vezetője Szakály Péter refor
mátus lelkész. Majd egy időre ismét a beszélgetések, 
közben sütemények és üdítők kerültek terítékre.

Az egész egyházmegyét meghívó asszonytalálkozó 
kezdő áhítatát Rác Mudósné, a zárót pedig Szarkáné 
Haga Éva tartotta.

Végezetül néhány vélemény és gondolat: Mester- 
házy Sámuelné gondnok, Mesterházáról érkezett: Ez 
egy nagyon jó  alkalom, ha lett volna hely a buszban, 
az unokámat is elhoztam volna. Palányi Judit tanuló, 
Nemeskolta: Szeretek ilyen, és ehhez hasonló rendez
vényeken részt venni, mert lehet beszélgetni, könnyen 
lehet ismerkedni. Az éneklés tetszik a legjobban. Né
meth Zoltánné, Nádasd: Örülök ennek a rendezvény
nek, bár lehetett volna több nádasdi.

Az asszonytalálkozó, melyen nevével ellentétben 
férfiak is részt vettek, remekül sikerült. Remélem, 
hogy a vendéglátók vendégszeretetének hírét messze 
elviszik, és pár év múlva ismét összejövünk, erősítve ez
zel az ökumenét, hogy közösen figyelhessünk Istenre.

Gaál Péter 
gimn. tanuló

Két könyv -  Hatvanból, Hatvanról
emény-Dittel Lajosnak, a szenvedélyes szorgalom
mal kutató és publikáló helytörténésznek két köny

vét vehettük kézbe a közelmúltban; mindkettő helytörté
neti cikkeinek, ismertetéseinek, tanulmányainak a gyűj
teménye -  Hatvanból, Hatvanról.

*
(I.) „ Szemelvények Hatvan történetéből. ” Ez a gyűjte

ményes kötet Demény-Dittel Lajos és Kovács Gábor 
társszerzők közös munkája. (Kovács Gábor nemcsak 
helytörténeti, hanem filozófiai vonalon is dolgozik, pub
likál)

A  cím mindhárom szava egyaránt hangsúlyos.
S z e m e l v é n y e k  Hatvan történetéből. A  kötet két 

szerzője nem törekszik a teljességre, hanem „hosszmet
szetben ” mutatják be a kisváros múltjának jellemző ese
ményeit, epizódjait. A  „Bronzkori lakótelep Hatvanban 
-  a hatvani kultúra” (1.) című írással indul a kötet, és a 
„Hatvan lélekszámúnak alakulása” (185.) című kimu
tatással zárul. Közben pedig kisebb-nagyobb „jelzőlám
pák” „gyulladnak fe l”, és jelzik a település fejlődésének 
egy-egy jellemző eseményét, pl.: viszály a bordézsma 
ügyében ..., Hatvan sikertelen ostroma ..., a kapucinus 
rend letelepedik ..., pestisjárvány tizedeli a lakosságot 
..., a hatvani csata ..., Deutsch cukorgyárat alapít..., 
megjelenik a rádió ..., evangélikus templomot építenek 
(110.) ..., amerikai repülőgépek bombázzák Hatvant 
..., a város képviselőtestületének határozata az emberi 
jogok törvénybeiktatásáról..., a Dózsa és Petőfi Terme
lőszövetkezet aratási versenye ..., a kórház ..., szabály
zat és utcanév-változtatások... stb.

Szemelvények H a t v a n  történetéből. A  helytörténeti 
jelleg érvényesítése sikerült! A z 1945. tavaszán várossá 
lett település élete, problémákon, nehézségeken, tragikus 
helyzeteken Is átívelő fejlődése nem töretlenül vezetett e 
kedves, hangulatos kisváros jelenéhez, a vasúti, kereske

delmi, ipari és kulturális központ kialakulásához! A  
„hatvani lakosság” megjelölés: az „olvasztótégely”, a 
„kohó” hatását jelenti! „Itt a legszebb egyetértésben él
nek a különböző felekezetekhez tartozó polgárok . . .” 
(iyAz új prépost-plébános, Odray Coelestin érkezése” 
(52.) c. cikkből.) Ez az 1901-ből való megállapítás jele
nünket is jellemzi!

Szemelvények Hatvan t ö r t é n e t é b ő l .  Jellemző, 
helytörténeti adalékokkal, sőt: kuriózumokkal segíti 
nemcsak az információtöbbletet, hanem gazdagítja a 
történettudományt is. A  kötetnek vannak olyan megálla
pításai, adatai, amelyek segítik a történettudományt a 
tisztább, árnyaltabb látásban.

A  kötet belső borítóoldalain elhelyezett ízléses, színes 
térképek, és a felhasznált irodalom jegyzéke a további 
tájékozódást szolgálják.

(Demény-Dittel Lajos-Kovács Gábor: „Szemelvé
nyek Hatvan történetéből. ” -  Hatvan, 1993.)

*

(II.) Szerzőnk másik könyve lendületesen folytatja a 
„kínálatot”; immár 9, témakörök szerinti csoportosítás
ban.

A  hívő, keresztyén ember a „ Templomainkról. . .” (42. 
SZ.-48. sz.) szóló részt olvassa különleges figyelemmel és 
érdeklődéssel. A z óhatvani és az újhatvani katolikus 
templomról, a plébániaházakról, a református temp
lomról, és az egykori zsinagógáról szóló érdekes ismerte
tések társaságában, szép cikkben kapunk tájékoztatást 
az evangélikus templomról és gyülekezetről (47.). Orszá
gos, sőt: külföldi gyűjtés tette lehetővé a templom felépí
tését 1935-ben, S á n d y  G y u l a  tervei alapján, 
S z t e h l o  G á b o r  szolgálata idején. A  háborús pusz
títások nyomait csak részben sikerült megszüntetni, de 
újabb beépítéseket is végezhettünk a templomnál és a 
lelkészlakásnál. A  templom külső falán, a helyi Önkor

mányzat ajándékaként, terrakotta tábla emlékeztet 
Sztehlo Gáborra.

Egyháztörténeti érdekesség az első hatvani török irat. 
Ez 1555. március 5-14. között készült, és arról szól, 
hogy Gyöngyös város bírái, valamint a gyöngyösi katoli
kusok és a gyöngyösi lutheránusok képviselői megegyez
tek a település négy templomának használatáról: a 
Szent Orbán tiszteletére szentelt kápolna és a Szentlélek- 
kápolna a lutheránusoké lett, a Szent Bertalan-templom 
és a ferencesek Sarlós Boldogasszony-temploma a kato
likusoké maradt (8.).

A hatvani uradalom,ttárgyalása kapcsán megemlített, 
lutheránus Ottlyk György főudvarmester, a kuruc gazda
sági tanács alelnöke (13.) valószínűleg a nemrég elhunyt 
Ottlyk E m ő püspök, professzor őse. Szerzőnk érdekes, 
Hatvanra vonatkozó részletet közöl Bél Mátyás leírásá
ból (15.).

A  függelékként csatolt „Kiadatlan kéziratok és pálya
m űvek” jegyzéke a szerző eddigi munkásságát jelzi.

(Demény-Dittel Lajos: „Helytörténeti tanulmányok 
Hatvan múltjából. ” -  Hatvan, 1995.)

*

A  két könyv ugyan nem került könyvesbolti forgalom
ba, de az érdeklődők a város közintézményeiben, és kul- 
túrközpontjaiban, könyvtárában hozzájuthatnak

A z első könyv kék és a második sárga borítója egy
más mellett utal a város címerének alapszíneire.

A  lektorok, kiadók nyomdászok és a mecénások jó  
munkát végeztek de a „nyomda ördöge” is dolgozott: a 
jó  néhány, értelmezést nem zavaró sajtóhiba jelzi.

A  hazaszeretet, a felelősség az elkötelezettség mindig 
a lakóhelyen, a szűkebb pátriában kezdődik és vizsgá
z i k - a  miénk Hatvanban. Mindkét kötet jó  segítség en
nek erősítésében, hogy sokan érezhessék és elmondhas
sák:

Jó i t t  élni! •
B.B.

OTT ÁLL A VALÓSÁGBAN
Portréfilm 2 részben 

a templomépítő Józsa Mártonról
1986-ban, az akkor 69 éves Józsa Márton nyugdíjas 

evangélikus lelkész Siófokra került, hogy -  tervei sze
rint -  egy évig helyettesítse Chicagóban tanuló ke
resztfiát. Ebből az egy évből nyolc lett, mert itt és ek
kor találkozott élete legnagyobb feladatával, egy 
magára találó város és gyülekezete szándékával: a 
gyülekezet és a külföldről idelátogató evangélikusok 
méltó otthonának megépítésével. Többéves, kemény 
munkával, a finnországi evangélikusok adományaiból 
és sok jóakarattá ember segítségével 1990-ben készült 
el a templom, majd a papiak és a gyülekezeti ház. Eh
hez -  az akkor még igencsak kockázatos -  kezdemé
nyezéshez Józsa Márton megnyerte Makovecz Imre 
építészt, akinek a siófoki volt az első megvalósuló 
templomterve.

A Duna Televízió által készített filmben Józsa Már
ton építkezésekben és fordulatokban bővelkedő éle
téről beszél, így a munkácsi papiak, az 1956-ban fel
szentelt tokorcsi templom építéséről, celldömölki 
éveiről, ahol családjával együtt 33 évet töltött. Élet
műve egy a közügyek terhét vállaló ember gazdag 
életútja. Elhivatottságának bizonyítékai azok a hajlé
kok, amelyek -  bár egy „öregember álmai”, ahogy 
könyvében olvashatjuk -  ott állnak a valóságban.

Tfemplom- és közösségépítő munkásságáért a Ma
gyar Művészeti Akadémia, 1996-ban Józsa Márton
nak ítélte, az akkor elsőízben kiadott akadémiai 
aranyérmet.

Szerkesztő: Kováts Flórián 
Rendező: Sipos András 
Operatőr: Nagy Attila János 
Zeneszerző: Sulyok Imre 
Vágó: P. Kovács Gyula 
Gyártásvezető: Maitz Gábor 
Főszerkesztő: Lehoczky László
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„...H O G Y  SZÓ T ÉRTSÜNK EGYMÁSSAL”

A megújulás útján az egység felé
A kato likus egyház (2.)

Mindnyájan tudjuk, mennyit 
romboltak a lelkekben az elmúlt 
évtizedek. Már csak ezért sem 
folytathatta 1990 után, a vissza
nyert szabadságban egyházunk 
ott, ahol 1948-tól korlátok közé 
kényszerítették.

Az újrakezdés szép példáit 
láthatjuk a szerzetesközösségek 
erőfeszítéseiben. Őket érte talán 
a legnagyobb csapás. Hármas fo
gadalmukkal (engedelmesség, 
szegénység, szüzesség) és közös
ségi életükkel nemcsak a hitbeli 
elkötelezettség példái kívánnak 
lenni, hanem fontos társadalmi 
igényeknek is megfelelnek. 
Gondoljunk csak a középkori 
szociális problémára választ kí
náló, úgynevezett koldulóren
dek (ferencesek stb.) stílusára: 
távol eső apátságok helyett a vá
rosokba települő közösségeikre. 
Az 1950 és 1989 közötti tiltás 
csak négy szerzetesrend műkö
dését tette lehetővé, azt is korlá
tozottan. Ma hazánkban 23 férfi 
és 54 női szerzetesrend kezdte 
újra tanító, betegápoló, szociális 
gondozó vagy szemlélődő életét. 
Legismertebbek közülük a Szent 
Benedek szabályait követő ben
cések, a talán legnagyobb szelle
mi mozgékonyságot mutató je
zsuiták (Jézus Társasága) és a 
mindig időszerűséget példázó fe 
rencesek népes közössége.

A magyar katolikus egyház
nak és szerzetesrendjeinek mint
egy 25 szociális otthona és kü
lönböző szociális és egészség- 
ügyi szolgálata működik (köztük 
2 kórház). Országszerte 39 kato
likus óvoda, 73 általános iskola, 
38 gimnázium, 13 szakközépis- 
kola/szakmunkásképző, 1 egye
tem és 4 főiskola áll a művelődés 
és nevelés szolgálatában a szer

zetesrendek és egyházközségek 
fenntartásában. 14 egyetemi és 
főiskolai, 16 középiskolai kollé
gium működik. Reményt keltő 
adatok, amelyek az igények és 
lehetőségek arányában fognak 
növekedni.

Egyházközségeink életében 
mind tevékenyebbek a világi hí* 
vek. Ennek oka nem csupán a 
paphiány, hanem a II. Vatikáni 
zsinat régi-új egyházképe, mely 
szerint a pápa, a püspökök, a pa
pok és a hívek együtt alkotják az 
egyházat. Mindenkinek a maga 
hivatása szerint kell részt vennie 
az egyház missziós és imádságos 
küldetésében. (Ezek egyike pél
dául a hitoktatás, amely templo
mi és iskolai keretben jól kiegé
szíti egymást. A részvétel növe
kedett, de nem változott a fel
adat: csak a gyerekek és fiatalok 
érdeklődését felkeltő nevelői 
magatartás és módszer emeli 
szívós munkával a létszámot.) 
Az egyházközségeken belül ki
sebb lelkiségi és apostoli csopor
tok sokszínű egységéhez sok lel
kipásztori tapintatra is szükség 
van.

Liturgiánk, istentiszteletünk 
lényegében ugyan nem, de a II. 
Vatikáni zsinat irányelvei szerint 
-  nyelvében, közösségi formái
ban nagyot változott. Legfonto
sabb része a szentmise, amelyben 
kitüntetett helyen áll a szó (ige), 
és hitünk szerint a kenyér-bor 
színében Krisztussal egyesülünk. 
Ezért a szentmise két fő része a 
tanító rész, valamint a Krisztus 
nagycsütörtöki megváltói önát
adását és annak nagypénteki be
teljesülését, a húsvéti megdicső
ülést valóságosan megjelenítő 
rész. Nem megismétlő, mert 
Krisztus áldozata egy és egyszer

s mindenkorra szóló, de a ke
nyér és bor színeiben megjelení
tő ez a liturgikus cselekmény, 
hogy minden kor minden hívő 
embere belekapcsolódhassék 
Annak akarata szerint, aki ezt 
mondta: „ezt cselekedjétek az én 
emlékezetemre!”

Még a régi, olykor műemlék 
templomainkban is a hívek felé 
fordult és közeledett az oltár, a 
modem templomokban pedig a 
hívek ülőhelyei egyenesen kör- 
beölelik azt. Gyakoribbakká vál
tak az egyszerű fehér liturgikus 
öltözékek. Mind liturgikus nap
tárunkban, mind templomaink
ban is gondunk van rá, hogy Jé
zus Krisztus megváltói művéhez 
kapcsolódó ünnepeink más tisz
telet -  például a szentek ünne
pei -  ne homályosítsák. (A szen
tek helyes tisztelete persze ép
pen a megváltói kegyelem művét 
építi bennük és példájukból akar 
meríteni a Krisztus-követéshez.)

A katolikus egyház úgyneve
zett zsinati megújulása a ‘60-as 
évektől kezdve a külső szemlé
lők körében számos „szenzációs 
újítás”-nak tűnt és félreértést 
keltett. Pedig nem először és bi
zonyára nem utoljára fordult elő 
az egyház történelmében, hogy 
újabb (nemritkán az őseihez 
visszanyúló) formákat, a kor 
„akusztikai viszonyainak” meg
felelőbb hangsúlyokat keresett 
az egyház az örök érvényű igaz
ság hirdetéséhez. A  II. Vatikáni 
zsinatnak a megújulásban az is 
fontos szempontja volt, hogy 
„életünk hívebben és egyértel
műbben tanúskodjék arról a ta
nításról és szeretettől, amelyet 
Krisztus hagyott ránk apostolai 
által.”

Rosdy Pál

Jobaháza
Bizonyára nem én vagyok az 

egyetlen, akinek a szíve erősebben 
dobog Jobaháza nevének hallatá
ra. Mert szép, kedves, meghatáro
zó emlékek újulnak meg, hogy 
együtt ünnepeljünk és örüljünk 
ennek a kedves, jelentéktelen Sop
ron megyei kicsiny falu népével, 
mikor öröméről olvasunk. Hiszen 
vagyunk még néhányan, egyre ke
vesebben, akik részére egyáltalán 
nem jelentéktelen emlék s nem ke
vés élmény fűződik Jobaházához.

Hiszen éppen hatvan évvel ez
előtt, 1937. március 31-től április 
8-ig éltünk ott, a soproni teológu
sok faluszemináriumának tagjai, 
meg néhányan érdeklődő teológus 
társak, hogy „falukutatást” végez
zünk. Velünk volt Voipio Marci, 
finn vendéghallgatónk is.

Négy kutatócsoportra osztva 
„dolgoztunk” Damay Ferenc ve
zetésével, dr. Ujszászy Kálmán 
sárospataki professzor könyve 
szerint, hogy feltárjuk e forgalom
tól távol eső kicsi falunak az éle
tét, munkáját, szokásait. Nem tu
dom, ki mit gyűjtött, hogyan vé
gezte el a rábízott feladatot. Soha 
nem került szóba, hogy a négy ku
tatócsoport vezetői összegezzék a 
csoportunk tagjai által gyűjtött 
adatokat, tapasztalatokat. Szemi
náriumunk vezetője, Damay Fe
renc, IV. éves sem szedte össze

„falukutatásunk” eredményeit, s 
nem jelent meg híradás sehol ar
ról, hogy a soproni evangélikus 
teológusok is végeztek, éppen 
Jobaházán, akkoriban divatos „fa
lut megismerő’’ munkát. Énreám 
a falu erkölcsi helyzetének vizsgá
lata volt bízva. Tétova és gyakor
latlan tapogatózásaimra minde
nütt igen merev és sértődött eluta
sításra találtam, ezért felhagytam 
az ilyen irányú ismeretszerzéssel. 
Úgy tudom, néhány kollégám igen 
ügyesen szedett össze falubeli 
pletykákból néhány csokorra va
lót, de igazán használható ered
ményt nem adtak ők sem. Az igaz, 
megtudtuk, hogy a falu úgy amint 
van, kisgazdapárti. Mégis a kor
mánypárti jelölt győzött. Többség
ben éltek ugyanis faluban azok a 
gazdák, akik valamilyen függőségi 
viszony miatt, pl. gyermekeik ta
níttatása, állásbeli elhelyezkedés 
stb. miatt jobbnak látták, ha a kor
mánypárti jelöltre voksolnak. Hi
szen a választás nyílt volt: minden 
szavazóról mindenki tudta, kire 
szavazott. Az illetékes hatóságok 
is. Ezért nem kockáztathattak a 
függőségben lévők.

Napirendünk szerint napközben 
segítettünk annak a gazdának, aki
nél szálláson voltunk. Igen barát
ságosan és nagy . szeretetettel fo
gadtak minket! Örömmel és nagy

pedagógiai türelemmel vették „se
gítségünket”! Néhányan az iskolá
ban segédkeztek. Este vallásos es
tet tartottunk, műsorral. Minden 
este más professzorunk tartott ige
magyarázatot. Nagy segítőkészség
gel és örömmel. Mindig jelen volt 
az egész falu.

Koczor Ferenc tanító úr nélkül 
azonban semmi sem sikerült vol
na! Neki köszönhetjük a táborozás 
sikeres és zavartalan lebonyolítá
sát. Igazi példaképe ő mai napig 
számomra az önfeláldozó, helyét 
és feladatát nagy hivatástudattal, 
meg felelősséggel ellátó névtelen 
„nemzet napszámosának”. Örök 
hála és köszönet Neki segítségé
ért!

Nem készült könyv, írásos be
számoló, nem került a nyilvános
ság elé Jobaháza élete. Mégis igen 
sikeresnek tartom jobaházi tábo
rozásunkat. Ha nem is maradt „tu
dományos” nyoma ottjártunknak, 
a résztvevők igen sokat tanultak, 
tanultunk. Láttuk a magyar falu 
népének életét, mindennapjainak 
munkáját, terheit, gondjait, meg a 
falu „szellemiségét”. A felbomlott 
ősi falusi kultúrának nyomát nem, 
de gondolkodását, felelősségérzet
ét, minden nehézségét, megpró
báltatását hősiesen vállaló elszánt
ságát megismertük. Elkötelezettjei 
lettünk egy életre a magyar falu
nak és népének, s ez segített lelki
pásztori munkánkban is.

Gömöry József

Hívő emberek a Szentírást nem
csak naponkénti lelki táplálékként 
szokták használni, hanem útmuta
tó eligazító igeként is, mind a taní
tás, mind a mindennapi élet dolgá
ban. -  A reformáció korában ha
zánkban az állandó hadakozás közt 
élő és adózó szegény népnek nem 
volt könnyű Bibliához jutni akkor 
sem, mikor már volt teljes magyar 
nyomtatott Szentírás. Lelki táplálé
kuk a hangzó prédikáció és az éne
kek mellett a káté volt. Hiszen a 
Kiskáté, amit még a második világ
háború után is szó szerint tudnia 
kellett a konfirmálkodó gyermekif
júnak, a Biblia legfontosabb és leg
világosabb szövegeit tartalmazza. -  
Későbbi káték összefüggésükből 
kiemelt igazoló mondásokra (dicta 
probantia) hivatkoztak.

Azonban a Szentírás Isten szava 
emberi szóban, ezért figyelni kell 
arra: ki, mikor, kinek, miért mond
ta azt az igét? -  Kiragadott íráshe
lyekkel kísértette Jézust is a Sátán. 
-  A szentírók más-más gondolko
dásmóddal vallják ugyanazt. 
Ugyanaz a szó jelenthet máskor 
mást, és ugyanazt a dolgot többfé
le szó jelentheti.

A tanbeli eligazítás alapja a meg
igazító ige, amely a bűnöm miatti 
kétségbeejtés után Isten bocsána
tának elfogadására és Megváltóm 
hálás szolgálatára indít.

Prófétai ige
Luther még nem ismerte föl, 

hogy az Ószövetségnek Ábrahám 
előtti időről szóló szövegei nem 
történelmi és természettudomá
nyos ismereteket közölnek, ha
nem koruk ismereteinek szintjén 
és vallásos-mesés (mitikus) mó
don, képes beszéddel (metafora) 
a múltról mondanak ki Isten Lei
kétől indított hívő bizonyságtételt.
-  A bibliai őstörténet betű szerin
ti értelmezését sok komoly hívő 
vagy tájékozatlanságból, vagy „Jé
zus pólyája” tekintélyének féltésé
ből követi. -  Ha Mózes a mai tu
dománynak megfelelő formában 
szól, kortársai számára lett volna 
érthetetlen. -  Egyébként mai is
mereteink magyarázatot adnak 
olyan eseményekre, amelyeket 
nemrégen mesének véltek. Hogy 
ezek az igen kis valószínűségű ese
mények megtörténtek, az maga
sabb értelem és erő jeladása. -  A 
Szentírás nem világi tankönyv, ha
nem célja, hogy komolyan vegyem 
Jézust és rábízzam a múltamat és 
a jövőmet. A Biblia ihletettsége 
abban áll, hogy hasznos megtérí
tésre és az újonnan született em
ber nevelésére, hogy alkalmas le
gyen a jóra, polgári felelősséggel 
is.

A még beteljesületlen próféciák 
részleteit nem csoda, ha nem ért
jük. Hiszen beteljesedésük előtt a

Megváltóról szóló legfontosabb 
próféciákat sem értették teljesen 
és helyesen, olykor maguk a prófé
ták sem. Egyébként is a prófétai 
beszéd legtöbbször képes beszéd, 
amiről már volt szó.

A Biblia emberei nem egyszer 
prófétai szótól vagy jeltől vártak 
eligazítást bizonyos helyzetekben. 
Hogy Isten mit akar, megtudhat
juk parancsolataiból „vezetés” nél
kül is (lSám 10,7). -  Nem minden 
„Istentől való jel”, amit annak vél
nek. Döntő a Szentírás, de nem a 
betűje, hanem a Lélek. -  Vannak, 
akik a Koránba tűt bökő mohame
dánhoz hasonlóan akarják kierő
szakolni Isten vezetését. Elretten
tő példa, hogy „elmenvén föl
akasztó magát”. -  Viszont Istentől 
sokszor megáldottak az Útmutató 
kisorsolt napi ószövetségi mondá
sai, melyekhez újszövetségi párju
kat hittel és ésszel választják a 
hermhuti testvérek.

A Bibliát mindenesetre olvas
nunk kell, hogy ismerjük, de ha 
nem érzi magát pillanatnyilag 
megszólítottnak a hívő ember, ak
kor se mondja, hogy „ma nem 
szólt hozzám az Úr”, hisz lehet, 
hogy én voltam süket vagy figyel
metlen, de az is lehet, hogy Isten 
„csak” tanítani akart, netán ismé
telteivé.

Dr. Zsigmondy Árpád

A  Központi Pályaudvaron va
gyunk. Hideg, téli nap van. A síne
ken egy hosszú szerelvény áll. Vas
úti őr vigyázza: csak az szállhat fel, 
akinek megvan a retúrjegye, az 
életlapja és a behívó levele. Egyik 
sem hiányozhat a három közül.

Bottal is nehezen járó, fehér ha
jú  nénike tipeg az őrhöz és mutat
ja írásait. „A behívólevél hiányzik”
-  állapítja meg az őr. „Azt még 
nem kaptam” -  mondja a nénike. 
„Akkor menjen szépen haza és 
várja meg a behívólevelet; a vonat 
mindennap indul!” -  így az őr. „De 
kérem” -  pityeredik el a néni -  „az 
én életem már céltalanná vált! 
Apámat, anyámat, egyetlen öcsé
met, három (!) jó férjemet elte
mettem, fiaimat felneveltem, az 
unokáimat is megláttam. Teljesen 
egyedül maradtam! Miért éljek to
vább?! Csak terhére vagyok a csa
ládnak! A minap is egyik fiatal is
merősöm agyalágyult vénasszony
nak nevezett!” „Ne törődjön ve
lük” -  próbálja megvigasztalni az 
őr -  „olvassa el a Bibliából Péter 
első levele 9. versét, s abból meg
tudja, hogy életünk (hitünk) célja 
lelkünk üdvössége! Tehát van célja 
életének! Egyedül sem maradt! 
Hiszen megírattatott: „Én veletek 
vagyok minden napon a világ vége
zetéig! A  viszontlátásra búcsúzom”
-  mondja az őr és visszaindítja a 
nénikét...

A végállomás*
Közben a vonatta egyre többen 

szállnak fel: öregek, fiatalok, nők, 
férfiak, sőt még csecsemőket is 
hoz édesanyjuk. Az anya bemutat
ja az iratokat, azután ablakon ke
resztül feladja a gyermeket... Egy 
lélek átveszi. -  Végül megtelik a 
szerelvény és zakatolva elindul. 
Hegyen, völgyön, alagutakon ke
resztül eljut a keresztútig. Ez a vo
nat nem megy tovább -  át kell 
szállni. Itt is pályaudvar van. Itt 
azonban két sínpár van, két szerel
vénnyel. Bal felől egy fekete vonat 
áll, hatalmas, tepnes kocsikkal. Ez 
a hosszabb. Jobbról pedig egy igen 
keskeny, fehér kocsikból álló sze
mélyvonat vár indulásra...

A most érkezett vonatból min
den utast leszállítanak. Ezen a he
lyen csupán az életlapot ellenőr
zik, amelyikre az ördög mindig fe
kete pecsétet nyomott diadala je
léül. Ám Jézus -  ha az illető igaz 
szívvel megbánta bűnét -  piros 
szívvel átpecsételte a fekete kört. 
Akik tiszta lappal érkeznek (főleg 
csecsemők), azokat azonnal a kes
keny, fehér kocsikba rakják.

Egy férfi közeledik az elosztó 
csoporthoz. Már messziről kiáltja, 
hogy ő egész életében kényelme
sen élt, halála után sem akar szűk 
helyen szorongani. Az őrök ráte
kintenek a lapjára: szó nélkül en
gednek kérésének, a  fekete vonat
ra kerül.

Ismét férfi következik. Elmond
ja, hogy a nagy hidegben megfa
gyott, míg barátja 9 aki lopott -  a 
börtönben életben maradt... Piros 
szívekkel van tele a lapja. A fehér 
kocsiba kerül. Egy pénztárosnő az
zal dicsekszik, hogy az időseknek 
egy-egy tételt kétszer blokkolt. Ha 
észrevették, „pardon, tévedtem” 
mondattal intézte el az ügyet.

A  soros férfi elmondja, hogy egy 
idegen lakás ajtón kívül felejtett 
kulcsáról másolatot készíttetett, 
majd visszaadta azt (még meg is 

,köszönték!.)..és. amikor a család 
nyaralni ment, kirámolta az ott
hont... A gazdagabbak főleg csa
lással, sikkasztással képviseltették 
magukat. Valamennyien a fekete 
vonaton utazhatnak tovább. Még 
egy árva kislányt irányítanak a fe
hér kocsiba, akit harmadik mosto
hája próbált „megnevelni”.

Majd elindul a két szerelvény. 
Balra a fekete a pokol, jobbra a fe
hér a mennyország felé... A  fekete 
gyorsvonat nagy sebességgel rohan 
a céljához. A tűzoszlop már 
messziről látszik. Hangos jajgatá
sok, káromkodások zaja hangzik 
egyre hangosabban.

A fehér vonat is elindul. Szép 
tájakon visz az útja, lassan halad, 
hogy gyönyörködhessenek a táj
ban a benne ülők. Közelebb érve a 
célhoz, halk zene és énekszó hal
latszik:

„AZ ÚR CSODÁSÁN MŰKÖ
DIK!...”

N.N.

* A néhány hete megjelent Kőháti Dóra: Végállomás a Föld? című cikkét gon
doltam tovább. Azt írtam meg. A szereplők valamennyien az életből vett szemé
lyek.

G razi színes
Első tudósításomat küldöm Grazból a II. Európai 

Ökumenikus Nagygyűlésről. Európa egyházai népének 
színes kavalkádját láthatjuk itt ezekben a napokban, a 
vásárváros pavilonjai között. A  gyűlés most „rázódik 
össze”, mindenki keresi csoportját, melybe jelentkezett, a 
helyet, ahova kitűzték megjelenését.

A  kezdőnapon -  a hivatalos kimutatás szerint 7064 
résztvevőt regisztráltak -  azóta a szám 8000fölé emelke
dett. Legtöbben Romániából jöttek, 992-en, nagyobb
részt ortodoxok, de sok evangélikus ismerőssel is talál
koztunk 945 német és 808 osztrák résztvevő mellett a 
magyar bejegyzett látogatók száma: 171. Osztrákok na
ponként jelentkeznek látogatóként és ezt teszik a határ 
mentén lakó magyarok is, akik könnyen jönnek akár 
naponként vissza a gyűlésre.

Kikből áll a színes tömeg? Valamennyi európai egy- 
ház/felekezet képviselve van. Örömünkre sok a fiatal, 
akik bent a vásár területén vagy a város terein, utcáin 
összeverődve énekelnek zenélnek versekkel vagy panto
mimmai mutatkoznak be, bibliai részeket aktualizál
nak forró társadalmi kérdéseket jelenítenek meg hogy 
felhívják a küldöttek figyelmét, nem lehet némán elmen
ni az Európa valamennyi országát szorongató kérdések 
mellett. Európa „kosara” dőlt ki itt Grazban és kiálta
nak megoldásokért. A  fiatalok katonai szolgálat alóli 
mentesítése (nem minden országban megoldott úgy, 
mint nálunk), a munkába kerülés nehézségei, lakáskér
déseik a nők munkához jutása, szociális problémák a 
nők helyzete, szolgálata a különböző egyházakban, a

katolikus egyházban végeznek hitoktatást, az ortodoxok 
nem avatnak nőket lelkészi szolgálatra és sok hasonló 
probléma „hever” a vásárváros útjain.

Rengeteg a fórum és a vitaalkalom. A  bőség zavará
ban vagyunk Nem lehet mindenhova eljutni, azonos 
időben 10-20 helyen folynak ezek Egyik délelőtti ilyen 
alkalmon magyar előadóként Harmati Béla püspökünk 
tartott bevezető előadást, témafelvezetést. A  téma a sze
génység és a munkanélküliség volt. Erre még később 
visszatérünk beszámolásunk során.

Szerdán este „ magyar találkozó ” volt a ferencesek ko
lostorában. Több, mint kétszázan voltunk! -  alig fértünk 
be a terembe. Grazban élő magyarok is jöttek erre a ta
lálkozóra, és szombaton megfogjuk ismételni.

Tudósításom végén két „sztori” ju t eszembe. A z egyik 
a megnyitó istentiszteleten történt. Szabadtéren, a Frei- 
heitsplatzon folyt az ökumenikus istentisztelet. Erről is 
majd a következőkben írunk A z istentisztelet kezdetén 
beborult felettünk az ég. Ijesztő, sötét felhők gyülekeztek 
Leesett néhány csepp eső -  mindenki maradt a helyén. 
Azután a tér egyik sarkában felragyogott kettős szivár
vány! Öröm morajlott végig a téren. Graz felett ragyog 
a szivárvány. Isten a „Noé jelével” biztatja Európa ke- 
resztyénségét. A „Megbékélés és kiengesztelődés -  Isten 
ajándéka és az új élet forrása” téma olyan feladat szá
munkra, mely nem reménytelen. A  szivárvány Isten szö
vetségének a továbbélés lehetőségének jele! És az egyhá
zak elsegíthetik a népeket, a társadalmakat is arra, hogy 
békességet, kiengesztelődést találjanak

A  másik „sztori” velünk a magyar csoporttal történt. 
Úgy kezdődött, hogy szállást a szélrózsa minden irányá
ban kaptunk Volt, aki a városban, volt aki a környéken. 
E  sorok írója is 30 km-ről jár be naponta. Hafenscher 
professzor is 30 km-re, Schöklniklben kapott szállást. 
(Úgy látszik a „fiatalokat” telepítették messzebbre!) A  
várostól északra, 1400 méteres magasságban, hatalmas 
erdő szélen, egy síelésre alkalmas szép tisztás mellett, 
gyönyörű panorámával, kitűnő hely volt. Csak éppen 
nem júniusban, és nem egy konferencia vagy nagygyűlés 
alkalmával. Valamilyen buszjáratot kb. 5 km-es gyalog
lással lehetett volna elérni, ha be akart jutni a városba. 
Ez nem sikerült. Harmati püspököt szállásán a követke
ző  üzenet várta: ,„Az algériai küldöttség egy tagja, 
Hafenscher kéri, tegyenek valamit, hogy bejuthasson 
Grazba a nagygyűlésre. ”

Hát igen. A z üzenet átvevője a „Hungarian ” szót értet
te lAlgeriennek”. így alakultunk át algériai küldöttség
gé, már a második napon. Természetesen sikerült elin
tézni, hogy bekerüljön a városba. Most már zökkenő- 
mentesen konferenciázunk

Gyűjtöm az élményeket. Talán még összejön egy tudó
sításra való, de ezt már otthon írom meg. Most ezzel a 
„színessel” jelentkezem. A z írás kissé körülményes, mert 
írógépem,' amit a sajtócentrum előzékenyen rendelkezé
semre bocsátott csak „németül” tud. Hiányoznak a ma
gyar ékezetes betűk Ezért most befejezem. Ez a könnyű 
tudósítás legyen bevezetése a többinek melyben a nagy
gyűlés vitáiról, megnyilatkozásairól, üzenetéről majd a to
vábbiak során írni fogunk Adjon Isten megbékélést és ki
engesztelődést mindnyájunknak! Tóth-Szöllős Mihály

TÚRMEZEI ERZSÉBET:

M in d ig  csak  a d n i
„... szomjaztam és innom adtatok--.” (Mt 25,35)

Az öreg kút csendesen adja 
vizét... így telik minden napja.

Áldott élet ez! -  fontolgatom: 
csak adni, adni minden napon!

Ilyen kúttá kellene lennem!
Csak adni teljes életemben!

Csak adni? Térhet is jelenthet 
Jó kút, nem érzed ezt a terhet?

Belenézek... tükre rámragyog:
Hiszen a forrás nem én vagyok!

Árad belém! Csak továbbadom 
frissen, vidáman és szabadon.

Hadd éfjek ilyen kút-életet!
Osszak áldást és szeretetet!

Nem az enyém. Krisztustól kapom. 
Egyszerűen továbbadhatom.

A. Kleemann után németből
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NAPRÓL NAPRA a
Nem vagytok többé idegenek és jövevények, ha

nem polgártársai a szenteknek és háza népe Is
tennek. Ef 2,19

VASÁRNAP Pál írja: A z Úr ezt mondta nekem: Elég 
néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség 
által ér célhoz 2Kor 12,9 (Zsolt 107,1-9, Zsolt 92, 
Jn 6,1-15, ApCsel 2,41-47, Zsolt 9). Milyen cso
dálatos, hogy én is tehetek valamit, gyengeségem, 
erőtlenségem, kicsinységem ellenére is. O hív, vár 
és elfogad, milyenségem ellenére is. A kegyelem 
erő, mely hatása akkor a legteljesebb, amikor az 
emberi tehetetlenség a legnagyobb. A  legnagyobb 
szükségben van legközelebb a segítség.

HÉTFŐ isten nem hagyta magát bizonyság nélkül, 
mert jótevőtök volt, a mennyből esőt adott nektek és 
termést hozó időket: bőven adott nektek eledelt és 
szívbéli örömöt. ApCsel 14,17 (2Móz 16,32-35a, 
ApCsel 18,23-19,7). Isten az élő Úr, aki nem hagy 
bizonytalanságban. Nála van az erő és az élet. Ő 
vezet és tartja meg a benne bízókat.

KEDD Egymás iránt pedig valamennyien legyetek 
alázatosak, mert az Isten a gőgösöknek ellenáll, az 
alázatosoknak pedig kegyelmet ad. lP t 5,5 (2Móz 
19,3-8, ApCsel 19,8-22). Rend nélkül, csak önma
gunkra figyelve nem lehet élni. A  szeretet minden 
belső és külső akadályt le tud győzni. A  nagy pa
rancsolatot egymás között megélni is kell. Az alá
zatosság minden felülről jövő áldás feltétele. Ha 
így élnek, Isten kegyelme gazdagon kiárad rájuk.

SZERDA Jézus Krisztus mondja: Ha ti megtartjátok 
az én igémet, valóban tanítványaim vagytok; megis
meritek az igazságot, és az igazság megszabadít tite

ket. Jn 8,31-32 (Fü 2,1-4, ApCsel 19,23-40). Ha 
hétköznapjainkat is áthatja Isten igéje, ha nem
csak hallgatói, hanem megtartói is leszünk, akkor 
jutunk el valóban Őhozzá, s szabadulunk meg a 
bűntől.

CSÜTÖRTÖK A m i igaz, ami tisztességes, am i igaz
ságos, am i tiszta, am i szeretetreméltó, am i jó  hírű, 
ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelem
be. Fii 4,8 (lK or 10,16-22, ApCsel 20,1-16). Ne a 
világra nézzünk, ne a könnyebb részt, a kényelme
sebb megoldásokat keressük. Isten szava legyen 
az egyetlen mérték számunkra. A  békesség Istene 
nem úgy ad békességet, hogy kivesz a világból, ha
nem úgy, hogy benne szolgálni enged.

PÉNTEK Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egy
szülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, 
hanem örök élete legyen. Jn 3,16 (Jn 6,47-51, 
ApCsel 20,17-38). Van-e ennél nagyobb örömhír, 
létezik-e ennél nagyobb ígéret? Ő megtartani 
akar és nem elveszíteni. A megmaradás egyetlen 
módja: HINNI KRISZTUSBAN! Evangélium -  
dióhéjban. Isten szeretetének a titka nyílik meg 
előttünk.

SZOMBAT ú j eget és új földet várunk az ő  ígérete 
szerint, amelyben igazság lakik. 2Pt 3,13 (2Kor 
5,1-9, ApCsel 21,1-14). Isten figyel ránk, gondot 
visel rólunk. Az Úr napja teljes megújulást hoz a 
világba. Nem a világ válik semmivé, hanem a meg
romlott, régi világ helyén lesz új ég és föld, mely
ben nem lesz többé bűn, csak igazság.

Mihácsi Lajos

A VASARNAPIGEJE
VESZÉLYEK  K Ö Z Ö T T  V É D E L E M
l j n  5,18-21

A megfeszített Krisztust hirdetjük
lKor 1,23

Pál apostol nem embereken tá
jékozódik. Nem azt nézi, ki mit 
szól mondókájához, hogy mi a di
vatos, a menő, a modem, az idő
szerű. Nem azt fújja, ami minden
kinek a nótája. A megfeszített 
Krisztust hirdeti, mert ezt életfon
tosságúnak tartja. Akkor is ezt kell 
tennie, ha a logika nem fogadja el, 
ha az emberi gondolkodás értel
metlennek vén vágy éppen bo
londságnak tartja.

Ma újra, meg újra arról beszél
nek, hogy a vallásos igényeket ki 
kell elégíteni. A sok anyagi ügytől, 
a technikai gondolkodástól, a ra
cionális mentalitástól megcsömör- 
lött ember vágyik valami miszti
kusra, s ezért „természetes”, hogy 
a lelki élet, és a vallásosság piacán 
is kereslet-kínálat viszonyok ala
kulnak ki. „Mindegy”, hogy ki mit

kínál, és az is, hogy ki nyeri a ver
senyt, csak az igényeket kell kielé
gíteni. Szörnyű világ: a hitből is 
árucikk lett, amin -  ha ügyes a cég 
- jó l  is lehet keresni.

Az embernek azonban nem igé
nye a kereszt. Ki gondolt volna 
ilyen megoldásra? Ki vállalkozott 
volna ilyen áldozatra? A kereszt 
Isten ötlete, döntése, vállalása és 
akarata volt.

Isten a bűneset pillanatától fog
va azon fáradozott, hogy meg
mentse a vesztébe rohanó világot. 
Az emberi kísérletek mind kudar
cot vallottak. Az újabb próbálko
zások kimenetele nemhogy bi
zonytalan, de már-már reményte
len. Az emberi bölcsesség és okos
kodás nem segített. A gonoszság 
elterjedése, a káosz, a mélyre 
süllyedés, a világ lezüllése ellen

egyetlen megoldás van: a Krisztus 
keresztje, a halálos szeretet ke
resztje. A  kereszt felemel a mély
ből, bocsánatot ad, a halál feletti 
győzelmet hozza.

Van-e esélye annak, hogy nép
szerű lesz a kereszt?

Számítások, vagy akár tudomá
nyos prognózisok nem sok jövőt 
ígérnek neki. A  fogyasztói társada
lomban, a vadkapitalizmus világá
ban nem lesz népszerű a kereszt. 
Embereket sem fog meggyőzni ar
ról, hogy az irgalmasságnak, a sze
retetnek, a szelídségnek, az önfel
áldozásnak van jövője, hisz külön
ben elpusztítjuk magunkat.

Nem baj, ha nem lesz népszerű. 
Isten nem manipulál, nem kény
szerít senkit, de mindenkinek fel
kínálja az élet lehetőségét: az élet
be az út a kereszten, Krisztus ke
resztjén át vezet.

Hafenscher Károly 
Részlet igehirdetés-gyűjteményéből

A hangszalagok szolgálata
A z Alacsony-Tátra egyik vadregé

nyes völgyében, egy szép kis régi vá
rosban él Lidi néni. Hosszú, küzdel
mes élet áll mögötte. 84 évvel ezelőtt 
magyar faluban látta meg a napvilá
got, nem is tudott másképp, csak 
magyarul -  egészen a második világ
háború utánig, pedig kis faluja már 
Trianon óta Szlovákiához tartozott. 
Igazában ezt csak akkor tapasztalta, 
amikor nemcsak a szlovák uralom, 
hanem a kommunizmus is elter
peszkedett ezen a vidéken, és minde
nükből kifosztva kellett cseh terüle
ten szerencsét próbálniuk férjével 
együtt.

Szorgalmas és sokszor inasza- 
kasztó munkát végeztek mind a ket
ten, hogy lányuknak és maguknak 
újra otthont teremtsenek, mire végre 
jött a hír, hogy a hazához közelebb, 
az Alacsony-Tátrában, a kitelepített 
német bányászok házai között van 
olyan, amit meg lehet venni, jó  és al
kalmas az élethez. így kerültek ebbe 
a szép völgybe, egy városszéli jól 
megépített régi házba 36 évvel ez
előtt.

Életük így talán egyenesbe jutott. 
Lelki életük számára is jó  volt ez a 
változás. Hatalmas evangélikus 
templom várta itt őket, s ha nem is 
magyarul, de a már értett szlovák 
nyelven ugyanazok az énekek hang
zottak fel, mint otthon a kis falusi 
templomban, valamikor fiatal ko
rukban.

Járt is szorgalmasan Lidi néni az 
istentiszteletekre, nem félt akkor 
sem, amikor pedagógus lánya ésJ 
családja miatt nem volt ajánlatos a 
templomban mutatkoznia. Meg is 
tapasztalta Isten szeretetét, erőt ka
pott az unokák neveléséhez, el tudta

viselni férje korai halálát, esténként 
a régi magyar énekeskönyv már kí
vülről is tudott hosszú esti imádsá
gával adott hálát, és kért bocsánatot 
Istenétől.

Azután már csak ez az egy ma
radt. A  rossz látás, a beteg lábak mi
att a templom ma már nem elérhető 
számára. Ismerős papjuk is a teme
tőbe költözött, lelki örömöt csak az 
a pár szó ad, amit könyv nélkül is 
tud: „Velem van az Úr, nem félek  
mit árthatnak nékem az emberek? 
Ilyen vallomást teszek ez esti órá
ban, oh, én megtartó Istenem !...”, 
és az unoka, aki elindult visszafelé 
az Istenhez vezető úton.

Szerető, kedves lénye ma is vonz
za a szomszédokat: segítséget kap et
től és attól, ő  is segít még, ahol tud -  
nincs egyedül, de magyarul már 
csak a lányával beszélgethet.

Ebbe a helyzetbe került be három 
rádiómissziós kazetta.

Kedves vendégek hozták Magyar- 
országról. Először csak forgatta, né
zegette őket: „Mit csináljak én ezzel? 
Nincs is ehhez való rádióm!”

Segítettek a bajon. Hamarosan 
ott állt éjjeliszekrényén gyerekeinek 
nagy magnós rádiója. És ott is ma
radt napokig.

Esténként, lefekvés előtt felcsen
dült a „Jézus énekek” valamelyik ol
dala. A z ismerős dallamokat együtt 
dúdolta az énekessel: „Jézus, én bi
zodalmám, örök életre remé
nyem ...”; az új dallamokra felfi
gyelt: „ezt m i még nem énekeltük!”.

Örömmel vette tudomásul, hogy 
Túrmezei Erzsébet is hozzá hasonló 
korú, szeme se a legjobb. Megérezte 
benne a sorstársat, a testvért. így 
hallgatta Istent dicsőítő verseit, bi

zonyságtételét. A  magányosokhoz 
szóló igék neki is szóltak: „Milyen 
igaz mindez! Én is így élem át!”

A  kazettahallgatás után már ter
mészetes volt, hogy kinyílott a Bib
lia, hogy kis közösségben együtt tu
dott könyörögni anya és lánya, a 
magyarországi vendégekkel: Űrünk 
békességet és bünbocsánatot adj, 
megértést és szeretetet a másik em
ber iránt, hogy el ne vesszünk, ha
nem örök életet nyerjünk!

A  vendégek elbúcsúztak hamaro
san, de a kazetták ottmaradtak. 
Folytatják csendes szolgálatukat 
azok között, akik nélkülözik az igét, 
nem hallhatnak magyar szót, egye
dül vannak. Erőt, hitet, békességet 
árasztva azoknak, akiknek szüksé
gük van rá.

Bencze Imréné

HETI KÖNYVAJANLAT
Gottfried Voigt: Bevezetés

az egyház tanításába 500,- Ft
Dietrich Bonhoeffen

Követés 710,- Ft
Veöreös Imre: Az Újszövetség

színgazdagsága 785,- Ft
Christoph Klein: Fény

az út végén 380,- Ft
Túrmezei Erzsébet: Őszből

tavaszba 500,- Ft
Túrmezei Erzsébet: Csodát

virágzik a jelen 450,- Ft
Túrmezei-Madocsai:

Szeressétek egymást! 120,- Ft
Túrmezei-Madocsai:

Biztassátok egymást! 365,- Ft
Túrmezei-Madocsai:

Vigasztaljátok egymást! 120,- Ft
Túrmezei Erzsébet: A vonat

nem állt meg 350«- Ft

Veszélyek között élünk. Hi
tünk is mindig veszélyben forog. 

I A magunk és hitünk védelmében 
I erős küzdelmet kell folytatnunk. 
I A  hitvédelem, már az apostoli 

korban is, Luther korában, a 
reformáció tanainak védelme te
kintetében is -  lásd Apológia -  
de a mai korban is szervezett és 

! erős védelmet igényel. M ert tá
madásoknak vagyunk kitéve, hi
tünkben is, mondhatjuk, hogy fo
kozottan veszélyeztetettek va
gyunk. Ezért hangsúlyos szá
munkra is, az apostol szava. 
Egyik énekünkkel is jellemezhet
jük igénk mondanivalóját:

Nem lankadva egy percre sem  
(461. ének 3. vers). A  régi kísér
tések (gnosztocizmus) mellett, 
újabbak is jelentkeznek. Divatos, 
mai filozófiák, új eszmerendsze
rek, stílusok kínálják tetszető 
„portékájukat”, kívánatos cso
magolásban, korszerű „hangsze
relésben” (lásd New Age); ezek
kel szemben sem szabad lankad
nunk egy percre sem. „Őrt állni 
Jézus te segélj!”

Amikor sokan nem járnak töb
bé teveled. Egyfajta asszimilációs 
folyamat megy végbe a vallások 
területén is. A  SOK-nak általá
ban nagyobb a vonzereje, mint a 
JCEVÉS-nek (tömegvonzás). A 
nagy könnyen „beszippantja” a 
kicsit (nagy hal megeszi a kicsit). 
Találkozunk azzal is, hogy az 
igazság könnyebben hajlik az 
erősebb oldalára, a jog ott érvé
nyesül jobban, ahol a többség 
van. Szórványsorsunk, kisebbség
ben létünk éppen ezért, Isten ke
gyelmének, m egtartó erejének 
csodálatos jele. A  zsidó nép meg
maradása is ennek példája. A ve
szélyekkel számolni kell.

El ne vesszünk a cél előtt. Bele 
ne olvadjunk a „tömegbe”. Ko
runk BALVANYAI helyett, az 
ÉLŐ JÉZU S KRISZTUS, mint 
személyes Megváltónk legyen

szemünk előtt: „... boldog sze
m ünk téged lát. ” Adjon új elszá- 
nást és új erőt, megmaradni mel
lette és a helyes tanítás mellett, a 
Kicsiny seregben boldogan éne
kelve: „ Ó , Jézus húsvét fénye 
k é l...”

„ Gyermekeim, őrizkedjetek a 
bálványoktól!” (21. v.) „...aki Is
tentől született, az vigyáz 
m agára...” (18. v.) „Gyermekem, 
vigyázz magadra! -  sokszor el
mondjuk. De tud-e, hogyan tud 
magára vigyázni a kis és nagy 
gyermek? A  magunkfajta gyer
mek is? A  vigyázás, Istenre figye
lést jelent. így őrizkedhetünk a 
bálványoktól és minden egyéb 
káros és haszontalan dologtól, 
sok-sok veszély között. Van vé
delmünk, Isten irgalmas szerete- 
te által. Bennünket nemcsak a 
földi hívek sokasága, hanem a 
mennyeiek serege is körülvesz. 
Ezért hangozhat egyre bátorsá- 
gosabban ajkunkon az ének: 
„ ...aki győzött idelenn, fenn örök
him nuszt énekel. ” Ámen.

Kapi Zoltán

IMÁDKOZZUNK

Ó, Jézus, tövises az út, sötét az éj, 
őrt állni kérünk Te segélj! O, Jézus, 
terhed nem nehéz, s m ár húsvét fénye 
kél, boldog szemünk téged lát és csak a 
Te nyomodra néz. Ámen.

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE 
UTÁNI 7. VASÁRNAP a liturgikus 
szín: zöld. A délelőtti istentisztelet oi- 
tári igéje: Jn 11,1-16; az igehirdetés 
alapigéje: U n 5,18-21. HETI ÉNEK
REND:

„ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK!” 
címmel evangélikus félórát közvetít a 
Magyar Rádió a Kossuth adó hullám
hosszán július 14-én, hétfőn 13.30 óra
kor. Előtte evangélikus korálismerte- 
tés lesz 13.20 órakor.

Evangélikus Rádiómisszió: 18.00-tól 
a 41 m -es rövidhullámon, 7355 kHz, 

július 12., szombat: Missziói Híradó 
július 13., vasárnap: „Élő vízcsep- 

pek” -  igemeditációk.
Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 
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ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1997. július 13.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Madocsai 
Miklós; de. 10. (német) Dietrich Tigge- 
mann; de. 11. (úrv.) Baiicza Iván; du. 6. ...;

Modori u. 6. de. fél 10. Csizmazia Sán
dor; Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. de. 
fél 11. (úrv.) Rihay Szabolcs; Békásmegyer, 
ü l., Víziorgona u. 1. de. fél 9. Türnay Béla; 
Csillaghegy, in ., Mátyás kir. u. 31. de. 10. 
Donáth László; Óbuda, Hl., Dévai Bírd M. 
tér de. 10. Bálintné Varsányi Vilma; 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. 
Zászkaliczky Péter; Vn., Városligeti fasor 
17. de. 11. (úrv.) Muntag Andomé; du. 6. 
Muntag Andomé; VHL, Üllői út 24. de fél 
11. Kertész Géza; VUL, Rákóczi út 57/b. de. 
9. (szlovák) Cselovszky Ferenc; VUI„ Kará
csony S. u. 31-33. de. 9. Kertész Géza; VUL, 
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 Ihmás; X., Kerepesi út 69. de. 8. Tamásy 
Tamás; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. 
(úrv.) Csepregi András; de. fél 11. (úrv.) 
Csepregi András; du. 6. Schulek Mátyás; XI,, 
Németvölgyi út 138. de. 9. Schulik Mátyás; 
Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 
9. Baiicza Iván; Budahegyvidék, XU., Dar
esay V. u. 11. de. 9. (úrv.) Bencze Imre; de. 
11. (úrv.) Pintér Károly; du. fél 7. Csonka 
Géza; X m , Kassák L. u. 22. de. 10. ifj. Ken- 
deh György; X m , Frangepán u. 43. de. fél 
9. iff; Kendeh György; XIV, Lőcsei út 32. de. 
11. (úrv.) Thmásy Tkmás; XIV, Gyarmat u. 
14. de. fél 10. Ihmásy Thmás; Pestújhely, XV, 
Templom 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, XVL, 
Prodám u. 24. de. 9. Blatniczky János; Rá
koshegy, XVn., Tessedik tér de. 9. Marschal- 
kó Gyula; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. 
de. 9. (úrv.) Kósa László; Rákoskeresztúr, 
XVn., Pesti út 111. de. fél 11. Marschalkó 
Gyula; Rákosliget, XVU., Gőzön Gy. u. de. 
11. Kósa László; Pestszentlőrinc, XVHI., 
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 i 
Bulcsú; Kispest, XIX, Hungária út 37. de. 8. 1 
Széli Bulcsú; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. 
de. 10. Győri János Sámuel; Csepel, XXI., 
Deák tér de. 11. Lehoczky Endre; Budafok, 
XXll., Játék u. 16. de. 11. Solymár Gábor; 
Budaörs, (ref. imaház) de. 9. Endreffy Géza.

ISTENTISZTELETEK 
A BALATON PARTJÁN

1997. július 13.
Badacsony: (prot. imaház) de. 9; Bala- 

tonaliga: (Templom a Club Aliga területén) 
du. 6; Balatonalmádi: (Bajcsy-Zs. u. 25.) du. 
4; Balatonfenyves: (ref. templom) du. 6; Ba-1 
latonföldván (városházi házasságkötő te
rem) du. 2; Balatonfiired: (ref. fehér temp
lom) du. 6 (német); Balatonszárszó: déli 12 
(német); du. 3 (magyar); Balatonszemes: 
(Fő u. 32.) du. 2; Keszthely: de. 11; Kővágó- 
őrs: de. fél 12; Mencshely: de. 11; Nagyvá
zsony: du. 2; Révfülöp: de. 10; Siófok: de. fél 
10 (német); de. 11 (magyar); Szentantalfa: 
de. 10; Zánka (imaház): du. 6 (német).

HAZAI ESEMENYEK
Értesítjük a volt Orosházi Evangéli

kus Gimnázium tanárait és diákjait, 
hogy 1997. szeptember 14-én ünnepel
jük a volt evangélikus gimnázium ala
pításának 60. évfordulóját. Megemlé
kezésünkre testvéri szeretettel hívunk 
és várunk minden tanárt és diákot. Je
lentkezni és érdeklődni az alábbi cí
men és telefonszámon lehet:

Orosházi Evangélikus Általános Is
kola Igazgatója, 5900 Orosháza, Baj
csy-Zs. u. 1., 06-68-311-771.

Csendeshetek Piliscsabán az EKE 
szolgálatával Aug. 4-9: gyermekek, 
aug. 25-30: felnőttek és családok ré
szére. Jelentkezési cím: Széli Réka, 
1195 Budapest, Nagysándor u. 4L Tel.: 
178-0859.

A Békéscsabai Evangélikus Nagy
templomban 1997. július 14-én 

20 órakor
ORGONAHANGVERSENY lesz. 

Közreműködik: Emília Dzenyanová 
orgonaművész (Szlovákia), 
Rálik Szilvia énekművész. 

Műsor:
A. Boely: Húsvéti orffertorium 
G. B. Pergolesi: Stabat M ater 

-  Cujus animan 
J. S. Bach: Magnificat 

-  Et exultavit 
J. S. Bach:

d-moll toccata és fúga, BWV, 565 
C. Franck: Piéce heroique 
C. Franck: Ponis angelicus 

F. Schubert: Ave Maria 
P. Eben: Momenti d’ organo 

O. Rafvanello: Téma és variációk. 
Jegyek 300,400 és 500 Ft-os áron 
válthatók a Nemzeti Filharmónia 

kirendeltségén
(5600 Békéscsaba, Ándrássy út 
24-28., tel./fax: (66) 442-120).

A hangverseny bevételének 10%-át 
befizetjük a Nagytemplom orgona

felújítási számlájára: 
Kereskedelmi és Hitelbank Rt.

R p l f p C P C ü n ü

10402609-2601445Q-70070000 
Befizetési utalvány igiényelhető az 
Evangélikus Lelkészi Hivatalban 

(Békéscsaba, Luther u. 1) és a 
Nemzeti Filharmónia Kirendeltsé

gén.
Jöjjön el a hangversenyre!

Ön is járuljon hozzá, hogy az orgo
na az elkövetkezendő években hi
bátlan minőségben, eredeti fényé

ben szólaljon meg. 
NEMZETI FILHARMÓNIA 
Békés megyei Kirendeltsége

FELHÍVÁS
Az Evangélikus Egyház Aszódi Pe

tőfi Gimnáziuma szeptemberben új 
épületben kezdi a tanévet. A  gimnázi
um épületében szeretné megnyitni ka
puit az iskola könyvtára, amihez szük
séges a dokumentumok megléte. Eh
hez kéijük a testvérek segítségét.

Kérjük, hogy amennyiben módjuk
ban áÜ, birtokukban lévő könyvek in
tézményünknek való adományozásával 
segítsék könyvtárunk állományának 
gyarapodását! Elfogadunk minden 
szépirodalmi, szakirodalmi alkotást, le
xikont, szótárat, kézikönyvet illetve 
bármit, ami hozzájárul tanulóink mű
veltségének' fejlődéséhez. Az adomá
nyozók neve bekerül könyvtárunk tá
mogatóinak könyvébe.

Adományokat a következő címen 
várjuk: Evangélikus Egyház Aszódi Pe
tőfi Gimnáziuma 2170 ASZÓD, Szon- 
tágh-lépcső 1/a.

A próhirdetés
27 éves, művészetet, sportot, gyerekeket 

kedvelő csendes fiatalember társnőt keres. 
Jelige: „János 3,16.”

n. kerületi fogorvosi magánrendelőbe ke
resünk kulturált megjelenésű, nem dohány
zó szakasszisztenst, alapfokú német nyelvtu
dással. Lehetőleg számítógépes ismeretek
kel. Tel;: 06-20-419-477.

GOMBOS LAJOS 
aranykoszorús barangöntő mester

2162 őrbottyán, 
Rákóczi ú t 119. Pf. 3. 
Tklefon: 06/28-360-175 
Budapesti iroda:
XIII., Jász u. 60/B 
Telefon: 330-6394Q D

MEGHÍVÓ
1997. július 9-én délután 4 órakor 
a Magyar Művészeti Akadémia 

székházában (Budapest Hl., Kecske 
u. 25.) barátai körében bemutatjuk 

a 80 éves Józsa Márton 
nyugalmazott evangélikus lelkészről 

szóló
OTT ÁLL A VALÓSÁGBAN 

című portréfilmet.
- A Duna Televízió produkciójában 
készült film bemutatójára és az azt 
követő születésnapi beszélgetésre 

az alkotótársak nevében tisztelettel 
meghívom és várom Önt.

TORONYÓRÁK
KORSZERŰEN VILÁGSZÍNVONALON

„TOREL » ÓRAIPARI BT 
CT.: Kovács Jenő órásmester 

8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 6. 
REL Telefon/Fax: 22/348-880, (22) 312-235

A Budavári Evangélikus Egyház- 
község októbertől egyházfi-gondnok 
állás betöltésére evangélikus, esetleg 
református, lehetőleg házaspárt keres. 
Lakást biztosítunk. A jelentkezéseket 
július 20-ig levélben, önéletrajzzal és 
lelkészi ajánlással ellátva Lelkészi Hi
vatalunk címére kéijük: 1014 Budapest, 
Táncsics Mihály u. 28. Tfel.: 156-9736.

SZÜLETÉS
Füller Mihály tengelici diakónus lel

késznek és feleségének, Füller Tímeá
nak első, Noémi nevű gyermeke szüle
tett 1997. május 14-én.

HELYREIGAZÍTÁS 
A június 22-i szám 1. oldalán a Meg

erősítés a szolgálatban című híradás
ban közöltekkel ellentétben Sztruhár 
András újból megválasztott egyházme
gyei felügyelő nem felügyelője az 
oroszlányi gyülekezetnek.

E vangélikus
É let

A Magyarországi 
Evangélikus Egyház hetilapja 
Felelős szerkesztő 
és kiadó: TÓTH-SZÖLLŐS MIHÁLY 
Szerkesztőség és kiadóhivatal 
1085 Budapest, Üllői út 24. 
Telefon/fax: 117-5478; 117-1108 
Árusítja a  Kiadóhivatal és a 
Magyar Posta RT.
Index: 25 211 ISSN 0133-1302 
Szedés:
Fényszedő Központ Kft.
(970028/20)
Nyomás: rotációs ofszetnyomás 
720 027 Petőfi Nyomda RT, 
Kecskemét 
Felelős vezető:
SZABADOS TIBOR mb. vezérigazgató

Előfizethető az Evangélikus Élet 
Kiadóhivatalban közvetlenül vagy 
postautalványon.
Előfizetési dij belföldön: 
fél évre 1040 Ft, egész évre 2080 Ft 
Előfizetési díj külföldön: 
szomszédos országokban: egész 
évre 4500 Ft (postázással együtt), 
más országokban (nyugaton): 
egész évre 45 USD (68 DEM) 
légipostával: 66 USD (99 DEM) 
Csekkszámlaszám: 
11708001-20204127 
Beküldött kéziratokat nem őrzünk 
meg és nem adunk visszal
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SZENTHÁROMSÁG 
ÜNNEPE UTÁNI 

NYOLCADIK VASÁRNAP

ORSZÁGOS
EVANGÉLIKUS

HETILAP ÁRA: 40  FT

Jézus követője az Úr kérdésére:
_______ „Szenvedtetek-e valamiben hiányt”
még hosszú tanítványság után is azt feleli: 

„Soha, Uram.” Hogy is lehetne hiánya 
annak, aki éhezésben és mezítelenségben 

és veszélyben biztos abban,
________ hogy közösségben él Krisztussal.
___ __________________ (Bonhoeffer)
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Az ökumenikus nagygyűlés plakátja

••

A második Európai Ökumenikus Nagygyűlés 
Graz, 1997. június 23-29.

I . A z é lm é n y

1. Nyolc év telt el azóta, hogy az 
első Európai Ökumenikus Nagy
gyűlést megtartottuk Bázelban, 
ami első volt a maga nemében és 
egyben örvendetes előíze annak a 
monumentális változásnak, ami 
hamarosan megtörtént Európában 
a „hidegháború” végeként, a sza
badság kiterjesztése. Most, hogy 
Ausztriában, Grazban 1997 júniu
sában összegyűltünk a második 
Európai Ökumenikus Nagygyűlés
re, az egykor határtalan lelkesedés 
(eufória) már eltűnt és a Bázeli 
Nyilatkozat (Béke és Igazságos
ság) csak megerősítést nyert és ér
vényesen' hangzik ma is. „Európa 
most összefüggő problémák elénk 
tornyosuló sorozatával néz szem
be, ezek egyenesen az emberi túl
élést veszélyeztetik”, sőt azóta há
ború kegyetlenségei is visszatértek 
Európába azelőtt soha nem látott 
mértékben.

2. Témánk most: Megbékélés -  
Isten ajándéka és az új élet forrása 
egyszerre jelentett kihívást és ihle
tést. Európa sok országából jöt
tünk Grazba: Keletről és Nyugat
ról, Északról és Délről. Közöttünk 
más vallások képviselői is jelen 
voltak, sőt a világ más részéből is 
voltak résztvevők. A még mindig 
megosztottságban élő különböző 
egyházak keresztényeiként ugyan
azokat a félelmeket éljük át mi is, 
ugyanazokat a feszültségeket, 
problémákat és akadályokat, mint 
minden más európai társunk és 
minden más kortársunk ma. Szí
vünkben mégis ott volt az a bizo
nyos reménység, hogy tehetünk lé
péseket a megbékélés irányában.

3. Mi azért jöttünk a második 
Európai Ökumenikus Nagygyűlés
re, mert hívők vagyunk és élni aka
runk az Isten-adta megbékélés le
hetőségeivel. Azzal az alázatos re
ménységgel jöttünk, hogyha ez az 
ajándék hétköznapi életünkben 
naponként vezet, egyházaink éle
tében csakúgy mint földrészünk 
életében, úgy mi az Egyház és az 
emberiség egységét ápoljuk és se
gíthetjük elő.

4. Isten minkét gazdagon megál
dott ezekben a napokban. Amikor 
együtt imádkoztunk, felismerhet
tük, hogy egy Atyánk van a menny
ben, aki ma is irgalmas és hűséges, 
s ha benne hiszünk, úgy gyermekei 
vagyunk. Isten igéjén töprengve 
megéreztük az Evangélium erejét, 
ami megváltoztathatja mentalitá
sunkat és új életet adhat, amikor az 
egyház egy Ura köré gyűjti népét. A z 
élet adója, Isten Szent Lelke az, 
Aki megtéremtette a bizalom és az 
együttmúnkálkodás légkörét és 
ebben már valóban nyitottak le
hettünk egymás iránt értelmünk
ben és szívünkben egyaránt. Mi is 
megszenvedtük a még meglevő kü
lönbségek kínját, amely csak alá
húzza azt a tényt, hogy milyen ne

héz megélni azt a megbékélést, 
amit hirdetünk. A  gyakorlati szere
tet követelte meg, hogy ily hatalmas 
nagygyűlést tartsunk, amelyen dele
gátusok, egyházi vezetők voltak je
len, szám szerint több mint 150 egy
ház 10 000 tagja gyűlt össze nagyon 
különböző háttérből. Átélhettük 
azt, hogy az ökumenikus találko
zások egyfelől kemény munkát je
lentenek, másfelől viszont az egyre 
növekvő egység örömét is. Való
ban az ökumenikus mozgalom ma
ga már a megbékélés egy formája.

II. Reflexió
5. Grazban megpillanthattunk 

valamit abból a krisztusi megbé
kélés valóságából és mindabból az 
áldásból, ami az efelé vezető úton 
megtalálható. Átéltük távoli fele
barátunk újrafelfedezésének áldá
sát, újra hivatkozhattunk hitünk 
zsidó gyökereire (Róm 11,16-18), 
a barátság helyreállítását és közös 
bizalmát. így változás történhetett 
bennünk, és növekvő lehetőséget 
nyertünk a közös jövő építésének 
víziójában. Olyan Európát látunk 
magunk előtt, ahol nincs már töb
bé első és másodosztályú polgár, 
állam, egyház, faj, és ahol az euró
pai családnak minden tagja hallat
hatja hangját, olyan Európát ál
modunk, amely tudatában van fe
lelősségének, és nyitott a világ más 
részei felé. Ez a megújult és eleven 
odaszánás jellemző mindazon egy
házak részéről, akik azért dolgoz
nak, hogy megvalósuljon Urunk 
imádsága: „Hogy mindnyájan egyek 
legyenek -  amint Te Atyám bennem 
vagy és én Tebenned, úgy legyenek 
ők is mibennünk, és hogy így el
higgye a világ hogy TE küldtél el en
gem" (Jn 17,21-22). Mindezzel bi
zonyosan hozzájárulhatunk a való
ban egységes Európa kifejlődésé
hez. Azt hisszük, hogy ez a vízió 
az, amire újra meg újra hivatkoz
nunk kell, és ez az, amihez mi 
keresztyének mindenáron kötő
dünk.

6. Nem azért jöttünk erre az 
ökumenikus találkozóra, hogy csu
pán kicseréljük véleményünket és 
megosszuk élményeinket, hanem 
azért, hogy túljussunk a szavakon 
konkrétan. Tbdatában vagyunk an
nak, hogy szétszakadozottságunk 
és ellenségeskedésünk még mindig 
konfliktusokat produkálhatnak, és 
komoly akadályt jelentenek ab
ban, hogy valóban láthatóvá te
gyük a megbékélés ajándékát. Szo
morúan vesszük azt is tudomásul, 
hogy ezek a szakadások nem csu
pán egyházaink között vannak 
meg, de az egyházon belül is je
lentkeznek: nők és férfiak között. 
Mivel ezek a nehézségek megvan
nak bennünk egyénekben és egy
házakban egyaránt, a megbékélés
nek a Krisztusban Isten Lelke által 
kell kezdődnie szívünkben és el
ménkben egyaránt.

7. Amíg egyfelől elismerjük azo
kat a lehetőségeket, amelyek a 
globalizációból fakadnak, annak is 
tudatában vagyunk, hogy az embe
rek gazdasági érdekek áldozataivá 
válnak és olyan döntéseké, ame
lyeket már többé ellenőrizni nem 
lehet. A szakadék a gazdagok és 
szegények között egyre szélesedik, 
nem csupán általában a világon, 
hanem Éurópa sok részén is. A 
meg nem újítható természeti for
rások könyörtelen kizsákmányolá
sa és a vissza nem fordítható kör
nyezetszennyeződés, az „ökorend
szer” lerombolása olyan pusztulást 
okoz, ami egyúttal már fenyegeti a 
következő nemzedék jólétét is, sőt 
az egész teremtett világot.

ID. Kihívás
8. M i keresztyének és az európai 

egyházak, szembenézve ezekkel a ki
hívásokkal tudatában vagyunk 
gyengeségünknek és botrányos szét- 
szakadozottságunknak Nem is tu
dunk semmiféle egyszerű megoldást 
felkínálni. Am it m i tudunk nyújtani, 
az a megbékélés keresztyén víziója. 
Éppen ez a „Krisztusban megbékélés 
sarkall arra”, hogy a következőkre 
szánjuk el magunkat:

-  hirdetni kell és közölni Euró
pa népeivel azt az Evangéliumot, 
hogy Isten a Krisztusban megbékí
tette önmagával e világot (lKor 
5,18)

-  a látható egység céljának min
den zászló nélküli ösztönzésére

-  hogy kezdeményezzük az em
lékezés gyógyulását a történelmi 
igazság szellemében

-  hogy támogassuk az együttmű
ködést minden területen, beleért
ve a missziót, a nyűt dialógus és 
lelkiismereti szabadság kölcsönös 
tiszteletben tartásával együtt, tart
suk távol magunkat a versenyszel
lemtől

-  a kisebbségi egyházak és ki
sebbségi népek jogait és egyenlő 
státusát erősítsük

-  bátorítsuk a helyi szervezete
ket, nyilvános intézményeket és 
európai testületeket a megbékélés 
munkájában

-  hogy folytassuk más vallások
kal a komoly dialógust tudatában 
lévén annak, hogy Európában 
egyének és egyházak még mindig 
szenvednek hitük miatt

-  hogy szervezzünk ökumenikus 
találkozókat helyi és regionális 
szinten annak érdekében, hogy to
vább vihessük grazi tapasztalatain
kat

-  hogy bekapcsoljuk a fiatalo
kat, rájuk bízván ökumenikus vízi
ónkat a jövőre vonatkozóan és to
vább folytassuk azt a zsinati (kon- 
ciliáris) folyamatot, amely az igaz
ságosság, a béke és teremtettség 
integritásának megőrzésével kap
csolatos.

Az egyházak elszánják magukat 
arra, hogy egyértelműen hirdessék

LÉLEKBEN ÉS IGAZSÁGBAN...
Jubileumi emlékezés Szarvason

Szarvas városa az alföldi evangélikusság egyik köz
pontja, két templomú város, az államosítás előtt szá
mos alapfokú iskolával, középiskolával és a tanító
képzővel rendelkezett, és kisugárzó központ volt a 
múltban. Tessedik Sámuel városa mindig sokat kö

szönhetett az evan
gélikus egyház spi
rituális és szellemi 
téren adott szolgá
latának.

Június 15-én, va
sárnap D. dr. Har
mati Béla püspök 
látogatott a város 
újtemplomi gyüle
kezetébe, hogy 
együtt ünnepeljen 
velük templomuk 
100 éves jubileu
mán. Az Ujtemp- 
lom megépítésére 
akkor két okból 
volt szükség: az 
egyik, hogy a hívek 
kinőtték az Ótemp
lomot, és mivel a 
város a vasútállo

más felé terjeszkedett, jónak látszott ezen a területen 
egy újabb templomot felépíteni. A másik ok az, hogy 
akkor a szlovák többségű gyülekezeti tagokkal szem
ben a magyar nyelvű kisebbség vágyott arra, hogy rend
szeresen tarthassanak anyanyelvükön istentiszteletet.

Elkezdtek gyűjteni, és már 1892-ben volt annyi 
pénzük, hogy megszervezhették a munkálatokat. Az 
akkori községi elöljárósággal megegyeztek a hely ki
jelölésében, és a feljegyzések szerint a községi és az 
egyházi vezetőség „teljes egyetértésben” segítette 
egymás munkáját. Az építkezés végül is 1896-ban in
dult meg, és másfél év alatt készült el a szép templom.

Anyagi nehézségek 
akkor is voltak, de 
érdemes megemlí
teni Haviár Dániel 
felügyelő nevét, aki 
rendkívül agilis ve
zetője volt az ügy
nek.

A templom elké
szült. Első lelké
szének Zvarinyi Já
nos csomádi lel
készt hívták meg.

Ő volt az ugyanakkor épített parókia első lakója. 
A szarvasi gyülekezetnek ettől fogva két temploma, 
három papja volt. Természetesen az Újtemplomban is 
tartottak a magyar nyelvű mellett szlovák nyelvű is
tentiszteleteket is. Zvarinyi János 16 éven át szolgált 
a gyülekezetben. Őt váltotta Bartos Pál, és Kiss György 
következett, majd Szepesi Károly és Pálfi István lelkész 
szolgált, őt Aradi András követte. Mindezt pedig arról 
az emléktábláról olvashattuk le, amelyet a templomi 
ünnepség után lepleztek le a templom bejáratánál.

A hálaadó istentisztelet igehirdetését a püspök tar
totta Jn 4,24 verse alapján: >rAz Isten Lélek, és akik 
imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imád
niuk ”. Ez az ige olvasható a templom bejáratánál, és 
aki ide belép, ezt az útmutatást kapja. Aki idejön, be
lép abba az erőtérbe, melyet Isten Lelke ad. Itt min
den arra az Istenre mutat, aki Lélek. Az Isten orszá-

A konfirmandusokat megajándékozza a püspök

gának hatalma, lelki közössége újra meg újra meg
újul. Kérdés: mennyiben van meg bennünk a Lélek 
gyümölcse? Népek között lehet gyűlölet, de lehet 
megbékélés is. Ebben a városban többféle nyelv és 
kultúra él. Több nyelven is, de egyféle birodalom épül
jön közöttünk Isten országa!

A z  ünnepi alkalmat több minden tette emlékeze
tessé, előremutatóvá. Az újonnan választott presbité
riumot Ribár János esperes iktatta be tisztségébe. 
A hittanosok tanévzárása is ekkor történt, az idén 
konfirmáltaknak az ajándék „Képes Újszövetséget” 
pedig az oltár előtt adta át Harmati Béla püspök.

Számos üdvözlet hangzott el az ótemplomi gyüle
kezet, a Deme család lelkésztagjai, a Békés megyei 
két esperes és a református gyülekezet részéről. 
A püspök zárószavában a két gyülekezet és a presbi
tériumok egyetértését és a gyülekezet iskola-újraindí
tási feladatát helyezte szívükre. tszm
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Az Újtemplom (archív kép)
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Az emléktábla

és védjék az emberi jogokat és de
mokratikus folyamatokat:

-  hogy együttmunkálkodjanak 
az erőszak minden formájának le
küzdésében, különösen a nőkkel 
és gyermekekkel szemben elköve
tett erőszaknak

-  hogy ellenálljanak mindenfaj
ta diszkriminációnak az egyházon 
belül is

-  előmozdítsák a nők státusának 
és egyenjogúságának ügyét min
den területen, beleértve a döntést 
hozó testületek munkáját, ugyan
akkor őrizzék meg a férfiak és nők 
identitásának különbségeit

-  tegyék világossá elszántságu
kat a társadalmi igazságosság és 
szolidaritás dolgában a társadalmi 
igazságtalanság legyőzötteivel 
kapcsolatban

-  hogy támogassák a helyes kör
nyezetvédelmi politikát saját terü
letükön

-  hogy szembeálljanak minden 
gazdasági rendszerrel, amely a # 
globalizáció negatív hatásaiként 
van jelen.

Elszánásunk a megbékélés fo
lyamatához arra késztet bennün
ket, hogy ösztönözzük a politikai 
döntéshozókat és polgárokat a kö
vetkezőkre:

-  hogy mozdítsák elő az emberi 
személyiség méltóságát és az em
beri élet szentségét

-  állítsák helyre vagy őrizzék 
meg az emberi személyiség elsőbb

ségét a gazdasági értekekkel szem
ben, ez többek között magában 
foglalja a küzdelmet a munkanél
küliséggel szemben, különös te
kintettel az ifjúságra

-  hogy harcoljanak a menekül
tek jogaiért, a hontalanok védel
méért, a menekülők védelmi jo
gaiért és hogy visszatérhessenek 
eredeti lakóhelyükre

-  hogy bátorítsák a leszerelést és 
a konfliktusok erőszakmentes 
megoldását és biztosítsák az atom
mentességet, az atomfegyverek 
teljes megsemmisítését, és a ter
jesztésükről kötött szerződéseket 
megerősítsék

-  á jubileumi év bibliai szelle
mében töröljék a kifizethetetlen 
adósságokat a legszegényebb or
szágokban a 2000. esztendőre biz
tosítván azt, hogy ebből az átlag
embereknek legyen a legfőbb 
hasznuk

-  tegyék meg a szükséges intéz
kedéseket, hogy visszafordíthassák 
a jelenlegi trendet, amely csak a 
környezet pusztulásához vezethet 
és a világ energiaforrásainak el- 
apasztásához, ugyanakkor állítsák 
helyre azokat a feltételeket, ame
lyek mindenki számára elfogadha
tó életet biztosíthatnak.

9. A  leghatározottabban kije
lentjük azt a meggyőződésünket, 
hogy az erkölcsi dimenzió elkerülhe
tetlenül szükséges a politika, a gaz
daság a technológia, a tömegkom

munikáció minden területén, és így 
válhat a megbékélés valósággá min
den emberi lény életében.

10. A megbékélés mint Isten aján
déka és az új élet forrása »bátorít 
bennünket abban, hogy kifejezésre 
juttassuk támogatásunkat és szoli
daritásunkat azokkal az embertár
sainkkal, akik a gazdasági és pénz
ügyi nehézségtől szenvednek, elnyo
mást vagy mellőztetéseket élnek át 
itt Európában, ahol az előítéletek 
még mindig jelentkeznek mint pl. 
faji, nemi, etnikai, származásbeli, 
életkorbeli, vallási területeken pedig 
éppen ezeknek lehetnének alkotó 
hozzájárulásuk az emberi közösség
hez. A  megbékélés lelkülete magában 
foglalja azt is, hogy leszámoljunk az 
egocentrikus individualizmussal an
nak tudatában, hogy a különbségek 
elismerése valóban segíthet abban, 
hogy felfedezzük Isten páratlan világá
nak csodálatos változatosságát

11. M int európai egyházak és 
egyes keresztyének elszántuk ma
gunkat arra, hogy az eddiginél telje
sebben fejezzük ki szolidaritásunkat 
mindazokkal, akik szükséget látnak, 
akik szélre sodródtak (marginalizá
lódtak) és a társadalom kivetettjei 
abban a világban, amelyben m i is 
élünk Minden emberi lény testvé
rünk azért a Krisztusért, aki meghalt 
és feltámadott érettünk minden 
egyes ember a Szent Háromság Isten 
képmására teremtetett.

Fordította: dr. Hafenscher Károly
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Mindkét lábammal 
. a földön állok.

Éppúgy, 
mint a fák.
Lábam
érzi a köveket a földön, 
támaszt talál, 
megnyugszik.
Csend van.
Csend van körülöttem 
és bennem.
A fák állnak 
és hallgatnak.
Én is tudok megállni, 
tudok hallgatni.

S akkor érzem,
Istenem: 
ott vagy velem.

(Josef Osterwalder)

„FOLYTATÁSA KÖVETKEZIK”

Egy gyermek keresi otthonát
7. rész

Hosszú volt az út Európáig. Laeból Sydneybe utaz
tunk, ahol egy szállodában szálltunk meg. Gudrunnak 
ez teljesen újdcfnság volt. A vastag puha szőnyegek, és 
a hófehér ágyneműk. A portás piros-kék egyenruhát 
viselt, és úgy nézett ki, mintha skatulyából húzták vol
na ki.

Gudrun reggel nagy kiáltással ébredt, majd az ágy
ból kiugorva a plüss-szőnyegre hányt. Először meg 
akartam szidni, de olyan végtelenül szomorúan nézett 
ki, hogy még a máskor oly boldogan lengedező copíjai 
is bűnbánattal lógtak lefelé. Ezt látva elszállt a hara
gom. Egy nedves ruhával hozzáláttam a takarításhoz.

Három nap elteltével egy taxival kimentünk a kikö
tőhöz, ahol elfoglaltuk helyünket a büszke, fehérre 
festett „Canberra” fedélzetén. Hetekig tartott az út, 
míg végre megérkeztünk Nápoly kikötőjébe. Vonattal 
folytattuk utunkat Rómába, ahol egy kicsit körülnéz
tünk, majd tovább utaztunk Németországba, Nürn
bergije. Amikor az Alpok hegyei közt haladtunk, 
Gudrun először látott életében havat. Mikor pedig 
azt mondtam, hogy most már Németországban va
gyunk, azonnal ki akart szállni. „Azt mondtad, Né
metországba utazunk”, mondta, és sokáig tartott, 
amíg meg tudtam magyarázni, hogy Németország 
nagy, akárcsak Új-Guinea, és itt is van sok különböző 
település. „Először Nümbergbe utazunk, onnan pe
dig Neuendettelsauba”, magyaráztam. Végre azután 
megérkeztünk, a vonat begördült a nürnbergi állomás 
csarnoképületébe.

Irmgard Bergmann nyomán

Betűrejtvény

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

Tökéletesség = szeretet!

„TU D O D -E...”

milyen növény az izsóp?
A Bibliában először 2Mózes 12,22-ben olvashatunk 

az izsóp használatáról, a tizedik csapással kapcsolat
ban: „Vegyetek egy köteg 
izsópot, és mártsátok az 
edényben levő vérbe, az
után érintsétek meg az 
edényben levő vérrel a 
szemöldökfát és a két ajtó
félfát.” Használtak izsópot 
a bélpoklosság gyógyításá
nál a cédrusfa és a karma
zsin mellett. így használata 
a megtisztulás jelképévé is 
tette. Az 51. zsoltárban így 
könyörög a zsoltáros: „ Tisz
títs meg izsóppal, és tiszta le
szek, moss meg engem, és fe 
hérebb leszek, mint a hó. ”

Abban, hogy pontosan 
melyik növényt nevezi a 
Biblia izsópnak, nincs teljes 
egyetértés. Van, aki szerint 
ez nem más, mint a ma is 
használt fűszernövény, a 
majoránna. Az azonban va
lószínű, hogy egy kisebb 
cserjéről van szó, amelynek 
virágai sötétkékek, esetleg rózsaszínűek.

Egy helyen János evangéliumában is olvashatunk 
izsópról.

Keresd meg, hogy hol!

Jézus mondja: „Szeressétek ellen
ségeiteket, és imádkozzatok azokért, 
akik üldöznek titeket, hogy legyetek 
mennyei Atyátoknak fiai. ...Legye
tek tökéletesek, mint ahogy mennyei 
Atyátok tökéletes. ” (Mt 5,44—48)

Jézus a szeretetben annak az út
ját tárja fel előttünk, hogy hogyan 
lehetünk Isten gyermekeivé. Ah
hoz, hogy Isten gyermekeivé vál
hassunk, csak egy út vezet, a szere
tet útja. Ez a tökéletesség! Nem 
valami kegyes magatartás, erőlte
tett póz, kiizzadt megtérés vagy a 
keresztséggel való takarózás, ha
nem egyszerűen a szeretet.

Egyik ifjúsági óránkon felvető
dött a szeretet kérdése. A fiatalok 
a lehetetlennél is lehetetlenebb 
helyzeteket agyaltak ki -  vagy ta
lán az életből vették? -, hogy med
dig szerethetek valakit, meddig 
mehetek el én a szeretetben, med
dig terjedhet az én szeretetem. 
Furcsa, kifacsart, feje tetejére állí
tott helyzeteket próbáltunk ebből 
a szempontból elemezni.

Bizonyosan bárki esetek sokasá
gát tudná felsorolni, amikor már 
kifogyott a béketűrésből, amikor 
már nem bírta tov4bb cérnával, 
amikor elsötétült előtte a világ. 
Többé már nem tudott szeretettel 
nézni embertársára, hiszen az „egy 
életre” megbántotta, szavával „ar
cul ütötte”, háta mögött gyalázta 
stb. Hát lehet ilyen embert szeret
ni? -  ez volt az ifjúság kérdése, és 
ez a mi kérdésünk is. Ebben egy
formán gondolkodunk. Ebben a 
gondolkodásban nincs tizenéves 
vagy nagykorú, nincs éretlen és 
érett, keveset vagy sokat tapasztalt 
ember. A mindnyájunk által felve
tett kérdés csak egy dolgot tükröz: 
a szeretetben mindnyájan éretle
nek vagyunk!

Nagyon éretlen a szemet sze
mért, fogat fogért dzsungel-törvé
nye. Ezt mi is nagyon jól tudjuk, 
mégis ezt éljük kicsiben, ez a 
szemléletmód szövi át mindennapi 
életünket. Eleve felosztjuk a vilá

got -  még a gyülekezetét, ifjúsági 
közösséget is! -  jókra és gonoszok
ra, megtértekre és megtéretlenek- 
re, Istenhez tartozókra és Istennel 
szemben állókra.

Mi felosztjuk, de Isten nem 
osztja fel! 0  „felhozza napját gono
szokra és jókra, és esőt ad igazak
nak és hamisaknak”. Láttunk már 
olyan embert, akire nem süt a 
nap? Láttunk már sávokban hulló 
esőt? Amennyire lehetetlenek 
ezek a képek, Isten számára annyi
ra lehetetlen bármiféle megkülön
böztetés. Isten életet adó napja és 
életet hozó esője mindenkit egy
formán ér. Jó és gonosz, igaz és 
hamis egyformán élvezi Isten gon
doskodásának napját és esőjét. Jó 
és gonosz, igaz és hamis egyfor
mán Istennek ebből a mindenkire 
kiáradó gondoskodásából él.

Ha túl megbotránkoztatónak, túl 
nagyvonalúnak tartjuk Istennek ezt 
a mindenkire kiáradó gondoskodá
sát, gondoljunk egy kicsit magunk
ra. Minket is elvisel! Eltűri gyengesé
geinket, félrelépéseinket, eltávolodá
sainkat. Nem veszti türelmét, ha
nem megbocsátja vétkeinket, helyre
hozza hibáinkat és megmutatja a 
Hozzá visszavezető utat. Miért há
borodunk fe l akkor, hogy másokkal 
is ugyanezt teszi? Miért csodálko
zunk, hogy másokkal türelmes és 
másoknak megbocsát? Hozzánk is 
ugyanez a hatalmas türelem kell! 
Miért tagadná meg Isten másoktól?

De ez még nem elég! Nem elég 
nyugodtan jámi-kelni a gonosznak 
vélt emberek között és eltűrni 
őket. Nem elég azt mondani, hogy 
ha Isten rájuk is áldást oszt, akkor 
én is megtűröm őket, elviselem lé
tüket -  bár a három lépés távolsá
got megtartom. Mert szeretni 
azért csak azokat fogom, akik en
gem szeretnek, köszönteni azért 
csak azokat fogom, akik engem 
köszöntenek, odafordulni azért 
csak azokhoz fogok, akiktől jó szót 
remélhetek.

Aki így gondolkodik, az elfelejti, 
hogy az ilyen összefogás, szolidari

tás, betyárbecsület még a legna
gyobb gonosztevőknél is megvan. Jé
zus azt mondja, hogy emelkedjünk 
felül a vámszedőknek és a pogá- 
nyoknak ezen erkölcsi színvonalán: 
szeressük embertársainkat, imád
kozzunk ellenségeinkért. És próbál
junk meg elgondolkozni azon, hogy 
Isten miért bocsát napfényt és esőt a 
gonoszokra is. Azért mert Isten sze
reti őket is. És ha Isten szereti, akkor 
én mi jogon nevezem őket ellensé
gemnek? Hiszen a szeretet Istentől 
jön! Isten mindenkit megelőzött 
az ő  szeretetével, amikor egyszü
lött Fiának megácsoltatta a golgo
tái keresztet. A kereszten pedig 
Jézus elénekelte ezt az isteni meg
előző szeretetet, amikor imádko
zott ellenségeiért: csúfolóiért, kín
zóiért, megfeszítőiért.

Ez a mai vasárnapnak az öröm
híre számunkra, aldk bár Isten 
gyermekeinek tartjuk magunkat, 
mégsem tudunk szeretettel nézni 
és gondolni embertársainkra. Ez 
az igazi örömhír, ebből ismerhet
jük meg Isten valódi akaratát, 
hogy Jézus ott a kereszten leron
totta az ellenségeskedést Isten és 
ember, ember és ember között. Ez 
pedig egyértelműen azt jelenti, hogy 
ha mi elfogadjuk Istennek az értünk 
megfeszített, Jézusban elénk jövő  
szeretetét, akkor számunkra többé 
hem létezhet ez a szó: ellenség!

Én már többé nem ítélhetem meg 
embertársamat, mert akit elítélnék, 
abban is Jézust kell meglátnom, aki 
ugyanúgy meghalt érte is, m int ér
tem. Egyedül a bűnt ítélhetem el, a 
bűneiben vergődő embert pedig sze
retnem kell, és meg kell látnom ben
ne a lehetőséget. A  lehetőséget arra, 
hogy megszabaduljon bűneiből, és a 
lehetőséget arra, hogy ezért én is te
hetek valamit. így válhatok valóban 
Isten munkatársává, hogy elviszem 
a másik bűnöshöz is a megbocsátás 
örömhírét. így, hogy elmondom ne
k i  Isten a te életedet is meg akarja 
újítani, Isten veled is újat akar kez
deni!

"“ ín é

Sötétségből a világosságba
Az ember míg nem kezdi el ke

resni Jézust, teljes sötétségben él. 
Mindig keresi a belső üresség be
töltésére alkalmas dolgokat, de Is
ten helyett sokszor tévútra megy: a 
sok „tanító” eltéríti az ígéret útjá
ról. Ezek hálójába kerül, melyből 
-  mint ahogy a hal a szákból -  kép
telen kibújni.

Az ember vágyik ki a homály
ból. (Emlékeimben egy rémisztő 
álomkép bukkan elő: a barlang 
legmélyén tévelygek, nem látok 
semmit, kétségbeesem, de az utol
só pillanatban egy hajszálnyi fény
csóvát pillantok meg, s elindulok

irányába, engedelmeskedem Jézus 
hívó szavának.)

Az életünk szeretet nélkül mit 
sem ér. Sötétségben tapogató
zunk, keressük a fényt, de igazából 
mi magunk sem hisszük el, hogy 
valaha is megtalálhatjuk. S ha egy
szer aztán mégis meglátjuk a fényt, 
induljunk el azonnal a világosság 
felé, ne tétovázzunk. Ragadjuk 
meg a lehetőséget, ne utasítsuk 
vissza Jézus hívó szavát! Ne hall
gassunk üres ígéretekkel elhalmo
zó „apostolokra”! Induljunk el a 
sötétségből a világosságba!

Gajdács Pál

JUBAL’97
Mint m ár egy-évtizede minden 

évben, idén is megrendezzük a 
Jubál Ökumenikus Keresztyén 
Könnyűzenei Fesztivált Gödöllőn 
a Petőfi Sándor Művelődési Ház
ban 1997. szeptember 6-7-én. 
Varjuk zenekarok, szólóénekesek 
és pantomimcsoportok jelentke
zését július 31-ig a következő cí
men:

Jubál ’97,1204 Budapest, Ady 
Endre u. 89. TtelVfax: 283-0148. 
E-mail: evangzme@elender.hu. 
A koncertekre minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!

-  a nép művészetének szolgálatábanA Rózsa Galéria
Fent a vámegyedben, ahol a magyar nemzet évez

redes történelmének, művészetének, mindennapjai
nak feltárása napjainkban is folyik, öt esztendeje 
alakult egy kis Galéria, hogy a népi lélekből fakadó, 
egyszerű természetességgel kitörő -  képekben meg
örökített -  gondolatokat, vágyakat és álmokat a nagy 
nyilvánosság elé tárja, közkinccsé tegye. Amint a 
múlt század második felében Vikár Béla, a „somogyi 
fi’ ” az édesanyjától hallott dalok nyomán elindult a 
nép ajkán élő dalok, balladák felkutatására, és adta 
át később tapasztalatait az ifjú gyűjtőknek, Kodály 
Zoltánnak és Bartók Bélának -  akik ezt a munkát 
már tudományos alapon folytatták - , hogy a nép lei
kéből áradó, dalba öntött érzéseket, kitárulkozáso
kat megmentse a jövő számára -  úgy vált szükséges
sé a rajzban, festményben, fafaragásban vagy agyag-

Koday László a teremtés történetéről

ban megformázott élmények, népi értékek számon
tartása.

Ahogy a nép fiai, lányai dalba öntötték örömüket, 
bánatukat, mesében örökítették meg álmaikat, vá
gyaikat, balladákban beszélték el valós, vagy képzelt 
élményeiket, mindennapjaik történetét, úgy vették 
egyesek kezükbe az ecsetet, hogy színekkel gazdagít
va örökítsék meg munkás hétköznapjaikat, ünnepei
ket, a család, a falu örömteli vagy szomorú pillanatait. 
Ezeket az élményeket tükrözik Szabó Csilla öt éve 
működő galériájának képei, kézimunkái, fafaragásai.

A népművelő-pedagógus Magyarország első ma
gán NAIV művészeti galériáját hozta létre 1992 tava
szán. Figyelemfelhívás volt ez az elhalványuló népmű
vészetre, az olyan alkotásokra, amelyek természetes
ségükkel, közvetlenségükkel, érthetőségükkel és nem 
utolsósorban harmóniájukkal napjainkban már kü
lönlegességnek számítanak. Olyan magyar -  itthoni és 
határon túli ún. naiv képzőművészeknek ad bemutat
kozási lehetőséget, akik nagyrészt eddig ismeretle
nek. Voltak, akik előbb kerültek külföldi, mint itthoni 
bemutatásra. Homonai Pál a jugoszláviai naiv művé
szekkel közös kiállításon lett világhírű, ma nevét Eu
rópában, Amerikában és Ausztráliában is ismerik. 
A Szerémségben született, főtémája a hagyományos 
paraszti világ, a természetközelség. Török János 
Deszk község szülötte nyugdíjas korától örökíti meg a 
gyermekkori élményeket, nagyszülei falujának hét
köznapjait, ünnepeit. A családi összetartozást, dolgos 
hétköznapokat megörökítő képei Arany János csodá
latosan szép „Családi kör”-ét juttatja eszünkbe: egy 
eltűnőben lévő (sajnos!) életformát. Dr. Gombkötőné 
Tóth Ilona virágokkal teleszórt rétjei, röpködő mada
rai mosolyra fakasztanak, aranyosak népviseletbe öl
töztetett parasztlányai, asszonyai. Koday László válto
zatos, varázslatos, meseszerű képei -  mint bibliai jele
netei -  nemcsak a hazai gyűjtőknél találhatók, a világ

Makai Hedvig: Falusi karácsony

számos országába eljutottak. Elbűvölőek Makai Hed
vig kicsiny emberfigurái, állatkái. Festményei Japán
ban is népszerűek, de a világ más részein is megtalál
hatók. Juhászné Albert Rozália Csíkszentdomokos 
szülötte -  a világ naiv művészetét feldolgozó album
ban hat képe szerepel. Az 1918-ban született Kiss A n
na gyermekkori emlékeit, felnőtt tapasztalatait 
mondja el kedves képein, Takácsné Vankó Etelka és 
leánya, a magyar naiv és népművészet egyik kiemelke
dő mesterének, Vankóné Dudás Julinak utódai, az ő 
szellemében alkotnak, Pataki Ferenc városi lakásból 
álmodja vissza hazánk festői tájait; a fiatalabb nemze
dékből Ráczné Kalányos Gyöngyi, Raffainé Hajik Ka
talin is már rendszeres kiállító.

A jubileumi kiállítás a Kempinski Galériában au
gusztus 31-ig látható (Budapest, Erzsébet tér 7-8.
I. emelet) naponta 8-20 óráig. A kiállításon szereplő 
művészek képei állandóan megtalálhatók Szabó Csil
la galériájában, melyet az alapító édesanyja emlékére 
Rózsa Galériának nevezett el (Bp. I., Szentháromság 
u. 15.).

SZÖKÉS
„Meghalok” -  mondta, 
s fogta a kezem.
„Bátorság” -  mondtam, 
s kezem visszahúzódott.

Ő csak beszélt tovább, 
és kérlelt: „Maradj”.
„Bátorság” -  mondtam, 
s dolgom sietős lett.

Arcomba szorongás csapott, 
megfutamodtam, 
nehogy a halál hidege 
érintse kezemet, 
szöktem, nehogy 
saját magamat lássam 
az ő szemében.

Miféle bénaság
ült a nyelvemre, Uram?
Rólad nem tudtam  
egy árva szót sem szólni, 
hogy a kezét 
egészen egyszerűen 
a Tiédbe tegyem...

Margarethe Noack után: 
Bodrog Miklós

Schelken Pálma
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BEFEJEZTE MUNKÁJÁT ÉS FELOSZLOTT

1997. június 21-én, a Deák téri Gimnázium Dísztermében ünnepi ülésen fejezte be munkáját 
a hat éven át ülésező Zsinat. Az elnökségben dr. Andorka Rudolf, a zsinat világi elnöke, dr. Reuss 
András, a zsinat lelkészi elnöke foglalt helyet. A két jegyző Kiss Miklós és Tamásy Tamás volt.

A zsinat két elnöke előadásában foglalta össze a zsinat hatéves munkáját.

Dr. Andorka Rudolf:

Gondolatok a Zsinat befejezése alkalmából
Dr. Reuss András:

HATALOM AZ EGYHÁZBAN
Első gondolatunk a Zsinat befe

jezése alkalmából nyilvánvalóan 
az öröm, azt is mondhatnám, a 
megkönnyebbülés. 6 évig tartó 
sokszor nagyon nehéz, számos ku
darccal és talán kiábrándulással is 
járó munka után sikerült teljesíte
ni a Zsinat alapvető feladatát, 
megalkottuk azokat a törvényeket, 
amelyek a Magyarországi Evangé
likus Egyház tevékenységének jogi 
kereteit kijelölik a megváltozott 
politikai, társadalmi és gazdasági 
körülmények között.

Engedjék meg nekem a Testvé
rek, hogy ebben a rövid eszmefut
tatásban most mégsem az öröm és 
a hála uralkodjék, amelyet minden 
hívő és hűséges evangélikus most 
érez, hanem hogy szűkebb szak
mám, a szociológia nézőpontjából 
értelmezzem és értékeljem a Zsi
nat munkáját, minden sikerével és 
sikertelenségével együtt. Úgy gon
dolom, hogy ehhez szükséges az 
Evangélikus Egyházat és a Zsina
tot mindannak keretében szemlél
ni, ami az elmúlt évtizedekben, 
években Magyarországon történt.

Érdemes a rendszerváltás előtti 
évtizedekre is visszatekinteni. Erre 
az időszakra elsősorban az a tény 
nyomta rá a bélyegét, hogy totali
tárius, illetve autoritárius politikai 
rendszerben voltunk kénytelenek 
élni. Totalitáriusnak nevezi a szo
ciológia azt a rendszert, ahol nem 
csak a nyílt politikai ellenzéki te
vékenység tilos, hanem a hatalmi 
elit -  a párt és az állam vezetése -  
a társadalom tagjainak mindenna
pi életét, gondolatait is kontrollál
ni akarja. Megparancsolja, mivel 
töltse a szabadidejét (vegyen részt 
politikai propagandafoglalkozáso
kon), mit gondoljon (elnyomja a 
vallást és az ateizmust kívánja rá
kényszeríteni a társadalomra). Eb
ből következnek a totalitárius 
rendszerek másodlagos jellemzői: 
az egypártrendszer, a politikai 
rendőrség, a besúgórendszer, a ha
mis vádakon alapuló kosntruált 
perek, a kínzással kicsikart vallo
mások. Autoritáriusnak nevezi a 
szociológia azt a rendszert, ahol ti
los a politikai ellenzékiség, de a 
hatalmi elit sokkal kevésbé törő
dik azzal, mivel töltik az állampol
gárok a szabadidejüket és mit gon
dolnak, hisznek. Egyértelműen to
talitárius volt a nemzetiszocialista 
és a sztálinista rendszer (Magyar- 
országon is), az autoritarizmusnak 
különféle szigorúságú periódusait 
éltük át a két világháború között 
és az 1960-as évek közepe óta, ab
ban az időszakban, amelyet némi
leg pontatlanul kádári konszolidá
ciónak szoktak nevezni.

A politikai rendszer jellege nyil
vánvalóan nagyon erősen befolyá

solta az egyházak működésének 
lehetőségeit és a hívő, vallásos em
berek életét. A totalitárius rend
szerek teljesen érthetően ellensé
güket látták bennük, és nyomukat 
is ki akarták törölni a magyar tár
sadalomból. Nagyon szemlélete
sen fejezi ki ezt Rákosi Mátyás állí
tólagos mondása: a papok, az egy
házak, a hívők úgy fognak járni, 
mint a békák, akik alól le
csapolják a mocsarat. A z 
egyházak és a hívők ellen 
alkalmazott eszközök tel
jes felsorolására itt nincs 
szükség: a bebörtönzéstől, 
kivégzéstől a munkahely 
elvesztéséig, a gyermekek 
továbbtanulásának meg
akadályozásáig terjedtek.
Ebben a helyzetben az 
egyházak lehetséges visel
kedési alternatívái a már- 
tírság és a túlélés megkí
sérlése között helyezke
dnek el. A hívek számára 
pedig a hallgatás, a rejtőz
ködés, vagy pedig -  ha 
nem volt más választás -  a 
szenvedés elviselése kö
zött. Nagy tisztelettel és 
hálával kell azokra gon
dolnunk, akik vállalták a 
mártírságot. De becsüljük 
meg azokat is, akik rejtőzködtek, 
de hűségesek maradtak a vallás
hoz és az egyházhoz.

Lassan és nem nagyon feltű
nően megváltozott a helyzet, ami
kor az 1980-as évek első felében a 
totalitarizmus átment a puhább 
autoritarizmusba. A politikai for
dulópontot nagyon szemléletesen 
fejezi ki Kádár János kijelentése 
egy 1962. évi pártgyűlésen: tyAki 
nincs ellenünk, az velünk van.” A  
„nincs a rendszer ellen” kategóriá
ba ugyanis bele lehetett érteni 
nem csak a párton kívüli értelmi
séget (amelyhez az üzenet feltehe
tően elsősorban szólott), a háztáji
zó kis magánszektort, hanem az 
egyházakat és a hívő embereket is. 
(Természetesen nem szabad a ká
dári konszolidáció éveit idealizál
nunk: nagyon is gyakran előfordul
tak elnyomó intézkedések, külö
nösképpen az egyházakkal szem
ben; a nagyobb nyitottság, toleran
cia, kicsit több magánéleti szabad
ság felé irányuló fejlődés koránt
sem volt egyenes vonalú, többször 
fordultak elő visszaesések, úgy
hogy az állampolgárok, közöttük a 
hívők és maguk az egyházak is ál
landó bizonytalanságban éltek).

Ebben a felemás korszakban meg 
lehétett azonban próbálni a hatalmi 
elittel kiegyezni, a politikai ellenzéki
ségről való lemondás fejében az egy
házi tevékenység számára is valami
vel több szabadságot kialkudni, a

politikai tűréshatárt, a falakat kissé 
tágítani. Úgy gondolom, hiba lett 
volna ezeket a lehetőségeket ki
használatlanul hagyni. Ugyanak
kor mint minden kompromisszum
keresés, ez is a rossz kompro
misszumokba való belekényszerü- 
lés nagy kockázatával járt. Bár 
ezen évek egyháztörténetének ala
pos feldolgozására eddig nem ke

rült sor -  az idő rövidsége miatt er
re nem is volt mód - ,  elvállalhatjuk 
annak kijelentését, hogy sok rossz 
kompromisszum is volt. Ugyanak
kor az egyház élt, a vallásosság ha
nyatlásának tendenciája megállt. 
Sőt az 1980-as években úgy lát
szott, hogy a vallás iránti érdeklő
dés, nyitottság megnövekedésének 
vagyunk a tanúi. Ez többeket -  kö
zöttük engem is -  annak az opti
mista véleménynek a megfogalma
zására vezetett, hogy a történeti 
egyházak reneszánszának nézünk 
elébe, a keresztény és a zsidó val
lásra lényeges szerep várhat a 
szemmel láthatóan erősödő érték- 
és erkölcsválság leküzdésében. Ha 
ez nem is vált egészen valóra, az a 
tény, hogy a Vallás és az egyházak 
erősödtek, arra figyelmeztet, hogyne 
mindent, ami akkor történt, amit 
akkor tettünk, lássunk feketének 

És ekkor teljesen váratlanul jött 
1989-1990. Az „annus mirabilis”: 
megvalósult, amire sem Keleten, 
sem Nyugaton, sem politikusok, 
sem tudósok, sem egyházi vezetők, 
sem az egyszerű állampolgárok 
körében nem számítottak: a totali
tárius és autoritárius rendszerek 
összeomlottak, lehetővé vált a de
mokratikus politikai rendszer be
vezetése, a hatékony piacgazdaság 
megvalósítása, a vallás teljes sza
badsága. „Itt a történelem vége”, ír
ta Francis Fukuyama amerikai poli- 

(Folytatás a 2. oldalon)

Zárószó az 1991-97-es zsinat 
záró ülésén. Budapest, Deák téri 
Evangélikus Gimnázium díszter
me, 1997. június 21.

Zsinatunk munkájának hat évvel 
ezelőtti megkezdésekor beláthatat- 
lanul távolinak tűnt a mandátum 
vége. Nem tudtuk, pontosan mi is 
az, amivel választóink megbíztak, 
nem tudtuk mire vállalkozunk, 
amikor zsinati küldöttek lettünk.

Ki sejtette akkor, hogy kezdet
től minden ülésen megjelenve, az 
előttünk álló hat év mintegy 60 
napját a Fasori Evangélikus Gim
názium dísztermében töltjük 
majd? S akkor még nem is említet
tük a bizottsági üléseket, az egyéni 
előkészület idejét, a különböző 
megbeszéléseket, a vidékről érke
zők hosszú utazásait, az otthonuk
tól és családjuktól távol töltött éj
szakákat.

Ki gondolta volna, hogy határo
zott elképzelésekkel, mintegy „ter
vekkel” érkezve a zsinatra, percről 
percre más zsinati küldöttek eltérő 
véleményével, érveivel, elkötele
zett törekvéseivel fogjuk magun
kat szembetalálni úgy, hogy köz
ben arról kell meggyőződnünk, a 
másik egyházszeretete van akkora, 
mint a miénk.

Akadhat köztünk, aki többé 
vagy kevésbé elégedetlen az ered
ménnyel, mert el tudott volna kép
zelni jobbat, és ezért a jobbért fá
radozott is. S volt olyan időszak, 
amikor szinte mindannyian úgy 
éreztük, hogy a zsinat nem találja 
a jó döntést és mintha csak sod
ródna. Egészen bizonyos azonban: 
nem lehet állítani, hogy a zsinat 
ülései és döntései formálisak let
tek volna, azaz, hogy az igazi dön
tések valójában valahol másutt 
vagy máskor születtek volna, mint 
a zsinat plenáris ülésein.

Végigküzdöttük hat év vitáit, fe
szültségeit, csalódásait és kudarca
it. Elképzelhető, akadna egyhá
zunkban valaki, aki egyedül jobb

törvényeket alkotott volna, és le
hettek pillanatok, amikor mi ma
gunk is úgy éreztük: egyedül, a 
másik véleményt képviselő nélkül 
hamarabb és jobb eredménnyel 
végeznénk. Meg kellett azonban 
tanulnunk, hogy a zsinat éppen ez: 
másokkal együtt, rajtam kívül még 
74 másik küldöttel együtt, a közö
sen elfogadott tanácskozási és ügy
rend szerint kell törvényszövege

ket megfogalmaznunk és 
törvényként elfogadnunk.

Mindehhez tegyük hoz
zá,, a legkülönfélébb élet- 
tapasztalattal, különböző 
családokból, eltérő iskolád 
zottsággal, sokféle hiva
tásból és munkahelyi ta
pasztalattal, és a legkülön
félébb egyházi és gyüleke
zeti háttérrel voltunk 
együtt hat évig mint zsina
ti küldöttek: különböző 
emberek, akiknek konkré
tan nagyon különböző 
dolgot jelent a hit és az 
egyház, de akiket mégis 
legalább annyira összeköt 
a Jézus Krisztusban való 
hit és az evangélikus egy
házhoz való ragaszkodás, 
hogy megbízatásunknak 
hitünk és lelki adomá
nyaink, valamint lelkiis
meretünk mértéke szerint 
igyekeztünk eleget tenni. 

Mandátumunk lejárta
kor Istennek mindenekelőtt azért 
adok hálát, hogy ezt a napot meg
érhettük. Egyetlen zsinati küldött 
távozott a hat év során az élők so
rából, Boross Lajos ny. somlószől- 
lősi lelkész, röviddel azután, hogy 
mandátumát visszaadta.

M unkánk végén, a zsinat elnöki 
székéből szeretnék köszönetét mon
dani mindazoknak, akik a hatéves 
munkában, annak előkészítésében 
vagy bármely szakaszában részt vet
tek: a küldötteknek a bizottsági ta
goknak a bizottsági elnököknek a 
jegyzői karnak a zsinati gazdának 
az elnökség megválasztott tagjainak 
elnöktársamnak Köszönet minden
kinek az egyetértésért, de az ellenvé
leményért is. Köszönet minden báto
rító szóért, de az elmarasztalóért és 
jobbító szándékúért is.

Öröm számunkra, hogy a záró 
ülést a Deák téri Evangélikus 
Gimnázium dísztermében tarthat
juk és az istentiszteletet a Deák té
ri templomban. Ugyanakkor hálá
sak vagyunk a Fasori Evangélikus 
Gimnáziumnak és a fasori gyüle
kezetnek, hogy hat éven keresztül 
megfelelő körülményeket biztosí
tottak a zsinat munkájához. Ma 
csak tanévzáró ünnepély miatt 
nem tarthatjuk ott ülésünket.

Szívleljük meg azt a gondolatot, 
hogy mandátumunk lejártakor en
nek a hat évnek a mérlegét Dániel 
próféta szavaival vonjuk meg, aki 
hetven évvel a fogság kezdete után 
így imádkozott: „Tied Uram az 
igazság mienk pedig orcánk pirulá

sa, ... M iénk oh Uram, orcánk p i
rulása, a mi királyainké, fejedelme
inké és atyáinké, akik vétkeztünk el
lened” (Dán 9,7.8; Károli-fordí- 
tás). „Mert Istenünk az ÚR, bármit 
cselekszik is, igaz, csak mi nem hall
gattunk szavára” (Dán 9,14). Nem 
másokat okolunk, hanem először a 
magunk szemében nézzük, 
vesszük észre és a magunk szemé
ből vesszük ki a gerendát, ha 
Krisztus tanítványai vagyunk.

Kezünkben vannak és június 6- 
án hatályba léptek azok a törvé
nyek, amelyeknek az elkészítésére 
gondoltunk, amelyeknek a meg
szövegezésére a hat év során ez a 
zsinat képes volt.

Nemcsak a távoli utókor, hanem 
már a ma evangélikus egyháza is 
értékelni fogja ezeket a törvénye
ket érdemük szerint, akár jó, akár 
rossz értelemben. Nézzünk elébe 
ennek az értékelésnek azzal a vá
rakozással, hogy az általunk elfo
gadott törvényeket majd jobbak 
váltják fel, hogy nem ismétlik meg 
a mi hibáinkat, sem azokat, ame
lyeket már mi is látunk, sem pedig 
azokat, amelyek elkerülték a fi
gyelmünket, és hogy kevesebb ne
hézséggel kell majd szembenézni
ük az utánunk jövőknek, mint ne
künk kellett. Hogy kevésbé fog rá
juk vetődni a múlt valós vagy csak 
vélt árnyéka, s hogy kevésbé fogja 
befolyásolni őket akár a bizalmat
lanság, akár a bizonyítani akarás 
görcse.

Ezek előrebocsátásával, a végső 
mérleg készítését másnak, más al
kalomra átengedve, szeretnék 
most néhány gondolatot elmonda
ni zsinatunk munkájáról és egyhá
zunk törvényeiről.

1. Abban a tudatban, abban a 
meggyőződésben fáradoztunk együtt 
hat évig hogy az egyházi élethez tör
vények szükségesek A  vezetők szá
mára, hogy megbízatásukkal vissza 
ne éljenek de ami feladatuk azt ha
tározottan tehessék és meg is tegyék 
Egyes egyháztagok és egyházközsé
gek számára, hogy tudják tnire szá
m íthatnak mi a joguk és m i a köte
lességük mit várhatnak a másiktól 
és mivel tartoznak a másiknak

„...a jog jó  dolog és Isten adomá
nya” -  írja Luther a Magnificat 
magyarázatában (Luther Márton: 
Magnificat. Fordította: Tkkács Já
nos. Szeged 1989. 39.). Ennek a 
külső rendnek a betartását és hasz
nát tanultuk és gyakoroltuk min
den ülésünkön, amely pontos és 
aprólékos ügyrend szerint folyt.

Igen remélem, de meg is vagyok 
győződve felőle, nem felejtettük el 
közben, hogy az egyházszervezet 
másodlagos kérdés. Nem szerveze
tében, hanem hitében él az egy
ház. Nem a jog, hanem a tisztán 
hirdetett evangélium és a Krisztus 
rendelése szerint nyújtott szentsé
gek teremtik meg a hitet. De tud
juk, hogy nem működő vagy rossz 
szervezet, rendetlenség vagy zűr- 

(Folytatás a 2. oldalon)
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tológus, értvén ezen azt, hogy a libe
rális demokrácia és a piacgazdaság 
végérvényesen győzött. Kétségtelenül 
eufórikus állapotba kerültünk 

Az eufória jellemezte a vallásos 
emberek nagy részének gondolko
dását: sokan arra számítottak, 
hogy a magyar társadalom nagy 
többsége visszatér (megtér?) a val
láshoz (igaz, mi evangélikusok 
mindig csekély kisebbség leszünk 
Magyarországon), felvirágzik a 
missziói munka, az ifjúsági munka, 
sorra nyílnak meg az evangélikus 
iskolák és szeretetintézmények, 
amelyek az egész társadalomban 
példát fognak mutatni a jó okta
tásra és a humánus gondozásra.

A Zsinat is még ebben a lelkes 
közhangulatban ült össze és abban 
a reményben élt, hogy nagy több
ségünk egyetértése alapján gyor
san meghozza azokat a törvénye
ket, amelyek ebben a gyökeresen 
megváltozott helyzetben útmuta
tást nyújtanak ahhoz, hogyan jár
jon el az egyház a gyülekezeti kér
dések kezelésében, az oktatásban, 
a misszióban. Úgy gondoltuk, hogy 
abban is széles körű egyetértés 
van, hogy az egyház egész műkö
dését a gyülekezetektől az egyház- 
kerületekig demokratikusabbá 
kell tenni, mert a totalitárius és 
autoritárius évtizedekben olyan 
egyházi rendet kényszerítettek 
ránk, amelyben a központon (püs
pökök, felügyelők) keresztül az ál
lam könnyebben kézben tarthatja 
az egyházat. Egyetértés látszott 
abban is, hogy a nem lelkészekre a 
korrábbiaknál nagyobb feladatok 
kell hogy háruljanak, és hogy a 
nők szerepének a férfiakéval 
egyenrangúnak kell lennie.

Az 1990. tavaszi országgyűlési 
választások és a Zsinat összeülése 
után a lelkes közhangulat előbb az 
országban, nem sokkal utána az 
Evangélikus Egyházban is alább
hagyott, majd kiábrándulásba, elé
gedetlenségbe, sőt elkeseredésbe 
váltott át. Az országos és az egyhá
zon belüli közhangulat-változás
nak nagy részben hasonló okai 
vannak, tehát az egyházon belüli 
kiábrándulás és konfliktusok meg
jelenése sok tekintetben összefüg
gött az ország, a társadalom min
den más részében megfigyelhető 
hasonló jelenségekkel. Ezt azért 
érdemes hangsúlyozni, mert így 
jobban megértjük, sőt megértőb
bek leszünk az egyházban, a Zsi
natban történtekkel szemben.

Kezdjük a leghétköznapibb ok
kal, a pénzhiánnyal. Se országo
san, se az egyházban nem ismertük 
fel azonnal, milyen nagy anyagi 
nehézségékkel leszünk kénytele
nek szembenézni. A társadalom
ban az elszegényedés, az oktatás, 
az egészségi ellátás költségvetést 
támogatásának csökkenése volt a 
következmény. Az egyházban, a 
Zsinatban pedig szembe kellett áz
zál néznünk, hogy nagy és-szép ter
veink beleütköznek a pénzügyi 
korlatokba. Az egyház megújulá

ssá^ egyebek között a kiváló képes
ségű és elhivatott lelkészek, teoló
gus híáilgatók megjelenésétől vár
juk -  fel kellett ismernünk, hogy 
ezeknek a lelkészeknek megfelelő 
fizetést is kell biztosítani. Szép 
eredmény az iskoláink számának 
növekedése, de az iskolafenntartás 
súlyos1 kiadásokkal jár.

1990 után rendkívül sok törvényt 
kellett megalkotni vagy megváltoz
tatni, hogy az ország intézményei a 
demokratikus politikai rendszer
nek megfelelően működhessenek. 
A parlament óriási jogalkotási 
munkát végzett, de nem mindegyik 
törvény sikerült tökéletesen. Csak 
példaként említem, hogy az Orszá
gos Tudományos Kutatási Alapról 
szóló 1991. évi törvényt a közeljö
vőben fogja a törvényhozás másod
szor is módosítani. Ez a példa ért
hetőbbé teszi, hogy a Zsinat tör-

A záróülés résztvevői

vényhozási munkájába is beleke
rültek hibák. Ha azonban a gyakor
latban szerzett tapasztalatok alap
ján van lehetőségünk és erőnk a 
meghozott törvényeket a jövőben 
módosítani, tovább csiszolni, akkor 
ez nem okozhat súlyos nehézsége
ket. Ugyanakkor tartanunk kell 
magunkat a demokratikus rend
hez: az elfogadott törvények sze
rint kell tevékenykednünk, még 
akkor is, ha személyesen nem ér
tünk velük egyet -  és a rendelke
zésre álló alkotmányos eszközök
kel törekedhetünk arra, hogy azo
kat javítsuk. Ez különösképpen ér
vényes az egyház területi beosztá
sáról szóló, a Zsinaton sokat vita
tott törvényre.

Szeretnék rámutatni két olyan 
körülményre is, amely egyházunk
ban másképpen alakult, mint a tár
sadalom egészében. Az első az a 
tény, hogy a politikában és a társa
dalomban -  a kormányban és a 
legtöbb intézményben, 
például egyetemen, fő
leg azok vezetésében -  
a személycseréket 1990 
után kellett végrehajta
ni. Pontosabban: az ál
lami életben, az állam- 
igazgatásban is végbe
mentek személycserék 
az 1980-as évek máso
dik felében, kerültek 
olyan emberek is pozí
ciókba, akik a megvál
tozott demokratikus és 
piacgazdasági feltéte
lek között teljesen al
kalmasak voltak pozí
cióik betöltésére. Az 
ilyen személycserék 
arányát azonban leg
feljebb 30, inkább csak 
20 százalékra becsül
ném. A Magyarországi 
Evangélikus Egyház
ban a körülmények 
szerencsés alakulása 
következtében 1990-ben a rend
szerváltásba úgy mentünk bele, 
hogy az egyházi vezetésnek már 
mintegy 80 százaléka „új” embe
rekből állt, akik az új rendszer kö
vetelményeinek teljesen meg tud
tak felelni. Voltak, akik a Zsinattól 
személyi változtatásokat vártak. 
Az említett körülményeknek kö
szönhetően ilyenekre nem volt 
szükség, de a Zsinat nem is vállal
kozhatott volna személyi kérdé
sekben való állásfoglalásra, mert a 
mi egyházunkban a Zsinat csak tör
vényeket hoz, nem feladata az egy
házvezetés konkrét ügyeiben való in
tézkedés, a vezetők személyének ki
választása. Az egyházi demokrácia 
a jövőben minden lehetőséget 
megad arra, hogy a legalkalma
sabb személyekkel töltsük be a ve
zetői pozíciókat.

Ezzei is összefügg talán, hogy a 
Magyarországi Evangélikus Egy
házban a pártosodás nem volt 
olyan fokú, mint a társadalom más 
részeiben, elsősorban a politiká
ban (itt a pártosodás természetes, 
sőt előnyös), de más intézmények
ben, például az oktatási intézmé
nyekben is (ahol a pártszempon
tok érvényesítése már korántsem 
ilyen természetes, sőt szerintem 
egyáltalán nem is kívánatos). Örül
nünk kell annak, hogy egyházunk 
nem szakadt részekre a pártok men
tén, és ebben -  azt hiszem -  a Zsi
natnak is érdemei vannak Csak kí
vánni lehet, hogy ez a jövőben se kö
vetkezzék be, például hogy a püs
pökségek számának kérdésébe a 
pártközpontoknak ne legyen mód
juk a jövőben beleszólni.

Összefügg ezzel az a nagyon ör
vendetes tény is, hogy az egyhá
zunkon belüli viták nem kerültek 
ki a médiumokba és a napisajtóba 
-  vagy legalábbis erre csak nagyon 
ritkán került sor. Arra szeretném a 
Zsinat tagjait kérni, hogy a jövő
ben is -  mandátumuk lejárta után 
is -  őrködjenek azon, hogy egyhá

zunk ügyeit mi döntsük el, akik 
jobban ismeijük azokat, jobban 
megértjük a kérdéseket és pozití
vabban elkötelezettek vagyunk, 
mint amit várhatunk a médiumok 
világának minden szereplőjétől.

A másik körülmény, amely csak 
egyházunkat -  talán az összes tör
téneti egyházakat, beleértve az iz
raelita közösségeket is -  érinti, az, 
hogy derűlátó várakozásainkkal 
ellentétben a társadalmi környezet 
sem hazai, sem világméretekben 
nem mondható különösen fogadó
késznek azzal az üzenettel szem
ben, amelyet feléje közvetíteni 
szeretnénk és tudunk. A modem 
társadalmak tagjainak többsége 
nem Jézus tanításaitól várja azt, 
hogy az élet végső kérdéseiben út
mutatást adjanak. Már annak is 
örülniük kell, hogy a többség nem 
ellenséges, sőt talán érdeklődik e 
tanítások iránt.

Mindennek ellenére, bár kellő

HATALOM AZ EGYHÁZBAN
(Folytatás az 1. oldalról) 

zavar akadályai lehetnek az egy
ház tulajdonképpeni szolgálatá
nak. A zsinat ezért arra törekedett, 
hogy a törvények átfogják az egyházi 
élet és szervezet egészét.

2. Mindannyiunk számára vilá
gos volt és egyértelmű, hogy a jog 
önmagában sehol sem biztosítja a 
rendet. Az egyházban sem. Nem
csak azért, mert a modem álla
mokban az egyházi törvények be
tartása nem kényszeríthető ki. Hi
szen a törvények betartatása, en
nek kikényszerítése még az álla
moknak is gondot okoz, noha 
rendőrségük, nyomozóik, hivatá
sos ügyészeik vannak. ,A z  állam is 
csődbe jut, ha a keretében élő társa
dalomból hiányzik az összetartozás 
érzése" -  írja Helmut Kremers 
(„Doch jeder Staat ist überfordert, 
wo die Gesellschaft, der er den 
Rahmen gibt, keinen Gemeinsinn 
mehr aufbringt.” Kremers, Hel
mut: Gesellschaft will gestaltet 
sein. Die Zukunftsprobleme dür-

szerénységgel, de mégis azt hi
szem, elégedettséggel, sőt talán 
bizonyos büszkeséggel tekinthe
tünk vissza a Zsinatban együtt vég
zett munkánkra. Éppen a nehézsé
gek miatt, amelyekkel szembe kel
lett néznünk, örülhetünk különö
sen annak, hogy mégis megalkot
tuk azokat a törvényeket, amelyek 
a megváltozott körülmények kö
zött szükségesek voltak. A tör
vény-előkészítés során felmerülő 
vitákra bizonyára többen fognak 
közülünk némi keserűséggel 
visszaemlékezni. Elsősorban azok, 
akik ezekben a vitákban alulma
radtak, a kisebbséghez tartoztak. 
Igazuk is lehet abban az értelem
ben, hogy álláspontjuk esetleg 
jobb volt a végül is elfogadott 
többségi álláspontnál. Hasonló
képpen jogos lehet némelykor az 
elégedetlenség a viták színvonalá
val és a javasolt törvényszövegek 
pontatlanságával. A Zsinat leg
főbb általánosítható, az egész tár
sadalom számára is értékes tanul
sága éppen ez: így működik a de
mokrácia. Távolról sem tökéletesen. 
De még mindig jobban -  mint Chur
chill mondta állítólag -, mint bár
mely más eddig ismert politikai 
rendszer.

Egy tényre azonban feltétlenül 
büszkék lehetünk: a Zsinatban min
den határozat, törvény demokratikus 
úton született meg. Diktatúra sehol 
sem érvényesült, a Zsinat tagjainak 
manipulációja nem fordult elő, erre 
kísérlet sem történt. Ezt nagyon fon
tos lenne a legkülönfélébb egyházi 
és nem egyházi fórumokon, ma
gánbeszélgetéseken és közéleti vi
tákban egyaránt hangsúlyosan kép 
viselni. Mert éz nagy teljesítmény a 
mai Magyarországon, és ezzel biz
tosan jó irányban befolyásoltuk az 
egész magyar társadalmat.

Engedjék meg hogy mint a Zsi
nat társelnöke személyesen is meg
köszönjem ebben a közös munká 
ban való részvételüket.

Az ünnepi ülés végén dr. Reuss András elnök ezekkel a szavakkal bocsátotta el a zsinat tagjait 
és az érdeklődő gyülekezeti tagokat, vendégeket: „A Magyarországi Evangélikus Egyház 

1991-1997. év között ülésező zsinata befejezte munkáját és feloszlott.” A további lépéseket 
a jogalkotásról szóló törvény szerint összehívott új zsinat teszi meg. Ezután a zsinati tagok 
és vendégek átvonultak a Deák téri templomba, ahol kezdetét vette a zsinat munkáját záró,

hálaadó istentisztelet.

fen nicht der Wirtschaft allein 
überlassen werden. Lutherische 
Monatshefte 1997,5, 6-7.).

Hatéves zsinati közös munkánk
kal, sok gyengeséggel és hibával, 
arról teszünk bizonyságot, hogy az 
egyházban mindennek az épülést 
kell szolgálnia (lK or 14,26), mert 
a szeretet épít” (lKor 8,1). El kell 

fogadni valamilyen rendet, mert 
.Isten nem a zűrzavarnak, hanem 

békességnek Istene” (lKor 
14,35). Megalkothatjuk a legjobb 
rendet, amelyre ember képes, de 
az még nem a jó rend, a tökéletes 
rend, nem az isteni rend, nem Is
ten rendje. Emberi élet általában, 
de emberek élete az egyházban is 
csak úgy lehet, ha egymást elfo
gadják, befogadják, amint „Krisz
tus is befogadott minket az Isten di
csőségére” (Róm 15,7).

Reformátorainkról sokszor csak 
úgy beszélnek, mint akik mindenki 
mástól függetlenül és mindenki 
más ellenében ragaszkodtak az 
igazsághoz. Történetüket meg le
hetne, meg kellene írni abból a 
szempontból is, miként tűrtek, 
dolgoztak, fáradoztak, tárgyaltak 
és szenvedtek is azért, hogy az egy
ház egysége fel ne bomoljék.

Luther az úrvacsorái közösség
gel kapcsolatosan szól a hívők lelki 
közösségéről, amely nemcsak 
Krisztussal, de egymással v^ló átfo
gó közösség is. Idézem/ Luthert: 
„Ez a közösség abban áll, hogy 
Krisztusnak és szentjeinek minden 
lelki javában részesül s ezeket velük 
együtt birtokolja az, aki ezt a szentsé
get veszi, viszont minden szenvedés 
és bűn is velük közössé válik 
Eképpen a szeretet szeretetet ébreszt 
és eggyé tesz. De hogy a könnyen ért
hető hasonlatnál maradjunk ami
képpen valamely város valamennyi 
polgárának közös tulajdonává válik 
annak a városnak a neve, tisztessége, 
szabadsága, minden hasznot hozó 
ügye, szokása, életmódja, segítsége, 
támasza, védelme és egyéb hasonló 
dolgai -  ugyanúgy minden veszedel
me is: tűzvész, árvíz, ellenség halál, 
kárvallás, sérelem és hasonlók Mert 
aki együtt akarja élvezni a javakat, 
annak együttesen vállalnia kell a ter
heket is és a szeretetet szeretettel vi
szonoznia. Nyilvánvaló itt, hogy aki 
egy polgárt megbánt, az egész várost 
s annak minden polgárát bántja 
meg. A ki pedig eggyel jót tesz, az va
lamennyi többinek a jóindulatát és 
háláját nyeri el” (Luther Márton:

Bűnbánat, Keresztség, Úrvacsora. 
Három sermo a szentségekről. Bu
dapest, 1994. 33.). Nem közösség 
másokkal az, amit csak addig válla
lunk, amíg magunknak kellemes, 
könnyű és gazdagító, de odahagy
juk mihelyt nem az.

Sokkal drágább ez a közösség, 
amelyet Krisztus szerzett, és ezért 
sokkalta nagyobb a tét, semhogy 
megengedhetnénk magunknak, 
hogy ezt a közösséget felrúgjuk.

Sokat jelent számomra a Kiská
téból a harmadik hitágazat magya
rázatának az a mondata, amely így 
hangzik: „Ebben az anyaszentegy- 
házban nekem és minden hívőnek 
naponkint minden bűnt bőséggel 
megbocsát. ” Ez a mondat arra bá
torít, hogy az egyházat a bűnbocsá
nat helyeként és lehetőségeként ír
jam le. Ha pedig a bűnbocsánat he
lye, akkor az egymásnak való meg
bocsátás helye is és az újjászületésé 
is, amint Scholz Lászlóval énekel
jük az egyházról: „ Újjászült gyerme
kek bölcsői ringnak” Ha mi ma

gunk sem hiszünk eb
ben, ha egymásra nézve 
sem hiszünk ebben, ak
kor ki hisz a mi tanítá
sunknak?

Az egyház -  szá
momra legalábbis -  
nem a körülöttünk levő 
világban folyó népszerű 
kiszorítósdi, nem a ki 
kit győz le gyilkos és ön
emésztő tébolya, ha
nem szólás és cselekvés 
másokért. S imádság 
mások, a világ, az Isten 
népe megújulásáért, de 
úgy, hogy mindig hozzá
tesszük: és kezdd el raj
tam, kezdd velem, kezdd 
nálam, kezdd bennem.

3. A most megalko
tott törvények létrehoz
ták az állandóan meg
választott és ezért vi
szonylag gyorsan össze
hívható zsinat intézmé
nyét. Jogos az aggoda
lom, hogy ez az intéz

mény az állandóan y^ltpzó é$ vál- ( 
toztatható törvények, s ezzel a jog
bizonytalanság vagy az önkény le
hetőségét hordja magában.

A  zsinatot kettős szándék vezette, 
amikor megteremtette ezt az intéz
ményt. Egyrészt, hogy a gyorsan vál
tozó világ külső feltételeire gyorsan 
válaszolhasson egyházunk Másrészt 
pedig hogy ne avuljanak el és ezzel 
ne váljanak betarthatatlanná egyhá
zi törvényeink rnert így az önkény
nek nyílhat tér.

4. A törvények az egyházi élet 
külső kereteivel foglalkoznak. Szá
mos esetben nem a hömpölygő, 
kavargó, zajló egyházi életet akar
ják mederben tartani, hanem 
olyan dolgokat fogalmaznak meg, 
szabályoznak, amelyek ma esetleg 
még csak vágyak vagy kívánságok, 
bár sok helyen, szokás alapján, ed
dig is sokan szolgáltak odaadással 
és mentek a dolgok.

A nem lelkészek szolgálatát 
nagy terjedelemben és részletekbe 
menően szabályozzák a törvények. 
A zsinati többség elképzelését 
próbálom tolmácsolni, amikor ezt 
úgy értelmezem: a törvények hatá
rozott szándéka, hogy egyrészt a 
tisztséget vállaló nem lelkészek ne 
csak rangnak tekintsék tisztségü
ket, másrészt pedig törvény tá
massza alá tenni akarásukat.

Törvényeink sajátossága az is, 
hogy igen sok tisztséget ír le és ír 
elő. Egyesek bizonyára sokallani 
fogják ezt. A  szándék egyértelmű: 
az egyház szolgálatának és felelős
ségének sokféleségét megbízottak, 
felelősök jelenítsék meg és képvi
seljék. Egy-egy fontos ügynek le
gyenek elkötelezett ügyvivői.

Sok időt-töltött a zsinat az egy
házközség és részei meghatározá
sával, mert ekörül ismételten bi
zonytalanság j tapasztalható. To
vábbi feladat les? a besorolásnak 
megfelelő jogodat és kötelessége
ket is meghatározni.

Részletesen foglalkoznak a tör
vények a jelölésekkel és választá
sokkal, s ezeket a szabályozásokat 
külön törvény is tartalmazza. Új 
vonás a hatéves ciklusokra való vá
lasztás minden egyházkormányzati 
szinten.

Hosszú viták után alakult ki a 
presbitériumok és közgyűlések 
jogkörének új elhatárolása, felada
taik új meghatározása. Kétségte
len, az a vélemény volt többség
ben, amely a döntésekbe a gyüle

kezetek széles rétegét látta jónak 
bevonni. Súlyos az az érv, hogy a 
közgyűlés, mint szervezeti és dön
tési forma -  enyhén szólva -  nem 
virul egyházunkban. Szeretném 
úgy értelmezni a zsinat döntését, 
hogy nem a jelenlegi közgyűlési 
gyakorlatot tartja jónak, hanem az 
új törvény feladatunkká teszi, hogy 
a közgyűléseket -  egyrészt megfe
lelő előkészítéssel és vezetéssel, 
másrészt pedig aktív részvétellel -  
tegyük az eddiginél alkalmasabb 
önkormányzati testületekké.

5. A  legnehezebben talán az egy
házkerületek számának és területi 
beosztásának megváltoztatására 
irányuló törekvések tudtak döntő, 
kétharmados többséget összeková
csolni. A  zsinat végül úgy határozott, 
hogy három egyházkerületbe szerve
ződve éljén egyházunk A  zsinat rö
vid mérlegelés után -  bizonyára a 
roppant történelmi változásokra is 
tekintve -  eltörölte az országos 
felügyelő évszázados intézményét.
A viták kezdetén inkább az a 
megfontolás fogalmazódott meg, 
hogy a püspöki tisztben állók szá
mának növelése, a több egyházke
rület a kollegiális vezetést segítse.
A problémát a törvény, úgy tűnik, 
a kollektív -  az egyházkerületek 
püspökeiből és felügyelőiből álló -  
elnökség intézményével kívánja 
megoldani. Az egyházkerületek je
lenleg elhatározott beosztása nem 
három aprólékosan kidekázott és 
egyenlő egységet, hanem három 
jellegzetes, egymástól sokban kü
lönböző egyházkormányzati egy
séget rajzolt meg. Eltérő alkatú, 
karizmájú vezetőkre lesz szükség, 
akik különbözőségeik miatt nem 
külön úton járnak, hanem ajándé
kaikkal egymást kiegészítik és gaz
dagítják. Ennek a törvénynek a 
megvalósítása bizonyára sok ener
giát, képzelőerőt, hitet és szerete
tet kíván még tőlünk és egyházunk 
népétől, bizonyára idő is kell, míg 
teljesen kialakul. A  zsinati küldöt
tek jól tudják, mennyi kérdésem 
volt mindezzel kapcsolatban, s a 
jegyzőkönyvek tanúsítják, hogy az 
elhangzott érvek, nem,v győztek) 
meg. A feladat nagyságát mégsem 
elriasztásul, hanem lelkesítéskép
pen ecsetelem. Tudatosan nem az 
anyagi következményeket mérle
gelem: nem mintha levegőben járó 
fantaszta lennék, aki fölösleges
nek, vagy mellékesnek tartja azt, 
hanem azért, hogy más dolgokat 
és értékeket előtérbe helyezve tö
rekedjünk a megoldásra.

A  hat év során visszatérő fogalom  
volt a hatalom kérdése. Kinek van 
hatalma az egyházban? Mire van 
hatalma? Miből áll ez a hatalom? 
A z egyik oldal azt monda, hogy sem
m i hatalma sincs, a másik oldal 
mégis szemére veti, hogy túl nagy a 
hatalma. Hitvallásaink szerint a 
püspököket „a következő hatalom  
(joghatóság) illeti meg: bűnöket 
megbocsátani, az evangéliummal el
lenkező tanítást elvetni, és a gono
szokat, akiknek istentelensége nyil
vánvaló, az egyház közösségéből ki- 
rekeszteni -  nem emberi erővel, ha
nem az igével (CA XXVIII, 21; vö. 
Konkordia Könyv 1,56). S hozzáte
szik  „isteni jog szerint ... nincsen 
különbség püspök és lelkész között” 
(Értekezés, 65; vö. Konkordia 
Könyv II, 226).

A z ige hallgatóinak pedig -  
mondja Luther -  „nemcsak joguk és 
hatalmuk van mindazt, ami prédi- 
káltatik megítélni; hanem tartoznak 
is, kötelesek is megítélni, Isten szent 
felségének kegye elvesztésének terhe 
alatt” (Luther Márton: A  keresz
tyén gyülekezet jogáról és hatal
máról. Masznyik, IV. kötet. Po
zsony, 1908. 73.).

A jog kérdése így vezet el az 
evangéliumhoz, amelyről Pál írja: 
„Isten ereje az, minden hívőnek üd
vösségére” (Róm 1,16). A z evangéli
um tehát embert, életét és világát 
megújító hatalom. Megalkottuk tör
vényeinket, egyházunk számára a kö
zös élet rendjét, de nem az emberi 
rend tartja meg az egyházat, hanem  
ez az evangélium. Zsinati erőfeszíté
seinknek akkor volt és van értelme, 
ha ez az evangélium felhangzik ne
künk és általunk, meghallgattatik 
köztünk és szerte e hazában s a nagy 
világon. A  többi már ném a mi dol
gunk, hanem Istené, „mert Isten igé
je nem tétlen vagy holt, hanem élő és 
ható beszéd” (Luther: Nagylcáté, I. 
101; vö. Konkordia Könyv II. 111)-

Ez a beszéd az, amiből él az egyház.
Ez a beszéd az, amelyért él az egy

ház.
) l
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A liturgus: 
Mekis Adám

A templomban tartott istentiszteleten az énekeskönyvünk 14. (énekes) liturgiája szerint folyt a szertartás. 
Mekis Ádám  acsai lelkész volt a liturgus. Az igeolvasásokat Márkus Géza, dr. Kováts Ilona és dr. Koczor Miklós 
végezte. Az ökumenikus imádságot a lutheri vesperából vett imádság szövegével Sztruhár András, Jancsó 
Kálmánná és Thumay Béla zsinati tagok mondták.

Az úrvacsoraosztásban D. Szebik Imre püspök, Zászkaliczky Péter Deák téri és Fatalin Helga büki lelkész se
gített.

A hálaadó istentiszteleten D. Szebik Imre püspök mondta az igehirdetést:

Zsinati Te Deum.
E f4 ,3-4
_ Te Deum laudamus -  Téged 

Úristen dicsérünk, hogy 6 éves 
zsinati munkánkat befejezhet
tük.

Az 1991. június 8-án egybehí
vott zsinat:

Korszaklezáró és új korsza
kot nyitó zsinat volt.

Mélyből feltörő demokrati
kus igényeket megfogalmazó és 
elesett egyházunkat felépíteni 

törekvő zsinat. Egyúttal a leghosszabb ideig tartó és 
legnagyobb gyakorisággal ülésező zsinat volt.

Mély ellentéteket hordozó, ellentéteket jól-rosszul 
kezelni tudó zsinat zárult le, amely a feszültségeket 
részben oldotta.

Törvényalkotó feladata mellett spirituális egységet 
és állandó tájékoztatást adó megbízatása is volt.

Már most sejthető, hogy bizonyos törvényei továb
bi megfontolást s feltehetően módosítást igényelnek. 
Idetartozik'pl. a közgyűlések'látszatdeffiokráciát'su-1 
galló tágult jogköre.

Illeszkedik nagy századvégi zsinataink sorába.- ■ 1 v
1791-ben először hívják egybe az egész ország terü

letén élő evangélikusok képviselőit az edictum tole- 
rantiae jegyében (472 egyházközség volt egyházunk
ban 6300 lélekkel). E zsinat törvényeit soha sem tud
ták kihirdetni. A kyriarchia és a hierarchia feszültsége 
különösen érezhető volt.

1891: a kiegyezés biztosította konszolidáció jegyé
ben egybehívott zsinat, amely evangélikus alkotmányt 
fogalmazott, s amelyet beárnyékoltak a nemzetiségi 
ellentétek (1891-ben 630 egyházközség volt 1 millió 
lélekkel).

Hangozzék emlékezetül a zsinat záróimádságából 
néhány mondat, amely Zelenka Pál tiszakerületi püs
pök ajkán csendült fel:

tyAldd meg egyházadat nagyjaiban és kicsinyeiben, ve
zetőiben és vezetésben, hogy idők és viszonyok változása 
ne tegye Hideggé a szentélyeket, ne apassza a munkások 
számát, né bontsa fe l a szent korlátokat, amelyeken be
lül él és hat az apák hite, az anyák fohászával, mely 
külső szegénység mellett is gazdaggá tette egyházunkat 
eddig. Fogadd el imént leborult gyermekeid hálafohá
szát kegyelmesen. ”

Ekkor egyházunk 630 egyházközségben 1 millió lel
ket számlált. y

1934-37-es zsinatunk a trianoni veszteség jegyében 
összehívott zsinat volt, amely egy kiszélesedett szolgá
lat külső kereteit szabályozta az 1/3-nyi területen 
munkálkodó, szolgáló magyarhoni lutherániában: 
autonómia, paritás, szabadság -  presbiteri alapelvek 
(1937-ben 333 egyházközségben 602 155 lélek volt).

Csendüljön fel néhány mondat Dr. Kapi Béla püs
pök imájából, melyet a zsinat bezárásaként mondott:

„Szíved elé borulunk örökkévaló Isten és téged ál
dunk mindazért, amit velünk cselekedtél és elvégeztet
tél... Könyörögve kérünk, adj lelket és erőt a Te anya- 
szentegyházad szolgálatára, hogy az elvégzett munka 
eredményét, a hitelesítő pecséttel ellátott törvénykönyvet 
átvihessük az életbe, és úgy munkálkodhassunk, hogy a 
Te országod is épüljön, ne csak a földön, hanem a lel
kekben is. ”

1991-97-es zsinat a nemzet visszanyert független
sége és az egyház visszakapott önállósága jegyében 
tartott zsinat volt. Istené legyen mindkettőért a hála.

Most pedig hajoljunk az Ige fölé, hadd cselekedjen 
általa bennünk az Isten. Az az Isten, aki a jót elkezd
te, s aki ígérete szerint teljességre is viszi bennünk.

Az efezusi levél az egyház levele. Valószínűleg kör
levél volt a 70-es évek tájékáról.

Luther igazi páli levélnek tartja, amelyben a maga 
sajátos módján szól az apostol.

Vilmár szerint páratlan irat az újszövetségben, az 
egyház lényegének alapvető kifejtése.

Richter (német teológus): Istennek a történelem
ben tett útja végét jelenti az Egyház felfedezése.

Barclay: az efezusi levél a keresztény gondolkodás 
csúcsa és koronája.

M it üzen e néhány sor?
1. Sietni, igyekezni, törekedni kell:
A Lélek egységére, a spirituális egységre.
A békesség kötelékének megőrzésére.
A reménység jegyében a munka folytatására.
Tartozhatunk különböző kegyességi irányzatok

hoz. Megtalálhatók sorainkban az egészséges pietiz- 
mus képviselői éppúgy, mint a helyes tanítást hangsú
lyozók. Megtalálhatók a kultúrprotestáns értékek 
képviselői éppúgy, mint a hitvallásosságot különösen 
fontosnak tartók.

Tartozhatunk különböző teológiai felfogást val
lók táborába. Lehet némelyikünknek Barth, mások
nak Bultmann, Tillich, vagy Eduard Schweitzer a ta
nítómestere -  de ugyanazt a Jézus Krisztust hirdet
jük.

Tartozhatunk különböző egyházpolitikai álláspon
tot képviselők táborába. Állhat hozzánk közel Ordass 
Lajos vagy Ihróczy Zoltán eszmerendszere, de ugyan
az a Lélek hívott el s munkálkodik bennünk.

Tartozhatunk különböző egyházjogi álláspontot 
képviselőkhöz, mégis a döntő: ugyanaz a Lélek hívott 
el a szolgálatra és munkálkodik bennünk.

Melanchthontól maradt fenn figyelmeztetésül: Wir 
haben wahrlich nicht Lust, oder Freude an

Uneinigkeit (Nem gyönyörködünk az egyet nem 
értésben)

Mert a Lélek, csak a Lélek, s nem a törvény eleve
nít, újít meg, újíthatja meg egyházunkat. Jöjj teremtő 
Szentlélek, látogasd meg a te néped: Veni creator 
Spiritus, mentes tuorum visita.

2. Sietni, törekedni, igyekezni kell a békesség köte
lékének megőrzésére.

" " Az eredeti'szó: auv5sapo<;'= bilincset is jelent.
Felelősek vagyunk a békességért.

■' Isten a békesség bilincsét helyezi ránk' A békesség 
kötelezettségétől tehát nem szabadulhatunk.

Miből táplálkozik a békesség?
Isten békességet szerző cselekedetéből.
Már a karácsonyi éjszakán elhangzik: Dicsőség a 

magasságban Istennek, békesség a földön és az embe
reidhez jó akarat.

A feltámadott Jézus így köszönti övéit: Békesség 
néktek.

A békesség teremtője kereszthalálával, s a békes
ség szerzője övéi közé hozott, bűnbocsánatot hirdető 
szavával, Jézus Krisztus.

Amióta Jézus köztünk van -  lehetséges megbékél
ni Istennel, mert Isten nem haragvó Isten.

-  lehetséges megbékélni sorsunkkal, mert Isten 
mindent javunkra fordít

-  lehetséges megbékélni önmagunkkal, mert ő el
fogad minket romlott természetünkkel, hiányainkkal 
-  miért ne fogadhatnánk el mi is magunkat?

-  és egymást?
Csak oda küld áldást, ahol békességben, egyetér

tésben élnek övéi.
Csak annak az egyháznak van hitele a társadalom

ban, amely megbékélt, vonzó emberi közösségbe hív
ja övéit és a megtérésre igyekvőket.

3. Sietni, törekedni, igyekezni kell a reményteljes 
munka folytatására.

Istennek köszönjük meg azt amit elvégezhettünk.
Isten bocsássa meg amit vétettünk ellene és egymás 

ellen. Sokszor túlérzékenységünk vagy sértődöttsé
günk gátolta munkánkat, máskor vélt kizárólagos 
igazságunk vagy információhiányunk állt útjába a 
kompromisszumoknak.

Bizony nem tudtunk nem vétkezni. Ezért méltán 
hangzik ajkunkról őszintén: kyrie eleison. Uram irgal- 
mazz!

Már most imádsággal s reménységgel gondolunk a 
következő zsinat munkájára.

Az egyház soha sincs készen. Mindig születőben 
van. Soha nem tökéletes, mindig rész szerinti, töredé
kes. Valami mindig hiányzik belőle. Tbrzó, mint Ro
din szobrai.

Melanchthon: Nati sumus ad mutuam, sermonis 
communicationem.

(azért születtünk, hogy beszélgetésben ismertté te
gyük magunkat)

Mégis merjük Isten kezében tudni sokat szenve
dett, fájdalmas múlttal, s biztató jelenben szolgáló 
egyházunkat.

Amióta összeült zsinatunk, azóta 11 középiskolánk 
termeit diáksereg zsibongó raja népesíti be, 13 óvo
dánkban kicsi gyermekek tanulnak énekelni, Istent 
dicsérni s imádkozni, 5 kollégiumunk gondja is terhel 
bennünket, 140 teológus hallgató tanulva készül a lel- 
készi pályára.

Reménységgel nézünk a holnapra, mint akik a re
ménység beteljesedését, az örök életet váiják.

Befejezésül: hívogat maga Krisztus szent teste és vé
re közösségébe. Önmagát kínálja, békességét s bűn
bocsánatát a nonverbális communióban.

Lutherrel együtt valljuk:
,yAhol tehát azt látod, hogy bűnöket bocsátunk meg 

tudhatod, hogy Isten népe van ott. Mert Krisztus azért 
rendelte a kulcsok hatalmát, hogy a Szent Lélek ezzel 
szentelje meg újra az elbukott bűnöst s a keresztények
nek legyen mivel megbizonyítani, hogy ők a Krisztus 
szent népe e világban. ”

Ámen.

Ökumenikus imádság: 
Sztruhár András, Jancsó 

Kálmánná és Thumay Béla

Hálát adunk neked Urunk,
hogy kormányzód a világot és 

hogy gondoskodásod kiterjed az 
emberi közösségek jó rendjére és 
vezetőire is.

Hálát adunk,
hogy új lehetőségeket nyitottál 

hazánkban az ország és a közössé
gek vezetésére,

hogy ránk bíztad, hogy egyhá
zunk szolgálatának, szervezetének 
és életének szabályait meghatároz
zuk,

hogy adtál testvéreket a zsina
ton, akik áldozatosan dolgoztak 
azért, hogy feladatainkat eredmé
nyesen végezhettük.

Megváltjuk,
hogy nem voltunk kitartóak vé

leményünk lelkiismeretes kialakí
tásában, nem voltunk okosak és 
bátrak, nem voltunk szelídek és 
testvérszeretők megszólalásaink
ban,

hogy nem tiszteltük azokat, akik 
a vezetés küzdelmét vállalták és 
nem előlegeztünk bizalmat nekik,

hogy nem osztottuk meg a veze
tés gondjait más küldöttekkel és 
nem tettünk meg mindent azért, 
hogy sokan vállaljanak részt a szol
gálatban és a vezetésben.

Bánjuk,
a zsinati munkában való kényel

mességünket, indulatosságunkat,

A gyülekezet imája
szeretetlenségünket, másokra- 
nem-figyelésünket.

Kérünk,
hogy bocsásd meg mulasztásain

kat,
és mentsd meg egyházunkat a 

mi bűneink következményeitől.
Dicsőítünk a Krisztusért, aki 

magára vállalta a mi bűneinket is.
Dicsőítünk,
hogy a Krisztusban ajándéko

zott bocsánatoddal újra lehetősé
get adsz jó szolgálatunknak.

A dj szívünkbe alázatot,
hogy aki első akar lenni közöt

tünk, akarjon szolgája lenni a töb
bieknek.

Erősíts minket,
a hűséges, fegyelmezett és áldo

zatos szolgálatban.
Add Szentlelkedet,
hogy világosságban szolgáljunk 

és ne sötétségben tévelyegjünk.
Hallgass meg minket, kegyes 

Urunk!
Mi, szegény bűnösök, könyör- 

günk:
Kegyelmesen hallgass meg min

ket, kegyes Urunk!
Anyaszentegyházadat kormá

nyozd és igazgasd!
Egyházad minden szolgáját, 

püspököt és lelkészt üdvözítő 
igédben és a szent életben őrizz 
meg!

Minden tévtant és viszályt közü
lünk távoztass!

Minden tévelygőt és elhitetettet 
az igaz útra vezérelj, a sátánt a mi 
lábunk alá vesd!

Aratásodba hűséges munkáso
kat bocsáss ki!

Szent Lelkedet és erődet Igéd
ben nyújtsd nékünk!

Minden szomorkodót és erőt
lent segíts és vigasztalj!

Népünknek egyetértést és békét 
adj!

Felsőbbségünket védd és kormá
nyozd!

Minden ínségest és bajban levőt 
segíts meg!

Minden gyermeket és beteget 
gondozz és gyógyíts meg!

Minden foglyot szabadon elbo
csáss!

A z özvegyeket és árvákat védjed 
és gondozzad!

Minden embernek irgalmazz!
Minden ellenségünknek, üldö

zőnknek és gyalázónknak bocsáss 
meg és őket térítsd meg!

Földünknek termését add meg 
és védelmezd!

Kegyelmesen hallgass meg!
Hallgass meg minket, kegyes 

Urunk!
Ámen

(A lutheri vesperából)

Dr. Frenkl Róbert országos felügyelő záró szavai:

Ü n n e p lő  G y ü le k e ze t, K edves T es tvé re im !

Korábbi törvényeink az orszá
gos felügyelő kötelességévé és jo
gává tették az egyház törvényhozó 
Zsinatának az összehívását. Ennek 
alapján volt tisztem és feladatom 
hat évvel ezelőtt a Zsinat megnyi
tó beszédét tartani a fasori temp
lomban. Ezért kértem, hogy most, 
amikor jelenthetem az egyház 
népének, hogy a rendszerváltozást 
követő első Zsinat eredményesen 
befejezte a munkáját, néhány szót 
ismét szólhassak, a templomban.

Mert a templomhoz kötődik a 
Zsinat két alapvető üzenete.

Egy közösség csak akkor lehet 
erős, akkor lehet hatékony, ha szi
lárd az identitása. A mi azonosság- 
tudatunk Isten házában, hitünk
ben, az evangéliumban rejlik. 
Innen indultunk -  itt kereszteltek 
meg, itt konfirmáltunk -  és ide té
rünk vissza.

De van a templomnak egy másik 
üzenete és ez is felerősödött a Zsi
naton. Az, hogy Isten népe kilép a 
templomból, ki kell lépjen onnan, 
vállalva a misszió, a tanítás és a 
diakónia szolgálatát a társadalom
ban, ahol élnie rendeltetett.

Nemcsak a diktatúrában, a sze
kularizált demokratikus társada

lomban is megfigyelhető a törek
vés arra, hogy az egyházat, a híve
ket bezáiják a templom falai közé, 
korlátozva, meggátolva a szolgála
tot. A  demokráciában sajátos 
csapda ez, erős a csábítás arra, 
hogy feladjuk a missziót, visszahú
zódjunk a közéletből, ne konfron
tálódjunk etikai kérdésekben, 
örüljünk annak, hogy saját tiszte
letreméltó kereteink között épít
kezhetünk. A Zsinat üzenete, a ma
gyar lutheranizmusnak jelen kell 
lennie a társadalomban.

Több személyes bűnbánatot, több 
tehervállalást, több reménységet igé
nyeltem hat évvel ezelőtt. Ma sem 
mondhatok mást, elsősorban a ma
gam számára.

Könnyebben beleszaladok én is 
a mások bírálatának, az ítélkezés
nek a zsákutcájába, mint hogy a 
saját bűneimet látnám egy-egy ku
darc mélyén, gondolva a nehéz zsi
nati munkafolyamat kudarcaira is. 
Vélem, valamennyire mégiscsak 
sikerült hitelessé tennünk, hogy el
határolódtunk mindattól, ami az 
egyház közeli és távolabbi múltjá
ban nem vállalható, hogy egy meg
újuló egyházért könyörgünk és te
vékenykedünk. Tálán a zsinati 
munkának az új törvényekben 
mérhető teljesítménye is elfogad
ható. De mi van a szívekben? Bi
zonyos, hogy egyházunkban, az 
egyházi közéletben, a sajtóban a 
meglévő konfliktusok, feszültsé
gek, a társadalommal szinte össze 
sem hasonlíthatóan, sokkal kultú
ráltabban, elfogadható stílusban 
zajlanak, kerülnek felszínre. De 
elégedettnek kell-e lennünk, elége
dettek lehetünk-e ennyivel? Lehet-e 
addig megújulás, amíg egyházi em
berek és csoportok fontosabbnak

tartják mások hántását, akár a kire
kesztést, mint a személyes bűnbána
tot és a megbocsátó szeretetet? Ke
resztények, Krisztus-követők va
gyunk-e valójában, vagy csak egy 
szín a gondok ellenére örvendete
sen demokratizálódó pluralista 
társadalomban? Nem tudom, csak 
a jövő fogja eldönteni, melyek a 
Magyarországi Evangélikus Egy
ház valódi prioritásai. Vajon az új 
törvények keretül szolgálnak majd 
arra, hogy embereket tényleg Krisz
tushoz vezessünk, szeretetének a 
csodáját közvetítsük számukra, vagy 
egy-szervezet túlélését szolgálják 
majd csak a törvények, ez sem ke
vés, de ez az út nem vezet sehová.

A több tehervállalás igénye ma 
időszerűbb, mint hat évvel ezelőtt 
volt. Nőttek a terhek és ez öröm. 
Mi idősek idősebbek lettünk hat 
évvel, de a fiatalok érett férfiakká 
és nőkké váltak és színre lépett 
egy új fiatal nemzedék. Ez igen jó. 
Szükség van mindenkire. Az ige- 
hirdetőkre és a hitoktatókra, a pe
dagógusokra és a szociális munká
sokra, az újságírókra és a jogá
szokra, a templomok és gyüleke
zeti házak építőire, a városiakra és 
a falvak lakóira... mindenkire, aki 
hajlandó terhet vállalni az egyház 
építésében. Ahogy vállalták a zsi
nati fagok ezt a hatéves munkát 
minden nehézségével és örömé
vel, keservekkel, megtorpanások
kal és újraindulásokkal. Ebben 
példa lehet a zsinat az egyház szá
mára. Fogyatékosságaink ellenére 
vállalnunk kell a szolgálatot, a ter
heket.

És akkor van remény, több lehet 
a reménység. Mert szükségünk van 
több reménységre. Be kell valla- 

(Folytatás a 4. oldalon)
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Ünneplő Gyülekezet, Kedves Testvéreim!
(Folytatás a 3. oldalról) 

nőm, még nem látszik közelinek 
azon vízióim megvalósulása, ame
lyekről hat évvel ezelőtt szóltam.

De hiba lenne ezért elcsügged
ni. Hiszen minden korábbi monda
nivalónál erősebb a mai üzenet, 
adjunk hálát az Úrnak, mert meg
tartott minket hat esztendőn át, 
mert állandóan tapasztaltuk meg
bocsátó szeretetét, mert mindig 
volt újrakezdés.

Több hálaadást! Mert, ha talán 
nem is átütő erővel, de haladtunk 
a szolgáló egyházi karakter erősí
tésében. Megbecsüljük egyházunk 
történelmi értékeit, igyekszünk 
helytállni a mában, a teljesen meg
változott világban. Törekszünk a 
függetlenségre az államtól, ugyan
akkor szeretnénk erősíteni a közjó 
szolgálatát. Mert mindezt megtehet

jük, azért az Úristent illeti a hála. Ő 
teljesítette be reménységünket. Ő 
adott hitet. Több reménységet kér
tem a zsinat megnyitásakor, most 
a hálaadás táplálja az újabb re
ményt.

Mi a műfaja ennek a néhány 
szónak, gondolatnak? Nem nehéz 
a válasz: bizonyságtétel. Bizony
ságtétel arról, hogy hiszem, az Úr 
megáldotta Zsinatunkat, velünk 
volt, meghallgatta a megnyitó be
szédben megfogalmazott könyör
gést és reményt ad arra, hogy foly
tassuk a munkát. Embereknél 
mindez lehetetlen lett volna, de 
Őnála minden lehetséges. Végül 
engedtessék meg hogy most a Zsi
natot záró istentisztelet kezdetén sze
mélyemben és tisztemben is megkö
vessem mindazokat, akiket a hat
éves munka során megbántottam. A

tisztség nemcsak fokozott terhet, 
felelősséget, hanem magasabb 
igényt is jelent, Sokszor nem tud
tam ennek megfelelni. Bánom. És 
szívbeli meggyőződésem, hogy így 
vannak ezzel testvéreim is, itt a 
templomban. Ezért is vagyunk itt, 
így vagyunk közösség. Ézért is 
mondtam, hogy személyemben és 
tisztemben is megkövetek minden
kit. Ez utóbbi egyszerűen annak 
kifejezését jelenti, hogy az országos 
felügyelő bizonyságtételében vall ar
ról, hogy hite szerint a megbánó sza
vakat minden zsinati testvére nevé
ben is mondja. Bánjuk vétkeinket, 
vágyjuk az Isten kegyelmét. Ezért 
jöttünk ide hatéves munkánk vé
gén. Mert kegyelemre szorulunk. 
Isten áldja meg a magyar népet, áld
ja meg egyházunkat, áldjon meg 
mindnyájunkat!

A ZSINAT BEFEJEZŐ ÜLÉSSZAKA 
1997. május. 30-31.

A zsinat 27. ülésszakán dr. Frenkl Róbert, dr. Galli István és dr. Reuss András elnökölt.
A kétnapos ülésszakon meghozták az utolsó, XI. törvényt, melynek szövegét alább közöljük.
A további üléseken a törvénykönyvet összeállító, szövegegyeztetést végző bizottság nevében 

dr. Lipták András adott előterjesztést, és elfogadták a tisztségviselők választásáról 
és a szavazásokról szóló törvényt, melyet dr. Sólyom Jenő terjesztett elő.

Ezzel az ülésszakkal zárult az 1991-1997-es zsinat munkája.

XI. TÖRVÉNY
A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ TÖRVÉNYEINEK 

HATÁLYBALÉPTETÉSÉRŐL ÉS AZ ÁTMENETI RENDELKEZÉSEKRŐL
1. § A Zsinat az 1966. évi Egyházi Törvényeket hatályon kívül helyezi.
2. § A Zsinat a Magyarországi Evangélikus Egyház Törvényeit hatályba lépteti azzal, hogy
-  AZ EGYHÁZI SZOLGÁLATRÓL ÉS AZ EGYHÁZ SZERVEZETÉRŐL szóló II. Törvénynek az Egy

ház Szervezetéről szóló második részének az Egyházkerületről szóló III. Címe;
-  AZ EGYHÁZI SZOLGÁLATRÓL ÉS EGYHÁZKORMÁNYZÁSRÓL A MAGASABB EGYHÁZ

KORMÁNYZATI SZINTEK-ről szóló IV. Törvénynek az Egyházi Szolgálat és Egyházkormányzás az Egyház- 
kerületben című második része; továbbá

-  az ugyanezen törvénynek az Egyházi Szolgálat és Egyházkormányzás az Országos Egyházban című részé
nek a kerületek szervezetével összefüggő paragrafusai

2001. január 1-jén lépnek hatályba.
3. § A szabályrendeletek megalkotásáról és az új egyházi szervezet bevezetésének folyamatos előkészüle

teiről az Országos Elnökség rendszeresen tájékoztatja a Zsinatot.
4. § A Zsinat megállapítja, hogy az országos felügyelő és a két kerületi felügyelő tisztsége 2000. december 

31-én megszűnik.
5. § Ezen törvény 1997. június 6-án lép hatályba.

K ezdő áh íta t a Zsinat 27. ülésszakán

iyAz udvari főember örvendezve 
haladt tovább az útján. ” Amikor a 
sportolók egy-egy verseny alkal
mával a célegyenesbe jutnak, az 
utolsó asszóhoz érnek, a döntő 
pont, vagy gól megszerzésére ké
szülődnek, akkor az edzők -  már 
többnyire eksztatikus állapotban -* 
valami sikerre vivőt, doppingolót, 
ha kell idegeket nyugtatót, vagy ha 
kell, azokat nagyon is felborzoló 
szavakat igyekeznek kedvenceik 
felé kiáltani. Valami hasonló gon
dolatot, mondatot próbáltam ke
resni, s találni én is, amikor e mai 
alkalomra készülődtem. Hiszen vi
tathatatlan, hogy a Zsinat finisé
hez érkeztünk. Egyik szép éne
künk szavával élve: „Távol már 
fénylik a cél. ” Lelki szemeink előtt 
már ott lebeg az a bizonyos Tör
vénykönyv, amelynek létrejöttéért 
már oly régóta munkálkodunk. 
Ezért a siker érdekében mindent 
be kellene dobni! Doppingolónak 
tűnő és rendkívüli helyett azonban 
egy nagyon egyszerű és hétköznapi 
kijelentést találtam e mai napra 
szólóan az Útmutatóban: ,^4z ud
vari főember örvendezve haladt to
vább az útján.” Látszólag semmi 
különös, s főleg örömteli nincs ab
ban, ha valaki a megszokott útján 
halad. Egy idő után már unalmas, 
sőt idegesítő is lehet. „Mi évekig 
olyan szépen, olyan nyugalomban 
éltünk, hogy az már egyenesen 
unalmas volte Már -kezdett az •
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agyamra menni! Kellett valami 
más, valami izgalmasabb!” -  val
lotta évekkel ezelőtt egy fiatal- 
asszony. Aki -  amikor alkalom 
adódott rá -  gondolkodás nélkül 
elhagyta józan életű, szorgalmas, 
családja részére szép otthont és jó
létet biztosító hűséges férjét. Nos, 
az általa választott izgalmasabb 
élet bekövetkezett, sőt azóta az iz
galmak sora véget sem ér. Az új 
társ ugyanis időközben elhagyta. A 
gyermekei végleg elfordultak tőle. 
Az elhagyott félj új családot alapí
tott, visszaút tehát nincs! Ő magá
nyában az édesanyjához menekült 
és folyamatos ideggyógyászati ke
zelés alatt áll. S nyilván fájdalma
san gondol a múltba. Az általa fel
rúgott családra, csendes otthonra, 
amely innen nézve talán már nem 
is tűnik olyan unalmasnak. Csak 
hát most már késő. Ahogyan Ady 
Endre írja: „...m ost már minden 
egészen eltörött. " Igen, eltörött. 
Még valahol az ősöknél eltörött. 
Az Édenkertben, amikor az első 
emberpár kezdte unni a békét, a 
jólétet és kezdte keresni -  kígyói 
sugallatra -  az izgalmakat. Volt 
ugyan közben néhány unalmasnak 
tűnő ember, mint például Ábra
hám is, aki szót fogadott, aki el
ment, ahogyan az Úr mondta neki, 
de ők nem sokat tudtak változtatni 
évezredek statisztikáján. A bűn el
követésének izgalma, utáni vágy 
„szerencsésen” átmentődött a tör
ténelem korszakain egészen máig. 
Hiszen valahol mindig megszólal
nak a fegyverek, hogy ne legyen 
olyan unalmas a béke. Jelentkez
nek kiújult régi és ismeretlen új 
betegségek, hogy ne legyen olyan 
egyhangú az egészség. Szétesnek 
-  nyomós ok nélkül is -  családok, 
hogy az izgalmakból bőven kijus
son a gyermekeknek is. Áldozatul 
esnek ártatlan emberek is, hogy 
érdekesebbek, izgalmasabbak le
gyenek -a- híradások. 5  töredelme-
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sen be kell vallanunk, hogy ez 
nemcsak az úgynevezett világnak, 
hanem az egyháznak a jellemvoná
sa is. Az izgalmak keresése, okozá
sa, sőt fokozása alól az elmúlt 6 
esztendő alatt e zsinati testület 
sem volt kivétel. A szorgalmas ülé
sezés, az eredmények mellett e zsi
nati közösségnek is vannak veszte
ségei, felróható bűnei. Nemcsak 
nemzeti, de zsinati történetünk
ben is igazolódtak a Szózat sorai, 
miszerint: „S elhulltanak legjobbja
ink / A hosszú harc alatt. ” Bizony, 
akár óriási bokrétát is kaphatnánk, 
ha az Isten útjáról való letérésein
ket, botlásainkat, szeretetlen meg
jegyzéseinket, önösnek tűnő érde
keinket vagy éppen eredményte
lennek bizonyult üléseinket cso
korba gyűjtenénk. S bizony jaj len
ne nekünk, ha ezzel az óriási bok
rétával kellene tovább menni, úgy
mond -  hiszen a ballagások idejét 
éljük -  tovább ballagni. Jaj lenne, 
ha Jézus, az Isten Fia nem vállalta 
volna mindazokat az „izgalma
kat”, amiket bűneinkkel szerez
tünk neki. Az állandó értetlensé
get. A jogtalan vádakat. A nyilvá
nos megcsúfolást. A kínos halált, s 
a poklokra szállást. De vállalta! 
Ezért mi is letehetjük az elmúlt 
hat esztendő minden terhét, vét
két, tévedését. S a kegyelmet nyert 
ember örömével mehetünk to
vább. Azzal az örömteli felfede
zéssel, hogy még kellek, még ma is 
kellek, mindennek ellenére is kel
lek az Istennek. Még ma is, s talán 
ezután is bíz rám feladatot, amely 
értelmet és örömöt ad életemnek. 
Reményik Sándor mondja: „Ne 
várj nagy dolgot életedbe / Kis hó- 
pelyhek az örömök /  Szitáló, halk 
szirom-csodák /  Rajtuk át Isten szól: 
jövök." Mi pedig mondjuk: Jövel 
Uram! Tedd örömtelivé napjain
kat, tanácskozásunkat, szolgála
tunkat, életünket!

- -  ' Lásdóné Házi Magdolna*

Az utolsó ülésszak képei

„Tanuló
Sok jogos és nem kevés jogtalan 

kritika érte a zsinat hatéves tevé
kenységét. Nem mentség, de tény, 
hogy sokan, velem együtt, bizony 
erősen „tanuló vezetők” voltunk 
ezen az ismeretlen pályán. A jogi 
végzettséggel rendelkező zsinati 
tagokon kívül, a legtöbben éle
tünkben először szembesültünk a 
törvényalkotás keservesen nehéz, 
ugyanakkor hallatlanul felelős 
munkájával. Bizony ülésről ülésre 
tanúim kellett a törvényalkotás lo
gikáját, nyelvezetét, és nem utol
sósorban a demokrácia szabályait, 
ahol szabadon ütközhetnek a kü
lönböző nézetek, és el kell viselni, 
ha esetlegesen, legjobbnak vélt öt-

” zsinat
léteinket is a többség leszavazza... 
Bizony kemény lecke volt ez, sok
szor feleltünk belőle elégtelenre. 
Hogy mégsem buktunk bele -  va
lódi kegyelem, Isten ajándéka...

Igazán majd az élet, a következő 
évek gyakorlata fogja kiállítani a 
„tanuló” zsinat bizonyítványát: 
mennyiben működnek használha- 
tóan a megalkotott törvények? 
Köszönjük egyházunk népének az 
imádkozó hátteret, az építő kriti
kát és a nem kevés türelmet, mely- 
lyel elhordoztak minket. Tanuló 
zsinat voltunk, maradjunk tanuló 
egyház, akik tanítványi engedel
mességgel követjük a Mestert!

Gáncs Péter

Szolgálatunk: a zsinat nyilvánossága
Az Evangélikus Élet első pilla

nattól igyekezett a zsinat miniden 
lényeges mozzanatáról tájékoztat
ni az egyház népét. Kiderült azon
ban, hogy tágítani kell az újságot: 
ezért külön Zsinati Híradó készült 
a lap betétjeként. Szükség volt ar
ra is, hogy ezt külön szerkesztőbi
zottság állítsa össze, átgondolva a 
híranyagot és a sűrített, de tisztes
séges tájékoztatás igényét. Szíve
sen vállaltuk ezt a feladatot: jól 
együttműködtünk a bennünket is 
mozgató felelős szerkesztővel.

A nyilvánosság minden közösség 
életében fontos dolog. Egy olyan 
egyházban pedig, amely szívesen 
emlegeti hagyományai közt a pol
gári közélet értékeit, mellőzhetet
len. A zsinat mindig megvizsgálta 
és igyekezett felhasználni munká
jában a beérkezett véleményeket 
és javaslatokat, és kötelességének 
tartotta, hogy jelezze munkájának 
eredményeit és gondjait.

Meggyőződésem, hogy a gyüle
kezetek és a magasabb egyházszer
vezet átalakítása nem fakadhat 
csupán a múlt szégyenétől való sza
badulás igényéből. Lassan rájöt
tünk, az ».legfontosabb, hogy szer
vezetünket ahhoz a képhez, ahhoz 
az „egyházmodell”-hez igazítsuk, 
amelyet a jövő egyházáról „álmo
dunk”. A képet azonban nem lát
juk egyformán. Szoktunk beszélni 
arról, hogyan látjuk az egyház 
szolgálatát ma, a politikai pluraliz
mus, a közéleti szabadság, és a 
gazdasági gúzsbakötöttség viszo

nyai között. Azt azonban az egyhá
zi közvélemény még nem vitatta 
meg, hogy hogyan látja az egyház 
szolgálatának társadalmi adottsága
it a XX. század végén. Hogy csak 
egy gondot említsek: a faluközös
ségek felbomlanak, a népegyházi 
keretek pedig alig használhatók a 
városi lakótelepek övezetében. A z 
ilyen kérdések tisztázása nélkül nem 
lehet tökéletes egyházi szervezetet és 
szabályokat alkotni. A  jövőkép meg
rajzolása a zsinat szorosan vett fe l
adatához nem tartozik hozzá; tág 
egyházi körökben kell munkálkodni 
rajta. Éppen ezért volt jó az a lehe
tőség, hogy ilyen távlatos kérdése
ket is megpendíthettünk az egyhá
zi közvélemény számára.

A nyilvánosságnak fontos eszkö
ze a sajtó, fontos intézménye a bí
róság. Aki nincs meggyőződve a 
nyilvánosság fontosságáról, nem 
lesz híve a jól tájékoztató sajtónak, 
és nem lesz meggyőződve a törvé
nyességet őrző, objektív ítéletet ho
zó bíróságok szükségességéről sem.

A nyilvánosság egyházi hagyomá
nyának kérdésével kapcsolatban 
hadd emlékeztessek Jézus parancsá
ra, amelyet a gyülekezetben jelent
kező bűn „kezelésére” adott (Mt. 
18,15): előbb négyszemközt, aztán ta
núk előtt, majd a közösség nyilvános
sága előtt. Vajon mennyire követjük 
Jézus parancsát a belső vétkek te
remtette helyzetek rendezésében, 
akár kisközösségeink, akár szerve
zeteink, intézményeink életében?

Thurnay Béla

BÚCSÚZIK A ZSINATI HÍRADÓ

Hogyan nézek vissza a zsinat hat évére?
Hála Istennek, megszülettek 

egyházunk új törvényei.
Minden eddiginél jobbak és 

szükség esetén javíthatók. De csa
lódtam: sem imádságot, sem gon
dolkodást, sém külön beszélgetést 
a hasonlóan és másképpen gon
dolkodókkal nem áldoztam eleget; 
és csalódtam, mert azt reméltem, 
hogy nem a kényszerűség fog egy
séget kovácsolni engedmények 
árán. Jámbor együgyűség volt nem 
eléggé gondolni arra, hogy az egy
házi törvényhozásnak is van idő
szerűsége. Nem eléggé mértük föl 
egyházunk munkaerőhiányát, nem

eléggé könnyítettük meg és tettük 
hatékonnyá püspökeink lelkipász
tori munkáját -  főleg a lelkészek 
közt. Nem vettük elég komólyan/ 
felelősségünket a hozzánk lazát! 
kötődőkért, sem az elsodródás ve
szélyét, sem az odaszánt életű hí
vőknek a szolgálatba bevonását.

Az egyházjog nem biztosítékává 
Szentlélek megújító munkájának, 
de elősegítője vagy akadálya lehel 
-  A Szentlélek pedig a megszólít^ 
igéhez kötötte magát. -  Isten irgal-i 
ma legyen velünk, ébredjünk föl és 
legyünk mind éberebbek!

Dr. Zsigmondy Árpád

(

zsinat befejeztével, feloszlatá
sával egy időben befejeződött a 
Zsinati Híradó feladata is. Ezzel a 
számmal elbúcsúzunk olvasóinktól.

Ha visszatekintünk a lap szolgá- 
latára, érdemes megemlíteni, hogy 
az első szám a zsinat megnyitására, 
1991. június 9-ére jelent meg. Ez 
amolyan felkészítés volt a zsinatra. 
Dr. Harmati Béla püspök bevezető 
cikke kiemelte, hogy az egyházi 
közvélemény „a zsinatot az újra
kezdés, a megújítás és megújulás 
örömével” üdvözli. Mindezt „a 
nyilvánosság előtt, az egyházi köz
vélemény bevonásával kívánja el
végezni” majd a zsinat. A Zsinati 
Híradó születése ezt a „nyilvános
ság előtti” célt kívánta szolgálni. 
Hogy ezt milyen jól vagy rosszul 
tettük, az olvasóknak joga és fel
adata megítélni.

Amíg az első szám a zsinati elő
készületekről, bizottságok munká
járól, zsinati tagok felkészüléséről 
szólt és közzé tette a teljes zsinati 
tagnévsort, a második számtól 
kezdve már a hivatalos megnyitás
ról, az elnökség megválasztásáról 
és a munka megindításáról szá
molt be. Ebben a számban teljes 
szöveggel jelentek meg az elhang
zott igehirdetések és ünnepi be
szédek, köszöntések.

Ettől kezdve ülésszakonként je
lent meg a Híradó és beszámolt az 
ún. aprómunkáról, majd folyama
tosan közölte az elfogadott tör
vényszövegeket, később a módosí
tásokat. A huszonhét ülésszakból 
csupán kétszer -  az idői közelség 
miatt I  jelent meg összevonva egy 
számban két ülésszak eseményei
nek közlése (20-21. és 24-25. ülés

szak). A zsinat „spirituális” részé
nek úgy adtunk helyet a lapban, 
hogy közöltük a nyitó áhítatokat és 
-  ha vasárnapra esett a zsinat 
egyik napja -  a fasori templomban 
elhangzott igehirdetéseket, melyeket 
mindig a zsinat egy lelkész tagja 
tartott.

Mindent egybevetve összesen 
27 szám jelent meg az Evangélikus 
Élet mellékleteként és ez a több, 
mint negyedszáz lap egykor bizo
nyára jó forrást jelent majd az egy
háztörténeti kutatóknak, akik mé
lyebben akarnak a zsinat körüli 
eseményekbe beletekinteni.

Nem tudom megilletődöttség és 
hála nélkül zárni ezt a tevékenysé
günket. Izgalmas, szép munka 
volt! A mellém adott szerkesztőbi
zottsággal együtt most elsősorban 
Istennek adok hálát, hogy ezt a

munkát elvégezhettük. A végére 
már elfelejtődtek az izgalmak, a 
szoros határidők, későn érkezett 
cikkek okozta nehézségek. Hálás 
vagyok egyházunk vezetőségének, 
hogy keretet biztosított a zsinati 
költségvetésben ehhez a munká
hoz. Hálás vagyok a zsinati tagok
nak és a zsinaton kívülieknek 
azért, hogy kérésre szívesen vállal
ták a nyilvánosságnak való szolgá
latot, és írtak, publikáltak a lap
ban. Hálás vagyok a sajtóosztály 
dolgozóinak segítőkészségükért

Köszönöm Istennek, hogy adott 
erőt ehhez a munkához is, és így 
közvetve hozzájárulhattam egyhá
zunk e zsinatának munkájához, 
eredményeihez.

Isten Szentlelke segítse egyhá
zunkat a megújulás útján!

Tóth-Szöllős Mihály
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„...HOGY SZÓT ÉRTSÜNK EGYMÁSSAL”

A gyülekezetben élő egyház
A REFORMÁTUSOK (L)

A magyar reformáció száza
dának derekán, az 1560-as évek
ben kezdett önálló utakon indul
ni a hazai lutheri-evangélikus és 
kálvini-helvét hitvallású ág, 
amelyek a különbségek és a bel
ső fejlődés mássága ellenére is 
történelmi sorsközösségben él
tek egymással. A reformátusság 
hitvallásbeli egysége 1567-ben a 
Debreceni Zsinaton jött létre, 
amelyen a jelen lévő prédikáto
rok a II. Helvét Hitvallást és a 
Heidelbergi Kátét fogadták el 
egységes hitvallásuknak.

A vallásszabadságért folyta
tott keserves küzdelmek évszá
zadai után a Dunamelléki, Du
nántúli, Tiszáninneni, Tiszántúli 
és az Erdélyi Egyházkerület csak 
1881-ben kezdhette meg a szer
vezeti egység kialakítását. A 
trianoni döntés következtében 
hatalmas veszteség érte a ma
gyar reformátusságot, amikor je
lentős református egyháztestek 
kerültek a határon túlra. Ennek 
ellenére ma is a magyar protes
tantizmus legnépesebb egyháza 
a Magyarországi Református 
Egyház, amelynek kb. kétmillió 
egyháztagja van.

A mintegy 1200 református 
gyülekezet 27 egyházmegyébe, 
ezek pedig négy egyházkerület
be szerveződtek. Az egyházme
gyék élén (a katolikus beosztás
tól eltérően) az esperes áll, míg 
az egyházkerületekben hat évre 
választott püspök a vezető.

A  református egyházalkot
mány alapja a zsinat-presbiteri 
elv, amely szerint a fokozatos 
testületek elnökségében a lel
késszel együtt egy nem lelkészi 
állást betöltő egyháztag is helyet 
foglal. Ilyen kettős vezetés alatt 
áílnák S' hivatalos testületek: az 
egyházközség presbitériuma 
(lelkész és gondnok), az egyház- 
megyei közgyűlés (esperes és 
egyházmegyei gondnok) és egy
házkerületi közgyűlés (püspök 
és egyházkerületi főgondnok). 
Az országos egyház legfőbb tör
vényhozó és kormányzó szerve a 
Zsinat, amelynek egyenlő szám
ban vannak lelkészi és világi 
képviselői.

A  református istentisztelet el
képzelhetetlen a gyülekezet je
lenléte nélkül, mert hitünk sze
rint az istentisztelet egyrészt a 
gyülekezet találkozása Istennel, 
másrészt Isten és a gyülekezet 
párbeszédének különleges alkal

ma. Az Isten elé álló gyülekezet
ben az apostoli köszöntés szólal 
meg először, amely után a gyüle
kezet énekben' dicsőíti Istent. 
A bibliaolvasással (lectio) Isten 
megszólító szava hangzik a gyü
lekezethez, amelyre az egybe
gyűltek imádsággal válaszolnak, 
majd énekben könyörögnek a 
fogékony igehallgatásért. A  re
formátus istentisztelet közép
pontjában az igehirdetés áll, 
amelyben Isten aktuális üzenete 
szólal meg. Erre a válaszelemek 
egész sora hangzik a gyülekezet 
részéről a ráfelelő énekkel, az 
utóimával, a csendes perccel, a 
Mi Atyánkkal és az adakozással. 
A gyülekezet egymásra is figyelő 
közösség, illetve munkaközösség 
is, amelynek időszerű hírei és 
feladatai vannak, azok pedig a 
hirdetésekben kapnak nyilvá
nosságot. A záróének hálaadás 
és útra kelés. Mindez úgy lesz 
maradandó, ha Isten áldása kí
séri továbbra is a hívő embert, 
hogy a templomon kívüli élete is 
az istentisztelet megvalósítása 
lehessen.

Az élet istentiszteletének táp
lálója a Szentírás folyamatos ol
vasása. Ennek rendjét a Kálvin 
Kiadó által évente kiadott „Bib
liaolvasó vezérfonal” adja, ame
lyet határainkon innen és túl so
kan használnak. A vezérfonal 
célja, hogy -  Kálvin elvéhez hű
en -  végigolvastassa f>ár év alatt 
az 0 -  és Újszövetség összes 
könyvét (lectio continua), s így 
azok belső összefüggése feltárul
jon a bibliaolvasók előtt.

A  református egyházban két 
sákramentum  van: a keresztség 
és az úrvacsora, amelyet isten- 
tiszteleti közösségben szolgálta
tunk ki. Ezek azok a szentségek, 
amelyek Jézus Krisztus rendelé
sén alapszanak, van egy látható 
jel (víz, kenyér, bor), amelyek 
Krisztus értünk hozott áldozatá
ra utalnak, s ez az a két szentség, 
amelyhez üdvígéret kapcsolódik 
(Mk 16,16; Jn 6,54). Gyermek- 
keresztséget gyakorlunk, s elfo
gadjuk a keresztyén testvéregy
házak keresztségét. Mindig 
öröm gyülekezeteinkben, ha a 
gyerekkorban elmaradt kereszt- 
séget felnőtt fejjel vállalják az 
arra önként felkészülök. A  gyer
mekként kapott keresztség tuda
tos vállalásának és az elkötele
zettség gyülekezeti megerősíté
sének alkalma a konfirmáció,

amely ünnepélyes fogadalomté
tellel jár, s ekkor hatalmazza fel 
a lelkipásztor a konfirmáltat az 
úrvacsorával való élésre, vala
mint ezzel válik a gyülekezet fel
nőtt tagjává is. Az úrvacsora két 
szín alatt történik, a hívők egy 
falat kenyeret és kézbe adott 
kelyhet kapnak. Hisszük, hogy 
az Atya jobbján ülő Krisztus 
nincs a kenyérben és borban, de 
Szentlelke által igenis jelen van 
az úrvacsorái közösségben, és 
nekünk ebben a lelki találkozás
ban lehet részünk, amely meg
erősít, feloldoz, táplál és átfor
mál. Az évi hat úrvacsorái alkal
mat (karácsony, böjt, húsvét, 
pünkösd, új kenyérért és új bo
rért való hálaadás) bűnbánati 
hét előzi meg, amely segít az il
lendő felkészülésben. A refor
mátus egyház eltörölte a gyó
nást. A gyülekezet nyilvános, is
tentiszteleti „gyónóimádságot” 
(közgyónást) mond. A szemé
lyes problémák megbeszélésére 
a reformátorok idejétől kezdve a 
lelkigondozói beszélgetés ad le
hetőséget. Az 1985. évi Istentisz
teleti Rendtartás hatására sok 
helyen bevezették a havonta tar
tott úrvacsorái istentiszteletet.

Református gyülekezeteink 
életéhez hozzátartozik a diakó- 
niai felelősség, amely nemcsak 
közegyházi fenntartású gyer
mek- és öregotthonok létében 
mutatkozik meg, hanem a gyara
podó számú gyülekezeti szere
tetotthonok felállításában is.

Az élet istentiszteletének ke
retét gazdagítják azok a refor
mátus egyházon belüli szervező
dések, amelyek saját alapszabá
lyuk értelmében missziói mun
kájukkal kívánják szolgálni egy
házunk megújulását. Vannak kö
zöttük olyanok, amelyek kény- 
szerűségből szűntek meg, de a 
rendszerváltás idején újra zász
lót bontottak, illetve vannak tel
jesen új alakulatok is.

A  református önazonosság 
megőrzésében kettős kötődés 
erősíti a magyar reformátusokat. 
A 43 országba szétszóródott ma
gyar hittestvérekkel való kapcso
lattartásra a Magyar Reformátu
sok Világszövetsége és a Magyar 
Református Egyházak Thnács- 
kozó Zsinata szerveződött, míg 
a világ 70 milliónyi reformátusá
val a Református Világszövetség 
kapcsol össze.

Ifj. Fekete Károly

Az illavai hitvallóra emlékezünk
Masznyik Tóbiás lelkész méltó 

arra, hogy halálának közelgő 300. 
évfordulóján életére visszatekint
sünk. Azok közé tartozott, akik az 
evangéliumi igazságért élni, tűrni s 
ha kellett, halálba menni is készek 
voltak.

Apja Masnicius Dániel, nagyap
ja Masnicius Miklós lelkészek, ne
vüket a kor szokása szerint latino
sán írták. Tóbiás iskolásként a Vág 
menti Máriatölgyesen, Kassán, 
Vágújhelyen és Illaván tanult. 
Eperjesen volt teológus.

Munkálkodását tanítóskodással 
kezdte. Gróf Nyári Ferenc patró- 
nus 1668-ban a jó hírű szenici isko
lát bízta rá. Egy év múlva Katinka 
Joachim püspök rektornak az illa
vai iskolába hívta. 1671. március 
9-én őt lelkésszé szentelte s mun
katársaként maga mellé fogadta. 
Itt vezette oltárhoz Sartórius And
rás kassai lelkész leányát. Örömük 
nem tarthatott sokáig.

A jezsuita neveltetésű Lipót ki
rály elhatározta, hogy birodal
mában felszámolja a reformáció 
eredményeit. A türelmetlen jezsui
ták kezdeményezésére Pozsony
ban 1671-ben rendkívüli törvény
széket állíttatott fel, melynek elnö
ke Szelepcsényi esztergomi érsek 
lett. Ide idézték a protestáns lelké
szeket, tanítókat és az őket patro
náló földesurakat. 1673 őszén Ka
tinka püspökre is sor került. Né
hány hónap múlva Masznyik Tó
biásnak is meg kellett jelennie e 
vésztörvényszék előtt. Három vád 
volt ellenük: gyalázták a vallást, 
felségsértő lázadásban vettek részt

és cimboráltak a törökkel. A je
zsuiták szabadságot ígértek a j k 
nak, akik kilépnek egyházi szolgála
tukból. Ellenkező esetben börtön, 
kínzás és akasztás vár rájuk. Az 
idősebbek között akadt, aki a 
visszavonulást, a fiatalabbak közül 
néhányan a külföldi száműzetést 
választották.

Masznyik Tóbiás azok közé tar
tozott, akik a fenyegetések ellenére 
sem tagadták meg hitüket, s nem 
mondtak le hivatalukról. Bíráik va
gyonelkobzásra és halálra ítélték 
őket. A lipótvári börtönbe kerül
tek. Nyirkos cellákba zárva éheztet- 
ték, szomjaztatták a foglyokat. 
Béklyóiktól éjszakára sem szaba-. 
dúlhattak. Rabtartóik kilenc hónap 
után úgy határoztak, hogy pénzzé 
teszik, eladják foglyaikat gályára.

1675 tavaszán szekereken indí
tották őket Ausztrián át Tfieszt fe
lé katonák és a jezsuita Kellió kí
séretével.

Akik még útközben az éheztetés 
és ütlegelés során el nem haltak, a 
kikötőben 18 napi veszteglés után, 
egy piszkos hajófenékbe kerültek. 
A hitvallók 14 napi viharos út után 
léptek partra. Gyalog megbéklyóz
va folytatták útjukat. Az időseb
bek közül néhányan kimerülve 
dőltek ki a sorból, elhaltak az 
úton. Sorsukat látva, Masznyik 
egyik társával, Szimonidesz János 
breznóbányai tanítóval szökésre 
szánták magukat. Amikor útjuk 
nagy ködben szőlők mellett veze
tett, alkalmasnak vélték a helyet, 
megbújtak a bokrok között. Ter
vük sikerült. Egy közeli település

határában azonban rablóknak néz
ték őket, őrség kezébe, majd bör
tönbe kerültek ismét. Őrzőik rövi
desen a kikötő közelébe kísérték 
foglyaikat, hogy gályára eladva 
pénzt kapjanak értük. Akkoriban 
működtek ilyen piacok. A német 
származású Weltz György gazdag 
evangélikus kereskedő tulajdoná
ba kerültek 1675. június 15-én. Az 
megismerve történetüket öröm
mel fogadta mindkettőjüket.

Negyedévi szíves vendéglátás 
után felerősödve és bőségesen el
látva Svájcon át Witlenbergbe utaz
tak. A német evangélikusok ven
déglátását elfogadva, hat hónapon 
át irodalmi tevékenységgel foglal
koztak, németül és latinul több 
könyvet írtak.

Masznyik 1678-ban Zittauba 
költözött, ahová elhozatta felesé
gét és gyermekeit, hogy ott együtt 
várják meg a hazatérés idejét. Ezt 
az 1681. évi soproni országgyűlés 
tette lehetővé. Illavára vezetett út
juk 1682-ben, de az egykori támo
gató bebörtönzése miatt nem ma
radtak ott. Túróéba fogadott el 
meghívást, a blatnicai vár lelkésze 
lett és innen gondozta a túróc- 
szentandrási gyülekezetét is.

A földbirtokos Zay család 1688- 
ban hívta meg Ugróéra, ahol egy
kor nagyapja is lelkészkedett. 
Masznyik Tóbiás még 9 éven át 
hirdethette itt az evangéliumot 
1697. július 28-án bekövetkezett 
haláláig.

Hitvalló élete példa számunkra 
is.

id. Cselovszky Ferenc

Templomszépítés Ajkán
Márványtábla örökíti meg 

mindazon lelkészek, felügyelők, 
gondnokok, egyházi tisztségvise
lők nevét, akik 1600 óta az ajkai 
evangélikus gyülekezetét szolgál
ták. Ünnepi istentisztelet, majd 
ünnepélyes közgyűlés keretei kö
zött köszöntötte a ma nyolcszáz- 
húsz tagot számláló közösség saját 
templomának mostam renoválá
sát.

Másfél millió forintot gyűjtöttek 
össze az ajkai evangélikusok az el
múlt három évben, akkor ugyanis 
éppen befejezték a hittanterem 
építését, ami önmagában négymil
lióba került. A  pénz most külső
belső falfestésre, a rozettás 
mennyezet feletti, teljesen szét
korhadt, kétszáz éves födémpado
zat cseréjére, apróbb belső átalakí
tásokra, új oltárterítőkre kellett. 
Sajnos az időjárás közbeszólt, így 
még nem végeztek teljesen a fel
újítással: a belső faszerkezetek új
ramázolása, valamint a tervezett 
lépcső elkészítése még hátravan. 
Viszont megújult a belső bejárati 
ajtó is.

Az 1787-ben felszentelt, Ajka 
belvárosának legmagasabb pont
ján álló épület most friss, fehér- 
sárga színeivel egyszerre uralja a 
Templom-dombot, ugyanakkor 
szelíden bele is simul a tájba,

D. Szebik Imre püspök, Varga 
György esperes és Győr Sándor 
lelkész végezte a liturgiát, igét 
a püspök hirdetett. Jelen volt 
Kiss Attila egyházmegyei felügye

lő is. A közgyűlést pedig Gitthard 
Károly gyülekezeti felügyelő ve
zette.

Az ajkai evangélikus közösség a 
jelek szerint változatlanul adakozó 
szeretettel viseltetik a gyülekezeti 
feladatok iránt: jövőre tervezik ki
cserélni a lelkészlakás teljes tető- 
szerkezetét.

(üs.)
(Az ajkai Napló cikke alapján.)

Üzenet Venezuelából
Üdvözletét kaptunk Venezuelából, ott szolgáló lelkészünktől, Bízik Lászlótól. Az ÜZENET a ve

nezuelai magyar evangéliumi keresztények lapja (46. évfolyamánál tart), mely az írott igével kap
csosa össze a magyarokat és keresztényeket. Ebben találtuk egy cikkét Gutenberg János születésé
nek 600. évfordulója alkalmából. A cikket rövidítve közöljük.

A 42 soros Bibliától az én Bibliámig
Gutenberg a 42 soros Bibliát még úgy nyomta, 

mintha kézzel másolt könyv lenne. Külön kihagyott 
helyet a fejezetkezdő iniciáléknak, melyeket utólag 
színeztek ki áldott kezű mesterek.

A mai biblianyonltatás már tudatosan él a nyomda- 
technika fejlődésével nyűt számtalan lehetőséggel. 
Nem csak a fordítások, revideálások, tehát a tartalmi 
részek változatosak, hanem a formai megoldások is az 
emberi találékonyság és ötletgazdagság szinte végte
len skáláját mutatják. S mindezt azért, hogy egyszerű
en jó érzés legyen kézbe venni és olvasni a Könyvet. 
A teljes (Ó- és Újszövetség) Biblia mellett természe
tes, hogy van külön Újszövetség. A  kötés színe sem 
kötelezően fekete, miért ne lehetne színes fedőlap
pal? -  A betűk nagysága is igen változatos: van olyan

mini-kiadás, melyhez nagyítót mellékelnek, mert az 
egész kisebb egy gyufásdoboz-nagyságnál, van ellen
ben olyan is, melynek oltárbiblia nagyságú lapjainak 
mindegyikén csupán egy bibliai vers van, de akkora 
betűkkel, hogy még a vakok is látják. Kiadnak termé
szetesen minden nyelven vakírásos bibliát. Az Inter
net-hálózatban is megvan több nyelven, sőt konkor
danciával (az egyes szavak előfordulását jelölve) is ol

vasható. Volt a kezem
ben vízhatlan papírra 
nyomott Biblia, valószí
nűleg hajóskapitányok
nak és zuhogó esőben te
mető papok részére. Van 
olyan Ószövetségem, 
melyben az ún. jahwista- 
elohista és papi hagyo
mányból származó szö
vegek más színű betűk
kel vannak nyomva, hogy 
az egymásra rakódott ré
tegeket, melyeket ké
sőbb egybeszerkesztet
tek, meg lehessen külön
böztetni.

Külön érdekességek a 
kritikai kiadások tudo
mányos bibliakutatást 
végzőknek. Többnyire 
héber, görög és latin szö
veggel (Kittel-Nestle), 
ahol nem ritka, hogy né
hány sornyi szöveghez 
egy egész oldal „lapalji 
jegyzet” illeszkedik, 
megjelölve az összes vo
natkozó variánst a több-

tízezernyi rendelkezésünkre álló kézirat, papirusz- 
töredék megjelölésével. Ebbe a csoportba tartoznak a 
bilingvis (kétnyelvű) kiadások (vagy akár még több 
nyelven), melyekben egymás melletti külön hasábok
ban olvasható ugyanaz a szöveg. Avagy csak egy nyel
ven, de nyomon követve az évszázadokon keresztül 
megjelent különböző fordításokat. Nyelvek tanulásá
ra a leghatékonyabb segédeszköz! A tudományos ku
tatást, de a ceruzával, tollal, filctollal olvasó hívőt is 
segíti a jegyzetelgetős Biblia, ahol a keskeny sávban 
nyomott szöveg mellett üres hely, vagy minden oldal
hoz üres lap van kötve saját kommentárok, megjegy
zések, kérdések odafirkantására.

Se szeri, se száma a magyarázatos Bibliáknak. Hol a 
könyvek vagy fejezetek elején, hol pedig az egyes ver
sek után teológiai, kortörténeti vagy homiletikai segít
séget adnak. A protestánsok ugyan nem tartják helyes
nek, bár Károli Gáspár Vizsolyi Bibliája is ilyen volt, s 
a Luther-Bibel Stuttgarti Jubileumi kiadása is magya
rázatos. Van, hogy a „fontosabb”, mintegy aranymon- 
dásszerű verseket fetten (kövér betűkkel) emelik ki, 
van, hogy egy-egy vershez illusztrációt alkalmaznak.. 
Az illusztráció többnyire művészi rajz, esetleg klasszi
kustól (Rembrandt, Dóré etc.) származó metszet. A 
Biblia pauperum, az analfabéta szegények számára ké
szült falfestmények kései utódaként így van fotóbiblia 
nagyszerű asszociatív modem fotóanyaggal, vagy gyer
mekrajzokkal és zsinórírással szedett gyerekbiblia. Az 
is természetes, hogy a comics-őrületből a Biblia sem 
maradhatott ki, s aki akarja, az képregény-formában is 
olvashatja kissé elsekélyesítve ugyan, de mégis.

Megrendültén vettem kézbe a kézzel írt láger-Bib- 
liát, melynek összevissza verseit emlékezetből próbál
ták a foglyok felidézni, és evangéliumok szerint ren
dezni.

Nem kevésbé izgalmas olvasmány a szinopszis- 
Biblia, ahol többnyire a négy Evangélium (vagy Ószö

vetség esetében a különböző történeti könyvek) azo
nos történeteiről tudósító megfogalmazása egymás 
mellett olvasható, s így szóról szóra nyomon kísérhe
tő a redakció története.

Áldással olvasható az áhítatos-Biblia, ahol az egy- 
egy gondolati szakasz után rövid és frappáns igema
gyarázat, irodalmi illusztráció, vers, regényrészlet, 
meditativ anyag szerepel.

Számomra persze mégis legdrágább az én Bibliám. 
Nem több száz éves, melynek belső borítójára ük
apám kalligrafikus betűivel fel lenne jegyezve déd
apám születési dátuma. Csupán félszáz éves és apám 
írt bele pár ajánló sort. Bőrbe kötött teljes Biblia, fi
nom-erős bibliofil papíron. Rézcsatja sincs, de a la
pok oldalról aranyozottak, bár az aranyozás az alsó 
harmadnál erősen kopott a hüvelykujjamtól. A lapo
kon néhol kávéfoltok, zsírpacnik. Van kipottyanó, iz
zó pipadohánytól származó égésnyom is. Azonkívül 
összevissza van firkálva, aláhúzogatva, dátumok meg 
miegymás és elég sok szamárfül is ékteleníti szegényt. 
Lapok itt-ott celluxszal gondosan visszaragasztva, azt 
hiszem egyszer a hátizsákban tisztességgel el is ázott. 
Mint lelkész, életemben elég sok Biblia megfordult a 
kezemben, mint teológus, elég sok Szentírásból dol
goztam s mint bibliateijesztő, meglehetősen sok 
Könyvet eladtam. Mint Bibliát szerető ember sok-sok 
gyönyörű példányt csodáltam meg múzeumokban, 
vagy magánkézben. De az én Bibliám mégis a legdrá
gább. Nekem. Nem azért csupán, mert fellelhetők 
benne kamaszkorom óta lelki-hitbeli változásaim 
nyomai, egy-egy igéhez kötve emberek, helyek, élmé
nyek elevenednek meg évtizedek távolából, hanem 
mert dokumentált bizonyítéka annak, amit Sylvester 
János Újtestaiúentum-fordításának ajánlásában ol
vasni: „Az ki zsidóul és görögül és vígre deákul Szólt 
vala rígen, szól neked az itt magyarul.” Az Isten Igé
je, szava hozzám. Azé az Istené, Aki Krisztusban már 
„megüresítette önmagát”, de ezenfelül még a gyarló 
emberi szavakba is letranszformálta önmaga magas
feszültségét, hogy nekem szegénynek kapaszkodóm, 
vigasztalásom és jó reménységem legyen.

Könyvtáramban elég sok könyvet összehordtam. 
Ha párat kölcsönkérnek s elfelejtik visszahozni, több
nyire észre sem veszem. De az én Bibliám nélkül na
gyon üres lenne a könyvespolc, az éjjeliszekrény. De 
főleg az életem.

ÜZENET XLVI. évfolyam 
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,----------NAPRÓL NAPRA- A VASÁRNAP IGÉJE
Égetek úgy, mint a világosság gyermekei. A vi- 

I lágosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság 
és egyenesség. Ef 5,8-9

VASÁRNAP a  fiú  ekkor így szólt hozzá: Atyám, vét- 
I keztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok mél- 
I tó arra, hogy fiadnak nevezzenek L k 15,21 (Zsolt 

48,2-3a, 9-11, Zsolt 24,1-6, Mt 5,13-16, Ef 
I 5,8b-14, Zsolt 11). Mindig van visszatérés, mindig 

van megbocsátás és feloldozás. Ez az Isten szere- 
tete, aki nem tartja méltóságán alulinak örömmel 

I visszafogadni a hozzá visszatérő bűnbánó embert.

HÉTFŐ Jézus Krisztus mondja: ím e az ajtó előtt ál- 
I lók és zörgetek Jel 3,20 (Róm 6,19-23, ApCsel 
I 21,15-26). Jézus szól: igyekezz és térj meg! Fontos 
I az igyekvés, mert Krisztus az ajtó előtt áll, eljöve- 
I tele bármikor megtörténhet! Nem szabad lankad

ni, nem szabad halogatni a megtérést! Aki ajtót 
nyit neki, aki befogadja Őt, azzal vállalja Jézus a 

■ közösséget.

KEDD Jézus Krisztus mondja: Ha valaki nekem  
I szolgál, engem kövessen; és ahol én vagyok ott lesz 
I az én szolgám is. Jn 12,26 (Gál 6,7-10, ApCsel 
I 21,27-40). Jézust nem lehet csak szemlélni; aki Őt 
I választja, annak mozdulnia kell, menni Vele 
I együtt. Mindig és mindenhová, késlekedés nélkül.
I A mérlegelés, bizonytalankodás már hitetlenség.

Teljes bizalom, vagy kétkedés; elfogadás vagy 
I megtagadás. Az első az életet, az utóbbi a meg- 
I semmisülést jelenti.

SZERDA Teljes bizonyossággal reménykedjetek ab- 
I ban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjele- 
I nésekor kaptok lP t 1,13 (Jn 9,1-12, ApCsel 
I 22,1-22). Aki bizonyos az üdvösségben, az nem

nézhet el a földi élet dolgai felett; Krisztus vissza- 
jövetelében reménykedve Isten gyermekéhez illő 
módon kell szentül élnie ebben a világban. Az Ő 
nagy kegyelme az is, hogy nem a bűnös arcát, ha- j 
nem a bűnét nézi. Mert az Isten szeretet!

CSÜTÖRTÖK A  hit pedig a remélt dolgokban való 
bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meg
győződés. Ennek a hitnek az alapján nyertek Isten
től jó  tanúbizonyságot a régiek Zsid 11,1-2 (Mt 
7,13-21, ApCsel 22,23-30). A  hit meggyőződés a 
nem látott dolgok valóságáról. A hit hasonlít a 
„kezesség”, a „garancia” szerepéhez. De azzal, 
hogy a láthatatlanra néz, adva van a veszélyezte
tettsége is. A hit válasz Isten ígéretére, de hogy az 
ígéret kiben szül hitet, az az Isten jótetszése és 
akarata. Hiszek, vagyis feltétel nélkül elfogadom! I

PÉNTEK Krisztus azért halt meg és azért kelt életre, I 
hogy mind a holtakon, mind az élőkön uralkodjék I 
Róm 14,9 (lKor 6,9-14, 18-20, ApCsel 23,1-11). I 
Jézus a mi Urunk, akinek uralma korlátlan. A  mi 
erőnk, gondolatunk, hatalmunk megszűnik a halál
lal. De Ó ott is Úr. Milyen jó, hogy mi az Övé lehe
tünk, benne bízhatunk, Reá bízhatjuk magunkat! 
Előtte nincs lehetetlen, Vele minden megtörténhet.

SZOMBAT Igazságosak és igazak a te utaid, népek 
királya. Jel 15,3 (Fü 1,6-11, ApCsel 23,12-35). Is
ten igazsága meghaladja az emberi értelmet! 
Gyakran képtelen vagyok megérteni akaratát, 
igazságtalannak tartom döntéseit, ha az én akara
tom ellen van. Csak ha bízok benne, akkor tudom 
hálával elmondani: „mind jó, amit Isten tészen, 
szent az ő akaratja”.

Mibácsi Lajos I

Visszaüssek?!
(Mt 5,39)

, A  te gyereked meg az én gyere
kem üti a mi gyerekünket!” A 
mottóként is felfogható szállóige, 
mai, kusza életünkben, a szó szo
ros értelmében is igaz lehet, de át
vitt értelemben mindenképp érvé
nyes ránk is, hiszen a „mi gyere
künk” is az, akit éppen bántanak. 
Olykor pedig egészen fájdalmasan 
közelről érintenek minket ütések. 
Pl. két gyermekünket is megvertek 
a faluban, ahová kerültünk, mint
egy erőfitogtatásként, vagy „befo
gadási szertartásként”. Ma bizony 
könnyen elcsattan a pofon, nem is 
kell hozzá különösebb ok.

Ütnek felnőttek és gyermekek, 
gyakran kérdezés és indok nélkül. 
Elkeseredetten püföli egymást a 
két testvér, feleséget a félj (olykor 
fordítva is előfordul), szülő a gyer
mekét (sajnos ez is előfordul for
dítva is), és még akkor nem beszél
tünk a szóváltások közben elcsat
tanó pofonokról, amelyek nem ke
vésbé fájdalmasak és még látlelet 
sem készülhet róluk.

Természetesnek tartott embe- 
ri(?) reakció: hántásra hántással 
válaszolni? Pedagógus szülő szájá
ból is hallható a „tanítás”: „Nie 
hagyd magad, jiam ! Ha megütnek 
üss vissza! Ne légy mafla! S lehető
leg kétszer akkorát üss, mint 
amekkorát te kaptál.” Dühös kor
ban élünk. Mindenki haragszik va
lakire, s a gyengébbeken „lever
jük” a minket ért sérelmeket. De 
hová vezet ez a logika? Erőszak 
erőszakot szül. Ördögi kör jön lét
re. Hogyan törhetünk ki belőle? 
Van másfajta logika, értelmes, 
megvalósítható alternatíva? Az 
emberi, természetes reakció kö
vetkezményei ismertek. Tele van
nak a börtönök, javítóintézetek, 
ideggondozók, kórházak azokkal, 
akik e szerint a logika szerint pró
báltak élni. A másik út kevésbé is
mert és gyakorolt. Pedig ebből a 
nézőpontból már nem tűnik érthe
tetlennek, lehetetlennek a jézusi 
tanács és példa: „...annak aki ar
cul üt jobb felől, tartsd oda másik

arcodat is!” Nehéz lecke, de a go
nosz dühe tán ettől csillapodik.

Azt nem akadályozhatom meg, 
hogy megüssenek, de arra felké
szülhetek, hogyan viselkedjem 
ilyen helyzetben. S ami még ennél 
is nehezebb, fel kell készítenem a 
reámbízottakat, hogy ők is választ
hassák a jézusi utat. Hogyan? Jó 
példával, imádsággal, a hit bizo
nyosságával! A z Emberfia azért jött, 
hogy az emberek életét megmentse 
(Lk 9,56). Jézus érettünk vállalta a 
bárány-sorsot, mindhalálig. Nem 
szállt szembe a gonosszal, és mégis 
legyőzte azt. Ezt vonzóvá és követ
hetővé tenni mai agresszív vilá
gunkban, ez ám az embert próbáló 
feladat. A másik út viszont nem 
vezet sehova, értelmes célba és 
életünk végcéljába az üdvösségre 
legalábbis nem.

Ne üss hát vissza (oda se!). Test
vérem, és ha téged ütnek, akár 
kézzel, akár egyéb módon, mondd 
Istvánnal, a vértanúval: „ Uram, ne 
ródd fel nekik ezt a bűnt!” (ApCsel 
7,60). Mondd Jézussal: ,Atyám, 
bocsáss meg nekik mert nem tud
já k  m it cselekszenek!"

Kapi Zoltán

„Kedves
Megkaptam a veszprémi Petőfi 

Színháztól a felkérést, hogy újít
sam meg a bérletemet a következő 
szezonra. A  levél így kezdődik: 
„Kedves Nézők!”

Arra gondoltam, hogy talán ne
künk is így kellene köszönteni pré
dikáció előtt a gyülekezetét. 
Ugyanis sokan nem hallgatói az 
igehirdetésnek, hanem csak „né
zők”. Sok látnivaló van a temp
lomban. Csak keveset sorolok fel.

1. Belépünk, körülnézünk, ül-e 
valaki a megszokott helyünkön. 
Ha nem, leülünk. Szomszédunkkal 
beszélgetünk. S megkezdődik a 
szemlélődés. Integetünk az isme
rősöknek. Felfedezünk néhány 
idegen arcot. Elgondolkodunk, kik 
is lehetnek.

2. Jön a ruhavizit. Megcsodáljuk 
őket. Egyiket-másikat megirigyel
jük. Illőnek tartjuk-e a templomba, 
vagy megbotránkozunk rajta... 
Felriadunk az énekre. Az első vers
szakot énekeljük, majd leállunk, 
mert nem tetszik, hogy az előttem 
ülő nem énekel... Megforgatjuk az 
énekeskönyvünket, s ki tudja há
nyadszor bosszankodunk, hogy las
san teljesen szétesik. Igazgatunk 
rajta... Lassan vége az éneknek.

3. Megmustráljuk a papunkat, 
majd az oltárt. Elgondolkodunk a

Nézők!”
virágokon... milyen fajták, szé
pek-e, vagy már fonnyadtak... Ke
ressük a liturgia oldalát, s mire 
megtaláljuk már vége is van. El
nézzük hogy megy papunk a pad
jába...

4. Kezdődik az ének. Kikeres
sük, elgondolkodunk a dallamán, s 
közben hazagondolunk. Hogyan is 
van az ebéd? Merre vannak a gye
rekek? Mit csinálnak? Mi kell még 
hogy készen legyen az ebéd...?

5. Felállunk, mert a papom már 
a textust olvassa. Félig-meddig 
hallgatom. Talán el is gondolko
dom, hogy a papom mit fog erről 
mondani... leülök. Eligazítom a 
ruhámat... Körülnézek, egy-egy 
frizurán elakad a szemem. Arra 
gondolok, hogy miért nincs ott a 
barátnőm vagy barátom. Csak 
nem beteg, vagy talán elutaztak a 
szülőkhöz... kimentek a kertbe, a 
ázőlőbe...?

6. A prédikáció egy-egy monda
tán eltűnődöm... Lenézek a ci
pőmre, másokét is megnézve, gon
dolom nem ezt kellett volna fel
húznom, most már késő.

7. A  hirdetésre felkapom a fe
jem. Meghallgatom...

8. Az utolsó ének alatt előkere
sem a perselypénzemet. Váloga
tok a pénznemekben. Körülnézek,

még egyszer számbaveszem őket. 
Kint megbeszélem a barátaimmal 
a délutáni programot, beülök a ko
csimba, vagy várom a buszomat s 
ott folyik a beszélgetés gondokról, 
bajokról. Lassan hazaérek. Kérde
zik mit hallottál, miről beszélt a 
papunk? „Nem tudom, csak sok
szor emlegette a Lázárt...”

Ilyen üres vasárnap után követ
keznek a robotos, keserves hétköz
napok.

Hernád Tibor

MISSZIÓI HÉT
Szenvedély- és lelkibetegek 

részére
az Evangélikus Egyház Lelki Se
gély Szolgálata, az EKE és a Tisz
taforrás alapítvány rendezésében, 
1997. szeptember 8-án déltől szep
tember 13-án délig.

Helye: Béthel Missziói Otthon, 
2081 Piliscsaba, Széchenyi u. 8-12.

Jelentkezés: A fenti címen Varga 
Gábor gondnoknál postán vagy te
lefonon: 06 (26) 375-218.

Várjuk alkoholisták, neurotiku
sok, gyógyszerfüggők, kényszer
képzetektől gyötrődök stb. jelent
kezését.

Étkezési hozzájárulás: 4000,- 
Ftlfő (+  ha szükséges, mosatási 
díj). Befizetés a helyszínen rendez
hető.

A GYERMEK NÉLKÜLÖZHETETLEN 
ISMERETE
lK or 8 ,lb -9

Törekszünk minél több ismeret
re.

Az új jelszó: az információ hata
lom. Beszélünk információs rob
banásról is, melyet az ún. telekom
munikációs eszközök és a számító
gép-hálózat hozott. E változás mö
gött az az elképzelés áll: minél 
többet és minél gyorsabban isme
rünk a világból, annál könnyebben 
döntünk, és így érvényesülünk a vi
lágban.

A gyermek törekszik a felnőtt 
korra, mikor az ismeretek birtoká
ban önállóan élhet. A tudás és 
összefogás „bábéi tornya” ma is 
eget ostromol. -  De mivé leszünk 
a szeretet nélkül?

Mivé leszünk az igaz „Isten-isme
ret” nélkül?

A  tudás növekedésével fegyver- 
arzenál is kialakult vüágunkban. 
Tömeggyilkosságok korát éljük a 
20. században, még ha tömegek 
életét mentjük is meg orvosi tudo
mányunkkal. Az akaratára, isme
reteire oly büszke emberiséget 
modem járványokként pusztítják a 
legkülönbözőbb szenvedély-„be- 
tegségek”. A  tudás nyomán sok fé
lelem elmúlt, de állíthatjuk-e, hogy 
eltűnik minden félelem?

Megfigyelték, hogy gyermekek 
még a legborzasztóbb bombázások 
közepette is békésen aludtak édes
anyjuknál. Sok felnőttkorra elju
tott, ismeretekben gazdag ember
nek szomorú sorsa van, mert árván 
éli világát. Idegen lényektől fél, 
vagy személytelen erőktől. Kiszá
míthatatlan sorstól, változtathatat- 
lannak hitt életpályától, öröklött 
bajoktól, s ki tudná még felsorolni 
azt a sokféle okot, melyek embe
rek életéi veszélyeztetik. Pál apos
tol nem tagadja, hogy vannak ha
talmak. De kijelenti, amit a ma 
embere egyre inkább érez: Isten 
csak egy van! Nincs több Úr, csak 
egy! -  Őt megismernünk Atyai 
szeretetén keresztül tudjuk. Aki 
nála elrejtettségben él, nem fél. 
Sőt termi bőséggel a Lélek gyü
mölcseit. Készségesen és szaba
don. Mert van forrása, van táptala
ja, van nnndene, mert Isten, az 
egyedüli Úr az Istene.

Ha valaki szereti az Istent, az már 
ismeri az Istent -  mondja Pál. Sze
reted őt? -  Jézus azért jött, hogy 
elvezessen e gyermeki kapcsolatra: 
szeretni azt, ki már anyánk méhé- 
től szeretett. Minden más ismeret 
ebben az egy és legteljesebb isme
retben kerül helyére. Nem vagy ár
va-sorsra kárhoztatva ismereteid 
csúcsán te ismereteidben oly fel
nőtt ember. Van szerető atyád: az

Isten. Karja elrejt. Adyval együtt 
vallhatjuk: „csendesen és váratlanul 
átölelt az Isten”. „Nem mindenki
ben van meg ez az ismeret” -  
mondja Pál. Sok tiltás záporozik 
felénk még úgynevezett keresz
tyén körben is. Félnek irányzatok
tól, emberektől, tévtanítástól, at
tól, hogy valamiről lemaradnak, 
hogy valamit elrontanak. Terheket 
pakolnak saját és mások lelkiisme
retére. -  A gyermek, aki Otthon 
van, nem fél. Atyja tanítja: szavai
val „gyümölcstermővé”, gazdag 
életűvé formálja.

Szereted Istent? -  Jól teszed! 
És ne zökkentsen ki egyetlen új 
törvényeskedő, aggályoskodó se 
otthonodból. Bizton tiéd az Jézus 
által. Gyermekként tiéd Atyád 
ereje. Építhetsz keresztségedre. 
Mert Ő tett ígéretet, hogy nem 
hagy el. Ő ígérte, hogy megadja 
segítségét bármikor is kéred, bár
mely nyomorúságodban is. Rio
gassanak bár bálványokkal, szelle
mekkel, ufókkal, világvég-kataszt
rófával, elégtelen szereteteddel, 
azzal, hogy rossz helyen vagy, 
mert a hívők igazából cselekvők, 
te bátran bízd magadat Istenre! 
Ha szíved megismerte Istent sze- 
retetében, gondolj a Luther Rózsa 
üzenetére: A kereszten értünk 
halt Krisztust befogadó szív bizton 
megtenni a Lélek gyümölcseit. 
Öröme és békessége van. Luther
hez hasonlóan megízlelheted, 
hogy a keresztyén ember minde
neknek szabad ura és semmilyen 
törvénynek nincs alávetve. Krisz
tus megszabadít saját nagyságod 
keresésétől is, hogy örömest se
gítsd hitben gyengébb testvéred, 
hogy ő is eljusson a nélkülözhetet
len gyermeki ismeretre. Nincs más 
ismeret, mely örökké megtartana, 
mely örökké megmaradna, mint 
az Atya irántunk való szeretete. 
Bizony, Övé a hatalom, a dicsőség 
örökkön-örökké. Ámen.

Pintér Mihály

IMÁDKOZZUNK:
Szerető Atyánk!
Szabadíts meg minket felfuvalko- 

dottá tevő ismereteinktől, hogy eljus
sunk a Te igaz ismeretedre. Nélküled 
mindent elrontanánk. Köszönjük, 
hogy táplálsz, művelsz bennünket igé
iddel, hogy megtisztuljunk mindattól, 
ami terheli lelkiismeretünket, és szere- 
tetedből gyermekedként szeretettel él
jünk. Ámen.

ÖRÖMHÍR címmel egyházunk mű
sorát közvetíti a Magyar Televízió jú 
lius 20-án, vasárnap 15.30-kor a TV 
1-en.
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ORGONAZENÉS ÁHÍTAT
lesz július 26-án, szombaton 

18 h-kor az oroszlányi evangélikus 
templomban.

Nyírő Gábor orgonái, 
közreműködik:

Szücsné Gábori! Zsuzsa -  ének. 

MŰSORON:
Bach, Händel, Pachelbel, Gounod 

és C. Franck művei.

LELKÉSZAVATÁS 
Joób Máté, Krska Mária és Szmolár 

Attila végzett teológusokat 1997. július 
27-én, vasárnap 10 órakor a nyíregyhá
zi evangélikus templomban avatja lel
késszé D. Szebik Imre püspök.

KIÉ SPORTTÁBOR ’97 
Helyszín: Nagyveleg, Kastélypark 
Végleges időpont: 1997. 08. 17-24. 
Részvételi díj: 4500,- Ft 
Jelentkezni lehet: Győrfy Regina 

(KIE-Sportbizottsági tag) 2800 Tatabá
nya, Ifjúmunkás út 48. 4/1. Tel.: (34) 
316-212 (15.00 h-ig), (34) 333-118 (es
te). Jelentkezési határidő: 1997.07.31. 
Mindenkit sok szeretettel várunk!

SOMLÓSZŐLŐS
A Hl. Nyári Ifjúsági Konferenciát 

rendezzük meg 1997. július 14—18-ig: 
„Evangélikusok a magyar művelődés 
évszázadaiban, múltunk és értékeink a 
Somló vidék történetében” címmel.

Várjuk a környékbeli érdeklődő fia
talok részvételét! „Tied a dicsőség...”

Pályázati hirdetés
Az Evangélikus Egyház Aszódi Pető

fi Gimnáziuma (2170 Aszód, Szontágh 
lépcső 1/a) felvételre keres a következő 
tanévtől, augusztus 25-i belépéssel, 
egyetemen szerzett tanári diplomával, 
lehetőleg evangélikus vallású, matema
tika-fizika szakos tanárt.

A pályázathoz csatolni kell:
-  részletes önéletrajzot a felekezeti 

hovátartozás megjelölésével és eddigi 
szakmai munkájának ismertetésével;

-  rövid pedagógiai elképzelést;
-  az iskolai végzettséget (esetleg 

nyelvvizsgát) igazoló oklevél másola
tát.

A pályázat beadási határideje: meg
jelenést követő egy héten belül.

TELEFONSZÁM-VÁLTOZÁSOK
Szabó Vilmos kiskőrösi lelkész új 

száma: (78) 311-724.
IKLADI lelkészi hivatal: (28) 409- 

296.
LUCFALVAI lelkészi hivatal új tele

fonszáma: (32) 394-009.
Hernád Tibor ny. lelkész: Veszprém, 

Kőhíd u. 3. Tél.: (88) 413-134.

Evangélikus istentisztelet közvetíté
se Hongkongból a Duna TV-ben. Az 
evangélikus (Lutheránus) Világszövet
ség Hongkongban ülésező nagygyűlé
sének egyik csúcspontja az a több ezer 
kínai és külföldi résztvevővel tartott is
tentisztelet, amelyen a Világszövetség 
50. évfordulóját is megünneplik. Ige
hirdető Horst Hirschler német püs
pök, zenei vezető I-to Loh tajvani folk
lórzenész. Az istentiszteletet felvétel
ről, magyar szinkronnal közvetíti a 
Duna Televízió 1997. július 27-én, va
sárnap 10 órától. i

Apróhirdetés

Deutschsprechende Krankenschwester, 
zur Betreuung unseres 96 jährigen Vaters -  
nicht bettlegig -  in Deutschland-Schwarz
wald gesucht. Wir suchen eine freundliche 
und verständnisvolle Frau, mit Erfahrung in 
der Betreuung alten Menschen.

Die Betreuung umfasst alle täglichen Ar
beiten, wie die Pflege unseres Vaters, ko
chen und leichte Hausarbeit im Wechsel mit 
einer Kollegin. Wir bieten eine geregelte Ar
beitzeit, ein eigenes Zimmer mit Dusche 
und ein gutes Gehalt. Bei Interesse weitere 
Information von Teréz Nagy, 204-1990 oder 
204-1991.

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1997. Július 20.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Gáncs Aladár; 
de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; de. 11. 
(úrv.) Balicza Iván; du. 6. dr. Széchey Béla; H,, 
Mod őri u. 6. de. fél 10. Csizmazia Sándor; Pest- 
hidegkút, II., Ördögárok u. 9. de. fél 11. (úrv.) 
Rihay Szabolcs; Csillaghegy, HL, Mátyás kir. u. 
31. de. 10. Görög Tibor; Óbuda, HL, Dévai Bí
ró M. tér de. 10. Bálint László; Újpest, IV., Leb- 
stuck M. u. 36-38. de. 10. Blázy Lajos; V, Deák 
tér 4. de. 9. (úrv.) Pintér Károly; de. 11. (úrv.) 
Bolla Árpád; du. 6. Pintér Károly; VH., Város
ligeti fasor 17. de. 11. (úrv.) Szirmai Zoltán; du. 
6. Szirmai Zoltán; VHL, 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, 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 Tkmás; X., Ke
repesi út 69. de. 8. Thmásy Thmásné; Kelenföld, 
XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) Szeverényi Já
nos; de. 11. (úrv.) Szeverényi János; du. 6. 
Csepregi András; XL, Németvölgyi út 138. de. 
9. Csepregi András; Budagyöngye, JÓL, Szi
lágyi E. fasor 24. de. 9. Balicza Iván; Budahegy- 
vidék, JflL, Tarcsay V. u. 11. de. 9. (úrv.) Bálint- 
né Varsányi Vilma; de. 11. (úrv.) Bálintné Var
sányi Vilma; du. fél 7. Mihályi Zoltán; JUH., 
Kassák L. u. 22. de. 10. tfj. Kendeh György; 
XIII., Frangepán u. 43. de. fél 9. ifj. Kendeh 
György; XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Thmá
sy Thmásné; JŰV., Gyarmat u. 14. de. fél 10. Th- 
másy Thmásné; Pestújhely, XV., Templom tér 
de. 10. 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, XVH., Tessedik tér de. 9. Kosa 
László; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. 
Marschalkó Gyula; Rákoskeresztúr, XVII., Pes
ti út 111. de. fél 11. Kósa László; Rákosliget, 
XVH., Gózon Gy. u. de. 11. (úrv.) Marschalkó 
Gyula; 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; Cse
pel, XXL, Deák tér de. fél 11. Lehoczky Endre; 
Budafok, XXH., Játék u. 16. de. 11. Solymár 
Gábor; Budaörs (ref. imaház) de. 9. Endreffy 
Géza.

ISTENTISZTELETEK 
A BALATON PARTJÁN

Alsódörgicse: de. IX.; Balatonaliga: (a Club 
Aliga területén lévő templom) du. 6.; Balaton
almádi: (Bajcsy-Zs. u. 25.) du. 4.; Balatonbog- 
lán  de. 9.; Balatonfenyves: du. 6.; Balatonfu- 
red: (ref. fehér templom) du. 6.; Balatonfűzfő: 
(ref. templom) du. fél 3.; Balatonlelle: de. fél 
XI.; Balatonszárszó: de. 12. (német); Keszt
hely. de. IX. (magyar); Kisdörgicse: de. fél 10.; 
Mencshely: de. 11.; Nemesleányfalu: du. 2.; 
Siófok: de. fél 10. (német); de. 11. (magyar); 
Szentantalfa: de. 10.; Zánka: de. 9.

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE 
UTÁN 8. VASÁRNAP a liturgikus szín: 
zöld. A délelőtti istentisztelet oltári 
igéje: Lk 6,27-35; az igehirdetés alap
igéje: lK or 8,l/b-6 (7-13).

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELE
TET közvetít a Magyar Rádió a Kos
suth adó hullámhosszán július 27-én, 
vasárnap de. 10.05 órakor a vönöcki 
evangélikus templomból. Igét hirdet: 
Kovácsné Tóth M árta lelkész.

Evangélikus Rádiómisszió: 18.00-tól 
a 41 m-es rövidhullám, 7355 kHz 

július 19., szombat: „Lélektől léle
kig”

július 20., vasárnap: Blázy Árpád 
áhítata

Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, 
Pf. 19.

Megvenném Reményik Sándor összes ver
seit. Telefon: 155-6660.

Elcserélném budai (nem panel) 47 m2-es, 
egyszobás lakásomat, budai kettő, kettő és 
fél szobás (nem panel) lakásra, ráfizetéssel, 
megegyezés szerint. Ibi.: 117-5478 (9-16 óra 
között).

GOMBOS LAJOS 
aranykoszorús harangöntő mester

2162 örbottyán, 
Rákóczi út 119. Pf. 3. 
lilefon: 06/28-360-175 
Budapesti iroda:
XIII., Jász u. 60/B 
Telefon: 330-6394

E vangélikus
É let

A Magyarországi 
Evangélikus Egyház hetilapja 
Felelős szerkesztő 
és kiadó: TÓTH-SZÖLLŐS MIHÁLY 
Szerkesztőség és kiadóhivatal 
1085 Budapest, Üllői üt 24. 
Telefon/fax: 117-5478; 117-1108 
Árusítja a Kiadóhivatal és a 
Magyar Posta RT.
Index: 25 211 ISSN 0133-1302
Szedés:
Fényszedő Központ Kft.
(970029/20)
Nyomás: rotációs ofszetnyomás 
720 028 Petőfi Nyomda RT, 
Kecskemét 
Felelős vezető:
SZABADOS TIBOR mb. vezérigazgató

Előfizethető az Evangélikus Élet 
Kiadóhivatalban közvetlenül vagy 
postautalványon.
Előfizetési díj belföldön: 
fél évre 1040 Ft, egész évre 2080 Ft 
Előfizetési díj külföldön: 
szomszédos országokban: egész 
évre 4500 Ft (postázással együtt), 
más országokban (nyugaton): 
egész évre 45 USD (68 DEM) 
légipostával: 66 USD (99 DEM) 
Csekkszámlaszám: 
11708001-20204127 
Beküldött kéziratokat nem őrzünk 
meg és nem adunk vissza!
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Evangélikus
Elet

62. ÉVFOLYAM 30. SZÁM 
1997. JÚLIUS 27. 

SZENTHÁROMSÁG 
ÜNNEPE UTÁNI 

KILENCEDIK VASÁRNAP
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Az egészséges kereszténység 
kivonul az egész élet területére, 

a természetbe, művészetbe, nemzeti 
és otthoni épületünkbe, de örömmel tér 

vissza a templomba. Mint a gyógyult 
ember, úgy mi is, itt találjuk meg 

legbizonyosabban Jézust. Ez gyógyhely!
(Ordass Lajos)

~  A TARTALOMBÓL "
„...HOGY SZÓT ÉRTSÜNK 

EGYMÁSSAL’

EGÉSZSÉGES KEGYESSÉG?! 

ZSINAT UTÁN

GYORSHÍREK

A  LU TH E R Á N U S  
V IL Á G S Z Ö V E T S É G  
N A G Y G Y Ű LÉ S É R Ő L

A nagygyűlés jubileumi istentiszteletén, július 
13-án Horst Hirschler német püspök prédikált. 
„Krisztus a modern világban is Isten ereje... 
Egyedül Krisztus -  akinek üdvözítő cselekedetét 
hirdetjük, és akit hitben megragadunk - , ő az 
alapja az egyház egységének.

A nagygyűlést záró istentiszteleten Pángyán- 
szky Ágnes egyetemi lelkészünk prédikált. Ige
hirdetésében többek között arra hívott fel, hogy 
„a dicsőítés, hálaadás és örvendezésünk mel
lett... ne felejtsük el világunk fájó igazságait 
sem ...”

*

Hétfőn, július 14-én választotta meg a Világ- 
szövetség új elnökét az elkövetkező nagygyűlé
sig. Négy jelölt volt az elnökségre: Christian 
Krause braunschweigi püspök, Prasanna Kumari 
indiai női küldött, Naohiro lüyoshige japán teo
lógus és Julius Filo szlovák vezető-püspök. A  vá
lasztás első menetében kiesett a két utóbbi je
lölt, a második menetben Krause püspök 215 
szavazatot kapott Prasanna Kumari asszony 142 
szavazatával szemben. így a következő nagygyű
lésig a LVSZ elnöke Christian Krause braün- 
schweigi püspök.

Az új elnök 57 éves, 1994 óta a Braunschweigi 
tartományi egyház püspöke (Landesbischof). 
Előtte 1985-1994 között a német Egyházi Na
pok (Kirchentag) szervező főtitkára. Több alka
lommal töltött be tisztséget a Világszövetség kü
lönböző szakosztályaiban és mint ilyen, 1971/72- 
ben menekültügyi szolgálatot vezetett Thnganyi- 
kában. Teológiai tanulmányait Németországban 
és az USA-ban végezte.

*
Kedden, július 15-én a Világszövetség Taná

csának 48 tagját választották meg. 23 férfi és 5 
női lelkész mellett 17 laikus nőt és 3 laikus férfit 
választottak meg. Az új összetételű Ihnács a 
nagygyűlés végeztével július 17-18-án tartotta 
alakuló ülését, melyen megválasztották a két al- 
elnököt, a kincstárnokot és két bizottság elnökét.

*
Következő számainkban a nagygyűlésről rész

letes beszámolókat közlünk. T.

ZSINAT UTÁN
1997. június 21-én záróüléssel és ünnepélyes isten- 

tisztelettel befejeződött az 1991-97-es Zsinat. Bátran 
állítható, hogy elvégezte feladatát, sőt küldetését! 
Megalkotta azokat a törvényeket -  összesen tizenegyet 
- ,  melyek remélhetőleg hosszú időre kijelölik egyhá
zunk működésének kereteit, megszabják reményeink 
szerint helyesen a fejlődés útját.

Nehéz, rögös úton kellett haladnia a Zsinatnak tör
vényalkotó munkája közben. Bízvást elmondható, 
hogy szinte a semmiből kellett átfogó törvénygyűjte
ményt szerkesztenie. A  társadalmi-politikai környe
zet, a rendszerváltás megannyi buktatója és csapdája 
begyűrűzött a Zsinat munkájába is. Cél volt, hogy a 
zsinati atyák és anyák ne politizáljanak, legalábbis ne 
pártpolitizáljanak ilyen minőségükben. S ha ezt a ki
tűzést nagyjából sikerült megvalósítani, a mindennapi 
eseményektől a Zsinat tagjai sem tudták magukat 
mindig függetleníteni.

Utólag elmondható, hogy ez nem is baj, hiszen a 
most befejeződött Zsinat rendszerváltó Zsinat volt, s 
történelmi küldetése éppen ebben, az egyházi rendszer
váltásban állott. A munka nehezét is pontosan ez jelen
tette. Nem egyszerűen negyedszázados törvényeket 
kellett hozzáigazítani a változó időhöz, de alapjaiban 
meg kellett változtatni a szocialistának hazudott, való
jában tekintélyuralmi rendszerben ránk kényszerített 
normákat, melyek a demokratikus pluralista társadal
mi viszonyoknak semmiképpen nem feleltek meg, sőt 
annak kifejezetten ellentmondottak nemcsak teoló
giailag, de mellőzték a legalapvetőbb jogi elveket is!

(Folytatás a 3. oldalon)

ELTEMETTÉK ANDORRA RUDOLFOT
Július 10-én délután a Farkasréti temetőben te

mették el dr. Andorka Rudolf akadémikust, a Közgaz
daság-tudományi egyetem rektorát, a napjainkban 
befejeződött Zsinatunk világi elnökét.

Andorka Rudolf evangélikus családban nevelke
dett. Apja a 2. világháború előtt hazánk madridi 
nagykövete volt, a háború kitörésekor Londonba hív
ták emigráns szerepet szánva neki, de ő hazajött. Itt
hon a németek koncentrációs táborba hurcolták, 
m^jd amikor onnan hazajött, a megváltozott rezsim 
ellenségként kezelte őt is, családját is. Először bör
tön, nugd internálótábor és végül az egész család ki
telepítése következett. Ilyen élmények és körülmé
nyek alakították Andorka Rudolf életpályáját, aki 
tanulmányait csak mint fizikai munkás folytathatta 
és végezhette el. Az 56-os forradalom után ő is bör
tönbe került. Csak a hetvenes években ju to tt olyan 
munkához, ahol szociológiai képességeit kifejthette, 
előbb a Statisztikai Hivatalban, majd az egyetemen 
oktatóként tevékenykedett. Az az értelmiségi volt, 
akit ugyan többször hívtak és biztattak arra, hogy 
meqjen nyugatra és ott gyümölcsöztesse tudását, de 
ő maradt. Maga mondta az egyik inteijúban: „Úgy 
éreztem, hogy magyar vagyok, és nekem itthon van a he
lyem. ”

A nyolcvanas évek végén rohamosan emelkedett 
tudományos súlya és tekintélye. 1990-ben választot

ták akadémikusnak,
1991-ben az Országos 
Tbdományos Kutatási 
Alap (OTKA) elnökének, 
majd a Közgazdaság-tu
dományi Egyetem rekto
rának hívták el. A Nem
zetközi Szociológiai Tár
saság vezetőségének is 
tagja volt. A Deák téri 
gyülekezetben volt pres
biter és országos egyházi 
küldöttként lett a zsinat 
tagja. A zsinat megala
kulásakor vállalta el a 
világi elnöki tisztet, me
lyet a zsinat zárónapjáig 
hűségesen teljesített is.
Utolsó nyilvános szerep
lése, előadása éppen a 
zsinatot záró, értékelő 
beszéde volt. (Előző számunk Zsinati Híradójában 
teljes egészében közöltük.) Tíz nappal a szolgálata 
után június 30-án hívta haza Isten megfáradt szolgá
ját. Rektori ideje is éppen ezen a napon já rt le. Betöl
tötte, amit vállalt, ami rábízatott!

Reá emlékezünk, amikor közöljük Kovácsházi Zel-

ma lelkészünk temetési igehirdetését és Reuss András, 
Teológiai Akadémiánk rektorának búcsúztató beszé
dét. Rajta kívül még Glatz Ferenc, a Magyar Tbdomá
nyos Akadémia elnöke és Mészáros Tamás, a Közgaz
daság-tudományi Egyetem rektorhelyettese mondott 
beszédet.

Az igehirdetés textusa:
Jn  5,24 és Jn  11,25-26

Gyászoló Család!
Gyászoló Gyülekezet!

Tüdőm, hogy különböző elvárásoknak kellene ele
get tennie annak a prédikációnak, amely Andorka Ru
dolf ravatalánál elhangzik. A  család az emlékek és ér
zések meghittségére vágyik.

A közéleti férfit megilleti a köz javára végzett szol
gálatának méltatása.

És természetesen a ravatal mellett el kell hangza- 
nia valaminek, ami a hívőt megerősíti hitében, és ami 
minden jelenlévőt kibékít az emberi sorssal, hogy ké
résünk nélkül kerülünk ebbe a létbe és kérésünk nél
kül kell eltávoznunk belőle.

Félek, hogy elégtelennek bizonyulok a feladathoz 
és az elvárásokhoz. Mégis az bátorít vállalására, hogy 
Andorka Rudolfot olyan embernek ismertem, aki 
össze tudta kapcsolni az emberi élet természetes és 
erőszakolt határokkal szétdarabolt területeit. M űkö
dött benne valami egyesítő és gyógyító erő, ami a kü
lönbségeket, sőt a szembenállásokat is egy magasabb 
szinten túllépte és kibékítette.

M űködött ez az összekapcsoló erő családi életében. 
Négy családban töltött be kulcsszerepet. Abban, amely- 
bőlszármazott, s amelynek örökségét, hagyományát ő 
vitte tovább. Azokban, amelyeket két házasságkötésé
vel alapított, és felesége első házasságából származó 
gyermekei között.

Az első családban megtanulta egész életére szóló
an, hogy a tudás, a jellem, az önmagához való hűség 
többet ér a vagyonnál és a pozíciónál, és azt is, hogy a 
férfinak az élet terheit -  fizikai erőfeszítéssel és erköl
csi bátorsággal -  felelősen vállalnia kell.

A másik három családban élte és gyakorolta ezt a 
mindennapokban mindvégig -  6 gyermek apjaként és 
9 unoka nagyapjaként Pátriárka-halál lett jutalmul 
osztályrésze. Nagy család állta körül halálos ágyát. 
Olyan búcsúvételvolt ez, amilyen ritkaság a mi vilá
gunkban.

A betegség másfél nehéz esztendeje csak még el
mélyítette az összetartozást -  különösképpen félj és 
feleség között. Érett és beteljesedett kapcsolatra kö
vetkezett a búcsú órája.

M űködött az összekapcsoló erő Andorka Rudolfban 
a privát élet és a hivatalos -  a munka és hivatás terü
letén folyó -  élet között. Andorka Rudolf nagyop ter
mészetes módon közlekedett a kettő között. Úgy is 
pl., hogy amikor ünnepi öltözetben kandidátusi vé
désére indult, akkor előbb még elvitte kislányait az 
óvodába. És úgy is, hogy nem állította őt kínos vagy- 
vagy elé saját személyiségének építése és a másokért 
való élés. Pedig már 8. gimnazista korától a legked
vezőtlenebb körülmények között tanult és fejlesztet
te magát itthon és külföldön elismert tudóssá. Azt 
vallotta, hogy az egészséges személyiség altruista, 
azaz abban találja örömét, úgy valósítja meg önma
gát és úgy élvezi az életet, hogy törődik másokkal, 
gondoskodik róluk, készséggel ott van, ahol szükség 
van rá.

Működött az összekapcsoló erő Andorka Rudolfban 
a történelem és a politika szakítópróbáival szemben és 
nem engedett azoknak. Thrtotta és ápolta a közösséget 
rokonaival, barátaival, egykori iskolatársaival, akiktől 
erőszakkal elszakította a kitelepítés, a munkaszolgá
lat, a börtön. Sőt tartós új kapcsolatba is lépett, pl. az
zal a besenyőszögi családdal, amelyhez kitelepítése
kor került.

Működött ez az összekapcsoló erő Andorka Rudolf
ban úgy is, hogy bár illúziók nélkül látta a valóságot, 
mégis fáradhatatlanul alkotta a jövő vízió képeit. Ismer
te a világot, az életet. Szociológusként vizsgálta az al
koholizmust, a szegénységet, az esélyegyenlőtlenséget s 
az öngyilkosságot. Az emberi sorsról pedig keserves 
tapasztalatokat szerzett hányattatásban és üldöztetés
ben. És mégis, mindennek ellenére Igen-t mondott az

életre. És sohasem kételkedett abban, hogy lehet is, 
és kell is lakhatóbbá tenni a földet és élhetőbbé az 
életet.

Érvényes Andorka Rudolfra az az igazság amit Ar
nold Toykbee, századunk nagy angol történésze a né
pekre, nemzetekre mond: Baj az, ha nem kap erejéhez 
mért kihívást, mert akkor korcs marad. Baj az, ha ere
jén felüli kihívást kap, mert abba belepusztul. A z  azon
ban jó, ha akkora kihívást kap, hogy minden erejét 
össze kell szednie és mozgósítania, hogy helyt állhas
son. Mert így felnőhet küldetéséhez és azzá válhat, 
amivé rendeltetése szerint válnia kell.

Andorka Rudolf életében ez történt, és így lett az
zá a férfivá, akinek ravatala mellett vesztesnek érez
zük magunkat mindnyájan.

És végül működött Andorka Rudolfban az összekap
csoló erő a szent és a profán, a hit dimenziója és a hét
köznapok valósága között.

A  legszélesebb nyilvánosság előtt elmondta -  és 
nem is csak az utóbbi években, hogy élete fundamen
tuma és erőforrása keresztény hite, és azt is, hogy 
meggyőződése szerint sem az egyéni életnek, sem a 
közösséginek nincs más megoldása, mint az a szere
tet, amelyet a Názáreti Jézus hirdetett és megvalósí
tott.

Korunk teológiai gondolkodói Jézus hatását, haté
konyságát, annak titkát kutatva és vizsgálva arra ju
tottak, hogy az Jézus közvetlenségének tulajdonítha
tó.

Ezt úgy értik, hogy sokan mások is beszéltek Isten
ről és Isten országáról -  s az összetévesztésig hason
lókat mondtak - , Jézusban azonban jelen volt. Aki Jé
zussal kapcsolatba került, az az Istennel került kap
csolatba. Jézus összezárta azt a hasadást, ami szétvá
laszt. Jézus közelében a tapasztalat evidenciája töltöt
te el az embereket.

Andorka R u d o lf- a késői Jézus-tanítvány megélte és 
továbbsugározta ezt a jézusi közvetlenséget. Rá vonat
kozóan is úgy értem, hogy sohasem csak beszélt vala
miről, hanem jelen volt benne és vele az, és minden 
további nélkül belevonta és részesévé tette a másikat. 
Szavai és tettei azt mutatták, hogy egyetlen valóság 
van számára, és abban minden összetartozik és jelen 
van. Andorka Rudolf nem beszélt úgy Istenről, hogy 
ne vonatkoztatta volna az emberre, és nem beszelt 
úgy az ember dolgairól, hogy ne látta volna azoknak 
transzcendens dimenzióját.

Nem dönti-e azonban romba a halál mindazt, ami 
eddig egységben volt, látszott lenni?

Mi történik az emberrel, amikor meghal? -  így tet
te fel a kérdést Andorka Rudolf három nappal halála 
előtt el-elalélások, el-elalvások közötti éber percei
ben.

Ki tud válaszolni a kérdésre?
Tálán az orvostudomány tud egzakt választ adni.
A hitnek is van válasza. Nem egzakt, hanem szim

bolikus. A hit képekkel és szimbólumokkal válaszol, 
akár elődeitől örököltekkel, akár a jelenben alkotot
takkal. A János evangéliumából felolvasott jézusi szó 
kontinuitásról -  átmeneteiről és folyamatosságról be
szél.

Folyamatosságról az inneni és a meghalás célsza
lagján túl lévő élet között.

isten, ill. Jézus és a benne való hit jelenti a konti
nuitást.

Életünk kapcsolatokban, Én-Te kapcsolatokban fo
lyik. A halál változást hoz ebbe. Martin Buber, száza
dunk nagy zsidó gondolkodója így fejezi ki ezt:

A  halálban megszűnik az ember önmagával és a vi
lággal és minden ahhoz tartozóval kapcsolatban lenni, 
de továbbra is kapcsolatban van Istennel.

A  relatív, viszonylagos, idői, kis kapcsolatok megszűn
nek a halállal, de az abszolút, örök, nagy kapcsolat meg
marad. Ebbe a nagy, abszolút, örök, isteni kapcsolatba 
mind beletartozunk. És ebben mégis együtt lehetünk 
Együtt az elköltözött Andorka R udolf és az őt gyászolók 
Ámen.

*

Tüdősként evangélikus, evangélikusként tudós.
Búcsúzás Andorka Rudolftól

Az evangélikus egyház egy szál virágját hoztam 
Andorka Rudolf ravatalához.

Az evangélikus keresztyénség és Andorka Rudolf 
élete közötti kapcsolatra, de egész életére is jellemző
nek tartom azt a mozzanatot, hogy az ötvenes évek
ben a kitelepítésbe két közgazdasági könyv, Shakes
peare összes művei és egy szótár mellett a Bibliát is 
magával vitte.

Hitéről, Bibliájáról egyáltalán nem, vagy csak kér
désre, s akkor is visszafogottan beszélt. Ha azonban 
beszélt, akkor nem úgy éreztük, hogy itt valami más 
következik: ugyanaz az ember, ugyanaz az Andorka 
Rudolf szólalt meg, nem más szerepben és nem más 
módon, mint egyébként. Nem lehetett snittet vagy tö
rést felfedezni. Hivatása és hite azonos volt: úgy hasz
nálta képességeit, mint aki tudta, hogy nem emberek
től kapott lehetőségekről kell számot adnia.

Évtizedek óta részt vett az evangélikus közvéle
mény formálásában a Deák téri gyülekezet tagjaként, 
presbiterként, az egyházi folyóiratokban publikáló tu
dósként. Ezeket a felkéréseket mindig készségesen 
vállalta úgy, hogy egyben a kritikától sem riadt vissza.

Több év óta adott elő szociológiát a Teológiai Aka
démián társadalmi munkában. A jövendő lelkészei
nek ez a képzése annyira fontos volt számára, hogy 
előadásait és a vizsgákat még a múlt félév végén is 
megtartotta.

Az elmúlt hat évben az evangélikus egyház zsinatá
nak világi elnöki tisztségét is betöltötte. Azon kevés 
tiszte közé tartozik ez, melyekhez a végsőkig ragasz
kodott. Nem presztízs okokból tette. Az ilyesmi távolt 
állt tőle. Egyszerűen úgy érezte, fontos tennivalója 
van. Szinte erejének utolsó megfeszítésével készült a 
zsinat záróülésére és mondta el beszédét.

A valóság józan felmérését, a feladatokkal való 
szembesülést, az emberi gyengeségből fakadó ellenté
tek feloldását, a béke szerzését, az összetartozók és 
egymásra utaltak integrálását tekintette feladatának. 
/S íiko r Andorka Rudolfra gondolok, azt kell monda
nom: lutheri hivatásetika, mert emberségét, hitét hi
vatásának végzésében élte meg.

Egy másik szót is ki kell mondani. Ez a kereszt: mint 
a kikerülhetetlen szenvedés kifejezése, amely ember
voltunk korlátáira emlékeztet, amely kényszerűen 
megtanít arra, hogy végső soron nem a mi kezünkben 
vannak a dolgok, hanem mi vagyunk valaki másnak a 
kezében. Arra gondolok, ahogyan ezt közölte a zsinat
tal, ahogyan betegségével együtt élt, ahogyan elfogad
ta. Elfogadta, de végig éltette a remény: hátha még 
nem az utolsó betegség ez. Élte tovább munkás, puri
tán életét, amennyire a körülmények engedték. Keve
sen hallották zúgolódni vagy panaszkodni. Tferveket 
szőtt, de mondataiban egészen más ̂ értelmet és hang
súlyt kapott, amikor kimondta: ha. Általában nem tet
te hozza: ha Isten... Nem azért, mert olyan jelentékte
lennek tartotta, hanem olyan nagynak.

Kedvenc gondolataként ismételten említette, a 
gyermek közjószág, a gyermekek közjavak, és egy tár
sadalom a saját jövőjét teszi tönkre, ha nem gondos
kodik megfelelően gyermekeiről. Személyes találko
zás alkalmával valósággal felhevült, amikor gyerme
keiről vagy unokáiról, családjában gyermekvállalásról 
beszélt.

Számos tudományos megállapítása elmondható 
templomi szószéken vagy lehetne prédikáció témája. 
S biblikus hite is bizonyára motiválta, inspirálta tudo
mányos meglátásaiban.

Mint evangélikus egyház, nem akarjuk és nem is le
het Andorka Rudolfot kisajátítani. Örömmel láttuk, 
hogy azt, aki közösséget vállal és szolgál velünk, má
sutt is értékelik és becsülik. Másutt kapott megbecsü
lése minket is sarkallt, hogy jobban becsüljük őt. Há
lát adunk azért, hogy eddig közöttünk volt és azért, 
ahogy közöttünk volt. A mindenható és irgalmas Isten 
tartsa Andorka Rudolfot továbbra is kezében.
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j f e  GYERMEKEKNEK

„FOLYTATÁSA KÖVETKEZIK”

Egy gyermek keresi otthonát
8. rész

A megérkezés a nürnbergi pályaudvaron, az üdvöz
lés, a virágok, a kézszorítások, a örömkönnyek, az au
tóút Neuendettelsauba: Gudrunra az élmények egész 
árja szakadt. Az első napokban azt gondoltam, fel 
sem tudja fogni mindazt, ami körülötte történik. Rá
adásul a német nyelvvel is gondjai voltak. Természe
tesen tudott németül, mégsem annyira, mint a hason
ló korú német gyerekek. Raongban ugyanis a helyiek 
nyelvét beszélte. Csodálnivalóan sok energiát fekte
tett most abba, hogy beilleszkedjen új környezetébe. 
Hogy „Takinuka” helyett azt mondja „nem szere
tem”, és „Arita” helyett azt, hogy „nem”. Néhány né
met kifejezés persze gondot okozott neki.

Sok dologgal sikerült megbirkóznia, de azzal, ami 
az iskolában fogadta, nem. Noha csak ötéves volt, 
tudva mennyi utazgatás vár még rá, gyorsan beírattam 
őt a neuendettelsaui iskolába. Azt gondoltam, nem 
árthat, ha egy kis előnyt szerez, még úgyis hiányzik 
majd eleget.

Engedelmesen hagyta, hogy elvezessem a nagy is
kolaépülethez. Csendben, rendben elfoglalta helyét 
az osztályban. Akkor sem rendezett jelenetet, amikor 
elbúcsúztam tőle. Azután elérkezett a szünet. A hideg 
téli udvaron egyre többen tolongtak napbamította lá
nyom körül. Talán megijedhetett a sok idegen gyerek
től, mert egyszer csak keserves sírásra fakadt. Addig 
nem is hagyta abba, míg haza nem hozták.

Fehér bőrű játszótársaival sehogy sem sikerült egé
szen megbarátkoznia. Annyira mások voltak, mint a 
raongi gyerekek. Ugyan ki ütötte volna őt meg ott, 
vagy ki kezdett volna el csak játékból is civódni vele? 
Uj-Guineában ezt sosem tették a barátai, ezért ez tel
jesen idegen volt Gudrun számára.

Egyszer, amikor az udvaron a mászókán játszott, 
egy szomszéd kislány jött oda hozzá. „Engedj engem 
is tornászni” kérte, majd mikor Gudrun nem húzó
dott azonnal félre, hozzátette: „Az anyukád hívott té
ged”. Gudrun azonnal beszaladt hozzám a házba. Én 
meglepetten mondtam: „Én nem hívtalak téged, 
Gudrun.” Kislányom elkeseredve bámult rám, és szo
morúan szipogta: „Hazudott, anya, csak azért, hogy 
tornászhasson.” Más gyerekek is könnyen félrelökték 
Gudrunt, aki hamar sírva fakadt emiatt. Néhány hó
nap nem tudta kitörölni azt, amit élete eddigi öt esz
tendeje alatt egy egészen más környezetben, más em
berek között megtanult.

Irmgard Bergmann nyomán

Jézus mondja:
nézzétek ezt a mustármagot.
Egészen kicsi.
Nincs nála kisebb a magok között. 
A gazda fogja, 
s elülteti a földbe.
A mag pedig kibújik a földből.
A mustármag csak nő és nő, 
nagy lesz,
a legnagyobb növény a kertben.
A parányi magból óriási fa lesz. 
Mqjd jönnek a madarak, 
és fészket raknak ágai között.

így van ez Isten Országával 
és így van ez az élettel is. 
Kezdetben egészen kicsi, 
ám aki tud várni türelemmel, 
az látni fogja:
a kicsi magból nagy, erős fa lesz.

„TU D O D -E...”

hogy nézett ki a saru?
A keleten közkedvelt lábbeli, a saru, tulajdonkép

pen szíjazott szandál. E lábbelik többnyire bőrből ké
szültek, de azért igen egyszerűek és csekély értékűek 
voltak. Ha az ember belépett a házba, levetette a sa
ruját, éppen úgy, mint amikor szentélybe lépett be. A 
mezítláb járás a gyász kifejezése is volt. Az itt látható 
szandálok saroktartó szíjakkal voltak a lábfejhez erő
sítve. Ezeket nevezték saruszíjaknak.

Három „sarus” kérdés:
Ki mondta, kinek? -  „Oldd le sarudat a lábadról, 

mert szentföld az a hely, ahol állasz!”
Hol van megírva? -  „Régente Izráelben úgy erősítet

tek meg minden rokoni kötelezettséggel vagy cserével 
kapcsolatos ügyet, hogy az egyik fé l lehúzta a saruját, és 
odaadta a másiknak. ”

Ki mondta, kiről? -„De közöttetek áll az, akit ti nem 
ismertek, aki utánam jön, és akinek saruja szíját megol
dani sem vagyok méltó. "

Humorzsák
-  Hogy hívták azt a zsidó férfit, akit az Úr Jézus a 

damaszkuszi úton szólított meg, és utána keresz
ténnyé lett?...

-Ihrzusi Saul...
-  És miután keresztyén lett?...
Csend...
-  Pali fiam, gondolj a saját nevedre...
-H orváth Pál! ** *
-  Jézus Krisztusnak hány tanítványa volt?... 
-Tizenkettő...
-  Melyik árulta el közülük?...
-Júdás...
-  Júdásnak mi volt a másik neve?...
-  Árulkodós Júdás!

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

DALOL A LELKEM
„ Úgy szeretnék valamit tenni, 
e fagyos földről felemelkedni.
Melegedni a fénylő nap sugarában 
s felszínre hozni, ami bennem vágy van.
Úgy szeretnék valamit tenni!
Egy gondolat, egy hang, egy szikra lenni. ”

Ennyit, nem többet és nem kevesebbet akar a de
bütáló költő, Csapó Sarolta. És hogy ez a vágy 
mennyire feszítő lehet, azt bizonyítja ez a karcsú Ids

kötet, amely Dalol a lelkem címmel jelent meg. Első 
kötet, de egy teljes életművet tartalmaz, mert a sors 
úgy hozta, hogy a szerző csak most, idős korában lép
hetett először a szélesebb nyilvánosság elé.

Létezett egyszer, valaha, s talán örökre elsüllyedt 
az a polgárvilág, amelyben voltak, akiknek nem oko
zott gondot egy-egy születésnapra, ballagásra, keresz
telőre csinos, formás kis köszöntőt írni, egy szép ter
mészeti képet megverselni, egy fohászt rímbe szedni. 
Ezek a költők bár nem kerültek a Parnasszusra, de gaz
dagították, szépítették a mindennapi életet, minőséget, 
színt adva hozzá. Csapó Sarolta költészete mindezt tar
talmazza, de számos versében tovább is lép, néhány iga
zán emlékezetes, olykor megrendítő, máskor elandalító 
pillanattal ajándékozza meg olvasóját.

Az élményanyag egy hosszú, „polgári” élet állomá
saihoz kapcsolódik. Család, gyermekkor, ifjúság, bol
dogság, gyász, időskori magány, bölcsesség és szelíd 
derű, emlékezés és megnyugvás... A versekben meg
jelenik a természet iránti nosztalgikus rajongás: fel
idézi a gyermekkori tájakat, a rónát, „a magyar pusz
ta mesélő csendjét”, az álmos macskát, az öreg ko
mondort, az égen kerengő gólyát. És mindezt áthatja 
az Isten iránti bizalom és odaadás. Néhány évvel ez
előtti versében így összegzi a költőnő, amit az élet ér
telméről gondol:

Élet és halál
Keressük értelmét az életnek -  
Kutatjuk kék színét az éternek.
Vizsgáljuk, figyeljük a hang eredetét,
Víznek, sónak, kenyérnek ízét, összetételét; 
Illatát az érődő gyümölcsnek,
A  rózsának, a frissen ázott földnek.
A  tenger árapályának titkát -  
Zöld, vörös, fekete színének nyitját.
Mindent -  mit kezünkkel megfoghatunk, 
Láthatunk, hallhatunk, hisz oly sokra képes 
A z életünket formáló érzelem,
A  végtelen és mégis véges

A T IZ E N K E T T E D IK  ÓRA
Moody evangélista egyik össze

jövetelén valaki jelentkezett, hogy 
az igehirdető imádkozzon érte. 
Moody odament hozzá és így szólt:

-  Örülök, hogy döntött, s szívé
be akarja fogadni az Urat.

-  Nem -  felelte a férfi - , nem 
döntöttem, de kérem, imádkozzon 
értem, és talán majd később elfo
gadom Krisztust Megváltómnak.

Moocfy elkérte a címét, és ké
sőbb, amikor megbetegedett a fér
fi, meglátogatta. Újra sürgette, 
hogy döntsön Krisztus mellett.

-  Nem -  szólt a férfi - , most 
nem döntök. Még azt mondanák, 
hogy megijedtem, és azért tértem 
meg, mert beteg vagyok.

Meggyógyult. Később azonban 
visszaesett és betegsége komolyra 
fordult. Moody újra meglátogatta 
és figyelmeztette, hogy Krisztusra 
van szüksége.

-  Már késő -  felelte.
-  Még a tizenegyedik órában is

találhat kegyelmet -  biztatta 
Moody.

-  Moody úr, higgye el, ez nem a 
tizenegyedik óra, hanem a tizen
kettedik! -  Alig néhány óra múlva 
meghalt.

Később Moody ezt mondta róla:

„Attól tartok, hogy Krisztus nélkül 
fektettük koporsóba, Krisztus nél
kül temettük a sírba, és ha ez igaz, 
akkor ő a Krisztus nélküli örökké
valóságba ment.”

„Aki a fenyítés ellenére is nya
kas marad, hirtelen gyógyíthatat- 
lanul összetörik.”

(Péld 29,1)

KÉSŐBB VAN, M IN T  G O N D O L O D !
Egy reggel egy férfi rohant ki az 

állomásra. Lélekszakadva kérdez
te a jegypénztárnál:

-  Mikor indul a 8 óra 1 perces 
vonat?

-  8 óra egy perckor -  hangzott a 
válasz.

-  Igen -  felelte emberünk - , de 
az én órámon 7 óra 59 van, a 
városháza órája 7 óra 57-et mutat, 
az állomásé pedig 8 óra 4 percet. 
Melyiknek higgyek?

-  Annak az órának hisz, amelyik
nek akar -  felelte a pénztáros -, a 8

óra 1 perces vonattal azonban már 
nem utazhat, mert az már elment.

Isten órájában a mutató minden 
órában, minden percben előre 
megy. Rengetegen vannak, akik 
azt hiszik, hogy tetszés szerint vá
laszthatnak, milyen időbeosztás 
szerint élnek, és maguk dönthetik 
el, mikor fordulnak Istenhez.
_ A pontos időt azonban Isten, az 

Úr szabja meg. Lehet, hogy már 
most is később van, mint a legtöb
ben gondolják. Nemsokára túl ké
ső lesz.

SÁFÁROK VAGYUNK!
-  Tudod, sokszor zavar az a 

tény, hogy semmim sincs, amit 
nem kaptam. Valahogy úgy tűnik, 
értelmetlen bármiért harcolni, ha 
úgysincs semmim, amit nem kap
tam.

-  Nézzük meg, mit mond ezzel 
kapcsolatban Isten igéje! „Minden 
jó  és tökéletes ajándék felülről való, 
a világosság Atyjától. ” (Jak 1,17) ,A  
mindenhatónak lehelete adott ne
kem életet.” (Jób 33,4) Láthatod, 
hogy Isten az, Aki élettel és az 
élethez szükséges ajándékokkal el
látott. Miért zavar az, hogy ezeket 
kaptad?

-  Szeretem elmondani, vagy ta
lán dicsekedni azzal, hogy ügyessé
gemnek, szorgalmamnak eredmé

nye van. Tfe nem nézegeted szíve
sen munkád „gyümölcsét”?

-  De igen! Sőt, nagyon hálás va
gyok ezért Istennek, ha valóban 
láthatok gyümölcsöket. De azt, 
hogy ehhez Isten adott nekem éle
tet, erőt és egészséget, nem szabad 
elfelejtenem! Isten ezzel nem akar 
engem kisebbé tenni. Ne érezd 
azt, hogy Ő zsarnokoskodni akar 
feletted, mert mindenedet Tőle 
kapod. Ő a te Atyád, Aki a legjob
bat akarja és adja neked, s persze 
kéri, hogy úgy gazdálkodjál a ka
pott javakkal, ami valóban Isten
nek tetsző.

-  Ezt nem értem! Nem elég el
fogadni azt, hogy mindent Tőle 
kaptam, még Neki tetszőén is él

jek? Milyen korlátozott a keresz
tyének élete! Sajnállak téged...

-  Ne hidd, hogy sajnálatra mél
tók vagyunk! Sőt! Nekünk Jn 3,16 
alapján örök életünk is van! Ehhez 
persze jól kell sáfárkodnunk. Hű
nek kell bizonyulnunk a kévésén, 
hogy egykor Jézus Krisztusért így 
szóljon hozzánk a mi Istenünk: 
„Jól van, jó  és hű szolgám, a kévé
sén hű voltál, sokat bízok rád ez
után, menj be urad ünnepi lakomá
jára!” (Mt 25,23)

-  Tüdőd, sokat kell még nekem 
Isten igéjével foglalkoznom, hogy 
megértsem azt, amit te már ért
hetsz, s főleg, hogy hinni tudjak...

-  Imádkozom ezért. Örülök a 
beszélgetésnek!

JUBÁL ’97
Mint már egy évtizede minden évben, idén is 

megrendezzük a Jubál Ökumenikus Keresztyén 
Könnyűzenei Fesztivált Gödöllőn a Petőfi Sán
dor Művelődési Házban 1997. szeptember 6-7- 
én. Várjuk zenekarok, szólóénekesek és panto
mimcsoportok jelentkezését július 31-ig a követ
kező címen:

Jnbál ’97, 1204 Budapest, Ady E. u. 89. 
Tbiyfax: 283-0148. E-mail: evangzme@elen- 
der.hu. A koncertekre minden érdeklődőt szere
tettel várunk!

KIÉ SPORTTÁBOR ’97
Helyszín: Nagyveleg, Kastélypark 
Végleges időpont: 1997.08.17-24.
Részvételi dfj: 4500,- F t

Jelentkezni lehet:
Győrfy Regina (KIE-Sportbizottsági tag)
2800 Tatabánya, Ifjúmunkás út 48. 4/1.
Tel.: 34/316-212 (15.00 h-ig), 34/333-118 (este). 
Jelentkezési határidő: 1997. 07.31.

Mindenkit szeretettel várunk!

Megbékélés
Európa kereszténysége június 23-29. között az 

ausztriai Grazban találkozott. Az egyhetes ökumeni
kus találkozó Basel (1990) után a második ilyen ren
dezvény volt. Rendezői az „Európai Egyházak Konfe
renciája” (EEK) és az „Európai Püspöla Konferenciák 
Tanácsa”\ olt. Az előbbihez 118 egyház tartozik: orto
dox, anglikán, evangélikus, református, ókatolikus, 
metodista, baptista, örmény apostoli és más egyhá-

Emberi tudás és értelem.
Mennyi titkot kellett, hogy megfejtsen -  
S megannyi előttünk még ismeretlen. 
Birtokában tengernyi tudásnak 
Mégis mily végtelen szegények vagyunk; 
Életünk véges s itt az értelem 
Csődöt mondott -  törvény, hogy meghalunk. 
Testünk a földé, sötét sírba száll,
De lelkünk a hit és remény szárnyain 
Száll-száll a felső régiókba fel 
S boldogan áll meg az Úr trónusánál.
Hiába akarat, tudásvágy, értelem:
Istenhit nélkül a halál végtelen.

-Ki

Raoul W allenberg Em lékpark
Az Emmanuel Alapítvány Budapest Wesselényi u. 

5. szám alatt július 6-án Raoul Wallenberg Emlékpar
kot avatott a nagy svéd embermentő emlékére. A te
ret zsúfolásig megtöltő ünnepség fővédnöke dr. 
Demszky Gábor, Budapest főpolgármestere volt. Az ő 
megnyitó szavai után dr. Glatz Ferenc, a Magyar Tudo
mányos Akadémia elnöke mondott ünnepi beszédet. 
A kegyeletes ünnepségen leleplezték azt az emléktáb
lát, amely megörökíti Raoul Wallenberg neve mellett 
néhány jelentősebb segítőtársa, közöttük Sztehlo Gá
bor nevét is.

Az emléktábla mellett négy gránitoszlop áll azok 
nevének felsorolásával, akik a vészkorszak idején ül
dözötteket rejtettek-mentettek. E több száz név sorá
ban olvashatjuk „Körén Emil tiszteletes és felesége” ne
vét is. Ők Sztehlo Gábor mellett szolgáltak a mentő 
munkában.

Az ünnepség napján dr. Glatz Ferenc, az MTA el
nöke fogadást adott a Magyar Tudományos Akadé
mia dísztermében a kegyeletes megemlékezés jeles 
személyiségeinek részére. Ezen Raoul Wallenberg 
testvére is jelen volt és szólt az egybegyűltekhez.

K.

zak. Utóbbi Európa 33 nemzeti római katolikus püs
pöki konferenciájából áll.

A találkozó témája: „Megbékélés -  Isten adomá
nya és áj élet forrása” volt. Európa mai helyzetében 
Graz alkalmasnak bizonyult arra, hogy egyházak és 
népek, nemzetek között a nyitottságot teremtse meg. 
A politikai vasfüggöny ugyan megsemmisült már, de a 
fejekben és szíveimen még sok az előítélet, választófal, 
társadalmi és szociális ellentét. Az volt a cél, hogy az 
egyházak tegyenek közös erőfeszítéseket az egymás 
megértésére, egymással való megbékélés, Isten ado
mányának elfogadására és így formálódjon az új élet, 
a forrásból táplálkozva és legyen hozzájárulás a föld
rész együttes fejlődéséhez.

A tíztagú magyar delegáció tagjai a különböző ese
ményeken, (plénumok, fórumok, vitatkozások, kultu
rális és művészeti rendezvények stb.) vettek részt és 
lapunk hasábjain is igyekszünk majd számot adni a 
történtekről. Az egész hét folyamán az európai orszá
gokból mintegy 10-13 ezren vettek részt. A  vasárnapi 
záróistentiszteleten a Stadtparkban, becslések szerint 
25 000 ember hallgatta az igét, énekelt és könyörgött 
az egység és békesség megvalósulásáért.

, A találkozó befejezése után, a következő héten az 
ÉEK tartotta ciklus váltó gyűlését, melyen bemutat
kozott a nemrég megválasztott új főtitkár, Keith 
Clements angol baptista lelkész, aki Jean Fischert vált
ja fel ez év őszétől.

Ugyanitt választották még a következő hat évre az 
új vezetőtestületeket. Egyházunk küldöttségéből két 
fiatal lelkésztestvérünket választották meg: Krámer 
György maglódi lelkész a Központi Bizottság magyar 
tagja, míg Solymár Mónika soproni lelkész-hitoktató 
a Gazdasági Bizottságban kapott helyet Mindkettő
jüknek kívánunk áldásos működést ebben a jeles, eu
rópai egyházi testületben. tszm
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„...HOGY SZÓT ÉRTSÜNK EGYMÁSSAL’

Hit, tudás, ismeret
A REFORMÁTUS EGYHÁZ 2.

Magyarország XVI. századi 
történelmét két folyamat hatá
rozta meg: a reformáció és a tö
rök hódítás. Az előbbi örvende
tes, az utóbbi tragikus hatással 
volt népünk életére. A mohácsi 
vészt megelőző évtizedben Lu
ther tanai ismertek voltak ha
zánkban. Az egyház nálunk is el- 
világiasodott, a mohácsi csatá
ban hét püspök -  köztük a főve
zér, Tömöri Pál kalocsai érsek -  
meghalt. Az egyház tehát szemé
lyi állományában is meggyengült.

Tfekintettel arra, hogy a refor
mációt sohasem tartották és 
tartjuk „állapotnak”, hanem „fo
lyamatnak”, a hitújítás tovább 
fejlődött, főként a Kálvin János 
által képviselt irányzatban, a re
formáció gyökeres végrehajtásá
ban. Mindazt, amit a lutheránus 
egyház a szertartást, a képek 
használatát illetőleg megenged
hetőnek vélt, a kálvini avagy 
svájci irányzat elvetette, és az 
egyházi életet, ennek minden 
vonatkozását a Biblia szigorú 
zsinórmértékéhez alkalmazva 
állapította meg. A képek, szob
rok kikerültek a templomból, az 
úrvacsorát két szín alatt -  ke
nyér és bor formájában -  szol
gáltatták ki. A szentek, az erek
lyék, Szűz Mária tiszteletét, a 
papi rendet, az öltözetet elvetet
ték, az egyházi életet az ősgyüle
kezet mintájára alakították át, 
amelyben jelentős szerepet kap
tak a „világi” emberek.

Kialakult a négy egyházkerü
let, a kerületek élén a püspök, az 
egyházmegyék élén az esperes 
állt a főgondnokkal. Megjegyez
zük azonban, hogy a püspök cí
met a református lelkész nem 
használhatta egészen 1867-ig, 
korábban szuperintendens, fő
felügyelő volt a neve. A gyüleke
zet tagjai között néhány főne
mest, annál több kis- és közép
nemest, városi polgárt, iparost, 
parasztot találunk. Az értelmisé
get faluhelyen csak a Telkipász
tor, a tanítók és -  ha volt -  az or
vos, a gyógyszerész képviselte a 
jegyzővel együtt.

Á reformáció nem hozott lét
re valami új templomstílust, 
mert erre nem volt szükség. A 
falu, a város a templomával 
együtt lett reformátussá, vagy 
adott esetben a két templomon 
a római katolikusok és reformá
tusok megosztoztak, mint példá
ul Kolozsvárott. A templomok
ban lévő falfestmények nem za

varták a református híveket, 
csak a XVIII. században meszel
ték le a festményeket attól félve, 
hogy ennek alapján a templo
mot visszaveszi a római katoli
kus egyház. A  templom a refor
mátus' egyháztag számára „Isten 
háza” volt, sokkal többet költöt
tek rá, mint a lelkészlakásra. A 
prédikátor vagy lelkipásztor az 
öltözetében is azonosult a hívei
vel, nemcsak a hitében. A koráb
bi pompázatos papi ruhák hasz
nálata megszűnt, a prédikátor 
nemesi viseletben, fekete, szür
ke, zöld, barna színű ruhában 
végezte a szolgálatát. A XVIII. 
században terjedt el a külföldet 
járt lelkipásztorok között az ide
gen divat, ami ellen az egyház 
vezetői mindig tiltakoztak.

így korlátozódott a jelképek, 
szimbólumok száma a reformá
tus egyházban. A kakas a to
ronyra került a csillaggal együtt, 
a bárány alakját az úrasztali térí
tőre hímeztek az evangélisták 
szimbólumával együtt.

Az 1567-es debreceni alkot- 
mányozó zsinat végzései -  na
gyon szépen -  „Isten Igéje vete
ményes kertjeinek” nevezi az is
kolákat, és a magyar reformáto
rok az alapok lerakásán fáradoz
tak, vagyis az elemi iskolák létre
hozását szorgalmazták. Ilyenek 
voltak ugyan az országban, de 
kevés számban. Méliusz Juhász 
Péter, Debrecen első kálvinista 
püspöke, arra a kifogásra, hogy 
nincs a falunak pénze iskola épí
tésére, ezt a választ adta: „Csinál
jatok a templomokból iskolákat!” 
Tehát, ahol a torony az ég felé 
mutat, ott iskolának is lennie kell, 
mert a hit nem zárja ki a tudást, 
az ismeret a vallást.

A korábbi szerzetesi iskolák 
Debrecenben, Pápán, Sárospa
takon, Erdélyben Nagyváradon, 
Gyulafehérváron, Nagyenyeden, 
Marosvásárhelyen a tudomány 
fellegváraivá váltak, s adtak le
hetőséget mindenkinek, hogy 
magasabb fokú tanulmányokat 
folytathasson. Ugyanakkor nem 
felejtkeztek eí a falusi iskolákról 
sem, és nem véletlen, hogy 
Sylvester János reformátor 
Sárvár-Újszigeten 1538-ban ki
adatta az első magyar nyelvű 
ábécéskönyvet.

Bármelyik református kollégi
umról legyen szó, az itt tanuló 
diákok sohasem éltek valami 
zárt világban. Napjaikat szigorú 
törvények határozták meg, de

időnként kirajzottak az iskolá
ból. Karácsony, húsvét, pünkösd 
ünnepén a teológus ifjak mint 
legátusok, az alsóbb osztályú nö
vendékek mint mendikánsok 
felkeresték a falusi, városi gyüle
kezeteket. A legátus az istentisz
teleti szolgálatért, a mendikáns 
az ünnepi köszöntő versért 
pénzt kapott. Sok szegény diák 
ebből élt, vette meg a tanköny
veit vagy a ruházatát. Aratás és 
szüret után a diákok szupplikál- 
ni mentek, magyarán szólva: 
gyűjteni indultak a városokba, 
falvakba.

Már a XVII. század elején 
kezd kialakulni a református 
kollégiumokban az a gyakorlat, 
hogy a falvak és városok ezektől 
a kollégiumoktól kértek „rek
tort” vagy tanítót a helybeli isko
lák vezetésére. így alakultak ki 
az úgynevezett „partikulák” (ta
gozatok, résziskolák), amelyek
ben az akadémiát végzett diákok 
látták el az oktatás munkáját. 
Csak a debreceni kollégium 84 
református gyülekezettel tartot
ta a kapcsolatot. Ezekből az ele
mi iskolákból később gimnáziu
mok lettek. A diák csak néhány 
évig volt tanító az iskolában, ad
dig, amíg összegyűjtötte a pénzt 
arra, hogy külföldre indulhasson 
továbbtanulásra. A  németorszá
gi, svájci, holland és angol egye
temeket keresték fel, hozták 
magukkal a legújabb teológiai, 
természettudományos ismerete
ket, így kapcsolódtak be a kollé
giumok Európa szellemi vérke
ringésébe, terjeszthették a mű
velődést és a kultúrát. A  refor
mátus kollégiumok művelődés- 
történeti hatása abban mutatko
zott meg, hogy ezekben az isko
lákban tanultak hazánk olyan 
irodalmi nagyjai: Csokonai, Köl
csey, Arany, Móricz, Ady Deb
recenben; Bessenyei, Kazinczy, 
Gárdonyi Sárospatakon; Petőfi 
és Jókai Pápán...

A keresztyén oktatás ezer 
évére, benne a református kollé
giumok 450 éves tevékenységére 
az elmúlt rendszer nem volt te
kintettel, az egyházi iskolák túl
nyomó részét felszámolta. 1951- 
re már csak egyetlen református 
gimnázium létezett az ország
ban, Debrecenben, és egy-egy 
teológiai akadémia Debrecen
ben és Budapesten. Az egyházi 
tanintézetek visszaállítása az 
utóbbi években indult meg.

Takács Béla

ÉKSZERDOBOZ A KUKORICAFÖLDÖN
A jubileumi évben sok ezren ér

keznek Zalaegerszegre. 750 éves 
városunk színes programfüzeté
ben is szerepelt 90 éves templo
munk újraszentelése. Bármelyik 
úton jöttek a hálaadó istentiszte
letre vendégeink, lenyűgözte őket 
a város szépsége, rendezettsége. 
Az evangélikus és a református 
templom, mint két gyönyörű dísz
oszlop emelkedik a magasba, kép
zeletbeli kaput alkotva a város fe
lé. Templomépítő őseink csak a vá
ros szélén, a kukoricaföldön kap
hattak telket lelki otthonuk felépí
tésére. Az épülő, szépülő város -  
Isten tervezése -  szívére ölelte a 
két „mostoha felekezetet”, így fő 
helyen, a centrumban pompázhat, 
égremutató ujjként a megújított 
templom.

Junius 14-én nem csak a legna
gyobb magyar szórványterület fal- 
vaiból, a környező gyülekezetek
ből, de a távoli Finnországból is

útra keltek testvéreink, hogy 
együtt örvendezhessenek velünk, 
az ünnepi ruhát öltött „ékszerdo
bozban”.

Dr. Harmati Béla püspök igehir
detésében lelki építkezésre invitál
ta a zsúfolt templom gyülekezetét. 
Két tartópillérre helyezte gondola
tait: FÖLD és IGE két éltető ele
me a hívő embernek. Kizárólag 
rajtunk múlik, hogy átokká silá
nyul, vagy áldássá nemesedik éle
tünkben (Zsolt 119,25. „Életem a 
porhoz tapad: eleveníts meg igéd
del!”).

A  Varkausi Capelle kórus mind
össze három napra érkezett a „kis
testvér” gyülekezetébe. A 18 tagú 
lelkes, kristálytisztán és művészien 
énekelő énekkart Johann Hynni- 
nen vezényelte.

Gyülekezetünk közgyűlésének 
kifejezett kérésére tisztelte meg az 
ünnepségsorozatot Eeva Laitinen, 
a huszonötezer lelkes gyülekezet

képviselőtestületének elnöke, Rei- 
no Eskelinen esperes és felesége, 
Satu Eskelinen lelkésznő (aki az 
énekkar hangversenyén prédi
kált), Vélj Lehmussaari, az énekkar 
elnöke. Ők valamennyien sokat fá
radoztak a „testvérgyülekezetté” 
váláson, s jelentős anyagi támoga
tással álltak mellénk az „erőnkön 
felüli” renoválásban.

Amikor magyarul csendült fel 
ajkukon „ ...kis falucskának szól a 
harangja...”, szinte mindenki sírt 
a templomban. Harmati püspök 
főpásztori szolgálatát éppen a Za
laegerszeghez tartozó Barlahidán 
kezdte, a megújított templom ün
nepén. Ez már a harmadik meg
újított templomunk, szükségünk 
volt profi, lelkiismeretes szakem
berek irányítására. Simon Zoltán 
és Szilvás László gyülekezeti tagja
ink személyében meg is találtuk 
őket.

A köszöntők sorát Pintér János

Egészséges kegyesség?!
Lehet, hogy Olvasóink közül 

nem mindenki érti e két szó össze
kapcsolását. Az egészség mindnyá
junk egyik legfőbb kincse. Értéke 
a betegségek jelentkezésekor nö
vekszik. A kegyesség ritkábban 
használt szavunk. Hitünk gyakor
lásának módozatait jelenti.

Ha azonban az Újszövetség 
megfelelő eredeti görög szavát 
(euszebeia) vizsgáljuk, kitűnik, 
hogy kettős tartalmú e ritka kifeje
zés. (Az Újszövetségben mind
össze nétszer fordul elő.) Első je
lentése: istenfélelem, Istent félő. 
Olyan magatartás, amelyben a hit
ben járó ember Istenben bízik, 
mindent Tőle vár és Urát szereti. 
A másik jelentése: kegyesség, ke
gyes érzés, vallásosság. Amíg a szó 
első jelentésében az ember Istenre 
irányultsága a döntő, addig a má
sodik változat az ember „vallásos” 
magatartására helyez hangsúlyt.

Lehet, hogy napjaink ún. ke- 
gyességi vitái is az első jelentéstar
talom feledésbe ment változata 
miatt éleződtek ki?

Annyi bizonyos, hogy már Pál 
apostolnak is gondot okoztak, akik 
a kegyesség látszatát megtartották, 
de annak erejét megtagadták 
(2Tim 3,5). Máskor pedig arról ír, 
hogy ha valaki tévtanokat hirdet és 
nem tartja magát Jézus Krisztus 
egészséges beszédéhez és a ke
gyességhez (istenfélelemhez) illő 
tanításhoz, az felfuvalkodott 
(lTim 6,3). Ismét másutt pedig az 
imádság és a másokért való kö
nyörgés fontosságával kapcsolja 
egybe (lTim 2,2).

Péter levelében pedig arra tör
ténik biztatás, hogy aki az Úr nap
jának eljövetelét várja, annak 
szentül és kegyesen kell élnie (2Pt 
3,11).

Az említett bibliai igékből is ki
tűnik, hogy a kegyesség gyakorlása 
kettős kísértéssel párosulhat. Az 
egyik a gőg. A másik a képmuta
tás.

A gőgös ember magát minden
kinél különbnek véli, s ezzel sze
mélyét mások fölé helyezi. így ke
rül Könnyen a mindent jobban tu
dás látszatának visszatetsző hely
zetébe. Innen már csak egy lépés, 
hogy ítéleteit a kizárólagos igazság 
fölényével megfogalmazza. Ha 
példát kívánunk említeni, akkor 
napjaink szembetűnő véleménye 
az ökumené-ellenesség. Kereszté
nyekként a  legtöbbem örülünk an
nak, hogy Isten megváltoztatta az 
egyháztörténelem irányát, s végre 
együtt közeledünk a különböző fe
lekezetekben a Krisztushoz. A 
csoda éppen abban rejlik, hogy mi
nél inkább az Urat keressük, annál 
közelebb kerülünk egymáshoz is. 
Ő pedig maga imádkozott övéi 
egységéért, hogy elhiggye a világ a 
személyében küldött Megváltó Is
tentől való szándékát.

A Gonosz szétdobál, Krisztus 
egyesít. Csak oda küld áldást az 
Űr, ahol a testvérek egyetértésben 
élnek (Zsolt 133,1.3.).

Nem lehet tehát saját kegyessé- 
gi gyakorlatunk az egyetlen módja, 
a kizárólagos formája annak, 
ahogy Istent imádjuk, amint Krisz
tus egyháza sincs egyetlen feleke- 
zethez kötve.

Nem kevésbé visszatetsző, ha 
keresztény hitünk igazságait a tu
domány felismerései fölé kívánjuk 
helyezni. Rendszerint rosszul ér
telmezett írásmagyarázat követ
kezménye a földközpontú (geo
centrikus) világképhez ragaszko
dás, vagy a nők lelkésszé szentelé
se elleni tiltakozás lKor 14,35 
alapján: „Ha pedig meg akarnak 
tudni valamit, otthon kérdezzék meg 
a férjüket, mert illetlen az asszony
nak a gyülekezetben beszélnie. ”

Nincs kétségünk afelől, hogy a 
tudomány is tévedhet. Hitünk 
igazságainak felismerése mégsem 
a tudomány ellenőrzésére adatik, 
hanem saját keresztény életfolyta
tásunk útmutatására és az örök 
élet elnyerésére szolgál. Ha mind a 
hit tudománya, mind az egyéb tu
dományok művelői betartják eg
zakt határaikat, akkor felismert 
igazságaik nem ütközhetnek, hi
szen Isten világának titkait tárják 
fel, akár tudnak róla, akár tagad
ják.

Ezért foglalkozzék valaki a hit 
tudományával (teológia) vagy más 
tudománnyal, csak alázattal teheti.

Gőg helyett alázat jellemzi hát 
Isten embereit éppúgy, mint a tu
dományok művelőit.

A másik kísértés a képmutatás a 
kegyesség gyakorlása során. Eb
ben az esetben a keresztény élet 
megmérettetése a kegyesség for
máinak vizsgálata során történik. 
Minél nagyobb átéléssel imádko
zik valaki, minél többet idézi a 
Bibliát, minél többet forgolódik 
hívő körökben, annál minőségibb 
keresztény.

Napjaink elterjedt elképzelése a 
Jézus követése során az a téves lá
tás is, hogy az igazán újjászületet
tek többé nem vétkeznek, minden 
szavuk tiszta, minden cselekedetük 
tökéletes, minden gondolatuk Is
tennek tetsző (perfekcionizmus).

Bár valóság lenne ez a megköze
lítése a kereszténységnek, mert 
sokkal egyszerűbb volna Jézust kö
vetni. Ezzel szemben az a tényle
ges helyzet, hogy nem tudunk nem 
vétkezni. Nézzünk csak bele a He
gyi beszéd igéinek tükrébe. Aki 
haragszik atyafiára, méltó arra, 
hogy ítélkezzenek felette. Aki kí
vánsággal tekint egy asszonyra, 
már paráznaságot követett el vele 
szívében.

Szeressétek ellenségeteket és 
imádkozzatok azokért, akik titeket 
gyűlölnek.

Másfelől igaz, hogy Krisztussal le
het nem vétkezni O képessé tesz er
re. Életünk piros betűs ünnepnapjai, 
feledhetetlen csillagórái, ha egészen 
közel lehetünk Őhozzá és embertár
sainkhoz A hétköznapok fárasztó 
munkája azonban elkoptatja ide
geinket, felemészti türelmünket, 
restté teszi szorgalmunkat, hideggé 
együttérzésünket. S valljuk meg, 
hogy bizony csak kemény harc árán 
tudunk a keskeny ösvényen meg
maradni. Ahogy Pál apostol is utal 
reá, a hit nemes, egyszerre értékes 
és nehéz harcát vívja.

Félreértése keresztény hitünknek 
az a látszólag vonzó ígéret, a kereső 
fiatalok, vagy felnőttek számára, 
hogy , jézussal minden könnyen 
megy” -  ahogy egyik ifjúsági ének 
szövege is harsogja.

Bizony nem könnyű komoly meg
térés után sem ellenállni a Gonosz 
kísértéseinek, az otthagyott alkoho
los pohárnak, a kábítószer mindent 
rózsaszínben láttató hatásának, a 
tisztességtelen, de jól jövedelmező 
üzleti ajánlatnak.

A  keresztény élet, Jézus követése, 
keresztfelvétel. A keresztnek pedig 
súlya van.

Összefoglalóan szabad monda
nunk, hogy az egészséges kegyesség 
nem valami, vagy valaki ellen törek
szik, hanem elsősorban Istenre irá
nyul. Iránta való bizalom és szeretet. 
Kegyelemből való élet.

Kérdezhetjük, hogy melyek az 
egészséges kegyesség formái?

Isten igéjében való elmélyülés, az 
egész Szentírás összefüggésére fi
gyelő értelmezéssel, amely az ige 
üzenetét elsősorban önmagára ér
vényesnek tudja, s nem másokon 
kén számon. Nem ítélkezik, hogy őt 
se ítélje el, mindnyájunk közös Úra.

Az imádság, amely nem a vallá
sos én önző megnyilatkozása, ha
nem az Isten előtti élet felelős ma
gatartása a teremtettségért, az 
egyházért, a családért, a testvérért, 
a hazáért, az evangéliumért.

Az ének, amely felüdít családi 
körben, megvidámít komor órán s 
közösséget teremt a gyülekezetben.

A szent vacsora, melynek jegyei
ben maga Jézus közeledik hoz
zánk, kínálja jelenlétét s oltalmát 
nekünk, akik egyedül maradtunk, 
árvának, kiszolgáltatottnak érez
zük magunkat.

A gyülekezet együttes közössé
ge, amely egyszerre figyel Urára az 
igében és tagjaira mindennapi hit
harcukban.

Méltán igaz, amit korunk egyik 
gyakorlati teológusa így fogalma
zott: A teológia tudománya a ke
gyesség lelkiismerete, és a kegyes
ség a teológia lelkiismerete. A ket
tő egymásra utaltságában és közös 
felelősségében szabad töreked
nünk az egészséges kegyesség gya
korlására.

D. Szebik Imre

nyugalmazott esperes kezdte. -  
Meleg szavak hangzottak el az 
egyházmegye vezetősége, a római 
katolikus, a református, a zsidó fe
lekezetek részéről. Dr. Gyimessi

Fotó: Mészáros T. László

Endre polgármester mint volt le
véltár-igazgató érdekes és hiteles 
adalékokkal szolgált a korabeli 
építkezésről. A város vezetősége 
600 000 forintos adománnyal se
gítette a kétfázisú felújítási mun
kát,

Ártatlan beázással kezdődött. 
Foltok éktelenkedtek a csodálatos, 
kézzel festett templombelsőn. A 
szakértői feltárás a gerendák el- 
korhadását, a tetőszerkezet súlyos 
megrongálódását állapította meg. 
A templomot lelki otthonuknak 
tekintők többsége szívvel, lelkese
déssel, kétkezi munkával állt a ha
laszthatatlan tennivalók mellé. Az 
„özvegyasszony” két fillérétől 
kezdve százezrekig mindenki 
annyit adott, amennyit a szíve és 
pénztárcája engedett. Köszönet il
leti a finneken kívül a német és bé
csi evangélikusokat, akik hangver
sennyel, személyes látogatásokkal 
is bátorítottak minket, adományuk 
mellett. Egy magát megnevezni 
nem kívánó gyülekezeti tagunk

3000 német márkát adott, hogy az 
egyébként kiváló Angster orgo
nánk megújuljon. Az Országos 
Egyház nyújtotta a legtöbb segítsé
get, amely nélkül bele sem mer
tünk volna vágni ebbe a hatalmas 
munkába.

A presbiterek -  akik kivétel nél
kül szívükön viselték templomunk 
és gyülekezetünk fizikai és lelki 
megújulását -  egy füzetkét adtak 
mindenkinek, aki belépett templo
munkba. Féljem unokatestvére 
készítette a gyönyörű meghívókkal 
együtt. Ez is ajándék a gyülekezet 
számára A békéscsabai Kn^r 
Nyomda nyomdász-tanárától.

A Megyeháza valamennyi ter
mében fogadhattuk a több száz fő
re tervezett Agapé résztvevőit. A 
lelkészelődök leszármazottai, a 
szórványhívek, hívők és érdeklő
dők, városi és megyei vezetők, egy
házi képviselők, finnek és magya
rok átélhettük Jézus Krisztus sze- 
retetközösségét.

Baloghné Szemerei Mária

ZSINAT UTÁN
(Folytatás az 1. oldalról)

A Zsinatnak tehát meg kellett birkóznia a több évti
zedes beidegződésekkel, le kellett bontania a normális 
fejlődést gátló korábbi törvényeket, s ezekkel egyide
jűleg fel kellett építenie azt a törvényi rendszert, amely 
méltó Egyházunkhoz a harmadik évezred küszöbén. 
A létrehozott új rendszer abszorbeálja azon társadal
mi-politikai és teológiai elveket, biztosítja azon jogi ga
ranciákat, melyek ismét szabaddá és szuverénné vált 
ezeréves hazánkban Egyházunkat megilletik.

A XI. Törvény a törvények hatályba léptetéséről 
rendelkezik. Első paragrafusa kategorikusan rögzíti, 
hogy ,rA Zsinat az 1966. évi Egyházi Törvényeket hatá
lyon kívül helyezi”! Szerény álláspontom szerint -  úgy 
is mint ezen törvény előterjesztője -  ez az egyik legje
lentősebb törvényi rendelkezés. Jogi normába öntve 
nyilvánítja ki ezáltal a Zsinat, hogy végérvényesen 
szakított a korábbi kádárista rendszerrel, s mindaz
zal a korlátozással és ferdítéssel, amit ez a fogalom 
takar, illetve kifejez. Szakít tehát az Egyházra kívülről 
kényszerített megoldásokkal, működési elvekkel, a 
tekintélyelvű vezetés és a hatalmi visszaélés lehetősé
geivel. Téve mindezeket nem egyes személyek pellen

gérre állításával, de olyan európai színvonalú törvényi 
garanciák megalkotásával, melyek az ilyen negatív le
hetőségeket eleve kiiktatják. Csak példálózva e kör
ben: A  hatalmi ágak klasszikus szétválasztásával im
már nem azok bírálják el mások esetleg kifogásolha
tó magatartását, akiket az egyház népének bizalma 
vezetői posztra emelt, hanem a független és pártatlan 
egyházi bíróság. A nyilvánosság elve mindenhol bizto
sított. A döntési jog a presbitériumoktól átkerült a 
kevésbé manipulálható közgyűlésekhez. (Számos to
vábbi példát is lehetne említeni e körben, ennek 
azonban gátat szab e cikk terjedelme.)

A legnagyobb közérdeklődés a területi beosztás 
rendezésére irányult. A Zsinat e kérdés körében is 
képes volt felnőni a feladat nagyságához! Látványo
san lerázta az egyházra kívülről rákényszerített, úgy
nevezett kétkerületes megoldást, és egyházunkat há
rom kerületre osztotta, mely sokkal jobban megfelel 
az elvárásoknak: az illetékes püspökök például köze
lebb kerülhetnek az általuk pásztoroltakhoz, s a ke- 
gyességi felfogás is jobban kifejezésre juthat az új ren
dezés alapján.

Hangsúlyozottan kell megjegyezni, hogy ennek az egy
háztörténeti jelentőségű változásnak a befejezésére csak 
2001-ben kerül sor, mert a Zsinat körültekintő figyelem

mel igyekezett lenni a változásokkal szükségszerűen 
érintett vezetőink személyes érdekeire is. A  választott 
megoldás azt példázza, hogy a vizsga emberszeretetből is 
jelesre sikerült!

Az új törvények megalkotásánál elsőrendű -  de 
nem kizárólagos -  szempont volt az egyházi tradíció 
megőrzése. Egy igen jelentős ponton itt is korszakos 
változás történt. Eddig egyházunkban alkalomszerű
en összehívott zsinatok voltak, s az egyes összehívá
sok között igen hosszú idő telt el. E körülmény azt a 
veszélyt rejtette magában, hogy két zsinati ciklus kö
zött nem volt, aki a módosításra szoruló törvények 
megváltoztatásáról gondoskodhatott volna; illetve ez 
a feladat szükségszerűen átkerült az egyházkormány
zat kezébe. Ez a megoldás -  bármilyen kényszerű volt 
is -  sok kifogás és kritika forrásává vált, amellett va
lóban sértette azt az elvet, hogy törvényt csak tör
vénnyel lehet megvált9ztatni, amely jog kizárólagos le
téteményese értelemszerűen csakis a Zsinat.

A z  új törvényi szabályozás itt is elkerülte az alkot
mányos csapdát. A jövőben állandóan lesz megválasz
tott Zsinat, mely bármikor, a szükség megkívánta idő
közökben összehívható a felmerülő törvényalkotási 
munkák elvégzésére. Ezentúl tehát a törvényalkotás
módosítás még átmenetileg sem kerül ki zsinati hatás

körből! Annyira nem, hogy ősszel az új zsinati tagok 
megválasztására sor fog kerülni.

E cikk nyilvánvalóan alkalmatlan a teljes törvényal
kotás bemutatására. Mindössze ízelítőt igyekezett ad
ni -  így utólag, visszapillantva -  arról a jelentőségtel
jes munkáról, amit a most feloszlott Zsinat az egyhá
zi rendszerváltás során, tanulva is a feladat-megol
dást, jól-rosszul, de a legjobbra törekedve, sikeresen 
elvégzett.

Tisztában kell lenni azzal, hogy a valódi értékelés az 
utókorra tartozik. Arra az időre, amikor már kellő tá
volságból mérhető fel -  személyes indulatoktól men
tesen -  a rendszerváltás utáni első zsinat ténykedése, s 
annak jelentősége.

E  sorok írója a Zsinatot berekesztő istentiszteleten 
társaival együtt azzal állhatott az Egyház Ura elé, 
hogy méltatlan szolgaként nyilván nem tudott tökéle
test alkotni, s nem is kérhet egyebet a jövőre nézve, 
mint adjon az Úr arra jobban rátermett munkásokat 
az egyház előtt álló feladatok elvégzéséhez.

Kérem minden testvéremet, hordozza imádságával 
a megválasztásra kerülő Zsinat tagjait, hogy a jövő 
jobbításán megfelelően tudjanak munkálkodni, mint 
zsinati anyák és atyák!

Dr. Galli István
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NAPRÓL NAPRA
'Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és aki

re sokat bíztak, attól többet kérnek számon. Lk 
12,48

VASÁRNAP Jézus térdre borulva így imádkozott: 
„Atyám, ha akarod, vedd el ezt a poharat, mindazon
által ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied. ” 
L k 22,41^42 (Zsolt 40,9-12, Mt 25,14-30, Fii 3,7-14, 
Zsolt 14). Talán ezt a legnehezebb kimondanunk: 
„ne az én akaratom legyen meg hanem a tiéd!" Sze
retnénk a nehézségek elől elmenekülni, a dolgok 
könnyebbik végét megfogni. Pedig az élő rózsához a 
tövis is hozzátartozik! A műrózsának nincsen tövise, 
de illata sem! Az Ő kezéből mindent hálával kell el
fogadnunk.

HÉTFŐ Pál írja Timóteusnak Te maradj meg abban, 
amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván, ki
től tanultad 2Tim 3,14 (lKir 3,16-28, ApCsel 
24,1-21). Megmaradni abban, amit tanultál -  ez na
gyon fontos, életbe vágóan fontos. Nem csupán 
megtanulni kell a parancsolatokat, nem csak hall
gatni kell az igét, hanem az evangélium kell hogy át
hassa életünket, cselekedeteinket, gondolatainkat.
A hála irányítsa életünket Krisztusért, aki értem is 
meghalt, hogy én is éljek.

KEDD Jézus vette a kenyeret, hálát adott, megtörte és 
e szavakkal adta nekik: „Ez az én testem, amely tiérte
tek adatik: ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Lk 
22,19 (Péld 8,12-21, ApCsel 4,22-27). „Szentséges 
teste érettünk adatott, Halála életet hozott. O ennél 
többet nem kínálhat nekünk...” (Ék 304,2). Énér
tem is, hogy eltörölje minden vétkemet.

SZERDA A z ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jé
zusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre el

készített Isten, hogy azok szerint éljünk. E f 2,10 (lP t 
4,7-11, ApCsel 25,1-12). Az övéi vagyunk, képére 
és hasonlatosságára teremtett. Jézus legyen példa 
képünk, életünk, cselekedetünk meghatározója. Ő 
legyen szívünkben, s szeretete határozza meg éle 
tünket.

CSÜTÖRTÖK Tetszett az egész Teljességnek, hogy 
benne lakjék, és hogy általa békéltessen meg önmagá
val minket, a földön és a mennyben, úgy, hogy békes
séget szerzett a keresztfán kiontott vére által. Kol 
1,19-20 (Ez 3,17-19, ApCsel 25,13-27). Isten akara
tából Jézus átfogja az egész vüágot s minden embe
rért feláldozta magát a Golgotán. Nem a bűnösök
nek kell megfizetniük, hanem 0  adta életét értünk, 
s áldozatával ad békességet, szabadulást.

PÉNTEK Jézus ezt mondta neki: „Ne félj, csak higgy!” 
L k 8,50 (Jer 1,11-19, ApCsel 26,1-23). Van-e em
ber, akinek nincs szüksége bátorításra, biztatásra? S 
Jézus szava eloszlat minden kétséget, mert benne 
ígéret rejlik. Milyen nagyon jó, hogy van kiben bíz
ni, van kire bíznom magamat! Arra, aki a legna
gyobb, aki a legerősebb, aki ÚR mindenek felett. 
„Soha nincs okom félni a bájtól, amíg irgalmas karja 
véd...” (Ék 459.)

SZOMBAT Jézus beért egy faluba, szembejött vele tíz 
leprás férfi, akik távol megálltak, és kiáltozva kérték: 
„Jézus, Mester, könyörülj rajtunk!" L k 17,12-13 (Mt 
7,24-27, ApCsel 26,24-32). Jézus az utolsó esély, itt 
is, mint annyiszor az életünkben is. Reménytelen
ségben, terhek alatt kihez fordulhatnánk, ha nem 
Őhozzá? Tudok-e bízni benne, reá merem-e hagyni 
minden gondomat?

Mihácsi Lajos

Térjetek meg!

Az Úr nem ment el, itt maradt -  
úja Babits egyik csodálatos versé
ben, és ezt tapasztalta meg Péter 
és János, amikor Jézus nevében 
meggyógyították a jeruzsálemi 
templom Ékes kapujában ülő, szü
letésétől fogva sánta koldust. Cso
dálkozva látta mindenki, hogy a 
feltámadt és mennybement Jézus 
továbbra is velük van és nevének 
hatalma van.

Albert Einstein, századunk leg
zseniálisabb fizikusa úja egyik mü
vében, hogy az atomhasítás felfe
dezése korunkban mindent meg
változtatott, kivéve gondolkodá
sunkat. Márpedig egy teljesen 
megváltozott gondolkodásra is 
szükség van ahhoz, hogy az atom
kutatás által megváltozott világban 
az ember élni tudjon, élni merjen -  
hogy egyáltalán élhessen.

De nem ugyanezt mondja-e már 
2000 esztendeje nekünk Isten igé
je? Keresztelői János és Jézus sza
va, az apostolok, a Szentírás, az 
egyház igehirdetése nem arra sür
get-e, hogy térjetek meg? Mert ez 
az egyházias, sokszor unalommal, 
máskor ellenérzésekkel hallgatott 
szó eredeti értelmében ugyanazt 
jelenti, amit Einstein mond: a tel-

Csel 3,11-21.
jesen megváltozott gondolkodást. 
Vajon elhisszük-e Einsteinnek azt, 
amit Keresztelő Jánosnak és Jé
zusnak, az apostoloknak és az ige
hirdetésnek alig, vagy egyáltalán 
nem, hogy teljesen megváltozott 
gondolkodásra van szükségünk, ha 
élni akarunk? Einstein azonban 
csak tanácsolni tud, de segíteni 
nem: hogyan is kellene teljesen 
megváltoznia gondolkodásunk
nak.

Péter és János ott, a templom 
kapujában rámutat Jézus Krisztus
ra, az egyetlenre, aki által lehetsé
ges gondolkodásunk és életünk 
teljes megváltozása. Mert az Úr 
nem ment el, itt maradt közöt
tünk. Akkor és azóta is sokszor és 
sokan megtapasztalták, hogy ahol 
Jézus Krisztus neve elhangzik, 
ahol hisznek benne, ott valóban 
csodák történnek, minden megvál
tozik kívül és belül.

Amikor kimondjuk Jézus nevét, 
tudjuk-e, hogy egy élő, bár nem 
látható, és mégis jelenlevő sze
mélyt szólítunk meg? A legna
gyobbat, a leghatalmasabbat, aki 
Ur a világmindenség felett, akinek 
adatott minden hatalom mennyen 
és földön, de aki ugyanakkor sze

rető barátunk és megértő testvé
rünk is? Érdemes elgondolkoz
nunk azon, hogy vajon nem azért 
tapasztalunk olyan keveset Jézus 
életet formáló hatalmából, nem 
azért maradunk-e lelkileg bénák 
és koldusok, mert nem hisszük, 
vagy nem ismerjük Jézus nevének 
erejét? Mert Jézus neve helyett va
lami más tölt el bennünket? A sa
ját céljaink, vágyaink, a magunk 
megvalósításának, mások előtti el
ismertetésének igénye, anyagiak 
utáni törekvés. Nézzünk önma
gunkba és keressük meg, mi szorít
ja ki életünkből Jézust és miköz
ben gazdagságra törekszünk, való
jában elszegényedünk, koldusokká 
leszünk, mert az igazi gazdagságot, 
értéket nem ragadjuk meg.

Jézus képes megtömi a bűn és a 
halál hatalmát, legyőzni lelki tehe
tetlenségi nyomatékunkat, és elindí
tani bennünket a lejtőn felfelé. Csak 
rajtunk, a mi hozzáállásunktól, igé
nyünktől, vágyakozásunktól, készsé
günktől függ attól, hogy akarjuk-e 
mi is, hogy realizálódhat-e Isten új
jáformáló cselekvése életünkben.

Jézus nevében, Jézus nevének se
gítségül hívásával, Jézus nevének 
erejével változzon meg teljesen gon
dolkodásunk, életünk kívül és belül.

Mert az Úr nem ment el, itt ma
radt közöttünk

Balicza Iván

FELHÍVÁS
Napok óta hallhatók a híradá

sokban az árvíz sújtotta kelet-kö- 
zép-európai országokról szóló 
szörnyű beszámolók. Az első fel
mérések alapján már elmondható, 
Lengyelországnak 10, Csehország- 
nak 40 százalékát víz borítja. Az 
anyagi és természeti károk a leg
óvatosabb becslések szerint is több 
tízmilliárdos nagyságrendűek.

Délnyugat-Lengyelországban 
több mint száz város és falu van el
zárva a külvilágtól élelem, ivóvíz 
és villany nélkül. A kitelepítettek 
száma eléri a százezret. Nysa vá
rost például 60%-ban elöntötte a 
Klodzka folyó, még a kórházat is 
evakuálni kellett. Brescze járást 
500 000 négyzetméteren borítja a 
kiöntött folyó vize, megközelítése 
lehetetlen. A híradásokból ismert 
Wroclaw lakói továbbra is hősie
sen küzdenek történelmi városuk 
megmentéséért. A közutak, vasúti 
pályák, hidak mind súlyosan meg
rongálódtak.

A legsúlyosabb helyzetben 
azonban a falvakban élő gazdák 
vannak, hiszen a víz szinte pillana
tok alatt elpusztította mindenüket. 
Termőföldjük víz alatt van, házu
kat szétrombolta az ár. Ami a leg
borzasztóbb, az élet újrakezdésé
hez szükséges tartalékaik is mind 
elvesztek az árvíz alatt. így hát 
azok, akiket még nem ért el az ár
hullám az utolsó pillanatig küzde
nek falujuk, házuk megmaradásá
ért, még úgy is, hogy saját testük
kel védik a gátat.

Sajnos Magyarországon is átélt 
a lakosság ilyen szörnyű természe

ti katasztrófát 1956-ban és 1965- 
ben. Aki mindezt végigszenvedte, 
tudja mit jelent az, amikor egész 
élete munkájának gyümölcsét per
cek alatt elpusztítja a mindenen 
átgázoló árvíz. A házak, lakások 
még hetekig lakhatatlanok, renge
teg munkába kerül, amíg újra lak
hatóvá válnak. Dyenkor külön ne
hézség az élelem, az ivóvíz, a me
leg hajlék hiánya. Ugyanakkor 
ilyen helyzetekben az emberek kö
zösséget alkotva küzdenek a ka
tasztrófa elhárításán akár a hely
színen, akár a szolidaritásukat ki
fejezve a bajbajutottaknak küldött 
adományaikkal.

Ezért a Magyar Ökumenikus 
Szeretetszolgálat felhívásával újra 
megszólítja adományozóit, és kéri 
anyagi támogatásukat, a kelet-kö- 
zép-európai árvízkárosultak meg
segítésére.

A Magyar Ökumenikus Szere
tetszolgálat nem kormányzati szer
vezetként, a civil társadalomra tá
maszkodva kíván segíteni az árvíz 
miatt bajba jutott embereken. Eu
rópai partner segélyszervezeteivel 
közösen együttműködve kapcsola
tot tart fenn a varsói Ökumenikus 
Tanáccsal, a lengyelországi egyhá
zakkal, gyülekezetekkel, lelké
szekkel, protestáns és nem protes
táns karitatív szervezetekkel. így a 
pontos helyismeretnek köszönhe
tően a helyszínen tud segíteni a 
bajbajutottakon.

VELÜNK EGY JOBB VILÁGÉRT
S 7 5 i i n l i i s 7 f l m  *
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Lelkészeket
köszöntünk

Józsa Márton július 5-én töltöt
te be 80. életévét. A „templomépí
tő” lelkésztestvérünket -  aki az 
evangélizációban töltötte el szol
gálati éveit -  a Duna Televízióban 
is köszöntötték ez alkalomból.

Roszik Mihály július 10-én volt 
75 éves. Alberti lelkészi szolgálata 
alatt felvirágoztatta a szeretetott
hont, kibővítve azt, mert azt vallja, 
hogy szeretetszolgálat nélkül az 
egyháznak nincs hitele, a diakónia 
élteti a gyülekezetei.

Vető Béla július 14,-án 70 éves 
volt. Több gyülekezetben szolgált, 
majd az Országos Levéltár vezető
jeként rendezte és kutatásra 
késszé tette a múltunk emlékeit 
őrző részleget.

Muntagné Bartucz Judit a faso
ri gyülekezet lelkésze és az orszá
gos Katechetikai Bizottság vezető
jeként a hitoktatás munkáját segí
ti, főleg tanfolyamok és konferen
ciák rendezésével. Június 23-án 65 
éves volt.

Dr. Barcza Béla hatvani lelkész, 
egyháztörténészünk, aki lapunk
nak is szorgalmas írója, kutatá
saival népszerű formában is igyek
szik olvasóink érdeklődését törté
nelmünk -  'sokszor elfelejtett -  
személyeivel megismertetni. Jú
nius 20-án töltötte be 60. életévét

Valamennyi lelkésztestvérünket 
szeretettel köszöntjük és további 
életútjukra kérjük Isten gazdag 
áldását.

A VASARNAP IGEJE
A Z Ú R  IG É JE  ÉS A G Y Ü LE K E ZE T
2Thess 3,1-5

Boldog gyülekezet!
Hallgatják az igét, s megbecsü

lik azzal, hogy szívükbe zárva meg
tartják. Dicsőítik az igét. Igazi egy
háza Krisztusnak.

így tanítjuk Ágostai Hitvallá
sunkban: „Az egyház a szentek 
gyülekezete, melyben az evangé
liumot tisztán tanítják és a szentsé
geket helyesen szolgáltatják ki.”

Boldog gyülekezet, melynek ily’ 
nagy kincse van.

Ahol a beszédtéma nem egymás 
jósága, nem a „gyümölcsök”. Ahol 
nem botránkoznak meg emberek
ben, hanem imatémájukban is egy 
akarattal hangzik a kérés: az Ur 
igéje terjedjen, fusson. Szinte úgy 
is fordíthatnánk az eredeti szót: 
futótűzként terjedjen. E gyüleke
zetről mások is tudják: náluk meg
becsült az Úr igéje. Ezek a szentek 
nem pironkodnak buzgóságukért, 
lelkességükért. Mások langyossága 
nem hűti le őket. Mintagyülekezet. 
Sőt munkatársai annak, akire ez a 
nagy kincs, az Isten élő és ható igé
je bízatott. Tbdják feladatukat, s 
örömest imádkoznak Pálért, az ige 
szolgájáért, hogy terjedjen általa 
az Ur igéje!

Ma sokan formálnak jogot arra, 
hogy általuk terjedjen az „Úr igé
je”. Sok a versengő önjelölt prédi
kátor. De kevés a világosság: ez 
valóban az Úr igéje. Kevés a bizo
nyosság, hogy valóban a tiszta 
evangéliumot halljuk. Még ennél 
is kevesebb azok száma, kik közö
sen imádkoznak azért, hogy ezt a 
tiszta evangéliumot mások is meg
ismerjék és megszabaduljanak a 
gonosz és elvetemült emberek kö
réből.

Miért kevés? Luther látása ma 
is érvényes: „Ahol az Isten temp
lomot emel, ott az ördög azonnal 
melléje építi a maga kápolnáját. 
Vagyis ahol Isten igéje tisztán fel
hangzik, oda az ördög mindenféle 
szekták és hamis lelkek bitang hor
dáit csempészi be, amelyek szintén 
Krisztus egyházának hírét-nevét 
harsogják, de alapjában véve ha
misak, igazság és bizonyosság nél
kül valók. Krisztus ellenben Szent
leiket ad, aki bizonyosakká tesz az 
igazság felől, úgyhogy az üdvössé
günkre tártozó dolgokban nem 
kell ingadoznunk, hanem határo
zott biztonsággal tudunk tanbeli 
kérdések felett ítélni.” Az üdvös
ség kérdése, s az evangélium, a bi
zonyosság ma kevés helyen érték. 
A thesszalonikai gyülekezetnek 
drága kincs a Krisztus igéjének 
szolgálata. Vajon ma azért nem fut 
az evangélium, mert többre érté
kelődött a gyülekezetekben az

w a r n

egyes emberek, vezetők, gyüleke
zetek munkája? Lehet, hogy újból 
aktualitása van énekünknek gyüle
kezeteink többségében: „Te szent 
ige, te semmibe vett, megvetett és le
nézett”? Pedig azt vallóttuk a refor
mációban: „ Tartsd meg ez egy kin
cset nekünk, és akkor mást nem ke
resünk ” Tfestvérek, szentek! Krisz
tusnál lévő üdvözült mennyei sere
gek! Imádkozzatok értünk, hogy 
itt ma Magyarországon úgy dicső
ítsék az Úr igéjét, ahogyan 
Thesszalonikában, Wittenberg- 
ben, Genfben és sok más szentek 
igaz közösségében. Bizony, sokat 
bízott ránk az Úr! Élő és ható Igé
jét. Újjáteremtő szavát. Örök élet 
beszédét. Általa őriz meg a go
nosztól. Általa egyengeti-irányítja 
szívünket az Isten szeretésére, és a 
Krisztusnál megmaradó állhata
tosságra. „Uram, kihez mehetnénk? 
Örök élet beszéde van tenálad!” A  
gyülekezet, Krisztus egyháza min
dig választás előtt áll: hisz-e Ura 
igéinek és így közösségben marad 
vele, vagy hitetlenül elhagyja őt.

,^4z egyház az a gyülekezet, amely 
Krisztust szereti és igéjét megtartja. 
A z igazi egyház megismerésének te
hát csak esetlen megbízható zsinór- 
mértéke és próbaköve van s ez a 
Krisztus igéje, annak hirdetése, hall
gatása és megtartása. Lehetetlen 
ugyanis, hogy e kérdésben ki-ki saját 
tetszése szerint szóljon s tegyen, az
tán pedig azt állítsa, hogy mindez a 
Szentlélektől van. Krisztus tehát egy
házát az igéhez kötötte” -  írja Lu
ther.

Boldog gyülekezet, mely hallgatja 
igédet, Uram! Ahol igehirdető szol
gáidért imádkoznak hogy az üdvös
ség evangéliuma másutt is megbe
csült, sőt dicsőített legyen, s így szét
fusson jó  híred a világba.

Pintér Mihály

IMÁDKOZZUNK!
Tarts meg Urunk, szent igédben! 

Végy erőt ellenséginken, Kik szent Fia
dat támadják, Hogy trónodról letaszít-, 
sák! Ur Krisztus, láttasd hatalmad, Ki 
minden urak Ura vagy! Te védd meg 
árva népedet, Hogy dicsérhessen tége
det! Amen.

„ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK!” 
címmel evangélikus félóra lesz a Kos
suth adó hullámhosszán július 28-án, 
hétfőn 13.30 órakor. Előtte 13.20-kor 
evangélikus korálismertetés lesz.

Evangélikus Rádiómisszió: 18.00-tól 
a 41 m-es rövidhullám, 7355 kHz.

július 26., szombat: „Én vagyok...” 
-  Gémes István Jézus-sorozata.

július 27., vasárnap: „Elő vízcsep- 
pek” -  igemeditációk.

Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 
19.

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten( 1997. Július 27.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Madocsai 
Miklós; de. 10. (német) Dietrich Tigge- 
mann; de. 11. (úrv.) Hafenscher Károly; du. 
6. Herczog Csaba; II., Modori u. 6. de. fél 10. 
Csizmazia Sándor; Pesthidegkút, II., Ördög
árok u. 9. de. fél 11. Csizmazia Sándor; Csil
laghegy, ü l ., Mátyás kir. u. 31. de. 10. Görög 
Tibor; Óbuda, IH., Dévai Biró M. tér de. 10. 
(úrv.) Bálint László; Újpest, IV, Lebstűck M. 
u. 36-38. de. 10. Blázy Lajos; V, Deák tér 4. 
de. 9. (úrv.) Bolla Árpád; de. 11. (úrv.) Pin
tér Károly; du. 6. Bolla Árpád; Vn., Városli
geti fasor 17. de. 11. (úrv.) Bolla Áírpád; du. 
6. Pocsai Istvánná; Vm ., Üllői út 24. de. fél 
11. Szabó István; Vm., Rákóczi út 57/b. de.
9. (szlovák) Cselovszky Ferenc; VBL, Kará
csony S. u. 31—33. de. 9. Szabó István; VID., 
Vajda P. u. 33. de. fél 10. Wiszkidenszky 
András; IX., Thaly Kálmán u. 28. de. 11. dr. 
Rédey Pál; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. 
fél 11. Wiszkidenszky András; X., Kerepesi 
út ó9. de. 8: Tkmásy Tamás; Kelenföld, XI., 
Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) Ferenczy Erzsé
bet; de. 11. (úrv.) Ferenczy Erzsébet; du. 6. 
Szeverényi János; XI., Németvölgyi út 138. 
de. 9. Szeverényi János; Budagyöngye, XII., - 
Szilágyi E. fasor 24. de. 9. Hafenscher Ká
roly; Budahegyvidék, XII., Thrcsay V. u. 11. 
de. 9. (úrv.) Tóth-Szőllős Mihály; de. 11. 
(úrv.) Tóth-Szöllős Mihály; du. fél 7. dr. Ko- 
czor Miklós; XUL, Kassák L. u. 22. de. 10. 
ifi. Kendeh György; XUL, Frangepán u. 43. 
de. fél 9. ifi. Kendeh György; XIV., Lőcsei út 
32. de. 11. (úrv.) Thmásy Tamás; XIV, Gyar
mat u. 14. de. fél 10. Thmásy Ihmás; Pestúj
hely, XV, Templom tér de. 10. Rafael József; | 
Rákospalota, XV, Régi Fóti út 73. (Nagy
templom) de. 10. Veperdi Zoltán; Rákos
szentmihály, 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. Mar- 
schalkó Gyula; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 
146. de. 9. Péter Attila; Rákoskeresztúr, 
XVQ., Pesti út 111. de. fél 11. Marschalkó 
Gyula; Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de.
II. (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. Lehoczky 
Endre; Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 11. 
Solymár Gábor; Budaörs (ref. imaház) de. 9. 
Endrefíy Géza.

ISTENTISZTELETEK 
A BALATON PARTJÁN

Balatonaliga: (Club Aliga területén) du. 
6.; Balatonalmádi: (Bajcsy-Zs. u. 25.) du. 4.; 
Balatonfenyves: du. 6.; Balatonföldván (Vá
rosháza, házasságkötő terem) du. 2.; Bala- 
tonfüred: (ref. fehér templom) du. 6. (né
met); Balatonszárszó: (templom) déli 12. I 
(német), du. 3. (magyar); Balatonszemes: 
du. 2.; Balatonszepezd: de. 9.; Fonyód: du. 
4.; Keszthely: de. 11.; Kővágóörs: de. fél 12.; I 
Ménes hely: de. 11.; Nagyvázsony: du. 2.; 
Révfülöp: de. 10.; Siófok: de. fél 10. (német); { 
de. 11. (magyar); Szentantalfa: de. 10,; Zán- 
ka: (imaház) du. 6. (német).

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE | 
UTÁN 9. VASARNAP a liturgikus szín: I 
zöld. A délelőtti istentisztelet oltári 
igéje: Lk 8,19-21; az igehirdetés alap
igéje: 2Thess 3,1-5. HETI ÉNEKEK: I 
395, 439.

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELE
TET közvetít a Magyar Rádió a Kos
suth adó hullámhosszán július 27-én, 
vasárnap de. 10.05 órakor a vönöcki 
evangélikus templomból. Igét hirdet | 
Kovácsné Tóth M árta lelkész.

HAZAI ESEMENYEK
DEÁK TERI

ORGONAZENÉS ÁHÍTAT 
Július 27-én, vasárnap 18 órakor 

ROTH MÁRTON 
orgonái.
Műsoron

Buxtehude, Bach, C. Franck 
és P. Eben művei

___________!__________ -

Evangélikus istentisztelet közvetíté
se Hongkongból a Duna TV-ben. Az 
Evangélikus (Lutheránus) Világszö
vetség Hongkongban ülésező nagygyű
lésének egyik csúcspontja az a több 
ezer kínai és külföldi résztvevővel tar
tott istentisztelet, amelyen a Világszö
vetség 50. évfordulóját is megünneplik. 
Igehirdető Horst Hirschler német 
püspök, zenei vezető I-to Loh tajvani 
folklór-zenész. Az istentiszteletet felvé
telről, magyar szinkronnal közvetíti a 
Duna Televízió, 1997. július 27-én, va
sárnap 10 .35 órákor.

SZÜLETÉS
Selmeczi Lajos Péter sámsonházi se

gédlelkésznek és feleségének, Fazekas 
Andrea Évának első gyermekük, Zol
tán Ádám megszületett.

KELENFÖLDI egyházközség irodaveze
tőt alkalmazna. Jelentkezni lehet írásban I 
augusztus 20-ig (1114 Budapest, Bocskai út
10.).

Pestszentlőrincen július 13-án a ke
resztséé szentségében részesült Mátyá- 
sy András. A keresztelést a nagyapa: 
Havasi Kálmán a gyülekezet lelkésze 
végezte.

Móricz Zsigmond körtéren, diákfiú részé- 
re, telefonos lakásban albérlet kiadó. Ibi: 
Érd (34) 371-595 (esti órákban).

A DUNA TV „Európa hite” című 
műsora július 31-én, csütörtökön 
15.55-kor a.. Grazban megrendezett
2. Európai Ökumenikus Ihlálkozóval 
foglalkozik. (Ismétlés: augusztus 3., 
vasárnap 7.05.) Műsorvezető: Fabiny 
Tamás.

HALÁLOZÁS
Cser Gyula, a szendi gyülekezet hű

séges, áldozatkész presbitere, lapunk 
olvasója, 62 éves korában elhunyt. Te
metése július 10-én volt a gyülekezet és 
a község nagy részvéte mellett. „Uram, 
kihez mehetnénk? Örök élet beszéde 
van nálad. És mi hisszük és tudjuk, 
hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten 
Fia.” (Jn 6,67-69)

Apróhirdetés
Elcserélném budai (nem panel) 47 m* 2, 

egy szobás, telefonos lakásomat budai, ket
tő-, kettő és fél szobás lakásra, ráfizetéssel, 
megegyezés szerint. Ibi.: 117-5478 (9-16 óra 
között).

GOMBOS LAJOS 
aranykoszorús harangöntő mester

2162 órbottyán, 
Rákóczi út 119. Pf. 3. 
Telefon: 06/28-360-175 
Budapesti iroda:
XHl., Jász u. 60/B 
Telefon: 330-6394CD

Faragó Laura és Ttqjtler Gábor júli
us 26-án 20 órai kezdettel a balaton- 
lellei római katolikus templomban 
hangversenyt adnak. Műsorukon töb
bek között Bach-, Gounod- és Liszt
művek szerepelnek.

TORONYÓRA-KÉSZÍTÉS, FELÚJÍ
TÁS! Harangjáték-, haranglengető- és vezér
lőóra-készítés. 85 év tapasztalata és világszín
vonalú elektronika. Ötéves garanciával.

Óragyártó üzem: Konkoly József, 1102 
Budapest, Állomás u. 14. IblTFax: 260-7065, 
06 (30) 492-915.

DUNÁNTÚLI HARANGSZÓ 
címmel új egyházi lap indult Sopron
ban. A lap gazdája a Líceum, szerkesz
tője Weltler Sándor lelkész. Havonta 
jelenik meg, ára 30,- Ft + postakölt
ség. Megrendelhető: Berzsenyi D. 
Evangélikus Gimnázium (Líceum) 
címén, 9400 Sopron, Széchenyi tér, 
vagy Asbóth Laszlóné címén, 9400 
Sopron, Nádasdi u. 5. A lap ismerteté
sére rövidesen visszatérünk.

Gyászruha és kellékbolt. Bp. V, Bárczy 
István u. 10. Tfel.: 117-1659 (Deák tér mö
gött).

TORONYÓRÁK korszerűen, vüágszínvo- 
nalon, „TORÉI!1 Óraipari Bt. Ct.: Kovács 
Jenő órásmester, 8000 Székesfehérvár, Kos
suth u. 5. Tel./fax: (22) 348-880, (22) 312- 
235.

BORTONSZOLGÁLAT 
Imádkozzunk önmagunkért, hogy ne 

indulatunk, előítéletünk szerint ítél
kezzünk mások felett, és legyen erőnk 
a megbocsátásra.

Lábszárfekély gyógyítása, érszűkület, dia
betes, vérnyomáspanaszok kezelése megbe
szélt időpontban dr. Magéra Judith adj. Bp. 
XII., Krisztina krt. 2-4. II. 23. Tfel.; 156-3073.

Szegeden csendes albérleti szoba, diák
lánynak kiadó. Tfelefon, összkomfort van. 
Tfel.: (62) 477-106 (este). Jelige: „Otthon”.

Evangélikus
É let

A Magyarországi 
Evangélikus Egyház hetilapja 
Felelős szerkesztő 
ás kiadó: TÓTH-SZÖLLŐS MIHÁLY 
Szerkesztőség és kiadóhivatal 
1085 Budapest, Üllői út 24. 
Telefon/fax: 117-5478; 117-1108 
Árusítja a  Kiadóhivatal és a 
Magyar Posta RT.
Index: 25 211 ISSN 0133-1302 
Szedés:
Fényszedő Központ Kft.
(970030/20)
Nyomás: rotációs ofszetnyomás 
720 029 Petőfi Nyomda RT, 
Kecskemét 
Felelős vezető:
SZABADOS TIBOR mb. vezérigazgató

Előfizethető az Evangélikus Élet 
Kiadóhivatalban közvetlenül vagy 
postautalványon.
Előfizetési dij belföldön: 
fél évre 1040 Ft, egész évre 2080 Ft 
Előfizetési díj külföldön: 
szomszédos országokban: egész 
évre 4500 Ft (postázással együtt), 
más országokban (nyugaton): 
egész évre 45 USD (68 DEM) 
légipostával: 66 USD (99 DEM) 
Csekkszámlaszám: 
11708001-20204127 
Beküldött kéziratokat nem őrzünk 
meg és nem adunk vissza!
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Mily szörnyű, utálatos ember vagyok én! 
Ha te nem üzennéd, Uram, hogy te 

azért jöttél a világra, hogy megtartsd 
a bűnösöket, el sem hinném, hogy te 

ilyen embert is szeretni tudsz, mint én. 
Csodálva, imádva tekintek szerelmed 

nagy mélységébe, Uram! 
_______ ___________________ Túróczy Zoltán

“  A TARTALOMBÓL “
„...HOGY SZÓT ÉRTSÜNK 

EGYMÁSSAL”

„HARMAD- ÉS NEGYEDÍZIG”

TANÉVZÁRÁS 
A TEOLÓGIAI AKADÉMIÁN

G R A Z , 1 9 9 7

Ritmus -  variációkkal
Istentiszteleti élet a grazi ökumenikus nagygyűlésen

Feszes ritmus -  szinte végtelen 
variációs lehetőséggel. A grazi 
ökumenikus eseményt így éltem 
át, s hangsúlyos volt számomra 
mindkét szó. Feszes ritmus, adott 
keretek -  azaz nincs esetlegesség, 
balul sikerült improvizáció. Variá
ciós lehetőségek, szabad mozgás -  
azaz nem kísért a keserűen kötele
ző, s a csalódottság sem, hogy „ez 
nem az én műfajom”.

Kötöttség és szabadság szép har
móniáját élhette át Grazban a 
rendszeres istentisztelet-látogató 
is. Mind az öt „munkanapnak” 
üzenete volt: Istenhez tartozás -  el
szakadás -  inkamáció -  kereszt -  
feltámadás. Egy-egy nap spirituális 
mondanivalója e témák köré épült. 
Fontos volt megfigyelni, hogy a 
klasszikus téma és üzenet a külön
féle feldolgozásokban hogyan jött 
közel az emberhez, hogyan nem 
maradt meg szép, de távoli teológi
ai fogalomnak. Két veszélyes csap
dát is elkerült ezzel ez az istentisz
teleti ritmus. Veszély, ha klasszikus 
témáink könyvbe zárt témák, 
„mennybe zárt témák” maradnak, 
és sohasem érkeznek meg a földre, 
holott csak itt tudják elérni az em
bert. Ettől a céltévesztéstől félve

gyakran belelépünk a másik csap
dába: olcsó témát választunk, hogy 
kizárjuk a könyvbezártság, az el
méletben maradás veszélyét. Pedig 
az a művészet és az a teológia, ha 
közel jön a klasszikus téma. Min
dig ez a jó istentisztelet, a jó prédi
káció, a jó gyülekezeti alkalom. Er
re kell törekedni. Gazdag és tartal
mas spirituális élete azért volt 
Graznak, mert megtalálta az utat 
klasszikustól az emberközelig.

Három istentiszteleti alkalom 
volt mindennap: reggel, délben és 
este. A  reggeli istentiszteletek két 
ütemben, két helyszínen zajlottak. 
A „reggeli ima” az istentiszteleti 
sátorban, a bibliatanulmány pedig 
sok csoportban, sok helyszínen. 
Gyönyörű harmóniát alkotott e 
kettő napról napra egymással. Áll
jon itt erre egyetlen példaként az 
első nap témája! Istenhez tartozá
sunkat teremtmény voltunk tuda
tosításában élhetjük át. Része és 
élvezője vagyunk a teremtett világ
nak. A reggeli áhítat gazdag litur
gikus rendjében helyt kapott egy 
jelképes cselekedet. Virágokat, 
gyümölcsöket kaptak és adtak egy
másnak az istentiszteleten részt 
vevők, hogy tapintsuk, lássuk, sza
goljuk, ízleljük: Isten teremtett 
minket és rendelkezésünkre bo
csátotta a teremtett világot. A reg
geli imát követő órában elmélyült 
szellemi munkával tanulmányoz
hattuk ugyanezt az üzenetet a 104. 
Zsoltár mondanivalójának kibon
tásában. Ezen a ponton kell meg
említenünk, hogy a bibliatanulmá
nyok sorában 2-2 igen értékes 
munkát kaptunk magyar résztve
vőktől. Békés Gellért bencés pro

fesszortól és Karsai Eszter refor
mátus lelkésztől.

A déli imák nagyon egyszerű ke
retben, pár percben ugyancsak a 
nap témáját dolgozták fel néhány 
imádság és ének formájában. He
lyük a délelőtti program és az ebéd 
közötti időben volt egy csendes, 
intim, amolyan belső udvarban. A 
jó adottságok ellenére sem voltak 
ezek az áhítatok népszerűek. Ez
rek ültek az istentiszteleti sátorban

minden reggel. Esténként megtel
tek Graz templomai. Délben a -  
sokszor már zavaróan hangsúlyos 
-  hirdetés ellenére néhányan lé
zengtek csak az áhítat helyszínén. 
Akiknek ez a feladatuk, nyilván le 
fogják vonni a következtetést és a 
tanulságot. Mert elemzésre szorul 
a kudarc is. Ha nem találunk han
got vagy nem értik ^ szavunkat, 
meg kell próbálni választ adni a 
miértre. Szomorkodni, szégyen
kezni, mérgelődni, csak azért is 
nekiveselkedni nem elég.

Esténként kinyitották nekünk 
Graz templomait. Különböző fele
kezetű templomokban tartottak 
különböző stílusú és műfajú isten
tiszteleteket. Volt hagyományos 
esti istentisztelet igehirdetéssel, 
sőt ökumenikus változata -  több 
igehirdetéssel. De volt anglikán, 
római katolikus és ortodox ves- 
perás, baptista és metodista isten- 
tisztelet, dia-meditáció, tánc-me
ditáció, ifjúsági és családi istentisz
telet, volt pantomim és orgonaze
nés áhítat, taizéi esti ima. A város 
6-8 temploma várta minden este 
egymástól műfajban teljesen elté
rő istentisztelettel a nagygyűlés 
résztvevőit és a graziakat. Minden 

este voltam istentiszte
leten -  soha másmi
lyen, mint zsúfolt temp
lomban. Természetesen 
nem a tömeg és nem a 
népszerűség adja vala
minek a lelki értékét -  
bár ezt a jelzést leg
többször a bűnös ön
teltség vagy a kétség
beejtő rugalmatlanság 
hagyja figyelmen kívül 
- ,  Graz azonban két
ségtelenül megpróbált 
valamit, ami figyelem
re méltó. Azt az üzene
tet próbálta istentiszte
leti értelmében meg
szólaltatni, hogy Istent 
dicsérni és szavát meg
hallani végtelen sok, 
gyönyörködtető, áhítat
keltő, elgondolkodtató, 
emberszívet megérintő 
formában lehet. Csak 

az üres rutin, az unalom és a szür
keség maradt Grazon kívül.

Minden lehetséges formában 
hangsúlyozták, hogy az utolsó nap 
istentisztelete nem záró istentiszte
let. Küldő-áldó istentiszteletnek ne
vezték, jelezve, hogy akik jelen vol
tak, azért kaptak valamit Grazban, 
hogy továbbvigyék. Azt remélem, a 
grazi istentiszteleti szellem is 
misszióba indul, és bejárja Európát.

Szabóné Mátrai Marianna

A megnyitó istentisztelet gyülekezete

Levél a Lutheránus Világszövetség Tagegyházainak
K r i s z t u s b a n  K e d v e s  T e s tv é r e in k !

F e l t á m a d o t t  U r u n k  J é z u s  K r i s z t u s  n e v é b e n :  k e g y e le m  é s  b é k e s s é g  N é k te k !
Mi, a Lutheránus Világszövetség 9. Világgyűlésé

nek küldöttei köszöntünk Benneteket. Azt hirdetjük, 
amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit meg
figyeltünk, amit kezünkkel is megtapasztalhattunk az 
élet igéjéről... és bizonyságot teszünk róla (ÍJn 1. 
kk.).

Hongkongban gyülekeztünk össze, ebben az ázsiai, 
élettől nyüzsgő ipari központban, az erőteljesen 
szekuláris jellegű világban, ebben hív Krisztus ben
nünket bizonyságtételre. Néhány nappal ezelőtt 
Hongkong visszatért Kínához. Az átállás élményét a 
túlhangsúlyozott bizonytalanság és reménység vette 
körül. Amikor mi, a Világszövetség 50. évfordulóját 
ünnepeljük most, naponta egy olyan zászló alatt ül
tünk össze, amely Krisztust kiterjesztett karokkal áb
rázolja. Ezek a karok emlékeztetnek minket arra, 
hogy Ő biztosította nekünk az egymással növekvő kö
zösség áldásait az elmúlt 50 esztendőben, és ezek a 
karok jelentenek kihívást számunkra, hogy emlékez
zünk arra, mit jelent Isten világméretű szeretete.

Hongkongban a keresztények parányi kisebbséget 
jelentenek. Maga ez a tény sajátos ösztönzést jelent
het Világgyűlésünk témájához: ,J(risztusban -  tanú
ságtételre hívattattunk. ” Minden reggel bibliatanulmá
nyozásra gyülekeztünk össze, ezeket az alkalmakat az 
LVSz-ben képviselt hét régió egy-egy küldötte vezet
te. Figyelmesen hallgattuk az igét, amit lP t 2,9-10- 
ben olvashatunk: „Ti azonban választott nemzetség, ki- * 
rályi papság, szent nemzet vagytok, Isten saját népe, 
azért, hogy annak hatalmas tetteit hirdessétek, aki kihí
vott titeket a sötétségből, az 0  csodálatos világosságá
ra. ” Ez a bizonyosság vált alapjává problémáink meg
vitatásának, bizonyságtételünk lehetőségének és a 
kortárs világban folytatott dialógusunknak. Egyben 
ez a nagyszerű (tiszteletet parancsoló) feladata is 
mindazoknak, akik keresztényeknek merészelik ne
vezni magukat a jelen pluralista társadalmakban: 
hogy Jézus Krisztust, akit megfeszítettek, szóval és 
tettel igazolják, jelenítsék meg, hogy valóban O a vi
lág üdvözítője.

A Világgyűlés gondoskodott arról, hogy átélhessük 
világméretű evangélikus közösségünk gazdagságának 
és elevenségének élményét. Azt reméljük, hogy a vi
lággyűlés résztvevői saját egyházukban majd megoszt
ják veletek ezt az élményt. Figyeltünk a világ minden 
részéből érkezett testvéreink hangjára, hallottunk 
örömeikről és bajaikról (kínszenvedéseikről). Meg
osztottuk közös hitünk tanúságtételének izgalmát a 
nagyon változatos kifejezések során. Lelki közössé
günket ünnepeltük imádságban, igehirdetésben, 
éneklésben, bibliatanulmányozásban. Közösségünk 
Isten drága ajándéka, amely arra kötelez, hogy közö
sen vigyázzunk erre az értékre, kezeljük felelősen, sőt 
terjesszük ki ezt a közösséget minden keresztény fele
kezet irányában.

Világgyűlésünk idején megtapasztaltuk hongkongi 
evangélikus testvéreink vendégbarátságát, szeretetét 
és osztoztunk velük a közösségben. Végigtekintettük 
az LVSz működését az elmúlt hét esztendőben a 
Curitibában tartott 9. Világgyűlés óta (1990), és állan
dóan szinte időzavarral küszködtünk, hogy felvázol
hassuk a következő évekre az LVSz életének és mun
kájának főbb irányvonalait. Örömmel üdvözöltük 
ökumenikus vendégeinket, és újra megerősítettük 
aktív részvételünket az ökumenikus mozgalomban. 
Új Tanácsot választottunk, és megválasztottuk az 
LVSz új elnökét, a németországi Christian Krause 
személyében -  ők viselnek különleges felelősséget 
majd a következő időszakban a Lutheránus Világszö
vetségért.

Hamarosan megkapjátok a 9. Világgyűlés üzenetét 
és határozatait. A határozatokban többek között:

-  ösztönözzük a tagegyházakat, hogy gyakoroljanak

nyomást a kormányokra és más intézményekre; sza
badítsák meg a fejlődő országokat a nemzetközi adós
ság terhétől, forduljanak a kormányokhoz, hogy léte
sítsenek pénzalapot egy hivatalos fejlesztési segély- 
programra (Official Development Assistance)

-  követeljük azoknak az afrikai egyházaknak béke- 
törekvési támogatását, akik jelenleg konfliktushely
zetben vannak

-  kifejeztük erőteljes támogatásunkat a földi aknák 
globális eltiltása érdekében

-  újra megerősítettük az LVSz elkötelezettségét a 
nők teljes bevonására mind az egyházban, mind a tár
sadalomban és a nők ordinációjának célkitűzését 
minden tagegyházban

-  imádságot és támogatást kérünk az indiai szegé
nyek és az elnyomott dalitok (kaszton kívüliek) érde
kében

-  hangsúlyoztuk az egyházak gondoskodó szerete
tét és érdeklődését azokért az emberekért, akik H1V- 
pozitívak, vagy AIDS-ben szenvednek

-  bátorítottuk az LVSz-t és a tagegyházakat, hogy 
aktív módon vegyenek részt az írástudatlanság elleni 
küzdelemben, és hogy mozdítsák elő a fiatalok vallá
sos nevelését és vezetővé formálásukat

-  kifejeztük köszönetünket az evangélikus-római 
katolikus közös nyilatkozatért a megigazulásról szóló 
tanítással kapcsolatban (Joint Declaration on the 
Doctrine of Justification), amelynek elfogadásával 
mind a tagegyházak, mind a Római Katolikus Egyház 
részéről történelmi jelentőségű lépést tehetünk a tel
jesebb egységhez vezető úton

-  örömmel üdvözöltük azt a mozgalmat, amely tel
jes közösséget hoz létre evangélikusok és a világ kü
lönböző részén élő anglikánok között, valamint azt a 
haladást is, amely a dialógusok terén tapasztalható: 
az ortodoxokkal, metodistákkal, reformátusokkal és 
más egyházakkal kapcsolatban

-  prioritást biztosítottunk a missziónak és evangéli- 
zációnak most és a következő években,

-  felhívtuk a figyelmet a 2000. év megünneplésére, 
aktív részvételre Jeruzsálemben.

Nyilatkozatainkban aláhúztuk Jeruzsálem jelentő
ségét, mint olyan városét, amely két nemzetnek, há
rom vallásnak és több egyháznak a székhelye, és ezek 
feladata a kiengesztelődés (megbékélés) előmozdítá
sa a Közel-Keleten, a békefolyamatban. Ismételten 
kértük az LVSz-t és a tagegyházakat, hogy növeljék 
erőfeszítéseiket mindenütt a vallásszabadság előmoz
dításában és annak fenntartásában. Kinyilvánítottuk 
támogatásunkat a Kelet-Timorban folyó béketárgya
lások ügyében, és reménységünket fejeztük ki Hong
kong jövőjét illetően és az emberi jogok teljes alkal
mazása érdekében Kínában.

Erről a Világgyűlésről küld Isten minket abba a vi
lágba, amelyet ezek az említett és még más problé
mák is jellemeznek. Ez a világ gyógyulás, igazság, ke
nyér, környezetvédelem, erkölcsi tájékozottság és 
megbízható reménység után kiált. Krisztusban ebben 
a világban való tanúságtételre hívattattunk el, mégis 
túlságosan is gyakran nem követtük ezt a hívást. Nem 
szerettük Istent és felebarátainkat úgy, mint kellett 
volna. Ezért könyörgünk, hogy Isten Szent Lelke ve
zesse az LVSz-t és tagegyházait életünk megújulására 
és olyan misszióra, hogy egyre inkább Isten megfelelő 
eszközeivé válhassunk az O üdvözítő és átformáló 
céljai érdekében, az egész emberiség javára. Hívunk 
benneteket, hogy velünk együtt folytassátok hitünk 
zarándokújának járását. Isten -  az Atya, Fiú, Szent 
Lélek -  áldja meg és tartsa meg közösségünket egymás
sal, hogy örvendezéssel dicsérhessük Istent egy szájjal, és 
szolgálhassuk Isten világát sok kézzel.

Fordította:
Dr. Hafenscher Károly.

TANÉVZÁRÁS A TEOLÓGIAI AKADÉMIÁN
A címben szereplő elnevezést 

utoljára írtam le, mert éppen a 
rektori beszédben hangzott el, 
hogy az új -  a zsinat által is jóváha
gyott -  neve ennek az egyetemi fo
kozatú intézményünknek: Evangé
likus Hittudományi Egyetem 
(EHE). Január 1-jétől önálló jogi 
személyiségű intézmény.

Az egyetemi ünnepi ülés előtt az 
istentiszteleten Zászkaliczky Pál 
otthonigazgató hirdette az igét. 
ApCsel 8,35 versét olvasta: „Fülöp 
beszélni kezdett és az írásnak ebből 
a helyéből kiindulva hirdette neki 
Jézust. ”

Mindenféle keresztyén papi 
szolgálat célja Jézus Krisztus evan
géliumának hirdetése. Fontos a jó

egzegézis, a biblia-teológiai össze
függések, a homiletika szabályai
nak megtartása, a retorika, a jó ki
ejtés -  ezek legyenek meg, de 
ezekkel együtt hirdetni kell Krisz
tust! Kicsoda Jézus Krisztus? 
Aranymondásokat gyártó tanító? 
fantasztikus vitapartner? pél
dakép?... Ez is, az is, sok minden 
más, de elsősorban Megváltó, Sza
badító. Mindenünnen el lehet és el 
kell jutnunk Jézus Krisztusig. De 
szolgálatunk tartalma -  célja csak 
akkor lehet Jézus Krisztus, ha Ő 
az életünk Ura!

Dr. Reuss András rektor beszé
dében a tanévet mozgalmassá tevő 
eseményekre mutatott rá: elké
szült a könyvtári olvasóterem át

alakítása és új berendezése -  önál
ló jogi személyiségként jegyezték 
be az Evangélikus Hittudományi 
Egyetemet. De mindezt az év re- 
formátori eseményére építve 
mondta el: „születésének 500. év
fordulója évében Philipp Melanch- 
thon az egyik tájékozódási pont. 
Egy másik pont, hogy megérkezett 
az egyetemre az információs kor
szak áhított vívmánya: az Internet.

„Az Internet a könyvnyomtatás
hoz képest valóban paradigmavál
tás, nem a betű világának a vége, 
hanem az írott gondolatokhoz való 
hozzáférésnek is új lehetősége... 
Meg kell tanulni válogatni... Az 
önálló ítélőképességet minden ér- 

(Folytatás a 3. oldalon)
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„Szép szemed van” -  
mondta vasárnap a nénikém. 
Belenéztem a tükörbe.
Valóban szép sötétkék szemem van. 
Belenéztem a bátyám szemébe.
Az övé zöld és tarka, mint a cicánké.
A barátomnak egészen más szeme van. 
Jól megnéztem mindent 
a nagyítómmal is.
Egész nagynak láttam a szemem. 
Sok-sok vonal és szín tarkítja.
Mindez ahhoz kell, hogy lássak?

. A látás a Te találmányod, Istenem. 
Hogy találtad ki?

Josef Osterwalder

„FOLYTATÁSA KÖVETKEZIK”

Egy gyermek keresi otthonát
9. rész

Az egy év Németországban hamar eltelt. Egyre kö
zelebb volt az utazás, megkezdődtek az előkészüle
tek, a bőröndök bepakolása. Amikor eljött az indulás 
ideje, Gudrunon észrevettem, hogy a búcsú nem lesz 
neki könnyű.

„Tényleg el kell, hogy utazzunk?” -  kérdezgette új
ra meg újra. Lassacskán megszokta ugyanis a kényel
met, a kényeztetést. A nagynénik és nagybácsik való
ban kezdettől fogva kényeztették őt. Tudta, hogy ha 
visszamegyünk Uj-Guineába, a csábító csokikról, a 
szép képeskönyvekről és a kényelmes autókról mind 
le kell mondania.

Ezenkívül volt még valami, ami nagyon befolyásol
ta: Az egyike a legmélyebb élményeinek németorszá
gi tartózkodásunk alatt az volt, hogy neki is van egy 
családja. Új-Guineában sokat szenvedett amiatt, hogy 
ellentétben barna bőrű játszótársaival, neki csak egy 
anyukája volt, míg a többiek népes nagycsaládokban 
éltek. Németországban mindez, a nénikék, bácsikák, 
unokatestvérek, nagyszülők népes köre megadatott 
Gudrunnak is, és ez büszkévé és boldoggá tette.

De ez az öröm sem tartott soká. Hiszen minden bú
csúlátogatással „kisebbé vált” ez a nem is oly régen 
felfedezett család. A nürnbergi repülőtérre végül már 
csak egy nagybácsi maradt. O be is szállt velünk a re
pülőgépbe, és Gudrun már azt hitte, hogy velünk jön 
Új-Guineába. De amikor a frankfurti átszálláskor az 
útlevél-ellenőrzésnél elköszönt, Gudrun hirtelen 
megértette, hogy Új-Guineában megint ő lesz az 
egyetlen, akinek csak egy édesanyja van, de családja 
nincsen.

Az út során Gudrunon erőt vett az otthontalanság 
érzése. Az éjszakát az afrikai Kenya fővárosában, 
Nairobiban töltöttük, mert a csatlakozás csak másnap 
reggel indult tovább. A szálloda egész kellemes volt, a 
pincérek is barátságosak és segítőkészek voltak.

Gudrun már jó ideje csendben feküdt az ágyán, és 
én is indultam volna lefeküdni, amikor egyszer csak 
felegyenesedett, és ijedt tekintettel pillantott rám.

„Anyu, mi van, ha te ma éjszaka meghalsz? Akkor 
én mit csinálok?”

„De Gudrun, nem fogok ma éjszaka meghalni!” 
próbáltam megnyugtatni.

„De ha mégis meghalnál?”
Ez a gondolat teljesen megzavarta, és nem tudott 

megnyugodni. „Mi lesz velem, ha te meghalsz, mit te
gyek én akkor?”

Még egyszer megpróbáltam megnyugtatni: „A Jóis
ten dönti el, hogy mikor kell meghalnunk, és én egé
szen biztos vagyok benne, hogy ma éjszaka még élet-

ben hagy engem” -  mondtam, de Gudrun nem elége
dett meg ezzel a válasszal.

„A Jóisten apát is hagyta meghalni” -  mondta. Mi
után egy rövid imádságot elmondtunk, hogy a Jóisten 
ne hagyjon engem ezen az éjszakán itt Afrikában 
meghalni, a félelme szemmel láthatóan megmaradt.

Akkor elővettem a táskámat, és megmutattam neki 
a pénzt és az útiokmányokat, majd felírtam neki egy 
tanzániai barátom címét, és lépésről lépésre elmagya
ráztam neki, mit tegyen, ha mégis valami történne. 
Jócskán elmúlt éjfél/ mikor végre elbóbiskolt. Más
napra elfelejtette éjszakai félelmét. Továbbutaztunk 
Indián és Ausztrálián keresztül Új-Guineába.

Irmgard Bergmann nyomán

„TUDOD-E...”

...hogy zajlott a házasságkötés?
A barátnőknek és a ház körül forgolódó asszonyok

nak kötelessége volt, hogy a menyasszonyt felékesít
sék olyan szépre, ahogy csak lehetséges. Mikor a vő
legény belépett a menyasszonyához, felemelte fátylát, 
és így szólt: „Az irgalmas és kegyelmes Isten nevé
ben”, majd így üdvözölte: „áldott ez az este!” Erre így 
hangzott a menyasszony halk válasza: „Áldjon meg az 
Isten!” Ha megtetszett a vőlegénynek a menyasszony,

csodálkozó kiál
tással fejezte ki 
örömét. A z  asszo
nyok és a vőlegény 
barátai ezalatt kint 
álltak, és örömmel 
hallgatták a kiál
tást.

A Bibliában 
többször találko
zunk azzal, hogy 
Isten népét az O 
menyasszonyának 
nevezik. Valaki 
úgy beszélt Jézus
ról, mint vőlegény

ről, magáról pedig úgy, mint aki „a vőlegény barátja, 
aki ott áll, és hallja őt, ujjongva örül a vőlegény 
hangjának...” Ki ez az ember, aki így beszél?

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

CREDO, quia absurdum...
Rendhagyó folyóirat-ajánló

„Az értelmiségieknek szánt Credo című lapnak nincs 
olvasója a lelkészek körében!” A Lelkipásztor című szak- 
folyóirat 1997/5. számának 190. oldalán jelent meg ez a 
mondat, egy itt közölt egyetemi dolgozat részeként. Is
merve a szerző, Marton Tamás becsületességét, nem ké
telkedem abban, hogy a kérdőívre kapott válaszokat tisz
tességesen dolgozta fel. Tudom persze, hogy a felmérés 
nem minősülhet reprezentatívnak, a fenti mondat mégis 
fejbe kólintott. Abszurdumnak tartom ezt az állítást, és 
Tertullianusszal együtt azt kell mondanom: Credo, quia 
absurdum, vagyis hiszem, mert abszurdum.

Feltéve, hogy az immár 4. szám után is ismeretlen a 
Credo (Evangélikus Műhely) című folyóirat, arról szeret
nék tudósítani, hogy müyen szellemi élménytől esik el a 
lelkész testvér -  és vele együtt számos gyülekezet.

Egy egészen rövid statisztikai összegzés. Az eddigi 
négy szám összesen 428 oldalán közel száz szerző közöl 
írást, akik között kitűnő lelkészek, Kossuth- és Széche- 
nyi-díjas világiak, akadémikusok is vannak. (A most el
hunyt Andorka Rudolf professzor, aki a szerkesztőbizott
ság tagja is volt, egy kivételével valamennyi számot meg
tisztelte írásával.)

De mivel találkozna -  ha a folyóiratot kézbe venné -  a. 
májusban megjelent lapszámban a lelkész kolléga? A 
teológiai blokkban egy esszészerű igefeldolgozással, 
majd az elmúlt évek egyik legalaposabb Melanchthon- 
tanulmányával, Reuss András professzor tollából, Czenthe 
Miklós levéltáros írásával, amelyen a magyarországi Me- 
lanchthon-kéziratokat ismerteti, továbbá a téma szakér
tőjének számító Ribár János elemzésével „a halál teoló
giájáról”, valamint Hafenscher Károly professzor esszé
szerű visszaemlékezésével a száz éve született Hamvas 
Béláról és Veöreös Imre vérbeli teológusra valló elemzé
sével Dóka Zoltán Márk-kommentáijáról és Szontagh 
Pál egyháztörténeti tanulmányával. Két írásnak van egy
házpolitikai aktualitása: Frenkl Róbert országos felügyelő 
a zsinat eredményeit összegzi, egy dokumentum-összeál
lítás pedig Karl Barth svájci teológus Magyarországgal 
kapcsolatos 1956-os magatartását elemzi. A szociológia, 
illetve szociográfia területére vezeti az olvasót Andorka

Rudolf professzor egyik utolsó írása a szegénységről, va
lamint a Németországban élő Szabadi Sándor esszéje az 
emigrációról. Az irodalmi részben Tarbay Ede „fia. ember 
tragédiája” eredeti szövegét rekonstruálja, Ittzés Nóra 
egy Kosztolányi-vers elemzését adja, Jánosy István pedig 
Tolsztoj időszerűségéről ír. Itt kell megemlíteni a színvo
nalas verseket is, amelyeket a kiváló költő válogat. A 
néprajzot Tátrai Zsuzsannának az evangélikus néphagyo
mányt ismertető átfogó tanulmánya és Veress Gyöngyvér 
Emesének a barcasági csángók szokásait bemutató írása 
képviseli. A lap „evangélikus műhelyek” sorozatában 
Fabiny Tamás ezúttal Levente Péter és Döbrentey Ildikó 
alkotóközösségét mutatja be. A Credo -  elődjéhez, a Dia- 
koniához hasonlóan -  fontos feladatának tekinti recen
ziók közlését. Ebben a lapszámban összesen 13 frissen 
megjelent művet ismertet. Ezzel alighanem megfelel an
nak az elvárásnak, amelyet Marton Thmás idézett Lelki- 
pűszfor-tanulmányának utolsó bekezdése is megfogal
maz: „Mivel egyre szaporodnak a különböző kiadványok 
és filmek, lassan már az egyházi könyvkiadásban sem le
het eligazodni. Ez feltétlenül indokolná több recenzió 
gyorsabb megjelentetését.”

A Credo, egyéb célkitűzései mellett, éppen erre vállal
kozott. (Összeszámoltam: az eddigi négy számban össze
sen 42 újonnan megjelent művet ismertettünk.) De érde- 
mes-e egy kis szerkesztő csapatnak fáradnia, ha „az értel
miségieknek szánt Credo című lapnak nincs olvasója a 
lelkészek körében”? Itt jegyzem meg, hogy ezt az értel- 
miségesdit félrevezetőnek érzem. Szó sincs arról, hogy a 
Credo eleve egy szűk réteget célozna meg. Hiszem, hogy 
sok, önmagát talán nem is értelmiséginek tartó hűséges 
egyháztag örömmel és értő módon olvasná a folyóirat 
számos cikkét -  ha egyáltalán eljutna hozzá...

Kedves lelkészek! Ha már nem olvassák, esetleg kezé
be adhatnák egy-egy pedagógusnak, állatorvosnak, föld
művesnek, gazdálkodónak, diáknak, érdeklődő gyüleke
zeti tagnak... Akkor talán nem kellene elhinnünk min
den abszurdumot. Örülnék, ha a szerkesztőségnek meg
írnák véleményüket. Jó lenne, ha a 250 Ft-ba kerülő Cre
do nemcsak Sajtóosztályon és a Huszár Gál könyvesbolt
ban lenne kapható, hanem ezt is el lehetne mondani: 
„kapható a gyülekezetek iratteijesztésében”. Szeretettel 
hívjuk fel rá a figyelmet.

Fabiny Tbmás

I O K N K

Szívem ben van az Ige?
Panaszkodott öreg mesterének 

az ifjú rabbinövendék: miért van 
az, hogy amikor tekercsek fölé ha
jolok és a Tórát tanulmányozom, 
gyönyörűség tölti el a szívemet, de 
mihelyt visszamegyek az emberek 
közé, eltűnik az öröm és sötétség 
nehezedik a telkemre? Az öreg 
rabbi -  hasonlóan a többi rabbihoz 
és nem utolsósorbán a Názáreti 
Mesterhez, elmondott egy törté
netet. „Úgy van ez, mint amikor 
egy vándor éjszaka sűrű erdőn 
megy át és bizonytalanul botorkál 
a fák között. Aztán találkozik égy 
másik vándorral, akinek lámpás 
van a kezében. Örömmel csatlako
zik hozzá és így a lámpás fényénél 
mindketten biztonságosan halad
nak az úton. Ámde egy útkereszte
ződésnél el kell válniuk egymástól, 
mert az útitárs más irányba foly
tatja az útját. Folytatódik tehát en
nek a vándornak a sötétségben 
botladozása.” így magyarázta az 
öreg rabbi a történetet: amíg a Tó
ra fénye csak „kívülről” világítja 
meg az utadat, ne csodálkozzál, ha 
újra meg újra reád tör a sötétség. 
Majd ha a szívedet tölti be fényével 
a Tóra, akkor lesz állandó az örö
möd.

E régi történet egyenes folytatá
sa a költő zseniális vallomása: tyAz 
én vezérem bensőmből vezérel!” 
(József Attila) Nehéz itt az önvizs
gálat, mert mi, keresztyének, rend

szeresen olvassuk a Bibliát és bol
dogan tapasztaljuk, hogy az Ige 
„vezérel” minket. De vajon „belül
ről” vezérel, vagy csak úgy, aho
gyan az ifjú teológus tanulmányoz
ta a Tórát? Ne siessük el a választ. 
Jobb az, ha alázatos, mint ha ma
gabiztos a felelet. De hogyan lehet 
bizonyossá lenni arra nézve, hogy 
nem a kezünkben van, hanem a 
szívünkben él az Ige? Itt nincsen 
csalatkozhatatlan mérőműszer, de 
az alábbiakban mégis fölmutatunk 
három olyan jellegzetes törvény- 
szerűséget, ami megközelítő pon
tossággal eligazít minket ebben a 

. problémában.
Először: azt olvassuk a Bibliá

ban, hogy „az ő  parancsolatai nem 
nehezek” (ÍJn 5,3). A „kezünkben” 
levő Igéket „nyögve nyeljük”, az
az: elfogadjuk, igazat adunk neki, 
de a megvalósítás rendkívül nehéz. 
Azért nehéz, mert saját erőtlen 
erőnkre támaszkodva akarjuk 
megvalósítani a parancsolatokat. 
Viszont: a „szívünkbe" plántált 
Igékhez kapunk Szentlélek-erőt és 
ilyen módon átéljük azt, hogy nem 
nehéz az Isten parancsolata. Má
sodszor: életünk kritikus helyze
teiben derül ki igazán, hogy mi van 
a kezünkben és mi van a szívünk
ben. Melyek azok az Igék, amelyek 
a nagyon váratlan és nagyon nehéz 
helyzetekben „maguktól” megszó
lalnak bennünk. A csak „kívülről”

megtanult Igék ilyenkor némák 
maradnak. Harmadszor: a szí
vünkbe plántált Igék valóságosan 
élnek, növekednek, tisztulnak, gyü
mölcsöznek. A kezünkben (ponto
sabban: a csupán csak az eszünk
ben!) tartott Igék mindig ugyan
azok maradnak, mindig ugyan
azon betűsor formájában jelent
keznek.

Egyszerű példa: „bocsáss meg te 
is a te felebarátodnak". Ha ez csak 
a kezemben-eszemben van, akkor 
mindig ugyanabban a merev betű
sorban szólal meg. Hidom, hogy 
ezt kell tennem, erőlködöm, hogy 
megtegyem, hitegetem magamat 
azzal, hogy megtettem... De ha a 
szívemben él ez az Ige, mindig gaz
dagabban, erőteljesebben, tagol
tabban szólal meg/ Valahogy így: 
egyre jobban megértem, hogy nem 
is vétkezett olyan nagyot ellenem. 
Az én viselkedésem is belejátszott 
a dologba, én is felelős vagyok az ő 
„bűneiért”. A végén talán eljutok 
egészen odáig, hogy nincs is mit 
megbocsátani, annyira egy húron 
pendülő emberek vagyunk. Meg 
aztán: nekem többet bocsátottak 
meg! Ha száz megtanult szép Ige 
közül három valóságosan él a szí
vünkben, jó az arány. Akkor már 
bizonyára állandó világosságban 
fogunk járni mindhalálig.

Farkas József 
Több az élet c. könyvéből

Szentendrétől Okucaniig -  Lourdes-on és Lipcsén keresztül
Különleges az a helyzet, amiben munkánkat végez

zük a katonák között 1994 óta a Tábori lelkészi szol
gálat keretében. Nem a megszokott gyülekezeti, egy
házi helyzetekben és formákban kell megtalálnunk a 
lehetőséget az evangélium hirdetésére.

Az idei nyár az eddigieken túl is tartogatott érde
kes, izgalmas eseményeket. Először Novák Tamás 
századossal és két hallgatóval együtt képviselhettem a 
HM Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth 
Lajos Katonai Főiskolai Karát és a Szentendrei Kato
nai Szakképző Iskolát a Ladocsi Gáspár katolikus tá
bori püspök vezette 6-ik lourdes-i katonai zarándokla
ton, melyen több, mint 80-an vettünk részt Magyaror
szágról Hódmezővásárhelytől Szombathelyig. Ez az 
alkalom nem a megszokott formában volt zarándok
lat, bár természetesen nem hiányoztak az egyházi al
kalmak sem -  napközbeni imádságok az úton, nyitó 
és záró ünnepi mise, keresztút, betegek megáldása;’ 
utazók miséje egy olaszországi autópálya-kápolnában 
-  mert itt most az is fontos volt, hogy a világ minden 
tájáról több tízezer katona találkozhatott egymással, 
kötött és kötetlen formában. Felemelő érzés volt ma
gyarnak lenni, katonának lenni, mert olyan fogadta
tást rendeztek a többiek a magyar zászlónak, de 
személy szerint mindenkinek is, bármerre jártunk a 
városban. Az utazás alatt nyugdíjba került százados 
mondta könnyeivel küszködve: nyugdíjba kellett vo
nulnia, hogy megérhesse, hogy büszke legyen arra, 
hogy ő magyar katonatiszt. Az már szinte csak ráadás 
volt, hogy utazásunk közben megismerkedhettünk az 
olasz és francia „katonás” ellátással; hogy eljuthat
tunk az Attila nagyfejedelem által ostromolt Aqui- 
leába; hogy láthattuk a pápák „fogságának” helyét 
Avignont; vagy éppen sétálhattunk Velencében.

Alig két hét telt el hazaérkezésünk után, már Taka
ró Károly protestáns tábori püspök társa lehettem kö

zel huszadmagammal a lipcsei Németországi Evangé
likus Egyházi Napokon, mint az ideiglenes katonai 
énekkar egyik tagja. A Schmidt Ferenc ideiglenes kar
nagy vezényelte kórus nagy sikert aratott a Friedens- 
kirchében tartott istentiszteleten is, s az azt követő 
rögtönzött „hangversenyen” a templom előtti téren. 
Sajnos az óriási tömeg miatt nem teljesülhetett a kó
rus titkos vágya, hogy a Tamás-templomban énekel
jen, de egy kicsit kárpótolt bennünket, hogy sétálhat
tunk a wittenbergi vár ősi kövein; hogy ott lehettünk 
abban a templomban, ahol Luther Márton prédikált 
1517-ben; hogy láthattuk a csodálatos Cranach-képe- 
ket. Mindenkire mély hatást gyakorolt az egyetem, 
hogy gondolhattunk Dévai Bíró Mátyásra, s a többi 
ott tanult magyar diákra, papra.

Még idő sem nagyon volt feldolgozni azokat a há
tasokat, amelyekkel a reformáció szülőföldje szolgált, 
m át csatlakoznom kellett ahhoz a  több, mint 90 kato
nához, akik a 3-ik váltást jelentették a horvátországi 
Okucaniban állomásozó műszaki kontingensnél, ahol 
most összesen 300-an élnek távol hazától, szeretteik
től. S addig, míg az előző két útnál az volt érdeklő
dést, várakozást fokozó, hogy személyes találkozásom 
lehet majd a közeli, vagy éppen a távoli egyházi múlt
tal, most a bizonytalan, ismeretlen jövő eredményezi 
ugyanazt az izgalmat. Most még csak reménység, 
hogy folytatni tudom azt a munkát -  ha változó for
mában is -  amit Kovács János alezredes katolikus, és 
Jákob János őrnagy református tábori lelkészek vé
geztek előttem!

Személyes üzenetként cseng a Szentháromság ün
nepe utáni 6. vasárnap heti igéje: „így szól az ÚR, a te 
teremtőd: Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítot
talak, enyém vagy!”

Magassy Sándor őrnagy 
tábori lelkész

TÖRTÉNELEM A SZOBROKBAN
Prohászka László legújabb köny

ve ismét szobrokban, méghozzá 
legszebb köztéri lovas szobraink
kal mondatja el nemzeti történel
münk jelentős eseményeit. -  És er
re ma nagy szükség van, amikor 
történelmünk még az iskolákban 
sem a valóságnak megfelelően ke
rült a tanulóifjúság elé, ha csak a 
tanárok saját lelkiismeretük meg
nyugtatására -  nem kis félelemmel 
-  igazították helyre a hivatalos 
tankönyvek „elírásait”. -  A nagy 
nemzeti értéket és jelképet képvi
selő alkotások bemutatásán kívül a 
könyv szerzője a témaválasztás 
előzményeire, művészi kialakulá
sára is felhívja a figyelmet -  pl. a 
lovas szobrok évezredes múltjára, 
ír  az ember és ló kapcsolatáról, 
említve a hőstörténetek legendás 
lovasait vagy a népmesében sze
replő legkisebb fiú táltosát, sőt a 
legkorábban ismert barlangképek 
lovait...

A köztéri alkotásokból kiemel
kedő lovas szobrokat a köztéri 
szobrok arisztokratáinak nevezi, 
hangsúlyozva, hogy „kevés euró
pai főváros büszkélkedhet annyi 
magas művészi színvonalú lovas 
szoborral, mint Budapest.” A 
könyv külön értéke, hogy a Buda
pesten felállított (vagy tervezett) 
szobrokat időrendben mutatja be, 
s azokat is, amelyek ma már nem 
láthatók, és ír a szobrokon látható 
szövegek, felírások esetleges vál
toztatásairól is. Az 1900-ban felál
lított Savoyai-szobor, Róna József 
emlékműve -  a budai királyi palo
ta Dunára néző homlokzata előtt

Szent István lovas szobra

- , Magyarország török uralom 
alól való felszabadítására emlé
keztet. Alig egy év múlva -  ugyan 
nem történelmi szobor került a 
várba, de a magyar élet egy jelleg
zetes figurája, a szilaj mént fékező 
hortobágyi csikós, ifj. Vastagh 
György remekműve. Ezt követte a 
Szent György-szobor, majd a mil
lenniumi emlékmű Zala György 
alkotta szoborcsoporton, a hon
foglaló magyar törzsek Árpád fe
jedelemmel az élen; Szent István 
emlékműve, négyes oszlopok kö
zött Máté, Lukács, János és Márk, 
a négy evangélista jelképével -  
Stróbl Alajos alkotása. Ándrássy 
Gyula lovas szobra, az Erdélyi 
2-es huszárok emlékműve, Gör
gey Artúr szobra, Hadik András, 
Hunyadi szobra; a könyv címlapját 
díszítő II. Rákóczi Ferenc szobra,

Pásztor János műve. „Lovas szob
rok -  Budapesten -  Históriájuk 
összefonódott nemcsak a főváros, 
hanem hazánk történetével” -  írja 
Prohászka László, aki emlékező és 
emlékeztető sorozatát 1988-ban 
megjelent A millenniumi emlék
mű című kis füzetével kezdte. 
Múltba kalauzoló értékőrző mun
káját követte a Budavári szobor
kalauz, majd 1994-ben a SZO
BORSORSOK hihetetlenül gaz
dag, elgondolkoztató összeállítá
sa: az utóbbi másfél évszázad tör
ténelmi, művészi tükörképe a 
szobrok „életében”. A Barangolá
sokban külföldre vezet, de minde
nütt a magyar emlékeket, kapcso
latokat kutatva.

Ha Prohászka László legújabb, 
nemzetünk értékeit kiemelő köny
ve lapozgatása mellett úgy érez
tem, korábbi, de mindig ismerete
ket bővítő, élményt adó könyveire 
is érdemes felhívni olvasóink fi
gyelmét -  nem hagyhatom ki egye
dülálló tanulmányát, amely a kö
zelmúltban jelent meg: „Klebels- 
berg -  ábrázolások a szobrászat
ban és az éremművészetben”. A 
szerző írásban állított emléket gróf 
Klebelsberg Kúnó (1875-1932) 
vallás- és közoktatásügyi minisz
ternek, akiről joggal írták, hogy 
„báró Eötvös József és Trefort 
Ágoston óta nem volt ilyen nagy 
hatású kultuszminisztere Magyar- 
országnak”.

Mindegyik könyv élményt, isme
reteket adó olvasmány -  szép aján
dék is lehet.

Schelken Pálma



„...HOGY SZÓT ÉRTSÜNK EGYMÁSSAL’

„Örömhíresek..
Az evangélikus egyház 1.

Dietrich Bonhoeffer, a náci 
koncentrációs táborban mártírha
lált halt evangélikus lelkész és teo
lógus teszi fel egyik meditációjá
ban a kérdést: „Ki vagyok én? Iga
zán az vagyok, akinek mások mon
danak? Vagy az, akinek magam 
tudom?... Ki vagyok én? Ez, vagy 
amaz? Talán ma ez, s holnap a má
sik? Vagy egyszerre mindegyik? ...K i 
vagyok én? Ez az árva tépelődés 
gúnyt űz velem. Akárki: tied vagyok. 
Te ismersz, Istenem. ”

Kik vagyunk mi, evangélikusok? 
Azok, akiknek gondoljuk magun
kat? Vagy egészen mások? Talán 
azok, akiknek beskatulyáztak min
ket évszázadokon át? Esetleg ép
pen az ellenkezője. Talán azok, 
akiknek az alapirataink (hitvallási 
iratok) szerint lennünk kellene. 
Kik is vagyunk mi valójában -  a 
kérdés (s a válasz) nemcsak azok
nak fontos, akik meg akarnak is
merni minket -  testvéregyházak, 
érdeklődők stb. -, hanem nekünk 
is, akik reformátori hagyomány
ként az állandó megújításért ke
ressük, s újra, meg újra meg akar
juk fogalmazni az identitásunkat. 
Jól lehet, Isten tudja csak az igazi 
választ, nekünk magunknak is meg 
kell fogalmaznunk.

A véleményformálás és a meg
ítélés kinek-kinek szíve joga, s 
ezért tiszteletben tartjuk azt is, ha 
egymás mellett sok kép él a köztu
datban rólunk. Legjobban talán 
mégsem az jellemez, kinek mond
juk magunkat, s kinek mondanak 
az emberek, hanem az, hogy vá
gyunk, igyekezetünk, szívünk sze
rint kik szeretnénk lenni.

Evangélikusok vagyunk, evan
gélikusok szeretnénk lenni, azaz 
olyan keresztények, akik mindent 
az evangélium, azaz Isten szerete- 
tének jó híre felől próbálnak meg
közelíteni, s megélni. Reformáto
runk, Luther Márton, ebben csak 
segítőtárs. A példa, mérce és erő
forrás mindenekelőtt és csakis az 
Isten emberré lett szeretete: Jézus 
Krisztus.

Istentiszteletünk,
liturgikus életünk:
Az egyház életének szíve köze

pe az istentisztelet. Akkor is így van 
ez, ha sokan a XX. század végére 
mai .formájának kihalását, vagy. 
legalábbis háttérbe szorulását jó
solták. Istentiszteletében (is) él az 
egyház, s ez igaz ránk, hitüket 
evangélikus módon élő kereszté
nyekre is.

Istentiszteleti életünk gyökerei 
nem csupán a reformációra nyúl
nak vissza. Legalább kétezer éve
sek. Az első keresztények példája 
nyomán fontosak számunkra a 
zsoltárok, s általában az ószövetsé
gi Szentírás, mégis a liturgikus élet 
alapvető meghatározója az evangé
lium. A liturgiában szolgáló lelké
szek az evangélium hirdetésére 
tesznek esküt felszentelésük alkal
mával. Imádságunk kegyelemért 
való könyörgés és a kapott kegye
lemért való hálaadás. Énekeink 
nem „vallásos” énekek, hanem 
igét hirdető dallamok, vagy Isten
nel beszélgető imádságok. Szentsé
geink (keresztség és úrvacsora) az 
Úrral való személyes találkozás 
öröm-alkalmai. Igehirdetésünk 
(prédikáció) sem nem ítélethirde
tés, sem nem erkölcsprédikáció, 
hanem Isten megelőlegezett szere- 
tetének és bizalmának meghirde
tése. Az istentisztelet döntő motí
vuma az áldás. Ezt kérjük, ezt él
jük át együtt, s ezzel indulunk 
„vissza a világba”,'vissza a hétköz
napokba.

Istentiszteletünk formájában és 
tartalmában is a közös, kétezer 
éves keresztény tradíciót hordoz
za. Az állandó alapelemek (Kyrie, 
Gloria, Credo, Sanctus, Agnus 
Dei) közösek mindazokkal, akik 
ezeket a 20 évszázadon keresztül 
csiszolódott, letisztult, kikristályo
sodott kincseket szintén használ
ják.

Az alapvető istentiszteleti ren
det többféle módon gyakoroljuk. 
Ezek közül legjobban az ún. „ének
verses” rend terjedt el a mai ma
gyar evangélikusságban. Ez azt je
lenti, hogy nemcsak istentisztele
teink elején, közepén és végén 
csendülnek fel a „korálok” (stró- 
fikus evangélikus énekek -  gon
doljunk csak Bach passióinak 
koráljaira...), hanem a liturgia 
egyes elemeire is a gyülekezet kö
zössége korálok éneklésével vála
szol.

Lehetőség van gregorián- vagy 
más (esetleg) mai dallamvilággal 
énekelt istentiszteletre is.

Ökumenikus alkalmaknál min
dig észrevehetjük: különböző ke
resztény testvérek máskor és más
kor állnak fel egy^egy.közös litur
gia során. Evangélikus mentalitás 
és gyakorlat szerint akkor állunk 
fel, amikor Isten szava szólal meg: 
olvasmány, evangélium, áldás... S 
még valami, ami fontos számunk

ra. Megmaradt, és szeretnénk is 
megtartani a szokást: úrvacsoravé
telkor (áldozás) letérdelünk az ol
tárhoz: hiszen ez az egyetlen he
lyes pozíció Isten előtt, s úgy tart
juk, akkor a legnagyobb az ember, 
ha tud térdelni.

Egyházunk, gyülekezeteink,
közösségeink:
Az egyházat nem szétszakítani, 

hanem megtisztulásra hívni akaró 
reformátor, Luther Márton, az 
evangélium tekintélyét és a testvé
ri közösségét tartotta az egyház- 
szervezet alapjának. Ezért az 
evangélikus egyházi élet minden 
szintjén „demokratikus” rendet és 
felépítést láthatunk: az egyházköz
ségek, az egyházmegyék, az egy
házkerületek és az országos egy
ház vezetői az adott szintű presbi
tériumok, A presbitériumokat min
dig ketten irányítják: a lelkész 
(magasabb szinten esperes vagy 
püspök) és a felügyelő. A nagy 
horderejű döntéseket a közgyűlé
sek hozzák meg. Egyházunk tör
vényhozó testületé pedig a zsinat.

Az evangélikus egyház gyüleke
zeteiben él, a megyék, a kerületek 
s az országos egyház elsősorban 
nem irányító, hanem koordináló, 
segítő, adminisztráló szervezetek.

A helyi egyházközségek azonban 
-  minden önállóságuk ellenére -  
az egy testnek tagjai, akik nem ön
magukért élnek, hanem a másikért 
vannak. Ez többek között a közös 
feladatok megszervezésében, kö
zös terhek viselésében, rendszeres 
találkozásokban nyilvánul meg. A 
szeretetszolgálat jelentős része kö
zös munka, a sajtó, az ifjúsági szer
vezet, a konferenciák közös lehe
tőségek és feladatok. S közös kin
csünk az evangélikus oktatásügy: 
óvodáink, iskoláink, gimnáziuma
ink. Ezek az evangéliumhirdetés, a 
misszió áldott helyei.

Szórványegyház a Magyarországi 
Evangélikus Egyház. Tagjai társa
dalmunk nem egészen 4%-át te
szik ki, s közel háromszáz gyüleke
zetben, az országban szétszórva él
nek. A kicsinység, a szétszórtság is 
lehet azonban áldás, ha abból 
„családiasság”, összetartás, egy
más iránti felelősség fakad.

„Örömhíresek” -  adtam címnek, 
az evangélikus -név szokatlan fordí
tását. Szeretnénk istentiszteletünk
ben, gyülekezeti, egyházi életünkben 
valóban az örömhír befogadói, élve
zői, hírvivői lenni.

Hafenscher Károly (iQ.)

150 évvel ezelőtt született

D. dr. SCHNELLER ISTVÁN
a neveléselmélet és gyakorlat kiemelkedő magyarországi tudósa, egyetemi tanár, 

a Kolozsvári Ferencz József Tudományegyetem utolsó magyar rektora
Hitelt érdemlő adatok szerint a Schneller család a 16. 

század második felében, 1584-ben vándorolt be Thürin- 
giából Nyugat-Magyarországra, és dolgozott ott annak 
három jeles városában, Pozsonyban, Sopronban és Kő
szegen. Schneller István a Magyarországon annak idején 
közel három évtizede élő család 9. generációjának leg
idősebb tagjaként 1847. augusztus 3-án született Kősze
gen. A korábban német anyanyelvű, de a generációk so
rán fokozatosan német-magyar nyelvhasználatra váltó, 
és szinte a kezdettől magyar érzelmű család öt generáci
ón át tisztes ipari tevékenységet folytatott, s csak a 6. ge
nerációtól váltott át az értelmiségi pályára. Schneller Ist
ván dédapja gyógyszerész, nagyapja és édesapja 1810-től 
1841-ig, illetve 1842-től 1893-ig, tehát 83 éven keresztül a 
kőszegi evangélikus gyülekezet lelkipásztora volt. A tizen
éves fiatalember értelme az elbukott szabadságharc utá
ni esztendőkben kezdett nyiladozni; későbbi nyilatkozata 
szerint a magyarság akkori szenvedései mély nyomot 
hagytak lelkében.

A kőszegi és soproni diákévek után Haliéba került, 
ahol teológiát hallgatott az egyetemen. Összehasonlító 
vallástörténettel kezdett foglalkozni, de már korán feléb
redt az érdeklődése a pedagógia iránt. Legnagyobb hatást 
és egy életre szóló indíttatást a „romantikus teológus”, E. 
D. Schleiermacher tanai jelentették számára. '

Tanulmányai befejezése után először magánnevelő
ként gyarapította pedagógiai képességeit, majd 1874-től 
az eperjesi, 1877-tol a pozsonyi evangélikus teológiai in
tézet tanára, 1885-től pedig utóbbinak igazgatója lett. 
Közel húszesztendei itteni munkásság után nyerte el a 
kolozsvári egyetem pedagógiai professzori státusát 1894 
decemberében. Egyetemi tanári működésével párhuza
mosan az egyetem mellett működő pedagógiai intézet ta
náraként dolgozott, majd 1906-tól annak igazgatójaként 
a pedagógusképzésben is tevékenyen részt vett. Evekig 
tartó harcot folytatott egy önálló Tanárképző Főiskola lé
tesítéséért, mely végül is 1918-ban kezdte meg működé
sét; sajnos azonban a végzetes kimenetelű háború befeje
zése után az oktatás ott tiszavirág-életű volt.

Schneller István közel negyedszázadig volt Kolozsvá
rott a pedagógiai tanszék tanára, s a háború befejezése
kor az egyetem utolsó magyar rektora, amikor 1919. má
jus 12-én a román hatóságok az egyetem működését fel
függesztették. A családi hagyomány szerint csak az erő
szaknak engedve adta át az egyetemet az idegen hatósá
goknak, mely erőszak akkor még úgy nyilvánult meg, 
hogy a román főtiszt udvariasan Schneller István vállára 
téve kezét foglalta le az egyetemet. -  Az utolsó doktorrá 
avatási beszédében mondta: tyAz egyetem falait elvehették, 
de az egyetem szellemét, a gondolkodás szabadságát, a min
den hatalmon győzedelmeskedő IGAZSÁGOT soha senki 
el nem veheti!"

Schneller István nevelésének középpontjában a sze
mélyiségfejlesztés pedagógiája állt. Mindig azt hirdette: 
„A szeretet nyitja meg a növendék szívét. ” -  „Nagy tudású, 
éles eszű tudós volt, de mindenekelőtt a szív embere -  ír

ja Kemény Gábor AZ EGYSZERŰSÉG ÚTJA című 
könyvében -  szelíd jézusi egyéniség volt, a szeretet nála 
természettől adott volt.”

1919-ben a kolozsvári professzorok többségével együtt 
neki is el kellett hagyni a várost, és 1920 áprilisától Bun
dán folytatták az oktatómunkát. Többekkel együtt-nagy 
szerepe volt abban, hogy a Kolozsváron megszüntetett 
magyar egyetem Szegeden talált otthonra. Schtfeöernek 
-  mint a menekülő egyetem píorektorának -  jétentős sze
repe volt abban, hogy e kényszerű költözködés ellenére a 
legtöbb tanár kitartott az egyetem mellett. 1923 végéig, 
majd’ 76 éves koráig a Szegeden működő kolozsvári 
egyetem pedagógiai professzoraként és a tanárképző in
tézet igazgatójaként működött. Hidományos munkássá
gát nyugdíjazása után is folytatta: tanulmányokat publi
kált, tudományos ülésekerfvéttrészt. Hosszú és tevékeny 
életének fonala 1939. január 24-én szakadt meg. Január 
27-én volt a temetése a Farkasréti temetőbén, ahol Raffay 
Sándor, akkori evangélikus püspök búcsúztatta^^/

Gyászjelentésében többek között ez áll:
„Rendíthetetlen hazafiúi érzése, mély vallásossága s a 

tudós professzor hivatásáról vallott felfogása a kötelesség
teljesítésen alapuló szabadság gondolatában nyert végső 
értelmet. Lényének a tudományos meggyőződés hajlítha- 
tatlan követése adta meg a méltóságot, az igazság szünte
len keresése a lélek tisztaságát, Istenbe vetett hite az alá
zatosságot, családi élete a boldogságot. Egész élete pedig 
a krisztusi szeretet elvében nyert végső beteljesülést.”

*

Megemlékezések ez év folyamán:
-  1997. augusztus 3-án a kőszegi evangélikus templom

ban a reggel 9 órás istentiszteleten emlékezik meg a gyü
lekezet lelkésze, Ittzés János a 150. évfordulóról,

-  augusztus 3-án vasárnap 13 órakor a családtagok és 
barátok emlékeznek rá a Farkasréti temetőben lévő sírjá
nál (6/3 parcella, 9-10. sor),

-augusztus 17-én Kőszegen a délelőtt 9 órás istentiszte
let végén a gyülekezet lelkésze és a család doajenje tart 
megemlékezést,

kb. 1/211-kor a róla elnevezett utca elején lévő emlék
táblánál koszorúzási ünnepségre kerül sor,

kb. 11 órakor a kőszegi Tábornok Házban lesz a 
Schneller István életét és munkásságát bemutató kiállítás 
megnyitása, ahol dr. Pukánszky Béla, a Szegedi József At
tila Tudományegyetem Pedagógiai Tanszékének docense 
tart előadást Schneller Istvánról,

- 1997. szeptember 4-én az írországi Maynooth egyete
mi városban megrendezésre kerülő Nemzetközi Pedagó
giai Konferencián mint meghívott előadó, ugyancsak 
Pukánszky Béla tart előadást Schneller István életéről és 
munkásságáról,

i  1997. november 7-én az MTA Neveléstörténeti Bi
zottsága védnöksége mellett a Szegedi József Attila Tu
dományegyetem a Szegedi Akadémiai Bizottsággal közö
sen tart emlékülést Schneller István születésének 150. év
fordulója tiszteletére.

Evangélikus Élet 1997. a u g u s z t u s  3.

„HARMAD- ÉS NEGYEDÍZIG”, avagy HA +  DE
Zord, sőt kétes igazságú fenye

getésként él a vallási köztudatban 
2Móz 20,5-ből az istenszobor ké
szítését tiltó parancsolathoz fűző
dő „ellenállási záradék”: „Meg
büntetem az atyák bűnéért a fiakat 
is harmad- és negyedízig.” Itt az
tán kihuny az emlékezet vagy a jól 
informáltság, s helyére betolulhat 
a borzongó ellenérzés, hiszen „ez 
borzasztó”, s Ezékiel (18,1-3) épp 
az ilyes gondolkozást hárítja élén
kén. Csakhogy az elfelejtett folyta
tás így hangzik: „...HA gyűlölnek 
engem!” Ha tehát az utódok „hala
dó hagyományként” tovább viszik 
az atyák és anyák vétkeit, persze 
hogy a következményeket is a nya
kukba rántják. Nincs benne szí
vünk csalárdsága egy ilyen „kis” 
felejtésben? Hiszen csak két betűt, 
illetve egy nyúlfarknyi feltételes 
mondatot kell törölni ahhoz, hogy 
zavar és rossz érzés, netán meg
botránkozás legyen a komoly inte
lem nyomán. Egyébként érdekes, 
hogy ahol valami közösségi tévma- 
gatartást, lelki torzulást, életnyo
morító egyoldalúságot adnak to
vább (akaratlanul, de felelőtlenül 
is), amit aztán a megterheltek 
szinte továbbvernek átokként a 
következő nemzedékre, az úgy 
magától csak 3-4 generáció múltán 
enyhül úgy-ahogy, átlagos esetben.

Holott mi áldást örökölni va
gyunk hivatottak, kell tehát ez a 
súlyos intés, mert ránk fér! A mo
dern lélektan is arra tanít, hogy a 
szülők (vagy lelkivezetők) meg- 
emésztetlen s elfojtott problemati
kája -  mikor, hogyan s milyen

mértékben -  „áttelepszik” az utó
dokra. Azt ne higgyük, hogy elfo
gadható kifogás, ha „visszamuto
gathatunk” elődeinkre! Ide átok
törők kellenek.

Olvassuk azonban tovább 2Móz 
20,6-ból, amit szintén könnyen tö
röl a közfelejtés: „DE irgalmasan 
bánok ezerízig azokkal, akik szeret
nek engem, és megtartják parancso
lataimat!” Ezt a ragyogó ígéretet 
kellene jól emlékezetünkbe vésni! 
Hiszen Isten szeretetből paran
csolja azt, ami javunkra szolgál, 
mivel önmagunktól is meg akar vé
deni, mert magunknak tudunk 
vakságunkban a legüzembiztosab- 
ban ártani. Talán az orvosnak te
szünk szívességet, ha méltóztatunk 
követni tanácsát, s pl. bevenni az 
orvosságot? Talán Isten „érdeke”, 
hogy engedelmeskedjünk neki? S 
akkor esetleg még nekünk jár 
ezért valami jutalom? Mintha egy 
repülőtársaságtól mi kérnénk pár 
száz dollárt, hiszen voltunk szíve
sek bizalommal igénybe venni 
szolgáltatásaikat New Yorkig és 
vissza. Megáll az ész -  ha van. 
Mert esztelenségünkben gyerme
teg módon egy kényelmi-kiszolgá
ló Mindenhatót óhajtanánk leszer
ződtetni vallásosságunk díjazására 
-  ha nem bevallottan, de hő vágya
ink mélyén mégis. Ez az ősinfan- 
tilizmus, mely nem hiába fölfede
zetlen, de jócskán bele is ront az 
életünkbe. S erre még netalán azt 
is mondjuk, hogy üldöz a balsors...

A szeretni-gyűlölni ellentétpár
ról is meg kell említenünk egyet- 
mást. Mint bibliatudósok kimutat

ták, ez a logikai szintet megelőző, 
több ezer éves múlt érzelmi-indula
ti alapviszonyulása, ösztönös rea
gálása bármire, az elfogadás/ked- 
velés/kívánás, illetve elutasítás/alá- 
rendelés mikor milyen hőfokú ki
fejeződése. Ezzel összhangban 
kell(ene) e két fogalom héber és 
görög megfelelőit értelmezni, s le
hetőleg az adott szövegkörnyezet 
összefüggéseibe illően, árnyaltan 
fordítani, hiszen a merev, betű sze
rinti fordítás gyakran a leggyen
gébb, mert színtelen, lapos; keve
sebbet érzékeltet az eredetinél! 
(Ezt mint szakfordító nyomaték
kai állíthatom.)

Ez az ellentétpár szerepel pél
dául az Ószövetségben, amikor -  
többnejűség esetén -  a kedvesebb 
meg a kevésbé kedvelt feleségről 
beszélnek: lMóz 29,31.33; 5Móz 
21,15; 22,13. „Istent gyűlölni” az 
engedetlenséget is jelentheti. So
kan nem „gyűlölik” Istent, hanem 
egyszerűen semmibe veszik, vagy 
„csak” háttérbe állítják. Mt 6,24 
fordítása kifejezőbb volna így: 
Senki sem szolgálhat két úrnak, 
mert ha az egyikhez húz a szíve, a 
másikat szükségképpen kevésbé 
tiszteli stb. (Hasonlóképp egyes 
külföldi fordítások.) Istent szeretni: 
Őt mint vezérlő-szerető Atyánkat 
természetes ragaszkodással min
dennél fontosabbnak tekinteni. Ez 
nyitja meg az áldás csatornáit. 
Ilyen egyszerű ez? Voltaképpen 
igen. Csak ne felejtsük el az olyan 
rövidke szavakat, mint a HA és a 
DE.

Dr. Bodrog Miklós

TANÉVZÁRÁS A TEOLÓGIAI AKADÉMIÁN
(Folytatás az 1. oldalról) 

telmes embernek meg kell szerez
nie, ez gyakorlás és tanulás ered
ménye, amihez idő és csend kell...” 

„Melanchthon az emberi prob
lémákhoz is tudósként közelített. 
Posztillás könyvében fájlalja azt a 
durva hangot, amely a teológusok 
vitáiban tapasztalható, és megálla
pítja, gyakran a legtanulatlanab
bak lépnek fel embertelen keserű
séggel a tanultabbakkal és szeré
nyebbekkel szemben. Az egyház
ban nem így kellene lennie, mond
ja, hanem valamelyest szeretetben 
kellene egymással beszélni és az 
egyetértést előmozdítani.” 

Foglalkozott beszédében azzal is, 
mit jelfent az egyetemi lét, milyen 
elvárásoknak* kell megfelelnünk... 
Melanchthon nem a könyvek vagy 
tudás mennyiségét, hanem az em
beri tényezőt hangsúlyozta, amelyet 
mi hajlamosak vagyunk figyelmen 
kívül hagyni. Veszedelmesnek tartja 
Melanchthon, ha az ember az értel
mét nem használja, nem gyakorol
ja, mert az ilyen ember eltompul.

„Az evangélikus teológia tudo
mányos művelésének nagy esélye 
és felelőssége van, nemcsak az 
evangélikus egyház szolgálata, ha
nem a magyarság szempontjából 
is. Teljességében felmérhetetlen, 
hogy a keresztyén teológia és ben
ne az evangélikus teológia is 
mennyire alakította a mi kultúrán
kat, nélküle egészen más lett volna 
és nélküle egészen mássá lenne... 
Olyan társadalomban élünk, 
amelyben újra nagy szerepe van a 
vallásnak és vallásosságnak. A teo
lógia tudományos igényű kritikai 
funkciójára is szükség van, hogy ne 
csak a személyes meggyőződések 

-hitelessége,„hanem az értelem ér
vei hassanak.”

„Legyen világító példa az ötsfáz 
éve született Melanchthon, aki hu
manista volt és reformátor, tudós 
és teológus, teológus és hívő, taní
tó és az evangélium hirdetője, 
mert a különböző fogalmakat nem 
összekeverte, hanem megkülön
böztette, és éppen ezért sokaknál 
jobban tudta, mi az értelme Isten

igéjének” fejezte be beszédét a 
rektor.

A teológiai tanulmányok befeje
zése után megkapták okleveleiket 
a végzős hallgatók.

Aradi György 
Bencs Zsuzsanna 

Bihari Judit 
Blatniczky János 

Joób Máté 
Kőháti Dorottya 

Krska Mária 
Kuntz Nóra 
Kutyej Pál 

Marossy Attila 
Sánta Anikó 

Skorka Katalin 
Szmolár Attila.

'Nevükben Blatniczky János 
mondott búcsúszavakat.

Dr. Frenkl Róbert országos fel
ügyelő köszöntötte az ünnepi ülést 
és a végzős hallgatókat.

A teológusok énekkara és fú
vóskara és Finta Gergely az orgo
na mellett szolgált az ülés során.

T.

„A Magyarországi Evangélikus Egyház nyugdíjas lelkészek, lelkész házaspárok, illetve nyugdíjas egy
házi alkalmazottak részére Nyugdíjas Otthpnt hoz létre az olyan idős volt egyházi alkalmazottak lakha
tásának és ellátásának biztosítására^ akfkerre személyi körülményeik miatt önállóan nem képesek.

Az otthon egy- és kétszemélyes lakrészekből (20 m2 szoba, előszoba, fürdőszoba, fozőfülke, erkély) áll. 
Valamennyi lakó rendelkezésére állnak a közös helyiségek (társalgó, ebédlő, mosó-vasaló helyiség stb.). 
Állandó orvosi szolgálat biztosított, szükség esetén pedig kórházi kezelésről is gondoskodnak. Az otthon
ban -  külön megállapodás alapjánr^Tmpi háromszori étkezést lehet kérni. A lakrész használatáért, köz
üzemi,díjakért a lakó havi térítést köteles fizetni -  előzetes megállapodás szerint.

Az otthonba való felvételt kérni kell. A kérelemben közölni kívánatos a személyi körülményeket (egész
ségi,állapot, havi nyugdíj, családi állapot stb.). Meg kell jelölni, hogy a lakrész igénybevételi díját milyen 
módon kívánja teljesíteni. Ennek összegét az Intézmény külön Bizottsága határozza meg. Felvétel esetén 
külön szerződés részletezi a beköltözés feltételeit.

Az ütembe helyezési időpont: 1997. október 1.
Kérjük azoknak a lelkészeknek a jelentkezését, illetve a jelentkezettek megerősítő döntését ez év au

gusztus 31-ig, akik az otthonba való elhelyezésüket kérni kívánják.”

* *
így szól az Ur:... én mondom, rakják le a templom alapját...

Ez az ige olvasható azon a meg
hívón, mellyel a Hévízen evangéli
kus-református templom alapkö
vének megáldására kaptunk meg
hívást.

Csodálatos kegyelem, hogy a 
már 1940-ben kijelölt telken -  
melynek építését a háború vihara 
és az azt követő évtizedek hulláma 
elsodorta -  most mégis valóság le
het a templom felépítése.

A z Úr csodásán működik, de útja 
rejtve van... A kicsi, helybéli, ma
roknyi testvérgyülekezet vágya, re
ménye nem halványult el, érezte 
hiányát az Isten házának. Hévíz 
idegenek számára is igen kedvelt 
és látogatott gyógyfürdő. A város 
lakói, de lelkészeink is érezték a 
templom, a lelki gyógyulás igazi 
házának hiányát. Bár a kórház 
adott engedélyt az istentiszteletek 
megtartására, de ha rendezvényük 
volt, máshová tereltek. Előfordult, 
hogy a parkban tartottunk isten
tiszteletet.

1994 pünkösdjén Hévíz város 
önkormányzata építési telket ado
mányozott a két felekezet közös 
tulajdonába. A kicsiny csapat 
anyagi áldozata és a jószívű bel- és 
külföldi adakozók hozzájárulása 
csak az alap, a fundamentum meg
építésére volt elegendő. 1995-től 
ismét kemény gyűjtési munkával

Ézs 44,28
telt el a református, evangélikus 
gyülekezet tagjai között az idő. A 
hévízi kórház kultúrtermében 
megtartott istentiszteleteken lel
késznőnk minden alkalommal kér
te a hívek adakozását, imádkozó 
szeretetét, hogy álmunk valóra 
váljon, mielőbb felépülhessen 
templomunk. Istentiszteleteinken 
az ország minden részéből beutalt 
betegek, felekezeti hovatartozás 
nélkül is részt vesznek, kérte, sé
táljanak el templomunk alapjához, 
mondjanak el egy fohászt, kérjék 
Isten áldását, segítségét az építke
zés folytatásához.

Leírni sem tudom, milyen 
örömmel mentem az alapkő meg
áldására. Ragyogó napsütésben 
nagyon sokan gyülekeztünk össze 
kerítésen kívül-belül. A szabadtéri 
istentiszteleten Smidéliusz Zoltán 
evangélikus esperes és Lukáts 
András református espereshe
lyettes hirdette az igét. A szabad
téri oltárnál mondott hálaadó pré
dikációt, a hangosító mindenki 
számára hallhatóvá, tolmács segít
ségével a német és osztrák vendé
gek számára is érthetővé tette. 
Meghatódva néztem és hallgat
tam, ahogyan a vendégként érke
zett négy evangélikus lelkész, az 
ádventista lelkész egy-egy igével 
kérte Isten áldását a templom fel

épülésére, Nagyné Szeker Éva 
evangélikus és Kuti Géza keszt- 
hely-hévízi lelkészeinkkel közö
sen.

Az egyházmegye nevében Nagy- 
bocskai Tamás felügyelő meleg 
hangú köszöntő szavakat mondott. 
Képviseltette magát a helybéli ró
mai katolikus egyház is. Hévíz vá- 
ros polgármestere, Vértes Árpád is 
Isten áldását kérte templomépíté; 
sünkre, és segítségét ajánlotta fel. 
A Thpolcai Zeneiskola növendékei 
fúvós hangszereiken Haga Kálmán 
vezetésével egyházi énekeket ad
tak elő, és Berki Szilárd Reményik 
Sándor Kövek Zsoltára című ver
sével tette még emlékezetesebbé 
ez ünnepi alkalmat.

A Bíbó-gimnázium tornatermé
ben, szeretetvendégség keretében 
folyt a kötetlen beszélgetés, ahol a 
német, osztrák, magyar és külön
böző nemzetiségű és vallású test
vérek szeretettel, bizakodással és 
reménységgel beszélgettek a hévízi 
templom felépítésének szükséges
ségéről. Lelkemben csodálatos 
emlékekkel tértem haza az ünnep
ségről, Isten áldását kértem és ké
rem e nehéz, de nemes cél érdeké
ben végzett csodálatos munkához. 
Legyen áldás a két lelkész fáradsá
got nem ismerő törekvésén.

Burghardt Eta presbiter
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„Boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr, az a 

nép, amelyet örökségül választott.” Zsolt 33,12

VASÁRNAP Jézus tovább kérdezte tanítványait: 
„Hát ti kinek mondotok engem?” Péter így válaszolt 
neki: „Te vagy a Krisztus.” Mk 8,29-30 (Ézs 11,2; 
Zsolt 74,1-21; Lk 19,41-48; Róm 11,25-32; Zsolt 
69,1-22). Jézus kérdése nekünk is szól: Mi kinek 
mondjuk Őt? Számunkra ki Jézus Krisztus? Nekünk 
is ilyen egyértelmű Jézus váltságműve? Halálra mél
tó bűnösök Megváltója, Elveszettek Szabadítója. Az 
Ige, amely testté lett a világért és értem is.

HÉTFŐ „Tfe vagy szabadító Istenem, mindig benned 
reménykedem.” Zsolt 25,5 (Mt 7,7; Róm 11,1-15; 
ApCsel 27,1-12). Szabadság és reménység. Ez az 
ember két legnagyobb álma és vágya, hogy ezek bir
tokosa legyen. Isten szabadságot és reménységet 
ajándékozott a világnak Jézus kereszthalálában és 
feltámadásában. Mi is részesei lehetünk ennek a 
szabadságnak és reménységnek, ha hittel fogadjuk 
őt szívünkbe és életünkbe.

KEDD „Gondolj arra, hogy Istened, az Úr ad neked 
erőt.” 5Móz 8,18 (Fii 4,12-13; lKor 10,1-13; 
ApCsel 27,13-26.27,13-26). Gyengeség, betegség 
idején az ember érzi, hogy elhagyja az ereje, de még 
inkább tudja azt, hogy önmagunktól, önmagunkból 
képtelenek vagyunk erőt meríteni. Szükségünk van 
az erő forrására, az Úrra, aki megerősít minket na
ponként testileg és lelkileg egyaránt.

SZERDA [„Senki semmiféle módon ne vezessen fél
re titeket.” 2Thessz 2,3 (Mai 3,18; lKir 21,1-16; 
ApCsel 27,27-44). Az élet olyan, mint egy zegzugos,

__________________________________________
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zsákutcákkal teletűzdelt ösvény, amelyben meg kell 
találnunk az egyenes, célbavezető utat. Akkor nem 
tudunk eltévedni és nem tudnak eltéríteni, ha ma
gunk előtt látjuk a célt és azt, aki ott a célban vár 
ránk, az örök Istent.

CSÜTÖRTÖK „A testvéri szeretet legyen maradan
dó. A vendégszeretetről meg ne feledkezzetek.” 
Zsid 13,1-2 (Zak 7,10; Jer 16,14-17; ApCsel 
28,1-7). A szeretet tettek nélkül önimádóvá és fel- 
fuvalkodottá tesz. Ha megosztjuk másokkal, akkor 
áldott és maradandó lesz bennünk és embertár
sainkban.

PÉNTEK „Jézus Krisztusban van megváltásunk és 
bűneink bocsánata.” Kol 1,14 (Zsolt 105,5; Jer Sir 
1.1,12—21a; ApCsel 28,11-16). Bűnök bocsánata és 
megváltás. Ez a kettő szorosan összetartozik, hiszen 
ez Isten szeretetének kinyilatkoztatása Jézus Krisz
tusban. Aki ennek a bocsánatnak és megváltásnak a 
részese, azzal Isten Jézus által naponta megosztja 
szeretetét.

SZOMBAT „pál mondta: Semmit sem mondok 
azonkívül, amit Mózes és a próféták megjövendöl
tek: a Krisztusnak szenvednie kell és mint, aki első
nek támad fel a halottak közül, világosságot fog hir
detni a népnek és a pogányoknak.” ApCsel 
26,22-23 (Zsolt 22,28; Mt 23,34-39; ApCsel 
28,17-31). A napfelkelte meghozza a nappal, a vilá
gosság első fénysugarát. Jézus Krisztus is ilyen fény
sugarat hozott a világ és a mi számunkra halálával és 
feltámadásával. A remény fénysugarát.

János Zsuzsanna

„Több igazság”
M t 5,20

Az emberi igazság gyilkos igaz
ság. Az adok-veszek kapcsolaton, 
az „amilyen az adjon Isten, olyan a 
fogadj Isten” mentalitáson alapuló 
emberi igazság bűnre büntetést, 
hántásra bosszút, gyűlöletre még 
nagyobb gyűlöletet válaszol. Ez 
pedig lavinaelven működik. Ki
csiny hógolyóban indul el, s azután 
Mindent elsodró, pusztító érő lesz: 
Ez szörnyű. Ebből az igazságból 
nem kérünk.

Ahogyan nem kérünk abból az 
igazságból sem, amely a legkemé
nyebb üzleti világé. Ha ez az igaz
ság jut érvényre, nincs jövője az 
emberiségnek, hiszen a „nagy hal 
megeszi a kis halat” embertelen 
kapitalizmusa tönkre tesz min
dent.

A több igazságra vágyunk. Jézus 
pedig arról beszél, hogy a több 
igazság a megbocsátás, a megelő
legezett bizalom igazsága. Márpe
dig megbocsátásra olyan nagy 
szükség van, mint a falat kenyérre. 
Elgondolkodtató -  s nem mehe
tünk el emellett szó nélkül - , hogy 
az ember hét legfontosabb kérése 
közé sorolva a kenyérkérdés mellé

teszi Urunk a bűnbocsánat ügyét. 
Az senki számára nem kérdés, 
hogy kenyérre szükségünk van. 
Kenyér, táplálék nélkül elpusztu
lunk. De az sem lehet kérdés -  ta
nít Jézus - , hogy bűnbocsánat nél
kül nincs élet.

Isten életet kínál, amikor bűn
bocsánatot ad. De az élet nem in
dividuális kincs, amit magunkban 
megélhetünk. Az élet csak akkor 
élet, ha a másokhoz való viszony
ban éljük meg. Az élet csak akkor 
létezik, ha egy közösség része. Az 
élet csak akkor működik, ha nem 
szakad el egyik élő a másiktól, ha
nem az élő világ -  s benne az em
bervilág részének érzi, tudja, éli 
magát. Ha a megbocsátás az életet 
jelenti, akkor ezt az életet fenn-, és 
megtartani csak úgy lehet, ha elfo
gadom és továbbadom a bocsána
tot. Bocsánatból élek és bocsánat
tal élek.

A bűnös számíthat Isten bocsá
natára. Péterek, samáriai asszo
nyok, Saulusok, Augusztinuszok 
élete erről tanúskodik.

Működik ez? Nem inkább a far
kastörvények dirigálnak, s a kemé

nyeké a jövő? Lehet szép elméle
teket gyártani, lehet kegyes ideo
lógiákat fabrikálni -  de a kérdés 
az: működik-e? Működik-e a meg
bocsátás elmélete, megvalósítha- 
tó-e ez a gyakorlatban? Nem 
olyan, mint amit a szocializmusra 
mondtak keserű humorral: a léte
ző szocializmus nem működött, s a 
működő szocializmus nem léte
zett.

Úgy hiszem, sőt, úgy tapaszta
lom, hogy a létező bűnbocsánat 
működik. Ném látványosan 
ahogyan Isten országának1 (hatal
mának) valóságai sohasem látvá
nyosak és tűzijátékszerűek. De 
működnek. Isten hatalmának jele 
a bocsánat. Nem az a hatalmas, 
aki bosszút áll, hanem az, aki meg 
tud bocsátani. Működő valóság..., 
ennek, s csak ennek van jövője. 
Erőszakra, bosszúra épített éle
tek, csoportok, rendszerek eltűn
nek a történelem süllyesztőjében. 
De él az egyház -  amennyiben Is
ten hatalmának erőterében van: 
azaz bocsánatból él és bocsánattal 
él.

Ne utasítsuk el a nagy lehetősé
get: az Isten felkínálta bűnbocsá
natot és adjuk tovább.

Részlet Hafenscher Károly 
igehirdetés-gyűjteményéből

Protestáns lelkészi csendesna
pok voltak június közepén, a Re
formátus Egyház, „SOLI DEO 
GLORIA” konferenciatelepén Ba
latonszárszón, az Ökumenikus 
Evangélizációs Munkaközösség 
szervezésében. Közel kétszázan 
képviselték a hazai protestáns fe
lekezeteket (református, evangéli
kus, metodista, baptista).

Az igehirdetések, előadások, be
szélgetések fő témája -  az „Evangé
liumot az új évezred emberének” cím 
alatt -  a szekularizáció és a rejtőz
ködő ember volt. A szekularizáció 
mértékét egy táblázaton mutatták 
be, amely szerint az emberek 85%-a 
nem keresztyén, 15%-a tart vala
milyen kapcsolatot az egyházzal, 
de ebből csak mintegy 5% hívő ke
resztyén. Ez a meghökkentő adat 
az emberi oldal. A bűneset óta az 
ember igyekszik elrejtőzni Isten 
elől. Isten szemével nézve azonban 
a kérdést, azt mondhatjuk, hogy Ő 
lát valamennyiünket. Ó hívja a mai 
„Adámokat” és „Évákat” is: keres, 
és meg akar menteni. Az Ő kezé
ben futnak össze a szálak. Nemcsak 
a szalgúlis, hanem a szekuláris élet 
is az Ő hatalmában van. Egyik elő
adásban így hallottuk: >rA csatát a 
szekularizmus nyerte meg de a há
borút Isten fogja megnyerni. ”

A kérdés az, hogy ebben mi -  
papok, hívek, kereső lelkek -  
mennyiben tudunk részt venni. Mi 
az én dolgom ebben a kérdésben? 
Lényeges különbségek lehetnek a 
célhoz vezető úton, a módszerek
ben és az eszközökben. Az 
EGYETLEN BÁRÁNY meg
mentéséért folyik a küzdelem. Ó

Szárszó ’97
lehet, hogy nem akarja, nem segí
ti a megtalálását. Viszont akit mi 
(történelmi egyházak) nem talá
lunk meg, azt elviszik mások 
(szekták, agykontroll, NEW AGE 
stb.). Meg kell találnunk a módját, 
hogyan tudjuk „megszólítani”: a 
cinikusok pökhendiségét, a kétel
kedők akadékoskodását, a nézelő- 
dők tanácstalanságát, a kereső 
ember céltalanságát. Mi lehet az 
alapállásunk ebben a tevékenysé
günkben? Lehetünk-e optimis
ták? Baj-e, ha pesszimisták va
gyunk?

A záró előadás adott választ 
ezekre a kérdésekre: a „végső idő
ben” vagyunk -  CHAIROS -  és ez 
újfajta látást igényel. Nem lehe
tünk igazán optimisták, nem ma
radhatunk örökké pesszimisták, 
de válhatunk, formálódhatunk 
„posszibilistákká”. Ez olyanfajta 
hozzáállást jelöl, amely mentes a 
szélsőségektől, ugyanakkor számol 
azzal a lehetőséggel, hogy Isten 
beavatkozik az életünkbe. Ez a lá
tás úgy „él, értékel, tervez”, hogy 
abban helye van a Teremtő, Gond
viselő és Megváltó Istennek'. Talán 
ez a magatartás lehet figyelmet 
keltő a „posztmodem kor rejtőző 
gyermekének”. Korunk hívő, ke
resztyén „gyermeke” pedig azzal a 
józan reménységgel tekinthet elő
re, amely tudja: olyan Istenünk 
van, aki legalább egy lépésnyi utat 
mindig mutat övéinek (és erőt is 
ad annak megtételéhez). Sikerre 
nem, de eredményre számíthatunk 
munkálkodásunk nyomán.

Az „egy mondata” e konferen
ciának számomra a következő

volt: A  legfőbb érték az ember (Is
ten szemében)! Ebbe érdemes 
„befektetni”, minden egyéb befek
tetés porrá lesz. Az EGY ELVE
SZETTET kell megkeresnünk, 
megtalálnunk, megmentenünk.

Isten országában a legnagyobb 
szám, az egy.

Kapi Zoltán

A Magyar Hangszerész 
Szövetség által javasolt 

orgonaépítők listája 1997-ben
Albert Miklós orgonaépítő 
9030 Győr, Bodzás u. 10.
Tel.: 06-96-332-322
Aquincum Orgonagyár
1143 Budapest, Hungária krt. 77.
Tel.: 252-9377
Békés-Kau-Mészáros 
Orgonaépítő Kft.
2010 Dunakeszi, Táltos u. 2.
Tel.: 06-1-271-9503
Jáky orgonaműhely 
9026 Győr, Ady Endre u. 41.
Tel.: 06-96-324-549
Kohlmann Tamás orgonaépítő 
6726 Szeged, Lövölde u. 211.
Tel.: 06-62-435-299
Paulus Frigyes orgonaépítő 
2040 Budaörs, Naphegy u. 26.
Tel.: 06-23-440-997
Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra 
7630 Pécs, Buzsáki u. 37.
Tel.: 06-72-239-603
Váradi és Fia aranykoszorús
orgonaépítő üzem
1102 Budapest, Hölgy u. 37.
Tel.: 262-3667 
Alapítva: 1920.

.  A VASÁRNAP IGÉJE
PORSÁTORBAN, D E  H IT  ÁLTÁ L
Zsid 11,1-10

Jeruzsálem pusztulására emlé- 
I kezünk a Szentháromság ünnepe 

utáni 10. vasárnapon az egész ke- 
resztyénséggel együtt.

Sokan várják ma a földi Jeruzsá
lem újrafelépítését. Azt gondolják, 
akkor jön majd el az Isten országa. 
Pedig Krisztus országa már itt van! 
Hit által ebbe az országba költö- 

I zött Ábrahám. „Sátrakban lakott 
I Izsákkal és Jákóbbal, mert várta 

azt a várost, amelynek szilárd alap
ja van, amelynek tervezője és alko
tója az Isten.” Nekünk, az Isten
ben hívő Ábrahám utódainak sem 
attól kell megrémülnünk, hogy el
pusztult a templom, sem attól, ha

Iújra felépül. Isten maga a tervező
je és alkotója annak a városnak, 
mely Ábrahámnak, a hit ősatyjá- 
I nak és utódainak öröksége.

I Sokan ma látható jeleket vár
nak, s félelmek közt élnek. Aggód
va figyelik, mi történik Izráel terü
letén. Ábrahám, Izsák és Jákob a 
sátrakban is biztonságban élt. 
Mert Isten szilárd ígéretére ha
gyatkoztak. Sőt, reménykedve vár
ták a bemenetelt az Isten által ké- 

I szített városba.

I Bizony, a hit -  ha az igaz Isten 
ígéreteire épít -  elvégzi azt, hogy a

I1 ma embere is olyan bizonyosság
ban és biztonságban éljen, mint a 

r hit ősatyjai. Ők nem a látás embe
rei voltak. Nem láthatókat keres
tek. De hitték, hogy Isten láthatat
lan világát meglátják tulajdon sze
meikkel. Teljes bizonyosságot 
nyertek a hit útján erről.

Ezért mi sem szégyenkezünk, 
hogy nincs itt maradandó váro
sunk. Amiatt sem szégyenkezünk, 
hogy itt csak porsátorunk van. Ak
kor sem szégyenkezünk, ha koráb
ban is jönne értünk a mi Urunk, 
hogy láthatatlan világába hívjon 
bennünket. Aki bizonyosságot 
nyert arról, hogy Isten szemében 
kedves, boldogan sátorozik itt, 
mert az Isten által megtervezett és 
megépített várost várja.

Kétezer közeledtével megsoka
sodtak a várakozások a látható je
lek iránt. Sokak szeme figyel így a 
földi Izraelre. Aid azonban hisz Is
tennek, az élő Úrnak, az tudja mi

az igazság. Krisztus, a mi igazsá
gunk előre ment, hogy helyet ké
szítsen nekünk. Oda visz, hol sok 
hajlék van. Olyan hajlék, amely 
miatt nem kell háborúzni.

Igaz az ő kijelentése minden 
tévtanítóval szemben: az én orszá
gom nem e világból való. Aki hisz 
Őneki, az biztos úton eljut Isten
hez, és semmiképpen nem csalat
kozik reményében. Bizony, boldog 
az a nép, kinek Istene az Úr, az a 
nép, melyet örökségül választott 
magának. Boldog nép az, akik 
hisznek Isten szavának, testté lett 
Igéjének Jézus Krisztusnak. Mert 
a hit ősatyjaival együtt meglátják a 
mennyei Jeruzsálemet. Ezt a Jeru
zsálemet és benne a templomot 
nem kell újra felépíteni. Már léte
ző az Isten tökéletes Jeruzsálemé. 
Birtoklásáért nincs földi harc, öl
döklés. Sőt maga az Isten Fia lett 
az áldozati bárány, hogy higgyük 
ezt, s meg ne tévedjünk. Ö hív: Jöj
jetek én Atyámnak áldottai, s örö
köljétek az országot! Indulj hát a 
Szent városba! Örökös vagy! Ra
gadd meg hittel örökséged!

Pintér Mihály

IMÁDKOZZUNK!

„Segíts Jézus, hitben járni, nem 
hátrálni! S ha itt utam véget ért, A 
menny boldog seregében adj részt né
kem Értem hullott véredért.” (Ék 526.
4. v.)

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE 
UTÁNI 10. VASÁRNAP a liturgikus 
szín: zöld. A délelőtti istentisztelet ol- 
tári igéje: Lk 20,9.19; az igehirdetés 
alapigéje: Zsid 11,1-10. HETI ÉNEK
REND: 460,323.

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELE
TET közvetít a Magyar Rádió a Kos
suth adó hullámhosszán augusztus 17- 
én, vasárnap de. 10.05 órakor az oros
házi evangélikus templomból. Igét h ir
det: Ribár János esperes.

Evangélikus Rádiómisszió: 18.00-tól 
a 41 m-es rövidhullám, 7355 kHz.

augusztus 2„ szombat: Missziói ne- 
gyedórh -  B áR ntúéífk 'iitó tá '." ''''

augusztus 3., • vásárnál»* Áhítat Er
délyből -  Fóris Katalin.

Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 
19.

IS T E N T IS Z T E L E T I R E N D
Budapesten, 1997. augusztus 3.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Bálintné 
Varsányi Vilma; de. 10. (német) Dietrich 
Tiggemann; de. 11. (úrv.) Hafenscher Ká
roly; du. 6. dr. Zsigmondy Árpád; II., Modo- 
ri u. 6. de. fél 10. Csizmazia Sándor; Pesthi- 
degkút, II., Ördögárok u. 9. de. fél 11. Tóth- 
Szőllős Mihály; Békásmegyer, III., Víziorgo
na u. 1. de. fél 9. Gálos Ildikó; Csillaghegy,
IH. , Mátyás Idr. u. 31. de. 10. Gálos Ildikó; 
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.) Bolla Árpád; de. 11. (úrv.) dr. Hafen- 
scher Károly; du. 6. dr. Hafenscher Károly; 
VII., Városligeti fasor 17. de. 11. (úrv.)....;
du. 6.... ; VIII., Üllői út 24. de. fél 11. Kertész
Géza; VHL, Rákóczi út 57/b. de. 9. (szlovák) 
Cselovszky Ferenc; VIII., Karácsony S. u. 
31-33. de. 9. Kertész Géza; VHL, Vajda P. u. 
33. de. fél 10. Zászkaliczky Pál; IX., Thaly 
Kálmán u. 28. de. 11. dr. Rédey Pál; Kőbá
nya, X., Kápolna u. 14. de. fél 11. Zászkalicz
ky Pál; X., Kerepesi út 69. de. 8. Thmásy Th- 
másné; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. 
(úrv.) Szeverényi János; de. 11. (úrv.) Szeve- 
rényi János; du. 6. Ferenczy Erzsébet; XI., 
Németvölgyi út 138. de. 9. Ferenczy Erzsé
bet; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. 
de. 9. Hafenscher Károly; Budahegyvidék, 
XII., Tbrcsay V. u. 11. de. 9. (úrv.) Böröcz 
Enikő; de. 11. (úrv.) Bolla Árpád; du. fél 7. 
Kézdy Pál; XUI., Kassák L. u. 22. de. 10. ifj. 
Kendeh György; XHL, Frangepán u. 43. de. 
8. ifj. Kendeh György; XIV, Lőcsei út 32. de.
II. (úrv.) Ihmásy Thmásné; XIV, Gyarmat u. 
14. de. fél 10. Ihmásy Thmásné; Pestújhely,
XV, Témplom tér de. 10. Rafael József; Rá
kospalota, XV, Régi Fóti út 73. (Nagytemp
lom) de. 10. (úrv.) Szabó István; Rákosszent
mihály, XVI., Hősök tere 11. 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, XVII., Ifessedik tér de. 9. (úrv.) 
Péter Attila; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 
146. de. 9. Marschalkó Gyula; Rákoskereszt
úr, XVII„ Pesti út H l .  de. fél 11. (úrv.) Pé
ter Attila; Rákosliget, XVII., Gázon Gy. u. 
de. 11. (úrv.) Marschalkó Gyula; Pestszent- 
lőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. Missu- 
ra Tibor; Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 
83. (ref. templom) de. háromnegyed 8. Mis- 
sura Tibor; 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 Sá
muel; Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11. Le- 
hoczky Endre; Budafok, XXII., Játék u. 16. 
de. 11. Solymár Gábor; Budaörs, (ref. ima
ház) de. 9. Endreffy Géza; Törökbálint (ref. 
templom) du. 3. Endreffy Géza.

ISTENTISZTELETEK 
Á BALATON PARTJÁN

Alsódörgicse: de. 11.; Balatonakali: de. 
fél 10.; Balatonaliga: du. 6. (Club Aliga terü
letén lévő templom); Balatonalmádi: (Baj- 
csy-Zs. u. 25.) du. 4.; Balatonboglár de. 9.; 
Balatonfenyves: du. 6.; Balatonlelle: de. fél 
11.; Balatonszárszói de, 12- (német);, Fo
nyód: du. 4.; Keszthely: de. 11.; Kőröshegy: 
dir.' 3r;'Mencshely: de. II.; ’Nemesleányfalu: 
du. 2.; Siófok: de. fél 10. (német), de. 11. 
(magyar); Szentantalfa: de. 10.; Zamárdi: 
(Aradi u.) du. 4.; Zánka: de. 9.

HAZAI ESEMÉNYEK
FELHÍVÁS

Kétjük a lelkészeket, hogy 1997. ok
tóber 23-a és 31-e között történő jelen
tős gyülekezeti eseményeket -  hangver
senyeket, kiállításokat, kulturális ren
dezvényeket, előadás-sorozatokat, ta
lálkozókat stb. -  augusztus 25-ig je 
lentsék Trajtler Gábor egyházzenei 
igazgatónak (címe: 1052 Budapest, 
Deák tér 4.), hogy e rendezvények be
kerülhessenek az 1997. évi Országos 
Protestáns Napok programfüzetébe.

A debreceni református nagytemp
lom új, hatvan regiszteres orgonájának 
megépülte alkalmából zenés áhítat so
rozatot rendeznek. Ennek keretében 
augusztus 3-án, vasárnap 18 órai kez
dettel I tq jtler Gábor orgonaművész 
Clerambault-, Bach-, Dupre- és Liszt
műveket játszik.

A Duna Televízió SZEGLETKŐ cí
mű protestáns magazinja legközelebb 
augusztus 7-én, csütörtökön 15.50-kor 
jelentkezik. A műsor a genfi ökumeni
kus központot mutatja be. (Ismétlés: 
augusztus 10-én, 7.05.) Szerkesztő- 
műsorvezető: Fabiny Tamás. Ugyan
csak a Duna Televízióban kéthetente 
szombaton 14.15-kor (ismétlés: vasár
nap, 7.40) Protestáns világ címmel ne
gyedórás hírműsor látható.

MISSZIÓI HÉT
Szenvedély- és lelkibetegek részére
az Evangélikus Egyház Lelki Segély 

Szolgálata, az EKE és a Tisztaforrás 
alapítvány rendezésében, 1997. szep
tember 8-án déltől szeptember 13-án 
délig.

Helye: Béthel Missziói Otthon, 2081 
Piliscsaba, Széchenyi u. 8-12. Jelentke
zés: A fenti címen Varga Gábor gond

noknál postán vagy telefonon: 06 (26) 
375-218.

Várjuk alkoholisták, neurotikusok, 
gyógyszerfüggők, kényszerképzetektől 
gyötrődök stb. jelentkezését.

Étkezési hozzájárulás: 4000,- Ft/fő 
(+  ha szükséges, mosatási díj)

Befizetés a helyszínen rendezhető.

IKLAD
A lelkészi hivatal telefonszámának 

közlésébe hibás szedés került be. A he
lyes telefonszám: (28) 403-296.

SZÜLETÉS
Dr. Foltin Brúnó péteri lelkésznek és 

feleségének, Antal Klárának, 1997. 
július 9-én Fanni nevű második leá
nyuk született.

HALÁLOZÁS
Megrendült lélekkel, de Isten irgal

mában bízva tudatjuk, hogy Brebov- 
szky János pilisi lelkész életének 36. 
évében elment közülünk.

Hamvait istentisztelet keretében he
lyezzük el 1997. augusztus 2-án de. 11.' 
órakor Budapesten, a Kelenföldi 
Evangélikus Gyülekezet templomában 
(XI., Bocskai ut 10.).

Köszönettel vesszük, ha a megemlé- 
kezők virágok helyett, koszorúmegvál
tás címén adományokat a gyülekezet 
templomának renoválására utalják át. 
(Evangélikus Egyházközség, 2721 Pilis, 
Kossuth u. 34. Számlaszám: 11742238- 
20021726.)

Apróhirdetés
A Kelenföldi Egyházközség irodavezetőt 

alkalmazna. Jelentkezni lehet írásban au
gusztus 20-ig (1114 Budapest, Bocskai út
10.).

Használt orgonasípsorok és mechanikus 
alkatrészek jutányosán eladók. Sipos, 06-30- 
477-168.

Móricz Zsigmond körtéren, diákfiú részé
re, telefonos lakásban albérlet kiadó. Tel.: 
Érd (34) 371-595 (esti órákban).

Gyászruha és kellékbolt. Bp. V, Bárczy 
István u. 10. Tel.: 117-1659 (Deák tér mö
gött).

TORONYÓRA-KÉSZÍTÉS, FELÚJÍTÁS! 
Harangjáték-, haranglengető- és vezérlőóra- 
készítés. 85 év tapasztalata és világszínvonalú 
elektronika. Ötéves garanciával.

Óragyártó üzem: Konkoly József, 1102 
Budapest, Állomás u. 14. Tel./Fax: 260-7065, 
06 (30) 492-915.

GOMBOS LAJOS 
aranykoszorús harangöntő mester

2162 örbottyán, 
Rákóczi út 119. Pf. 3. 
Ttlefon: 06/28-360-175 
Budapesti iroda:
XIII., Jász U.60/B 
Telefon: 330-6394

E vangélikus
É tet (§ |j|rj)

A Magyarországi 
Evangélikus Egyház hetilapja 
Felelős szerkesztő 
és kiadó: TÓTH-SZÖLLŐS MIHÁLY 
Szerkesztőség és kiadóhivatal 
1085 Budapest, Üllői út 24. 
Telefon/fax: 117-5478; 117-1108 
Árusítja a  Kiadóhivatal és a 
Magyar Posta RT.
Index: 25 211 ISSN 0133-1302 
Szedés:
Fényszedő Központ Kft.
(970031/20)
Nyomás: rotációs ofszetnyomás 
720 030 Petőfi Nyomda RT, 
Kecskemét 
Felelős vezető:
SZABADOS TIBOR mb. vezérigazgató

Előfizethető az Evangélikus Élet 
Kiadóhivatalban közvetlenül vagy 
postautalványon.
Előfizetési díj belföldön: 
fél évre 1040 Ft, egész évre 2080 Ft 
Előfizetési díj külföldön: 
szomszédos országokban: egész 
évre 4500 Ft (postázással együtt), 
más országokban (nyugaton): 
egész évre 45 USD (68 DEM) 
légipostával: 66 USD (99 DEM) 
Csekkszámlaszám: 
11708001-20204127 
Beküldött kéziratokat nem őrzünk 
meg és nem adunk visszal

A Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat a magyar karitatív szervezetek 
közül elsőként szólította meg adományozóit és kérte támogatásukat a kelet- 
közép-európai árvízkárosultak megsegítésére.

M ár az első hét végén több mint félmillió forintot tudott átutalni a Szere
tetszolgálat gyorssegélyként a lengyel rászorulóknak. A már befolyt, illetve a 
folyamatosan érkező adományokból fertőtlenítő- és tisztítószerekre, a tanév
kezdéshez szükséges iskolai tanszerekre, és a hajlék nélkül maradt idős, be
teg emberek és nagycsaládosok pillanatnyi szükségleteik fedezésére j u t  Az 
adományok célba jutásának elősegítésére a Szeretetszolgálat tárgyalásokat 
kezdeményezett a válságövezetben munkálkodó lengyel partnerszervezetével 
a Lengyelországi Ökumenikus Tanáccsal. A megbeszélésen a Szeretetszolgá
lat javaslatot tett egy közös segélyakció kidolgozására.

Jelenleg a legfontosabb munka pillanatnyilag a kárfelmérés, ezért a Ma
gyar Ökumenikus Szeretetszolgálat felajánlotta, hogy a helyszínre küldi egy, 
a katasztrófahelyzetek elhárításában és az újjáépítésben tapasztalatokat 
szerzett munkatársát, aki már korábban is bizonyította szakértelmét Bosz
nia-Hercegovinában és Csecsenföldön.

A Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat továbbra is számít az együttérző 
magyar lakosság támogatására és továbbra is váija önzetlen adományaikat a 
10 10 20 93 - 3003 3003 - 00000000 számlaszámon.
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A megbocsátás hiánya a világot taszította 
nyomorba. Kérésem hozzád ez: Fogadd el 

Istentől egész életedre a bocsánatot. 
Megkaphatod. -  Fojtogató gyűlölet 

helyett pedig éltess -  Megbocsátással.
Ordass Lajos

" A TARTALOMBÓL
... HOGY SZÓT ÉRTSÜNK

EGYMÁSSAL”

PROTESTANTIZMUS 
ÉS HUMANIZMUS

„TANÍTVÁNYKÉNT TANÍTANI -  
TANÍTVÁNYOK TANÍTÁSA”

A magyar nemzeti összejövetel résztvevői

K ED VE S T E S T V É R E IN K !
Az évszázad legnagyobb árvizeként említett természeti pusztítás nagy károkat okozott a szomszé

dos országokban. Emberek százezrei váltak hajléktalanokká.
Segítségükre siet Európa szinte minden országa, köztük az egyházak is.
A Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat folyamatosan küldi természetbeni és pénzbeli adomá

nyait.
Bizalommal kérjük az Egyházközségek Elnökségeit, hogy az árvízkárosultak segítségére -  első

sorban lengyel testvéreink támogatására -  1997. augusztus 31-ig, egy vasárnap perselyét ajánlják 
fel, erre a célra tartott gyűjtésük adományával együtt. Az összeget az egyházmegyei pénztáron ke
resztüljuttassák el az Országos Egyházunk központjába. Innen egy összegben küldjük tovább a rá
szorulóknak.

Támogató szeretetüket s adományaikat a kárt szenvedettek nevében előre is köszönjük.
Budapest, 1997. július 24.

Erős vár a mi Istenünk!
D. dr. Harmati Béla s.k. D. Szebik Imre s.k.

püspök püspök

Fiatalok állnak be a sorba
Lelkészavatások (1.)

Elkezdődött!... Mint minden évben a Hittudomá
nyi Egyetem tanévzárója után, idén is sorban jelent
keztek a szigorlaton sikeresen túljutott lelkészjelöltek 
illetékes püspöküknél, hogy kérjék felavatásukat. 
Mindkét kerületben egy-egy avatással kezdődött az 
idei sor -  ezután következnek még a többiek.

Budapest XVI. kerületében a Cinkotai Gyüleke
zetben volt az első örömünnep. Ebben a gyülekezet
ben egy évvel ezelőtt is volt lelkészávatás és most új
ra. Szép biztatás ez a cinkotai ifjúságnak! A lelkész
családnak is örömünnepe volt ez a nap. Blatniczky 
János Dániel, a Cinkotán majd egy évszázada szol
gáló papi család „soron következő” tagja állt az oltár 
elé, hogy áldást véve elindulhasson lelkészi szolgálata 
útjára. Jezsovics Pál, Blatniczky Pál, Blatniczky Jenő 
után most Blatniczky János, az édesapa következik a 
sorban és az ötödik generáció lépett be a szolgálatba 
János Dániel felavatásával.

Dr. Harmati Béla püspök erre gondolt, amikor ige
hirdetését azzal kezdte, hogy „nemzedékről nemzedék
re visszhangozták ezek a fa lak” az ősök igehirdető sza
vát. Textusa 2Tim 2,4 verse volt és a „rád bízott kincs”- 
ről szólott. Az egyház nem gazdag anyagiakban, még

is kincset bízunk rád, ez a drága kincs Istentől van és 
szolgálatra adatott. Isten eljött Fia képében, testet öl
tött, ez a hír belső, lelki-szellemi gazdagításra való. 
Segíts ezt a kincset szétosztani. Sok és nagy lehetőség 
van erre és ez a kincs gazdagságából származik. A 
Szentlélek által végezhető el ez a szolgálat. Ahol szol
gálatodat elkezded -  Tótkomlóson - ,  ott erre bőven 
lesz lehetőség az óvodától a szeretetotthon lakóiig, 
pásztorolni a legkisebbeket és a legidősebbeket.

Család, gyülekezet szeretete vette körül az indulót, 
különösen is az ifjúság csoportja, akik „együtt nőttek 
fel” a most felavatott testvérükkel.

A Budavári Gyülekezet volt a második, ahol új lel
kész avatására kerülhetett sor. Kőháti Dorottya a 
gyülekezet fiatalja állt az oltár előtt, hogy kapjon út
mutatást Isten igéjéből és áldást az útra, melyen elin
dul. A gyülekezetben ifjúsági csoportban kereste Is
tent, de még inkább igaz, hogy Isten kereste őt.

D. Szebik Imre püspök igehirdetésének alapigéjéül 
azt választotta, ami Dorottya keresztelésénél hang
zott el: „Én az Úr, elhívtalak az igazságért, én fogom a 
kezedet. ” (Ézs 42,6)

Az édesanya imádsága meghallgattatásra talált, a 
gyülekezetben hallgatott sok igehirdetés mind hatott 
rád, mégis titok marad, hogyan hívott el az Úr. Az bi
zonyos, hogy egyetlen lehetőség: erre igent mondani! 
Akiket elhív az Úr, azoknak szolgálni kell, s te ezt a 
különleges lelkészi életformát választottad. Ez a 
mondat: „én fogom a kezedet”, azt jelenti, ha lesznek 
is nehéz órák, feladatok, de Ő meg akar őrizni a hit
ben, a szolgálatban, az üdvösségben a Jézus Krisztus 
érdeméért. így leszel ajándék az egyháznak, gyüleke
zeteknek, mert Isten követeinek szolgálata nyomán 
teljed a világosság, megbékélnek az emberek és a sze
lídeké marad a föld.

A női lelkészi szolgálat megbecsülése és a szeretet 
mutatkozott abban, hogy a vasárnap délelőtt ellenére 
is sok lelkész vette körül az oltár előtt az új testvért és 
a megerősítő áldással (confirma) bocsátották el a 
szolgálatba.

Kőháti Dorottya teológus éveiben is szerette a kö
zösséget, a közös utakat, a tavaszi passiós körutakat. 
Érdekes, hogy fővárosi létére inkább a vidéket ismer
hette meg és szupplikációs szolgálatai is inkább vidé
ken voltak. Saját gyülekezetében nem sikerült egyszer 
sem szolgálnia, annál jobban örült annak, hogy első 
segédlelkészi helyeként* a budavári gyülekezetbe ka
pott kihelyezést, így most ezen a szószéken lehet majd 
„ajándék” a saját gyülekezet számára.

T.

GRAZ 1997

A keresztyén egység esélye és még fennálló akadályai
A grázi II. Európai Ökumenikus 

Nagygyűlés hangulatában is kifeje
zésre juttatta az összetartozás bel
ső, szívszerinti igényét. A belváros 
árkádos utcáin egy-egy házból es
ténként taizei énekek csendültek 
fel, máskor gitár kísérte alkalmi 
együttesek biztattak Jézus 
követésére, s ezzel a keresz
tyén egységre is.

Az egységre törekvés, 
egymás kezének keresése 
jutott kifejezésre vala
mennyi programban. Ez al
kalommal mégis ebben a té
makörben elhangzott elő
adásokra szorítkozom be
számolómban.

Sokak elismerését kiváltó, 
színvonalas előadást tartott 
az örmény főpásztor /. 
Karekin, minden örmény ka- 
tolikosza. Referátumában 
idézte Diognetust, aki az el
ső századok keresztyénéiről 
ír levelében. Elemezve ki
sebbségi helyzetüket, meg
állapítja, hogy tisztességes 
állampolgárok voltak, töb
bet tettek a rászorultakkal, 
mint a törvény előírt. Meg
osztották asztalukat az éhe
zővel. Sokakat gazdagítot
tak, bár maguk szegények 
voltak. Gyalazták őket, de 
ők áldással viszonozták 
megszégyenítésüket.

Hangsúlyozta a keresz
tyének közös felelősségét az éle
tért, az erkölcsi rendért, Isten te
remtett világáért.

II. Alekszij patriarcha legna
gyobb fájdalomként a prozefitiz- 
must említette, amely alatt az or
todox közösségekből kiváló hívek 
elveszítését értette, köztük a görög 
katolikus -  ortodox egyház közti 
megoldatlan helyzetet is érintve.

Nehéz volna valamennyi elő
adást itt felsorolni, összefoglalóan 
szóljunk arról, melyek az egyházak 
egységének akadályai és milyen 
esélyekkel számolhatunk.

Lassúk elsőként az akadályokat.
Mind ez ideig nem történt meg 

az egyes egyházak azonos értékű 
kölcsönös elismerése. Elsősorban 
római testvéreink látják e kérdést 
nehéznek.

Bár a korábbi eretnek vagy sza- 
kadár kifejezés törlést nyert az 
ökumenikus szóhasználatban -  
nagy örömünkre -  a protestáns 
egyházak „egyházi közösségként” s 
nem egyházként szólíttattak meg. 
Vélem, a harmadik évezred e kér
dést is megoldja, mert a jó szán
dék, egymáshoz közeledés felerő
södött az utolsó évtizedekben. Ez 
a tény önmagában jelzi az egyház 
egységéért érzett növekvő felelős
séget. Katolikus-evangélikus vi
szonyban különösen biztató jel a 
megigazulás tanításáról kiadott 
együttes állásfoglalás.

Másik jelentős akadály az egy
ség útján az úrvacsorái közösség hi
ánya.

Bár híveink részéről mind pro
testáns, mind katolikus részről 
erőteljes a vágy az Úr asztalánál 
való közös kenyér, a kegyelem ke
nyerének együttes megtörésére, a 
hivatalos állásfoglalás még várat 
magára.

Nem is nagygyűlések feladata 
ilyen döntő kérdésben való meg

nyilatkozás -  ezért a csalódottság 
megalapozatlan -  de Gráz bizo
nyosan felerősítette a communio 
örömében való közös részesedés 
jogps hitbeli igényét.

Ószintén reméljük, hogy a köl
csönös azonos értékű elismerés

ményező jelnek tartjuk ezt az is
tentiszteletet, amely siettetheti az 
egyházi, dogmatikai és jogi korlá
tok megszüntetését.

Teremtett világunkért való közös 
felelősség együttes cselekvésre 
késztet bennünket (kömyezetvé-

Egyházak vezetői az ünnepélyes megnyitón

magával hozhatja az Úr szent va
csorájának közös ünneplését is.

Akadályként kell említenünk a 
különböző tradíciók, liturgikus ha
gyományok egyházjogi megközelíté
sének sokféleségét. Bár ez utóbbi, 
jelentőségében sokkal kisebb, 
mint a korábban említettek, még 
sem lehet feledni.

A „megbékélt sokféleség” öku
menikus elgondolása, elnevezésé
ben is erre utal. A „konciliáris egy
ség”, az az egy nagy közös zsinat 
tartása és a főbb kérdésekben kö
zös állásfoglalás elfogadása az ígé
retes jövő feladata.

Az egység akadályainak töredé
kes felvázolása után lássuk az egy
házak egységének esélyeit.

Szabad újra emlékeztetnünk ar
ra az ígéretes tényre, hogy közös 
Bibliánk van. Ennek az isteni igé
nek az együttes olvasása, hirdetése 
megelevenítő, az egység forrása, 
melyet a Szent Lélek munkál ben
nünk.

Közös egyetemes hitvallásaink 
együtt vallanak az Atyáról, mint 
Teremtőről, a Fiúról, mint közös 
Megváltóról és a Szent Lélekről, 
mint az egyház, a hit és az új em
berség létrehozójáról. Ezért egyre 
gyakoribbak a közös ige liturgiás 
istentiszteleteink szerte Európá
ban, ideértve közös esküvők és te
metések alkalmával tartott isten
tiszteleteinket is.

Ismételten utalnunk kell arra a 
híveink részéről megnyilvánulp 
kezdeményezésre, amely az Úr 
szent vacsorájának közös vételét 
sürgeti. Grázban ennek egyik jele 
volt az evangélikus Kreuz-Kirche- 
ben/Kereszt-templomban tartott 
ökumenikus úrvacsorái istentiszte
let katolikus lelkész és nagyszámú 
hívő részvétele mellett.

Az alkalom nem szerepelt a hi
vatalos programban. Bátor kezde-

delem) éppúgy, mint egy-egy or
szág társadalma emberségesebb 
arculatának kialakítása is közös 
feladatunk.

ígéretes kezdeményezésnek ér
telmezzük a milánói érsek, Martini 
atya grázi bejelentését, amely sze
rint elképzelhető egy közös zsinat 
tartása. Ennek előkészítése azon
ban sok feladatot foglal magában 
és hosszú utat kell még megtenni 
odáig»

Ide tartozhat a pápai hivatal új 
értelmezése is. Szabad érte mind
nyájunknak imádkozni.

Ismételten hangsúlyt kapott az 
ökumenikus kapcsolatok erősíté
sében a személyes beszélgetések 
fontossága, amelyen keresztül 
egymás jobb megismerése, a ne
hézségek bátor vázolása, víziók 
sejtésszerű artikulálása történhet. 
Metjünk őszintén nyitottak, me
részen önkritikusak lenni az igaz
sághoz ragaszkodás és a szeretet- 
ben szólás kettős kötelezettségé
ben.

Ilyen vízió fogalmazódott meg 
Grázban, a nemzeti találkozón, Bé
kés Gellért bencés testvérünk ajkán, 
amikor arról szólt, hogy egy napon 
beszélhetünk majd római, witten
bergi, genfi, canterbury katoliku
sokról a hagyomány tiszteletben 
tartása mellett?! Természetesen 
más elnevezés is elképzelhető. A 
sokszínűség gazdagít, a lelki-hitbe
li egység erősít.

Mindnyájunk közös Ura, Jézus 
Krisztus pedig nem csak őrzi, de ve
zeti is egyházát, míg egy napon 
szemtől szembe, meglátjuk, ahol le
omlik minden tanbeli válaszfal, ha
gyománybeli akadály és felfogásbeli 
különbség köztünk, mert O lesz 
minden mindenekben.

Addig is keressük egymás kezét a 
közös imádságra!

D. Szebik Imre

P aks  és a z  E v a n g é lik u s  G y ü le k e ze t
Az I. Országos Evangélikus Találkozó 1997. augusztus 23-24-én  

lesz Pakson. Ennek előzményeként közöljük alábbi sorainkat.

Paks 20 000 lakosú, szép fekvésű 
kisváros Budapesttől délre 110 
km-re a Duna mentén. Már a ró
mai korban is ismert település volt 
ezen a helyen Lussonium néven. 
Paks neve 1333-ban jelent meg 
először írott formában.

1982-től itt működik az ország 
egyetlen atomerőműve, melynek 
idetelepítése jelentős lakosságnö
vekedést, fejlődést hozott a város 
életében. A  Paksi Atomerőmű Rt. 
a sport, a kultúra, az iskolák és az

egyházak támogatását is felvállal
ja. 1996-tól a Nemzeti Sportváros 
kitüntető címet viseli a város.

A létszámában legnagyobb ró
mai katolikus egyház mellett fon
tos szerepet tölt be a város életé
ben a mintegy 2000 lelket számláló 
evangélikus közösség is, jó testvéri 
együttműködésben a kisebb refor
mátus gyülekezettel. Az evangéli
kus gyülekezet Sztáray Mihály mű
ködésé nyomán 1550 körül alakult 
meg. A  török kiverése után csak 12

evangélikus család maradt Pakson. 
A tervszerű német betelepítés 
(1720-1730) után Paks és a gyüle
kezet is gyors fejlődésnek indult.

Jelenlegi nagyon szép templo
munk 1884-ben épült neoklasszi
cista stílusban. 1982-ben a lebon
tott régi parókia helyett új lelkész
lakást épített a gyülekezet. 1991- 
ben jelent meg a gyülekezet életé
ről Sólyom Károly egyháztörténeti 
munkája: „Egy evangélikus gyüle
kezet a Duna partján” címen.

A gyülekezet és a város nagy 
szeretettel várja és fogadja most 
1997-ben az I. Országos Evangéli
kus Thlálkozó résztvevőit.

Szabó Vilmos Béla 
a paksi gyülekezet lelkésze
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„FOLYTATÁSA KÖVETKEZIK”

Egy g yerm ek kere s i o tth o n á t
10. rész

Amikor megérkeztünk Új-Guineába, óriási ünnep
léssel fogadtak bennünket. Mintha csak a virágok, a 
gyümölcsök, az erdő, a hegyek, és Ginger, a missziói 
állomás kutyája mind nekünk örültek volna. A lányok 
banánt, kókuszdiót, üveggyöngyöket és szatyrokat 
hoztak. Táncoltak nekünk, és virágot szórtak ránk. 
Gudrun meg is jegyezte, hogy az ember Új-Guineá- 
ban is el lehet kényeztetve.

Az öröm és ünneplés után azután elkezdődött a 
mindennapok élete. Végtére is azért jöttem vissza, 
hogy dolgozzam. Az első munkám az volt, hogy 
Raongból a „Nyereg-hegy”-i missziós állomásra köl
töztem. Ez az állomás Raong fölött, a Nyereg-hegyen 
épült, és nagy jelentősége volt az új-guineai misszió 
történetében.

Megtapasztalhattam a mondás igazságát: minden 
kezdet nehéz. Gudrun azonban nem sokat vett észre 
mindebből. Ott volt a kert, amit fel kellett fedeznie, 
és a szomszédok, akikkel össze kellett barátkoznia. 
Mindez érdekes és vidám feladat volt számára, de ta
lán a legérdekesebb mégis a főzés volt. Itt a legtöbb 
ételt szabad tűzön, bádog-edényben főzték, mert a 
konyhában nem volt tűzhely. A krumplit az izzó pa
rázsba ágyazták, míg meg nem puhult. A bambuszt 
spenóttal töltötték, és úgy szabad tűzön sütötték meg. 
Nekem nem nagyon volt kedvem a körülményes fő- 
zőcskézéshez, és hamarosan sikerült beszereznem egy 
tűzhelyet a missziói állomásra. A „Szimbang” elhozta 
a legközelebbi kikötőig, ahonnan egy terepjáró szállí
totta tovább. Bár ettől kezdve nem volt füstös íze az 
ételnek, Gudrun mégis nehezen szokott újra hozzá az 
itteni ételekhez.

Az iskolai oktatáshoz viszont egyáltalán nem tudott 
hozzászokni. Pedig-most,'hogy hatéves» lett, ez igen » 
fontossá vált. Minden héten érkezett egy füzet Auszt
ráliából, melyet egy távoktató, iskola küldött. EIőszöf 
a betűk, majd később a szavak szép leírását kellett 
gyakorolni benne. A legszömyűbb az volt, hogy reg
gelente több órát kellett görnyedni e füzetecskék fö
lött. Eközben már a rajzolás és a színezés is terhessé 
vált lányom számára. Ebben az időben sokat vesze
kedtünk. A vége általában az lett, hogy Gudrun düh
be gurult és elsírta magát. Biztos nem volt könnyű ne
ki, amikor ezt olvasta a füzetben: „Rajzolj egy villa
most”, vagy „rajzolj le egy állatot az állatkertben”. De 
Gudrun wlágában nem volt sem állatkert, sem villa
mos -  érthető hát, hogy olyan gyakran csattant fel a 
hangja: „Takinuka”, azaz „nem akarom!”

Egyszer viszont azzal lepett meg, hogy az egyik 
ausztrál füzet egy hétre szánt feladatsorát egyetlen 
nap alatt megoldotta, ezzel öt szabadnapot teremtve 
magának. Ez a siker annyira megörvendeztette, hogy 
egy időre megoldódtak a tanulási problémák.

Irmgard Bergmann nyomán

Aúúú! Ez fájt!
Csak kicsit hátradőltem, lehevertem 
a rét virágai között, és tessék!
Valami összekarcolta a karomat 
Egy szamárkóró tüskéi.
Jól „berendezkedett” a védekezésre. 
Persze, ha jól meggondolom, 
mi emberek sem csináljuk másként: 
Ha valaki túl közel merészkedik, 
ha valakitől támadást sejtek, 
azzal megismertetem szavaim, 
pillantásaim, grimaszaim tüskéit! 
Aztán persze már bánt a dolog, 
hogy olyan gyorsan, és igazságtalanul 
odaböktem.
A kóróknak Te teremtettél tüskéket, 
Istenem. Nem tudnád az enyémeket 
elvenni valahogy?!
•  • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

„TU D O D -E...”

m ik  a zo k  az im a s z íja k ?
A zsidó emberek imádkozáskor úgynevezett ima

szíjakat kötöttek magukra. Az imaszíj olyan szíj, 
melyre nagyon erős pergamenből készített, feketére 
lakkozott, négyszögletes dobozt erősítettek. Ebben a 
dobozban pergamenre írt bibliai szövegek voltak Mó
zes könyveiből, azaz az úgynevezett Tórából. Mózes

ötödik könyvének 
6. része szerint két 
imaszíjat használ
tak, egyet a hom
lokra, egyet pedig 
a karjukra kötöz
ve. Úgy erősítették 
fel magukra a szí
jakat, hogy a kis 
doboz a szemük 
között a homlokuk 
közepére és a bal 
karjukra, a szívük

kel egy magasságba kerüljön. Ezzel mintegy azt akar
ták kifejezni, hogy az Úr igéjét az ember értelemmel 
fogja fel, és a szívével szereti az Urat.

Maga Jézus is említést tesz az imaszíjakról, ő azon
ban olyan emberekkel kapcsolatban, akik kitűnni és 
elismerést szerezni kívánnak velük. Keressétek meg 
Jézusnak ezeket a szavait, Máté evangéliumában! 
Kikhez szól velük?

K ÉP R E JTV ÉN Y
A rejtvény megfejtése egy földrajzi név!

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

Az ember életét ellentétek szö
vik át. Ezek összefüggnek egymás
sal mint ellentétek, és tökéletes 
fordítottjai ellentétpárjuknak. 
Ezeknek a nagyrészét maga az em
ber tette ellentétté. Az olyan ellen
tétek, mint: „FEKETE-FEHÉR”, 
„IGEN-NEM” a természet végle
tes ellentétei. Azonban az ember 
ellentétté tett összefüggő és össze
hasonlítható fogalmakat, mint: 

test -  lélek 
tett -  gondolat
ó ember -  Jézus által megváltott 

ember stb.
Fekete és fehér a természet leg

alapvetőbb ellentéte. Fizikai úton 
bemutatható, hogy bizonyos kö
rülmények között a fotonok egyál
talán nem verődnek vissza egy fe
lületről, vagyis a felület az összes 
fényt elnyeli. Fény hiányában a sö
tétség marad, ezt elnevezték feke
tének. A másik véglet a teljes szín- 
spektrum egyben -  VÖRÖS -  NA
RANCS -  SÁRGA -  ZÖLD -  
KÉK-IBOLYA.

Ez van a prizma egyik oldalán, a 
másik oldal mindezek összessége 
keveréke, amit fehérnek neve
zünk. Minden és semmi az anyagi 
világ legalapvetőbb ellentéte je
lentésük egyértelmű.

A test az anyagi világ legalapve
tőbb megnyilvánulási formája. 
Bármely test részecskékből anyagi 
összetevőkből épül fel. A lelki élet 
megértése ott kezdődik, amikor 
olyan dologra mondjuk azt, hogy 
van, amely semmilyen szinten nem 
tartalmaz anyagi részecskéket. Idő, 
tér stb. olyan fogalmak, amelyeket 
az ember fizikailag megfogható 
dologgá tett. Erre a legjobb példa 
az óra. Átlag 15-20 szem kvarcho
mok lehullása, vagy két vonal met
szése között eltelt idő -  fajtától

IGEN ES NEM
függően -  egy másodperc. Út, idő, 
sebesség összefüggő fogalmak.

A lelki életben megszűnnek a fi
zikai fogalmak. A lélek számára 
nincs távolság, így a gyorsaság mé
rése sem szükséges. Élőbbi össze
függésünk szerint tehát az idő mé
rése is elhagyható. A  fizikai „testi” 
élet és a lelki élet közötti különb
ség szembetűnő példája a gondo
lat és cselekedet ellentétében mu
tatható ki a legjobban. Az anyagi 
lét gondolat -  cselekedet viszonya 
három fajta lehet.

-  Előbb gondolkodom, aztán 
cselekszem. Biztonságos, de nem 
célravezető, mert bármi eszünkbe 
juthat később és csak zavarja előre 
felépített gondolatmenetünket.

-  Egyszerre gondolkodom és 
cselekszem. Ez jónak látszik, hi
szen gördülékenyen haladnak a 
dolgaim. Egy ideig bírom, aztán 
rájövök, hogy gondolkodni és cse
lekedni, tervezni és megvalósítani 
egyszerre nem könnyű dolog.

-  Előre cselekszem, és aztán 
gondolkodom...

Úgy érzem nem kell részletez
nem millió + egy félreértés és ez
által harag, düh stb. alapja ez a 
gondolkodás. Ezek a lélek szem
pontjából tipikus fekete jellegű 
dolgok. Elnyelnek mindent és nem 
látszik semmi.

A teljes fehér fény az útmutató 
fényesség Jézus világossága, mely
ben nincs többé késő, korán stb. 
csak a lelki béke. „Az elrepedt 
nádszálat nem töri el a szunnyadó 
parazsat nem oltja ki.”

Isten azért küldte Egyszülött Fiát 
a világba, hogy aki hisz Őbenne el 
ne vesszen, hanem örök élete legyen. 
Ha egy ember vét, az anyagi világ
ban a késő -  korán, igen -  nem 
fogságába kerül, és elvész. A lelki

világban ugyanez máshogyan tör
ténik. A bűnös megítéltetik, bűn
hődik, és feloldozást nyer. Aki 
megalázkodik, az felmagasztalta- 
tik, aki felmagasztalja magát az 
megaláztatik. Legjobb példa erre a 
vámszedő és a farizeus példázata. 
A farizeus cselekedeteiben követ
te Isten parancsait, ám lélekben 
elutasította. A  vámszedő munkájá
nál fogva nem volt a legnépsze
rűbb és ezt jól érezte. Úgy érezte, 
hogy ha az ember ellen vét, Isten 
ellen is vét, ezért kérte bűnei bo
csánatát Istentől. Az egyik esetben 
a testi „IGEN” formálódott lelki 
„NEM”-mé, a másik esetben 
ugyanez történt fordítva a testi 
„NEM” formálódott lelki 
„IGEN”-né. Hasonló helyzetet 
mutat be a szőlősgazdának és két 
fiának példázata is, azonban itt be
lépnek a fizikai élet tényezői is. 
Ebben az esetben tulajdonképpen 
nincs sem „JÓ”, sem „ROSSZ”, 
vagy megbocsátható, és megbo
csáthatatlan. Ez a történet a fizikai 
élet csapdáiba kalauzol. Az egyik 
fiú azt mondja „igen”, és „nem”-et 
cselekszik. Ez egyértelmű bűn, 
nem kell részletezni. A másik fiú 
„nem”-et mond és „igen”-t cselek
szik. Ezt mi az anyagi világban 
szintén elítéljük, hisz hogy néz ki 
az, hogy nem számítok valakire, 
csak egyszerűen „betoppan”. Ez 
mind-mind időfüggő dolog, tipiku
san az előbb cselekszem, aztán 
gondolkodom kategória.

Ezek a példák azt mutatják, 
hogy jobb Jézus útján járni, hiszen 
ennek az útnak a végén ott a meg
bocsátás, az Ú r feloldozó kegyel
me, valamint azt, hogy a „testi” 
élet a sötétségbe, míg a „lelki” élet 
a világosságba vezérel.

Plauschin István

Az Úr csodásán működik...
Az első evangélikus konfirmáció a Magyar Honvédségnél

Azzal a szólásmondással is 
kezdhetem e rövid híradást: Meg
tört a jég. Eddig ugyanis a 
Protestáns Tábori Lelkészi Szolgá
lat keretében csak a református 
testvéreink örvendezhettek ilyen 
jellegű szolgálatnak. Most több 
mint féléves előkészület után 
megkonfirmálhattuk Csemi Lász
ló sorállományú katonát, Krisztus
ban testvérünket.

Hogyan jelentkezett? Nem tu
dom. Horváth Béla százados, 
beledi evangélikus származású 
testvérünk volt mindennek moz
gatója. Az édesanya, aki evan
gélikus, szeretettel és nagy tiszte
lettel szólt Scholz László, majd 
Boros Károly egykori Budapest- 
zuglói lelkészekről, akik lelki- 
pásztorai voltak. Ifjú testvérün
ket annak idején Káldy Zoltán 
püspök keresztelte a Deák téren.

Aztán, az élet, meg a sors más
ként alakult, de igaz és helytálló, a 
címben is idézett éneksor: Az Úr 
csodásán működik. Ő ébresztette 
fel az Isten megismerése utáni 
vágyakozást a fiatal katona szívé
ben, Ő adott Horváth Béla sze
mélyében mindig kész segítő test
vért.

A  konfirmáció ünnepi esemé
nye a Magyar Honvédség Buda- 
pest-Zách utcai laktanyájának 
imatermében történt. Szándékosan 
itt és nem valamelyik templo
munkban, mert ezzel is szerettük 
volna kifejezésre juttatni, hogy a 
katonáink vallásgyakorlása nem 
csak törvényileg, írásban biztosí
tott jog, hanem valóság. Másfelől 
vágyat is kívántunk ébreszteni és 
bátorságot önteni azok szívébe, 
akik az „odafennvalók” iránt is ér
deklődnek.

Család és katonák valamint 
honvédségi alkalmazottak jelen
létében, a konfirmációi káténk 
kérdéseire adott kifogástalan vá
laszokkal, jó bizonyságot tett ke
resztyén hitéről Csemi László. 
Öröm töltötte be szívünket, ak
kor, amikor sokan -  nem csak csa
ládtagok -  vele együtt úrvacsorát 
vettek.

Istennek legyen hála ezért az 
örömünnepért. Isten tartsa meg a 
hitben és az örvendező keresztyén 
életben ifjú testvérünket. Köszö
net az egység parancsnokának, 
Littomericzky ezredes úrnak is, aki 
mindig készséges és megértő volt a 
felkészítés során. Ebéden látta 
vendégül, hozzátartozóival együtt, 
a megkonfirmált katona testvérün
ket, így is emlékezetessé téve az 
eseményt.

Szalay Tamás

Műemlék evangélikus templomok Pest megyében
A lbertijá tó l Tápiószentmártonig

ZENEI TÁBOR SOPRONBAN

Albertirsa messziről kiemelkedő látványa az 1778- 
ban épült evangélikus templom, gazdagon tagozott 
kiállítású főhomlokzattal és toronnyal. Boltozatos 
belsejében klasszicista oltár előtt nőtt fel a szomszé
dos papiak szülötte, Tessedik Sámuel. Emléktábla őr
zi a híres lelkész-botanikus emlékét és a Tó u. 9. alat
ti FALUHÁZ. Aszód evangélikus templomának bel
ső berendezése közül kiemelkedő a XVIII. század 
körüli oltár. Az ismeretlen mestertől származó kom
pozíció egyike a leggazdagabb magyarországi alkotá
soknak, mestere ismeretlen./! ceglédi 1896-ban épült 
neogótikus, karcsú tomyú templomot Sztehlo Ottó 
tervezte. Udvaron álló egyetlen homlokzati tornyos, 
koraklasszicista épület 1834-ből az ikladi templom. 
222 éve szentelték fel a domonyi, 1776 körüli, kereszt 
alaprajzú templomot: belső berendezése figyelemre 
méltó korabeli alkotás. A penci, 1830-ban épített 
templom a klasszicista későbarokk stílust képviseli, a 
péteri a klasszicista építészet kiemelkedő alkotása. 
Műemlék jellegű a Beleznay család költségén épült 
pilisi templom éppen úgy, mint a Tápiószentmárton 
központjában álló, klasszicista stílusban épült evan
gélikus templom, mely mai formáját a XIX. század
ban kapta, s a boltozatos belsőben a főoltárt Kiss Bá
lint Krisztus az olajfák hegyén című festménye 
díszíti...

Csak néhány kiragadott'mondat a Vendég Váró 
útikönyvsorozat legújabb kötetéből. A „Látnivalók 
Pest megyében” igen részletesen, gondosan számol be 
a legkisebb község, falu látnivalóiról is, de külön ki
emeli a múlt értékeit, történelmi, művészeti emléke
it, ősi és ma élő hagyományait. A magyar várostérké
pek valamennyi települést feltüntetik, közúti és vasúti 
megközelítését, a túraútvonalakat, még a horgász- és 
vadászhelyeket s az egészségügyi, megyei éghajlati in
formációkra is gondoltak.

A Vendég Váró legújabb útikönyve -  a más terüle
tekre már korábban megjelentekhez hasonlóan -  szí
nes, szórakoztató és ismereteket bővítő olvasmány 
gazdag képanyaggal. Érdemes lapozgatni diákoknak 
és felnőtteknek egyaránt. Hazánk, hazai értékeink 
jobb megismerését segíti.

Sebeiken Pálma

Az ikladi evangélikus templom

Az iskolai oktatás ugyan befejeződött, a soproni 
Hunyadi János Evangélikus Általános Iskola mégis 
vidám, önfeledt gyermekkacagástól, ének- és zongo
rahangtól volt hangos az elmúlt héten. Birtokba vet
ték az Evangélikus Egyházmegyei Zenei Tábor la
kói.

A  Soproni Ünnepi Hetek ideje alatt hagyományo
san -  felekezeti különbség nélkül -  működik a tábor -  
mondja Weltler Sándor soproni lelkész, a tábor lelké
szi vezetője.

A zenei tábor célja egyházzenei kultúrkincseink 
ápolása, gyermekeinknek, fiataljainknak a keresztyén 
erkölcs, a testvéri szeretet szellemében történő nya- 
raltatása.

A hét során az igék Isten kegyelmi ajándékairól 
szólnak, és a zene szeretetén túl az itteni képzés -  
énekkar, szolfézs, harmónium, orgona -  jó alapot 
nyújtanak a magasabb zenei tanulmányokhoz, a kán
torképzéshez. Az ilyen jellegű zenei tábor az idén a 
hatodik, de a zenei táboroztatás a „nehéz időkből” 
származik, amikor ennek a keretében történt a ke
resztyén szellemű nevelés. Egyébként a zenei tábor 
résztvevőinek bőven jut ideje játékra, sportra is.

Weltler Sándor a „stafétabotot” két éve adta át 
Wagner Szilárd teológushallgatónak, a Győr-Soproni 
Egyházmegye zenei előadójának, aki Istentől áldott 
zenei tehetséggel, szakmai hozzáértéssel, lendülettel 
szolgál a táborban, és az egyház zenei életében.

Lelkes és szolgálatkész munkatársai a tábor oktatói 
Csornai Éva és Csornai Anikó, Szalay Szabolcs ének- 
egyházkamagy szakos főiskolai hallgató, Csizmadia 
Béla soproni kántor és Weltler Sándor lelkész.

A Zenei Tábor Zászkaliczky Pál, a budapesti Evan
gélikus Tfeológus Otthon igazgató-lelkészének igehir

detésével és záróhangversennyel ért véget a templom
ban.

Az igehirdetés Csel 19,1-7 alapján a krisztusi ke
gyességről szólt, erre a Szentlélek indítja el az embert, 
amikor rávezet arra, mi történt velünk a keresztségben.

A záróhangverseny műsorában Csizmadia Béla kán
tor és Wagner Szilárd orgonajátékában gyönyörköd
hettünk, akik Buxtehude- és Bach-műveket adtak elő.

Buxtehude: Bízom benned Uram című szólókantá
tájának áriáját Dr. Altorjay Kinga énekelte meleg tó
nusú, drámai koloratúrszoprán hangján.

A  záróhangverseny bensőséges, színvonalas szín
foltja a Zenei tábor kórusának előadása volt. Hittel és 
meggyőződéssel énekelték a „Ne aggodalmaskodjál, 
nézz Istenedre fel, Ő felruház és táplál, Rád gondot ő 
visel” című kánont.

Birkásné Dr. Pápay Judit
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„...HOGY SZÓT ÉRTSÜNK EGYMÁSSAL!”

Hagyományaink és jelenünk
AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZ (2.)

Evangélikus egyházunkat be
mutató írásaink nem tudják ki
fejezni azt a gazdagságot, ame
lyet ünnepeinkben, s a napi élet
ben megélünk, mégis talán ízelí
tő abból, ami másokat is gazda
gító kincsünk.

Sajátos hagyományokról kel
lene írnom. Ami sajátosságunk, 
az egyben közös keresztyén 
kincs is, ami más testvéreinknél 
is megvan, de talán nálunk hang
súlyosabb.

A legfontosabb sajátosság 
ilyen értelemben az ige és a 
Szentírás szeretete. Szamunkra 
Isten egyik legnagyobb ajándé
ka, hogy emberi szavakban, ért
hetően, hozzáférhetően olvasha
tó akarata, szíve indulata, szán
déka. Fontos, hogy érthető mó
don elénk tárta az élet „haszná
lati utasítását”. Ezért egyéni és 
közösségi kegyességünk köz
pontja a Szentírás. Olvassuk, íz
lelgetjük, tanuljuk, magyaráz
zuk, meditálunk felette, vele 
imádkozunk. Nem csak a refor
máció idején volt fontos, hogy 
Isten szava anyanyelven, érthető
en hangozzék, hanem ma is, szá
munkra is. Ahogyan egy édes
anya ma „korszerűen” beszél 
gyermekével, olyan nyelven le
gyen hallható, olvasható Isten 
igéje. Ezért lényeges az új, az ol
vasmányos, az ízes bibliafordítás. 
Ezért szorgalmazzuk ennek öku
menikus munkáját is.

Evangélikus sajátosság az a 
fajta éneklés, amelyet mi a 
„koráléneklés” címszavával jelö
lünk. Egyszerű, versbe szedett, 
megjegyezhető, költői igényű, de 
mégis Közérthető énekek. Ezek 
java része korábban talán a refor
máció hazájából, német nyelvte
rületről származott, mai énekkin- 
csünlf jóval több kultúrkört fog 
át. Éneklésünk varázsa abban 
van, hogy egyszerre imádság és 
igehirdetés: Beszélgetés Istennel.

„Evangélikus specialitás” a vi
dámság. Nem a „csakazértis”, a 
valósággal szembeforduló hu
mor, nem a cinizmus fintora. 
Éppen ellenkezőleg: az Istentől 
kapott élet szeretetének, az Is
ten jóságának élménye, az örök
élet távlatának optimizmusa vi- 
dámítja szívünket. Az ebből fa
kadó jókedvet, humort, vidám
ságot gyakoroljuk, élvezzük („lu
theri ímaritás”).

Evangélikus jellemzőnek tart
ják az egyszerűséget. Tálán temp
lombelsőink, liturgikus öltöze
tünk sugallja ezt? Templomaink 
java részé valóban egyszerű, 
már-már puritán. (Nem feled
hetjük azért azt sem, hogy né
hány barokk templomunk kivé
tele erősíti a szabályt.) A  temp
lom fontos és drága számunkra, 
de igazán akkor kincs, ha a gyü
lekezet (a hívők közössége) be
tölti, s a nagy találkozás helyéül 
használja. Mindennek örülünk 
benne, ami szépségével, használ
hatóságával segít, hogy Istenre 
együtt figyeljünk. Ezért a tár
gyak, eszközök, berendezések 
feladata, hogy segítsék az evan
géliumhirdetést, vagy maguk is -  
jelképes voltukkal -  prédikálja
nak. Az evangélikus egyházművé
szet alapelve is ez: tárgyak is pré
dikálhatnak, lehetnek „igenor- 
dozók”, Krisztusra mutatók!

Liturgikus öltözékünk, az úgy
nevezett Luther-kabát (talár), 
eredetileg a tanult és tanító em
berek „civil” öltözete volt. 
(Észak-német, vagy holland te
rületen pl. ma is hordanak ha
sonlót a bírák.) Egyszerű fekete 
anyaga nem a lelkész megkülön
böztetését szolgálja. A Luther- 
kabát az istentiszteletet végző 
személyt eltakarni hivatott, hi
szen nem az a fontos, aki szól és 
cselekszik, hanem A Z , akinek 
szavát szólaltatja meg, és AKI
NEK nevében cselekszik.

Az evangélikusság ősi jelképe 
a „Luther-rózsa”: az élet jelét, a 
Krisztus-kereszthez és a feltá
madáshoz kapcsolódó élet jelét 
hordozza.

Az evangélikus egyház bemu
tatkozásánál azonban nem sza
bad felednünk, hogy az örömhír 
motiválta egyházi életünk egyik 
legfontosabb megnyilvánulása a 
szeretetszolgálat, a aiakónia. Ma
gyarországi Evangélikus Egyhá
zunk a kezdetektől fogva arány
számán messze felül vállal em
bersegítő, elesetteket felkaroló 
munkát. Több mint húsz, időse
ket, illetve fogyatékosokat gon
dozó szeretetotthonunk léte ma 
is erről tanúskodik.

Ahhoz, hogy az egyház ne 
máról holnapra éljen -  hisz 
örök küldetése az Isten szolgá
lata -  nélkülözhetetlen a jövőt 
építő iskolarendszer. Már a 16. 
században nagy hangsúly került

germekeink, s a fiatalok neve
sére, tanítására. 1989 óta is
mét lehetőségünk van -  s ezzel 
tudatosan szeretnénk élni -  is

kolák fenntartására. Iskoláink 
is Isten emberszeretetéről, em
beri életet formáló, gazdagító 
jóságáról szeretnének tanús
kodni: nemcsak evangélikus fia
taloknak, hanem mindenkinek, 
aki nyitott szívvel kopogtat, s 
aki elfogadja, hogy nevelési el
veink Isten megelőlegezett sze- 
retetéből és bizalmából táplál
koznak.

Evangélikusnak lenni nem el
különülést jelent más felekeze
tektől, a hitüket másként meg
élő, vagy kereső emberektől. 
Evangélikusnak lenni azt jelenti, 
hogy a magunk tradíciójának ér
tékeit tovább gazdagítva, má
sokra figyelve, másoktól tanulva 
figyelünk az Élet Urára, s a sze
retet motívumával figyelünk 
egymásra.

Hafenscher Károly (ifi.)

Pátkai Róbert Veszprémben
Az Angliában élő magyar evangélikusok vezetője, 

püspöke látogatott a gyülekezetbe. János evangéliu
ma 12,1—8 alapján prédikált. Szédületes a világ s ben
ne az ember tempója. Nehezen tud benne elhelyez
kedni a keresztyénség. A  világ 70 millió evangélikusa 
keresi a helyét benne.

Tekintsünk a jeruzsálemi bevonulásra. Ugyanaz a 
tömeg kiáltja: „Feszíttessék meg”. Ugyanaz a Péter,

aki bizonyságot tett róla Cézáreában, háromszor is 
megtagadja Öt. Ezt a fordulatot láthatjuk, máj vilá
gunkban is. Tele van a mai ember munkával, nincs 
ideje a templomra, az Istenre. Uralkodik felette a 
pénz. Lefoglalja minden idejét a vagyon szerzése. 
Júdás sajnálja a drága kenetet. Pazarlásnak tartja. 
Már akkor ott lebeg előtte a 30 ezüst pénz. Az áru
lás ára.

Vele szemben ott van Mária, aki örömmel áldozza 
fel a drága kenetet, ami 300 napszám árú. Neki ez 
nem drága. Júdás a szegényekre gondol, a tolvaj a 
szegényeket emlegeti. Sok ember vallja: szereti az 
emberiséget, de ugyanakkor nem szereti a mellette 
élő embert.

Feladatunk a mában szeretni az öregeket, a beteg 
gyerrilekeket, minden elhagyott embertársunkat. 
Nem a magunk, hanem Jézus szeretetével. Ebben Jé
zus az útmutatónk. Jézus, Mária mellé állít minket. 
Tudjunk áldozatot vállalni.

Éste előadást tartott a város irodalmi érdeklődésű 
embereinek. A z evangélikusság a-magyarság életében 
címmel. A  reformációtól kezdve végigkísérte egyhá
zunk szolgálatát a világban s elsősorban a magyar tör
ténelemben. Méltatta szerepünket történelmünk ala
kulásában és alakításában.

Sok ismerősre talált városunkban. Kedves napot 
szerzett nekünk.

Hemád Tibor

Protestantizm us és humanizmus
Országos Protestáns Napok 1997

A Magyarországi Egyházak 
Ökumenikus Thnácsa ebben az év
ben október 23-31. között orszá
gos eseménysorozat keretében is
mét megrendezi a -  valamikor és 
tavaly is sok áldást hordozó -  

Országos Protestáns Napokat, 
amelynek főtémája idén így 

hangzik: Protestantizmus és Hu
manizmus.

Isten és az emberek előtt akkor 
lesz kedves e megmozdulásunk, ha 
abban minél többen, evangéliumi 
felelősséggel, sok-sok imádsággal 
és testvéri együttműködésben ve
szünk részt.

Ennek értelmében szeretettel 
kérem Testvéremet, hogy gyüleke
zetében, vagy az Ön által vezetett 
intézményben -  illetve egyházi 
szervezetben -  belátása és lehető
sége szerinti programmal kapcso
lódjék a Protestáns Napokhoz.

Ä rendezvények természetesen 
felekezeti vagy ökumenikus isten- 
tisztelettől kezdve zenei, vagy más 
kulturális eseményeken, versenye
ken és vetélkedőkön keresztül ifjú
sági vagy éppen más korcsoportos 
találkozókig bármilyen formában 
megjelenhetnek. Bizonyára van

nak olyan lehetőségek is, ahol több 
gyülekezet vagy intézmény össze
fogva, regionális keretekben csat
lakozik a Protestáns Napokhoz.

Egy programfüzet kerül kiadás
ra, amelyben helyet kapnak mind
azok a rendezvények, amelyekről 
szeptember 10-ig értesítést kap az 
Ökumenikus Thnács Irodája (1026 
Bp„ Bimbó út 127. Tfel.: 176-4847). 
Természetesen az említetteken túl 
a rendezők szívesen fogadnak 
minden ötletet, jó tanácsot, és se
gítőkészséggel állnak minden csat
lakozni kívánó egyén és közösség 
rendelkezésére.

Központi ünnepségként -  szin
tén a hagyományokra építve, Pro
testáns Kulturális Estet rende
zünk a Pesti Vigadó Színházter
mében október 29-én este 6 óra
kor.

Ennek az estnek is a humaniz
mus adja a tematikáját: A protes
tantizmus szerepe a humanista 
kultúra magyarországi térhódítá
sában. Ünnepi beszéd mondására 
dr. Kosáry Domokos akadémikust 
kértük fel. Jancsó Adrienn, Bitskey 
Tibor és Lőte Attila színművészek 
Mikszáth-, Arany-) Áprily-, Ady-

és Kodolányi-műveket adnak elő. 
A  zenei programot a protestáns 
egyházak keretében működő 
ének- és zenekarok biztosítják. 
Közreműködnek továbbá Kun Ág
nes Anna, Kobzos Kiss Tamás és 
Haskai Krisztián Zsolt.

Minden érdeklődőnek szeret
nénk az idén is ingyenes belépőt 
biztosítani. Ehhez azonban szük
séges, hogy az igényekről az Öku
menikus Thnács Irodája (1026 Bp., 
Bimbó út 127. Tfel.: 176-4847) tájé
koztatást kapjon szeptember 10-ig.

Október 31-én természetesen 
templomi ökumenikus istentiszte
let keretében ünnepeljük a Refor
mációt a Budapest Deák téri 
Evangélikus Templomban, mely
nek liturgiájában a protestáns egy
házak vezető személyiségei vesz
nek részt.

Központi programként rende
zünk Teológiai Fórumot Debre
cenben október 27-én és 28-án: A 
protestantizmus szerepe a humanista 
szellemű tudomány és oktatás kiala
kulásában, címmel.

Az Ön közreműködésére is szá
mítva reméljük, hogy a magyar 
protestantizmus hagyományának 
és értékeinek megfelelően minél 
többen vesznek részt az idei Or
szágos Protestáns Napok megren
dezésében.

„Tanítványként tanítani -  tanítványok tanítása"
Orosházán került sor az Evan

gélikus Pedagógusok IV. Nyári Or
szágos Konferenciájára 1997. júli
us 3—5-ig. A nyaranta megrende
zésre kerülő szakmai találkozó cél
ja a keresztyén iskolában folyó, Is
ten igéjére épülő nevelő-oktató 
munka végzésére való közös felké
szülés.

A megnyitó áhítatot Ribár János 
esperes tartotta, majd a vendéglátó 
iskola igazgatója és az óvoda veze
tője köszöntötte a résztvevőket. 
Ezt követően bemutatkoztak az or
szág különböző tájáról érkezettek. 
Ezen alkalommal 19 oktatási intéz
ményből mintegy százhúsz pedagó
gus jelent meg. Isten megsegítő ke
gyelmét éreztük abban, hogy ilyen

nagy létszámban érdeklődtek a 
konferencia programjai iránt. Va
lószínű, közrejátszott ebben előze
tes tájékozódásunk is, melynek 
eredményeként viszonylag alkal
mas időpontot találtunk. Sajnáljuk, 
hogy még így is volt olyan intéz
mény, ahonnan nem tudott senki 
sem bekapcsolódni munkánkba.

A szakmai továbbképzés színvo
nalas biztosítása érdekében ko
moly felkészültségű, nagy tudású, 
elismert előadókat, lelkészeket 
kértünk fel.

Bill Stevens, a Keresztyén Isko
lák Nemzetközi Szövetségének 
magyarországi szakreferense a ke
resztyén pedagógiáról és a keresz
tyén pedagógus munkájáról, sze-

MOZAIKOK PRÉDIKÁCIÓKBÓL

Az imádság, amely átfogja a világot (3)
Szenteltessék meg a Te neved

Helmut Thielicke a Miatyánkról tartott igehirdetés-sorozatá
nak ehhez a részéhez ezt az alapigét választotta: „Szenteljétek 
meg Istent, az Urat a szívetekben” ( lP t 3,15).

Luther a Miatyánk magyarázatá
ban ehhez a kéréshez ezt fűzte: 
„Nem ismerek más tanítást az 
egész Szentírásban, mely az életün
ket jobban megsemmisítené, mint 
ez az imádság”. És indoklásul hoz
zátette: „Mindnyájan olyan életet 
élünk, amely Isten nevét és dicsősé
gét állandóan meggyalázza, mert éle
tünknek más istenei vannak és ma
gunk akarunk életünk urává válni ’’

Minden imádságnak két feltéte
le van. Először: Tüdnom kell kihez 
szólok. Erről tanít meg bennünket 
Jézus. Mondhatjuk: „Mi Atyánk”! 
Ez a megszólítás tulajdonképpen 
csendes hálaimádság. Hála Isten, 
hogy Te vagy, haliassz minket, 
hogy mindent elmondhatunk Ne
ked -  a legnagyobb dolgoktól, me
lyek értelmünket foglalkoztatják, a 
mindennapi bagateU ügyekig, me
lyek életünket szorongatják.

A  másik feltétel, amelynek telje
sülése nélkül nincs igazi imádság, 
hogy tudnunk kell, kik vagyunk mi. 
Ezt mondjuk: .Atyánk, a Tfe neved 
oly kicsi szerepet játszik az éle
tűinkben; a főnököm neve, azoké a 
férfiaké, akik m a "^  világtörténel
met formálják, kedves embereim 
neve -  sokkal magasabban van 
előttem.”

,Atyám, nem akarom, hogy a te 
akaratod történjék meg. Kifejezet
ten a gyermekedként, ellenkezve 
és akadékoskodva, vetem magam 
a karodba, amikor pedig olyan 
csodálatosan és titokzatosan irá
nyítod az életemet.”

És így mehetnénk végig a Mi
atyánk kérésem. Valóban, a Mi- 
atyánkot csak akkor imádkozhat- 
juk az Isten dicsőségére, ha egy
szersmind önmagunk ellen imád- 
kozzuk. Minden életnek vannak 
sötét dokumentumai, melyek csak 
a mi nevünket viselik, és amelyek 
alá Isten soha nem írná alá ellen- 
jegyzését. Csak olyan élet, amelyet 
Isten a nevével aláírna, lenne meg
váltott élet. Vagy? -

A Názáreti Jézus életén kívül 
nincs egyetlen élet sem a világban, 
amelyet Isten a nevével aláírhatna.

Mert életünk dokumentuma egy 
adóslevél. De ha ezt a szót, „adós
levél” kimondom, a Bibliában já
ratos embernek eszébe jut Jézus új 
üzenete: Isten „eltörölte a követe
lésével minket terhelő adóslevelet, 
amely minket vádolt,... odasze
gezve a keresztfára” (Kol 2,14). Az 
ő nevét csak úgy szenteljük meg, 
ha elismerjük, s remegve és dicsőít
ve megváltjuk- életünk dokumen
tumát, az adóslevelet Isten Jézus 
nevében széttépte.

Ha valaki azt mondaná: „Uram, 
vezess engem egyre tovább az éle
tem megszentelésében”, Jézus az 
Atyára irányítaná a tekintetét. Ha 
valaki új emberré akar lenni, ne 
maga próbálja meg. A  gazdag ifjú 
mindent megtett ezért. De mi le
het az oka, hogy ez nem sikerült, 
sem neki, sem másnak?

Életünk fő kérdése, vajon kap
csolatban vagyunk-e Istennel. Be
lekapcsolódunk-e az Istennel való 
közösség életfolyamatába? Luther 
ebben az értelemben mondotta: A 
keresztény olyan ember, „aki egy 
sötét házból a napvilágra lépett 

"(eredetiben: „ugrott^’). Bizonyos; 
maga Luther sem vitatná, hogy sö
tét házban is lehet 'Vidáman élni, 
de nyomban hozzátenné, ez a ne
vetés csak maszk lehet. Csak ha az 
ember „kint” van a napon, akkor 
jöhet az öröm leikéből, mert az 
öröm éppen „kintről” jön. Egy né
met egyházi ének valahogy így 
hangzik: ,A  nap, mely rámsugár- 
zik, az én Uram, Jézus Krisztus. 
Az, ami éneket, ad ajkamra, a 
mennyben van.” Értitek, a menny
ben van, nem bennem!

Ezt mondja Jézus, hogy nem az 
én erkölcsi előrejutásommal kez
dődik a szentség, hanem ha az 
imádságommal arra koncentrálok: 
Isten legyen szentté bennem, Övé 
legyen az uralkodó hely az életem
ben. Búcsú veled, sötét, régi ház, 
melyben eddig éltem! Most tudom 
csak, milyen sötét voltál. Most tu
dom csak, hol van a világosság.

Kivonatos fordítás:
Veöreös Imre

mélyiségéről tartott élménydús, 
sok megszívlelendő tanácsot tar
talmazó előadást.

Madocsai Miklós, a FEBÉ lelké
sze segítségével tájékoztatást kap
hattunk egy olyan területről, mely 
egyházi oktatási körökben nem 
eléggé ismert. A diakóniai munká
ról, az anyaház működéséről szá
molt be, arra indítva a hallgatósá
got, ezt a területet is hordozzák 
szívükön a gyülekezetekben is, az 
oktatási intézményekben is.

Győri Gábor helyi igazgató-lel
kész életszerű, gyakorlati tapaszta
latokkal fűszerezett előadása is 
nagy sikert aratott. A gyülekezet
ben végzett gyermekmunkájáról 
szólva mondandóját diaképekkel, 
énekbemutatóval szemléltette.

Keveházi László teológiai tanár, 
nyugalmazott evangélikus lelkész 
Germánia tanítójáról, Melanch- 
thonról beszélt a konferencia 
résztvevőinek. Példaként állította 
a hallgatóság elé az iskolaszervező 
hitvalló életét, melyet magával ra
gadó és lenyűgöző előadásmódja 
tett még hitelesebbé.

Osztozunk a konferencia egyik 
résztvevőjének véleményében, mi
szerint Bencze Gábor egyházzenész
nek sikerült „követ dobni a sima tó 
vizébe”. Olyan témát vetett fel az if
júság zenei nevelésével kapcsolat
ban, mely élénk vitát váltott ki.

Ribár János esperes a tanítás 
teológiájáról szóló előadása elmé
lyülésre késztette hallgatóságát. 
Tlidományos munkásságát kiter
jesztette a pedagógia területére is, 
hiszen hitoktatási tevékenysége és 
az iskolához fűződő szolgálata er
re indította.

Csepregi Zoltán tanársegéd elő
adásának címe: A tanítványság 
példája a pozsonyi líceumból. 
Problémafelvetésével egyházi ok
tatásunk mostani helyzetének fel
mérésére, az ezen való elgondol- 
kozásra késztette a jelenlévőket, 
akik közül többen meg is osztották 
gondolataikat a résztvevőkkel.

Az előadásokon kívül a követ
kező események tették színesebbé 
és gazdagabbá a háromnapos ren
dezvényt: helytörténeti ismertető, 
az evangélikus templom bemuta- 

1 tá'sá, '' ftódázfehahT "cserebere' 
evangélikus ifjúság művészeti cso
portjának műsora, gyopárosfiírdoi 
kirándulás, a Parakletos Könyvki
adó árusítással egybekötött könyv- 
bemutatója.

A reggeli és esti áhítatokat a he
lyi lelkészeken kívül a szomszédos 
település lelkésznője tartotta.

Az országos konferencia záróis
tentiszteletén Ribár János esperes 
szolgált, majd úrvacsoravétellel 
zárult az eseménysorozat.

Hálát adunk Istennek azért a le
hetőségért, melyet évenként bizto
sít számunkra. Tanítványként taní
tani -  ezt a megbízást magától a 
Názáreti Jézustól kaptuk. Hisszük, 
hogy ez a néhány nap, melyet 
együtt tölthettünk, segít minket 
ebben a szolgálatban.

A szervezők nevében: 
Az Orosházi Evangélikus 

Általános Iskola tantestülete

ÉLETMENTŐ -  LELEKMENTO ELETUT
Augusztus 6-án töltötte be 90. évét a Hódmezővá

sárhelyen élő Farkas Lajos lelkésztestvérünk. Mester
ember ősei a vallásüldözés elől menekültek a Felvi
dékről, Hódmezővásárhelyen telepedtek le, és alapítói 
lettek a helyi evangélikus gyülekezetnek. Nagyapja 
gondnokként vezette a Márton utcai templom, 
iskola építkezését. Édesapja 40 évig pres
biterként szolgált a gyülekezetben.

A  mélyen vallásos család Lajos 
fiát lelkésznek szánta. így ment a 
vásárhelyi elemi és középiskolai 
tanulóévek után -  1926-ban -  a 
soproni teológiára.

Már középiskolás korában 
megtanult harmóniumozni, 
orgonáim, és magas fokon el
sajátította a gyorsírás mo
dern tudományát, az MTI 
gyorsírója, majd parlamenti 
gyorsíró is volt. Tfeológus évei
ben a Halász utcai Árvaház
ban kapott elhelyezést, ahol 
részt vett az otthon gyermekeinek 
tanításában.

Önfeláldozó emberszeretetéről 
tett bizonyságot, amikor két esetben 
mentett meg fiatal emberéletet. Tfettét élet
mentő kitüntetéssel jutalmazták.

1930 őszén Raffay Sándor püspök szentelte lel
késszé. Háborúban és békeidőben is emberéletek, lel
kek, gyülekezetek megmentését bízta rá az Isten. Egy
szerű helyek hűséges őrállója volt. 44 évi lelkészi szol
gálatát tizenegy helyen töltötte: Tiszaföldvár, Szolnok,

Fancsal, Miskolc, Vanyarc, Orosháza, Pesterzsébet, 
Csillaghegy, Rákóczi telep, Kardoskút és -  már nyug
díjazása után -  Szeged gyülekezeteiben. Vanyarcon 
kapott először parókiát. Itt kötött házasságot az oros
házi Münstermann Kató tanárnővel. Házasságukat az 

Ú r két leánygyermekkel áldotta meg.
A második világháború Csillaghegyen, a 

nagy kiterjedésű szórvány gyülekezet
ig .  \  ben érte.

1946-ban Orosháza-Rákóczi telep
re helyezték, ahol részt vett az új
jáépítésben, és befejezte a félig 
kész templom építését. Szolgá
latának utolsó éveit Kardoskú- 
ton töltötte. Onnan tért haza 
1974-ben beteg feleségével 
Hódmezővásárhelyre. Felesé
ge halála után alkalmi szolgá
latokat végez, s már nyolcvan 
éves, amikor Ura ismét szolgá

latra hívta a pásztor nélkül ma
radt, szegedi gyülekezetbe. De

rűs lényével, Jézushoz terelgető 
szavával a nehéz időkben hozta ne

künk az ige biztató üzenetét „Hagyjad 
az Úrra a te utadat, és bízzál benne, majd 

Ő teljesíti” (Zsolt 37,5). Azóta is hűségesen 
együtt él gyülekezetünkkel. 1990-ben vette át a Tfeo- 

lógiai Akadémia gyémánt oklevelét.
Ezúton köszöntjük kedves Pásztorunkat! Kívánjuk 

és kérjük, hogy Isten áldó kegyelme kísérje továbbra 
is életét.

a SZEGEDI GYÜLEKEZET
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NAPRÓL NAPRA
„Az Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosok

nak pedig kegyelmet ad.” lPt 5,5.

VASÁRNAP „Jobb egy tányér főzelék ott, ahol sze
retet van, mint egy hizlalt ökör, ahol gyűlölet van.” 
Péld 15,17. (ApCsel 2,46-47; Zsolt 113,1-8; Lk 
18,9-14; Ef 2,4-10; Zsolt 17.) Tönkreteheti a mi éle
tünket is, mint ahogyan sok emberi kapcsolatot, csa
ládi egyetértést és békét tönkretesz a szűkösebb 
anyagi helyzet, de nem szükségszerű, hogy így le
gyen. Halljuk meg a prédikátor szavaiban Isten 
hangját: többet ér a megértő szeretet, mint a pénz!

HÉTFŐ „Én veled leszek, megsegítelek és megmen
telek -  így szól az Úr.” Jer 15,20 (Mt 18,20; Mk 
9,33-37; 2Kir 2,1-15). Isten személyes jelenlétét ígé
ri mindennapjainkban és ezzel együtt azt, hogy nincs 
reménytelen, kilátástalan helyzet, az 0  jelenlétében 

| nincs céltalan, fölösleges élet. Az Úr számára nincs 
lehetetlen! Jézus Krisztusban ad kiutat és segítséget.

KEDD „Péter mondta: Mi pedig tanúi vagyunk 
mindannak, amit ő tett a zsidók tartományában és 
Jeruzsálemben.” ApCsel 10,39 (Ézs 43,10; lSám 
17,38-51; 2Kir 5,l-19a). A tanú az adott ügy beava
tottja, jó ismerője, aki csakis a színtiszta igazat vall
hatja, azt, amit látott, hallott és átélt. Ma is lehetnek 
Krisztussal átélt élményeink és minél intenzívebb a 
kapcsolatunk Jézussal, annál több a mondanivalónk 
az embereknek.

SZERDA „Akkor ezt mondta Dávid Nátánnak: 
Vétkeztem az Úr ellen! Nátán így felelt Dávidnak: 
Az Úr is elengedte vétkedet, nem halsz meg.” 2Sám 
12,13 (Kol 2,13; Mt 21,28-32; 2Kir 6,8-23). Nem 
könnyű felismerni és beismerni, hogy egy bizonyos 
dologban rossz úton haladok, olyan úton, amelyen 
egyre távolodom Istentől. Krisztus tettei, szavai ép

pen „szelíd szeme” döbbenthet rá rossz döntéseim
re, bűneimre. Aki elmondja ezt Neki, annak bocsá
natot, békét ad és új utakat, lehetőségeket nyit szá
mára az Úr.

CSÜTÖRTÖK „Akkor csak nappal lesz -  az Úr tud
ja ezt. Nem lesz külön nappal és éjszaka, világos lesz 
még este is.” Zak 14,7 (IThessz 5,5; Gál 2,16-21; 
2Kir 16,1-16). Az Úr tudja, mikor jön el az az idő, 
amikor nem lesz többé sötétség, félelem, gyász és sí
rás, amikor világosság, békesség, öröm és szeretet 
lesz. Isten ígérete szerint eljön az örök világosság, 
de fénye felfedi valamennyi rejtett, takargatott és 
szégyellt dolgunkat is. Engedjük, hogy Isten világos
sága életünk eddig sötét, fénytelen részein is ra
gyoghasson.

PÉNTEK „Krisztus Jézus megtörte a halál erejét.” 
2Tim 1,10 (Józs 23,3; 2Sám 16,5-14; 2Kir 17,1-23). 
„Ki rettegné a halált, ha elvesztette hatalmát, ha 
nincs fullánkja, mérge? Ilyen bajvívás nem volt még, 
küzdött halál és élet, mígnem a halál erején az Elet 
győztessé lett, s az ige valóra vált: Krisztus halála a 
halált elnyelte, megcsúfolta. Halleluja!” Ék 215,2-3.

SZOMBAT „Emlékezem az Úr tetteire, végiggon
dolom minden tettedet, elmélkedem dolgaidon.” 
Zsolt 77,12-13 (Lk 13,17; Ez 17,22-24; 2Kir 
18,1-12). A keresztyénség múltja mindig új erőt és 
lendületet, jövője pedig reményt adhat jelen kérdé
seink, töprengéseink és döntéseink közepette. Ha 
megállunk egy rövid időre és számba vesszük saját 
életünket, rádöbbenhetünk, mennyire kevés a szó, 
hogy hálát adjunk Istennek féltő gondoskodásáért, 
amellyel mindmáig körülvett. Gondoljunk vissza er
re mindig örömmel, hogy bátorságot és erőt merít
sünk a holnaphoz!

János Zsuzsanna

H H H i

Ok és okozat
Jó Isten dicséretével kezdeni a 

napot. Ha reggel úgy négy óra kö
rül felébredek és meghallom a ma
darak csengő-zengő, trillázó éne
két a magam módján hozzájuk tár
sulok: „Dicsőítlek Uram a mada
rak énekével együtt, mennyei 
Atyám magasztallak Téged!”

Aztán még egyet alszom.
Ok nélkül nincs okozat. Ok nél

kül senki sem kezd dicséretbe. Ne
künk felsorolhatatlanul sok okunk 
van Istent dicsérnie Áldom az 
Urat, mert szabadulást ad nekem. 
Kinek kell a szabadulás? Annak, 
aki fogoly, akit megkötöztek és sa
ját erejével nem tud szabadulni. 
Lehetünk bűn, szenvedélyek, féle
lem rabjai. A félelemmel már Bib
liánk elején találkozunk. A bűn
esetet követte a félelem. Ok és

bemenni egy sötét szobába. Idővel 
bűntudatra ébredtem és elfogott a 
félelem, hogy nem jutok be a 
mennyországba.

A Szentírás világosan, egyértel
műen elénk tárja, hogy minden 
ember bűnös. De tudjuk, hogy 
bűntudata nincs mindenkinek. A  
bűntudatot Isten Szentlelke mun
kálja, ébreszti bennünk. Bűn tudat
ra , ébredni nehéz, de. szükséges! 
Mint ahogy életbevágóan szüksé
ges, hogy az ember megtudja, ha 
beteg és ezért orvoshoz kell fordul
nia. Órökéletbe vágóan szükséges, 
hogy bűntudatra jussunk, és Jézus
hoz, az áldott Orvoshoz forduljunk 
segítségért. Ha Isten Lelke bűntu
datra ébreszt, ne húzzuk fejünkre a 
takarót! Egy nagyon drága kis ta
nítványom egyszer ezekkel a sza-

talma. Három szóval jellemzem: 
bűn, halál, kárhozat. Ok és okozat 
láncolata. Egy lánc, amely megkö
töz és a pusztulás mélységébe húz.

De ne álljunk meg itt! Olvassuk 
el, mit szól ehhez Isten igéje: Isten 
szabadított meg minket a sötétség 
hatalmából, és O vitt át minket sze
retett Fiának országába (Kol 1,13). 
Isten hatalma mindenek fölött va
ló, megmentő, üdvözítő hatalom. 
Ő vitt át minket szeretett Fiának 
országába, amit ugyancsak három 
szóval jellemzek: bűnbocsánat, 
élet és üdvösség. Ok és okozat lán
colata. Nem olyan lánc ez, ami 
megkötöz, hanem inkább olyan, 
mint a horgonylánc, amely össze
kapcsolja életünk hajóját az örök
kévalóság tündöklő partjával!

Ha átéljük Urunk szabadítását, 
felujjong a lelkünk: Áldom az 
Urat, mert szabadulást ad nekem!

A VASARNAPIGEJE
M EG M A RA D Á S IS  CSAK A  H IT B E N  
LEH ETSÉG ES
Rom 11,17-24

„Nem csináltam semmit! Csak 
mondtam.” -  védekezik sok ren
detlenkedő iskolásgyermek reflex- 
szerűen, ha rájuk szól a tanár. 
„Nem kell annyit papolni, tegyük a 
dolgunkat?” -  hangzik sok ember 
részéről, néha még keresztyének
től is.

Beszéd, hit, cselekedetek viszo
nya: örökzöld téma. Miért? Félel
metes diagnózis talán több millió 
magyar életéről: -  Elvált. -  Alko
holista lett. -  Öngyilkos lett. -  Meg
keseredetten magányban él -  Vá
dak gyötrik: „Mindent jó l tettem?"

A z angyali örömhír Jézus szüle
tésekor így hangzott: „Dicsőség a 
magasságban Istennek és a földön 
békesség és az emberekhez jó  aka
rat. ” Van szfvbéli békesség és van 
egymás iránti jó akarat? Bizony, 
csak kevesekben van. Luther ta
pasztalta és vallotta: igen kevés a 
keresztyén! Igaz ez ma is? Ha 
igen, miért? Miért hogy ebben alig 
van „fejlődés”?

Mert az ember a hit útjáról 
szüntelenül a cselekedetek útjára 
téved. S kevés ember az, akinek 
cselekedeteit látván az emberek 
Istent dicsőítik. így, mivel embere
ket magasztalnak, az ígért békes
ségből teljesítményhajszolás lesz. 
A jóakaratból türelmetlen szá
monkérés, szüntelen méricskélés, 
becsmérlés, vádaskodás, végső so
ron pedig pusztulás. - 

A döbbenetes az, hogy az ember 
magától aligha veszi észre, hogy 
átlépte a hit és hitetlenség határát. 
„Csak mondtam” -  hangzik a naiv, 
gyermeki védekezés. Mennyi a 
tévgondolat ennek mélyén! Észre 
sem veszi, hogy lebecsülte az élő és 
ható IGÉt. Nem veszi komolyan 
Jézust, hogy még a legkisebb hiá
bavaló , szóért is számot kell ad
nunk. Énekeljük ugyan az éneket: 
„Igédben élünk, halunk... ”, de va
jon igaz-e ez minden beszédünk
re? Jézusnak meg kellett halnia 
azért, hogy napról napra komo
lyan vegyük: szükséges tanulnunk 
Isten szerint gondolkoznunk! Azért, 
hogy késedelmesek legyünk a ha
ragra, késedelmesek a szólásra és 
gyorsak a hallásra! -  Halld meg, 
mit Urad mond, és élsz! Vagy ha 
megmaradsz emberek szerinti 
gondolkozásodban, úgy az ördög 
embergyilkos akaratát cselekszed 
ártatlannak tűnő beszédeddel is. 
„Hány hívő érte el az égj célt? Hű 
volt, kitartott, harca végett ért!? So
kan indultak el hitben. Pál apostol 
arra figyelmeztet, hogy nem bizto
síték a korábbi hit arra, hogy végig 
megmaradunk. Ezért a hit szünte

len harc. Ráhallgatás az élő ÚRra. 
Próbák között is, kereszthordozás 
között is. Naponkénti vízbefojtása 
az óembemek. Az erről elfeledke- 
zők olyan gyorsan lettek gőgös ki- 
közösitők. Már a kezdeti keresz- 
tyénséget is figyelmeztetnie kellett 
Pál apostolnak. Azóta is oly gyako
ri a baj: szorgoskodó „Márták” tü
relmetlen sürgetőivé lesznek a 
„csak” igét hallgatóknak. Lehet, 
hogy csupán kérdés hangzik el. De 
milyen kérdés! Bizony, elárul be
széded, hol vagy. Elárul, milyen a 
szíved. A beszéd nem ártatlan. 
Nem jelentéktelen. Hitből fakad, 
vagy hitetlenségből. Elárulja alá
zatosságunkat, vagy gőgös reflexe
inket. -  Hol vagy? Tedd mérlegbe 
beszédedet, s megtudhatod. Biz
tos, hogy egyházfönntartást fize
tünk? Vajon ki kit tart fönn? Ha 
hiszed, hogy Ő tart fenn téged, hit
ben élsz. Ha azt hiszed, te tartod 
fenn az egyházat: hitetlenségben 
élsz. Ha azt gondolod, hogy a te 
hűséged és szereteted tart meg té
ged az egyházban, tévedsz! 0  hor
doz téged hűségében, Ő éltet sze- 
retetével. Nélküle halott vagy, rá
adásul azt gondolod magadról, 
hogy élsz. A kitörettetett állapot 
nehezen ismerhető föl. Bizony, bű
neinket elegendőképpen föl sem 
ismerhetjük. Ezért légy nagyon 
alázatos. S ne légy ostoba, mint aki 
így védekezik: nem csináltam sem
mit, csak mondtam.

Isten készítsen fel bennünket a 
Vele való közösségben, hogy drága 
evangéliuma tisztán hirdettessék 
köztünk, otthon a családban is, a 
„hétköznapi” beszédben is. Beszé
dünk így ne legyen hiábavaló, ha
nem békességre jussunk általa, és 
Isten szerinti jóakarat legyen ben
nünk egymás iránt. Ha beszéde el
végzi ezt közeink, akkor megmara
dunk a hitben, és dicsősége lesz 
Onéki a mennyben. „ Uram, építsd 
országodat, és kezdd rajtam!” Ámen.

Pintér Mihály

IMÁDKOZZUNK:
„Segíts Urunk hitben járni, s nem 

hátrálni.” Amen.

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE 
UTÁNI I I .  VASÁRNAPON a liturgi
kus szín: zöld. A délelőtti istentisztelet 
oltári igéje: Mt 6,12-15; az igehirdetés 
alapigéje: Róm 11,17-24. HETI 
ÉNEKREND: 456, 402.

„ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK!” 
címmel evangélikus félórát közvetít a 
Magyar Rádió a Kossuth adó hullám
hosszán augusztus 11-én, hétfőn 13.30 
órakor. Előtte evangélikus korális- 
mertetés lesz 13.20-kor.

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1997. augusztus 10.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Hafenscher 
Károly; de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; 
de. 11, (úrv.) Hafenscher Károly; du. 6. Bo- 
zóky Éva; n ., Modori u. 6. de. fél 10. Csíz- 
mazia Sándor; Fésthidegkút, II., Ördögárok 
u. 9. de. fél 11. Rihay Szabolcs; Békásme
gyer, m ., Víziorgona u. 1. de. fél 9. Gálos Il
dikó; Csillaghegy, III., Mátyás kir. u. 31. de. 
10. Bozóky Éva; Óbuda, HL, Dévai Bíró M. 
tér de. 10. Bálintné Varsányi Vilma; Újpest, 
IV., Lebstück M. u. 36-38. de. 10. Blázy La
jos; V, Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Bolla Árpád; 
de. 11. (úrv.) Gerőfi Gyuláné; du. 6. Bolla 
Árpád; VII., Városligeti fasor 17. de. 11. 
(úrv.) Nagy Zoltán; du. 6. Nagy Zoltán; 
Vm., Üllői út 24. de. fél 11. Kertész Géza; 
VED., Rákóczi út 57/b. de. 9. (szlovák) Cse- 
lovszky Ferenc; VIII., Karácsony S. u. 31-33. 
de. 9. Kertész Géza; VIII., Vajda P. u. 33. de. 
fél 10. Kinczler Irén; IX., Thaly Kálmán u. 
28. de. 11. dr. Rédey Pál; Kőbánya, X., Ká
polna u. 14. de. fél 11. Kinczler Irén; X., Ke
repesi út 69. de. 8. Ihmássy Ihmás; Kelen
föld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) Gáncs 
Aladár; de. 11. (úrv.) Gáncs Aladár; du. 6. 
Schulek Mátyás; XI., Németvölgyi út 138. de.
9. Schulek Mátyás; Budagyöngye, XII., Szi
lágyi E. fasor 24. de. 9. Bácskai Károlyné; 
Budahegyvidék, XD., Ihrcsay V. u. 11. de. 9. 
(úrv.) Bácskai Károly; de. 11. (úrv.) Bácskai 
Károly; du. fél 7.; 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.) Ihmássy Ihmás; XIV., Gyar
mat u. 14. de. fél 10. Ihmássy Ihmás; Pestúj
hely, XV, Templom tér de. 10. Rafael József; 
Rákospalota, XV, Régi Fóti út 73. (Nagy
templom) de. 10. Szabó István; Rákosszent
mihály, XVI., Hősök tere 11. 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, XVII., Tessedik tér de. 9. Mar- 
schalkó Gyula; Rákoscsaba, XVH., Péceli út 
146. de. 9. (úrv.) Péter Attila; Rákoskereszt
úr, XVH., Pesti út 111. de. fél 11. Marschal- 
kó Gyula; Rákosliget, XVH., Gózon Gy. u. 
de. 11. Péter Attila; Pestszentlőrinc, XV111., 
Kossuth tér 3. de. 10. Havasi Kálmán; Pest- 
szentimre, XVU1., Rákóczi ú t 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, XXH., Játék u. 16. de. 11. Solymár Gá
bor; Budaörs, (ref. imaház) de. 9. Endreffy 
Géza.

ISTENTISZTELETEK 
A BALATON PARTJÁN

Badacsony: de. 9.; Balatonaüga: (a Club 
Aliga területén) du. 6.; Balatonalmádi: (Baj- 
csy-Zs. u. 25.) du. 4.; Balatonfenyves: du. 6.; 
Balatonfoldván (Városháza, házasságkötő 
terem) du. 2.; Balatonfüred: (ref. fehér 
templom) du. 6. (német); Balatonszárszó: 
déli 12. (német), du. 3. (magyar); Balaton- 
szemes: du. 2.; Keszthely: de. 11.; Kővá
góőrs: de. fél 12.; Mencshely: de. 11.; Nagy
vázsony: du. 2.; Révfülöp: de. 10.; Siófok: de. 
fél 10. (német), de. 11. (magyar); Szentan- 
talfa: de. 10.; Zánka: du. 6. (német).

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELE
TET közvetít a Magyar Rádió a Kos
suth adó hullámhosszán augusztus 17- 
én, vasárnap de. 10.05 órakor Oroshá
záról az evangélikus templomból. Igét 
hirdet Ribár János esperes.

Evangélikus Rádiómisszió: 18.00-tól 
a 41 m-es rövidhullám, 7355 kHz.

augusztus 9. szombat: Missziói H ír
adó.

augusztus 10. vasárnap: „Élő víz- 
cseppek” -  igemeditációk.

Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 
19.

okozat.
Már mint kicsi gyerek ismertem 

a félelmet. Féltem a haláltól. Ké
sőbb barátnőim hátborzongató 
történeteket meséltek nekem szel
lemekről. Akkor féltem még csak 
igazán! Borzalmasnak tartottam

vakkal fordult hozzám: „Klári né
ni, attól félek, hogy én nem jutok a 
mennyországba.” Milyen jó volt, 
hogy Jézusra, az Üdvözítőre mu
tathattam neki. Kis arca megnyu
godott és felragyogott.

Tudjuk, hogy nagy a sötétség ha-

Vannak napok, amikor semmi 
sem „úgy” sikerül. Mikor minden 
a visszájára fordul. Hívatlanul 
mellénk szegődik és hűségesen kí
sér a balszerencse, a pech, valami
féle általános mélabú, mely nem 
tágít tőlünk egész nap, s mikor 
már azt hinnénk, sikerült kicselez
nünk, hirtelen elénk toppan a kö
vetkező sarkon.

Vannak hétköznapok, melyeken 
a munka robotnak tűnik. Az elvég
zendő feladat nyűggé válik, s a kö
telességek erdejében botorkálva 
egészen kicsinek és magányosnak 
érezzük magunkat. Nem csoda 
hát, ha az ilyen napokat, heteket 
az utólagos nyilvántartásba vétel 
során rendre unalmasnak, szürké
nek bélyegezzük. Pedig lehetné
nek színesek is!

„íme, én veletek vagyok minden 
napon a világ végezetéig” -  szól 
hozzánk^ mindenkori tanítványai
hoz az Űr, Máté evangéliumának 
legvégén. Létfontosságú, hogy 
megértsük és mélységesen komo
lyan vegyük szavát, mert Ő komo
lyan mondja! Jézus jelenlétének 
ígérete azért hangzik el, hogy épít
hessünk rá, hogy mérték legyen 
mindannyiunk számára, az a tám
pont, ami vitathatatlanul igaz, 
amin tájékozódhatunk, és amely
hez nem fér kétség.

Mert bizony kétségek mindig 
vannak. A hívő élet sem mentes a 
bizonytalanságtól, a kételkedéstől, 
a megtévedéstől, a kétségbeesés
től, az aggodalmaskodástól. Ezért 
olyan evangéliumi Jézus mondata 
ebben a megfogalmazásban: 
„...veletek vagyok minden na-

MIERT SZÜRKE?
p o n ...” Nem azt mondja az Úr, 
hogy „veletek leszek majd, ha vala
mi nagy bajba kerültök, vagy ha 
végképp az erőtök végére értek, és 
úgy érzitek, nincs tovább, akkor 
ott leszek veletek...” -  Nem.

Életünk legnehezebb periódu
saiban: betegségben, gyászban, 
magányban is velünk van Jézus, de 
itt, ebben az igében ennél is többet 
ígér: minden napon. Ma is. Holnap 
is. Húsz év múlva is. Minden nap! 
A „szürkében” is!

Hadd idézzem a költőt; „Min
den kisiklik a kezem közül IS  a hi
ba kezemben van egyedül. / Kétség
beesve nézem, hol a part / S csodál
kozom: a víz felett mi tart? / Mi tart, 
mi tart még Uram, Istenem? / Talán 
egy Kéz, mely láthatatlanul / Bár én 
nem fogom -fogja a kezem. ”

Igen, azt hiszem, itt van a lé
nyeg. Ő fogja a kezünket. Jézus 
nem gondolja meg magát, nem 
vonja vissza igéjét. Ott van, ahol 
kell. Ahol mi vagyunk.

A világ végezetéig -  befoghatat- 
lan dimenzió. Talán nem is tudunk 
mit kezdeni vele. Hiszen sokkal in
kább az jellemző ránk, hogy nem a 
távoli, a nagyon messzi az, ami 
ijeszt, hanem a közeli az igazán ne
héz! Á szavak, amelyeket ma kelle
ne kimondanunk, hogy „sajná
lom”, vagy „bocsánatot kérek”, és 
a tettek, amelyeket most kellene 
megtennünk, mert már amúgy is 
olyan régóta halogatjuk, csak hát -  
nem olyan egyszerű! A z igazi ne
hézséget pontosan ezek a minden
napok okozzák, mikor a gondok 
ott sorakoznak az ajtónk előtt. Jé
zus ezekre a napokra is gondolt.

Igen, újra és újra, valahányszor 
szükségem van rá, és egykor a ha
lál sötét völgyéből is kiszabadít és 
hazavisz az O mennyei, örök örö
mébe!

Stenczel Klára 
diakonisszatestvér

Hány nap lesz még a világ vége
zetéig? Nem érdemes számolgatni, 
spekulálni -  az Úr kezében van. 
De az biztos, és hitem szerint elég 
is nekünk: mindegyiken velünk 
lesz, velünk van Jézus Krisztus!

Egyhangú, szürke hétköznap? 
Nem. Ajándékba kapott élet az 
Úrtól -  az Úrral.

Kőháti Dorottya

T Ó T H  ERNŐ: 
1905-1997

Sajtoskálon született, majd 1926- 
ban végzett a soproni Evangélikus Tk- 
nítóképzőben.

Még ebben az évben lett a nemes
kéri evangélikus népiskolában kántor -  
néptanító. Gőcze Gyula és Novák Elek 
lelkészek mellett szolgált 1948-ig, az is
kola államosításáig.

Feleségével, néhai Halász Zsuzsával 
4 gyereket neveltek föl nehéz körülmé
nyek között. 1968-ban nyugdíjazták, 
ettől kezdve ismét szabadon játszhatott 
kedves hangszerén, az orgonán. Kerék
páron járta a filiákat, vitte az Evangéli
kus Életet és a híreket.

Vezette a községi könyvtárt is, a fa
luban szerették és tisztelték. Tavaly ve
hette át a rubindiplomát.

Temetésén, 1997. július 8-án megtelt 
a nemeskéri artikuláris templom, a né
pes gyülekezet előtt Jankovits Béla 
kajárpéci esperes hirdette a feltámadás 
igéit lKor 4,15-16 alapján. Az orgonán 
most Csizmazia Béla soproni kántor 
játszott, a sírnál pedig Weltler Sándor 
soproni és a helyi lelkész szolgált.

Testvérünkben Tóth Sándor ny. me
zőlaki lelkész bátyját gyászolja.

Magassy Zoltán

HAZAI ESEMÉNYEK
LELKÉSZAVATÁSOK 

1997. augusztus 16-án, szombaton 
D. dr. Harmati Béla püspök lelkésszé 
avatja Aradi György és Beke Mátyás 
végzett teológusokat Délután fél 4 
órakor Kecskeméten az evangélikus 
templomban lesz Sánta Anikó végzett 
teológus lelkésszé avatása. Minden ér
deklődőt szeretettel várnak.

A  Diakóniai osztály közleménye:
Az augusztus 25-28-ig Gyenesdiásra 

tervezett Diakóniai Evangélizációs 
Konferencia technikai okokból ebben 
az esztendőben elmarad.

Kérjük a már jelentkezett testvére
ink szíves megértését. Kendeh György 
diakóniai ügyvivő lelkész.

Felhívás!
Keressük azokat a testvéreinket, 

akik a hajdani Protestáns Arvaház la
kói voltak. (VH. kér., Szegényház tér.)

Szeretnénk épületünk fennállásá
nak 120. évfordulóját megünnepelni, s 
tiszteletbeli vendégként meghívni a 
volt lakókat. Jelentkezési cím: Gaál 
Jánosné igazgató, Evangélikus Kollé
gium, 1077 Budapest, Rózsák tere 1. 
Tel.: 342-9369.

A  Protestáns Missziói Tánulmányi 
Intézet vezetői tapasztalattal rendelke
ző munkatársat keres irodavezetői 
munkakörbe. Magas szintű idegen- 
nyelv-tudás (lehetőleg angol), számító
gépkezelői gyakorlat, jó szervezőkész
ség, felsőfokú (lehetőleg teológiai) 
végzettség szükséges. A jelentkezése
ket kézzel írott levélben, önéletrajzzal 
augusztus végéig kéijük a PMTI címé
re (1091 Budapest, Kálvin tér 7.).”

„A Protestáns Missziói Tánulmányi 
Intézet gyülekezeti missziói oktatás 
munkakör betöltésére felsőfokú teoló
gus vagy lelkészi végzettségű, gyüleke
zeti lelkészi gyakorlattal rendelkező 
munkatársat keres. Idegennyelv-tudás- 
sal és számítógépkezelői ismerettel 
rendelkezők előnyben! A jelentkezése
ket kézzel írott levélben, önéletrajzzal 
augusztus végéig kérjük a PMTI címé
re (1091 Budapest, Kálvin tér 7.).”

HELYREIGAZÍTÁS 
Július 20-i számunk Zsinati Híradó 

mellékletében szedési hiba csúszott be 
D. Szebik Imre püspök prédikációjá
nak szövegébe. Az 1791-es évszámmal 
kezdődő szakaszban a zárójeles mon

dat helyesen a  következő: (472 egyház- Gyászruha- és kellékbolt. Bp. V, Bárczy Ist- 
község volt egyházunkban 630 (TOO lé- v^n u- 117-1659 (Deák tér mögött),
lekkel.) A  hibáért elnézést kérünk.

A próhirdetés
Hívő, középkorú, egyedülálló hölgy, rákosli

geti családi házának egy szobáját kiadná hívő 
diáklánynak szeptembertől. Érdeklődni lehet 
délelőttönként 8—12-ig a 257-5919-es telefonon.

Elcserélném budai, 108 m2-es, három és fél 
szobás összkomfortos, telefonos lakásomat ha
sonló fokozatú, telefonos, másfél vagy két kis 
szobás budai lakásra. Cím a kiadóban: 117-1108 
számon.

TORONYÓRA-KÉSZÍTÉS, -FELÚJÍTÁS! 
Harangjáték-, haranglengető- és vezérlőóra-ké
szítés. 85 év tapasztalata és világszínvonalú elekt
ronika. Ötéves garanciával.

Óragyártó üzem: Konkoly József; 1102 Bu
dapest, Állomás u. 14. Tel/Fax: 260-7065, 06- 
30-492-915.

A Magyar Hangszerész 
Szövetség által javasolt 

orgonaépítők listája 1997-ben
Albert Miklós orgonaépítő 
9030 Győr, Bodzás u. 10.
Tel.: 06-96-332-322
Aquincum Orgonagyár
1143 Budapest, Hungária krt. 77.
Tel.: 252-9377
Békés-Kau-Mészáros 
Orgonaépítő Kft.
2010 Dunakeszi, Táltos u. 2.
Tel.: 06-1-271-9503
Jáky orgonaműhely 
9026 Győr, Ady Endre u. 41.
Tel.: 06-96-324-549
Kohlmann Ihmás orgonaépítő 
6726 Szeged, Lövölde u. 211.
Tel.: 06-62-435-299
Paulus Frigyes orgonaépítő 
2040 Budaörs, Naphegy u. 26.
Tel.: 06-23-440-997
Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra 
7630 Pécs, Buzsáki u. 37.
Tel.: 06-72-239-603
Váradi és Fia aranykoszorús
orgonaépítő üzem
1102 Budapest, Hölgy u. 37.
Tel.: 262-3667 
Alapítva: 1920.

1BREL

TORONYÓRÁK
KORSZERŰEN VILÁGSZÍNVONALON

„TOREL ” ÓRAIPARI BT 
CT.: Kovács Jenő órásmester 

8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 6. 
Telefon/Fax; 22/348-880, (22) 312-285

GOMBOS LAJOS 
aranykoszorús harangöntő mester

2162 őrbottyán, 
Rákóczi út 119. Pf. 3. 
Télé fon: 06/28-360-175 
Budapesti iroda: . 
XIII., Jász u. 60/B 
Telefon: 330-6394

Evangélikus
Élet (ßfcfc

A Magyarországi 
Evangélikus Egyház hetilapja 
Felelős szerkesztő 
és kiadó: TÓTH-SZÖLLŐS MIHÁLY 
Szerkesztőség és kiadóhivatal 
1085 Budapest, Üllői út 24. 
Telefon/fax: 117-5478; 117-1108 
Árusítja a Kiadóhivatal és a 
Magyar Posta RT.
Index: 25 211 ISSN 0133-1302
Szedés:
Fényszedő Központ Kft.
(970032/20)
Nyomás: rotációs ofszetnyomás 
720 031 Petőfi Nyomda RT, 
Kecskemét 
Felelős vezető:
SZABADOS TIBOR mb. vezérigazgató

Előfizethető az Evangélikus Élet 
Kiadóhivatalban közvetlenül vagy 
postautalványon.
Előfizetési díj belföldön: 
fél évre 1040 Ft, egész évre 2080 Ft 
Előfizetési díj külföldön: 
szomszédos országokban: egész 
évre 4500 Ft (postázással együtt), 
más országokban (nyugaton): 
egész évre 45 USD (68 DEM) 
légipostával: 66 USD (99 DEM) 
Csekkszámlaszám: 
11708001-20204127 
Beküldött kéziratokat nem őrzünk 
meg és nem adunk vissza!
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SZENTHÁROMSÁG 
ÜNNEPE UTÁNI 

TIZENKETTEDIK 
VASÁRNAP

ORSZÁGOS
EVANGÉLIKUS

HETILAP ARA: 40  FT

Krisztus a fókuszpont, aki felé minden 
dolog konvergál, akinek a személyében 

az egész világegyetem értelmet nyer, 
és akiben a tudomány és vallás

koordinálódig
Teilhard de Chardin

A TARTALOMBÓL
„HOGY SZÓT ÉRTSÜNK 

EG Y M Á SSA L...”

KEGYETLEN KEGYESSÉG

MILY SZÉP A TESTVÉREK 
KÖZÖSSÉGE

„VELETEK VAGYOK MINDEN N A PO N ...”

GRAZ 1997

Európai Egyházak Konferenciája  
11. Nagygyűlés

Európa egyre egységesebb. Talán a történelemben 
még soha nem voltak olyan közel Európa nemzetei, 
mint most. Az élet egyre több területén látható, érez
hető ez az egység. Egy ilyen korban különösen is ér
dekes az, hogy az európai egyházakat tömörítő szer
vezet, az EEK mit tesz, hogyan vesz részt Európa éle
tében. Ez a szervezet nem más, mint egy találkozási 
pont, egy lehetőség, ahol a különböző egyházakhoz 
tartozó keresztyének megismerhetik egymást. Lehető
ség arra, hogy tapasztalataikat kicseréljék, egymás gyüle
kezeti modelljeit tanulmányozzák. Egy olyan találkozási 
pont, ahol összetartozásunkat fejezhetjük ki, ahol a sok
féleségünk mellett egységünk is láthatóvá válhat.

Ennek az egységnek lehetőségét magunkban hor
dozzuk mindannyian. Az alapot, amire közösségünk 
épülhet, nem nekünk kell megalkotni, hiszen ez az 
alap maga Jézus Krisztus. Ő az, aki alapja lehet a ke
resztyén közösségnek, az egyházak közötti párbeszéd, 
közeledés, együtt ünneplés folyamatának. Ebben a 
szellemben tartotta meg 11. nagygyűlését az Európai 
Egyházak Konferenciája Ausztriában, Grazban. Az 
elkövetkezendő hat év legfontosabb feladatainak ki
választását, a közös munkája irányát kellett meghatá
rozni ezen a nagygyűlésen.

A nagygyűlés három fontos területen határozta 
meg az EEK feladatait:

1. Párbeszéd az egyházak között
2. Egyházak a társadalomban
3. Az egyházak „sorsvállalása”
Hadd emeljek ki néhány feladatot a kitűzöttek kö

zül!
Az egyházak közötti párbeszéd kulcsszava a nagy

gyűlésen a kiengesztelődés volt. Az egyházak közti ki- 
engesztelődés nem egyszerűen emberi vágyunk, ha
nem Jézus Krisztustól kapott feladatunk! Éppen ezért 
kell az elkövetkezendő időkben egymást mélyebben 
megismernünk. Nem csak a teológiai párbeszédet kell 
folytatnunk, hanem közelednünk kell minden más, az 
egyházi életünket meghatározó területen is. Kiemelt 
feladatként értékelte a nagygyűlés a katolicizmussal 
folytatandó párbeszédet is. (Az EEK-nak a Római 
Katolikus Egyház nem tagja!)

Az egyházak társadalomban betöltendő szerepével 
kapcsolatban különleges lehetősége van az EEK-nak. 
Súlyánál fogva meg kell tennie mindent azért, hogy az 
Európa jövőjéről döntő szervezetekre (EU, ENSZ 
stb.) pozitív befolyással legyen, fontos kérdésekben az 
egyházak véleményét képviselje. Fontos szerepet kap
nak itt azok a szociális kérdések, amelyek ma megha
tározzák ezt a térséget (szegénység, munkanélküliség, 
menekültek problémái stb.). A belső gondok mellett 
nem lehet figyelmen kívül hagyni Európa megbékélé
sét sem a többi kontinenssel.

A  közösségvállalás, sorsvállalás területei közül a nők, 
gyermekek helyzetét emelte ki külön a nagygyűlés. A z  
EEK-nak és a tagegyházaknak határozottan kell fel
lépniük ott, ahol a gyermekek és nők elleni erőszak 
megjelenik. Fontos, hogy amikor sorsvállalásról be
szélünk, akkor ne csak keresztyén testvéreinket ért
sük ezen, hanem azokat is, akik más vallások képvise
lői, vagy éppen nem tartoznak egyetlen valláshoz 
sem. Egyszóval a keresztyén sorsközösség vállalásá
ban embertársainkra kell figyelnünk.

Nem mindegy, hogy egy egységre törekvő Európában 
az európai egyházak hogyan vannak jelen. Európa éle
tében olyan feladatot kell betölteni a keresztyén egy
házaknak, amit más nem tud megtenni helyettünk. Az 
elkövetkezendő években arra kell törekednünk, hogy 
a krisztusi alapra építve, közösen tegyük meg azt, ami 
kizárólag ránk váró feladat. Az egyhetes nagygyűlés 
záró istentiszteletén ehhez kértük Isten erejét, útmu
tatását és áldását. Ő segítsen, hogy történelmi feladatu
kat az egyházak betölthessék!

Krámer György

Tűz Tamás

SZENT ISTVÁN
Jól megjelölte ezt az ezredévet:

kereszttel írta rá kemény nevét, 
hogy megpihenjen művein a lélek, 

mint halhatatlan győzedelmi ék. 
Alapkő lett, de kőnél súlyosabban 
vetette el az épülő falakban

torony-szökkentő, férfias hitét.

Amint alázatát mindegyre inkább 
úrrá emeli roppant erején, 

a bércre hág s egy országon tekint át,
hol hajnalpírban reszket még a fény. 

Komor felhőkből bomlik ki a kék ég 
s virrasztva nézi népe ébredését 

a századok szélfútta reggelén.

Nem tétován, de biztos mozdulattal 
lendül előre tervező keze, 

míg port kavar és szilaj kedvvel nyargal 
a forró puszták zendülő szele.

Bölcs szemmel néz a fényes távlatokba 
s pillantásával féltőn átkarolja

a frissen szántott, szűzi földeket.

Kegyes jobbjával törvényt ír, keményet, 
hogy megkösse a rónák vad porát, 

szőlő teremjen és kenyér, fehérebb
s hogy mindenki meglelje otthonát. 

Áldott szigor, rendet hozó szelídség!
Arany szív, mely eltékozolja kincsét,

hogy új szivekben ragyogjon tovább!

Róla zengjen hát ez a lelkes ének!
Uram, téged dicsérünk általa, 

mert ő volt a te választott edényed, 
apostolod, híved s a föld sava.

És ő volt ama bibliai sáfár, 
kire, be jó, hogy éppen rátaláltál,

midőn megvirradt napunk hajnala!

A KAPOTT KINCSET TOVÁBBADTA NÉPÉNEK
Első királyunkra és államalapí

tó tevékenységére emlékezünk e 
napokban. Történelmi távlatból jól 
látjuk, hogy ezt a cselekedetét a né
pét féltő szeretet vezérelte, s ezt ak
kor is így kell látnunk, ha marad
tak fel emlékek arról, hogy kemény 
kézzel vitte véghez terveit. Szerete- 
te nem volt lágyszívűség, kemény
sége éppen a megmaradást, a jövőt 
célozta. A vándorló, nomád nép le
telepítése, földhöz kötése, féken 
tartása a megmaradást, a jövő for
málását eredményezte.

A magyarság Szent István vezeté
sével Európába érkezett meg, és itt 
akart megmaradni. Azért vezette 
népét az egyházba, mert látta, 
hogy a kereszténységet már felvett 
Európában idegen test nem ma
radhat meg. De mindezt nem poli
tikából cselekedte, hiszen köztu
domású, hogy egyházszervező 
munkája mögött „erős istenhite, 
tiszta élete és imádkozó lelkülete” ál
lott, és ennek gyümölcseként vé
gezte korszakformáló, egyházszer
vező munkáját (Heltai Gáspár). 
Fiának írt Intelmei is hívő, embert 
szerető, népét szeretetre tanító ke
resztény uralkodó lelkét mutatják. 
Maga úgy látta, hogy ha neki Isten 
a keresztény hitben ilyen sokat 
adott, ezt a kincset tovább kellett 
adnia népének, azoknak, akikért 
felelősséggel tartozott.

A nyugati kereszténységhez való 
csatlakozása bennünket evangéli
kusokat külön is hálaadásra indít, 
mert ezzel adta meg lehetőségét 
annak, hogy a XVI. században ha
zánkban és népünk között is ter
jedjen a reformáció üzenete, a

tiszta evangélium. Szent István 
nem prédikált, de tettével, az egy
ház szervezésével példáját adta 
apostoli buzgóságának. Megásta 
és szélesítette azt a medret, mely
ben az „élő víz” folyhatott, árad
hatott. Egyházunk történetének is 
fényes napja ez a mai emlékezésünk!

A székesfehérvári Szent István szobor

Amikor Szent István mindezt 
cselekedte, népének fennmaradá
sát, erkölcsi felemelkedését mun
kálta, arra mutatott, hogy a Jézus 
Krisztusban újjászületett ember 
képes arra, hogy embertársát se
gítse, Istent tiszteljen és embert 
szeressen. Képes arra, hogy ne el
lenségeskedjen, ne a harcban lelje 
kedvét, de munkájával ezt az or
szágot széppé, kívánatossá, lakha
tóvá és idegenek által is megked
veltté tegye. Látva azt, hogy igye

kezete nem volt hiábavaló, és ma
gyarságunk itt a Kárpát-medencé
ben nemcsak megmaradhatott, de 
jelentősen befolyásolta a történe
lem folyamán az itt élők életét, 
boldogulását -  ha néha töredéke
sen is - ,  de mindenesetre arra biz
tat, hogy ezen az úton -  és csak 
ezen az úton -  lehet ma is jobb jö
vő felé indulni.

A példából erőt meríthetünk ma 
is! Erős hittel, erkölcsi tisztasággal, 
áldozathozatallal és tudatos jövőépí
téssel tovább juthatunk a mostani 
szakadékból, melybe két világhá
ború, különböző izmusok reánk 
szakadása, diktatúrák fojtogatása 
következtében jutottunk. A példa 
arra példa, hogy a kereszténység
ről nem csupán szónokoló, hanem 
azt hitben élő, életté formáló, mun
kás, tevékeny hétköznapok, érett, 
„felnőtt keresztény” magatartás 
kihozhatja népünket a kátyúból, és 
„sziklára” állva, megváltozott élet
tel és életfelfogással reményteljes
ebben nézhetünk a 21. század felé. 
De ehhez komolyan kell vennünk 
azt, hogy egymásért élünk és' va
gyunk, hogy meg kell állítanunk 
népünk fogyását, több gyermekvál
lalással, felelősséggel kell gondol
nunk és cselekednünk az utánunk 
következő nemzedékekért, vigyáz
nunk kell a reánk bízott világra, 
környezetünkre, és ki kell irta
nunk szívünkből minden haragot, 
ellenségeskedést, szeretettel kell le
győzni a gonoszt. Kevés az emléke
zés csupán, nem elég a fogadkozás, 
meg kell fognunk egymás kezét és el
indulni az úton, hiszen Szent István 
óta itthon vagyunk Európában!

Kései adósságunk törlesztése orosz földön

„Ha ti elfeledkeztek rólunk, az Isten is elfelejt titeket"
Ez a cirill betűs mondat áll a joglai temető hadifog

lyokra emlékeztető hatalmas keresztjének tövében lé
vő emléktáblán.

Bizony, úgy tűnt sokáig, hogy nem csak kell feled
ni, hanem kötelező is feledni. Évtizedeken át évente 
többször is nagy koszorúzásokkal emlékeztünk a II. 
világháború elesett orosz és más nemzetiségű kato
náira, az egykori Vörös Hadsereg áldozataira, de nem 
szóltunk és nem szólhattunk azokról a magyar honfi
társainkról, százezrekről, akik Oroszország végtelen
nek tűnő hómezőin, a Kárpátok hegyei között vagy 
éppenséggel hadifogolytáborokban vesztették életü
ket.

Úgy 7-8 évvel ezelőtt bátor kezdeményezések és 
egyre erőteljesebben kifejeződő igények nyomán sor
ra létesültek községekben és városokban emlékmű
vek és emlékhelyek mementóként. Azokra az egykori 
áldozatokra emlékeztették ezek az obeliszkek, kopja
fák és emléktáblák a ma élőket, akiknek nyugvóhelye 
ismeretlen volt mind a még élő hozzátartozók, mind 
az utódok előtt. Magam is tevékeny részese voltam 
egy ilyen emlékhely kialakításának, és tudom, hogy 
milyen lelki megkönnyebbülést eredményezett az, 
hogy van egy hely, ahova odatehet az ember egy cso
kor virágot, meggyújthat halottak napján egy mécsest, 
elmondhat egy imádságot.

Hosszú évek kitartó tárgyalásainak eredményeként 
lehetőség nyílott arra, hogy a haza határaitól messze 
eltemetett magyar hősökről, áldozatokról és mártí
rokról ott emlékezhessünk, ahol tragédiájuk lejátszó
dott. Ebben nagymértékben segített az az általánosan 
felismert és elfogadott megállapítás, mely így szól: A 
halott katona nem ellenség.

Ez év július 19-24. között magyar kormányküldött
séggel, a Tábori Lelkészi Szolgálat egyik vezetőjeként 
magam is ott lehettem azon a kegyeleti megemléke
zésen, amelynek első alkalma a Don folyó melletti 
Bordievkában, a másik pedig Novgorodtól 200 km-re, 
Borovici járás joglai temetőjében történt. Jószerével 
nem is tudom meghatározni e néhány soros cikkem
nek műfaját. Emlékezés? -  az is. Tudósítás? -  az is. 
Hálaadás? -  az is. Bármelyikről is legyen szó, a soro
kat egyszerre írom valami belső remegéssel és az Is
ten iránti hála örömével.

Hogyan is tehetném másként, hiszen ugyanezeket 
éltem át ott, ahol az egykori 2. Magyar Hadsereg szin
te napok alatt veszett el, és messze Észak-Oroszor- 
szágban, Jogiában, ahol a magyar hadifogolycsoport 
megérkezésekor úgy kapott helyet az összetákolt ba

rakkokban, hogy ahány fő érkezett, annyi orosz fog
lyot legéppuskáztak előtte helyteremtés címén.

Bordievka. Kicsiny orosz falu a Don urivi átkelőhe
lyétől néhány kilométerre. Vasárnap dél, rekkenő hő
ség. A sok szeretettel és áldozatos munkával kialakí
tott emlékhely előtt állunk a falu lakóinak gyűrűjé
ben. Egyszerű emberek, felnőttek és gyerekek, töb
ben még élő öregek, akik szeretettel emlékeznek a 
magyarokra. Nincs a szívekben se ellenségeskedés, se 
harag, de annál több megbecsülés irántunk, hogy nem 
feledtük el magyarjainkat, és reménység, hogy ehhez 
hasonló tragédia talán soha nem ér minket, se oroszt, 
se magyart.

Csoóri Sándor, a Magyarok Világszövetségének el
nöke mondja az emlékbeszédet. Magyar sorstragédi
áról beszél, ami Muhinál kezdődött a tatárjárással, és 
itt ért véget a Donnál, nemzetünkre máig kihatóan. 
Szól az Isten igéje, imádságok élőkért és holtakért, 
magyar katonákért és munkaszolgálatosokért, mind
azokért, akik még ma is zsigereikben hordják az 54 
éve történt pokoli események kitörölhetetlen követ
kezményeit és emlékeit. Virágok kerülnek az emlék
oszlop tövébe és gyertyák. Ki a kertjéből hozta, ki a 
mező virágait csokorba szedve. A megbékélés, az egy
más szeretete és az áldozatok iránti kegyelet és tisztelet 
ölel át mindent. Élőket és holtakat. Fájdalmas múltat és 
hálás jelent.

Uriv. Festői táj, egy magaslatról nézve feledhetet
len a Don-kanyar képe. Ezért a magaslatért tízezrek 
haltak meg, hiszen ott és akkor stratégiai pont volt. 
Még megvannak az egykori lövészárkok, amik sok 
honfitársunknak a sírjává is lettek. Az egykori gyilkos 
harcok helyén ma gabona- és kukoricaföldek. Néhány 
jószág békésen legelész, egy vontató az új szénater
més báláit hozza át komp segítségével a Don túlsó ol
daláról. M i ott állunk azon a területen, ahol talán tal
punk alatt Kovácsok, Vargák, Szabók, Tóthok, Kocsi
sok, Kisek és mások alusszák a síri álmot. Nem elfelejt
ve. Mert emlékhely hirdeti, hogy éltek és utolsó leheletü
kig hűek maradtak a magyar hazához és a katonai eskü
höz. Reménységben. Mert a séta során morzsolgatom 
magamban a  hitvallás szavait: „...hiszem a test feltá
madását és az örök életet”.

Szoktuk mondani: Mindenki a maga baját látja a 
legnagyobbnak. Higgyük el, e század nem csak hozzánk 
volt kegyetlen, de másokhoz is. A z orosz nép is sokat 
szenvedett. Ha hitelesnek mondható, több mint 1400 
munkatábor „Gulag” működött az egykori Szovjet
unió területén. A sztálini terror éveiben e táborokat

megtöltötték a „rendszer ellenségeivel”. Voltak köz
tük értelmiségiek, parasztok, kulákok, munkások, 
egykori arisztokraták, papok, tanítók, szinte az egész 
orosz társadalom. Később e táborok hadifoglyokkal 
kerültek feltöltésre, és azokkal a tízezrekkel, akiket a 
háború lezárása után hazájukból hurcoltak el rögvest. 
Egy ilyen tábor működött Jogiában is. Még állnak 
azok az épületek, melyek az őrök kaszárnyái és kantin
ja i voltak, kéznyújtásnyira a temetőtől. E  temetőben 
vannak eltemetve magyarok 114-en, finnek, németek, 
lengyelek, jugoszlávok és más népek fiai. Nyírfák lomb
jai alatt alusszák síri álmukat azok, akiket a testet-lel- 
ket felőrlő kényszermunka megölt. A temetőt megtöl
ti a tömeg. Tisztelet és szeretet vesz körül minket, ke
zünket szorongatják egyszerű emberek. Kisiskoláso
kat hoznak nevelőik, valószínűleg egy napköziscso
port lehet, öltözékükből ítélve. Emlékbeszédek hang
zanak. Velünk van Nanofszky György, moszkvai nagy
követünk és Keskeny Ernő szentpétervári főkonzulunk 
is. Ökumenikus imával emlékezünk az áldozatokra, 
melyben közreműködnek orosz ortodox testvéreink is. A  
három magyar lelkész ajkán felhangzik az ősi zsoltár: 
„Tebenned bíztunk eleitől fogva”, majd imádságok. A 
közbenjáró ökumenikus imát országgyűlési képviselő
ink, a Duna TV-munkatársa és a magyar katonák 
mondják. Aztán ismét hárman: Ladocsi Gáspár püs
pök, Csuka Tamás református tábori lelkész és e so
rok írója együtt énekeljük az ismert katolikus temeté
si éneket: „Istenem, örök Atyám, szent kezedbe adom 
lelkem! Légy jóságos bírám, engedj haza országodba 
engem!... Szörnyű magányomban nyújtsad felém kezed, 
kereszted trónjáról ítélj, bánatomban ismerj meg en
gem!” A  szemekben könny, a nyírfák lombjai susog
nak, a temető aljában az a folyó hömpölyög, amit az 
egykori hadifoglyok is láthattak és hallhattak. Hazai 
földet szórunk a magyar sírra, jelképesen eltemetjük m a
gyar testvéreinket. Lerójuk kegyeletünket a más népek fi
ainak sírjánál is, letérdelve imádkozunk a Krisztus 
ügyéért legyilkolt paptestvéreink sírja előtt.

Korábban azt írtam: belső remegéssel és Isten iránti 
hálával írom e sorokat. E remegést és hálát éreztem ott 
is sokadmagammal. Hiszen mi özvegyek, árvák, roko
nok és barátok, a magyar nép nevében kaptunk megbí
zatást, Istentől pedig kegyelmet, hogy rendezhessünk 
egy több mint fél évszázados adósságot. Nyugodjanak 
békében hősök és áldozatok! Hozzánk pedig legyen irgal
mas az Isten, hogy egy újabb évezredben ne kelljen egy 
nép fiainak sem hasonló zarándoklatot tennie.

Szál ay Tamás
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Ijtfc GYERMEKEKNEK jg, A F I A T A L O K N A K

„A já tsz ó té r  az a  hely,
ahol a gyerekek igazán gyerekek lesznek ...”
-  g o n d o lá k  a felnőttek. H aha, pedig ha tudnák ...!  
H a tudnák, hogy itt  leszünk csak  igazán felnőttek!
I tt lesz valakiből „igazi” állatidom ár, 
aki ha lá lt megvető bátorsággal szelídíti meg 
az elefántos h in tá t.
I t t  válunk szülőkké, ak ik  dédelgetik kicsinyeiket.
I tt  tan u ln ak  bunyózni a fiúk, hogy egykor híres 
rendőrnyom ozóként is m egállják m ajd a helyüket. 
Aztán itt az este, és m inden gyerek hazamegy, 
ahol várja a  lecke, az anya főzte vacsora, és a  kérdés: 
„m ár m egint hol koszoltad így össze a ru h ád a t?” 
Azután jö n  a mese és a lám paoltás.
Istenem , jó  gyereknek lenni, de sokszor várom  m ár, 
hogy tényleg felnőtt legyek, és nem csak a já tszó téren!

„FOLYTATÁSA KÖVETKEZIK”

Egy gyermek keresi otthonát
11. rész

Egyszer Buangiban, a misszió kórházában üldögél
tünk. A repülőgépre vártunk, ami Minőikbe szállít 
bennünket, ahol néhány asszony segítséget kért tőlem 
a helyi gyülekezeti asszonykor megszervezéséhez. Az 
ég erősen felhős volt, a tengerparti hegylánc csúcsai 
teljesen belevesztek a ködös felhőtakaróba, mely fá
tyolhoz hasonlóan lenyúlt egész a völgyekbe. Ahogy 
múlt az idő, egyre valószínűtlenebbé vált, hogy ilyen 
körülmények közt fel- illetve leszálljon egy repülő
gép. Hamarosan besötétedett, és már csak abban re
ménykedhettem, hogy másnapra kitisztul az ég.

Csalódnunk kellett, mert másnap reggel ismét kö
dös, felhős nap virradt ránk. Gudrun egy, a Hube-vi- 
dékről való kísérőmmel társalogva töltötte az időt. Az 
asszony izgalmas krokodil kalandokról mesélt, elvitte 
őt a folyóhoz fürödni, és persze az iskolai feladatokat 
is el kellett végezni valamikor. Délben azután én ol
vastam neki történeteket.

Idővel azonban Gudrun számára is unalmassá és 
fárasztóvá vált a hosszú várakozás. Már nem fülel
tünk abban reménykedve, hátha a repülő mégis lyu
kat talál a felhők között, és meghallhatjuk a motorzú
gást. Gudrun elgondolkodva ült mellettem.

Azután egyszerre feltette a kérdést, ami már régóta 
foglalkoztatta: „Anya, tulajdonképpen hol vagyok én 
otthon?” Azt hiszem, ez minden misszionáriusgyer
mek kérdése. Ahogy nőnek, vádlóvá is válhat ez a kér
dés: „Nincs hová tartozzam”, vagy „mindenütt ide
gennek érzem magam”. A bamabőrűek között fehér, 
de a fehérek közt már nem igazán az. Új-Guineában 
három nyelven kénytelen beszélni. Németországban 
mégis kinevetik, mert az anyanyelvvel körülményesen 
fejezi ki magát. Tényleg, hol lehet valaki otthon, ha 
állandóan költöznie kell, ezzel változik a lakhelye, de 
a környezetében élő emberek, azok nyelve és szokásai 
is. Ki tudná hát megválaszolni a kérdést: „Hol az én 
otthonom?”

„Ott vagy otthon, ahol én vagyok”, feleltem, de 
éreztem, hogy ez nem volt igazán kielégítő válasz.

Másnap reggel végre a hűvös szél elfújta a felhőket, 
és megérkezett a gépünk. A  rádió mellett ültem és 
hallgattam. Pilóták hangja hallatszott. Bejelentették a 
gép érkezését, de azután egy segélykérés érkezett a 
hegyekből. Valakit vakbélgyulladással sürgősen kór
házba kellett szállítani. Majdnem ismét beborult, mi
kor végre leszállt a gép. Amikor megkérdeztük a piló
tát, folytatja-e az utat, csak a fejét rázta. „Midnikbe? 
Az lehetetlen” -  mondta. Gyorsan kirakodták a gé
pet, és indult vissza, hogy mielőbb kijusson ebből a 
„boszorkányüstből”, ahogy a pilóta nevezte. Dolgunk 
végezetlenül tértünk vissza a Nyereg-hegyre.

A repülővel egy utas is érkezett, egy fiatalember,

aki mint a wau-i misszionárius gyerekek tanítója mu
tatkozott be. Miközben visszatértünk a Nyereg-hegy
re, majd elbeszélgettünk egy csésze kávé mellett, me
sélt a munkájáról, és a gondjairól is. „A szabadságok 
után különösen nehéz a helyzet, mert a misszioná
rius családok gyermekei a sok utazás és változás miatt 
sok időt elvesztegetnek. Megígértem, hogy egy gyer
mekkel fél év alatt elvégezzük a második osztályt. De 
igen nehéz ez egyetlen gyerekkel.”

Elszorult a torkom. Mintha ez nekem szólt volna. 
„Az én lányom is sok időt vesztett az utazások miatt, 
és épp most kezdtük el a második osztály anyagát.” 
Már többször beszélgettünk vele a wau-i iskoláról, de 
mindig tiltakozott ellene: „Az én otthonom a Nyereg
hegy”, mondogatta. Amikor Gudrun belépett a szo
bába, a fiatal tanító rámosolygott, és barátságosan 
megkérdezte: „Nem jönnél el velem Wauba?”

Gudrun erre sarkon fordult, és bevágta maga mö
gött az ajtót. A nagy meglepetés azonban ezután kö
vetkezett. Pár perc múlva ismét bejött, odalépett a ta
nárhoz, és ékes angolsággal kijelentette: „Igen, veled 
megyek Wauba!”

Irmgard Bergmann nyomán

„T U D O D -E ...”

milyen a parittya?
A parittyát általában gyapjúból fonták, középen 

5-6 centire kiszélesedően, hogy a követ ide helyez
hessék. Parittyakövekül kis, lapos köveket használtak, 
melyeket nyáron a kiszáradt folyók medrében gyűj

töttek, és a tarisznyá
ban tárolták. A  pa
rittyát úgy használták, 
hogy miután a követ a 
kiszélesedő rész köze
pébe helyezték, a jobb 
kéz középső ujját a 
hurokba dugták, a va
lamivel hosszabb, el
keskenyedő részt pe
dig ugyanabban a kéz
ben tartva a fejük fö
lött megforgatták. A 

parittyákásban az volt a művészet, hogy a kellő pilla
natban engedjék el az egyik szárát, hogy a kő a célba 
találjon.)

Az Ószövetségben olvashatunk egy mesteri pa
rittyatalálatról. Tudod-e, ki forgatta akkor a pa
rittyát? Ha rájössz, olvasd el a történetet!

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

Az istenhit az emberiség mozgatóereje
A tudomány mai állása szerint 

az embert a gondolkodás emelte ki 
az állatvilágból. így a tudomány is 
megkülönbözteti az embert, mint 
testi lényt, és az embert, mint gon
dolkodó lényt. A test sejtjei alkot
ják az emberi szervezetet, amely 
köztudottan az élővilág egyik leg
tökéletesebb alkotása. A gondola
tok bizonyos szempontok szerinti 
összességét léleknek nevezhetjük 
-  tudományos megközelítésből. 
Szorosan az élettan oldaláról néz
ve az embert, az ember megszüle
tik, felnő, 20-24 éves korában 
megállapodik, leél egy bizonyos 
életet, 50 év felé -  inkább utána -, 
idősödik, megöregszik, majd meg
hal. Ezzel párhuzamosan a gondo
latai is fejlődnek. A csecsemő elő
ször csak hall és lát.

Később tapint, majd fog, még 
később megtanul járni, majd be
szélni, azután rajzolni, énekelni, 
írni, olvasni, számolni stb. Tudásá
ból tapasztalatot szerez, hasznosít
ja azokat egy életen keresztül. 
Amint az előbb említettem, a gon
dolatok bizonyos rendszerét lélek
nek nevezhetjük. Úgy, ahogy a

gondolatok különböznek, lélek és 
lélek között is különbség van. A lé
lek fogalma alatt most a hittel 
összefüggő gondolatok csoportját 
értem. Tudományos szempontból 
a hit az egyik legpozitívabb emberi 
érzelem. Ezen belül az istenhit az 
emberiség egyik mozgatóereje, 
ezen belül az egyistenhit, amely, 
bár úgy tűnik, más és más, egyben 
mégis azonos, megtanítja az embe
reket arra, hogy mik a gyengéik, és 
hogyan küzdjék le azokat. Isten el
küldte Jézust az emberek közé, 
hogy egy új szövetséget kössön az 
emberiséggel. Jézus a csodatettein 
keresztül rávilágít a keresztyén 
ember gyengeségeire. Ennek egyik 
példája a siketnéma ember meg- 
gyógyítása is. A lelki süketség és a 
lelki némaság a lelki élet két leg
alapvetőbb kerékkötője. A  lelki 
vakságot csak azért nem említem, 
mert bár orvosilag tökéletes szem
mel is lehet lelkileg tökéletesen 
vak, véleményem szerint a látás 
nincs annyira kapcsolatban a lé
lekkel, mint a hallás és a beszéd. 
Amikor az ember lelkileg megszü
letik, csak hall, azután megtanul

imádkozni, megtanulja azt, hogy 
elmondjon mindent Jézusnak és 
rajta keresztül Istennek. A követ
kező lépés az, amikor Jézus vála
szát nem csak meghallja, hanem el 
is fogadja az ember.

Azután az ember megtanul mér
legelni, nem feltétlenül ítélni, csak 
mérlegelni. Mérlegelni saját tetteit 
abból a szempontból, hogy Jézus
nak tetszik-e vagy sem. Itt említhet
jük az igazság és kárhozat szolgála
tának kérdését is. Pál apostol sze
rint Isten tett alkalmassá minket ar
ra, hogy mérlegeljünk, hiszen kü
lönbséget kell tenni a kőbe vésett 
igazság és Jézus igazsága között, 
habár az alapja mindkettőnek 
ugyanaz. Fel kell tudnunk ismerni 
a jó fa jó gyümölcsét, és meg kell 
tudnunk különböztetni a rossz fa 
rossz gyümölcsétől. Ismét eljutot
tunk arra a pontra, amikor különb
séget kell tennünk a Jézus igazságát 
kereső lelki életet élő, és a földi 
igazságokat kereső, inkább testi 
életet élő ember között. A  kőbe vé
sett igazság nem mindig fedi a Jé
zusnak tetsző dolgok összességét.

Plauschin István

Interjú a tíz bélpoklossal
Lukács 17,11-19

Vajon mit válaszoltak volna...?
Ugyanazt a kérdést tettem volna fel kilenc embernek. Nemré
gen még mind leprások voltak: Miért nem ment vissza Jézushoz, 
hogy köszönetét mondjon gyógyulásáért? íme a vélt válaszok:

1.
-  Tulajdonképpen nem vagyok én hálátlan természetű, csak 
először meg akartam mutatni a családomnak és az ismerőse
imnek, hogy egészséges vagyok. Utána megköszöntem vol
na, de Jézus már továbbment...

2.
-  Természetesen köszönetét akartam mondani Jézusnak, de 
csak nem megyek oda hozzá azzal a samaritánussal együtt, 
hiszen én hívő izráelita vagyok. És mielőtt sikerült valakit ta
lálnom, akit odaküldhetek hozzá, Jézus már továbbment...

3.
-  Nem akartam pusztán üres szavakkal köszönetét mondani, 
hanem egy szép ajándékkal. De én szegény ember vagyok, és 
semmit sem találtam, ami megfelelt volna.

4.
-  Tulajdonképpen én meg akartam köszönni Jézusnak. Mie
lőtt megmutattam magam a papoknak, meggyógyultam, de 
nem tudtam, hogy mindig így lesz-e. Most, hogy már tudom, 
Jézus nincs többé...

5.
-  Majdnem visszamentem én is a samaritánussal, hogy Jé
zusnak megköszönjem a gyógyulásomat. De akkor sok em
ber előtt kellett volna kimondanom, akik körülvették, hogy 
„leprás voltam és te meggyógyítottál”. Szégyelltem magam 
és nem mentem vissza...

6.

Tulajdonképpen köszönetét akartam mondani Jézusnak -  de 
aztán eszembe jutott, hogy azért a sok jóért sem vár köszö
netét, amit nagyon sok emberrel tesz, így én sem ragaszkod
tam hozzá...

7.
-  Máskor nem vagyok én hálátlan -  de a viszontlátás örömé
ben egyszerűen megfeledkeztem róla, és amikor újra eszem
be jutott, Jézus már továbbment...

8.
-  A sok leprás közül Jézus biztosan azért gyógyított meg ép
pen engem is, mert nagyon rendes ember vagyok...

9.
-  Én igazán meg akartam neki köszönni. De a legtöbben 
nem mentek vissza hozzá, és én mindig azt teszem, amit a 
többiek...

10.
A samaritánustól is megkérdeztem:
-  Miért köszönte meg? -  így válaszolt:
-  Ha nem vennék levegőt, nem élnék. Nem tudtam volna 
anélkül hazamenni, hogy ne mondjak köszönetét Jézusnak.

(Indiából)

Nehezebb a hívők élete?
„Felindultam a kérkedők miatt, látva a bűnösök jólétét.” 

(Zsolt 73,3)

Egy bírónak, aki azzal büszkélkedett, hogy „szabad gon
dolkodású”, színes bőrű, keresztyén sofőrje volt. El szokta 
kísérni gazdáját vadászataira is. Égy üyen esemény alkalmá
val gazdája így szólt hozzá:

-  Ide figyelj, Samu, én egyáltalán nem tudom megérteni a 
te furcsa keresztyénségedet. Hiszen én hitetlen vagyok. Isten 
és a Sátán számomra nem léteznek. Krisztusban sem hiszek, 
de még a Bibliában sem. Ennek ellenére olyan megelégedett 
vagyok. Te azonban keresztyénnek vallód magad, és azt 
mondod, hogy az ördög megkísért, és ennélfogva sok nehéz
ség van az életedben. így tekintve én hit nélkül sokkal boldo
gabb vagyok, mint te. Ezt el kell ismerned.

A gépkocsivezető zavarba jött és nem tudta, mivel érvel
jen mindezekre. Közben megérkeztek a vadászterületre. Va
dászás közben a bíró sok vadkacsát ejtett. Samu feladata 
volt, hogy a zsákmányt összegyűjtse. Miután elindult, a gaz
dája utána kiáltott:

-  Ne a kimúlt kacsákkal kezdjed, hiszen azok számunkra 
már biztos zsákmány. A sebesültek után szaladj! Ragadd 
meg őket, mielőtt kereket oldanak.

Miután Samu a lelőtt kacsákat egy rakásra gyűjtötte, így 
szólt:,

-  Úgy hiszem, az előbbi kérdésére megkaptam a választ. 
A különbség közöttünk abban áll, hogy a gazdám egy halott 
kacsa, így az ördög nyugodtan hagyja, mert számára ő már 
biztos zsákmány, míg én számára egy sebesült kacsa vagyok, 
ezért van állandóan a nyomomban és sanyargat engem.

V.H.

Megjelentek Vladár Gábor visszaemlékezései
Huszonöt évvel ezelőtt halt meg évszázadunk egyik 

legkiemelkedőbb jogtudósa, a Lakatos-kormány volt 
igazságügy-minisztere és egyben a bányai evangélikus 
egyházkerület felügyelője, Ordass püspök elnöktársa. A 
most megjelent visszaemlékezés annál is inkább megkü
lönböztetett figyelmet érdemlő kortörténeti dokumen
tum, mert a két világháború közti igazságügy-miniszterek 
közül csak Lázár Andortól jelent meg hasonló munka. Ifj. 
Fasang Árpád „Zord idők igaz tanújának” nevezi a szer
zőt.

Ez a visszaemlékezés egészen egyedülálló azért is, 
mert megírásának körülményei is egészen szokatlanok. 
Olyan valaki írta, aki négyéves megfeszített munka ered
ményeképpen -  látását egy tragikus favágás során elve
szítve -, rajztáblán, vonalzó mellett rótta a sorokat, amit 
aztán gyermekei nem csekély fáradsággal vittek át író
gépre. Kortársai közül messze kimagaslott. Nagyságát 
azonban lemérni mégsem könnyű, annak ellenére, hogy 
bölcsessége közismert volt, mert széles körű jogi tudása 
igazi polihisztorrá avatta; szerteágazó egyházi szolgálata 
alázatos Krisztus-hívővé minősítette, káprázatos klasszi
kus műveltsége pedig páratlan szerénységgel, igazságot 
kereső álhatatossággal, mélységes család- és emberszere
tettel párosult.

Tántoríthatatlan egyház- és hazaszeretetére kedvenc 
auctorának: Marcus Aureliusnak a Vallomásokban írt 
megállapítása illik: „Légy, mint a szirtfok, melyet a hullá
mok folyton csapkodnak; az pedig rendületlenül áll s körü
lötte elcsendesül a háborgó forgatag."

Ez a hatalmas munka felöleli a XX. század két harma
dának a történetét, kezdve a család eredetének az ismer
tetésétől, az olasz front poklának a leírásától, az igazság
szolgáltatásban eltöltött nehéz éveken, a Lakatos-kor
mányban töltött sorsdöntő eseményeken, a többszörös 
szovjet letartóztatáson és a kitelepítés megpróbáltatásain 
keresztül a biai présházig.

A visszaemlékezésnek az egyházi szolgálatra vonatko
zó részéből megismerhetjük a zsinati munkán kívül a bu
davári és budahegyvidéki gyülekezet fellendítése érdeké

ben végzett munkát, nemkülönben az egyházmegyei fel
ügyelői tevékenységét. 1947. november 6-án a bányai 
egyházkerület felügyelője lett. Az alig egy esztendőre 
nyúló szolgálata biztatóan indult, mert az államhatalom 
képviselője igen melegen üdvözölte. Sajnos hamarosan 
gyökeres változásra került sor az állam és egyház viszo
nyában. Az 1948. márc. 18-i Szabó József püspöki beikta
tását követően Mihályfi Emő, a kormány képviselője már 
azt hangoztatta, hogy gyökeres, azonnali változásokra 
van szükség az egyház életében, és el kell távolítani a ve
zető tisztségekből „a bárókat, a dupla nemeseket, a föld- 
birtokosokat, a levitézlett közéleti személyeket”. Csak 
Ordass Lajos felszólalása nyomán enyhült némileg a fe
szültség.

Vladár Gábornak jutott az a nehéz feladat, hogy a kor
mánnyal folytatandó tárgyalásokra írásba foglalja az egy
ház álláspontját, amelyet Ordass Lajos és Szabó József 
püspökök jelenlétében adott i t  Rákosi Mátyásnak, aki er
re úgy reagált, hogy „nem ellentámadást, hanem lojális 
nyilatkozatot vár tőlünk”. Azoknak a szinte szó szerinti 
megismétlése után, melyeket Mihályfi Balassagyarmaton 
elmondott, nyilvánvalóvá vált, hogy az egyház elleni nyílt 
hadüzenetről van szó. Az események Radvánszky Albert 
egyetemes felügyelő és Ordass Lajos püspök letartóztatá
sával beigazolták ezt a feltételezést. Vladár Gábor ekkor 
sem maradt tétlen. A levéltárból összegyűjtötte az 
Ordass elleni perben felhasználható bizonyítékokat és a 
Magyar Nemzeti Bank elnökével is tárgyalt, de a koncep
ciós perben eredményt elérni nem lehetett.

Aztán az ő eltávolítására is megindult az állami gépe
zet. Kemény Lajoson keresztül többször érkezett üzenet 
illetékes helyről, hogyha nem mond le egyházi tisztségé
ről, megszüntetik nyugdíját, kockára teszi fia hazatérését 
az orosz hadifogságból, és lehet még egyéb retorzióra is 
számítani. Napokig vívódott önmagával, mire döntésre 
jutott.

A pontosan összeállított függelékből tudjuk meg, hogy 
félszáz egyházi vonatkozású írása jelent meg 1948-ig be
zárólag.

Azután rövidesen megvonják nyugdíját, 1951-ben pe
dig Tomorra telepítik ki családjával együtt, ahol két és fél 
évet tölt embertelen körülmények között, mígnem Biára, 
egy présházba nem kerülhet a család, ahol tíz évet tölte
nek igen szerény körülmények között. Favágás közben 
szeme vüágát elveszíti, de a lélek fénye tovább világított 
akkor is, amikor élete alkonyán beszédkészsége megrok
kant.

Vladár Gábor alakja nehéz időkben nőtt naggyá. Min
dent megtett, hogy jogrendszerünket elsöpréssel fenye
gető idegen áramlatoknak gátat vessen -  írja róla Kom
játhy Miklós. Langlet Valdemar, a svéd vöröskereszt meg
bízottja pedig a legnagyobb elismerés hangján emlékezik 
meg a zsidók megmentése érdekében kifejtett tevékeny
ségéről.

Vladár Gábor sohasem kívánt fényleni, de mindig vi
lágított mély egyház- és hazaszeretetével. Tagja lett a hal
hatatlanok csillagkoszorújának. (Püski Kiadó, 448 1., 
780,- Ft.)

Dr. Boleratzky Loránd

AZ ORVOS ZSOLTÁRA...
Az elmúlt esztendőben megjelent könyvét az édes

anyja adta kezembe, az édesanyja dr. Hankiss János 
neves irodalomtörténész, professzor özvegye, a ked
ves, szerény, csupa szív jóbarát, akit századik születés
napján mentem köszönteni. Régen nem találkoztunk 
-  az én hibámból - , pedig mennyi szeretettel vett kö
rül édesanyám betegségekor, elhunytakor... Most 
100 esztendővel a háta mögött olyan halk szavú, csen
des, de mindenre figyelő, mint amikor még édes
anyámmal hármasban beszélgettünk: akkor gyerme
kei jövőjéért aggódott, most boldogan mutatja uno
kái, dédunokái fényképét, aztán orvos író fia legújabb 
könyvét.

-  Szeretném, ha elolvasnád, nagyon szépen ír.
-  De előbb ezt olvasd el, csodálatos az ajánlás, amit 

mamának ír -  veszi át a szót Ilona, művész-tanár hú
ga. Dr. Hankiss János belgyógyász az egész családra

annyira jellemző szerénységgel csak annyit mond, kí
váncsi vagyok a véleményére...

A szép nyári délután baráti beszélgetéssel folytató
dott, emlékek idézésével, én pedig alig vártam, hogy 
hazaérve kinyissam a könyveket, mert a lapozgatás 
közben olvasott néhány mondat is sokat ígért. Az 
egyik könyv, melybe a „Mamának, akinek mindent 
köszönhetek...” kezdetű gyönyörű ajánló sorok ke
rültek, a Hajnali három, a másik címe Nehéz orvos
nak lenni. (Kicsit tréfásan: ha értő olvasó kezébe ke
rül, hajnali háromig sem tudja letenni...)

Micsoda indítás! „Nincs más védekezési formám, 
mint az írás. -  Kevesen írnának, ha lenne platformjuk 
a beszélgetésre” és a fejezetcímek: használati utasítás 
az élethez, úgy élj, hogy visszanézhess, ne add fel a 
tartásodat, a lélek szabadsága, a reggelek öröme... 
Megdöbbentően szép könyv! Mennyi, mennyi ismert, 
naponta vagy óránként átélt jelzések, amiket az em
ber nem vesz észre, vagy nem akar észrevenni, pedig 
figyelembevételükkel mennyivel elviselhetőbb, szebb 
lenne az életünk. Mondatokat kellene jól látható he
lyeken idézni belőle; van bennük humor is, de mind 
vissza lehet vezetni a tudományos megalapozottság
hoz, a megértéshez és humanizmushoz. Gondolatéb
resztő sorok a tenni, adni akaró és tudó emberhez. 
„Hiszek a test és lélek boldog egységében” -  mondja az 
orvosi hiszekegyben. Nélkülözhetetlennek tartja a 
testi-lelki problémák összehangolását a ma annyira 
elveszett csend értékelését, a csendes pihenőket, a 
magábamélyedést.

A Nehéz orvosnak lenni című kötet, az orvos töp
rengése, az „Orvosnak lenni szörnyű, gyönyörű!” feje
zet úgy világítja meg az írás minden sorát, a beteg és 
orvos kapcsolatát -  amilyennek kell lenni és jó lenne, 
ha lenne, mert csak ez segítheti a gyógyulást. Minden 
embernek -  mert mindenki lehet beteg -  el kellene 
olvasnia Hankiss János olvasmányos szép írását, mert 
ő hisz minden baj legyőzésében és „egy tökéletesen 
működő egészséges testben és a nyílt lélekben”.

Sebeiken Pálma
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„...HOGY SZÓT ÉRTSÜNK EGYMÁSSAE’

Az O rthodox Egyház M agyarországon
Orthodox Egyházról szólva 

arra a keresztény egyházi szerve
zetre gondolunk, amelyet ha
zánkban korábban görög keleti, 
még korábban görög nem egye
sült egyháznak neveztek. Viszon
tagságos története folytán -  
mind hazánkban, mind világ
szerte -  lélekszáma roppant mó
don lecsökkent, úgyhogy hívei
nek száma Magyarországon je
lenleg mintegy 40 ezerre tehető. 
Ugyancsak a kedvezőtlen törté
nelmi körülményekből eredően, 
az ezeréves múltra visszatekintő 
magyarországi orthodoxia szer
vezetileg ma sem egységes, ha
nem öt, egymástól független

■ részre oszlik. Ezek a követke
zők: a budai szerb egyházmegye 
(püspökség), amely a XVI. szá
zadban létesült; a gyulai székhe
lyű román vikariátus, amely a kö
zeljövőben szintén egyházme
gyévé alakul át; a magyar esperes- 
ség, amely 1949-ben alakult meg 
Budapest székhellyel a Moszkvai 
Patriarchátus juriszdikciója alatt 
(hozzá tartoznak az itt élő oro
szok is); továbbá van még egy 
bolgár és egy görög egyházközség 
is a szófiai, illetve a konstantiná
polyi Patriarchátus joghatósága 
alatt. Hogy kedvezőbb történel
mi előzmények mellett mennyi
vel nagyobb lehetne ma a ma
gyarországi orthodoxia, azt úgy 
érzékelhetjük, ha számba 
vesszük az országszerte üresen 
álló több tucatnyi templomát...

A ma is élő magyarországi 
orthodox egyházközségek temp
lomaiban viszont folytatódik az 
istentiszteleti élet az egyetemes 
orthodoxia liturgikus hagyomá
nyai szerint, négy különböző 
nyelven, az igét hat nyelven hir
detik. Az orthodox istentiszteleti 
rendszer egyébként nem sokban 
különbözik a katolikustól. A li
turgikus nap az előző nap esti is
tentiszteletével kezdődik, majd a

\ ____________ ________________

lenyugvási, az éjféli és a hajnali 
istentisztelettel, valamint a köz
benső imaórákkal folytatódik, 
hogy az eucharisztikus istentisz
telettel, a liturgiával fejeződjék 
be. (Ez utóbbinak a „mise” név
változata az orthodoxoknál nem 
használatos.) A felsorolt szertar
tások mind templomi, nyilvános, 
közösségi istentiszteletek. Meg 
kell azonban jegyezni, hogy a na
pi liturgikus ciklust a maga tel
jességében csak a kolostorokban 
tartják meg, míg a parokiális 
templomokban a szokásos isten
tiszteletek: az esti és a hajnali is
tentiszteiét, valamint a liturgia. 
Az összes alkalmat csak a Nagy
héten tartják.

Jóllehet a keleti keresztények
nél a szerzetesi életforma úgyszól
ván kezdettől fogva elterjedt, 
hazánkban az Orthodox Egyház
nak ma nincs egyetlen működő 
kolostora sem. Meg kell azon
ban említenünk, hogy a közép
korban, valamint később is, Ma
gyarországon is számos virágzó 
orthodox kolostor működött. Az 
utolsó -  a Tolna megyei Grá- 
bócon -  400 évi fennállás után, 
csak pár éve néptelenedett el 
teljesen, és alakult át lelkészség
gé, illetve szociális intézménnyé. 
Talán nem fölösleges itt megje
gyeznünk, hogy az Orthodox 
Egyházban -  a keresztény Nyu
gattal ellentétben -  csak egyetlen 
szerzetes rend van, férfiak és nők 
számára. Mint egyetlen rend, 
természetesen nem visel megkü
lönböztető elnevezést.

A hagyományos bizánci temp
lomépítészet a mai Magyarorszá
gon csak két templomot tud fel
mutatni, de ezek sem iskolapél
dái a bizánci architektúrának. 
Egyébként is mind a kettő ebben 
az évszázadban épült: az egyik a 
20-as években, a másik 1996-ban. 
Ami az orthodox templombelsőt 
illeti, annak fő jellemzője az ol

tárt a templomhajótól elválasztó 
képfal, az ikonosztászion. A két fő 
ikon -  a középső, úgynevezett ki
rályi ajtótól jobbra és balra -  
Krisztust, illetve az Istenanyát 
ábrázolja. Helyet kapnak az ikon
falon szigorú szakrális rendben 
különböző szentek és bibliai ese
mények ábrázolásai is, számuk az 
ikonfal méreteitől függ. Vannak 
templomok, melyeknek egész 
belsejét ikonfreskók borítják. A 
szobrokat mint „faragott képe
ket” az Orthodox Egyház mellő
zi, éppúgy, mint az egyházi éne
kek „világias”, hangszeres kísére
tét. A  papok, püspökök és diakó
nusok a nyugati hívő számára ta
lán hosszúnak tűnő, ám pompá
zatos szertartásokat túlnyomó- 
részt a képfal mögött végzik, ősi 
szabású és sokféle színű, díszes 
omátusokba öltözve. Ennek elle
nére is a világi hívek aktív részt
vevői az istentiszteleteknek, már 
csak ezek reszponzórikus szerke
zeténél fogva is.

Az ikonokon kívül általánosan 
használatos az Orthodox Egy
házban a kereszt jele, annak több
féle változatában. Továbbá, a 
közismert Krisztus-monogra
mon kívül, közkedvelt az 
Orthodox Egyházban egy másik 
embléma is: az egyenlő szárú ke
reszttel négy mezőre osztott fe
lület, a következő betűpárokkal: 
IC XC NI-KA: -  vagyis: Jézus 
Krisztus győz.

Az első világháború előtt a ha
zai orthodox egyházaknak még 
voltak iskolái, ijjúságnevelő inté
zetei, árvaházai és egyéb szociális 
intézményei, jelenleg azonban 
ilyeneket már nem tudnak fenn
tartani. Csupán öt kisebb-na- 
gyobb egyházművészeti gyűjte
mény és könyvtár emlékezteti az 
érdeklődőket a magyarországi 
orthodoxia nem éppen értékte
len vagy közömbös múltjára.

Berki Feriz
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Kegyetlen kegyesség
Szójáték csupán? Vagy „fából vaskarika”? Sajnos 

egyik sem, hanem a keresztyénségünknek nagyon is 
lehetséges változata.

Pszichológiailag arról van szó, amikor sajnos az 
ember és a hívő ember is „abszolutizálja” magát. En
nek keserves gyümölcse az az eltorzulás, hogy bizony 
a kegyes ember kegyetlenné tud lenni. De -  kérem 
mindenki elnézését -  még tovább kell mennünk a 
pszichológiai úton. Nemcsak abszolutizálásról van itt 
szó, tehát arról, hogy családban, gyülekezetben, kör
nyezetben az én elgondolásom, véleményem és ítéle
tem abszolút, tökéletes és mindenki felett álló. Saj
nos még az is bekövetkezik, hogy a kegyes ember tu
dat alatt (vagy tudatosan is?) Isten helyébe lép, így 
aztán Isten nevében szórja az átkokat, ítéletet, sok
szor még szószékről is. S amit ő tesz és mond, az vi
tathatatlan, értékelése „csalhatatlan”! így történhet 
meg az abszurditásnak tartott, mégis valós tény: minél 
kegyesebb, annál kegyetlenebb lehet a keresztyén ember 
is!

Bibliai példákat hozzak? Nem akarom idézni a 
„bosszú zsoltárokat”, amikor Isten népe Istentől kér
te az ellenség pusztítását. Inkább gondolok az újszö
vetségi történetre, amit ismerünk. A tanítványok, Ja
kab és János (!) így szóltak: „ Uram, akarod-e, hogy azt 
mondjuk: szálljon le tűz az égből és égesse meg őket!? -  
De Jézus feléjük fordult, megdorgálta őket és ezt mond
ta: „Nem tudjátok milyen lélek van bennetek, mert az 
Emberfia nem azért jött, hogy az emberek életét elveszít
se, hanem, hogy megmentse. ” De gondolhatunk Jézus 
másik szavára is: Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek... Mi
ért nézed a szálkát atyádfia szemében, a magad szemé
ben pedig miért nem veszed észre a gerendát sem?... 
Képmutató, előbb vedd ki saját szemedből a gerendát, 
akkor majd jó l fogsz látni, hogy kivehesd atyádfia sze
méből a szálkát. ” -  Lehetne még bibliai példákra hi
vatkozni egészen addig: „azt mondod, gazdag 
vagyok... nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szá
nalmas, a szegény, vak, m ezítelen...” Minden szónál 
érdemes volna megállni és elgondolkozni! Mert nincs

szánalmasabb annál, mint amikor valaki mindenki bí
rója! Ellenpéldaként csak Pál alakját idézem, aki fia
talon, a kezdetnél ezt írta: „én is apostol vagyok, sőt... ” 
És utolsó levelei egyikében pedig ezt olvassuk: „a bű
nösök közt az első vagyok én. ”

Egyháztörténeti példák hosszú sorát lehetne idehoz
ni most. Engem például mindig elgondolkoztat -  bár 
más korban élt! -  Clairvauxi Bemát alakja, aki nagy 
misztikus és Krisztussal egyesülő lélek volt igazán, 
ugyanakkor a keresztes hadjáratok egyik legelső és 
legbuzgóbb szervezője is. De mondom, más volt a 
kor, a légkör. Nincsenek-e ma is „misztikusok”, akik 
egyben „keresztes lovagok” is? S talán hivatkoznom 
sem kell az inkvizícióra, mert a dolog idáig vezetett, s 
Húsz János lángokba vesző alakjára, de tegyük gyor
san hozzá gondolatban Servet Mihály máglyáját is! Bi
zony igaz, az egyháztörténet példatára lehetne a kegyet
len kegyességnek is.

Mai példát kell-e hoznom? Csak egyetlen esetre 
utalok. Egy fiatal, egy tekintélyes keresztyén testvér
nek szívpanaszairól beszélt. A nagy testvér megintet
te: ennek bizonyára engedetlenség az oka! Kell-e hoz
nom mai példákat egymás meg nem értésére, a sán
cokba beásásra, és a másik megítélésére? Bizony ön
kéntelenül és pillanatok alatt ott ülök a bírói trónu
son és kiszalad számon a súlyos ítélet is. Tüdőm, a 
bűnt és igazságtalanságot nem szabad elhallgatni. De 
mindig meg kell torolni kegyetlenül? Sőt: „háromszor 
veri ezt, kenden, Lúdas Matyi vissza!” Ez a keresz
tyén eljárás? Vagy a másik botlásának felrovása szí
vemben és agyamban, s arról meg nem feledkezés, al
kalomadtán aztán elő is hozakodom vele? S mindig 
csak ítéletet kell mondani?

„A magyarok nyilaitól ments meg, Urunk, minket” 
-  imádkozták szomszédaink ezer éve. -  ,A  kegyesek 
nyilaitól ments meg, Urunk, minket” -  mondhatnánk 
ma is. De még inkább ezt ajánlom imádságul, ma
gunkba nézve: „A kegyetlen kegyességtől ments meg, 
Uram, engem!”

Keveházi László

K ED VE S T E S T V É R E IN K !
Az évszázad legnagyobb árvizeként említett természeti pusztítás nagy károkat okozott a szomszé

dos országokban. Emberek százezrei váltak hajléktalanokká.
Segítségükre siet Európa szinte minden országa, köztük az egyházak is.
A Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat folyamatosan küldi természetbeni és pénzbeli adomá

nyait.
Bizalommal kéijük az Egyházközségek Elnökségeit, hogy az árvízkárosultak segítségére -  első

sorban lengyel testvéreink támogatására -  1997. augusztus 31-ig, egy vasárnap perselyét ajánlják 
fel, erre a célra tartott gyűjtésük adományával együtt. Az összeget az egyházmegyei pénztáron ke
resztül juttassák el az Országos Egyházunk központjába. Innen egy összegben küldjük tovább a rá
szorulóknak.

Támogató szeretetüket s adományaikat a kárt szenvedettek nevében előre is köszönjük.
Budapest, 1997. július 24.

Erős vár a mi Istenünk!
D. dr. Harmati Béla s.k. D. Szebik Imre s.k.

Ökum enikus istentisztelet a pápai evangélikus tem plom ban
A Magyarok Világszövetsége 

Veszprém Megyei Szervezetének 
június 14-i, Pápán tartott „Szülő
földünk a Kárpát-medence” konfe
renciájának részeként június 15-én 
ökumenikus hálaadó istentiszte
letre került sor a pápai evangéli
kus templomban.

Az előző napi, a Kárpát-me
dence magyarságának sorskérdé
seit megvitató előadások után, 
melyeket a régiók kiváló képvise
lői: Duray Miklós, Böszörményi 
István (Felvidék), Kötő József (Er
dély), Dudás Károly (Délvidék), 
Brenzovics László (Kárpátalja), 
Göncz László (Muravidék) s Ga
lambos Iréneusz (Őrvidék) tartot
tak; a templomi hálaadás meghitt 
közösségben, hitvalló szolgálatok
kal erősítette meg kárpát-meden

cei magyarságunk összetartozá
sát.

Varga György esperes emberi és 
nemzeti gyarlóságaink, de ugyan
akkor a krisztusi forrásból táplál
kozó reménységeink sorskérdései
ről, az elidegenedésről, a békes
ségről s a megújult életről beszélt 
meggyőző példákkal gazdagítva 
gondolatait.

Kövy Zsolt református lelkész, a 
Magyarok Világszövetsége Veszp
rém Megyei Szervezetének elnöke 
a Hegyi beszéd örökölt földjéről s a 
kárpát-medencei szülőföldről szólt.

Gömbös Károlyné a pápai kato
likus egyházak s intézmények ne
vében, mint a katolikus általános 
iskola igazgatója a magyar törté
nelem szellemi örökségét méltat
va, ökumenikus és nemzeti példa

ként emelte ki Mindszenty József, 
Ravasz László és Ordass Lajos 
helytállását.

A Magyarok Világszövetsége 
Anyaországi Régiójának elnöke, 
Kurucz Gyula a csendes, de belső 
erőket mozgósító, összefogásra to- 
borzó identitás-vállalásról tett ta
núságot. Új életek születése (ke
resztelés is volt) s új keresztyén 
életszemlélet szent hozzájárulás a 
magyar nemzet minden problémá
jának igazi megoldásához.

Versek, énekek tették még szí
nesebbé az együtt eltöltött időt, jó 
bizonyságát adva annak, hogy a ki
tárulkozó templomi áhítat keresz
tyéni és nemzeti célkitűzéseink 
számára egyaránt szent forráshely 
és alkotóműhely.

Kövy Zsolt

Mily szép a testvérek közössége
(A Veszprémi Evangélikus K am arakórus útja Finnországban)

Amikor először vetődött fel a le
hetősége annak, hogy a Veszprémi 
Evangélikus Kamarakórus Finnor
szágba utazzon, senki sem gondolta 
komolyan, hogy ez az út megvalósul
hat.

Pedig a kórus már három éve mű
ködik: Szelényi Pál karnagy vezetésé
vel lelkes kis csapat (15 fő) gyűlik 
össze minden héten egyszer a pró
bákra. Fő feladatuknak az egyházi 
ünnepeken való éneklést tekintik, de 
szívesen vállalnak olyan feladatokát 
is, amely az egyházmegye zenei élete 
számára fontosak. Luther-év alkal
mából például Bach Luther-kantátá- 
ja előadásának szervezését vállalta,

és a kantáta-kórus 
magját alkotta.
Ez a finnországi út 
mégis hatalmas kihí
vást jelentett. Kül
földön szerepelni, öt 
alkalommal és nem
csak a karzatról, ha
nem szemben a hall
gatósággal -  megtisz
telő és nehéz feladat. 
De másik küldetése is 
volt az énekkarnak: a 
testvérgyülekezeti kap
csolatok ápolása, to
vábbfejlesztése. 
Rovaniemi, a finn vá

ros, utazásunk célpontja, már régóta 
testvérgyülekezeti kapcsolatban áll a 
veszprémi gyülekezettel. Ezt a kap
csolatot az azóta már mindkét gyüle
kezetben nyugdíjba ment lelkészek, 
Ilmo Pulkamo és Hemád Tibor indí
tották el; ez az utazás pedig lehetővé 
tette, hogy a jelenlegi lelkészek, 
Heikki Karvosenoja és Isó Zoltán és 
Dorottya a kapcsolatot a „második 
generációban” is felvegyék és tovább 
folytassák.

Egy hetet töltött az énekkar 
Rovaniemiben; ez a hét éppen egy
beesett a fehér éjszakákkal -  és egy 
nagyszabású egyházi rendezvénnyel, 
melyet minden évben ezeken a napo

kon rendeznek, de az ország más
más városában, ez alkalommal ép
pen Rovaniemiben (Sanan 
suvipäivät). Az ünnepségen egy ha
talmas sátorban szerepelt az énekkar 
több ezer résztvevő előtt. Sibelius 
Finlandiája, amelyet nemcsak fülük
kel, de a szívükkel is hallgattak a fin
nek, különösen nagy sikert aratott.

Két. másik alkalommal a nagy
templomban énekelt az énekkar ze
nés áhítatokon bemutatva repertoár
ját az egyházi esztendő, valamint a 
zenei stílusok és hangulatok skálá
ján.

A Rovaniemi nagytemplomhoz 
természetesen több kisebb kápolna 
tartozik. Ezek közül a kápolnák kö
zül kettőben külön együttléteket 
szerveztek az énekkar számára, me
lyeken az éneklés mellett fontos sze
rep jutott az együttlét örömének: a 
finn-magyar barátok beszélgetései
nek, a barátságok kezdődésének és 
mélyülésének, a testvérgyülekezeti 
kapcsolatok alakításának és alakulá
sának. És íme: meg is született az el
határozás: jövőre az egyik rovaniemi 
gyülekezeti kórus jön majd hozzánk 
Veszprémbe a lelkész vezetésével be
mutatkozni, énekelni és együtt ünne
pelni a veszprémi evangélikus temp
lom 200 éves évfordulóján.

0, mily szép és mily gyönyörűséges,

„VELETEK VAGYOK MINDEN NAPON”
Missziói Konferencia volt Piliscsabán

Akik komolyan vették a tavalyi 
konferencia mottóját: „Menjetek 
el!”, és elmentek, elindultak szí
vükben, nyelvükön vagy kezükben 
az evangéliummal, azok értékelték 
igazán az idei konferencia vezér
igéjét: Veletek vagyok! Mi, akik 
„elmentünk”, kérdésekkel tele, 
néhányan kissé viharverten érkez
tünk. Elmentünk, de nem vettük 
komolyan, hogy Jézus nélkül sem-

Különösen ünnepélyes keretek kö
zött emlékeztek meg idén március 15- 
ről a bécsi magyarok, mert ekkor ke
rült sor Bessenyei György testőr író 
mellszobrának leleplezésére is. Még 
1994 októberében vetette föl a szobor 
gondolatát dr. Smuk András, az Auszt
riai Magyar Egyesületek és Szerveze
tek Központi Szövetségének főtitkára 
Sümegi Györgynek, a Művelődési és 
Közoktatási Minisztérium akkori Kép
zőművészeti Főosztálya vezetőjének, 
kinél az ötlet tetté vált. Fekete Tamás

ha a testvérek egyetértésben élnek!- 
hangzott a 133. zsoltár az utolsó 
együttléten. Legyen az a testvéri kö
zösség és egyetértés akár az éneklés
ben közös szolgálatot találó testvé
rek közössége, akár a nyelvi korláto
kon is átlépő gyülekezetek testvéri 
közössége -  az Úr áldása kíséri, aho
gyan ezt éreztük is, a kórus és a gyü
lekezetek valamennyi jelen lévő tag
ja, hogy Ő küldött nekünk áldást er
re az útra, Ő vezette a kórust fennál
lásának három évében, 0  alakítja a 
gyülekezetek közötti testvéri kapcso
latokat, és Ő áldja meg életünket, 
közösségünket, testvériségünket a 
jövőben is. Köszönet Neki jóságáért!

Isó Dorottya

mit sem cselekedhetünk. Mi akar
tuk kezünkbe venni, kiteijeszteni a 
misszió ügyét, s ez sokszor kudar
cok sorozatát vonta maga után.

Ezért volt létfontosságú, hogy 
ebben a 3 napos „edzőtáborban” 
naponta többször ránk köszönjön 
Krisztus Urunk ezzel a biztatással, 
egyben figyelmeztetéssel: „Veletek 
vagyok”.

Veletek a kísértésben, félelem
ben, szenvedésben -  tolmácsolta 
nekünk Isten üzenetét esténként 
Bácskai Károly lelkész.

Velünk az Atya, velünk a Fiú, ve
lünk a Lélek -  hangzott reggelen
ként, mint igazi frissítő üzenet, 
Koskai Erzsébet lelkésznő szolgála
taival. Az igehirdetések során belő
lünk kipattant kérdéseket bibliaköri 
beszélgetések segítettek tisztázni.

Mitől volt missziói ez a konfe-

szobrászművész alkotását, mely Bécs 
első magyar köztéri szobra, most a Mi
nisztérium ajándékozta a Szövetség
nek. Közös osztrák-magyar műsor 
emelte ki az esemény történelmi, kul
turális és szimbolikus jelentőségét. A 
nagy hagyományú Deutschmeister ze
nekar Rákóczi-indulót játszott, dr. 
Erdődy Gábor miniszteri biztos néme
tül méltatta a magyar felvilágosodás 
nemzedékét, Deák Emő, a Szövetség 
elnöke pedig magyarul vont párhuza
mot a múlt és a jelen az európai elkö
telezettség és a kettős identitás között. 
Az ausztriai magyar egyesületek, cser
készek kétnyelvű számai után a Bécsi 
Collegium Hungaricum meghívottja
ként a Budapesti Evangélikus Gimná
zium, „a Fasor” Arany János-köre tett 
bizonyságot kulturális színvonaláról, 
előadva Bessenyei: „Der Americaner” 
német nyelvű művének részleteit, majd 
huszárjaik és parasztlányaik dübörgő 
verbunkosával arattak óriási sikert. Az 
osztrák és a magyar himnusz hangjai 
zárták be a maradandó emléket hagyó 
ünnepélyt.

Bécs utcáin Deutschmeister és hu
szár egyenruhák egymás mellett, oszt
rák és magyar himnusz közösen, ez jel- 
képszerűen bizonyítja, hogy Magyar- 
ország Európához tartozott és tarto
zik.

Irányi Béla

rencia? Attól, hogy a piliscsabai 
fatemplom székem ülve „elutaz
tunk” Finnországba, Ausztriába, 
Szerbiába, a Vajdaságba, a pápuák 
szigetére. Nemcsak elutaztunk, de 
megismertük, felvettük a misszió 
gondjait-örömeit e vidékeken. Jó 
volt ismét rácsodálkozni, hogyan 
folyik a misszió leprások között, 
hogyan nyílik meg a cigány közös
ségek szíve és értelme -  írástudat
lanul is -  az evangélium befogadá
sára. Különleges hatása volt Do- 
linszky Árpád vajdasági magyar es
peres beszámolójának arról a szol
gálatról, melyet a vajdasági, egy
mástól 100-150 km-re lévő magyar 
gyülekezetekben végez. Ugyan
csak szívesen hallgattuk volna to
vább, akár éjszakába nyúlóan is 
Endreffy Géza gondolatait az Iz- 
rael-miszszióban szerzett tapaszta
latairól.

Az utolsó estén igazán aktuális 
filmanyaggal érkezett közénk a 
Zákeus Média Centrum munka
társa: elsőként nézhettük meg a 
Molnár Mária nyomdokában c. 
videofilmét a Pápua Új-Guineá- 
ban folyt és ma is folyó munkáról.

Mi, akik e konferencián részt 
vettünk, szeretnénk igazán hasz
nosak lenni Isten számára, most 
már abban a biztos tudatban: Ő 
velünk van minden napon.

Több módja van annak, hogy e 
sorok olvasói is részesüljenek e na
pok áldásaiból: az említett film köl
csönözhető, illetve megvásárolható 
a ZMC-nél. A Rádiómisszió mun
katársai összefoglaló hangkazettát 
készítettek a konferenciáról, me
lyet kérésre megküldünk minden 
érdeklődőnek. Ezenkívül érdemes 
lesz figyelni a Missziói Magazin 
őszi számára is, melyben konkrét 
lehetőséget kínálunk különböző 
missziói területek, tevékenységek 
segítésére, többek közt Bálint 
Zoltánék Pápua Új-Guineában fo
lyó szolgálatának támogatására.

Addig is (és azután is) imádkozó 
kezekre van szükség, hogy az igaz 
és teljes Evangélium terjedjen kö
zel és távol.

Bálint Józsefné

A „FASOR” BÉCSBEN
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NAPRÓL MAPRA
„A megrepedt nádat nem töri össze, a füstölgő 

mécsest nem oltja el.” Ezs 42,3

VASÁRNAP Mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, 
aki az Isten ereje és az Isten bölcsessége. lKor 1,24 
(Zsolt 29,11; Mk 7,31-37; ApCsel 9,1-20; Zsolt 19). 
Nagyhatású szónoklatok, fényesen felépített bölcse
leti rendszerek elkápráztatják a hallgatót. De erő
forrás csak a „keresztről való beszéd” egyszerű bi
zonyságtételéből lesz az elesett, reménytvesztett, 
kereső ember számára. Ez az erő adja a legnagyobb 
bölcsességet is: tűnjön bár naivságnak és bolondság
nak.

HÉTFŐ Aki megveti felebarátját, vétkezik, de aki 
az alázatosokon könyörül, boldog lesz. Péld 14,21 
(Lk 6,36; Mk 8,22-26; 2Kir 18,13-27.) Szoktuk 
mondani: irgalmatlan korban élünk. De nem kell 
mindenkinek irgalmatlannak lenni. Isten gyerme
keinek különösen nem! A felebaráti szeretet kizárja 
a megvetést, megalázást, mások lekicsinylését. In
kább keresi a megalázottat és az alázatost, hogy kö
nyörüljön rajta. A szeretet megélése, a másokon 
könyörülés boldoggá tesz.

KEDD A minden kegyelem Istene pedig, aki elhí
vott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, mi
után rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket fel
készíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megala
pozni. lP t 5,10; (Zsolt 22,20; Mk 1,21-28; 2Kir 
19,1-19.) Mennyire kétségbe esünk, ha -  rövid ideig 
is -  szenvednünk kell. De mennyi biztatás szól eb
ben az igében nekünk, hiszen Krisztusban mi is elhí- 
vottak vagyunk. Ne félj! Isten felkészít, Jézusban 
megalapozta életünket, naponként megerősít és 
megszilárdít. Hála legyen neki!

SZERDA Valóban nagy nyereség a kegyesség meg
elégedéssel. lTim 6,6 (Péld 30,8; Mt 27-34; 2Kir

19,20-37.) Alig fogja „antennánk” ma ezt az igét. 
Kegyesség -  igeneljük, lehetőleg mások maga
tartásában. Megelégedés -  Hogyan lehet ezt elfo
gadni ma, amikor terjed a szegénység, a nyomorú
ság? Pedig nem lehetetlen. A kegyesektől azt várja 
az Úr, hogy magukat fékezzék és legyenek elégedet
tek úgy, hogy segítenek a szegénynek odajutni, hogy 
a mindennapival eljuthasson a megelégedettséghez.

CSÜTÖRTÖK Megáldja azokat, akik félik az Urat, 
a kicsinyeket a nagyokkal együtt. Zsolt 115,13. (Mk 
10,16; Jak 5,13-16; 2Kir 22,1-3.) Isten áldása határ
talan és nem zár ki senkit sem. A gyermekeket is 
megáldó Jézus éppen arról tesz bizonyságot, hogy 
sem korhatára, sem etnikai, kegyességi vagy ki tud
ja, milyen még kitalált határa nincs Isten jóságának 
és áldásának. Jókra és gonoszokra egyaránt hullhat 
áldásának esője.

PÉNTEK Az ég és föld elmúlik, de az én beszédeim 
nem múlnak el. Lk 21,33. (Zsolt 102,27; Mk 
5,22-43; 2Kir 22,14-23:3.) „Szent ige, te semmibe 
vett, Megvetett és lenézett: Hol az a földi ismeret, 
Mely teveled fölérhet? -  énekeljük (286. ének 4. v.) 
Valóban ez a megmaradó, örök, legbecsesebb kin
csünk, mely megáll akkor is, amikor Isten elé kell 
állnunk!

SZOMBAT Te pedig amikor adományt adsz, ne tud
ja a bal kezed, mit tesz a jobb, hogy adakozásod ti
tokban történjék: a te Atyád pedig, aki látja, ami ti
tokban történik, megfizet neked. Mt 6,3-4. (Péld 
19,17; lKor 3,9-15; 2Kir 23,4-25.) A  jót kell titok
ban tenni, nem a gonoszt. Hiszen utóbbi úgy is 
napvilágra kerül. De a jótétemény csak arra tartozik 
akinek adjuk. Még magamra sem. Legjobb, ha elfe
lejtem. Hogy mennyei Atyám látja és számon tartja?
-  ezért áldott legyen a neve! T.

A
Áldott egység

 ̂A VASÁRNAP IGÉJE
ÉLET ÉS ÜDVÖSSÉG A BENNE BÍZÓKNAK
Rom 11,25-32 H l

Egy Isten van: a szent, minde
nek felett való, élő Isten. Rajta kí
vül nincs más. A keresztyén egyház 
mégis három nevet emleget: Atyá
ról, Fiúról és Szentlélekről beszél. 
Ezt nem magától találta ki, hanem 
Jézus tanúságtételéből meríti. Jé
zus missziói parancsát ebben a há
rom névben adta ki. A szent ke- 
resztséget ebben a három névben 
kell kiszolgáltatnunk (Mt 28,19). 
Az apostolok ezzel a három névvel 
köszöntötték á gyülekezeteket 
(2Kor 13,13). Ez a három név 
fennmaradt napjainkig minden ke
resztyén felekezetben. Ez a három 
név jelenti együtt az egy, igaz Is
tent minden keresztyén számára.

Isten lényegében egy, de szemé
lyében három. Vajon ki találhatott 
ki ilyesmit? Ilyen megmagyarázha
tatlan és felfoghatatlan dolgot?

Csábító támadási pont ez a keresz
tyén hit ellenségeinek.

Ez mégsem zavaija a keresztyén 
hívő csendes, örvendező bizonyos
ságát. Hiszek az Atyában, aki en
gem teremtett. Hiszek a Fiúban, 
aki engem ártatlanul kiontott vé
rén megváltott. Hiszek a Szendé
tekben, aki engem elhívott, újjá
szült és megszentelt. Hiszek a 
Szentháromság egy igaz Istenben, 
aki láthatatlan isteni lény, aki irá
nyomban három oldalról is, hár
mas üdvtettével is megmutatko
zott. Nyilván nekem -  és velem 
együtt minden más bűnös ember
nek - , mert erre volt szükségem. 
Ebből semmit nem tudok nélkü
lözni és más bűnös sorstársam 
sem.

Különben is, hogy vehetnék ma
gamnak bátorságot arra, hogy ma

gam formáljak Istent számomra, a 
magam emberi gondolataival. 
Nem bölcsebb-e elfogadnom Őt 
olyannak, amilyennek magát kije
lentette? Ahogyan Ő is elfogad 
engem olyannak, amilyen vagyok. 
Nem kell-e meghajolnom az O ki
nyilatkoztatása előtt, és imádnom 
Őt szívem hódolatával, még ha ér
telmem nem is ér fel istenségének 
gazdagságához?

Ez az egy keresztyén anyaszent- 
egyház alapvető hittétele, az öku
menikus szemlélet, törekvés alap
ja is. Minden imádság, buzgólko- 
dás, szolgálat az egyház egységé
ért erre a hitre épít, áhítva Urunk 
Jézus imádságának teljesülését: 
„hogy mindnyájan egyek legye
nek, úgy ahogyan te, Atyám, én 
bennem, és én tebenned, hogy ők 
is egyek legyenek, hogy elhiggye a 
világ, hogy te küldtél engem (Jn 
17,21).

Csepregi Béla

Az ember életében nagyon fon
tos a jövő felé való nyitottság. Ter
vezünk közeire és távolra. Valami 
jó rendet szeretnénk kialakítani az 
élet minden területén. Ez adja 
meg biztonságunkat. Van azonban 
ennek a rendszernek egy gyenge 
pontja, maga az ember, aki nem is
meri a jövőt, aki kiszolgáltatottan 
kell, hogy élje életét!? Titkok kö
zött tudom, hogy nincsenek vélet
lenek! -  Minden mögött ott áll az 
Isten, akinek rövidtávon és 
hosszútávon is megvannak a tervei 
Veled is. Aki nem hagyja, hogy el
vesszünk, remény nélkül éljünk 
akár egy percet is. Jézus Krisztus 
élete, útmutatása és igéjében na
ponta megmutatkozó vezetése 
olyan erő, amiről nem szabad soha 
semmilyen körülmények között 
megfeledkezni. Kérdés csak az le
het, hogy ebből mennyit látunk 
meg és mennyit merünk felhasz
nálni, saját terveinkbe építeni.

Láttam egy balesetet. Két autó 
ütközött össze egy nem működő 
jelzőlámpás csomópontban. Nem 
történt nagy baj, csak a két autó vi
selte a találkozás nyomait. Az ese
ményt látók reakciói érdekes 
összefüggéseket mutattak. Meg
oszlottak abban, hogy ki is volt a 
hibás. Más és más szemszögből 
látták az eseményt, és mindenki a 
maga igazát védte. Adott jelzést, 
nem égett a féklámpa, láthatták-e 
egymást!? -  Csak a két vezető nem 
vitatkozott. Nem kiabáltak. Kicse
rélték betétlapjaikat és tovább
mentek.

Más és más látószögben látjuk 
életeseményeinket. Önmagunkét 
és a másik emberét. A magunkét 
elnézőbben magyarázva, a másikét 
kritikusabban és kicsit megítélve. 
Sokszor attól sem tartózkodunk, 
hogy egymáshoz viszonyítsuk, és 
ezzel a külső szemlélőt a magunk 
javára állítsuk.

Mi az Isten látószöge? Egy egé
szen más távlat, életre és halálra. -  
Mindenkit szeret az Isten! Kivá
lasztás, elhívás, megajándékozott- 
ság, ennek megannyi átélt valósá
ga és lehetősége. Ez a kegyelem 
azonban nem ad lehetőséget arra, 
hogy hamis gőg, másokat lenéző 
gondolatok, érzések irányítsanak 
minket. Azért, mert ismernünk 
kell az idevezető utat, amit meg
jártunk és átéltünk múltunkban, 
életünkben. Életre és üdvösségre,

igénk alapján bátran állíthatom, 
hogy elvettetésen át vezet az út. A 
magasságot csak az tudja megítél
ni, aki ismeri a mélységet, az 
egészséget, az tudja értékelni, aki 
már volt beteg. E felsorolás sze
mély szerint folytatható, úgy aho
gyan ma személyesen érint minket. 
Pogány-keresztyének, zsidók, ma 
élő gyülekezeti tagok ugyanarra az 
isteni irgalomra szorulunk napról 
napra. Mi a részletek különböző
ségét látjuk, s nem tudjuk mindig 
helyesen értékelni. Istenünk a tel
jességet látja és ismeri, s annak tit
kából annyit mutat meg nekünk, 
amennyire valóban szükségünk 
van. Ő tudja mit, hogyan, és men
nyit tudunk használni belőle. ígé
rete és a belőle való élés, annyi, 
mint az úszni nem tudónak az 
úszógumi. Egy nagyon egyszerű le
vegővel feltöltött eszköz. Látszó
lag semmi, mégis minden. A leg
többön ez a felirat is szerepel: élet
mentésre nem alkalmas! -  Hamis 
biztonságtól akar megóvni.

Isten mindenkit menteni akar. 
Életet és üdvösséget ígér a Benne 
bízónak, a Hozzá menekülőnek. 
Van egy nagy lehetőségünk, most, 
s míg tart a kegyelmi idő. Minden 
mérlegelés, ítélkezés helyett elfo
gadni ezt a vezetést. Istenre bízni 
életünket és üdvösségünket. Ő aki 
nagy árat fizetett érte, ezzel akar 
megajándékozni. Ezt a titkot meg
érteni soha nem tudjuk, de milyen 
jó, hogy elfogadhatjuk, s lehetünk 
az egy Isten megváltott gyermekei.

Kis János

IMÁDKOZZUNK!
Hálát adunk neked, hogy irgalmas 

vagy a bűnös világhoz, és egyszülött Fi
adat adtad érte engesztelő áldozatul. 
Ébressz bennünk élő hitet, hogy el ne 
bizakodjunk, hanem a te irgalmadban 
reménykedjünk, az Úr Jézus Krisztus 
által. Amen.

Evangélikus istentiszteletet közvetít a 
Magyar Rádió a Kossuth adó hullám
hosszán augusztus 17-én, vasárnap de. 
10.05 órakor az orosházi evangélikus 
templomból. Igét hirdet Ribár János 
esperes.

Evangélikus Rádiómisszió: 18.00-tól, 
41 m-es rövidhullám, 7355 kHz

augusztus 16. szombat: Lélektől lé
lekig

augusztus 17. vasárnap: Koskay Er
zsébet áhítata

Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 
19

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1997. augusztus 17.

1., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) dr. Cserháti 
Sándor; de. 10. (német) Dietrich 
Tiggemann; de. 11. (úrv.) Hafenscher Kár
oly; du. 6. dr. Széchey Béla; II., Modori u. 6. 
de. fél 10. Csizmazia Sándor; Pesthidegkút,
11., Ördögárok u. 9. de. fél 11. Rihay Sza
bolcs; Békásmegyer, III., Víziorgona u. 1. de. 
fél 9. Gálos Ildikó; Csillaghegy, III., Mátyás 
kir. u. 31. de. 10. Gálos Ildikó; Óbuda, Hl., 
Dévai Bíró M. tér de. 10. Gémes István; Új
pest, 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 Péter; VU., Városligeti 
fasor 17. de. 11. (úrv.) Szirmai Zoltán; du. 6. 
Nagy Zoltán; V ffl, Üllői út 24. de. fél 11. 
Kertész Géza; VUI., Rákóczi út 57/b. de. 9. 
(szlovák) Cselovszky Ferenc; VIH., Kará
csony S. u. 31-33. de. 9. Kertész Géza; VIH., 
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. Sza
bó Lászlóné; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. 
de. 8. (úrv.) Joób Máté; de. 11. (úrv.) Joób 
Máté; du. 6. Csepregi András; XI., Német
völgyi út 138. de. 9. Csepregi András; 
Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 
9. Hafenscher Károly; Budahegyvidék, XH., 
Tarcsay V. u. 11. de. 9. (úrv.) Bácskai Károly; 
de. 11. (úrv.) Bácskai Károly; du. fél 7. Bács
kai Károly; XEH., Kassák L. u. 22. de. 10. ifj. 
Kendeh György; XIH., Frangepán u. 43. de.
8. ifj. Kendeh György; XIV., Lőcsei ú t 32. de. 
11. (úrv.) Szabó Lászlóné; XIV., Gyarmat u. 
14. de. fél 10. Szabó Lászlóné; Pestújhely, 
XV, Templom tér de. 10. Rafael József; Rá
kospalota, XV, Régi Fóti út 73. (Nagytemp
lom) de. 10. Szabó István; Rákosszentmi
hály, 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. Péter 
Attila; Rákoscsaba, XVH., Péeeli út 146. de.
9. Marschalkó Gyula; Rákoskeresztúr, 
XVH., Pesti út 111. de. fél 11. Péter Attila; 
Rákosliget, 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 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. 
Endreffy Géza

ISTENTISZTELETEK 
A BALATON PARTJÁN

Alsódörgicse: de. 11.; Balatonaliga: (Club 
Aliga templomában) du. 6.; Balatonalmádi: 
(Bajcsy-Zs. u. 25.) du. 4.; Balatonboglár: de. 
9.; Balatonfenyves: du. 6.; Balatonfüredi 
(ref. fehér templom) du. 6.; Balatonfűzfő: 
(ref. templom) du. fél 3.; Balatonlelle: de. fél 
11.; Balatonszárszó: déli 12. (német); Keszt
hely: de. 11.; Kisdörgicse: de. fél 101; 
Mencshely: de. 11.; Nemesleányfalu: du. 2.; 
Siófok: de. fél 10. (német), de. 11. (magyar); 
Szentantalfa: de. 10.; Zánka: de. 9.

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 
12. VASÁRNAPON a liturgikus szín: 
zöld. A délelőtti istentisztelet oltári 
igéje: Mk 4,10-12; az igehirdetés alap
igéje: Róm 11,25-32.

HAZAI ESEMENYEK
A Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórhá
za pályázatot hirdet ápolási igazgató munkakör betöltésére.

Pályázati feltételek:
-  egészségügyi főiskolán szerzett oklevél
-  vezetői gyakorlat
-  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bi

zonyítvány
-  személyes és szakmai önéletrajz
-végzettséget igazoló okirat vagy an

nak hiteles másolata, nyilatkozat ar
ról, hogy a pályázati elbírálásban 
résztvevők a pályázat tartalmát meg
ismerhetik

-  vezetői elképzelések.

Pályázati feltételek:
-  egyetemi vagy főiskolai és szakirányú 

végzettség
-  angol nyelvtudás
-  5 éves kórházi gyakorlat
-  tárgyalási készség
-  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bi

zonyítvány
-  személyes és szakmai önéletrajz
-  végzettséget igazoló okirat, vagy an

nak hiteles másolata.

A pályázóval szembeni 
szakmai követelmények:

a) általános szakmai ismeret:
-  kórházi informatika
-  4GL fejlesztő rendszerek
-  operációs rendszerek (pl. Dos, Win

dows, UNDí)
-  MICROSOFT programok (pl. WIN

WORD, EXCELL)
-hálózati kommunikáció (NOVELL, 

TCP/IP)

Bérezés megegyezés szerint.
A pályázat beadási határideje: a meg
jelenéstől számított 15. nap. Az elbírá
lás határideje: a beadási határidőt kö
vető 30. nap.
Az állás 1997. november 1-jétől betölt
hető.
A szabályszerűen összeállított pályáza
tot a Bethesda Gyermekkórház Igaz
gatóság Titkárságán (1146 Budapest, 
Bethesda u. 3.) kell benyújtani.

-  adatbáziskezelő rendszer
-  PC-s hardverismeretek
-  hálózatépítési technológiák.

b) részletes szakmai ismeret: 
-számítógépes rendszerek üzemelte

tése
-folyamat- és ügyviteltervezés a kór

házban
-  dokumentálási és archiválási techni

kák
-  kommunikáció kórházi szakembe

rekkel
-  PC-s hálózatok üzemeltetése.
A pályázat beadási határideje: a meg
jelenéstől számított 15. nap.
Az elbírálás határideje: a beadási ha
táridőt követő 30. nap.
Az állás a döntés után azonnal betölt
hető.
A  szabályszerűen összeállított pályáza
tot a Bethesda Gyermekkórház Igaz
gatóság Titkárságán (1146 Budapest, 
Bethesda u. 3.) kell benyújtani.

MOSZ

Jelentés az árvízi 
segélyprogramról

1997. július 24-én, csütörtökön Len
gyelországba utazott Fekete János, a 
Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat 
munkatársa.

Varsóban tárgyalásokat folytatott a 
Lengyel Ökumenikus Tknács vezetői
vel, akik megköszönték a Szeretetszol
gálat segítségét, hogy a helyszínre kül
di az ilyen helyzetekben már tapaszta
latokat szerzett munkatársát.

A legsürgősebb feladatnak az árvíz 
sújtotta területről származó gyerme
kek evakuálását jelölték meg. Az akci
ót a Magyar Ökumenikus Szeretetszol
gálat -  magánadományokból származó 
-  félmillió forinttal támogatta. A prog
ram összesen 5000 gyermeket érintett, 
akiket Lengyelország különböző terü
letein található ifjúsági táborokban si
került elhelyezni.

A  hétvégén (július 25-27.) a Szere
tetszolgálat munkatársa az Odera által 
leginkább elöntött térség három váro
sában -  Bielsko-Bialában, Opolében és 
Wroclawban -  járt. A kialakult állapo
tok megismerése után a Szeretetszol
gálat azonnali segítségként -  gyerme
kek részére -  Hepatitis-B elleni védő
oltás finanszírozásáról döntött. Tbváb- 
bi akcióink sikeres végrehajtása érde
kében munkatársunk továbbra is a 
helyszínen marad.

A Magyar Ökumenikus Szeretet
szolgálat továbbra is számít az együtt
érző magyar lakosság támogatására és 
továbbra is várja önzetlen adományai
kat a 10 10 20 93-3003 3003 00000000 
számlaszámon.

LELKÉSZAVATÁSOK 
1997. augusztus 16-án, szomba

ton de. 11 órakor a Deák téri temp
lomban D. dr. Harmati Béla püs
pök lelkésszé avatja

Aradi György, Beke Mátyás és 
Marossy Attila 

végzett teológusokat 
Délután fél 4 órakor a kecskemé

ti templomban lesz 
Sánta Anikó és Skorka Katalin 

végzett teológusok lelkésszé ava
tása. Minden érdeklődőt szeretettel 
várnak.

Diakóniai osztály közleménye:
Az augusztus 25-28-ig Gyenesdiásra 

tervezett Diakóniai Evangélizációs Kon
ferencia technikai okokból ebben az esz
tendőben elmarad. Kérjük a már jelentke
zett testvéreink szíves megértését. Ken
deh György diakóniai ügyvivő lelkész.

SZARVAS
A SZARVAS-ÓTEMPLOMI GYÜLE

KEZET a város újratelepülésének és az 
Evangélikus Gyülekezet megalakulásá
nak 275. évfordulója alkalmával augusz
tus 17-én, vasárnap de. 10 órakor ünnepi 
istentiszteletet tart.

Igét hirdet: dr. Harmati Béla püspök
elnök és dr. Julius Filo szlovák püspök
elnök.

DOMONY
Az egyházközség új parókiájának és 

gyülekezeti házának felavatása 1997. 
augusztus 20-án, du. 4 órakor lesz ünnepi 
istentisztelet keretében, D. dr. Harmati 
Béla püspök szolgálatával.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az Iharosberény-Vései Társgyülekezet 

lelkészi állása megüresedett 1997. július 
20-án. A lelkészi állásra az egyházközség 
pályázatot hirdet. Javadalom az országos 
átlagnak megfelelő. Elsősorban lelkészná- 
zaspár jelentkezését kérjük. A jelentke
zést az Iharosberény-Vései Evangélikus 
Egyházközség címére (8725 Iharosberény, 
Rákóczi u. 9.) vagy a Somogy-Zalai Evan
gélikus Esperesi Hivatalba (8856 Surd, 
Hősök tere 15.) lehet küldeni.

A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus 
Gimnázium és Kollégium egyetemi vég
zettséggel rendelkező magyar nyelv és 
irodalom szakos tanárt keres.

Szolgálati férőhelyet biztosítunk.

Érdeklődni a következő telefonszámon 
lehet: 74/455-863

HALÁLOZÁS
Isten akaratát elfogadva tudatjuk, hogy 

Ferenczy Gizella ny. somlóvecsei kántor
tanítónő, életének 95. évében, Pápán, 
csendesen elhunyt. Augusztus 1-jén he
lyezték őt el a dabronyi temetőben lévő 
családi sírboltban. „Csak Istenben nyug
szik meg lelkem; tőle van az én szabadu
lásom.” (Zsolt 62,2.)

A próhirdetés

Idősebb asszonyt keresek, aki fekvő beteg el
látásában járatos, és kisebb háztartási munká
kat is elvégez. Telefon: 186-0024.

A Sárbogárdi úton 100 nm-es műhely bármi
lyen célra, raktárnak is kiadó. Tblefon: 203- 
3721. _____________

Hívő, középkorú egyedülálló hölgy, 
rákosligeti családi házának egy szobáját kiadná,

M ESTERM Ü
A DIGITÁLIS ORGONÁK KÖZÖTT

Mesterségünk ti lkai”:
-  csak a valódi sípok hangjához mérhető 

hangminőség
-  egyedülálló megbízhatóság

-  Intonálhatóság a helyszín akusztikája és a
felhasználó ízlése szerint 
-  páratlan típusválaszték

-  templomi Idépítettségű 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. ü l .  1.
I t iVfax: 118-0768 vág) 118-0191

Az Evangélikus Egyház Lelki Segély Szolgálata, az EKE és a 
Tiszta Forrás Alapítvány szolgálóival, folyó év szeptember 8-án 
12 órától szeptember 13-án 12 óráig MISSZIÓI HETET tart 
SZENVEDÉLY- és LELKIBETEGEK részére a BÉTHEL 
Missziói Otthonban, 2081 PILISCSABA, Széchenyi u. 8-12. 
Megközelíthető: Bp. Nyugati pu.-ról Esztergom felé menő vo
nattal, Bp. Erzsébet térről Esztergom felé menő autóbusszal.

Jelentkezés: Varga Gábor gondnoknál, postán v. telefonon: 
06-26-375-218

Ha lehet, hozzon magával minden résztvevő: Bibliát, tisztál

kodási eszközöket, ágyneműhuzatot, lepedőt és jegyzetfüzetet.
ÉTKEZÉSI HOZZÁJÁRULÁS; 4000,- Ft/fő (+ ha szüksé

ges mosatási díj). Befizetés a helyszínen rendezhető.
Váijuk alkoholisták, neurotikusok, gyógyszerfüggők, kény

szerképzetektől gyötörtek stb. jelentkezését, akik lelki és testi 
nyomorúságuktól szabadulni vágynak Jézus Krisztus által.

A MISSZIÓ adománnyal való támogatása OTP-n keresztül az 
Evangélikus Országos Egyház 11707024-20347257 számú csekk 
számláján történhet. A csekk hátuljára kérjük ráírni: Lelki Se
gély Szolgálat (L.S.SZ.).

A Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórhá
za pályázatot hirdet informatikai osztályvezető munkakör betöl
tésére.

hívő diáklánynak, szeptembertől. Érdeklődni 
lehet délelőttönként 8—12-ig a 257-5919-es tele
fonszámon.

TORONYÓRA-KÉSZÍTÉS, FELÚJÍTÁS! 
Harangjáték-, haranglengető- és vezérlőóra
készítés. 85 év tapasztalata és világszínvonalú 
elektronika. Ötéves garanciával.

Óragyártó üzem; Konkoly József, 1102 Bu
dapest, Állomás u. 14. Tél./Fax: 260-7065, 06- 
30-492-915.

Gyászruha és kellékbolt. Bp. V, Bárczy Ist
ván u. 10. Tel.: 117-1659 (Deák tér mögött).

GOMBOS LAJOS 
aranykoszorús harangöntő mester

2162 őrbottyán, 
Rákóczi út 119. Pf. 3. 
Télefon: 06/28-360-175 
Budapesti iroda:
XIII., Jász u. 60/B 
Telefon; 330-6394

E vangélikus
É let

A Magyarországi 
Evangélikus Egyház hetilapja 
Felelős szerkesztő 
és kiadó: TÓTH-SZOLLŐS MIHÁLY 
Szerkesztőség és kiadóhivatal 
1085 Budapest, Üllői út 24. 
Telefon/fax: 117-5478; 117-1108 
Árusítja a Kiadóhivatal és a 
Magyar Posta RT.
Index: 25 211 ISSN 0133-1302
Szedés:
Fényszedő Központ Kft.
(970030/20)
Nyomás: rotációs ofszetnyomás 
720 029 Petőfi Nyomda RT, 
Kecskemét 
Felelős vezető:
SZABADOS TIBOR mb. vezérigazgató

Előfizethető az Evangélikus Élet 
Kiadóhivatalban közvetlenül vagy 
postautalványon.
Előfizetési díj belföldön: 
fél évre 1040 Ft, egész évre 2080 Ft 
Előfizetési díj külföldön; 
szomszédos országokban: egész 
évre 4500 Ft (postázással együtt), 
más országokban (nyugaton): 
egész évre 45 USD (68 DEM) 
légipostával; 66 USD (99 DEM) 
Csekkszámlaszám: 
11708001-20204127 
Beküldött kéziratokat nem őrzünk 
meg és nem adunk visszal
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Szolgálni akarok az emberek között.
Nem tagadással. 

Nem hallgatással. 
Hanem vallástétellel!

Ordass Lajos

A TARTALOMBÓL "
. . . . HOGY SZÓT ÉRTSÜNK EGYMÁSSAL’

A SOPRONI LUTHER SZÖVETSÉG 
KÜLFÖLDI ÚTJA

HITVALLÁS ÉS HÁLAADÁS 
SZEPETNEKEN

Szentlélek, vagy Szent Szellem?
A kis és új egyházak által ki

adott iratokban olvassuk ezt az új 
meghatározást a Szentháromság 
harmadik személyére: Szent Szel
lem. Meg is indokolják, hogy miért 
teszik: „a görögben itt a pneuma 
szó van, amit aztán latinra a spin- 
tus szóval, németre a Geist szóval 
fordítanak. Tehát nekünk is a szel
lem szót kell használni!” Elég ez 
az indoklás egy közösen elfogadott 
fogalom megváltoztatásához? Ak
kor értjük jól a görög kifejezést, ha 
külföldi példát követünk, vagy ha a 
magyar megfelelő jelentésű fogal
mat megkeressük? Ha csak arra fi
gyelünk, hogy a latin-angol-német 
fordításokban több mint 10 kifeje
zést találunk külön-külön ennek 
az egy görög szónak a kifejezésére, 
érezzük, itt nagyobb a kérdés, mint 
amit egy mondattal el lehetne in
tézni.

A jó fordítás azt jelenti, hogy 
mindig ugyanazzal a szóval fordí
tom az idegen szót? Mi magya
rok különbséget teszünk a szere
tet és szerelem  szó között, a latin, 
az angol, a ném et nyelv ezt nem 
tudja megtenni, erre a két foga
lomra nekik csak egy szavuk van. 
Nekik nincs . szavuk a 
nővér-húgom  fogalompárra sem,

csak lánytestvért tudnak monda
ni. A  szöveg összefüggésére kell 
tehát figyelni és ugyanazt a szót 
hol szeretetnek (szülői szeretet), 
hol szerelemnek (szerelmes levél) 
fordítani.

Most vizsgáljuk meg közelebb
ről, hogy Károli Gáspár miért nem 
használta a pneuma görög szó for
dítására a szellem szót, és miért 
nem beszél Szent Szellemről? A fe
lelet megdöbbentően egyszerű: a 
magyar nyelvben akkor még nem 
létezett ez a szó: szellem. Csak a 
múlt évszázadban, a nyelvújítások 
idején alkotta meg Kazinczy Fe
renc 1810-ben a szél szóból 
(Bárczi: Magyar szófejtő szótár). O 
nem a görög pneuma szó fogalmát 
akarta lefordítani, ezért nem is ta
láljuk a Magyar Értelmező Kéziszó
tárban a Szellem szó magyarázatá
nál a pneuma görög szót. Az eddig 
használt lélek szóban, ami az em
ber anyagtalan (immateriális) ré
szét jelenti, Kazinczy megkülön
böztette az emberhez kapcsolódó 
oldalt: ezt nevezte s z e l l e m 
n e k  és meghagyta a transzcen
denshez (Istenhez) csatlakozó rész 
nevét l é l e k n e k .

Ezért használjuk magyarban a 
szellem  szóval kapcsolatban: szel

lemes ember, szellemtudományok, 
az emberi szellem diadala, gyűlö
let szelleme, szellemjárás, szellem
vasút, szellemkép, szellemóriás, 
szellemtörténet stb.

A magyar nyelv tehát tudatosan 
nem a görög fogalmat használja, 
ezért nem fordítja le a pszicholó
gus, pszichiáter szavakat szó szerint 
magyarra. A pszühé = lélek görög 
szó van bennük, s ezért azokat lel
késznek kellene fordítani, vagy a 
pszichiátriát, az idegklinikát lélek- 
kórháznak.

Ebbe a tudatos magyar megkü
lönböztetésbe belekeverni a 
Szentleiket és az emberi oldalhoz 
csatolni a Szent Szellem fogalmá
val, vétkezés a magyar nyelv ellen. 
A mai világban ugyan sokfelé ta
pasztaljuk, hogy próbálják nyel
vünket „nemzetközivé” tenni, ami
kor minduntalan idegen szavakat 
kevernek a magyar beszédbe, és 
idegen gondolkodásmódot hasz
nálnak -  figyeljük csak meg a ke
reskedők cégtábláit s a hirdetése
ket - , de mi ne tegyük ezt. Ne tor
zítsuk magyar nyelvünket egyházi- 
lag is Szent Szellem használatával, 
és ne hivatkozzunk tévesen a Bib
liára.

Missura Tibor

FIATALOK ÁLLNAK BE A SORBA
L e l k é s z a v a t á s o k  2 .

1997. július 27-e. Borongós nyári nap. A  templom
padokon nyitott énekeskönyvek, mellettük itt is, ott is 
egy-egy szál bazsalikom. Fűszeres illatuk kellemesen 
betölti a levegőt. Gazdáik útközben szakíthatták le, 
mint a többi vasárnapon, most is. Az oltártérben vi
deokamerák, vakuk villanása, a padsorokban áhítatos 
csend. Ünnepel a nyíregyházi gyülekezet: három fris
sen végzett, fiatal teológus tesz lelkészi esküt, s áll az 
Úr szolgálatába. A kezdőének alatt arra gondolok: 
milyen csodálatosak Isten útjai, s hogy az Ő elhívása 
visszavonhatatlan (Róm 11,29). Urunk megszólít, 
emberhalásszá választ. Ezen a vasárnapon Joób Máté, 
Krska Mária és Szmolár Attila tett vallást hitéről: 
„Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád!”

D. Szebik Imre püspök, Dr. Reuss András rektor és 
Bozorády Zoltán esperes végezte a lelkészavató isten- 
tisztelet szolgálatát. Az igehirdetés textusa 2Thessz 
3,3-5. Pál apostol gondolatai különösen is aktuálisak 
a lelkészi pályán induló fiatalok számára, hiszen 
Krisztus követésének mikéntjét, a papi szolgálat sajá
tos koordináta-rendszerét fogalmazza meg: „Hűséges 
az Úr, aki megerősít titeket, és megőriz a gonosztól. Bi
zalmunk van az Úrban irántatok, hogy amit elrende
lünk, azt megteszitek, és meg is fogjátok tenni... ”

Bizalom és engedelmesség: kulcsszavak, egy életen 
át tartó „program”, az alap azonban, amelyre mindez 
építhető: az Úr hűsége. Akit Ő elhív, azt fel is hasz
nálja, akit felhasznál, azt megerősíti és megőrzi, ha mi 
hűtlenkedünk is: 0  hű marad.

A Lutheránus Világszövetség közelmúltban befeje
ződött hongkongi nagygyűlése kapcsán rámutatott: a 
találkozó résztvevőinek közös meggyőződése, hogy 
van jövője az evangélikus tradíciónak. Egyházunk lel
készei naponként találkoznak elhagyatottságtól szen
vedő idősekkel, megüresedett lelkű ifjakkal. A közöt
tük végzett szolgálat titka „az értetek való imádkozás” 
(2Thessz 3,1). A z imádság: erőátvitel.

Az egyház bizalommal fordul fiatal lelkészei felé, s 
amiben mindnyájan egyek vagyunk: az engedelmes

ség Jézus Krisztusnak, elhívó és kiküldő Urunknak.
Mindhárom avatandó teológus más-más módon, 

de szorosan kötődik a nyíregyházi gyülekezethez. 
Joób Máté vezetékneve bizonyára ismerősen cseng a 
szabolcsi evangélikusok számára, hiszen Máté nagy
apja, Joób Olivér mai napig áldott emlékű, az idősebb 
hívek körében szeretettel emlegetett lelkésze volt a 
gyülekezetnek. Joób Máté, aki a debreceni gyüleke
zet ifjúságából érkezett a Teológiára, már nem ismer
hette meg nagyapját, de mint azt az avatás után el
mondta, nagyon boldog és hálás Istennek azért, hogy 
abból a templomból indulhat el lelkészi pályájára, 
ahol egykor nagyapja hirdette az igét.

Krska Mária egyaránt otthon van Tótkomlóson, 
ahol a szülői ház áll, valamint Nyíregyházán és Buda
pesten. Már diplomásként iratkozott be az Akadé
miára, magyar-könyvtár szakon végzett a nyíregyházi 
Tanárképző Főiskolán. Innen hívta el az Úr, s teoló
gus évei alatt is itt, ebben a gyülekezetben kapott 
erőt, biztatást, itt töltekezett. Szabadjon egy szemé
lyes emléket is feljegyeznem: a mindig vidám, kedves, 
segítőkész Marcsi a zárószigorlat nem éppen könnyű 
heteiben is töretlen optimizmusáról tett bizonyságot 
e sorok írójával folytatott naponkénti, „vizsgalázban 
égő” telefonbeszélgetéseiben...

Szmolár Attilát jól ismerik a nyíregyházi hívek. Atti
la e város szülötte, s kisgyermekkorától kezdve aktív 
tagja a gyülekezetnek: a gyermekbibliakör, a konfir
manduscsoport, később az ifjúsági órák szorgalmas 
látogatója, teológusként pedig vezetője lett. Arra a 
kérdésre, hogy mit jelent számára az avatás, Attila 
megjegyezte: óriási öröm, hogy abban a templomban 
avatják, ahová gyermekkora óta jár, s felszentelt lel
készként most már az oltár másik oldalán állva is szol
gálhatja Istent.

Hűség bizalom, imádság. Ennek jegyében indult út
nak Marcsi, Máté és Attila. A cikkíró, volt évfolyam-, s 
immár lelkésztársaira kéri Isten áldását!

KSháti Dorottya

A LUTHERÁNUS VILÁGSZÖVETSÉG 
HONGKONGBAN MEGVÁLASZTOTT ÚJ

TANÁCSTAGJAI
1 9 9 7 - 2 0 0 4

Elnök:
Christian KRAUSE püspök (Németország, 
Braunschweig)

Tanácstagok:
H. George ANDERSON püspök (USA) 
Thombjörn ARNASAN lelkész (Izland)
Ipendra BORGOARY (India)
Abrash DINSA (Etiópia)
Doreen DLAMINI (Dél-Afrika)
Julius FILO (elnök-püspök, Szlovákia)
Ermina FREYTAG (Németország, Észak-Elbai 
Tartományi Egyház)
Mette GEIL lelkész (Dánia)
Emst-Christian GERHOLD lelkész (Ausztria) 
Robert GOYEK DAGA lelkész (Kamerun) 
Emanuel GRANISON lelkész (USA)
K. G. HAM MAR érsek (Svédország)
Béla HARMATI püspök-elnök (Magyarország) 
Renata HINRICHS (Lengyelország)
Eero HUOVINEN lelkész (Finnország)
Julia ILONGA (Namíbia)
Parmata ISHAYA (Nigéria)
Mary I. JANSSEN VAN RAAY (Hollandia) 
Dorothea JETTER (Németország, Württemberg! 
Tartományi Egyház)
Jaan KHVIT érsek (Észtország)
Huberte KIRCHHEIM lelkész (Brazília) 
Prasanna KU MARI lelkész (India)
Banjob KUSAWADEE lelkész (Thaiföld)
Ilse LABADIE (Surinam)

LAM Tak Ho lelkész (Hongkong)
Wolfgang LINDNER (Németország, Thüringiai 
Tartományi Egyház)
Sigrun MOGEDAL lelkész (Norvégia)
Samson MUSHEMBA püspök (Tanzánia)
Susan NAGLE lelkész (USA)
Anne-Maria NDANGA-TOUE (Közép-Afrikai 
Evangélikus Egyház)
Zuma Ineyda OJEDA (Kolumbia)
Dianha ORTEGA (USA)
Ken Phin PANG lelkész (Malaysia)
David P. PISO püspök (Pápua Új-Guinea)
Benjamin RABENOROLAHY lelkész 
(Madagaszkár)
Philip J. ROBINSON püspök (Botswana)
Helle ROSENKVIST (Dánia)
Telmor SARTISON püspök (Kanada)
Stefan SCHALLER lelkész (Chile)
Beate SCHELMAT-VON KIRCHBACH lelkész 
(Németország, Szász Tartományi Egyház)
Hans SCHMIDT szuperintendens (Németország, 
Hannover)
Lydia SIAHAAN (Indonézia, Batak Egyház)
Harten SIMANGUNSONG lelkész (Indonézia) 
Joachim TRACK lelkész (Németország, Bajor Evan
gélikus Egyház)
Tamara TATSENKO (Orosz Köztársaság)
Tsai Shu Jen WENG TS AI (Tajvan)
Mounib A. YOUNAN püspök (Jordánia)
A  hongkongi nagygyűlés küldötteinek beszámolóját 
egyik szeptemberi számunkban együtt fogjuk közölni.

Az egyház Kínában
A LVSZ 9. nagygyűlése Hongkongban sokakban felvetet

te a kérdést: hogyan él az egyház Kínában? Az egyik napon 
fórumot tartottak a résztvevőknek és bemutatták a kínai 
egyház helyzetét.

Bao Jia-Yuan, a Kínai Egyháztanács főtitkárhelyettese így 
számolt be helyzetükről: „1979 óta növekszik az egyház Kí
nában és közösségükben nem csupán rendkívüli gazdasági és 
kulturális vívmányokra törekedtek, hanem megújulást is át
éltek.”

Száz év alatt Kínában 70 különböző missziói irányzat mű
ködött és a felszabadulás előtt (1949) alig egymillió keresz
tyén élt közöttük. A misszionáriusok visszavonulása és a nagy 
társadalmi változások után a protestáns egyházi vezetők arra 
kényszerültek, hogy új utakat keressenek, az egyházat meg
gyökereztessék a kínai földön, hogy az „idegen test” képzetét 
megszüntessék és kínai azonosságot nyerjenek. Saját egyházi 
vezetést, önellátást (anyagi téren) és az evangélium önálló 
terjesztését (saját igehirdetőkkel) hozta ez magával.

Hármas következménye lett ennek a törekvésnek: a külső 
beavatkozástól való függetlenség, a kínai keresztyének haza
fias nevelése és a protestáns gyülekezetek egységének köve
telménye. A kulturális forradalom idején (1966-1976) az 
egyházi élet megszakadt. 1979 óta újra növekedés tapasztal
ható. Ezt számokban így jellemezte Bao főtitkárhelyettes: 
„Kétnaponként átlagosan három templom épül újjá. Durva 
becslés szerint 12 000 templom áll nyitva, istentiszteletre hívo
gatva, ezek közül 5000 újjáépített. Ezeken felül kb. 20- 
25 000 gyülekezési hely található. .

A több, mint 10 millió keresztyén lelkigondozásának ellátá
sára jelenleg 17 szemináriumban (ezek közül 12-ben 1992 óta) 
képeznek ki lelkigondozókat. Ezenkívül az egyes tartományok
ban bibliaiskolák, kiképző centrumok működnek laikusok szá
mára. Ezer teológiai hallgatójuk van az Egyesült Teológiai Sze
mináriumban és 3000 levelezőhallgató képzése is folyik.

Sajtómunkájuk is figyelemre méltó. 1994-ben 2,2 millió, 
1996-ban 3,3 millió bibliát nyomtattak. Ugyanebben az év
ben új énekeskönyvet is kiadtak.

A hongkongki evangélikusok temploma egy magas ház 
emeletén

Ökumenikus és nemzetközi kapcsolataik erősödnek. 1992 
óta 203 egyházi delegációt fogadtak és 108 küldöttségük 
járt külföldön. Hongkong visszatérése hatalmas erőfor
rást jelent és jó lehetőséget a két egyház közössége szá
mára. Az egyházvezetés fiatalítása mellett most sürgős fő
feladatuknak tartják a lelkigondozás erősítését, .mert az 
„új betérők folyama” következtében fennáll a tanításban 
való meggyöngülés, idegen tanítások, tévtanok beszűrő- 
dése. (LWI)

T.
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I. ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS TALÁLKOZÓ PROGRAMJA

PAKS 1997
Augusztus 23., szombat
9.00 Gyülekezés, regisztráció

10.00 Megnyitó
D. dr. Harmati Béla
a Magyarországi Evangélikus Egyház püspök
elnöke
Temesi Agnes
a Tolna megyei önkormányzat közgyűlésének
alelnöke
Herczeg József
Paks város polgármestere
Szabó Vilmos Béla
a paksi evangélikus gyülekezet lelkésze 

10.30 Nyitó áhítat I.Kor 2,1-5 -  Balicza Iván
11.00 Az egyház jövője -  előadás

dr. Szabóné M átrai Marianna, dr. Szabó Lajos
13.00 Ebédszünet
15.00 Csoportos beszélgetés
17.00 Áhítat Jn 21,1-17 -  Gáncs Péter
18.00 Vacsoraszünet

V_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

19.00 Fakultatív esti programok
Vesperás istentisztelet -  R.k. „Makovecz” temp
lom
Tfemplomi hangverseny -  Evangélikus templom 
Luther-színdarab -  Művelődési ház 
Térzene -  Sárgödör tér

Augusztus 24., vasárnap
9.00 Áhítat Kol 1,9-13 -  Hafenscher Károly

10.00 A jövő egyháza -  referátumok
teológus hallgatók -  Holecska Anikó, Kendeh
Péter, Korányi András, Mesterházy Balázs;
ifjúság -  M arton lám ás;
lelkész -  Szabó Vilmos Béla;
presbiter -  Sztruhár András;
pedagógus -  Jancsó Kálmánná szemével.

11.00 Fórum: kérdések, hozzászólások
12.00 Ebédszünet
14.00 Záró úrvacsorái istentisztelet 

Jel 1,9-18 -  Ribár János

____________________ J

A LVSZ -  új elnöke
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F I A T A L O K N A KjftS GYERMEKEKNEK

„FOLYTATÁSA KÖVETKEZIK”

Egy gyerm ek keres i o tth o n á t
-  befejező rész -

Gudrun nem ellenkezett az ellen, hogy Wauba menjen 
iskolába. Már csak öt nap volt az indulásig, ez alatt kel
lett bepakolni és eldönteni, mit vigyen magával. Nap
hosszat tűvel és cérnával a kézben lehetett látni, mert 
minden babát szépen fel akart öltöztetni a nagy utazás 
előtt.

Az indulás reggelén a helybéli lányok könnyes szem
mel búcsúztak el tőle, már ahogy ez Új-Guineában szo
kásos volt. „Gudrun kistestvérünk”, mondogatták bánato
san, amíg csak be nem pakoltuk a bőröndöket a terepjá
ró csomagtartójába, és be nem szálltunk.

Egyedül Fodape jöhetett velünk, aki nekem „jobb ke
zem”, Gudrunnak pedig a legkedvesebb játszótársa volt. 
Fodape mindig segítőkész volt, és sok vidám történetet 
mesélt madarakról és kígyókról. Az elmúlt napokban sza
kadatlanul esett, és a Nyereg-hegy útja csúszóssá és sá
rossá vált. Ahogy megérkeztünk a Mape folyóhoz, kide
rült, hogy a víz kimozdította a függőhidat a helyéből, és 
elsodorta. A repülőtér, ahol az evangélikus misszió repü
lőgépe várt, a folyó túloldalán volt. Nem maradt más 
mód az átkelésre, mint kenuba szállni. Kiszálltam az au
tóból, hogy egy közeli faluban rábeszéljek pár fiatal em
bert: vigyenek át bennünket a folyón. Mikor az autóhoz 
visszatértem, Fodape nem volt sehol, Gudrun pedig szív- 
szaggatóan zokogott. „Hol van Fodape?” tettem fel a 
kérdést, de lányom erre még hangosabban sírt. A sofőr 
felelt helyette: „Visszaküldtem, mert így egyszerűbb lesz 
a kenukkal. Sokan voltunk.”

Bosszús lettem, de nem tehettem semmit. Fodape már 
elment, és a vita úgysem segített volna. A parton már ott 
várt a kenu. A Mape agyag-barna vize lomhán hömpöly- 
gött a tenger felé. Olyan picinynek tűnt rajta a csónak. 
Először Gudrun mászott bef a bennszülött fiú pedig eve
zőjével ellökte a kenut a parttól. Én visszamaradva vár
tam, hogy a második fordulóban engem is átvigyenek. Te
kintetemmel követtem őket, szomorú látvány volt. 
Gudrun magányosan kukucskált ki egy fatörzsből, mely 
gyufaszálként hánykolódott a hullámzó sárga áradaton. 
Zavaros víz, leszakadt híd, sodródó ágak és fatörzsek. 
Amint megérkeztünk a reptérre, már le is szállt a gép. 
Gudrun megfogta a kezemet.

,Anya, most elmegyek, nem leszel velem. Akkor most hol 
vagyok otthon?” Úgy érzem, most adtam igazi választ a 
kérdésre: „Ott vagy otthon, ahol Isten veled van. ”

„Isten Wauban is ott van?” „Igen”, feleltem komolyan. 
„O ott van Wauban is -  0  mindenütt otthon van. ”

Gudrun felmászott a kis repülő hátsó ülésére, a pilóta 
pedig becsapta az ajtót. Felzúgott a motor. Pár pillanat
tal később már fel is emelkedett, és eltűnt a messzeség
ben.

Irmgard Bergmann nyomán

•  • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a

„TUDOD-E...”

milyen egy olajfa?
Ez a fa is, hasonlóan a Földközi-tenger vidékének 

más fáihoz, örökzöld. Ez azt jelenti, hogy télen sem 
hullatja le a leveleit. Viszont körülbelül három éven
ként friss levelekkel cserélődnek ki a régi levelek. Az 
olajfa levelei hasonlítanak a szomorúfűzéhez. A leve

lek felső oldala 
mattzöld, és vas
tag, bőrszerű bevo
nata van, alul vi
szont szőrőcskék- 
kel borított, és egé
szen világos. Pa
lesztinában az olaj
fák májusban bo
rulnak fehér virá
gokba. Mielőtt ter
mőre fordulna, egy 
évben ledobja a vi
rágokat, s csak a 
következő évben 
hoz termést.

Gyümölcse ke
mény, „bőrrel” bo

rított és hegyes, körte alakú. Úgy szeptember táján éri 
el legnagyobb alakját a gyümölcs, és ebben az időben 
tartalmazza a legtöbb olajat is. A szüret október ele
jén kezdődik. Ekkor a legszebb a fa. Az olajfa képes 
kopár, sziklás talajon is megmaradni. Igen hosszú ide
ig, sok száz évig él.

Az élettel teli olajfa képe a zsoltárírót is megihlet
te. Olvasd csak el az 52. zsoltárt!

HUMORZSÁK
Józsi kérdezi:
-  Tisztelendő bácsi, ugye egy Jézus Urunk van?
-  Igen, egy, miért kérdezed?

-  Apukám azt mondta, hogy a vendéglős Jézusnak kép
zeli magát, mert a vizet ő is borrá akarja változtatni!

i
Új lelkész érkezik a gyülekezetbe. Iktatásán részt 

vesz a falu apraja, nagyja. A  8 éves Márti köszöntője 
így szól:

„Tisztelendő bácsit Isten hozta nálunk, 
Munkájához áldást, sok hívet kívánunk.”
A nagy izgalomban eltéveszti, és ezt mondja: 
„Tisztelendő bácsit Isten hozta nálunk, 
Munkájához áldást, sok „bűnöst” kívánunk!”

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

Vasárnap fent voltunk 
apával a csillagvizsgálónál.
Izgalmas belenézni az óriás teleszkópba. 
Mintha kint csücsülnék valahol távol, 
a világűr egy messzi pontján, és onnan 
nézegetném a bolygókat, holdakat, csil- ' 
tagokat.
Szinte érzem is a hideget és a magányt. 
Félelmetes csend és szédítő távolságok. •• 
Végigfut hátamon a hideg: 
de parányi pont vagyok én ebben az 
óriási világmindenségben, és de végtelen 
nagy vagy Te, Istenem!
Kérlek, ne ereszd el soha a kezem!

New Age -  más szemszögből
Sokan vannak olyanok embertár

saink között, akik nemrég baboná
nak, hókuszpókusznak minősítettek 
minden vallást. Tették mindezt a ma
terializmus és a tudomány szilárd ta
lajáról.

Ezért jogosan tehető fel a kérdés: 
Miért van az, hogy a tudomány 
szentségében oly mélyen hívő embe
rek napjainkban hisznek a kristályok 
és kövek gyógyító erejében, ingáz
nak, személyes horoszkópot készít
tetnek, vagy ha ezt nem tehetik, ak
kor különböző magazinok horosz
kópjait bújják? Miért olyan népsze
rűek napjainkban a hipnotizőrök és a 
csodagyógyítók? Mivel magyarázha
tó az a jelenség, hogy jószándékú 
emberek tucatja hétvégi tanfolyamo
kon vesz részt, ahol kemény pénzért 
elsajátíthatják a keleti meditációk ál
tal nyújtott békességet, tarotból való 
jóslást, tűzönjárást, és még ki tudja, 
hogy mi mindent?

Kedves Olvasóm! Ne hidd, hogy 
ez a felsorolás a valóság sarkítása 
lenne. Néha meglepő, hogy mennyi
re jól szervezetten válik divatossá, 
sőt életünk, mindennapjaink részévé 
a New Age szellemisége! A teljesség 
igénye nélkül szeretnék felsorolni 
néhány jelenséget, melyet mindnyá
jan tapasztalhatunk akár az ottho
nunkban, akár az utcán.

A könyvesboltok túlnyomó több
sége ma már nemcsak Marquez, Ady 
és más híres írók és költők írásával 
van tele. A szépirodalom mellett 
megtalálhatók nem kis számban Ru
dolf Steiner, Müller Péter, Szepes 
Mária könyvei. Ezenkívül kaphatók 
különböző meditációs gyakorlatok
ról szóló könyvek nagy választékban. 
Közös jellemvonásuk az, hogy mind
egyik szerző az általa leírt módszert 
tartja a leghatékonyabbnak.

Városkánkban több indiai kegy
tárgybolt nyűt. Pinceklubokban, mű
velődési házakban reinkarnációs hit
re nevelődhetünk az Arany Rózsake
reszt Iskolája által, sőt médiumok se
gítségével „a halálon túli élet titkait”

ismerhetjük meg. Sri Chinmoy medi
tációi révén elsajátíthatjuk azt a bé
kességet, amely által „megválthat
juk” magunkat.

Egy jólismert budapesti kereske
delmi televíziós csatorna esti műso
rai segítségével ismerkedhetünk a 
csillagokkal, természetgyógyászattal, 
ingákkal, új lakáskultúrával, mely 
szerint lakásunk feltölthető energiá
val, csupán megfelelő színek, növé
nyek, berendezés szükségeltetik hoz
zá. A fiatalember figyelmeztet, hogy 
a WC fedelét mindig engedjük le, hi
szen a féltve őrzött energiák kisur
ranhatnak!

A Kedves Olvasó, most valószínű
leg azon töpreng, hogy miért sorolok 
fel ennyi zagyvaságot, s egyáltalán 
miért fontosak ezek a jelenségek?

Eddigi soraim a hazai New Age 
(Új Korszak) jelenségeiről szóltak. 
De mi is ez az Új Korszak? Vallás, fi
lozófia, mozgalom, életforma? Ne
héz meghatározni, tulajdonképpen 
kicsit mindegyik.

Sokan kérdezhetnék, hogy mitől 
új ez az Új Korszak, és mikortól szá
mítjuk azt? A válasz asztrológiai jel
legű. Az Új Korszak azért új, mert 
elhagyjuk (elhagytuk) a Halak kor
szakát és a Vízöntő korszaka követ
kezik. Az asztrológusok a Halak csil
lagképpel Jézust azonosítják. A Ha
lak korszakában az ember Istenben 
bízott, az Új Korszakban pedig az 
ember maga lesz istenné -  vallják az 
Új Korszak hívei. Ugyanakkor érde
kes megfigyelnünk, hogy nincs egysé
ges válasz azt illetően, hogy mikortól 
számítjuk a Vízöntő korszakot. 
Egyesek szerint 1962-ben kezdődött, 
mások napjainkra teszik, ismét má
sok úgy számítják, hogy 2000-ben ve
szi kezdetét.

A New Age szellemi gyökerei na
gyon mélyek. Felsorolhatjuk a gnosz- 
ticizmust, guruizmust, okkultizmust, 
szabadkőművességet, a teozófiát és 
az antropozófiát. Ezek közül legin
kább a két utóbbit tekinthetjük előz
ménynek.

Nekünk, keresztyéneknek, a New 
Age vallásként értelmezve a legérde
kesebb. A New Age istenképe jelentő
sen eltér a keresztyén Isten-képtől. A 
személyes, teremtő Isten helyett szerin
tük az Isten nem más, mint energia, 
mely azonos a kozmosszal. Éppen 
ezért az Isten imádata helyett a min- 
denség imádatát tartják a legfonto
sabbnak: „Minden, ami van, az isten, 
mivel természetfeletti eredete sze
rint minden Istentől árad ki.” 

Imádság helyett -  szerintük I  me
ditációra és tudattágításra van szük
ségünk. A meditációk segítségével fel 
tudjuk tölteni az űrt, ami bennünk 
van, ezért nincs szükség személyes 
megváltóra, hiszen az ember képes az 
önmegváltásra. A reinkarnáció révén 
„ledolgozhatjuk”, „leszenvedhetjük” 
bűneinket életeink során, önmagunk 
erejéből megtisztulhatunk. A bűnbá
nat szükségtelen, ennél sokkal fonto
sabb a különböző ellentétek kibékíté- 
se annak érdekében, hogy a bűn fo
galma többé ne kötözze meg az em
bert. És ha már a szuperember meg
szabadult a megkötözöttségtől, nincs 
szüksége törvényekre, mivel „min
den, ami erkölcsös, saját intuícióból, 
belülről fakad”. Krisztus nem más, 
mint a többi mester közül az egyik. 
Nem fontosabb Buddhánál, vagy 
Krisnánál, vagy egy magát istennek 
tartó gurunál.

A teljesség igénye nélkül írtam le 
gondolataimat, hiszen a téma kime
ríthetetlen. Sajnos a néha már haj
meresztő jelenségek eszközei a New 
Age szellemiségének. Tudom, hogy a 
kristályok, az ingák, a horoszkópok 
tömkelegé vonzó és csábító, ugyan
akkor legyenek előttünk Pál apostol 
szavai: „Mert jön idő, amikor az egész
séges tanítást nem hallgatják szívesen, 
hanem saját ízlésük szerint szereznek 
maguknak tanítókat, hogy fülüket 
csiklandoztassák A z igazságot nem 
hallgatják meg de a meséket elfogad
já k  Te azonban légy józan minden
ben. ” (2Tim 4,3-5)

E.K.

Pénzen vehetsz...
ágyat,
könyveket,
ennivalót,
ékszereket,
orvosságot,
kényelmet,
játékot,
keresztet,
egyháztagságot,

de álmot nem 
de értelmet nem 
de étvágyat nem 
de szépséget nem 
de egészséget nem 
de nyugalmat nem 
de örömet nem 
de Megváltót nem 
de üdvösséget nem!

Viszont ingyen kaphatsz Istentől...
O bűnbocsánatot ,
A Bibliában olvashatjuk: „Eltörölte a követelésével min

ket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította 
azt az útból, odaszegezve a keresztfára. ”

Kolossé 2,14
© békességet Istennel
A Bibliában olvashatjuk: „Mivel tehát megigazultunk hit ál

tal, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által ”
Római levél 5,1

© otthont a mennyben
Jézus mondja a János evangéliuma 14,2-3-ban:
,A z én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, 

vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készí
teni a számotokra ? És ha majd elmentem, és helyet készítet
tem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, 
hogy ahol én vagyok ott legyetek ti is. ”

Ha el akarod fogadni Isten csodálatos ajánlatát, a kö
vetkező lépéseket kell megtennék:

> Keress egy olyan helyet, ahol háborítatlanul beszél
hetsz az Úr Jézus Krisztussal imádságban. A z Úr meg
ígérte, hogy aki segítségül hívja, az üdvözül. Isten meg
hallgat.

> Őszintén kérd Jézus Krisztusról bűneid bocsána
tát. Bűntelen ember nincs. -  Fogadd hálásan a bűnbo
csánat ajándékát, bízd rá magad Isten ígéretére. Ez a 
hit.

> Köszönd meg az Úr Jézusnak, hogy örökre megvál
tott, amikor rábíztad magad, és megszabadított téged az 
örök kárhozattól. -  Tedd meg mindezt most! Isten nem 
hazudik! Megtartja, amit ígért!

Manfred Paul

A NÉPI ÍROK ES AZ EGYHÁZ
-  a két világháború között -

A kialakuló, majd pedig fellendülő szociográfiai 
irodalom az ún. népi írók kutatásai nyomán ábrázolta 
a valós helyzetet. Természetes, hogy az adott, bonyo
lult, rohamlépésekkel a háború felé haladó, megítélt 
társadalmi rendszerben Ők sem láttak mindenben 
tisztán, egyértelműen, de rámutattak a bajok gyöke
reire!

A népi írókkal kapcsolatban néhány tényre figyel
jünk.

(1) A népi írók -  közülük csak a legismertebbeket, 
legtekintélyesebbekt említjük -  általában valamelyik 
haladó párt vezető személyiségei voltak; így pl.: Dar
vas József, Erdei Ferenc, Illyés Gyula, Veres Péter, Szabó 
Pál a Parasztpárt kiemelkedő egyénisége volt.

Megemlítjük még Fája Gézát és Szabó Dezsőt.
(2) Az említett népi írók -  talán nem „véletlenül”! 

-  kizárólag protestánsok, Darvas József és Féja Géza 
evangélikusok, a többiek pedig reformátusok voltak, 
Illyés Gyula pedig anyai ágon református. Nem eshe
tünk abba a tévedésbe, hogy vallásfelekezetek szerint 
minősítsük akárcsak a fentieket is, de elgondolkodta
tó, hogy a hazai protestantizmus legjobbjai sem ma
radtak tétlenek, és értékes, eszmélődésre serkentő 
műveket alkottak, politikai-közéleti szereplésük mel
lett, szinte mindegyikük!

Féja Géza könyvében („Viharsarok”, Bp., é.n., -  3. 
kiad., 119. kk. old.) pl. ír a szektákról, és megemlíti az 
ördögűzőket, pünkösdvárókat, szombatosokat, mag
talanokat, koplalókat, Jehova tanúit, a reszketősöket, 
mint akik e szekták sajátos tanaitól várták sorsuk 
jobbra fordulását. Féja Gézát 1937-ben vád alá he
lyezték. Viszont a Hittudományi Karon csak 1946-ban 
kezdődtek társadalomtudományi előadások, többek 
között ilyen témáról is: „A szektásodás társadalmi 
gyökerei.”

Illyés Gyula egyik versének részlete:

„.. .Megjelenik akkor majd Jézus, 
nem mint király, de nazarénus, 
beszélget, int a békességre, 
de mintha albánul beszélne.
Nem érti senki rossz cipőjét, 
nézik csak lyukas felöltőjét... ”.

(„Megjelenik”, 1937)
E verse miatt „Rend a romokon” című verses- 

könyvét elkobozták, és a költőt „vallásgyalázás” miatt 
perbefogták. Némileg pártolta őt Szegedi Gergely 
(Katolikus Szemle, 1938.102. old.).

A Keresztyén Igazság így ismerteti Darvas József „Egy 
parasztcsalád élete” című munkáját: „...Darvas munká
ja a lassan ódivatúvá váló és ma már csak a kiadók jóvol
tából élő társadalmi romantirizmus jellegzetes ter
méke........ a következtetések is nem annyira a tárgyalt
dologra, hanem inkább az íróra (! B. B.) jellemzőek........
egyoldalú osztályszemlélettel még az evilági összefüggé
seket sem lehet megragadni...” (1939).

Ez az egyetlen idézetsor is világosan bizonyítja, 
hogy milyen fogadtatásra talált egyházunkban hivata
los részről annak a tehetséges, fiatal, evangélikus író
nak a könyve, aki sajátosan evangélikus problémákkal 
foglalkozik, olyan mélységben és alapossággal, amed
dig sem az orosházi lelkészek, sem pedig egyházunk 
illetékesei nem jutottak el! A fogadtatás: fölényeske
dő, rideg és elutasító! De azért sok lelkész, tanító és 
tanár könyvespolcán megtalálható voltak a népi írók 
művei, főleg a Püski kiadásában.

(3) Helyenként és alkalomszerűen -  többnyire ma
gánkezdeményezésként -  az ifjúsággal és a felnőttek
kel való foglalkozás keretében -  kisebb-nagyobb gyü
lekezeti együttléteken a népi írók műveivel, és prog
ramjukkal is foglalkoztak. Nem kevés presbiter és 
egyháztag szolgálatát termékenyítették meg, látását 
tágították ezek a sajtótermékek.

(4) Egy kicsit divatos lett „népinek” lenni. Már 
egyes egyházi középiskoláinkban, de különösen a Hit- 
tudományi Karon egyes hallgatók, akik a népi írók 
műveit olvasgatták, öltözködésükkel, beszédükkel, 
magatartásukkal is a „népiséget” árasztották.

Hivatalos egyházvezetésünk nem lelkesedett ugyan 
még az ilyen hatásokért sem, de beletörődött, eseten
kénti rosszaié, helytelenítő nyilatkozatokkal; a hatást, 
és az ebből fakadó következményeket megszüntetni 
nem tudta.

(5) A népi írók általános, alapvető tévedése volt -  
minden, valóban tárgyilagos és értékes programrész
letük mellett -  az, hogy az új, magyar életformának 
szükségszerűen a magyar népi, paraszti életből kell 
kinőni, az új, magyar művelődésnek is a népi hagyo
mányok és az ősi parasztkultúra alapjaira kell fel
épülni.

Bármennyire is szeretnénk, itt még az említett, leg
fontosabb népi írók műveire sem térhetünk ki.

B. B.

E g y k iá llítá s  és 

a m i m ö g ö tte  v a n
Proksza Gyöngyi festm ényei

Adhattam volna azt a címet is, hogy „erdőmémöki 
diplomával a tájkép-festésig”, hiszen a kettő között 
megvan a természetes kapcsolat, az erdőtjáró mérnök 
a tájban él, naponta találkozik a természet, a táj ezer
nyi változatával, színével. Proksza Gyöngyit az egyiktől 
a másik felé a mindennapi élet megpróbáltatásai ve
zették, azoknak a „nem szeretem éveknek” a küzdel
mes esztendei, a szépen induló pálya keresztútjai. 
Irigység, rágalom s az azt követő állástalanság s az 
újabb elhelyezkedés, a megélhetés akadályozása...

Ügyes rajzoló volt kis iskolás korában is, diákként 
is több alkalommal nyert első díjat pályamunkáival és

hivatása, a természet közelsége és nem utolsósorban 
képzelőereje segítette a művészi pályához, de már az 
első félévben sikerült képeiből „zsűriztetni”, az első 
kiállítás Somogybán volt s aztóta rendszeres résztve
vője a Kaposvári Tavaszi Fesztiválnak, vagy a Nagya
tádon rendezett Délsomogyi Tavaszi Fesztiválnak.

-  Kérlek, mutatkozz be olvasóinknak.
-  Túrkevén születtem, családunk 300 évre visszate

kintve mindkét ágon visszamenőleg evangélikus. 
Több lelkész, pedagógus, huszár, értelmiségi került ki 
a családból, de az agrárterület, biológiai-természeti 
vonal is közel áll mindannyiunkhoz. Édesapám 
Proksza Pál országosan elismert méhész volt, öcsém 
növényvédő mérnök, nővérem virágkertészkedéssel 
foglalkozik. Én erdőmémöki diplomámmal erészeti 
szakközépiskolában tanítottam, majd erdőgazdaság
nál műszaki vezető mérnökként dolgoztam amíg... 
jöttek a hamis adatok, megfosztottak állásomtól, 
gyermekeimmel a legnagyobb nyomorba kerültünk. 
Rehabilitáció, állástalálás -  eredménytelen, így kezd
tem festeni. Első művészeti kritikusom Muray Róbert 
természetfestő volt, biztatott. Ugyan ebben az időben 
ismertem meg az első magyar látványtár alapítóját, 
Vörösváry Ákost és ő is vásárolt tőlem, sőt megrendelt 
balatoni tájképet, amelyeket később Csend és Életem 
címmel zsűriztek. Az országban több kiállításom volt, 
TV-felvételen is megjelentek munkáim, a Duna TV 
Régiók műsorában szerepeltem, „Ezeréves Koro
nánk” című képem, illetve az ebből készült képeslap
ok népszerűsítését is vállalja. A befolyt összeg alapít
vány formában beteg gyerekek gyógyítását szolgálná. 
Kívánjuk, hogy a művésznő szép terve sikerüljön és 
tervének sok támogatója legyen.

Kiállítása még az ősz folyamán Belgrád rakpart 24. 
sz. alatt tekinthető meg. (Kár, hogy szép magyar, ba
latoni, somogyi tájakat, Árpád-kori templomot bemu
tató festményei kiállításának COUNTRY MOOD cí
met adta.)

Sebeiken Pálma
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„...HOGY SZÓT ÉRTSÜNK EGYMÁSSAL’

„Egyházad teljességét őrizd meg...”
A G Ö R Ö G  KATOLIKUS EGYHÁZ

Egyházunkban mindennap el
hangzik az egyház teljességéért 
szóló imádság a Szent Liturgiá
ban, amelyből a címben is idéz
tünk. A görög katolikus egyház 
sajátos helyet foglal el az egyete
mes egyházon belül. Elnevezé
sünkben a „görög” jelző rítusbe
li hovatartozást, nem pedig nem
zetet jelent, a „katolikus” szó 
ugyanakkor azt jelenti, hogy az 
egyetemes egyház nagy egészé
nek mozaikját színesítjük. Ha
zánkban így az egyház katolicitá- 
sának, egyetemességének meg
valósulásához különösen hozzá 
tudunk járulni. Létünkkel ugyan
akkor a -  mások részéről nem 
mindig elfogadott -  híd szerepét 
kívánjuk betölteni a katolikusok 
és az ortodoxok között. Gyöke
reink és rítusunk ugyanis a kele
ti egyházhoz kötnek bennünket 
-  szertartásunk és egyházfegyel
mi berendezkedésünk révén; a 
pápai primátus elfogadásával vi
szont Rómához kapcsolódunk.

Hazánkban a görög katolikus 
hívek jelentős része az 1912-ben 
alapított Hajdúdprogi Egyházme
gyében él. Emellett másik szerve
zeti egysége a hazai görög katoli- 
kusságnak -  1924 óta -  a Miskol
ci Apostoli Kormányzóság. Jelen
leg mindkettő ordináriusa a 
hajdúdorogi megyéspüspök, sőt 
1980 -  a joghatóság végleges ki
terjesztése -  óta ő viseli gondját a 
Magyarország területén élő vala
mennyi görög katolikus hívőnek.

Gyökereink azonban mesz- 
szebbre nyúlnak vissza. Ismere
tes, hogy népünk megtérítését 
bizánci szerzetesek kezdték, az 
ország első püspöke Hierotheosz 
volt (még jóval az 1054-es szaka
dás előtt), utódai pedig Antó- 
niosz és Theophülaktosz püspö
kök. Szent István királyunk az 
általa alapított -  kizárólag latin 
szertartású -  egyházmegyékkel 
valójában megkoronázta ezt a 
térítői tevékenységet. A  bizánci 
szertartású hívek egyházszerve
zeti egység nélkül is megmarad
tak rítusukban, míg végül az egy
háztörténelmi viharok után az 
1646-os ungvári unióban egye
sültek Rómával.

A görög katolikus egyház szín
pompás és szimbólumokban 
gazdag Szent Liturgiája Arany
szájú Szent János (f407) és Nagy 
Szent Bazil (t397) nevét viseli 
(ez utóbbit évente tíz alkalom-

V  _______________

mai végézzük). A  „kimondhatat
lan, kifürkészhetetlen, láthatatlan 
és megfoghatatlan” Istent dicsőít
jük, miközben a Titkos Vacsora 
és a golgotái keresztáldozat 
megjelenítését (és nem megis
métlését!) végezzük. Ugyanak
kor a hívek .megélhetik az Isten 
családjába való tartozást is a 
„földre szállt mennyország” (a li
turgiára vonatkozó ősi kifejezés) 
révén -  a liturgia párbeszédes 
jellege folytonosan „tevékeny 
részvételre” hívja őket. A  temp
lomban és az ikonosztázionon 
(mely nem elválaszt, hanem 
összeköt) jelen lévő ikonokon 
ábrázolt szentek és szent esemé
nyek révén a megdicsőültek kö
zösségében is érezhetik magu
kat. A szentáldozás nálunk min
dig két szín alatt történik.

Templomainkban -  a latin rí- 
tusú katolikus testvéreink temp
lomaitól eltérően -  nincs szem
bemiséző oltár. Liturgiánk egyik 
alapgondolatának megfelelően: 
a nép a templomhajóban imád
kozik; az ambón előttük álló dia
kónus irányítja imádságukat. Az 
oltárnál álló pap ezt mintegy 
összefoglalja, és az oltáron jelen 
lévő Krisztus felé irányítja, Aki 
örök áldozatában a mennyei 
Atyának mutatja be azt, így a li
turgikus imádság egyetlen len
dülettel halad embertől Istenig.

A papság liturgikus ruhája vi
lágosan jelzi a felszenteltségi fo
kot: a diakónus egyik vállán vise
li az „orárion”-t, az áldozópap 
mindkét vállán hordja az „epi- 
trachelion”-t, a püspök „omo- 
for”-ja pedig mindkét vállát és a 
nyakát is betakarja. (Ezek a latin 
szertartású katolikusoknál hasz
nálatos stólának megfelelő sajá
tos liturgikus ruhadarabok.)

Egyházunkban a pap számára 
nincs kötelező magánzsolozsma; 
templomainkban ő is a hívekkel 
együtt végzi az alkonyati és reg
geli istentiszteletet ünnepeken 
és vasárnapokon illetve előestjü
kön. A teljes liturgikus nap 
azonban hét szertartásból áll.

A  keleti egyházak közül mi 
tértünk át legelőször a Gergely- 
naptárra, 1916-ban. A  nagy ün
nepeket együtt tartjuk a római 
(pontosabban: latin szertartású) 
katolikusokkal. Naptárunkban 
azonban a bizánci egyház szent
jei kapnak helyet.

Identitásunk megőrzésének

elősegítése érdekében 1990-ben 
görög katolikus hittankönyv-so- 
rozatot adtunk ki, melyben kü
lönlegesen fontos szerepet kap a 
liturgikus nevelés és a hagyomá
nyainkhoz való hűség. Az össze
sen 167 magyarországi parókián 
ezek alapján folyik a hitoktatás. 
Görög katolikus egyházunk két 
óvodát (Miskolc, Nyíregyháza), 
egy általános iskolát és egy gim
náziumot (Hajdúdorog) működ
tet. 1950 óta saját papnevelő inté
zetünk van, ahol az utóbbi idők
ben a határainkon túli magyar 
anyanyelvű kispapok is készül
hetnek a hivatásukra. Hittudo
mányi főiskolánk 1995 óta a ró
mai Pápai Keleti Intézet kihelye
zett intézménye, ahol a hallgatók 
(világiak is) tudományos foko
zatot szerezhetnek. Hittanári 
szakunk is van a tanárképző fő
iskolával együttműködve, vala
mint levelező tagozat is. Nyolc 
szociális intézményben fordítunk 
gondot az idősekre és a bete
gekre.

A rendszerváltás után újra le
hetővé vált szerzeteseink közössé
gi élete Máriapócson a nővérek 
és atyák számára, akik régebben 
fontos oktatási és karitatív tevé
kenységet fejtettek ki -  bár az 
utóbbiak még nem kapták vissza 
teljesen a monostorukat. A szer
zetesi élet megújítására és a ha
gyományokhoz való visszatérés 
érdekében új kezdeményezés 
van kialakulóban: hárman a bel
giumi Chevetogne-ban készülnek 
az itthoni szerzetesi életre.

Máriapócs kedves helyet fog
lal el egyházunk életében. Lelki 
központunknak tartjuk. Az Is
tenszülő háromszor is kinyilvání
totta itt könnyezésével (1696, 
1715, 1905) irántunk való szere- 
tetét. II. János Pál pápa 1991. au
gusztus 18-án magyar nyelvű gö
rög katolikus Szent Liturgiát 
végzett itt.

A gondviselő Isten különleges 
szeretetét láthatjuk abban, hogy 
Magyarországon az elmúlt négy 
és fél évtizedben is fennmarad
hatott és viszonylag szabadon 
működhetett egyházunk. (Isme
retes, hogy a környező országok
ban betiltották a görög katolikus 
egyházak működését.) Megta
pasztalhatjuk imáink hatékony
ságát: „egyházad teljességét 
őrizd m eg...”

Ivancsó István

ZSAROLÁS, RAVASZUL
,„Akkor én öngyilkos leszek” — só

hajtja X., de úgy, hogy Y. is hallja, 
mert e „szándékjelzésnek” címzettje 
van. A nekibúsult bejelentő elsüti a 
nagyágyút, hogy ezzel kényszerítse 
Y.-t igényének teljesítésére, mely 
többnyire korántsem önzetlen. Mint
ha pisztolyt fogna rá: „Vagy azt te
szed, amit én szeretnék, vagy te le
szel az oka a halálomnak!” Tudja, 
hogy rokonai, jó ismerősei vagy hit
testvérei közül ki lesz erre „vevő”, 
egyáltalán kit érdemes és mivel-mire 
lehet álnokul rászorítani (= manipu
lálni). E tekintetben X. kiváló em
berismerő: megszimatolja, kinél le
het sikere a kíméletlen önérvényesí
tés ezen olcsó műfajában, ám igen 
sokszor mintha tudni sem akarna ar
ról, mit is cselekszik valójában, s mik 
az igazi indítékai. (Rokon változat: 
X. nem is olyan nagyon beteg, de rá
jött: ha a szívéhez kap, rögtön ő a 
központ. Ezt szépen rendszerré fej
leszti, s ahol csak lehet, ezzel érvé
nyesül. Ám ebbe veszélyesen bele is 
élheti magát.) Mintha valaki a tarto
zásait mások folyószámlájára igye
keznék átügyeskedni, azzal a fenye
getéssel, hogy „te leszel a bűnös, ha 
helyettem nem fizetsz”. Nem igazán 
veszélyeztetettekről, hanem olya
nokról van itt szó, akik a „bánatpia
con” hatásos szöveggel s jó áron pró
bálják eladni személyes rendezetlen
ségeiket. Eközben mind jobban elhi
tetik maguknak önmegtévesztésüket, 
s egészen élethűen adják elő az ér
zelmesre hangszerelt hamisítást.

Ennek a története gyakorta a 
gyermekkorban kezdődik, ha a cse
mete fölfedezi, hogyan lehet kisírni, 
minél látványosabb és hangosabb je
lenettel kikényszeríteni a szülőtől, 
hogy igenis, az legyen, amit én akarok, 
mert különben botrányt csapok, or
dítok, fetrengek, ha kell, levegő után

kapkodok, görcsökben rángatózom, 
elalélok -  kell még valami?! Ide (is) 
vezethet az egyértelműen káros „ma
jomszeretet”, aminek következtében 
„őfelsége, a gyermek” nevelőinek hi
báira felépítheti önkényuralmát. A 
normális szeretet egyrészt feltétel 
nélküli, másrészt türelmes és követ
kezetes: fokozatosan s határozottan 
ráneveli a gyereket arra, ami tőle ko
rától s képességeitől függően elvár
ható -  mindezt személyes, jó példa 
keretében. Ez a márka! Az így „meg
alapozott” gyerek -  hitből fakadó ha
tásoknak is megfelelően (Ef 6,4) -  
sokkal kevésbé lesz hajlamos megkí
sérelni szülei manipulálását.

Két nagy hibát követhet 'el az ön- 
gyilkossággal fenyegetőzésre az em
ber. A félénkebh típusú megijed és 
„beugrik”, amivel azonban jelét adja 
további zsarolhatóságának, sőt mani
pulátorának is inkább árt, mint hasz
nál. (Jézus sem teljesített minden kí
vánságot!) A keményebb fajta vi
szont a szemébe nevet az illetőnek, 
és provokálja: „Nosza hát!”, ahogy 
Arany Jánős balladájában Kund Abi
gél tette Bárczi Benővel. Ez csak ak
kor lehet helyes, ha egészen biztos, 
hogy céltudatos zsarolási kísérlettel 
van dolgunk, de talán még akkor is 
elég beérnünk azzal a tanáccsal, 
hogy ilyen trükkel másnál kopogtas
son. Ám ha „vegyesnek” látszik a 
helyzet, annak félig komoly részét ne 
erősítsük meg kihívó (s megszégyení
tő) biztatással, mert erre ő megtehe
ti azt, amit enélkül nem tett volna 
meg, amint arra volt már példa. Ak
kor hát? Általános érvényű recept 
nincs ugyan, de ha olyasmit mon
dunk, hogy „ez Isten és ember előtt a 
te felelősséged, nem háríthatod át 
senki másra!”, akkor alighanem he
lyesen cselekszünk. (A sejthetően sú
lyos veszély nem tartozik írásunk té

makörébe. Azt komolyan kell ven
nünk.)

A kisebb kaliberű, olykor körmön
font zsarolásoknak se szeri, se szá
ma. „Tbhetséges” ravaszok rájátsz
hatnak keresztyén hitünkre is. Nem 
vagyunk kötelesek bedőlni nekik! Ha 
adakozunk, az lehetőleg biztosan jó 
helyre jusson, s ne pl. ingyenélők al
koholszükségletére, bár álkoldusok 
és szélhámosok tudják a legkönnyfa
kasztóbb szerepeket alakítani. Egé
szen más kategóriájúak az „idő-adó
szedők", akikre már kétezer éve 
Seneca panaszkodott, Áprily Lajos 
pedig így fohászkodott: „Ments meg 
zuhatagszájú emberektől!” Vigyázat, 
náluk fegyver van: csőre töltött sér
tődés! Adassék nekünk bölcsesség, 
hogy túl sokat ne kelljen „adóznunk” 
nekik...

Dr. Bodrog Miklós

Szepetnek Zala megye virágzó 
községe. Német eredetű evangélikus 
gyülekezetét az idő, a történelem 
(kitelepítés, urbanizáció) kicsire zsu
gorította. Ma mindössze 120-an van
nak, s pár hónapja -  hajdani leány
gyülekezetének -  Nagykanizsának 
társgyülekezete lett.

Július 20-án mégis örömmel zúg
tak a háború előtt mindig zsúfolt, 
nagy templom harangjai, hívogatva 
mindazokat, akik részt kívántak ven
ni hat őszhajú, annyi viszontagságos 
évtizedet átélt, az ország különböző 
helyére (Zalaegerszegtől Kazincbar
cikáig) sodródott, 45 éve konfirmált 
hittestvérek ünnepén. Ők 6-an 
ugyanis nemcsak találkozni akartak 
egymással, hanem egy hittel, egy aka
rattal együtt kívántak lenni konfirmá
ciójuk színhelyén, együtt akarták 
hallgatni az igét, együtt akartak éne
kelni, imádkozni, és a közös úrvacso
ravételben egyesülni Megváltójukkal, 
így kívántak vallást tenni hitükről Is-

A soproni Luther Szövetség külföldi útja
A reformáció nyomaiban jártunk...

Akik részt vettek a júliusi nyolc
napos autóbusz-kiránduláson, elő
re tudták, hogy nem egy országban 
eltöltendő kényelmes üdülésben 
lesz részük, hanem hat országon 
át, megfeszített tempóban tárulhat 
a 48 útitárs elé a természet szépsé
ge, századok pompás építészete, 
népek kultúrélete, a reformáció 
egyházainak templomi és hitélete.

Nem kívánom felvázolni az út
vonalat, az országokat sem soro
lom fel, nem terhelem az Olvasót 
sok adattal, helységnévvel és év- 
számmal. Csak jelzéseket adok 
azokról az eseményekről, melyek 
különösen megdobogtatták evan
gélikusként szívemet és a reformá
ció gyökereibe kapaszkodó hite
met.
• LÜ TZEN számunkra német föl

dön azért volt fontos, mert II. 
Gusztáv A dolf svéd király a „pro
testantizmus megmentője” lett 
1632-ben halála árán is. Megáll
tunk a hatalmas kőtömb előtt, 
amely jelzi, hogy itt halt meg az 
uralkodó. Imádságban Istennek 
adtunk hálát, és miközben a leme
nő nap sugarai a soproni templo
munk Gusztáv Adott színes abla
kán alakját ragyogóvá teszik, meg
fogalmazódik a késői utódokban a 
mondat: a lützeni kápolna előtti 
kő helyén életét feláldozó király 
szolgálatát áldás kísérte világszer
te a reformáció egyházai életében.

Elénekeltük a svéd király ked
ves énekét az egykori'csatamező 
helyén, ahol lováról halálos sebbel 
lezuhant, a „Ne csüggedj el kicsiny 
sereg” kezdetű ének első versét.

A lundi székesegyház

LUND  látása Svédországban 
ugyancsak emlékeket ébresztett és 
hatalmas székesegyházában ismét 
Isten felé fordultunk, imádságban 
megköszönve, hogy 50 évvel ez
előtt itt megalakult Lutheránus Vi
lágszövetségben a mi kis hazai egy
házunk is tagja lehetett kezdettől 
fogva, és így is megtalálta helyét az

evangélikusság nagy családjában. 
Sőt magyar egyházunk egyik püs
pökét alelnökké választották 
(Ordass Lajos). Ebben a nagy csa
ládban Isten megtartott bennün
ket, hazai egyházi életünket fojto
gató, korlátozó 40 évében. Meg- 
tisztelés volt, hogy az 1984. évben 
a nagygyűlést Budapesten tartot
ták, és magyar elnököt választot
tak (Káldy Zoltán).

A lundi dóm melletti ablakok
ban megjelent 50. évszám jelezte, 
hogy fontos megemlékezésre ké
szültek.

A koppenhágai Megváltó templom

KOPPENHÁGA utunk egyik fő
célja volt. Ugyanis pár évvel ez
előtt a Megváltó-templom lelkész
nője, Ida Brandt Sopronban a né
met istentiszteleten hirdette Isten 
igéjét, és szolgálata révén kedves 
kapcsolat szövődött a két gyüleke
zet között. Templomukban tavaly 
ünnepelték szentelésének 300. év
fordulóját, és ez alkalommal egy 
ezüst jubileumi emlékérmet adtak 
ki. A  71 méter magas toronyba kí
vülről 400 lépcső vezet fel, és spi- 
rálszerűen tekeredik négyszeresen 
a feljárat az aranyozott toronysi
sak köré. Azt mondják, hogy Dá
nia fővárosára innen nyílik a leg
jobb kilátás.

Az oltár főmotívuma ugyanaz, 
mint soproni templomunk oltárké
pén: Jézu6 tusakodása a get- 
semánei kertben. Mivel 1693-tól a 
dán királyi család legelőkelőbb 
rendje az „elefánt rend” lett, a 
több mint 4000 síppal rendelkező 
orgonát elefántszobor tartja. Cso
dálatos a márványból való és 32 
csecsemőt ábrázoló fafaragásos 
keresztelő medence. A harangjá
ték minden egész órában megszó
lal 9 és 24 óra között automatiku
san, mely 48 harangból áll (össz
súly 12 tonna). -  Ebben a gyönyö
rű templomban lehettünk együtt a 
10 órai istentiszteleten. Igehirde
tésemet Ida Brandt lelkésznő tol
mácsolta a gyülekezetnek. Közös 
énekünk volt az „Erős vár a mi Is
tenünk”, melyben a magyar és dán 
ajkak egy szívvel a reformáció üze
netét énekelték, két nyelven, de

egy hittel. Minden vasárnap úrva
csoraosztás is van, mint nálunk is, 
és most együtt térdeltünk az oltár 
elé, hogy Krisztussal és egymással 
való közösség erejében részesül
jünk. Náluk a kiskelyhek rendsze
re az általánosan gyakorolt mód
szer az úrvacsoránál. Számunkra . 
feltűnő volt, hogy a lelkész más 
szolgálati viseletben jelent meg az 
oltár előtt, és más öltözetben a 
szószéken.

Az istentiszteleten mi soproniak 
voltunk túlsúlyban. De a jelenlé
vők testvéri szeretete, fogadása, 
megvendégelése, istentiszteleti kö
zössége velünk, gyökeret vert ben
nünk, és reméljük, hogy gyümölcs- 
termővé lesz.

LÜBBEN német város központja 
dobogtatta meg erősebben még so
kunk szívét, amikor megálltunk 
Gerhardt Pál énekköltő-lelkész 
temploma és szobra előtt. Felma
gasodó „énekóriásunk” alakja alat
ti nagy talpazat körül sok énekének 
első verssora olvasható. „Hagyd az 
örök Istenre Minden te utadat” (342. 
énekünk) vigasztaló mondanivaló
ját a sok próbatételt átélt Isten szol
gája így fogalmazta: „Befiehl du 
Heine Wege...”. Nekünk is jó volt 
ebbe belekapaszkodnunk. Nem
csak azért, hogy hazaérve ezt az 
éneket énekeljük a magyar és né
met istentiszteleten az előttünk álló 
vasárnapon.

Szükségünk volt erre a „ráha- 
gyatkozásra” utunk utolsó napjai
ban, amikor az áradások miatt már 
nem juthattunk el a lengyel 
Cieszynbe, ahol Líceumunk test
vérgimnáziuma és egy erős evan
gélikus gyülekezet van. Bizonyta
lan útkeresésünkben Isten irányí
tót küldött egy lengyel férfi szemé
lyében, aki előttünk ment autójá
val, szállást keresett, és másnap ki
vezetett a városból. Urunk legyen 
lengyel testvéreinkkel nehéz helyze
tükben. Tudjuk Őrá hagyni minden 
mi utunkat, hogy a reformáció nyo
mait ne tévesszük szem elől, és ne 
moshassa el azokat semmiféle „ára- 
dás”. Szimon János

A SAJTÓOSZTÁLY 
KÖZLEMÉNYE

Az ÚTMUTATÓ 1998. hama
rosan megjelenik. Kérjük a 
lelkészi hivatalokat, szokásos 
megrendelőinket, hogy előzetes 
rendelésüket 1997. szeptember 
15-ig küldjék címünkre.

Az EVANGÉLIKUS NAP
TÁR 1998. kiadványunk októ
ber folyamán jelenik meg. Erre 
is kérjük az előre rendelést 
1997. szeptember 15-ig. Cí
münk: 1085 Budapest, Üllői út 
24. Telefon: 117-1108,117-5478.

Már most jelezzük, hogy 
októberben megjelenik Remé- 
nyik Sándor: Összes versei. Az 
1941 -es kötet reprint kiadása.

„A Magyarországi Evangéli
kus Egyház nyugdíjas lelkészek, 
lelkészházaspárok, illetve nyug
díjas egyházi alkalmazottak ré
szére Nyugdíjas Otthont hoz lét
re az olyan idős volt egyházi al
kalmazottak lakhatásának és el
látásának biztosítására, akik er
re személyi körülményeik miatt 
önállóan nem képesek.

Az otthon egy- és kétszemé
lyes lakrészekből (20 m2 szoba, 
előszoba, fürdőszoba, főzőfülke, 
erkély) áll. Valamennyi lakó 
rendelkezésére állnak a közös 
helyiségek (társalgó, ebédlő, 
mosó-vasaló helyiség stb.). Ál

landó orvosi szolgálat biztosí
tott, szükség esetén pedig kór
házi kezelésről is gondoskod
nak. Az otthonban -  külön meg
állapodás alapján -  napi há
romszori étkezést lehet kérni. A 
lakrész használatáért, közüze
mi díjakért a lakó havi térítést 
köteles fizetni -  előzetes megál
lapodás szerint.

Az otthonba való felvételt kér
ni kell. A kérelemben közölni kí
vánatos a személyi körülménye
ket (egészségi állapot, havi 
nyugdíj, családi állapot stb.). 
Meg kell jelölni, hogy a lakrész 
igénybevételi díját milyen mó

don kívánja teljesíteni. Ennek 
összegét az Intézmény külön Bi
zottsága határozza meg. Felvétel 
esetén külön szerződés részlete
zi a beköltözés feltételeit.

Az üzembe helyezési időpont: 
1997. október 1.

Kérjük azoknak a lelkészek
nek a jelentkezését, illetve a je
lentkezettek megerősítő dönté
sét ez év szeptember 15-ig, akik 
az otthonba való elhelyezésüket 
kérni kívánják.”

A jelentkezést az Északi Egy
házkerület Püspöki Hivatalába 
(1125 Budapest, Szilágyi Erzsé
bet fasor 24.) kéijük.

H itvallás és hálaadás Szepetneken
„M indeddig megsegített bennünket az Úr!” 

(Sám uel I. 7,12.)

ten előtt, erősítve ezzel egymást, az 
utódokat és a maroknyi gyülekezetét.

Az ünnepi istentiszteleten Deme 
Dávid lelkész imádságba foglalt sza

vakkal köszönte meg az Ur csodala
tos kegyelmét, majd egyenként az 
1952. évi konfirmáción elhangzott 
igékkel és új igékkel is megáldva, bo

csátotta tovább a keskeny úton a 
„ konfirmandusokat ”.

Ezt követően az ünneplők nevé
ben e sorok írója mondott köszöne
tét meghatódott szavakkal mindezért 
az Istentől kapott kegyelemért, s 
azért, hogy olyan elődöket adott az 
Úr, akiknek példája, intelme és báto
rítása segített abban, hogy hitük újra, 
meg újra megújuljon. Külön is ki
emelte konfirmáló lelkészük, néhai 
Weiler Henrik nevét, akinek Pál apos
toltól választott áldó igéje életének 
iránytűje lett: „Vigyázzatok, álljatok 
meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek 
erősek!”

Befejezésül kérte a mindenható 
Istentől a további kegyelmet ahhoz, 
hogy az „elköltözés” idején vala
mennyi jelenlévő Pál apostolhoz 
hasonlóan mondhassa: „Ama ne
mes harcot megharcoltam, futáso
mat elvégeztem, a hitet megtartot
tam... ”

Dr. Jáni János
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„Krisztus mondja: Amikor megtettétek ezeket 

akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, ve
lem tettétek meg.” Mt 25,40

VASÁRNAP Ugye öt verebet adnak két fillérért: 
mégsem feledkezik meg közülük egyről sem az Is
ten. Nektek pedig még a hajatok szálai is mind meg 
vannak számlálva. Ne féljetek, ti sok verébnél érté
kesebbek vagytok. Lk 12,6-7 (Ézs 7,4; Zsolt 112; Lk 
10,25-37; ÍJn 4,7-12; Zsolt 29.)

Mindig fontos, hogy mennyit érünk: munkában, 
tudásban, segítőkészségben, de elszomorodunk, ha 
nem érezzük fontosnak magunkat. Ránk már nincs 
szükség. Egy valakinek mindig fontosak vagyunk: Is
tennek. Mert valami nagyon értékeset hordozunk 
életünkben és hitünkben, az Ő szeretetét.

HÉTFŐ Ne félj te kicsi nyáj, mert úgy tetszett a ti 
Atyátoknak, hogy nektek adja az országot! Lk 12,32 • 
(Jer 32,42; 2Sám 9,1-11; 2Kir 23,26-37.)

Körülvesz bennünket naponként a rettegés min
den miatt, de leginkább azért tölt el minket a féle
lem, mert nem tudjuk mit hoz a jövő. Istenre, mint 
Atyára tekintve, benne bízva, megajándékozhat 
bennünket békességével és életünkben a félelem 
helyett a reménység vezethet napról-napra közelebb 
az Atyához.

KEDD Te vagy az én Uram, rajtad kívül nincs, ami 
jó nekem. Zsolt 16,2 (Fii 3,13-14; Mk 12,41—44; 
2Kir 24,1-17.)

Az ember keresi életének az értelmét. Mi az, ami 
jó, ami biztos, amiben nem kell csalódnia. És Isten
hez jut. A zsoltáros szavai lehetnek naponként a mi 
imádságunk szavai is. Egyedül, Te vagy az én Uram, 
nincs, ami jó nekem Nélküled.

SZERDA Jézus Krisztus miután minden bűneinktől 
megtisztított, a mennyei felség jobbjára ült. Zsid 1,3. 
(Zsolt 118,15-16; Mk 3,31-35; 2Kir 25,1-21.)

Jézus Krisztus legyőzte a bűnt és a halált, amely 
elszakította az embert Istentől. Benne bízva, a bűn
bocsánat kegyelmét elfogadva és reménnyel ráte
kintve, Isten előttünk is megnyitotta az örök élet ka
puját.

CSÜTÖRTÖK Nincs olyan rejtett dolog, amely nap
világra ne kerülne, és nincs olyan titok, amely ki ne 
tudódna, és ismertté ne válna. Lk 8,17 (Ézs 29,15; 
2Móz 22,20-26; Ezsd 1,1-11.)

Vannak legféltettebb kincsek és titkolt vágyak az 
életünkben, de vannak olyan események is, amelye
ket nem szeretnénk mások tudomására hozni. Azt 
gondoljuk, a titok mindenki előtt rejtve van. Isten a 
legtitkoltabb vágyait, gondolatait is tudja életünk
nek. Előtte, a Tferemtő, az Alkotó előtt nincsenek 
titkok. Nála minden napfényre kerül.

PÉNTEK Jézus így szólt a tizenkettőhöz: „Most fel
megyünk Jeruzsálembe, és az Emberfián beteljese
dik mindaz, amit a próféták megírtak.” Lk 18,31 
(Zsolt 34,20; Ézs 58,7-12; Ezsd 3,1-13.)

Jézus elindul azon az úton, amely mindannyiunk 
életének legfontosabb útja: a megváltás. Jézus meg
váltotta a világot és benne minket is a bűntől, a ha
láltól. Krisztus keresztje pedig az Isten szeretetét 
hordozza magában.

SZOMBAT Az Úr az igaz Isten, élő Isten, örökkéva
ló Király! Jer 10,10 (Lk 1,31-33; Jer 22,13-19; Ezsd 
4,1-24.)

Sok minden elfoglalja Isten helyét a szívünkben 
és elfordítja tekintetünket az Úrról. Ezek a „kiski
rályok” csak ideig-óráig tudnak uralkodni életünk 
felett, de van, amikor engedjük, hogy betöltsék 
egész életünket. Pedig Jeremiással együtt elmond
hatjuk, hogy csak egy igaz, élő és örökkévaló Úr van, 
az ISTEN.

János Zsuzsanna

A VASARNAPIGEJE
B U ZD ÍTÁ S K Ö ZÖ S S É G I É L E TR E
Zsid 13,1-6

Jelek és csodák
Lk 11,29-32

Jézus nem volt mutatványos, s 
mégis csodákat vártak tőle, hogy 
jelét adja különös képességeinek, 
emberfeletti hatalmának. Ha nincs 
csoda, ha nincs látványosság, ak
kor nem hisznek benne.
Mdúlandó kísértése, a kereszté
nyeknek és a Jézus-ügy iránt ér
deklődőknek, hogy csodákra, 
rendkívüli eseményekre építsék 
hitüket. Keresik, kutatják a jele
ket, belehajszolják magukat lelki 
élményekbe, a lélek belső feszült
ségét a látomásokig emelik.

Sokan ebben látnák a világ, az 
emberiség megújulásának lehető
ségét, s szinte megpróbálják kierő
szakolni az Istentől a látványos 
gyógyulás-jeleket és ha ez nem 
megy, akkor úgy csinálnak, mintha 
lennének jelek, akár pszichológiai 
fogásokat segítségül véve, szinte 
varázsolva. Az alapelv a régi, 
ugyanaz, mint egykor: jelek kelle
nek ahhoz, hogy higgyen az ember.

„Tegyétek teljessé örömömet azzal,
hogy ugyanazt akaijátok: ugyanaz a 

szeretet legyen bennetek, egyet akarva 
ugyanarra törekedjetek.” (Fii 2,2)

Mit csinál egy zenekar, mielőtt 
játszani kezdene? Mindenki tudja 
a választ; -  hangol. Ahhoz ugyanis, 
hogy szépen, tisztán, élvezhetőén 
szólajon meg az a zenemű, amit 
játszani fognak, előbb össze kell 
hangolni a hangszereket.

Ahol közösségben élünk, a csa
ládban, a munkahelyen, az egyház
ban, de az egész társadalomban is, 
szükség van a hangolásra: Ezt kéri 
Pál apostol a filippibeli kereszté
nyektől is. Szavai mögül kihallat- 
szik, hogy veszélyeztetettnek látta 
az egységet a gyülekezetben.

Sok minden van, ami az össz
hangot, az egységet felboríthatja. 
Erre is figyelmeztet az apostol, 
amikor felsorolja a közösséget 
bomlasztó bűnöket, és így folytat
ja: Semmit se tegyetek önzésből, 
vagy hiú dicsőségvágyból és senki 
se a maga hasznát nézze, hanem 
mindenki a másokét is.

Az önzés mélyen beleivódott 
emberi természetünkbe. Megszok
tuk, hogy először mindig magunk
ra gondolunk és mások érdekeit 
nem vesszük figyelembe.

A dicsőségvágy is nagy mozgató
rugója magatartásunknak. Szeret
nénk mindenütt az elsők lenni, 
mindenütt a figyelem középpont
jába kerülni.

Ha pedig a haszon szempontja 
irányítja életünket, akkor kímélet
lenné, mások megsegítésére alkal
matlanná válunk.

Valljuk be minket is meg-meg- 
érint a gondolat: nem jönne 
rosszul egy kis lelket, népet, embe
riséget feírázó látvány. Nekünk is 
jót tenne, hisz a hitünk erősödne, s 
a világnak is, hogy végre észre ve
gye: a mi. hitünk aa igazi, s erre. a 
hitre van szüksége mindenkinek. 
01 Jel pedig nincs. Jézus nem mu
tatványos, az egykori gyógyításokat 
nem látványtervező készítette, s a 
golgotái eseményekért nem járt a 
rendezőnek Oscar-díj. S a csúcs
pont, a Jézus-történet beteljesülé
se -  a feltámadás -  láthatatlan volt, 
nincs egyetlen szemtanú sem. Ha 
lenne, sem hinnének neki, mert az 
életet jelentő hit nem jelekre épül. 
S ha arra épül, akkor vagy nagyon 
labilis, vagy nem is hit.

Jézus elutasít mindenféle jelkí
vánást. Nem állhatták elé ezzel az 
igénnyel egykor az emberek, s nem 
állhatunk elé mi sem.

A gazdag és Lázár példázata

Hangolás
Pál apostol szerint úgy élhetünk 

csak közösségben ha szeretetben, 
egy lélekkel, egyet akarunk. Ez 
nem jelenti önmagunk feladását, 
hanem inkább arra hasonlít, aho
gyan a különböző nevezőjű törte
ket adjuk össze: előbb meg kell ke
resni a közös nevezőt. Emberi kö-

szerint a könyörtelen gazdag a po
kolban azért könyörög, hogy leg
alább testvérei kapjanak valami je
let, hogy elkerülhessék a kárhoza
tot. „ Van Mózesük és vannak prófé
táik, hallgassák azokat, hiszen az 
embert még az sem győzi meg, ha 
valaki visszatér a halottak közül” -  
hangzik a válasz.

Jézus szava hallható ma is. Őrá 
kell figyelnünk. Őt kell hallgat
nunk. Az Ő szava formálhat min
ket, faraghatja le rólunk a káros 
kinövéseket, tisztíthat meg szen
nyes dolgainktól. Az Ő szava mu
tat utat és vezet át sok sötét szaka
szon és a halál -  nélküle végleges
nek tűnő -  sötét alagútján. Miért 
nyúlnánk hatástalan, vagy mellék
hatásokkal károsító pótszerekhez? 
Miért vágynánk olyan jelek, cso
dák után, amik nem hozzák meg 
az életet számunkra, csak becsap
nak?

Ma is aktuális Istennek Jézusra 
mutató szava: Ez az én szeretett fi
am, őt hallgassátok! (Mk 9,7)

Részlet Hafenscher Károly 
igehirdetés gyűjteményéből

zösségeinkben ez a közös nevező 
Jézus Krisztus lehet. Ha őrá han
golódunk, akkor harmóniában tu
dunk élni egymással, és életünk 
„dallama” tisztán és kedvesen 
csendül fel Isten és embertársaink 
örömére.

Balicza Iván

Felhívás jelentkezésre:

BETEGGONDOZÓ ÉS LELKIGONDOZÓ TANFOLYAM

Egészségügyi és lelkigondozó tanfolya
mot indítunk laikus beteglátogatók részé
re, akik elhívást kaptak Urunktól, Jézus 
Krisztustól erre a munkára, s akik segítsé
get és felkészítést igényelnek és várnak a 
szolgálat minél jobb végzéséhez. A részt
vevők lehetnek presbiterek, gyülekezeti 
munkások, vagy hivatásos egészségügyi 
dolgozók -  orvosok, nővérek, szociális te
rületen dolgozók, gondozók, vagy akár tel
jesen laikusok - ,  akik készek arra, hogy 
testileg-lelkileg gondozzák azokat, akikhez 
küldetnek. A  tanfolyam célja: a diakóniai 
és a missziós munka összekapcsolása; kép
zési, illetve továbbképzési jellegű. 
Csendesnappal kezdődik és végződik.

Időpontja: szeptember, október és no
vember folyamán, 10 héten át, heti egysze
ri alkalommal, négy órás időtartammal.

A tanfolyam témái:
-  a missziós parancs, küldetés,
-  hospic alapelvek,
-  a  házi betegápolás,
-  fájdalomcsillapítás, tüneti kezelés,
-  szociális segítségnyújtás lehetőségei,
-  a különböző veszélyeztetett csoportok,
-  a kommunikáció megteremtése,
-  a közösség szerepe a lelkigondozás

ban,
I  etika és jogok.
A tanfolyam ökumenikus, mindenki 

számára nyitott, evangéliumi szemléletű és 
ingyenes, csupán jelentkezési díj van: ez 
1000,-Ft.

A tanfolyam védnöke: Dr. Németh Dá
vid theol. prof.

Jelentkezés írásban a következő címen:
Károli Gáspár Ref. Egyetem Hittudo

mányi Kar
Dr. Németh Dávid prof.
1092 Budapest, Ráday u. 28.
Jelentkezés határideje: 1997. augusztus 

30.
Az írásbeli jelentkezésen kéijük feltün

tetni a  nevet, lakcímet, telefonszámot, fog
lalkozást, a tervezett munkavégzés terüle
tét, valamint a „BETEGGONDOZÓ 
TANFOLYAM ’97” megjelölést.

A jelentkezések elfogadásáról, vagy 
esetleges elutasításáról postán kiértesí
tünk minden jelentkezőt. A jelentkezési 
díj az indító csendesnapon fizetendő.

Indító csendesnap helye és ideje: Verőcei 
ref. templom (Pest megye, Dunakanyar) 
1997. szeptember 13. szombat 10.00- 
17.00-ig.

A  tanfolyam 10 héten át hétfői napokon 
kerül megrendezésre, du. 16.00-20.00-ig. 
Helyszín: Budapest XXII. kér., Tanácsház 
u. 13. sz. alatt a Csepeli Ref. Egyházközség 
gyülekezeti terme. Indító alkalom: 1997. 
szeptember 22-én 16.00.

„Az aratnivaló sok, a munkás kevés. 
Kérjétek azért az aratás Urát, küldjön 
munkásokat az aratásába.”

Testvéri szeretettel váijuk jelentkezése
teket!

Dr. Böszörményi Dalma 
Megnyugvás Hospic Alapítvány

Tátray M ária 
Válaszút Alapítvány

Tv-reklám, újsághirdetés jól
csengő szlogenné tette igénk mon
datát: iyA vendégszeretetről meg ne fe
ledkezzetek, mert egyesek tudtokon 
kívül -  angyalokat vendégeltek meg!” 

A szeretet viszonya meghatáro
zó viszony. Folyamata van Istentől 
az emberig. A szeretet az Isten te
remtésbeli rendje, amely Krisztus
ban megmutatott méreteiben mű
ködik és árad közöttünk. E levél
ben buzdítás hangzik felénk, hogy 
e megérlelt gyümölcsök fogyaszt- 
hatók, sőt táplálókká lehessenek 
életünkben.

Várat építettünk a homokos 
parton. Gondosan építettük meg a 
várárkokat. Amikor minden ké
szen volt, hoztuk a vizet és próbál
tuk feltölteni a mélyedéseket. Sok 
vizet kellett hozni, hogy a száraz 
homok elteljen vízzel és továbbvi
gye eljuttatva így távolabbi terüle
tekre is. Folyamatos utánpótlásról 
is gondoskodni kellett.

Már az első gyülekezetben vala
mi elromlott, elveszítette kezdeti 
lendületét. A fellángolás, amit 
Krisztus szeretete gyújtott meg, 
alábbhagyott. A  tőle való feltétlen 
függés nem járt a szeretet folya
matos gyakorlásával, a jó rend 
megőrzésével. Nem a víz fogyott 
el, de a szállítás akadozott. Ez a hi
ány először a másik emberhez való 
viszonyban jelentkezett, majd a 
személyes élet dolgaiban is hiány
tüneteket mutatott.

Hogy is van ez ma? Az előző 
megállapítások önvizsgálatra kész
tethetnek minket is. Mikor vendé
geltünk meg utoljára valakit? Ta
lán egy tál étellel, talán egy éjsza
kai szállással, talán egy megértő 
beszélgetéssel? -  Nem hivatkozha
tunk arra, hogy ebben a mai világ
ban, ilyen rossz anyagi körülmé
nyek között, ilyen közbiztonság 
mellett, bizalmatlan emberi lég
körben élünk. Lehet magyarázni, 
de a szavak visszahullanak reánk.

Mikor éreztél együtt a fogoly
társakkal? Nem csak azok tartoz
nak ide, akik valamilyen emberi 
cselekedet miatt börtönben töltik 
a vezeklés napjait. A gyötrődőkről 
is szó van, akik testi problémákat 
hordozva várják a szeretetet, a 
megértést, a hordozást. Kórház
ban, magányos betegágyaon. Jól 
értjük mi ezt, akik egymásra szoru
lunk, ma egészségesen, holnap be
tegen, ma fiatalon, holnap idősen. 
Mert mi is ebben a testben va
gyunk, annak minden szabadságá
val és megkötözöttségével.

A buzdítás a közösségi élet után a 
személyes élet területeire utal. A 
tiszta házasélet, a pénzhez való vi
szony, a megelégedettség ma is a 
legkritikusabb területei az életnek. 
-  Isten itt is magának tartja fenn a 
jogot az ítéletre. Nem arra kér, hogy 
ítéljük el a helytelenül élőket, gon
dolkodókat. Tferületekre hívja fel a 
figyelmünket és tükröt tart elénk. 
Itt már olyan akadályok, gátak ke
rülnek a szeretet útjába, amiket mi 
építünk kívánságaink, elégedettlen- 
ségünk miatt ember és ember közé, 
sőt magunk és Isten közé.

Jó hallani a biztatást, nem hagy
lak el, nem hagylak árván. Ez a leg
biztosabb pont az igében. Olyan 
megerősítés, amely minden hiá
nyosság ellenére módot és lehető
séget ad a folytatásra. Nem a féle
lem az úr az életünkben, hiszen az 
megbénít, bizonyítva alkalmatlan
ságunkat, hiányosságainkat.

Nélküle gyümölcstelen életünk 
így teremtheti a szeretet áldott, 
várva várt termését személyes és 
közösségi életünkben.

Ezért ma mi is bátran mondjuk; 
Velem van az Úr! Ezért tudok és 
akarok kitartó lenni a szeretetben, a 
szolgálatban, a Neki tetsző életben.

Mert O szeretni küldött; „Nem fo 
gyatkozik ki, mindig ad,

Magát kifosztva egyre gazdagabb.
Kis János

IMÁDKOZZUNK!
Urunk! Szabadíts meg minket az 

önteltségtől és a hamisbiztonságtól, és 
térítsd szívünket tehozzád, hogy a jó 
cselekvésében meg ne restüfjünk, a 
szeretetben bővelkedjünk, egymást 
erősítsük, és amikor efjön számonké
résed napja, részeltess minket is örök 
örömödben, Jézus Krisztusért. Ámen.

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE 
UTÁN 13. VASARNAP a liturgikus 
szín: zöld. A délelőtti istentisztelet ol- 
tári igéje: Lk 6,43-49; az igehirdetés 
alapigéje: Zsid 13,1-6.

Evangélikus Rádiómisszió: 18.00- 
tól, 41 m-es rövidhullám, 7355 kHz 

augusztus 23. szombat: Hangképek 
a piliscsabai missziói konferenciáról 

augusztus 24. vasárnap: „Elő víz- 
cseppek” -  igemeditációk 

Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 
19.

„ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK!” cím
mel evangélikus félórát közvetít a Ma
gyar Rádió a Kossuth adó hullám
hosszán augusztus 25-én, hétfőn 13.30 
órakor. Előtte 13.20-kor evangélikus 
korálismertetés lesz.

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1997. augusztus 24.

I. , Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Kőháti Do 
rottya; de. 10. (német) Dietrich Tiggemann 
de. 11. (úrv.) Madocsai Miklós; du. 6 
Bozóky Éva; II., Modori u. 6. de. fél IC 
Csizmazia Sándor; Pesthidegkút, □., Ördög 
árok u. 9. de. fél 11. ; Békásmegyer, in., Vi 
ziorgona u. 1. de. fél 9. Bozóky Éva; Csillag 
hegy, in., Mátyás kir. 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.) Zászkaliczky Péter; de. 11. (úrv.) 
Gerőfi Gyuláné; du. 6. Zászkaliczky Péter; 
VU., Városligeti fasor 17. de. 11. (úrv.) Szir
mai Zoltán; du. 6. Pócsai Istvánná; Vm ., Ül
lői út 24. de. fél 11. Kertész Géza; VIU., Rá
kóczi út 57/b. de. 9. (szlovák) Cselovszky Fe
renc; Vili., Karácsony S. u. 31-33. de. 9. 
Kertész Géza; VHL, Vajda P. u. 33. de. fél 10. 
Fabiny Tamás; IX., Thaly Kálmán u. 28. de.
II. dr. Rédey Pál; Kőbánya, X., Kápolna u. 
14. de. fél 11. Fabiny lám  ás; X., Kerepesi út 
69. de. 8. Tamasv Tamás; Kelenföld, XI., 
Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) Csepregi András; 
de. 11. (úrv.) Csepregi András; du. 6. Bencze 
Imre; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. Bencze 
Imre; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 
24. de. 9. Madocsai Miklós; Budahegyvidék, 
XH., Tarcsay V. u. 11. de. 9. (úrv.) Bácskai 
Károly; de. 11. (úrv.) Bácskai Károly; du. fél 
7. Gyurkáné Urbán Eszter; xm ., Kassák L. 
u. 22. de. 10. ifi. Kendeh György; Xili., 
Frangepán u. 43. de. 8. ifi. Kendeh György; 
XIV, Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Tamásy Iá- 
más; XIV, Gyarmat u. 14. de. fél 10. Támásy 
Tamás; Pestújhely, XV, Templom tér de. 10. 
Rafael József; Rákospalota, XV, Régi Fóti 
út 73. (Nagytemplom) de. 10. Veperdi Zol
tán; 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. Blat
niczky János; Rákoshegy, XVII., Tessedik tér 
de. 9. Marschalkó Gyula; Rákoscsaba, 
X m ,  Péceli út 146. de. 9. Péter Attila; Rá 
koskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél 11 
Marschalkó Gyula; Rákosliget, XVU., Gó 
zon Gy. u. de. 11. Péter Attila; Pestszentlő 
rinc, xvm ., Kossuth tér 3. de. 10. Havasi 
Kálmán; Pestszentimre, XVIH., 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. 
Lehoczky Endre; Budafok, XXII., Játék  u. 
16. de. 11. Solymár Gábor; Budaörs, (ref. 
imaház) de. 9. Endreffy Géza

ISTENTISZTELETEK 
A BALATON PARTJÁN

Balatonaliga: (a Club Aliga területén) du. 
6.; Balatonalmádi: (Bajcsy-Zs. u. 25.) du. 4.; 
Balaton fenyves: du. 6.; Balatonföldván (Vá
rosháza, házasságkötő terem) du. 2.; Bala
tonszárszó: déli 12. (német), du. 3. (ma
gyar); Balatonszemes: du. 2.; Balatonsze
pezd: de. 9.; Fonyód: du. 4.; Keszthely: de. 
11.; 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)

HAZAI ESEMENYEK
DEÁK TERI

ORGONAZENÉS ÁHÍTAT 
augusztus 31-én, vasárnap 

18 órakor
GYÜLVÉSZI JÁNOS 

orgonái.
Műsoron:

Bach-, Kellner, Mendelssohn-, 
Rinck- és Schellenberg-művek.

A Sylvester János Protestáns Gim
názium 1997. augusztus 31-én du. 6 
órakor tartja első évnyitó istentisztelet
ét és ünnepélyét a zuglói evangélikus 
templomban (XIV, Lőcsei út 32.)

Gyászruha és kellékbolt. Bp. V, Bárczy Ist
ván u. 10. Tel.: 117-1659 (Deák tér mögött).

Diáklánynak szoba kiadó. 176-0090 (szep
tember 1-jétől).

BÖRTÖNSZOLGALAT 
Imádkozzunk a börtönökben szolgá

ló lelkészekért, hogy első közös ökume
nikus lelkigyakorlatukon a Szentlélek 
töltse el őket a további tevékenységük
höz szükséges elegendő hittel és erővel. T 0 R E L

TORONYÓRÁK
KORSZERŰEN VILÁGSZÍNVONALON

„TOREL ” ÓRAIPARI BT 
CT.: Kovács Jenő órásmester

8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 6. 
Telefon/Fax 22/348-880, (22) 312-235

TAKÁCSI
Bensőséges ünnepély volt lukácsi

ban, amikor a gyülekezet új tisztségvi
selőinek a beiktatása történt. A  vasár
nap liturgiáját most olyan három fiatal 
olvasta, akiknek az édesanyja illetve 
édesapja a beiktatottak között volt. 
Kunszt Adrienn, Borsos Viola és Borsos 
Rózsa. A beiktatottak pedig: Nagy Sán
dor a gondnoki, Bódi Vilmosné a pénz
tárosi, Takács Csilla a jegyzői, ijfj. Borsos 
Gyula, Somogyi László, Kunszt Alajosné 
és Bakó Ildikó a presbiteri tisztségbe. 
Isten iránti hálával emlékeztek az elő
dökre, akiknek a szeretete és hűsége 
példamutató volt a gyülekezetben. 
Azok közül némelyeket az Úr már ha
zahívott, mások viszont az idős kor mi
att adták át a szolgálatot a fiatalabb 
nemzedéknek. A szolgálatot a gyüleke
zetben helyettes lelkészként szolgáló 
Varga György esperes végezte. A vasár
nap igéje hangzott a gyülekezet felé: 
„És végül testvéreim, imádkozzatok 
érettünk, hogy terjedjen az Úr igéje...”

Továbbképzést szervez egyházi isko
lákban, egyházzene-szakokon tanító 
énektanároknak és érdeklődőknek 
szeptember 26-27-én, pénteken és 
szombaton a Magyar Egyházzenei Tár
saság pedagógus tagozata. A  tovább
képzés két csoportban, kezdő és hala
dó szinten lesz liturgika, gregorián, 
gyülekezeti ének, egyházzene-iroda
lom témakörökben. Helyszíne a buda
pesti Régi Zeneakadémia (1064 Vö
rösmarty u. 35.); jelentkezés írásban a 
fenti címen a látogatni kívánt kurzus 
(szint) megjelölésével 1997. szeptem
ber 5-ig. Vidéki kollégák előzetesen 
kollégiumi szállást igényelhetnek.”

GOMBOS LAJOS 
aranykoszorús harangöntő mester

2162 örbottyán, 
Rákóczi ú t 119. Pf. 3. 
Tfclefon: 06/28-360-175 
Budapesti iroda:
XIIL, Jász u. 60/B 
Telefon: 330-6394CD

FELHÍVÁS
Kéijük azokat a lelkészeket, akik 

még eddig nem jelentették az október 
23-a és 31-e között történő jelentős 
gyülekezeti eseményeket -  hangverse
nyeket, kiállításokat, kulturális rendez
vényeket, előadás-sorozatokat, találko
zókat stb. -  haladéktalanul jelentsék 
azokat Tlajtler Gábor egyházzenei 
igazgatónak (címe: 1052 Budapest, 
Deák tér 4. Fax: 117-3413, hogy a ren
dezvények bekerülhessenek még az 
1997. évi Országos Protestáns Napok 
programfüzetébe.

PALYAZAT
A Vanyarci Gyülekezet megürese

dett lelkészi állását pályázat útján kí
vánja betölteni az egyházközség. A te
lepülésen zömében evangélikusok él
nek. A lelkészi javadalom meghaladja 
az országos átlagot. Bővebb felvüágosí- 
tást az Ésperesi Hivatal ad. A pályázat 
benyújtásának határideje: szeptember 
15. Nógrádi Evangélikus Egyházmegye 
Ésperesi Hivatala, 2660 Balassagyar
mat, Kossuth 36. Tel.: 35/301-580.

Apróhirdetés

TORONYÓRA-KÉSZÍTÉS, -FELÚJÍTÁS! 
Harangjáték-, haranglengető- és vezérlőóra- 
készítés. 85 év tapasztalata és világszínvonalú 
elektronika. Ötéves garanciával.

Óragyártó üzem: Konkoly Józsefi 1102 
Budapest, Állomás u. 14. Tel./Fax.' 260-7065, 
06-30-492-915.

CSOMAD
A lelkészi hivatal telefont kapott, hí

vószáma: (28) 366-553.

Speciális egyházi szabóság. Vállalja Lu- 
ther-kabát, oltárterítő előírások szerinti mér
ték utáni elkészítését és javítását. Cím: Táhy 
László szabómester. Műhely: 1078 Budapest, 
Murányi u. 57.1. em. 8. Telefon: 137-0354.

E vangélikus
É let

A Magyarországi 
Evangélikus Egyház hetilapja 
Felelős szerkesztő 
és kiadó: TÓTH-SZÖLLŐS MIHÁLY 
Szerkesztőség és kiadóhivatal 
1085 Budapest, Üllői út 24. 
Telefon/fax: 117-5478; 117-1108 
Árusítja a Kiadóhivatal és a 
Magyar Posta RT.
Index: 25 211 ISSN 0133-1302 
Szedés:
Fényszedő Központ Kft.
(970034/20)
Nyomás: rotációs ofszetnyomás 
720 033 Petőfi Nyomda RT, 
Kecskemét 
Felelős vezető:
SZABADÓS TIBOR mb. vezérigazgató

Előfizethető az Evangélikus Élet . 
Kiadóhivatalban közvetlenül vagy 
postautalványon.
Előfizetési díj belföldön: 
fél évre 1040 Ft, egész évre 2080 Ft 
Előfizetési díj külföldön: 
szomszédos országokban: egész 
évre 4500 Ft (postázással együtt), 
más országokban (nyugaton): 
egész évre 45 USD (68 DEM) 
légipostával: 66 USD (99 DEM) 
Csekkszámlaszám: 
11708001-20204127 
Beküldött kéziratokat nem őrzünk 
meg és nem adunk visszal
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HETILAP Elet ÁRA: 40  FT

Jó lenne ha ön is olvasná a teljes 
Bibliát, egészében csodálatos benyomást 

tesz az emberre ez a könyv. Minden
________ bizonnyal rá fog ébredni, hogy az
emberiségnek nincs és nem is lehet még 

egy ilyen könyve. Igen, rá fog ébredni, 
akár hisz ön, akár nem. 

____________ __________________  Tolsztoj
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m eghívó
Örömmel és Isten iránti hálával értesítjük, hogy AZ EVANGÉLIKUS EGY

HÁZ ASZÓDI PETŐFI GIMNÁZIUMA UJ EPÜLETE elkészült.
Az iskola FELSZENTELÉSÉNEK ÜNNEPÉT 1997. szeptember 6-án, szom

baton délután 3 órakor tartjuk, melyre tisztelettel meghívjuk.
Ekkor tartjuk a TANÉVNYITÓ ÜNNEPÉLYT is az új gimnáziumban, melyen 

megemlékezünk
AZ ISKOLA ALAPÍTÁSÁNAK 270 ÉVES ÉVFORDULÓJÁRÓL..
Az ünnepi istentiszteletet és a felszentelés szolgálatát
D. DR. HARMATI BÉLA püspök végzi.
Szeretettel várjuk erre az ünnepélyre az egykori aszódi diákokat, a gimnazis

tákat is, a leánynevelősöket is.

Ti is el akartok menni?
A  kitelepítés 50. évfordulójára em lékeztek Felsőszeliben

A mátyusföldi Felsőszeli augusztus 9-ére találkozó
ra hívta azokat a polgárait, akiket ötven évvel ezelőtt 
kitelepítettek szülőföldjükről. Felsőszeli a legnagyobb 
veszteségeket elszenvedő falvak közé tartozik: több 
mint 3800 lakosából 1945 és 1948 között közel más
félezer magyart telepítettek ki, deportáltak Csehor
szágba és hurcoltak el munkatáborokba.

A Szülőföld Emlékbizottság és az önkormányzat 
250 Magyarországon élő kitelepítettet látott vendégül 
bensőséges megemlékezés sorozat keretében, mely 
szombaton délután 1 órakor az evangélikus és a kato
likus templomban tartott istentisztelettel kezdődött.

Az evangélikus templom megtelt a hívőkkel. A falu 
lelkésze, Mgr. Ludovít Kovác szép magyar nyelven hir
dette az igét. Prédikációjának alapigéje (ApCsel 5, 
34-42) nyomán Krisztus mindenkire kiáradó szerete- 
tét hirdette, majd köszöntötte Mátis Istvánt, aki kiuta
sításáig, 1945 augusztusáig, hat éven keresztül volt a 
gyülekezet lelkésze, és most -  hajlott kora ellenére, 
89 évesen -  eljött, hogy több mint ötven év után talál
kozzék híveivel. Az istentiszteletet követő emlékidé
ző beszélgetésekből kiviláglott: lelkészük sorsát a fel- 
sőszeliek mindig aggódó, féltő szeretettel kísérték fi
gyelmükkel, s még a leszármazottak is arról tanús
kodtak, hogy a családok nem feledték, igen nagy sze
retettel emlegetik őt és feleségét, aki ma már nincs az 
élők sorában. Sokan dedikálhatták az író-lelkésszel 
1996-ban megjelent Küszöb előtt című könyvét.

Az istentisztelet után a falu temetőjében, az ide
genben elhunytak emlékére emelt kopjafánál közös 
imára gyülekeztek az evangélikusok és a katolikusok, 
ahol mindkét gyülekezet lelkésze azokért fohászko
dott, akiket deportáltak, kitelepítettek, és már nem 
érték meg ezt a napot.

Örömteli találkozás a gyülekezet tagjaival

Délután a falu kultúrházában szónoklatokkal, kul
túrműsorral folytatódott a megemlékezés, ahol Ester
házy Jánost ábrázoló emlékérmet és emléklapot adtak 
át a kitelepítetteknek.

A vasárnapi istentiszteleten Mátis István is köszön
tötte a híveket. János 6,67 nyomán feltette a kérdést: 
„Ti is el akartok menni?" -  s arra szólította fel az egy-

L’udovít Kovác a gyülekezet lelkésze és Mátis István a 
gyülekezet volt lelkésze a templom kapujában

begyűlteket, azt a gyülekezetei, amely mindig is „lel
kekkel volt tele, akik hittek", hogy a mai, kegyetlen vi
lágban se hagyják el hitüket, hisz jó lelkészt adott ne
kik az Isten, s főként -  Simon Péter Jézusnak adott 
válaszát idézve -  „ Uram, kihez mehetnénk? Örök élet
nek beszéde van nálad.” Az istentisztelet után a két 
lelkész társaságában még sokáig beszélgettek a gyüle
kezet tagjai, és Ludovít Kovác lelkész Mátis István
nak -  könyvéért cserében -  szlovák nyelvű Bibliát 
ajándékozott, Lukács 6,22. vigasztaló, örömüzenetet 
tartalmazó igéjével ajánlva: „Boldogok lesztek, mikor 
titeket az emberek gyűlölnek, és kirekesztenek, és szidal
maznak titeket, és kivetik a ti neveteket, m int gonoszt, az 
embernek Fiáért. ”

A háború előtt kétezer lelket számláló evangélikus 
gyülekezetei is megtizedelte a kitelepítés és deportálás, 
sorvasztotta a kommunista uralom, napjainkban azon
ban ismét él a ma már vegyes, magyar-szlovák nemze
tiségű gyülekezet. A  szlovák nemzetiségű lelkésznek is 
köszönhető, hogy békességben élnek együtt szlovákok 
és magyarok, s minden vasár- és ünnepnapon van szlo
vák és magyar nyelvű istentisztelet. A hivatalos -  beval
láson alapuló -  népszámlálás szerint 1100 evangélikus 
van a faluban, de annál jóval magasabb a vallásukat 
gyakorlók száma. Egyre több házasuló pár fogad örök 
hűséget az oltár előtt, s növekedik a megkeresztelt 
gyermekek száma is. A faluban modem, európai szín
vonalú nyugdíjas otthont hozott létre az evangélikus 
lelkész; az otthonban helyet kapnak az ápolásra szoru
ló katolikusok is. A több mint kétszáz éves templomot 
-  megóva eredeti építészeti jellegzetességeit -  felújítot
ták, fűtéssel látták el. Ludovít Kovác közbenjárásának 
köszönhetően az egyház vagyonának legnagyobb ré
szét visszakapta, s azzal jól sáfárkodik.

A távolba szakadt egyháztagok nem feledik gyüle
kezetüket. Rendszeresen visszajárnak szülőföldjükre, 
nem szakadt meg a kapcsolat a szétszakított családok 
és ismerősök között. S van, aki azt kívánja, hogy te
metésekor, új hazájában, Magyarországon is a fel
sőszeli templom harangszava kísérje utolsó útjára.

Ambrus Lívia

BIZAKODVA KEZDJÜK 
AZ ÚJ TANÉVET

Újra itt a szeptember, vége a va
kációnak, amiről kint minden nyá
ron, most is úgy érezzük, sohase 
szaladt el ennyire gyorsan. Néz
zünk hát vissza az elmúlt tanévre, 
és előre az 1997/98-asra.

Aki ott volt, élete végéig nem fe
lejti el a Budapesti Evangélikus 
Gimnázium (Fasor) tanévnyitóját 
1989 szeptemberében. Közel 40 év 
után végre megint volt iskolája 
egyházunknak! Három évfolya
mon nyolc osztállyal kezdtük a ta
nítást Isten iránti mély hálával. És 
nem sejtettük, hogy a következő 
néhány évben az evangélikus isko
lahálózat újjászületik, megerősö
dik, kivirágzik.

Az elmúlt tanévben 10 evangéli
kus óvodában 786 gyermekkel fog
lalkoztak, 5 általános iskolában 
1383 diák tanult, 9 középiskolában 
(1 egészségügyi szakközépiskola és 
gimnázium, 8 négy-, hat- és nyolc- 
osztályos gimnázium) 3407 diák 
(ebből 445 kollégista volf), ezenkí
vül 91 főiskolás és egyetemista élt 
egyházi kollégiumban. Összesen 
5667gyermeket és ifjat bíztak egyhá
zunk oktatási-nevelési intézményei
re!

Egyházunk ugyanúgy országos 
létszámarányát meghaladó mér
tékben vesz részt a magyar okta
tásügyben, mint ahogy a reformá
ció óta mindig is tette. Középisko
láink lényegében mind visszakerül
tek. A  már működő általános isko
lák jövője még bizonytalan, mint 
az ország többi általános iskolájáé: 
senki nem lát még tisztán az isko
laszerkezet nagy átalakulásának 
küszöbén.

Dinamikus fejlődés képzelhető el 
az óvodák vonalán, és ennek se 
mérhető fel a hatása: a jól dolgozó 
egyházi óvoda igényt teremthet az 
egyházi általános iskolára! Ugyan
akkor ebben a fogyó gyermeklét
számú világban, ki tudja hányadik

hullámvölgyben, amikor számos 
iskolát összevonnak, felszámol
nak: merész, bizonytalan vállalko
zás egyházi iskolát alapítani. Csak 
nagyon erős, magabiztos gyüleke
zetek vállalkozhatnak rá.

Ahol viszont egyértelmű a to
vábbfejlődés lehetősége, az a kol
légiumok területe. A  jól irányított 
kollégium a nevelés nagy lehetősége
it teremti meg. És itt nemcsak a kö
zépiskolákhoz közvetlenül kapcso
lódó intézményekre gondolok, ha
nem a nagy egyetemvárosokban 
létrehozható, felsőoktatásban, 
posztgraduális képzésben résztve
vő kollégiumaira is. Ez az ugyan
csak óriási nevelési alkalmakat te
remtő intézményrendszer segíthet 
enyhíteni az egyházi közéletünk 
minden területén tapasztalható, 
mindenfajta előrelépést gátló ká
derhiányt, ami az iskolaügyben kü
lönösen érződik: az elmúlóban le
vő kommunista-ateista-egyházel- 
lenes rendszer a pedagógusok kö
zött végezte a legnagyobb lelki 
pusztítást. Nem könnyű ma egyhá
zunkhoz szorosan kötődő pedagó
gusokat találni iskoláinkba. Aki 
nem él benne, nem hiszi el, hogy 
még egy iskolaigazgatói szék be
töltéséhez is milyen nehéz, néha 
szinte lehetetlen a megfelelő em
ber megtalálása.

Ha egy-egy egyházi iskola szel
leme vonzó is mind a pedagógu
sok, mind a tanulók számára, 
anyagi lehetőségeink messze el
maradnak a hasonló, de akár 
gyengébb színvonalú egyéb iskolá
kétól. Várható-e valami javulás 
ezen a téren? A  kulcsszavak az ed
digiek: ígéretek és reménység. A 
Vatikánnal kötött megállapodás 
nyomán konkrét, nyilvános minisz
terelnöki ígéretet kaptunk, hogy 
az egyházi iskolák megkapják 
ugyanazt a kiegészítő támogatást, 
amit az önkormányzatiak. Tehát

nem többet, mint ahogy azt egyes 
egyház- és egyházi iskola-ellenes po
litikusok hangoztatják. Sőt valószí
nűleg kevesebbet, hiszen ha az 
előző év országos átlagát kapjuk, 
akkor lenyeletik velünk az infláci
ót!

Ez az új elképzelés az eddigi 
közoktatási megállapodások fel
bontásával és új törvényi szabályt* 
zással jár, valamint adminisztratív 
átszervezéssel (a fenntartó fogja 
kapni az összeget, és megnő a me
gyei közigazgatási hivatalok ellen
őrző szerepe). Mindez leghama
rabb 1998 januárjától esedékes.

Az előttünk álló tanév fő felada
ta az intézmények pedagógiai 
programjának, helyi tanterveinek 
elkészítése, a fenntartóval való jó
váhagyatása. Keserves munka, 
amit húznak-halasztanak a fél or
szág iskolái.

Ez év június 30-án azonban na
gyot léptünk előre: az oktatási-ne
velési intézményeinkből összegyűlt 
mintegy 250pedagógus létrehozta az 
Evangélikus Pedagógiai Központot, 
hogy végre meginduljon az oly^n 
nagyon igényelt tapasztalatcsere, 
együttműködés, létrejöjjön a nél
külözhetetlen adatbank, s az isko
lák teljes önállóságának tisztelet- 
bentartásával bizonyos fokú egysé
ges követelményrendszer és érté
kelés kialakítása. Az anyagiak Szű
kös volta, s megint a gyötrő káder
hiány nem tesz lehetővé gyors, lát
ványos áttörést, de bízunk abban, 
hogy az első eredmények felgyor
sítják a folyamatot.

Most, hogy sikerült az új alap
vizsga és érettségi vizsgakövetel
mény rendszerbe „kötelezően vá
lasztható” tantárgyként bevinni a 
hittan tantárgyat is, esedékes az is
kolai hitoktatás tantervének újra
gondolása négy-, hat- és nyolcosz
tályos középiskolákra, nyolc- és 
tízosztályos általános iskolákra kü- 
lön-külön lebontva, valamint a 
vizsgakövetelmények pontos meg
határozása, ahogy azt az új vizsga- 
szabályzatok előírják.

Nem volt még olyan tanév, ami
nek úgy indultunk volna neki, hogy 
unalmas, rutinszerű lesz. Ez sem 
lesz az. Sőt! De aki Ura az Egyház
nak, Ura iskoláinknak is: ha Tőle 
kérünk erőt, kitartást, megadja 
majd nekünk a szükséges mérték
ben. így bizakodva, optimistán 
kezdjük el 1997. szeptember 1-jén 
az új tanévet.

Schulek Mátyás

T A N É V N Y IT Ó  IS T E N T IS Z T E L E T E K  
K Ö Z É P IS K O L Á IN K B A N

Aszód: szeptember 6-án du. 3. 
Békéscsaba: augusztus 31-én, 
de. 10. (nagytemplom) 
Bonyhád: augusztus 31-én, 
du. 5.
Budapest-Deák tér: augusz
tus 31-én du. 4. 
Budapest-Fasor: szeptember 
1-én de. 8.

Győr: augusztus 31-én du. 5. 
Nyíregyháza: augusztus 31- 
én, du. 5.
Orosháza: augusztus 31-én 
de. 10.
Sopron: augusztus 31-én du. 
5. (valamennyi intézet számá
ra a templomban).

Kétféle út
1. zsoltár

Boldog, ki nem követ 
gonosz tanácsot, 
bűn útjára nem tér, 
gúny-gáncs nem kenyere, 
de örömét leli 
az Úr törvényében, 
éjjel-nappal az jár eszében. 
Amint a folyópart fája 
idején hozza gyümölcsét, 
s lombja nem indul 
hervadásnak: 
amit csak tesz, 
jó végre jut.

Nem úgy ám a bűnösök -  
hanem mint a szélfútta pelyva!
Nem is állhatnak meg, 
ha jön az ítélet, 
igazak sorából 
vétkezők kidőlnek.

Hisz’ az Úr ismeri 
hívei útját, 
míg a gonoszoké 
semmibe vész.

Fordította 
Bodrog Miklós

A Borsod-Hevesi Egyházmegye gyülekezetei, 
a nyugdíjbamenetel folytán megüresedett espe
rest tisztségbe egyhangúlag megválasztották

Y e c z á n  P á l

diósgyőri lelkészt Beiktatása ünnepi isten
tiszteleten és egyházmegyei közgyűlésen 1997. 
szeptember 13-án szombaton de. 10 órakor lesz 
a diósgyőri templomban. Az iktatás szolgálatát

D . S z e b i k  I m r e  
püspök végzi.

A templom címe: Miskolc in., Vár u. 7.
Minden érdeklődőt szeretettel várnak.

A Lutheránus Világszövetség és a Vatikán dia
lógus bizottsága következő ülését 1997. augusz
tus 31.-szeptember 6. között Magyarországon, 
Dobogókőn, a Manréza Konferencia Központ
ban tartja.

A tanácskozás záróistentiszelete a Budapest- 
fasori evangélikus templomban lesz 1997. szep
tember 5-én, pénteken du. 6 órakor.

Erre az istentiszteletre minden érdeklődőt sze
retettel hívnak.
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GYERMEKEKNEK F I A T A L O K -  N A K

Öcsém arcáról lassan 
eltűnnek az iménti sírás ráncai. 
Elégedetten kapja be a falatokat, 
egyiket a másik után...
Ilyenkor úgy néz ki pufók arcocskájával, 
hézagos fogsorával, és a lecsöpögtetett 
partedlivel, mint egy kis basa, 
vagy inkább mint egy klasszikus 
„jóllakott napközis”. - 
Alig piüant rám, de olyankor sokat 
mondó hála van tekintetében.
Valami feszít belülről, a mellkasomban. 
Büszkeség, és öröm. Fontos vagyok neki. 
Köszönöm, Uram, hogy vannak, 
akik számára fontos vagyok, 
akikért örömmel és büszkeséggel tudok 
megtenni dolgokat.

IGAZ M ESÉK

Egy szelíd szó -  egy goromba szó
Az egyiptomi Makarios abbéról mesélik, hogy egy

szer elindult a pusztaságból a Nitria-hegyre. Ahogy 
céljához közeledett, így szólt vele levő tanítványához: 

„Eredj, menj egy kicsit előre!”
Ez amint tovább haladt az úton, egy pogány isten

ség papjával találkozott. Ekkor rákiáltott:
„Jaj neked, pogány, hova mész?”
Az idegen megfordult, elagyabugyálta a tanítványt, 

majd otthagyva tovább folytatta útját. Kicsivel odébb 
azután találkozott az öreg Makariosszal, aki így kö

szöntötte:
„Üdv neked! Üdv neked, barátom!”
A pogány meglepődve közelebb jött hozzá és cso

dálkozva kérdezte:
„Mit láttál rajtam, hogy ilyen kedvesen megszólí

tottál?”
„Azt láttam, hogy valami hiábavalón felizgattad 

magad” -  felelte az öreg abbé.
„Megindított a köszöntésed. Megéreztem belőle, 

hogy Istenhez tartozol. De az előbb egy rosszindulatú 
barát megsértett, én meg jól megvertem. Tálán bele is 
halt.”

Ekkor rájött Makarios, hogy ez az ő tanítványa volt. 
A pogány pap ekkor átkulcsolta az öreg lábait, és így 
könyörgött neki: „Addig nem engedlek el, amíg tanít
ványoddá és szerzetessé nem teszel!”

Ekkor odamentek a sérült baráthoz, vállukra vet
ték, és magukkal vitték a hegyre. Amikor az ottlévő 
szerzetestársak meglátták a pogány papot, és megtud
ták, hogy mi történt, nagyon megörültek. Az valóban 
szerzetes lett, és sok pogánnyal megismertette a ke- 
resztyénséget.

Ekkor mondta Makarios a következőket: Egy hara
gos szó a jót is gorombává, egy jó szó viszont a 
'gonoszát is jóVátéhöti.

A háromszögeket helyes sorrendbe rakva a betűk 
egy ének kezdő sorát adják. Az ének az Evangélikus 
Enekeskönyvben található. Hányas számú énekről 
van szó?

„TU D O D -E...”

h o g y a n  g y á s z o l t a k  a  b i b l i a i  k o r b a n ?
A kép egy Krisztus előtt kb. 1350 évvel élt egyiptomi 

tisztviselő síijának domborművét ábrázolja. Sirató
asszonyok láthatók rajta, amint jajgatva siránkoznak. A 
Bibliában is olvashatunk több helyen róluk, akik jön
nek, és gyászra hívják a „sírni tudókat”. A sirató éne
keket sípszóval vezették be. Csípőjükre kendőt vagy Iz
raelben zsákot kötöttek. Jákób is zsákba öltözött, mi
kor halottnak vélt fiát, Józsefet gyászolta. Ez volt 
ugyanis a szomorúság és a bánat kifejezése. Ugyanezt 
jelentette az is, ha gyász idején port hintettek a fejük
re, és jajgatva tették kezüket is a fejük tetejére.

HUMORZSÁK
Zsófi kérdezi:
-  Tisztelendő bácsi! Isten gazdag?
-  Igen.
-  Sok pénze van?
-  Az nincs, de van jósága, szeretete, kegyelme.
-  Akkor pénzt nem tud adni?
-  De igen, a szorgalmas munka után. Miért kérde

zed?
-  Mert a szomszéd néni mondta a mamámnak, 

hogy „maguknak még az Isten pénze sem volna elég”!

-  Kihez kell imádkozni?
-  Istenhez.
-  Kiért, miért kell imádkoznunk?
-  Kenyérért
-  Ruháért
-  Bűnbocsánatért.
-  Szüléinkért.
-  És te Lali?
-  Hogy ne feledjek számtanból!

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

Vallomások a Bibliáról
Magyar írók és költők a Könyvek Könyvéről

Aki életének kis és nagy esemé
nyeit tárgyilagosan nézi, aki csön
des szemlélődésben elgondolkozik 
minden értéken, mely testét-lelkét 
gazdagítja,
annak szívében csodálatos érzés 
jelenik meg. Aztán szavakat ke
res, hogy érzését kifejezze. Végül 
egyetlen szót tud mondani. Leg
emberibb szavaink egyikét. Ady 
Endre egyik versének címében 
háromszor íija le a szót és amit 
a szó kimondásakor gondol, köl
teményben énekli meg.

KÖSZÖNÖM, KÖSZÖNÖM, 
KÖSZÖNÖM

Napsugarak zúgása, amit hallok, 
Számban nevednek jó íze van, 
Szent mennydörgést néz a két sze
mem,
Istenem, Istenem, Istenem,
Zavart lelkem tegnap mindent be
vallott:
Te voltál mindig mindenben min
den,
Boldog szimatolásaimban 
Gyöngéd simogatásaimban 
S éles, szomorú nézéseimben.
Ma köszönöm, hogy te voltál ott, 
Hol éreztem az életemet 
S hol dőltek, épültek az oltárok. 
Köszönöm az énértem vetett 
ágyat,
Köszönöm neked az első sírást, 
Köszönöm tört szivű édesanyámat, 
Fiatalságomat és bűneimet, 
Köszönöm a kétséget, a hitet,
A csókot és a betegséget. 
Köszönöm, hogy nem tartozik sen
kinek
Másnak, csupán néked, mindenért 
néked.
Napsugarak zúgása, amit hallok, 
Számban nevednek jó íze van,
Szent mennydörgést néz a két sze
mem,

Istenem, Istenem, Istenem, 
Könnyebb a lelkem, hogy most lát
ván vallott,
Hogy te voltál élet, bú, csók, öröm 
S hogy te leszel a halál, köszönöm.

A  HÁLA

„Köszönöm!” -  csak ennyi.
Ahol elhangzik ez a szó: köszö

nöm, ott már jelen van a hála.
A hála fokozott tisztelet az 

iránt, aki jót tett velünk, nekünk. 
Szívességet tettek, ajándékot kap
tunk, olyanban részesítettek, ami
hez nem volt jogunk. Az igazán 
hálás szív -  természetesen -  még 
azt is megköszöni, ami föltétien 
járt neki..

A hála, mely egyetlen szóban je
lenik meg legegyszerűbben, vagy 
egy tekintetben, 

a szívből ered.
Érzés és értékítélet.
Elismeri az ajándékozó jóságát. 

a megajándékozott. Örül neki. És 
„visszafizeti” a hálával.

Akiben a hála él, abban a tiszte
let ősi erénye mondja: köszönöm!

A hálás szív gazdag szív. Tfelevan 
hálával. Lesz módja jót cselekedni 
azzal, annak, aki felé most csupán 
a „köszönöm” szó hangzik.

A  hálás ember önzetlen. Tűd 
örülni annak, hogy a másik adott. 
Nem csak az tölti el örömmel, 
hogy valamit kapott, hanem afö
lött is örül, hogy a másik nagylelkű 
volt.

A  hála érzékennyé teszi a szívet 
az érdek nélküli szeretet iránt. Ér
zi, mikor önzetlenül közelednek 
felé vagy kezet nyújtanak neki; a 
hála teszi képessé, hogy is hason
lóan cselekedjék.

A hála érzésé gazdagítja a hálás 
embert és gazdaggá teszi azt, aki 
felé irányul. A hála a szív meleg

sége, mely a másik szívét is me
lengeti. A hála megajándékozza a 
legfontosabb érzéssel a másikat: 
szükség van rá! Erősíti benne a 
tudatot: ő jó! Van értelme tettei
nek, szavainak. Észrevették. Elis
merték. A hála hálát vált ki! -  
bármily különös, de így igaz, és a 
szívek a hála gyönyörű hálójában 
egymáshoz tartozónak érzik ma
gukat!

A hálás ember örömet ad. A há
lás ember alázatos, elismeri, hogy 
kapott... Tűd elfogadni. És ez az 
első lépés, hogy tudjon adni.

A hála nem gazdasági kérdés. 
Nem függ a pénztárcától. Legke
vésbé van anyagi vonzata. A szív 
értéke. Nem jegyzik a tőzsdéken. 
(Tálán innen van felbecsülhetetlen 
értéké!?)

A hálás embert szeretik. A  há
látlant nehezen viselik el. A hálát
lanság sért. Lenéz. Sebet ejt a má
sikon.

A hálátlan szűkmarkú, még egy 
szava sincs: köszönöm. Vak ember 
a hálátlan, mert nem látja azt, amit 
kapott, de így azt sem igazán, ami- 
lye lett. Örömtelen, hiszen nem 
tud örülni mindannak, amit ér
demtelenül ajándékoztak neki. 
Szegény marad akkor is, ha sok
sok pénze van.

A hála barátokat gyűjt. A hálát
lanság megdermeszti a kapcsolato
kat. Távolságot tart. Taszít.

Ki hálás neked? •
Mondták ma, hogy köszönöm?!
Te kinek mondtad?
Betölt a hála?
Nincs barátod, magányos vagy? 

Tégy jót, és a hála körülöleli a szí
vedet. Hálád barátokat gyűjt ne
ked.

Mácz István: 
Kísértés a jóra 

című könyvéből

Miként válik színessé egy csendeshét?
Gyakran panaszkodnak fiatalja

ink, hogy mmél többet járnak ifjú
sági konferenciákra, annál inkább 
unalmasnak tartják. Vajon hogy le
hetne ezeknek az évről évre vissza
térő gyerekeknek színesebbé tenni 
csendeshetüket? Erre a problémá
ra, úgy érzem, jó megoldást talál
tunk a három év óta megrendezésre 
kerülő somlószőlősi gyülekezeti ifjú
sági héten. Míg a tavalyelőtti konfe
rencia az újdonság erejéből merít
hetett, a tavalyi pedig a sokszor na
gyon is felszínes hitismeretünket 
mélyítette, addig az idei a színgaz
dagságával tűnt ki. A  13 település
ről összejött közel 70 fiatalt (5-től 
18 éveseket) igazán lefoglalni 
ugyanis csak gazdag programokkal 
lehet, hogy mindenki megtalálja a 
maga érdeklődési körének és korának megfelelő el
foglaltságot. így lényegében háromféle tábort építet
tünk egy hétbe:

1. Egy hittantábort, annak minden fontos „kelléké
vel”: a Miatyánkot feldolgozó reggeli áhítatokkal, Jó
zsef történetét alapul vevő estiekkel és közös Biblia- 
olvasással. Volt bibliaismereti verseny Ruth és Eszter 
könyvéből, több diameditáció, eddig ismeretlen ifjú
sági énekekkel történő dicsőítés. A  gyerekeknek tet
szett a sok szemléltetés; az, hogy maguk is aktív része
sei lehettek egy-egy szolgálatnak; s hogy a híres egy
háztörténeti személyek életművét ismertető kiselő
adások is inkább fórumhoz hasonlítottak, mint iskolai 
történelemórához.

2. Természetesen egy ilyen hétnek szórakoztatónak 
is kell lennie. A szabadidőben folyt a mozgás, a spor
tolás és a csoportos játék. Nem maradhatott ki a 
programból az asztalitenisz-verseny, a szalonnasütés, 
a foci, a futó- és sorverseny sem. Á záróesten megje

lent száz főnyi „közönség” a parókiaudvaron humor
ral fűszerezett műsornak örülhetett.

3. De ez a hét nemcsak „hit- és testépítő” tábor 
volt, hanem honismereti is. Meghívott előadók beszél
tek a Somló-vidék értékeiről, múltjáról. A  környék 
irodalmába Tóth Dezső, néprajzába Laczkovits Em ő
ke, a történelembe pedig Fehérvári Károly adott bete
kintést. Fiataljaink a népművészettel is, pl. textilfes
téssel ismerkedhettek.

A hét záróakkordja egy egynapos buszkirándulás 
volt Budapestre, ahol sok nevezetességet megtekin
tettünk. Alkalom nyílt megnézni a Parlamentet, a 
Műcsarnok és a Nemzeti Múzeum kiállításait, sőt 
közkívánatra a Duna-korzót és a Pólus Centert is.

Csak javasolni tudom a táborszervezőknek, hogy 
ilyen, vagy ehhez hasonló programötletekkel tegyék 
élvezetesebbé és színesebbé a megszokás veszélyébe 
süllyedő hagyományos csendesheteket.

Gabnai Sándor

VAJTA GÁBOR:

Levelek Dániából
A magyar írók és költők jelentős része rend

szeresen olvasta, tanulmányozta a Bibliát, ezt az 
igen figyelemreméltó körülményt a következők
ben néhány, kiragadott idézettel kívánjuk bizo
nyítani.

Például Benedek Elek a magyar gyermekiro
dalom megalapítója így vallott a Könyvek 
Könyvéről: „Most őszülő fejjel eljutottam a 
könyvek könyvéhez: a szent Bibliához. Itt is a 
»nagyapó« lelkét érzem feltámadni bennem. 
Neki is legkedvesebb könyve a Biblia volt. Az 
enyém is az ma. S úgy látszik, az is marad ha
lálomig.”

Gárdonyi Géza 1918-ban a következőket írta e 
témakörben: ...olyan könyv, amelyet többször is 
elolvasok, csak egy van: az Újtestamentum. 
Mindennap olvasok belőle, már több húsz évé
nél. Mindig ott van az éjjeliasztalomon. A ko
porsóban is legyen a szívemen.”

Ady Endre ugyancsak 1918-ban, nem sokkal 
halála előtt a következőket vallotta a Bibliá
ról és egyéb olvasmányairól: „Állandó olvas
mányom voltaképpen nincs is más, mint a 
Biblia, de vissza-visszatérő olvasmányaim 
szép számúak. Például Jókai regényeit, olyi- 
kat talán negyvenedszer olvasom, emlékezés
sel, néha-néha és néhol-néhol az első olvasás 
nagy szenzációjával... Ha jól emlékszem; By
ron, Baudelaire, Vajda János és Tolnai Lajos 
voltak nagy szenzációim. Ha még tovább so
rolnám őket, még furcsább, vegyesebb s 
együtt komikusabb volna a névsor. De olvas
nivalóimban is vallom predesztinációs hite
met: mit el kellett olvasnom, kezembe került,

akár boltból, akár kölcsön, akár a vasúti ko
csiban találtam.”

Tóth Árpád jelen költőnk is megemlítette ol
vasmányai főzött a Bibliát: „Olyan könyv, me
lyet újra meg újra előveszek, igen sok van: a Bib
lia, Shakespeare egyik-másik remeke, néhány 
nagyszerű regény, egy-egy jeles költő művei.”

Sik Sándor ismert papköltő, drámaíró is ter
mészetesen megemlékezik vallomásában a Bib
liáról: „Mint meditációhoz szokott embernek, 
mindennapos, legkedvesebb olvasmányom ter
mészetesen a Biblia. A lelkiség klasszikusai kö
zül leggyakrabban és legnagyobb szeretettel for
gatom Szent Ágoston, Szalézi Szent Ferenc... mű
veit.”

Ugyancsak figyelemreméltó Radnóti Miklós
nak ez a feljegyzése: „Állandó, jobban mondva 
visszatérő olvasmányaim az utóbbi időben is 
Károli Gáspár Ó- és Újtestamentuma, Csoko
nai, Arany János, Kazinczy különösen a 
»pályám emlékezete«.”

Végül még Pilinszky János költő vallomását 
mutatjuk be e témakörben: „Életem legfonto
sabb könyve az Újszövetség. Stílusa tétova, töre
dezett, esendő. Ahogy a nagy drámaírók is oly
kor a legsúlyosabb és legmagasabb rendű igazsá
gokat egy gyermekkel mondatják ki. Ez a könyv, 
több mint könyv.”

Úgy gondolom, hogy az itt felsorolt néhány 
idézet is érzékelteti, hogy a jelentős hazai köl
tőknek, íróknak általában állandó olvasmánya 
volt a Biblia és nagy hatást gyakorolt irodalmi 
tevékenységükre is.

Batári Gyula

A  Dán Kultuszminisztérium támogatásával 
könyv jelent meg a közelmúltban a távoli or
szágról. Vájta Gábor -  a borító szövege szerint 
lombikbocikat gyártó orvos -  Levelek 
Jyllandról, avagy Miért más Dánia? címmel fele
lősségteljes kutatómunkája mellett megajándé
kozta olvásóit a sok képpel, térképpel illusztrált 
kötettel.

Levelek formájában közli mondandóját, mint 
az egykor Rodostóból jelentkező Mikes Kele
men. Szinte kézenfogva vezeti olvasóit a félszi
geten. Bemutatja II. Margitot, a páratlanul nép
szerű dán királynőt, megismerjük az állatte
nyésztést szolgáló Embriótechnológiai Köz
pontot, Koppenhágát, egy rokonszenves peda
gógust, aki már járt Magyarországon és kész
séggel segített az otthonteremtésben a Vájta 
családnak.

A szerző a Vác melletti Sződligeten él, de hi
vatása révén járt már a Távol-Keleten, Párizs
ban, Amerikában. Véleménye szerint Dánia a 
világ talán legnyugodtabb és legemberibb orszá
ga.

Ellátogatott Viborgba, meghatottan keres
te fel Skandinávia legnagyobb templomát az 
egykori fővárosban. Megragadja figyelmét az 
evangélikus papok és papnők ruhája. A meg
szokott, hosszú, fekete palásthoz arasznyi 
fodrozott, fehér spanyolos körgallért horda
nak. Meglepte őt, hogy az istentisztelet vé
gén a lelkész a templomajtóban mindenkitől 
kézfogással és néhány kedves szóval búcsú
zott.

A  váci Kucsák Nyomda ízléses formában, szé
pen tipografizálva jelentette meg Vajta Gábor 
könyvét.

Papp Rezső
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„Ne feledkezzetek meg vezetőitekről”
(Zsid 13,7)

( A u g u s z tu s  2 0 - á n  O k u c a n i b a n  a  M a g y a r  M ű s z a k i  K o n t in g e n s  
ü n n e p s é g é n  e l h a n g z o t t  e lő a d á s . )

Nem, nem dogmatikai tételek ismertetése követke
zik az alábbiakban. Csupán egy manapság -  sajnos -  
egyre jobban elharapódzó jelenségre szeretném fel
hívni a figyelmet, mert úgy érzem; érintettek vagyunk.

//űkérdés, ugyanis a hinni szó reklámokban, tévé-, 
rádió- és újsághirdetésekben való gyakori használatá
ra, pontosabban az ily módon mesterségesen megalko
tott, méltatlan képzettársításokra gondolok. „Kóstold 
meg, és hiszel benne!” -  az idei nyár meghökkentő 
szlogené például a kedvelt jégkrémet ajánlja, szerin
tem egyáltalán nem humorosan. A megálljt parancsoló 
méteres betűk szembeötlőek, lévén óriásplakátokon 
tűnnek fel a város számos pontján. Bevallom, a hirde
tett teméket magam is ismerem, igen, megkóstoltam, 
de hinni nem fogok benne. Erre nem vagyok hajlandó!

Abban viszont annál inkább hiszek, hogy most, a 
XXI. század küszöbén is vannak olyan szavak, kifeje
zések, fogalmak, amelyeket nem lenne szabad lejárat

ni, úton-útfélen elkoptatni, degradálni azt, ami érté
ket hordoz. A  hitvédelem ebben az összefüggésben 
mindannyiunk feladata lehetne, hiszen ha belegondo
lunk: ez is egy hitvallás, ti. különbséget tudunk és aka- 
runk-e tenni hiteles és hitvány között... Szomorú, ha 
a médiumok el/iiíetik velünk: az „isteni” helyénvaló 
jelzője lehet a parfétortának, s a „higgy benne” halla
tán holmi édességekre asszociálunk.

Elhiszem, hogy a fogyasztók megnyeréséért folyta
tott propagandahadjáratban létjogosultságot kapnak 
a szellemes, ötletes megfogalmazások -  ha igényesek. 
De ha szójáték helyett játékszerré válik nyelvünk, az 
ízléstelenség beköltözik a mindennapjainkba. Hajme
resztő példája még tavalyról egy szórólapon és rádió
ban is közzétett „felhívás”, melyben a közismert és 
népszerű gyorsétterem-hálózat legújabb termékét a 
„hamburgerftívdfc” (!) figyelmébe ajánlotta...

Hihetetlen. A baj csak az, hogy igaz. Kőháti Dóra

Időről időre visszatérő kérdés, hogy az evangélikus 
ember mit gondoljon, hogyan érezzen egy-egy olyan 
ünneppel kapcsolatban, amelyet okkal, ok nélkül 
szinte mindenki könnyen csupán a r. katolikus egy
házzal azonosít. Tábori lelkészként szinte minden 
fegyvernem ünnepén felteszik nekem a kérdést: 
„Szentekkel, vagy szentek nélkül ünnepelünk?” Nem 
kivétel ez alól nemzeti ünnepünk, augusztus 20 sem. 
Számunkra, a Magyar Műszaki Kontingensnél szolgá
lóknak pedig -  éppen a különleges külsőségek miatt, 
máskor nem tapasztalt erővel hangzik a kérdés: „Mit 
ünnepiünk távol az otthontól egyházhoz tartozók és 
nem hívők, katolikusok és evangélikus, vagy reformá
tus katonák? Jelent-e még valamit a naptár piros be
tűs napja, vagy csupán az ünneppel járó dekoráció-e a 
nemzetiszínű szallaggal átkötött, régi falusi kenyere
ket idéző kenyér?”

Korszakalkotó uralkodó volt Szent István király, 
akár az ezeréves államiságunk, akár a nemzet-, akár 
az európai (nyugati) keresztyénségnek a történelmé
ben vizsgáljuk. Mert bár igaz, hogy István sem volt 
mentes az emberi koijellemzőktől (mai értékeléssel 
azt is mondhatnánk, hogy a kegyetlenségig végig haj
totta és hajtatta akaratát, a bosszúállást is fel lehet 
fedezni nem egy akciójában), mégis elvitathatatlan 
tény, hogy éleslátással intézte népe sorsát. Elsősor
ban az Intelmekben, az isteni gondviselés prófétai 
végrehajtói felelősségét is tetten lehet érni. Igazság
talanok lennénk azonban István őseivel szemben, ha 
nem látnánk meg, hogy mindaz, amit 0  véghez vitt, 
nem volt előzmények nélküli. Géza nagyfejedelem 
tervszerű uralkodása, az európai viszonyok helyes 
megítélése, a nyugati keresztyénség felvétele, vala
mint a térítés lehetővé tétele, mind-mind bizonyíték 
arra, hogy amit az „Álmos-utódok” elkezdtek a ma

gyarság életében és érdekében, az a következő év
században töretlen intenzitással folytatódott. S 
mindezt az a belső kényszer motiválta, hogy élethe
lyet és életlehetőséget kell teremteni a magyarság 
számára.

Jól ismert, bár sok kérdést felvető tény, hogy Szent 
István államalkotó munkájának alapját a keresztyén- 
ségben találta meg. Keresztyén államot és keresztyén 
magyar népet akart. Keresztyén alapon szervezte és 
keresztyén szellemiséggel igyekezett egységessé tenni 
a nemzetet. Szerzetesek és püspökségek, hittérítők és 
iskolák, mind-mind ezt a célt szolgálták. El kell hogy 
ismeijük, ezek nélkül a Kelet-Közép-Európába került 
magyarság ugyanazt az utat járta volna be, mint előt
te a hunok, vagy az avarok. István nagy tervek szerint 
dolgozó politikájának célja az volt, hogy egységes 
nemzetté kovácsolja össze a magyarságot: apostoli 
buzgalommal, lankadatlan eréllyel, s a fegyverek ere
jével. Ez a politika lett a következő évszázadokban is 
-  tatár és török ellen egyaránt -  a nemzetet megtartó 
alap.

Lehet, hogy elfogult történetírók több érdemet és 
nagyobb jelentőséget tulajdonítanak az első évezred 
végén történtekben István királynak, mint ami esetleg 
valóban megilletné Őt, de tény, hogy a magyar állami
ság kialakulásában nagyobb részt, fontosabb szerepet 
egyetlen későbbi uralkodó sem játszott.

Mint ahogy hálára figyelmeztetőleg kerül az ünnep
lők elé mindenhol az új búzából sütött első kenyér -  
hogy ne tartsuk magától értetődőnek meglétét -  ugyan
így hálára indító első királyunkra való emlékezés, ma 
különösen, amikor ennek az uralkodásnak ezeréves kez
detére emlékezünk. Ebben egység lehet egyháztag és 
nem hívő, katolikus és protestáns ember között.

Magassy Sándor lk. őrnagy

/  _ >
„ . . . H O G Y  S Z O T  É R T S Ü N K  E G Y M Á S S A E ’

A reformáció harmadik ágának örökösei

Létszáma alapján Magyaror
szágon a legnagyobb kisegyház- 
ként szokás emlegetni baptista 
közösségünket, jóllehet vilá
gunkban 40 millió, hitét rendsze
resen gyakorló testvérünk él, és 
ez már a nagyegyházi mértéknek 
is megfelel. Újabban egyszer
egyszer történelmi egyházként is 
előfordulunk a sajtóban. Erre 
nemcsak hazai meggyökerezé- 
sünk 150 éve szolgáltathat okot, 
hanem az is, hogy a XVI. század
ban szellemi elődeink, a bib- 
licista anabaptisták nagy tömeg
ben éltek a Kárpát-medencében. 
Vagy haltak, mint egyik prédiká
toruk Fischer András, akit hité
ért megöltek 1540-ben, 
Krasznahorkán.

NAPJAINKBAN, a vérig me
nő hitviták korát jócskán ma
gunk mögött tudva, alkotó mó
don épülhetünk be az Apostoli 
Hitvallás és a Nicea- 
Konstantinápolyi Hitvallást ma
gukénak valló keresztyén feleke
zetek nagy családjába. Ezzel 
egyidejűleg hűségesen képvisel
jük azt az öt, lényeges és elenged
hetetlen ismérvünket, amelyek
nek az együttes megléte határoz
za meg egy személy vagy közös
ség baptistaságát. Természetes, 
hogy minden tevékenységünkkel 
ezek megvalósítására törek
szünk.

1. A  Szentírás kizárólagos te
kintélyének elismerése késztetett 
minket arra, hogy egy-egy ha
gyományt csak addig fogadunk 
el, amíg a Bibliával összhangban 
áll, és bármilyen célszerű legyen 
is valami, csak akkor érvényesül
het, ha az Igével megokolható.

2. A  biblikus keresztséget, azaz 
a megtérésen, önkéntességen és 
személyes hitvalláson alapuló 
bemerítést gyakoroljuk Róma 
6:1-11 jegyében.

'3 . A z újszövetségi gyülekezet
szervezet alapelveihez igazodunk. 
így törekszünk a hívők egyete
mes papságának gyakorlati meg
valósítására; a lelki és a közössé
gi élet tisztaságának megőrzésé
ért gyakoroljuk a gyülekezeti fe-

A BAPTISTA EGYHÁZ 
♦

gyeimet; a gyülekezetek önálló- 
.an intézik lelki és anyagi ügyei
ket, ez utóbbit a tagok önkéntes 
adakozására építve.

4. A lelkiismereti és vallássza
badságért küzdünk -  hitelődeink 
példáját követve - , hogy a „sza
bad államban szabad egyház” 
eszméje ne csak a törvényekben, 
hanem a gyakorlatban is érvé
nyesüljön.

A BEMERÍTÉSEN és a két 
szín alatt vett úrvarcsorán kívül 
jelentős cselekmény az újszülöt
tek istentisztelet körében törté
nő megáldása. Más protestáns 
egyházakhoz hasonlóan gyako
roljuk a házasságkötést és a te
metést, valamint különféle szol
gálattevőink fölavatását,
ordinálását kézrátétellel.

Istentiszteleteink egyszerűek. 
Az áhítat mellett bensőséges 
családiasság hatja át őket. Nincs 
kötelező liturgiánk. Az istentisz
telet formálásának meghatározó 
elvei kötöttek csupán. A  másutt 
is előforduló istentiszteleti ele
meken kívül helyet kap még a bi
zonyságtétel, nagy számban a 
költemények, és a különféle egy
házzenei szolgálatok. 'A  szolgá
latvégzők nem használnak litur
gikus öltözetet.

A z imaházak -  mivel második 
otthonunknak tekintjük őket -  
egyszerűek, otthonos hangulatú
ak. Főleg az újabb építésűek ese
tében szembeötlő a szószék és az 
Urasztala mellett a gondosan ki
képzett bemerítő (keresztélő) 
medence.

A z egyházi jelképek közül szin
te csak a keresztet használjuk, 
corpus, azaz Krisztus-test nélkül. 
Közösségünk hivatalos jelvénye 
a Bibliát jelképező nyitott könyv, 
a két lapon elhelyezett Alfa és 
Ómega betűvel.

Az egyházi év üdvtörténeti 
ünnepein kívül minden gyüleke
zetünk megüli a nyárvégi, őszi 
időszakban a terményekért való 
hálaadás ünnepét.

Az ORSZÁGBAN mintegy 
350 istentiszteleti helyen 120 lel
kipásztor és több mint 400 gyüle

kezeti munkás végzi a főbb szol
gálatokat. Kiképzésük az 1906- ' 
ban alapított főiskolánkon, a 
Baptista Teológiai Akadémián 
történik. Az intézetnek jelenleg 
közel 200 hallgatója van. Alsó- 
és középfokú iskolát nem tar
tunk fenn. Véleményünk szerint 
a világi ismereteket világi isko
lákban elsajátító gyermekeink és 
ifjaink számára a hitre vonatko
zó ismereteket a hívő családnak 
és a gyülekezetnek kell megad
nia. Ennek legfőbb műhelyei a 
hitoktató csoportok, a vasárnapi 
iskola és a különféle bibliaórák 
E  cél szolgálatában állnak -  testi 
felüdülést is kínálva -  konferen
ciai központjaink Thhiban és 
Balatonföldvárori.

Szinte minden baptista család
ba eljut 1895 óta megjelenő heti
lapunk, a Békehímök; és nem
csak gyülekezeteinket, vagy öku
menikus alkalmakon testvéregy- 
házainkat gazdagítja egyházzené
szeink magasszintű szolgálata, 
hanem a magyar kultúrát is.

A gyülekezetek környezeté
ben folyó intenzív szociális és ka
ritatív tevékenységre épül -  azt 
mintegy kiegészítve -  az időse
ket 1905 illetve 1910 óta gondo
zó két szeretetházuvk és az 1992 
óta működő iszákosmentő ottho
nunk.

SZERVEZETI felépítésünk 
zsinat-presbiteri. Az egyház kere
tén belül szövetségi rendszerben 
együttműködő autonóm gyüleke
zetek legfőbb határozathozó 
szerve, a gyülekezetek küldöttei
ből álló, évenként megtartott 
Szövetségi Közgyűlés. A z  egyház 
képviseletét a közgyűlés által 
négyévenként megválasztott szö
vetségi elnök és a főtitkár látja el.

A baptista egyház -  a többihez 
hasonlóan -  nyolc évvel a rend
szerváltás után is még az útkere
sés szakaszában van. Célunk az, 
hogy az evangéliumot, a jó hírt 
szóval és cselekedettel hatéko
nyan tudjuk végre képviselni e 
szabaddá lett hazában.

Győri Kornél 
baptista teológiai tanár

J
HITKERDES

Dr. Schárbert Ármin

Negyven évvel ezelőtt -  1957. 
szeptember 4-én -  halt meg a 
nyíregyházi Evangélikus Kossuth 
Lajos Gimnázium igazgatója, dr. 
Schárbert Ármin.

Száztíz évvel ezelőtt -1887. feb
ruár 9-én -  a pozsonymegyei 
Limbachban született, ahol édes
apja evangélikus lelkész volt. A  
gimnáziumot a pozsonyi evangéli
kus líceumban végezte. Budapes
ten a Pázmány Péter Ihdományr 
egyetemen 1910-ben szerzett kö
zépiskolai tanári oklevelet ter
mészetrajz-földrajzból. Egyetemi 
évei alatt a kiválóak Eötvös Kollé
giumának volt a tagja. 1910 és 
1913 között tudományos munkát 
végzett a szőlészeti és vetőmag in
tézetben. 1913. augusztus 6-án 
kapta meg kinevezését a nyíregy
házi Evangélikus Gimnáziumba, 
ahol 35 éven át tanított.

Dr. Leffler Béla és Varga József 
tanárokkal együtt 1914-ben meg
alapította a gimnázium cserkész- 
csapatát, amely mind a városban, 
mind a megyében az első volt. 
Varga József a világháború kitö
résekor bevonult katonának és 
1918-ban hősi halált halt, dr. 
Leffler Béla 1919-ben vált meg a 
gimnáziumtól. A debreceni egye
temen svéd lektor, majd rendkí
vüli egyetemi tanár lett. Kinevez
ték Stockholmba a magyar követ
ség sajtóügyi előadójának és az 
ottani Magyar Intézet vezetőjé
nek. 1936-ban Stockholmban halt 
meg.

1887-1957
Dr. Schárbert A nnin 1924-ig 

tíz éven át vezette a cserkészcsa
patot. Vezetésével jutottak el a 
cserkészek a sóstói erdőtől a Ma- 
gas-Tátráig. A  csapat 1920-ban 
vette fel a 88. számú Szabolcs 
cserkészcsapat nevet.

1925-ben alapította meg a gim
náziumban az ifjúsági sakk-kört, 
amelyet tanári pályáján mindvé
gig vezetett. Maga is kiváló sakk- 

.játékos volt. Elnöke a megyei 
sakkszövetségnek, tagja az orszá
gos választmánynak.

Tevékenyen résztvett a nyíregy
házi Bessenyei Kör munkájában. 
Vezette a szabadlyceális osztályt, 
melynek keretében természettu
dományos ismeretterjesztő elő
adásokat tartott a városi nagykö
zönség számára a gimnáziumunk 
dísztermében. Ilyen előadásán ma
gam is résztvettem, amikor vetí
tettképes előadásban mutatta be a 
Nyírbátor melletti, jégkorszakból 
visszamaradt őslápot. Előadásaira 
tódult Nyíregyháza közönsége.

Tanárként 3 éven át tanított 
természetrajzra és kémiára. Órái 
előtt mi, kis „tanársegédei” je 
lentkeztünk a díszterem mögötti 
természetrajzi szertárban. Ke
zünket telerakta ásványokkal, ér
cekkel, kémiai felszerelésekkel, 
mikor mire volt szüksége. Mindig 
bemutatott. Az egy négyzetméte
res tanári asztalon mutatta be kí
sérleteit. A mai napig is jól em
lékszem jellegzetes mondataira. 
Nyugodtan mondhatom, hogy ő

alapozta meg természettudomá
nyos ismereteimet, amelyeket a 
mai napig is hasznosítom.

Polihisztorként tiszteltük. Min
den év júniusának első hetében 
diákmajálisunk volt a sóstói erdő
ben. Ott az erdőben tartotta meg 
előadását a madarak és fák napja 
alkalmából.

Neki jutott a legnehezebb fel
adat a gimnázium igazgatói kö
zött. 1944. november 20-án őt 
bízta meg Túróczy Zoltán püspök 
a gimnázium igazgatásával. A 
gimnáziumunk három és a 
Geduly Leánygimnázium hat ta 
nárával együtt a központi Evan
gélikus Elemi Iskolában 20 tanu
lóval indult meg a tanítás. 1945. 
május 23-tól augusztus 31-ig nyá
ri tanfolyamot szervezett, hogy a 
diákok tanévet ne veszítsenek. A 
következő tanévet már a fűtetlen 
tanteremben kezdték meg, ame
lyet teljesen kiraboltak.

Az államosításkor nyugdíjba 
került. Hetvenéves korában -  
1957. szeptember 4-én -  hunyt el. 
Földi maradványai a nyíregyházi 
északi temetőben nyugszanak.

Szellemi hagyatékát, szakmájá
nak gyakorlását gyermekei, unokái, 
tanítványai folytatták a gimnáziu
munkban, a nyíregyházi Tanárkép
ző Főiskolán, a különböző egyete
meken. A  110 éve született és 40 
éve meghalt tudós tanárukra ke
gyelettel emlékeznek növendékei.

Dr. Reményi Mihály

Sirató.
„Hős vértől pirostól gyásztér sóhajtva köszöntlek, 

Nem zeti nagylétünk nagy tem etője M ohács!” 
(Kisfaludy Károly: M ohács)

Lassan elfelejtjük őket. A mohácsi 
csatatéren elesett hőseinket. Mert 
annyi már a halottunk azóta! Az év
századok viharaiban oly sok vitéz fia
tal életét oltotta ki a háború vak tüze. 
Csak siratunk és gyászolunk, vala
hányszor a múltba nézünk.

Nehéz a jelenünk is, és ködbe bur
kolózik előttünk a jövő. S szorongá
sainkban inkább előre tekintünk, 
nem hátrafelé. Pedig ünnepünk volt 
néhány nappal ezelőtt: augusztus 20. 
Keresztyén államunk alapításának 
évfordulója. Ezer év egy nemzet éle
tében felemelő érzés! Még akkor is, 
ha több volt benne a jajszó és a 
könny, mint a vígasság.

Most szeretnék megemlékezni 
egy szomorú évfordulóról, mely aug. 
29-ére esik. A mohácsi csatavesztés 
napjáról. Arról az 1526-os nyárvégi 
tragikus délutánról, amelyen másfél
két óra alatt elveszett az ország szí- 
ne-java. 15 ezer férfi. S az ország fel- 
dúlása következtében még sok-sok 
tízezer ember.

Siratót szeretnék írni róluk. Gyer
tyát gyújtani emlékezetükre. Imát 
mondani elporladt hamvaik felett, és 
a késői utókor-alkotta kopjafáik alatt.

Hamvaikat elemésztette már az 
idő. Emlékezetüket eltörölte ben
nünk az újabb veszteségeink feletti 
gyász. Elhomályosította Mohács tra
gédiáját a rákövetkező századok 
vesztett csatái, letiport forradalmai

feletti fájdalmunk. Nem mindig gon
dolunk rá, pedig igaz: ez a nap vetett 
véget annak a reménységnek, hogy 
az egykori erős, középkori Magyar- 
ország valaha is visszaszerezhesse 
régi fényét és erejét. Igaz az idézet:

„Nemzeti nagylétünk nagy temetője 
Mohács!”

Ha belegondolunk abba a szomorú 
ténybe, hogy történelmünk ezer évé
nek közel egyharmadát, mintegy 300 
évet ölel fel a török elleni küzdel
münk, megborzadunk. Pedig így tör
tént. 150 évet hadakoztunk vele Mo
hács előtt, ugyanannyit utána. Mennyi 
kiontott vér! Mennyi áldozat!

Hol kezdődött? Mikor jelentek 
meg az első vészjósló felhők hazánk 
felett? Tálán akkor már, amikor a 
szultán megvetette lábát a Balká
non? Az 1300-as évek közepén?

Hol és mikor lehetett volna meg
állítani az országunkat célbavevő 
moszlim erőket? Bizonyára csak az 
európai hatalmak összefogott segít
ségével és a magyar urak elszánt, 
harcra kész védekezésével.

De az európai uralkodók maguk
kal és egymással voltak elfoglalva. 
Messze volt tőlük a török. Nem érez
ték, vagy nem akarták érezni a ve
szélyt. A magyar urak pedig -  mint 
mindig, történelmünk során -  a ma
guk rövidlátó belső harcaikat vívták 
a hatalomért.

A pápák többször is hirdettek 
kereszteshadjáratot a közeledő el
lenség ellen, de ezek kudarcba ful
ladtak. Vesztes csaták sora kísérte a 
magyarok próbálkozásait. Nikápoly, 
Várna, Rigómező. Csillagként fény
lik közöttünk Hunyadi János nándor
fehérvári diadala. Amiért a harang 
szól, delenként. Mátyás király még 
megvédte volna a hazát, erős hadse
regével, és a déli határokon kiépített 
védőváraival. De Mátyás meghalt. 
És vele az utolsó remény is szerte
foszlott. Széthúzás, pártoskodás, 
önös érdekek harca várta az egyre 
közeledő törököt. Hiába jöttek a hí
rek a szultán terveiről, hogy meg 
akarja hódítani Magyarországot. 
Nem volt foganatjuk. A Bakócz által

meghirdetett kereszteshadjárat pa
rasztfelkelésbe torkollt, s a Dózsa- 
féle harc tovább gyengítette védelmi 
erőinket. Magyar a magyarra tá
madt. Egymást ölte úr és paraszt.

Ilyen legyengült állapotában érte 
hazánkat az a végzetes nap, melynek 
kimenetelét vüágosan látta a pápai 
nuncius, Burgio, a pápának 1526. 
jan. 18-án írt levelében:

„Ez az ország nem képes magát 
megvédeni, hanem ki van szolgáltatva 
az ellenség kegyelmének, úgy fog kike
rülni a háborúból, ahogy az az ellen
ségnek tetszik... Azt megtehetik, hogy 
egyszer megütköznek de akkor is vere
séget fognak szenvedni. (Magyaror
szág hadtörténete. Bp. 1985.)

A jóslat bevált.
Tömöri, a „büszke vezér” parancs

noksága alatt harcoló kicsiny magyar 
sereg másfél-két óra alatt megsem
misült.

II. Lajos, a szerencsétlen sorsú, 20 
éves király a Csele-patakban lelte ha
lálát. Harc közben esett el 7 püspök, 
köztük a hős Tömöri Pál, érsek és Al-

só-Magyarország kapitánya. Elesett 
28 főúr és 15 ezer harcos katona.

A szultán a győzelem után feljött 
Budára. Csapatai felégették a várost. 
Lángba és vérbe borították az orszá
got, amerre csak jártak. Rabláncra 
fűzve vitték el a lakosságot. Elpusz
tult minden addigi értékünk. Egyhá
zi és királyi kincseinket elrabolták. 
Templomainkat, várainkat feléget
ték. Lángok martaléka lett Mátyás 
Európahírű Budája. Elpusztult, szét
szóródott a hírés könyvtár, a 
Bibliotheca Corviniana.

Szarajevóból még két évvel ké
sőbb is azt jelentette Velence követe, 
hogy ott „töméntelen magyar rab
szolga és Magyarországon zsákmá
nyolt arany- és ezüstedény kapható”. 
(Mo. hadtörténete)

A mohácsi csatavesztés után két 
harckészültségben álló sereg maradt 
az ország területén. Frangepán Kris
tó f Zágrábban, Szapofyai János, 
mintegy 10-15 000 főnyi hada pedig 
Szeged térségében vesztegelt.

Miért?

Ez a mohácsi csatavesztés rövid 
története.

Sorstragédia? Elszalasztott lehe
tőség? Bűnös közöny? A történészek 
dolga ennek eldöntése.

En csak megállók egy röpke perc
re a mohácsi csatamezőn. Behu
nyom a szememet és régi térképeket 
idézve fel emlékezetemben, magam 
elé varázsolom azt a régi délutánt. A 
csapatokat, ahogy rendben állva 
szembenéznek a halállal. Látom 
Tömöri elszánt alakját. A fővezérét, 
aki háromszor próbálta visszaadni 
súlyos méltóságát, amit a vállaira 
tettek. De hazája féltése miatt mégis 
vállalta a feladatát. Thdván tudva, 
hogy a győzelemre kevés a remény.

Magam előtt látom a halottak tö
megét. A megmerevült fiatal testeket 
egymás fölött. Ha nem Tömöri seregé
be mennek, talán megmarad az életük 
valamelyik veszteglő csapatban! De ők 
elmentek a hívó szóra. A haza védel
mére a reménytelenségben. Ők, a ha
lál kiszemelt jegyesei. Emlékük legyen 
kegyes a szíveinkben. Mert ők a legna
gyobbat adták a hazáért: az életüket.

Egyik budapesti templom hom
lokzatán olvastam, egy első világhá
borús emléktáblán. De ráillik a mo
hácsi hősökre is. így hangzik:

Jobb nekünk meghalni harcban, 
mint nemzetünk vesztét látni.

Makk.I.k. III.59.”
Lenhardtné Bertalan Emma
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NAPRÓL NAPRA
Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót 

tett veled!” Zsolt 103,2
VASÁRNAP „Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Ézs 

53,5 (2Kor 5,21; Zsolt 146; Zsolt 50; Lk 17,11-19; 
Róm 8,12-17; Zsolt 119,137-144).

Nincs evilági orvos, aki saját betegsége révén 
meggyógyíthatná páciensét. Nincs, nem is lesz soha 
olyan sebészprofesszor, aki önnön sebei árán eny
híthetné műtőasztalon fekvő betege kínjait. De van 
egy Orvos, Aki az életét adta azért, hogy élhessünk. 
Halálos betegségünket: bűneinket hordozta, „hogy 
nekünk békességünk legyen.” Földi orvosainknak 
nem szoktuk elmulasztani hálánk kifejezését, ha 
visszaadja egészségünket. Megköszöntük-e már Jé
zusnak, hogy fájdalmainkat elviselte -  helyettünk, 
értünk?
HÉTFŐ „Nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy is

mét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki ál
tál kiáltjuk: Abbá, Atya!” Róm 8,15 (Ez 11,19; Ezs 
40,15-26; Ezsd 5,1-17).

Szolgaság vagy fiúság -  nagy különbség! A Lélek 
tehet bennünket a bűn szolgáiból Isten gyermekei
vé. Az Úrnak nem „csak” üdvösségünkre van gond
ja; félelmeinktől is megszabadít. Óvó, gondviselő 
szeretete az emberi lét egész ívén át tart, amint az 
apa-fiú kapcsolat is élethossziglan fennáll. Az Atya 
nem személyválogató, minden gyermekét egyfor
mán félti: tékozló fiának is elébe megy.
KEDD „Most azért, Uram Isten, tartsd meg örökké 

azt az ígéretet, amelyet szolgádnak és háza népének 
tettél, és tégy úgy, ahogyan ígérted!” 2Sám 7,25 
(ApCsel 13,23; Gál 5,16-23; Ezsd 6,1-22).

Egy biztos: ha Isten ígér valamit, azt valóra is vált
ja. Megcselekszi, amit előre bejelentett, célba juttat
ja terveit. Szava nem pusztába kiáltott szó: az isteni 
Ige működő és ható, teremtő és megváltó erő. Le
het, hogy nem akkor és úgy viszi véghez, ahogyan 
azt mi várjuk vagy elképzeljük, de megteszi -  nem 
feledkezik meg róla; rólunk. Ez biztos.

SZERDA „Magad elé állítod bűneinket, titkolt vét 
keinket orcád világossága elé.” Zsolt 90,8 (lKor 
11,31-32; lTim 1,12-17; Ezsd 7,1-28).

Szeretnénk elkerülni a szembesítést, a felelősség 
re vonást? Nincs mivel dicsekednünk, alig-alig akad 
valami kevéske büszkélednivalónk? Annál több van 
viszont a rovásunkon, gondosan titkolt, régóta rejte 
getett vétkek? Melyekről azt hittük: talán sohasem 
derülnek ki? Isten színe előtt lehullik a lepel, arcá 
nak világossága nem tűri a homályt. Mai napunk 
mérlege vajon melyik irályba billen?
CSÜTÖRTÖK „Elrejtőzött az ember és a felesége 

az Úristen elől a kert fái között.” lMóz 3,8 (Jn 
3,20-21; 3Móz 9,22-10,5; Hág 1,1-15).

Szomorú ez az örök emberi reflex: amint a kis
gyermek, ha „(ossz fát tesz a tűzre”, a megfontolt 
felnőtt is hajlamos elbújni „a kert fái közé”, hogy ne 
kelljen szembenéznie Istennel. Látszólagos mene
dék ez, ideig-óráig tart csupán. Az Úr azonban min
ket, mai Ádámokat, Évákat is éppen úgy keres, mint 
az első emberpárt, s szólít: „Hol vagy?” Nem harag- 
vó kertész -  a szeretet Istene közelít!!
PÉNTEK „Jézus Krisztus mondja: Én adok majd a 

szomjazónak az élet vizének forrásaiból ingyen.” Jel 
21,6 (Ézs 48,21; Mk 1,40-45; Hág 2,1-9.20-23).

Sivatagi, szomjas vándor minden kincsét odaadná 
egy pohár friss vízért. Jézusunk élő vizet kínál -  
szomjazunk-e Rá? A forrás Ő maga. A  samáriai 
asszonnyal együtt imádkozzunk ma így: Uram, add 
nekem azt a vizet...
SZOMBAT „Ha teljesítettétek mindazt, amit paran

csoltak nektek, mondjátok ezt: Haszontalan szolgák 
vagyunk, azt tettük, ami kötelességünk volt.” Lk 
17,10 (Jób 35,7; IKrón 29,9-21a; Neh 1,1-11).

Jézus tanítványának lenni, parancsolatait megtarta- 
ni, szolgálatába állítani testünket, lelkünket, elmén- I 
két: nem keserves kötelesség, hanem áldott lehetőség. I 
Az Úrral élni: nem kényszer, hanem kegyelem. Jézus I 
a mi leghűségesebb Gazdánk. Kőháti Dorottya I

Példátlan küldetés
Nekem adatott minden hatalom 

mennyen és földön. Menjetek el te
hát, tegyetek tanítvánnyá minden 
népet megkeresztelvén őket az Atyá
nak, a Fiúnak és a Szentléleknek 
nevében (Mt 28,18-19).

Csodálatos parancs. Ilyet még 
király sem adott ki a Földön. Vol
tak ugyan hódítók, akik minden 
nép leigázására törtek, de azok
nak fegyvereik, hadvezéreik, tö
méntelen pénzük, sok milliós 
hadseregük volt, mégsem sikerült 
nekik. Jézus előtt tizenegy sze
rény, tanulatlan, egyszerű tanít
vány állt, akiknek se fegyverük, se 
pénzük nem volt valamiféle na
gyobb vállalkozáshoz. Feladatuk 
nem is népek legyőzése volt, ha
nem inkább meggyőzése* De ez is 
példátlanul nagy feladat. Olyan 
ország számára kellett polgárokat 
toborozniok, amely láthatatlan és 
kézzel meg nem fogható. Királyá
nak nincs trónja és hadserege. 
Mégis népet akar gyűjteni magá
nak, amely meghajol előtte. Szé
dítő, nagy feladat! A tizenegy ta
nítvány csak összeroppanhatott

alatta. Még akkor is, ha tudjuk, 
Jézus nem földi hatalomra töre
kedett.

Értékes Krisztus-regényben ol
vastam (Mika Waltari: Az ország 
titka), hogy a főszereplő -  bár jól 
ismerte Jézust - , csak azt a hiá
nyosságot látta benne, hogy rossz 
emberismerő. Ugyanis országának 
megvalósítását nem kellett volna 
ilyen tanulatlan, egyszerű embe
rekre bíznia. Bírálatára ezt a vá
laszt kapta: „Majd felnőnek ezek a 
nagy feladatokhoz is!” S ez igaznak 
bizonyult.

Jézus jól ismerte az embereket 
és jól ismerte Atyját, akié minden 
hatalom mennyen és földön. Azt is 
tudta, hogy az Atya minden hatal
mát neki adta át. Ezért merte meg
bátorítani tizenegy méltán megri
adt tanítványát a parancs átadása
kor: „Nékem adatott minden hata
lom mennyen és földön.” Majd 
hozzáfűzte biztatását: ím e én vele
tek vagyok minden napon a világ vé
geztéig. ” Országa terjesztésében 
senki nem állhatja útját (Zsolt 2). 
A történelem is igazolja, hogy Jé

zus Isten Fia, és világrészek hódol
tak előtte, sőt hódolnak ma is. A 
világ térképén folyamatosan ke- 
vesbedik a „fekete folt”, mivel a 
„világ világossága” hirdettetik szé
les e világon.

Csodálatos Jézus parancsa, mi
vel tartalma csodálatos. Jézus nem 
volt személyválogató. Szívéhez 
minden nép egyformán közel áll és 
minden népet számon tart, és üd
vösségre kíván vezetni.

Csodálatos Jézus parancsa azért 
is, mivel nem adott tanítványai ke
zébe más fegyvert, mint az evangé
liumot és a tamtványság pecsétjét, 
az ige sziklazúzó pörölyét és a szí
vek jégpáncélját is megolvasztó 
szeretetét. Nem kell magukat hir- 
detniök, hanem csak Jézus Krisz
tust. Azt az örvendetes üzenetet, 
hogy a kereszten Isten megbékélt 
a bűnös emberrel, van bűnbocsá
nat, van szabadulás, van örök élet. 
Erre az üzenetre várnak minde
nütt, ahol csak bűnös emberek él
nek, s bűnbilincseiket már nyo
masztónak érzik és szabadulni sze
retnének. Ezért terjed ma is az 
evangélium és sokasodnak Krisz
tus hívei.

Csepregi Béla

„É nvagyok az út, az igazság és az 
élet, senki sem mehet az Atyához 
csakis énáltalam. ” Jn 14,6.

Az egyik magazinban érdekes 
történetet olvastam. Amerikában 
egy sétarepülésen a pilóta szívin
farktust kapott és meghalt. Az uta
sa, aki azelőtt soha nem vezetett 
repülőgépet, ha nem akart lezu
hanni és meghalni, át kellett, hogy 
vegye a vezetést. Az irányítóto
ronnyal megvolt a rádiókapcsolat, 
és a repülésirányító azon keresztül 
magyarázta el lépésről lépésre, 
hogy mit kell tenni. Az izgalmas út 
húsz perc múlva szerencsés földe- 
téréssel végződött.

Mi is mindnyájan azt szeret
nénk, ha életünkkel sikeresen ér
nénk a célhoz, ha nem zuhannánk

Használati utasítás
le, nem törnénk össze magunkat. 
Ehhez céltudatosan kell élni. Azt 
jelenti ez, hogy oda kell figyelni, és 
engedelmeskedni kell az irányító 
utasításainak. És éppen ez a kér
dés lényege. Ki, vagy mi irányít 
bennünket? Kinek engedjük meg, 
hogy beleszóljon az életünkbe? Ki
nek a szavára figyelünk? Ezen mú
lik életünk kimenetele, az, hogy 
célba érünk-e. Hogy végül el
mondhatjuk-e: jó volt, érdemes 
volt.

Ha életünkben Jézus Krisztus 
veszi át az irányítást, ha az ő útmu
tatásaira figyelünk, ha tanácsainak 
engedelmeskedünk, akkor célba 
érünk.

Arra kell vigyáznunk, hogy az 
életünket meghatározó szabályok

megfeleljenek a valóságnak. Nem 
állíthatjuk fel őket a magunk ké- 
nye-kedve szerint. Egy műszaki 
eszköz használatához is figyelem
be kell venni a használati utasítás
ban foglaltakat, különben kön
nyen elromolhat, és akkor a garan
ciát sem vállalják a gyártók. Miért 
gondoljuk azt, hogy az ember élhet 
úgy is, hogy figyelmen kívül hagyja 
Tbremtőjének használati utasítása
it?

Ezért engedjük, hogy Jézus 
Krisztus legyen életünk közép
pontja. Figyeljünk útmutatásra, 
fogadjuk meg tanácsait. Mert Ő az 
út, az igazság és az élet, ezért Őve
le biztosan célba érkezünk.

Balicza Iván

Az Evangélikus Egyház Lelki Segély Szol
gálata, az EKE és a Tiszta Forrás Alapít
vány szolgálóival, folyó év szeptember 8-án 
12 órától szeptember 13-án 12 óráig 
MISSZIÓI HETET tart SZENVEDÉLY- és 
LELKIBETEGEK részére a BÉTHEL 
Missziói Otthonban, 2081 PILISCSABA, 
Széchenyi u. 8-12. Megközelíthető: Bp. 
Nyugati pu.-ról Esztergom felé menő vonat
tal, Bp. Erzsébet térről Esztergom felé me
nő autóbusszal.

Jelentkezés: Varga Gábor gondnoknál, 
postán v. telefonon: 06-26-375-218.

Ha lehet, hozzon magával minden részt
vevő: Bibliát, tisztálkodási eszközöket,

ágyneműhuzatot, lepedőt és jegyzetfüze
tet.

ÉTKEZÉSI HOZZÁJÁRULÁS: 4000,- 
Ft/fő (+ ha szükséges mosatási dy). Befize
tés a helyszínen rendezhető.

Váijuk alkoholisták, neurotikusok, 
gyógyszerfüggők, kényszerképzetektől gyö
törtek stb. jelentkezését, akik lelki és testi 
nyomorúságuktól szabadulni vágynak Jé
zus Krisztus által.

A MISSZIÓ adománnyal való támogatá
sa OTP-n keresztül az Evangélikus Orszá 
gos Egyház 11707024-20347257 számú 
csekk számláján történhet. A csekk hátuljá
ra kérjük ráírni: Lelki Segély Szolgálat 
(L.S.SZ.).

A VASARNAP IGEJE
A M EG TALÁLÁS B O LD O G  Ö R Ö M E  
Ef 2,1-7

RÓLAD VAN SZÓ! -  Egy ré
gi, fiataloknak szóló televíziós so
rozat címe volt ez a figyelemfel
keltő mondat. Vasárnapi igénk 
minket is mérlegre állít, legalább
is a mérleg egyik serpenyőjébe. 
Bekövetkezett dolgok, megélt 
döntések, célbaérkezés, a megta
lálás boldog öröme sugárzik ezek
ben a visszatekintő sorokban. 
Mintha túl lennénk minden küz
delmen, döntésen, mintha kívül
ről szemlélhetnénk életünket, 
amit különben csak nagyon rész
leteiben és kihívásaiban tudunk 
látni. Valljuk meg, szeretnénk eb
ben a helyzetben lenni. Jó, jót 
hallani magunkról, szeretjük ha 
értékelnek és dicsérnek minket. 
Valamit mindannyian elértünk, 
látható és láthatatlan eredménye
ink minket igazolnak.

De valóban rólunk van szó? -  
Ilyen ideális az a? állapot, amiben 
vagyunk? Ennyire kívül tudunk 
lenni a napi kihívások, próbák, kí
sértések éá* kívánságok világán? 
Ha merünk reálisak lenni, akkor 
tekintetünket, melyben őszinte 
kérdéseink ismerhetők fel, ma
gunkról arra kell vetnünk, aki ezt 
a csodát elvégezheti bennünk. A 
bűn uralkodik közöttünk. Fogva 
tart minket, újra és újra megkö
töz. Gyengék vagyunk, akik sza
badulásra várnak. Az apostol az 
utat vázolja fel, amelynek van 
kezdete és van vége is. Hogy mi 
hol tartunk? Segít minket igénk, 
hogy a megfelelő helyre tegyük 
magunkat, irányba állítsuk éle
tünket, s hagyjuk, hogy Isten köz
belépjen Jézus Krisztusban. Mert 
„sehol és soha nem jön olyan közel 
hozzánk az Isten, akiről elfeledke
zünk, m int megélt gyengeségeink
ben.”

A  mérleg másik serpenyőjében 
az az Isteni kegyelem van, ami át
járja az egész életet. Múlt, jelen, 
jövő csak így érthető, dolgozható 
fel. A  csodálatos „de”, hányszor 
átsegített, megmentett, adott új 
erőt, hitet, szeretetet, reményt. 
Ez a csodálatos erő áradt ebbe a 
világba és az emberiség életébe. 
Isten elküldte Jézus Krisztust, 
mint az egyedüli megváltót, aki 
szabadítani akar. Közel jött hoz
zánk és ezt teszi ma is, most is.

Sokat hallunk arról, hogy egyes 
országok beleavatkoznak a másik 
belügyeibe. Sok ember beleavat
kozik a másik ember életébe. E 
negatív fogalmakkal szemben mi; 
lyen jó tudnunk, hogy Isten az Ő

Fiában beleavatkozott a remény
telen helyzetben lévő emberiség 
életébe. Hogy mentsen! találko
zásokat készít, s ezekben tanítja, 
hogy minden kegyelmének kö
szönhető. Egy idős, tapasztalt em
bertől hallottam, mint összefogla
ló gondolatot, a következő mon
datot; MINDEN KEGYELEM 
AZ ÉLETBEN! -  Egyre jobban 
érzem ennek igazságát visszate
kintéseimben és hiszem csodáját 
a jövő felé tekintve. Élet és halál
kérdések sorakoznak -  amik csak 
a kegyelem fényében érthetők, fo
gadhatók el.

Ez a kegyelem átváltoztató erő 
és hatalom, halálból életrekeltés, 
igénk szavai szerint. Nem a saját 
hasznunkra kaptuk, hanem, hogy 
éljünk vele. Elmondani, átadni, 
megmutatni -  mindenkor tanítvá- 
nyi feladata.

Újra kiadott könyvekben szok
tuk olvasni: Javított kiadás. Ez 
utal arra, hogy a hibákat és téve
déseket kijavították. Csak a ke
gyelemmel javított életünk méltó 
az öröklétre. Az, amit Ő javított 
ki, Ő váltott meg.

RÓLA VAN SZÓ! -  Azért, 
hogy szó lehessen rólunk akkor, 
amikor mi már teljesen tehetetle
nek leszünk. Kegyelemből van 
üdvösségetek! Ez a csodálatos Is
teni DE legyen a mi életünk tar
talma a beteljesedésig, amikor ezt 
majd nem „csak” hisszük, hanem 
megláthatjuk és átélhetjük Nála. 
Ámen

Kis János

IMÁDKOZZUNK!
Uram, ott a legjobb, ahová Te 

vezetsz,
Add kegyelmedet, hogy 
Kitartsak a gyengeségben. 

Ámen

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE 
UTÁNI 14. VASÁRNAP a liturgi
kus szín: zöld. A délelőtti isten- 
tisztelet oltári igéje: Jn 7,37-39; 
az igehirdetés alapigéje: Ef 2, 
1-7. HETI ÉNEKEK: 225, 234.

Evangélikus Rádiómisszió: 
18.00-tól a 41 m-es rövidhullám, 
7355 kHz.
augusztus 30. szombat: „Én va
gyok” -  Gémes István Jézus-soro
zata.
augusztus 31. vasárnap: Bácskai 
Károly áhítata.
Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, 
Pf. 19.

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1997. augusztus 31.

I. , Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Hafenscher 
Károly; de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; 
de. 11. (úrv.) Balicza Iván; du. 6. ; II., Mo 
dóri u. 6. de. fél 10. Csizmazia Sándor 
Festhldegkút, II., Ördögárok u. 9. de. fél 11 
Csizmazia Sándor; Békásmegyer, III., Vízi 
orgona u. 1. de. fél 9. Bozóky Éva; Csillag
hegy, III., Mátyás kir. u. 31. de. 10. Bozóky 
Éva; Óbuda, 111., Dévai Bíró M. tér de. 10. 
(tanévnyitó) Bálint László; Újpest, IV, 
Lebstück M. u. 36-38. de. 10. Blázy Lajos; V, 
Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Bolla Árpád; de. 11. 
(úrv.) Pintér Károly; du. 6. Pintér Károly; 
VII, Városligeti fasor 17. de. 11. (úrv.) Szir
mai Zoltán; du. 6. Muntag Andomé; VIII., 
Üllői út 24. de. fél 11. Kertész Géza; VID., 
Rákóczi út 57/b. de. 9. (szlovák) Cselovszky 
Ferenc; VIII., Karácsony S. u. 31-33. de. 9. 
Kertész Géza; VIII., V^jda P. u. 33. de. fél 10. 
Fabiny Tintás; IX., Tbaly Kálmán u. 28. de.
II. dr. Rédey Pál; Kőbánya, X„ Kápolna u. 
14. de. fél 11. Fabiny Ihmás; X., Kerepesi út 
69. de. 8. Tamássy Tamásné; Kelenföld, XL, 
Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) Joób Máté; de. 
11. (úrv.) Joób Máté; du. 6. Szeverényi Já
nos; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. 
Szeverényi János; Budagyöngye, XII., Szil
ágyi E. fasor 24. de. 9. Balicza Iván; 
Budahegyvidék, XII., Daresay V u. 11. de. 9. 
(úrv.) Bácskai Károly; de. 11. (úrv.) Bácskai 
Károly, du. fél 7. Urbán Eszter; XUI., Kas
sák L. u. 22. de. 10. ifj. Kendeh György; 
XUI, Frangepán u. 43. de. 8. ifj. Kendeh 
György, XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) 
Ihmássy Tamásné; XIV, Gyarmat u. 14. de. 
fél 10. Thmássy Ihmásné; Pestújhely, XV, 
Ifemplom tér de. 10. Rafael József; Rákospa
lota, XV, Régi Fóti út 73. (Nagytemplom) 
de. 10. Szabó István; Rákosszentmihály, 
XVL, 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., Ifessedik tér de. 9. Kósa 
László; Rákoscsaba, XVII., Péceli ú t 146. de. 
9. Marschalkó Gyula; Rákoskeresztúr, 
XVH., Pesti út 111. de. fél 11. Kósa László; 
Rákosliget, 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 Kál
mán; Kispest, XIX., Templom tér 1. de. 10. 
Széli Bulcsú; Kispest, XIX., Hungária ú t 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. 
Endreffy Géza;

ISTENTISZTELETEK 
A BALATON PARTJÁN

Alsódörgicse: de. 11.; Balatonakali: de. fél 
10.; Baiatonaliga: (Club Aliga területén) du. 
6.; Balatonalmádi: (Bajcsy-Zs. u. 25.) du. 4.; 
Balatonfüred: (ref. fehér templom) du. 6.; 
Balatonszárszó: déli 12. (német); Keszthely: 
de. 11.; Mencshely: de. 11.; Nagyvázsony: de.
9.; Siófok: de. fél 10. (német), de. 11. (ma
gyar); Szentantalfa: de. 10.; Zánka: de. 9.

HAZAI ESEMENYEK
PALYAZAT

A Vanyarci Gyülekezet megürese
dett lelkészi állását pályázat útján kí
vánja betölteni az egyházközség. A 
településen zömében evangélikusok 
élnek. A lelkészi javadalom mégha-* 
ladja az országos átlagot. Bővebb fel- 
világosítást az Esperesi Hivatal ad. A 
pályázat benyújtásának határideje: 
szeptember 15. Nógrádi Evangélikus 
Egyházmegye Esperesi Hivatala, 
2660 Balassagyarmat, Kossuth u. 36. 
Tel.: 35/301-580.

DUNAÚJVÁROS 
A Dunaújvárosi Evangélikus Egy

házközség címe, telefonszáma és lelké
szének személye megváltozott. Az új 
lelkész: Horváth Ferenc. Az egyház- 
község címe és telefonszáma: Evan
gélikus Egyházközség 2400 Duna
újvárost Szilágyi Erzsébet út 34. Tel.: 
06-/25/285-426.

Az 1997/98-as tanévre az alábbi 
tankönyveket ajánljuk:
Isten kezében I.
Hinni taníts, Uram II.
Tüdőm, kinek 
hiszek III.
Urunk
szolgálatában IV.
Élet könyve V-VI.
Hazai egyház
történelem VII.
Az evangélium 
igazsága VIII.
A  könyvek kaphatók a Sajtóosztály 
Könyvesboltjában (1085 Bp. VIII., 
Üllői út 24.), illetve telefonon 
megrendelhetők: 117-5478, 117- 
11-08.

140,- Ft
165,- Ft

220,- Ft

275,- Ft
148;- Ft

124,- Ft

126,- Ft

Speciális egyházi szabóság. Vállalja Luther-ka- 
bát, oltárterítő előírások szerint, mérték utáni elké
szítését és javítását. Cím: Tahy László szabómester. 
Műhely: 1078 Budapest, Murányi u. 57.1. em. 8.Tfe- 
lefon: 137-0354.

Lábszárfekély gyógyítása, érszűkület, diabetes, 
vérayom áspan aszok kezelése megbeszélt időpont
ban dr. Magéra Judith adj. Bp. XII., Krisztina krt. 
•2-4. n . 23. Tfcl.: 156-3073.

ELADÓ Igal-gyógyfürdőn, a község központjá
ban, nyaralónak is alkalmas 64 m2-es komfortosított 
lakás. Irányár: 600 000,- Ft. Medvegy Dalma 7275 
Igái, Szt. István u. 85/3.

A próhirdetés
Pécsett kiadó diáklánynak hosszú távra albérlet. 

Szülők érdeklődését a 06-72-331-309-cs telefonon 
váija dr. Antalné.

GOMBOS LAJOS 
aranykoszorús harangöntő mester

2162 örbottyún, 
Rákóczi út 119. Pf. 3. 
Ttlefon: 06/28-360-175 
Budapesti iroda:
XIII., Jász u. 60/B 
Telefon: 330-6394C2D

SZÜLETÉS
Veres Csaba Endre medgyesegyházi 

segédlelkésznek és feleségének Ravai 
Réka Júliának, augusztus 13-án, első
szülött ÁKOS nevű fiúgyermekük szü
letett.

Gyászruha és kellékbolt. Bp. V, Bárczy István u. 
10. (Deák tér mögött.) Tel.: 117-1659.

Elcserélném budai (nem panel) 47 m2, egy szo
bás, telefonos lakásomat budai, kettő-, kettő és fél 
szobás lakásra, ráfizetéssel, megegyezés szerint. 
Tél.: 117-5478 (9-16 óra között).

Szeptemberi 50%-os könyvvásárlási akciónk!

Az alábbi könyveket ajánljuk megvételre:

eladási ár engedményes ár
Akinek a szíve lángolt (Gáncs A.) 68,- Ft 34,- Ft
Bodrog M.: Betegágyon 110,- Ft 55 ,-Ft
Görög X: Imakönyv 86,- Ft 43,-Ft
Grünvalszky K.: Énekek éneke 81,- Ft 40,-Ft
Harmati B. id.: Egészségünk
üdvösségünk 49,- Ft 25,-Ft
Kutas K.: Egy emberélet 65 ,-Ft 32,-Ft
Scholz L.: Fények s felhők alatt 99,- Ft 49,- Ft
Scholz L.: Jót várj! 83,- Ft 41 ,-Ft
Veöreös I.: A harmadik egyházi út 71,- Ft 35,- Ft
Veöreös I.: A középpont felől 259,-Ft 129,-Ft

A könyvek kaphatók a Sajtóosztály Könyvesboltjában (1085 Bp. VIII.,
Üllői út 24.), illetve telefonon megrendelhetők: 117-5478,117-11-08.

E vangélikus
É let

A Magyarországi 
Evangélikus Egyház hetilapja 
Felelős szerkesztő 
és kiadó: TÓTH-SZÖLLŐS MIHÁLY 
Szerkesztőség és kiadóhivatal 
1085 Budapest, Üllői út 24.
Telef on/fax: 117-5478; 117-1108 
Árusítja a  Kiadóhivatal és a 
Magyar Posta RT.
Index: 25-211 ISSN 0133-1302 
Szedés:
Fényszedő Központ Kft.
(970034/20) *
Nyomás; rotációs ofszetnyomás 
720 033 Petőfi Nyomda RT, 
Kecskemét 
Felelős vezető:
SZABADOS TIBOR mb. vezérigazgató

Előfizethető az Evangélikus Élet 
Kiadóhivatalban közvetlenül vagy 
postautalványon.
Előfizetési dfj belföldön: 
fél évre 1040 Ft, egész évre 2080 Ft 
Előfizetési díj külföldön: 
szomszédos országokban: egész 
évre 4500 Ft (postázással együtt), 
más országokban (nyugaton): 
egész évre 45 USD (68 DEM) 
légipostával: 66 USD (99 DEM) 
Csekkszámlaszám: 
11708001-20204127 
Beküldött kéziratokat nem őrzünk , 
meg és nem adunk vissza!
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Azok között, akikkel együtt élsz te vagy 
a tóba esett kő. Szavaddal és példáddal 

te csinálod az első körhullámot, ez 
pedig a másikat és ismét másikat, 

mindig szélesebbet. Érted most 
már hivatásod nagyságát? 

Josem aria Scriva

/

~ A TARTALOMBÓL
. . . . HOGY SZÓT ÉRTSÜNK

EGYMÁSSAL’

EGYEDÜLÁLLÓ ASSZONYOK 
KONFERENCIÁJA ALBERTIRSÁN

HŰ BARÁTUNK, AZ EGYHÁZI ÉNEK

A Deák téri 
templom: 
lelkészavatás 
és beiktatás 
helyszíne

FIATALOK ÁLLNAK BE A SORBA

Nincs élet Isten nélkül
Lelkészavatás 3.

A ugusztus 16-án 5 végzett te o 
lógus av a tásá ra  k e rü lt so r a D é 
li egyházkerü letben . A  D e á k  té 

ren  A ra d i György, B eke M átyás 
és M arossy A ttila  te t t  lelkészi 
esküt. D r. H a rm a ti B éla  p ü s
pök, D r. C se rh á ti S án d o r p ro 
fesszor és A rad i A n d rás  P é te r  
békéscsabai lelkész végezte  az 
avató  is ten tisz te le t szo lgála tá t, 
valam in t az a 35 (!) le lkész -  
köz tük  sok vo lt évfolyam társ, 
b a rá t - ,  ak i á ld ásá t a d ta  ezen  a 
szom bat d é le lő ttön  a három  fia
ta lra .

A  p réd ikáció  textusa 2M óz 
20,3 volt: * „N e legyen m ás

is te n e d ...” O lyan útravaló  ez, 
mely titko t és bizonyosságot h o r
doz. A  titok  az első: a vocatio, az 

e lh ívásba m egszó
lítás: „így szól az 
Ú r”; s az, hogy 
nincs élet Isten  nél
kül. A  lelkészi p á 
lyát választó fiata
lok d ö n tésé t külső 
és belső elhívás 
előzte m eg, áté lték  
a titkot: figyeltek 
az Ú rra , aki keres
te  őket.

A  bizonyosság a 
m ásik  pillér: hit, 
rem ény  és szere te t 
bizonyossága. A  
m a indu ló  le lké
szek nem  is ten te 

len , han em  é p p en  sokistenes vi
lágba indu lnak , aho l az EG Y et 
kell m egszólalta tn iuk . K risztus 
le lkének  k ü ld ö tte ik én t kell 
m ajd  h irde tn iük : „ne legyen m ás 
isten ed ” azonkívül, aki Jézus 
K risztusban  hozzánk  lép e tt.

A radi György édesapja békés
csabai, bátyja dom bóvári lelkész. 
É letében  központi szerepet já t
szik a komolyzene: nagybőgőzni 
tanult, később pedig alapító  tagja 
és basszusgitárosa le tt a Prom ise 
együttesnek. Teológusként p ára t

lan lehetőséget kapott: ösztöndí
jasként 1 évet tö lthe te tt Chicagó
ban, ahol bölcsészettudom ányi 
m agisztrátust szerzett az evangé
likus teológiai fakultáson. M int 
elm ondta, zenei és teológiai kép
zettségét, idegennyelv-tudását 
egyaránt szeretné Isten szolgála
tába  állítani.

B eke M átyás Szegedről é rk e 
ze tt a Teológiára. 15 éves k o ra  
ó ta  készül a lelkészi pályára . 
V égzése u tá n -a z  e lm ú lt  évben 
N eu en d e tte lsau b an  tan u lt fe le 
ségével ösz tönd íjaskén t, s az o tt 
szerze tt n ém et tu d ásá ra  első 
szolgálati helyén, G yönkön is 
szüksége lesz, hiszen k é t nyel
ven  fog igét h irdetn i.

M arossy A ttila  re fo rm átus csa
lád b an  szü le te tt, fe ln ő ttk én t ré 
szesült a  keresztségben . M int 
vo lt évfolyam társa, h ad d  m o n d 
jam  el: m indig is csodáltam  é r 
zék é t a  h éb e r nyelvhez. A  so
kunk  szám ára  nehéz  stúd ium ot 
az E L T E  h eb ra isz tika  szakán is 
hallgatja , ősztő l negyedéves
kén t. K eresz te lése  ó ta  kö tőd ik  a 
D eák  té ri közösséghez. H itte l, 
tudással, m o d ern  teo lóguskén t 
sze re tn é  szo lgálatát végezni.

Is ten  á ldása  k ísérje  egyhá
zunk  új lelkészeit!

Kőháti Dorottya

T ö r é k e n y  c s e r é p e d é n y b e n  d r á g a  k i n c s
Kettős lelkészavatás Kecskeméten

D élelőtt a D eák téren  kezdő
dött, délután a kecskeméti evangé
likus tem plom ban folytatódott a 
lelkészek avatása. Itt két végzett 
női hallgató állott az oltár előtt, 
hogy áldást kérjen induló szolgála
tára. Sánta A nikó  és Skorka Kata
lin avatását D. dr. Harm ati Béla 
püspök végezte, segítői voltak Sza
bó Lajos professzor és Kis János 
kecskeméti lelkész.

„Sötétségből világosság ragyog
jon. .. ” kezdte igehirdetését a püs
pök 2Kor 4,5 és következő versei 
alapján. Krisztus világossága 2000 
éve ragyog és most az apostoli 
szolgálatba áll be két mai tanít
vány. Az apostoli szolgálat éppen 
az, hogy újra terem tődjék, fellob
banjon a világosság és ebben a 
fényben em berek közeledjenek 
egymáshoz, hogy Isten dicséreté
nek ismerete Krisztus arcán felis
m erhető legyen ma is.

Magyarországon m ár 1000 éve 
ragyog ez a világosság, a Krisztus 
fundam entum ra lehet építeni. 
.Csak az a kérdés, kell-e még ez a 
kincs? Nektek lesz feladatotok, 
hogy belevigyétek az em berek kö
zösségébe: nincs országépítés, csa
ládépítés, de az egyéni élet építése 
sem e kincs nélkül. Ebből a szép 
kecskeméti Ybl-templomból, egy 
ilyen „otthon légkörű” tem plom 
ból indulhattok el a szolgalatra. 
Feladatként vigyétek magatokkal

ennek a meghirdetését fiatalok kö
zött különösen is, de a kultúrában 
és a sajtóban is. Egy istentelenné 
váló nem zetet kell közelebb vinni 
Istenhez. Gyulladjon ki a fény 
szolgálatotok nyomán.

A cserépedény lehet a fizikai tö 
rékenység jelképe, de ebben is le

het erő a benne rejlő kincs nyo
mán. M erítsetek hát a fényből, 
hogy tudjatok fényleni, utat m utat
ni, erőt tovább adni.

Sánta A nikó  a teológiai tanul
mányai m ellett m ár eddig is, mint 
vendéghallgató, az ELTE-n újság
írói ism ereteket szerzett. Vésztő
ről indult élete, majd Kecskemé

ten a gyülekezetben kapta az elhí
vást a lelkészi szolgálatra, itt is ke- 
resztelkedett meg felnőtt korában. 
M ost a kiküldést is ebben a tem p
lom ban kapta  meg és a sajtóosz- 
tályi beosztása m ellett egy fővá
rosi gyülekezetben lesz segédlel
kész.

Skorka Katalin is az 
Alföldről szárma
zik. Kondorosi gyü
lekezet tagja, ő is 
végzett tanulm á
nyokat a felkészülés 
idején hum án terü
leten. Szülőfalujá
tól nem  messze, 
Orosházán lesz a 
szolgálati helye, 
ahol nagy szükség 
van ifjúságot vezető 
fiatal lelkészekre, 
hiszen óvodától a 
középiskoláig fog
lalkoznak fiatalok 
nevelésével és aki 
korban közelebb áll 
hozzájuk, megnye- 

rőbben szolgálhat közöttük.
M indkét induló lelkésztestvé

rünknek csak azt kívánhatjuk, 
hogy a kapott fényt sugározzák to
vább szóban és írásban, sajtó- és 
nevelői tevékenység útján. Szolgá
latba indulásuk nagy reménységet 
jelent ma egyházunkban.

T.

Milyen a megtért ember?
R ég i ism erősöm  volt. H a  v a lam ire  figyelm ez

te tn i ak a rt, sz in te  b iz to san  így kezd te : m ie lő tt 
m eg té rtem , én  is így g o n d o lk o d tam . D e  m ió ta  
m e g té r te m ... S kö v e tk ez tek  a  szám o m ra  e lé rh e 
te tle n n e k  tű n ő , n em es tu la jdonságok , e rén y ek  
és szokások. H a jlam o s v o ltam  h á t a z t h inn i, az 
é n  m e g té rt ism erősöm  m á r  csaknem  tö k é le tes . 
P ed ig  n em  vo lt az. C sak  h ib ásan  h aszn á lta  a 
m eg té ré s  fogalm át.

Ö reg  b a rá tn ő m m e l ü lö k  m eg h itt b eszé lge tés
b e  m erü lve  egy lassan  sö té te d ő  szobában . E m 
b e re k rő l b eszé lge tünk . Ő  id ő n k én t, hogy b iz to 
san  m egfele lő  v é lem ény t a lkosson , b iza lm asan  
k öze lebb  hajo l, s m egkérd i: m o n d d , ő  tu la jd o n 
k é p p e n  m e g té rt em b er?  M ie lő tt e lu ra lk o d n a  
ra jta m  va lam i tévh it, gyorsan  tisz tázom  m agam 
b an : nem , a m e g té r te k  sem m ik ép p  sem  azo n o 
sak  valam ifé le  e lit k lubbal. C sak  b a rá tn ő m  hasz
n á lta  h e ly te lenü l a  m eg té ré s  fogalm át.

N yári k o n fe re n c ia -é lm é n y é t m esé li. J ó  le tt  
v o ln a . D e  m iu tá n  n a p já b a n  tö b b sz ö r  f e l te t té k  a 
k o n tro ll k é rd é s t: m e g té r té l-é  m á r, a  k én y e l
m e tle n sé g e k e t e lk e rü le n d ő  az t v á laszo lta , igen . 
E z  a  v á lasz  a z u tá n  m e g le h e tő s  le lk iism ere ti 
vá lság b a  so d o rta . N em  v á lt ja v á ra . H a  ő rá  g o n 
d o lo k , az a  g y an ú m  tá m a d , hogy  a  m e g té r t  e m 
b e re k  ro p p a n t agressz ívak . P ed ig  n e m  azok . 
C sak  a  k o n fe re n c ia i k é rd e z ő k  h e ly te le n ü l b á n 
ta k  a m e g té ré s  fogalm ával.

A  m eg té ré s  fo rd u la to t je le n t. E gyfa jta  g o n d o l
k o d ásm ó d tó l és é le ts tílu s tó l v a ló  e lfo rd u lást, s 
egy új fe lé  való  o d a fo rd u lá s t. N em  k evesebbe t 
je le n t, m in t az  Is te n  n é lk ü li é le tte l va ló  szak ítást 
és az Is te n h e z  v a ló  o d a fo rd u lá s t.

K i k ép es  e rre ?  S enk i m ás, m in t ak ib en  m aga 
az  Is te n  h ite t te re m t. S m áris  a  régi, az eze rszer 
á té lt k e ttő sség n é l vagyunk: b iz to san  én  is te szek  
valam it, n em  b á b k é n t v ise lkedem  Is te n  kezében , 
d e  e ltö rp ü l, sem m it sem  é r , je le n té k te le n  a  te lje 
sítm én y em  azzal szem ben , hogy m ag a  Is te n  fo n 
to ssá  és n é lk ü lö z h e te tle n n é  te t te  ö n m ag á t a  szá
m o m ra . N e m  csak  a z é r t fo n to s  a  „ki m it te t t? ” 
tisz tázása , hogy tú l je le n tő s  sze rep e t n e  tu la jd o 
n ítsak  m ag am n ak , m e r t az n em  felel m eg  a  v a ló 
ságnak , h a n e m  a z é rt is, hogy h item  sz ilárd  a la 
p o n  -  I s te n  kegyelm es d ö n té sé n  -  ép ü ljö n  fel.

MEGHÍVÓ
1997. szeptember 13-án, 

szombaton de. 11 órakor lesz 
a Deák téri evangélikus templomban

ifi. Cselovszky Ferenc 
lelkész beiktatása.

Az istentiszteleten igét hirdet:
D. dr. Harmati Béla püspök.

A beiktatást végzi:
Szirmai Zoltán esperes.

Erre az alkalomra szeretettel hívunk minden ér
deklődő testvért.

Deák téri Egyházközség 
Presbitériuma

Örömmel és Isten iránti hálával értesítjük, 
hogy

AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZ ASZÓDI 
PETŐFI GIMNÁZIUMA 
ÚJ ÉPÜLETE elkészült.

Az iskola FELSZENTELÉSÉNEK ÜNNEPÉT

1997. szeptember 6-án, szombaton délután 3 
órakor tartjuk, melyre tisztelettel meghívjuk.

Ekkor tarajuk a TANÉVNYITÓ ÜNNEPÉLYT 
is az új gimnáziumban, melyen megemlékezünk

AZ ISKOLA ALAPÍTÁSÁNAK 270 ÉVES ÉV
FORDULÓJÁRÓL.

Az ünnepi istentiszteletet és a felszentelés szol
gálatát D. dr. Harmati Béla püspök végzi.

Szeretettel várjuk erre az ünnepélyre az egyko
ri aszódi diákokat, a gimnazistákat is, a leányne- 
velősöket is.

D ö n tő  fon tosságú  ez m ég  ak k o r is, h a  a friss h it 
le lkes időszakában  re n d íth e te tle n ü l sz ilá rd n ak  
hiszem  m agam . Jó  h a  tu d o m , szilárd  és re n d ít
h e te tle n  egyedül csak Is ten  h űsége  irán tam . A z 
összes több i, am it sz ilá rdnak  hiszek, gyenge és 
ingoványos.

N em  v é le tlen , hogy b ű n b á n a t és m eg té ré s  sok  
nyelvben egym ás sz inonim ája. A  b ű n ö s  é le tfo ly 
ta tá s ra  m o n d  n em et, ak i m eg tér. K om olyan  v e 
szi Is ten  szavát, p a ran csa it, és aszerin t ak a r élni. 
D e  m enny ire  k ép es e rre ?  S ajá t e re jéb ő l se 
m enny ire . M ég  „m eg té rt e re jé b ő l” se. N em  
jo b b , m in t volt. C sak  tu d ja , hogy K risz tus igaz 
vo lta  o lyan  te ljes  és o lyan  sok, hogy nek i is ju t  
be lő le . C sak  anny ira  igaz, am enny ire  K risz tus 
igazsága az övé. É s  sohasem  áll m eg  a sa já t lá 
b án . M ind ig  Is te n  kegyelm éből él. M e rt b á rm i
lyen rég en  hívő is, v á lto za tlan u l Is ten  kegyelm é
re  szorul, m in t ahogy m indig , m in d en  em b er, 
m in d e n ü tt Is te n  kegye lm ére  szorul. így  m a ra d  a  
m eg té rt e m b er bűncjs és igaz egyszerre . T ö k é le 
te s  és b ű n te le n  p ed ig  m ajd  a m en n y b en  lesz.

M á té  evangélium a 4. fe jeze téb en  így szó lít fe l 
Jézus: „ Térjetek m eg, m ert e lközelíte tt a m en n yek  
országa. ” F o n to s  lá tn u n k , hogy ak i köze led ik , az 
n em  az  em b er, h an em  az Is ten . E lk ö ze líte tt. 
E g észen  közel jö tt. E z  a  közelség  ad  o k o t, a la 
p o t, le n d ü le te t a  m eg té résre . Vagyis: n e  azé rt 
té r jü n k  m eg, hogy közel k e rü ljü n k  Is ten h ez . H a 
nem : azé rt té r jü n k  m eg, m e rt Is te n  egészen  k ö 
zel jö t t  hozzánk . E b b e n  az összefüggésben  azt 
je len ti a  m eg té rés , hogy v áro m , szívesen fo g a
dom , am it a kö ze ljö tt Is te n  hoz  n ek em . M o zd u 
lok, d e  n em  visszafelé, h an em  e lő re . A  hozzám  
k ö ze led ő  Is te n  felé . E n n e k  a  m eg té ré sn ek  n incs 
vége. M ilyen a  m e g té rt em b er?  A  m e g té rt e m 
b e r  m ind ig  várakozva nyú jtja  ki a k ezét, ny itja  ki 
a  szem ét az  é rk ező  Is te n  felé . V árja , hogy ta lá l
kozzon  vele  és része  legyen ab b an , am it I s te n  
h o zo tt. A  m e g té r t e m b e r ny ito tt. A  jövő  fe lé  nyi
to tt. A z  é rk ező  Is te n  felé  ny ito tt. M in d en  v á lto 
zás a z é rt tö r té n ik  az é le téb en , m e rt k özel jö t t  
hozzá  az Is ten . E zzel a m eg térésse l, ezzel a fo 
lyam atta l, ezzel a  szü n te len  érkezésse l a já n d é 
kozzon  m eg  m in d n y á ju n k a t Isten .

Szabóné Mátrai Marianna

Túrmezei Erzsébet

L E F E L É  TA R TU N K ?

Lefelé tartunk, mondják rólunk az emberek, 
ha fakul a szemünk fénye és hangunk megremeg. 
Sajnálkozó mosolyt is meg-megfigyelhetünk, 
mikor kihagy néha az emlékezetünk.
De bánkódjam miatta? Az óra lepereg 
s vár az ország, ahol senki sem lesz öreg!

Lefelé tartunk, mondják. Lépteink lassúak, 
óvatosak. Nem várnak derűs, fényes utak.
Halkabb a szó csengése, nehezen halljuk már, 
és veszít melegéből a kedves napsugár.
De bánkódjam miatta? Ha dermeszt a hideg, 
vár az ország, ahol senki sem lesz öreg.

Lefelé tartunk, mondják. De biztatón ragyog felénk 
Isten mosolya: Ne fé(j, pajzsod vagyok!
Fáradt gyermeket hordoz az erős égi,kéz.
Szólít Szava színarany és édes mint a méz.
Mit bánkódjam, ha szívem Isten állítja meg, 
s vár az ország, ahol senki sem lesz öreg!

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 ország, ahol senki sem lesz öreg!

A Miskolci Evangélikus Gyülekezet 
egyhangúlag megválasztott lelkipásztorait
SÁNDOR FRIGYES gyülekezeti lelkészt és

SÁNDORNÉ POVAZSANYECZ IRÉN 
GYÖNGYI másodlelkészt

1997. szeptember 6-án, szombaton du. 3 órakor
istentiszteleten és ünnepi közgyűlésen iktatja be

SÁRKÁNY TIBOR esperes.
Erre az alkalomra szeretettel váija a gyülekezet 

az érdeklődőket.
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Szeretnék ismeretlen erdőkben barangolni, 
őserdők vad folyóin csónakázni, 
jégcsákánnyal, kötelekkel megmászni 
megközelíthetetlen gleccsereket.
Szeretnék kiásni 
rég eltemetett várakat, 
felkutatni
ismeretlen indián törzseket.
Szeretnék felfedező lenni.
Istenem,
Te is titokzatos vagy.
Felfedezhetlek Téged is?

V i s s z a t é r ő  k a l a n d o z á s
Isten iránti hálával a szívemben 

érkezem haza mindig egy-egy útról 
az arab világból. Ezen a nyáron is si
került állami ösztöndíjasként 5 hetet 
eltöltenem a Tuniszi Egyetem inten
zív nyári arab nyelvtanfolyamán.

Azért örülök ezeknek az utak
nak, m ert segítenek szinten tartani 
a Kuvaiti Egyetemen 1 tanév alatt 
megszerzett és az előzőekben álta
lános iskolában megalapozott arab 
tudásomat. Furcsa nosztalgia 
visszatérni évenként az arab, iszlám 
világba. Mindig m egdöbbent egy-

egy élmény, amely arról szól, hogy 
az én korosztályom egy részét 
mennyire nem tan íto tták  meg a ke
resztyén gondolkodásm ódra, eset
leg meg sem keresztelték. Ezt él
tem  át, am ikor egy társam  a keresz
tyén világból 5 nap arab tartózko
dás után á tté rt az iszlámra. Hol 
vannak azok, akik 25 éves koráig 
nem  beszéltek neki Jézus Krisztus
ról, nem te ttek  tanúságot életükkel 
és cselekedeteikkel Róla? És hol az 
én felelősségem, aki 5 nap alatt 
nem  tudtam  pótolni 25 év hiányos-

A  B É K E S S É G
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ságát? Im ádkozzunk együtt, azo
kért a fiatalokért, akik lelkészeik
től, tanítóiktól, barátaik tó l és szüle
iktől nem  kaptak  tanúságot arról, 
hogy mit je len t keresztyénnek len
ni, m it je len t Jézus Krisztus kegyel
méből élni, m it je len t Jézus Krisz
tus szerete té t közvetíteni.

Az Isten bocsássa meg nekünk, 
amit meg kellett volna tennünk és 
nem tettük meg ezekért a társain
kért!

Erős vár a mi Istenünk!
Fischl Vilmos

IGAZ MESÉK

„Túllátni a látóhatáron”
Egy dél-amerikai misszionáriusról mesélik, hogy 

megpróbálta lefordítani a Bibliát a bennszülöttek 
nyelvére. Egyes szavak lefordításakor azonban gond
ja akadt, ugyanis nem talált megfelelő jelentésű szót a 
bennszülöttek nyelvén. Hyen volt például a „remény
ség” is. Egyszerűen nem talált olyan kifejezést, amely- 
lyel körülírhatta volna a szó értelmét.

Egyszer aztán szomorú dolog történt. A falu lakói 
egy kisgyermek temetésére gyűltek össze. A jelenle
vők mind hangosan zokogtak megrendültségükben. A 
lelkész mégis megőrizte nyugalmát, és csendben állt a  
sír mellett. Ez feltűnt az egyik fiatal pápuának és 
megkérdezte: „Hát te miért nem zokogsz?" A misszio
nárius így felelt: „ Tudod, én hiszem, hogy az Úristennél 
egyszer újra együtt lehetünk elhunyt szeretteinkkel, így 
ezzel a kisgyermekkel is. E z az én meggyőződésem!” A  
fiatalember meglepetten kérdezte: „Akkor te átlátsz a 
látóhatáron?” A misszionáriust szíven ütötték ezek a 
szavak. Hirtelen megvilágosodott előtte nem egy szó, 
de egy egész mondat, mellyel a „reménység” lényegét 
megmagyarázhatja a pápua bennszülötteknek: A  re
ménység ugyanis nem más, m int a határokon keresztül, 
„túllátni a látóhatáron”.

KÖSD ÖSSZE!

Az 1-től 39-ig számozott pontokat összekötve egy 
bibliai jelenet képe rajzolódik ki előttünk. Tbdod-e, 
hogy melyik történetről van szó?
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„TUDOD-E...”

milyen lám pást 
használhatott Jézus?

Az ásatások során rengeteg agyaglámpa került fel
színre, melyeken nyomon követhető ennek a nagyon 
fontos használati tárgynak a fejlődése. Kezdetben 
egészen egyszerű agyagtál jelentette a lámpát, melybe 
olajat öntöttek, és kanócot lógattak.

Később ezeket felváltották az egyre korszerűbb 
olajmécsesek. Jézus korában ezek úgy nézhettek ki, 
ahogy a képen is látható. A  zsidó házakban szokás 
volt, hogy a mécses egész éjszaka világított. A  „kial
vó mécses” képe jelképes értelmévé vált az elmúlás
nak. Jézus is többször említi példázataiban a lám
pást. Egy alkalommal nemhogy egy, de tíz lámpásról 
beszélt.

Tudod-e, hogy hol van mindez megírva? Keresd 
meg és olvasd el ezt a példázatot a Bibliában.

HUMORZSÁK

Kovácsnak szörnyeteg főnöke volt, de ő jó  keresz
tény, mindig ezt mondogatta:

-  Minél gorombább hozzám a főnök itt a földön, 
annál boldogabb leszek a másvilágon.

Ez egyszer visszajutott a főnök fülébe:
-  Micsoda? A  Kovács általam akar bejutni a 

mennybe? Csak azért se leszek hozzá ezentúl gorom
ba!

*

-  Éjjel álmomban a piacon jártam  -  meséli szegény 
Ali a dervisnek - ,  és rengeteg datolyát láttam.

-  H a adsz tíz piasztert -  mondja a dervis megfej
tem  az álmodat.

-  O, bölcs dervis! -  sóhajt fel szegény Ali. -  Te is 
tudhatod, hogy ha nekem tíz piaszterem  lenne, 
nem  álmodtam, hanem  ettem  volna azokat a da to 
lyákat!

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

Egy festőt egyszer arra kértek, 
nüzotfa le a békességet.
A feladat egyszerűnek látszott, 
s ő nyomban neki is látott.
Rajzolt tengert, széltől mentesen, 
rajta egy h^jót, mely állt csöndesen. 
Utasa mind lusta álomba merült... 
s a kép összegyűrve a szemétbe került. 
Nem békesség volt a papíron, 
hanem szélcsend és unalom.
Aztán újabb rajzba kezdett, 
s egy szundító öreg bácsit festett 
De békességet nem ábrázolt ez sem, 
nekiállt hát, hogy tovább keressen. 
Rajzolt virágot, csöndes téli tájat, 
békésen legelésző birkanyájat...
A papírkosár lassan tele lett, 
s közben be is esteledett.
Ám az este sem volt békés, 
messziről hallatszott a mennydörgés. 
Vihar közeledett, az ég rengett, 
a festő az ablaknál töprengett 
Nézte a szélben sodródó leveleket, 
a villámokat, mik átjárták az eget.
A ház előtti tölgy recsegve hajlongott,

kövér esőcseppek verték az ablakot.
A festő nem tudta, tovább hogyan legyen,
Istent kérte hát, hogy csodát tegyen.
Tekintete ekkor ismét a fára esett, 
s ott meglátta, amit egész nap keresett.
A fa egyik vastag benső ágán, 
úgy a fának szíve táján, 
a viharról szinte mit sem sejtve, 
ült egy madár, fejét szárnya alá rejtve.
Nyugodtan aludt, miközben zengett az ég.
Ez hát az igazi békesség.
„Uram, te megmutattad békességedet!”
-  szólt a festő, és nem tévedett.
Csodálatos isteni békesség ez, 
mit a viharban alvó madár jelképez.
A világ legyen bármily nyugtalan, 
ha szívünkben Isten békessége van.
Ő minden gondot vállára vesz, 
s bennünket szabaddá, békéssé tesz.
Az Ő békessége tökéletes, 
minden félelemtől mentes.
Nekünk szádja ezt a békességet, 
s tőlünk csak egyet kén engedelmességet.

Sék Gusztáv

Im ádság egy százfrankos bankjegy előtt
Soha nem értékelhetjük eléggé a 

pénzt, mert a munka, amelyet képvisel, 
vérbe és verítékbe került

Ugyanakkor félelmetes: szolgánk le
het, de tönkretevőnk is.I

„Gazdagságtok megrothad, ruhátokat 
moly emészti! Aranyotok, ezüstötök meg
rozsdásodik! Rozsdája vád lesz ellenetek és 
megemészti testeteket, mint a tűz! Még az 
utolsó napokban is (ítéletet hozó) kincseket 
gyűjtöttetek magatoknak Lám a munka
bér, amelyet a földjeiteket learató munká
soktól visszatartottatok az égre kiált, s az 
aratók jajszava a seregek Urának fülébe 
ju t” (Jak. y  2-4).

,Adjátok el, amitek van, és osszátok ki 
alamizsnaként. Készítsetek magatoknak 
ki nem merülő erszényeket, kifogyhatatlan 
kincset a mennyben, ahol a tolvaj hozzá 
nem fér, és moly meg nem rágja. Ahol a 
kincsed, ott a szíved is.” (Luk. XII, 
33-34). *

Vess egy pillantást e bankjegyre, 
Uram. Félelmet kelt bennem.

Ismered a történetét és ismered tit
kát.

Milyen súlyos az...
Lenyűgöz, pedig nem beszél.
Nem mondja el soha, miféle titkokat 

rejteget ráncai között...
Nem árulja el soha, mennyi küszkö

dést, fáradságot jelent
Emberi verejték itatja át,
Megcsúfolt méltóság, csalódás és em

beri vér foltjai szennyezik.
Az ember munkájának súlyos terhe

gazdagítja; azt hordja magában, az biz
tosítja értékét.

Milyen nehéz, Uram, milyen súlyos...
Hatalma alatt élek s félek tőle.
Lelkiismeretét holtak emléke terheli:
Annyi „szegény ördög” pusztult el 

miatta,
Hogy megszerezze, birtokolja bár 

csak pár órára is,
Hogy általa némi boldogsághoz, 

örömhöz, gyönyörhöz: élethez jusson.

Hány kézen mehetett ■ keresztül;' 
Uram?

És mi mindent tehetett hosszú, néma 
útján?

Fehér rózsával bókolt a boldog meny
asszonynak.

Vele fizették ki a keresztelési cukrot, 
s táplálták a rózsás arcú kisbabát,

Vele vették a kenyeret a család aszta
lára.

Öregek csöndes örömét, fiatalok vi
dám nevetését ő engedte meg.

Az életmentő orvos tiszteletdíjára őt 
használták fel,

Tknuló diákok könyveit szintén ő fi
zette ki,

S az eladó leányt ő ruházta fel.

De küldtek árából búcsúlevelet is.
S fizetett, ha kellett, azért, hogy 

megöljék még ,anyja méhében az élő 
magzatot.

Érte mérték mindig a részeget nevelő 
szeszes italokat,

\

Tiltott filmeket vetítettek gyermekek 
kárára; ízléstelen lemezt vele nyomat
tak.

Tblvajokat nevelt a felnőttekből, s 
rossz útra vitte az ifjakat.

És koporsódeszkáért, gyilkoló fegyve
rért is vele fizettek...

Örvendetes titkaiban
És fájdalmas titkaiban.

Felajánlom néked, Uram, e százfran
kos bankót!

Megköszönöm tisztelettel az örömöt 
s azéletet, melyet' éddigadott,' 1 ;1Jli 1
_ S bocsánatod kérem a . számtalan 

rosszért, amit okozhatott.
De legfőképpen mégis felajánlom 

neked, Uram, minden emberi munka, 
minden emberi küszködés és fájó kín
lódás fejében, aminek jelképe a földön 
és ami egy nap végül is megronthatat- 
lan valutává válik, amelyet majd Te vál
tasz be az örökké való életre... 
Michael Quoist:
Itt vagyok, Uram! 
című könyvéből

JUBÁL ’97 könnyűzenei 
fesztivál Gödöllőn 

1997. szeptember 6-án, 
szombaton de. 10 órától. 

(Csak egynapos lesz!)

Testvéri levélváltás
Az alábbiakban -  a szerzők engedélyével, sőt kéré

sére -  két levelet és egy dokumentumot közlünk. De 
hogy ezek az írások a mai olvasó számára érthetők le
gyenek, legalább röviden fel kell idéznünk az előzmé
nyeket, a történeti hátteret:

1984 nyara. Az Evangélikus Világszövetség Buda
pesten készül megtartani VII. nagygyűlését.

1984. jú lius 10-én. Dóka Zoltán hévízgyörki lelkész 
a németországi Kuchenből Nyűt levelet küld a Világ- 
szövetség Végrehajtó Bizottságának. Segélykiáltás ez 
egyházunk ügyében a világ evangélikusságához.

1984. augusztus 21. Dóka Zoltán újra itthon.
1984. szeptember 2. Az Evangélikus Életben meg

jelenik -  Keveházi László neve alatt -  a Meg- 
teologizált árulás című cikk.

1984. szeptember 20. Dóka Zoltán helyreigazítást 
kér az Evangélikus Élet szerkesztőségétől. Helyreiga
zítását nem közük.

1989. április 30. Az Evangélikus Életben megjele
nik a Déli Kerület elnökségének (dr. Frenkl Róbert 
és dr. Harm ati Béla) április 17-én kelt nyilatkozata 
Dóka Zoltán rehabiütációjáról. Ebben -  egyebek 
m ellett -  ezt írják: „ ...az Evangélikus Élet című lap
ban 1984. szeptember 2-án ,Megteologizált árulás’ cí
men olyan cikk jelent meg, amely téves információ
kon alapult, és nyilvános sértegetéseket tartalmazott. 
Ezt a cikket az újság Keveházi László aláírásával kö
zölte, aki azonban nem tudott az írás tartalm áról és 
megjelenéséről.”

1989. jún ius. A Keresztyén Igazság 1-2. számában 
(58. k. lpk.) Dóka Zoltán válasz-nyilatkozatában, 
amelyet az Evangélikus Élet szintén nem  közölt, meg
indokolja, hogy miért utasította el a rehabilitációt: az 
em ütett cikkről pedig ezt írja: „Keveházi László espe
res levélben közölte velem, hogy a Pest megyei lelké
szek nevében írt és az ő aláírásával közölt cikk tartal
máról is, megjelenéséről is tudott. Viszont eüene nyil
vánosan a mai napig nem tiltakozott.”

Eddig az előzmények, s bennük a kor képe, a sok 
tekintetben még ma is ható koré, melyben az igazság 
és a szeretet egyaránt sérült. Közben emberi kapcso
latok romlottak, romlanak meg, mérhetetlen szenve
déseket okozva, sajgó sebeket ütve. Vannak sebek, 
amelyeket csak az igazság kimondása és a szeretet 
reflexe, a bocsánatkérés és a megbocsátás együtt tud 
gyógyítani -  Isten ajándékaként. -  Ez a két levél en
nek a jele.

*

Az első levél: Keveházi Lászlótól Dóka Zoltánnak:

Kedves Zoli,
a legszemélyesebb ügyben kereslek. A m i 13 éve na

gyon hiányzik, az barátságod és beszélgetéseink. A m i ez 
ügyben legjobban fáj, hogy m i ketten ellenkező oldalra 
kerültünk.

A z életem múlik, nem szeretnék úgy elmenni, hogy 
nem rendeztem Veled -  az újságban megjelent soraimon 
túl is -  személyesen a dolgomat. Ezért magyarázkodás, 
mosakodás vagy vita nélkül egyszerűen arra kérlek: bo
csáss meg nekem.

E z a levelem szívemből fakadt, nem m ások ráhatásá
ra. A zt is tudom, hogy a régi kapcsolatot nem erőltethe
tem. Egyszerűen, testvéri szívvel és Isten előtt rendezni 
szeretném Veled, amivel megbántottalak, és ártottam.

Szeretettel ölel: Laci
K. 97. 04. 01.

*

A  második levél: Dóka Zoltán válasza:

Bag 1997. április 7.

Kedves Laci!
Szívedből fakadt leveledet örömmel olvastam. Termé

szetesen megbocsátok, sőt m ár régen megbocsátottam. 
13 éve várom, hogy ezt kimondhassam, leírhassam Ne
ked. Köszönöm, hogy m ost megtehettem. Kérlek, Te is

bocsásd m eg ha a harc hevében valamivel megbántot
talak.

Barátságunk valóban nagy sérelmet szenvedett. De ta
lán még megerősödhet a kapcsolatunk, ha őszintén meg 
tudjuk beszélni a közénk zuhant történelmet.

Bizonyára jó  hatású lenne, ha az egyházunk nyilvá
nossága előtt történt konfliktusunkat nem csak a szí
vünkben és egymás között oldanánk fel, hanem a nyil
vánosság előtt is. Számomra ez szükséges is lenne az ügy 
teljes lezárásához. Valamilyen közös megnyilatkozásra 
gondolok. Kérlek, tégy javaslatot, miképpen tegyük.

Magam is készülök az elmenetelre. Kapok is erre bő
ven jelzéseket Istentől. De csak még nagyobbnak látom  
a legfőbb jel, a kereszt jelentőségét. Nemcsak m int teoló
giai gondolkodásom középpontját, hanem készülődé
semben is az egyetlen kapaszkodót, vigaszt és reménysé
get. Tudod: ave crux spes unica! A latta elférünk m ind
nyájan.

Még egyszer köszönöm  a leveledet.
Szeretettel ölellek: Zoli

így is lehet!
*

Végül, álljon itt -  megkésett dokumentumként -  
Dóka Zoltán Helyreigazítása:

HELYREIGAZÍTÁS
Az Evangélikus Élet szeptember 2-i számában 

megjelent „Megteologizált árulás” című cikk több té
ves információt tartalmaz. Ezek közül a legfontosab
bakat az alábbiakban szeretném helyreigazítani:

1. Külföldi utamról augusztus 21-én tértem  haza. 
Erről Keveházi László esperes urat 22-én este telefo
non, Káldy Zoltán püspök urat 23-án kelt levelemben 
értesítettem . így az a megállapítás, hogy „a mai napig 
nem  tértek vissza”, rám vonatkozólag már tíz nappal 
a lap megjelenése előtt sem volt helytálló.

2. Az LVSZ vezetőségéhez írt nyílt levelemben nem 
írtam azt, hogy „az Újszövetségben a ,diakónia’ szó

alig fordul elő, tartalm a periférikus”. Azt sem írtam, 
hogy „a szó jelentése az asztalok körüli szolgálatnál 
kezdődik é% Jézus kereszthalála szolgálatánál é r vé
get”. A  kérdéses helyen ezt írtam: „közismert, hogy a 
,diakónia’ az Újszövetségben nem  centrális teológiai 
fogalom, sem a szinoptikusoknál, sem a jánosi és páli 
irodalomban. M ár maga ez a tény is kérdésessé teszi, 
szabad-e egy teológiai koncepciót, amely kifejezetten 
és hangsúlyozottan .biblikus’ akar lenni, egyetlen pe
riférikus újszövetségi fogalom ra építeni. M ég fonto
sabb feüsmemi, hogy a ,diakónia’ az Újszövetségben 
formális forgalom, amely egészen különböző tartal
makat vehet fel magába az asztalnál végzett szolgálat
tól Jézusnak az életét sokakért váltságul adó szolgála
tig. De éppen ezért fennáll a veszély, hogy valaki e kü
lönböző tartalm akat teológiailag inkonzekvens, sőt il
legitim módon összekeveri és azonos kategóriába so
rolja. Éppen ez történik véleményem szerint a diakó- 
niai teológiában.” Vagyis nem  a szó gyakoriságát vita
tom (főnévi és igei form ában összesen 98-szor fordul 
elő), hanem  azt állítom, hogy nincs olyan centrális je
lentősége az Újszövetségben, m int a diakónia teoló
gia állítja. Nem  olyan alapvető, m int pl. az „Isten or
szága”, a „megigazulás”, a „kegyelem”, az „evangéli
um ” fogalmai. A zt sem mondom, hogy a tartalm a pe
riférikus, hanem  azt, hogy a tartalm a sokféle lehet. 
Egyszer nagyon is jelentős (v. ö. pl. M K  10,45), más
kor teológiailag jelentéktelen (v. ö. pl. M k 1,31). Min
denképpen alkalmatlan arra, hogy az Újszövetség 
egész teológiáját, vagyis mindazt, am it az Újszövetség 
Istenről mond, kifejezzük vele. Kizárólagossá tétele 
beszűkíti a bibliai horizontot.

3. Sohasem mondtam, hogy „könyvem megírásában 
a diakóniai teológia segített.” Ezt Káldy püspök úr 
m ondta néhányszor a lelkészek előtt. Ő  írta bele köny
vem előszavába többek között ezt a m ondatot is: „sze
retném  diakóniai teológiánkat is gazdagítani .Márki 
megközelítésben’.” Számos más helyen is beleírt, ill 
megváltoztatta az én szövegemet, tiltakozásomat pedig

Fnhjtntáx a 3. oldülotl



„...HOGY SZÓT ÉRTSÜNK EGYMÁSSAL’

A metodista egyház
A  világon sáhles körben elter

jedt metodista jellegű egyházak 
(mintegy 58 milliós létszámmal) 
a 18. század angliai, Wesley János 
által vezetett ébredésből indultak 
ki. Nagyobb létszámú metodista 
egyházakat leginkább az angol 
nyelvterületeken találunk; az eu
rópai kontinensen (Nagy-Britan- 
nián kívül) 4 püspöki kerület lé
tesült, Dél-Európában független 
metodista egyházak alakultak.

Magyarországon 11 lelkész lát
ja el a gyülekezetek lelkigondo
zását, 60 helyen tartanak rend
szeresen istentiszteletet, 1900 a 
gyülekezetekhez tartozók létszá
ma, 1300 a gyülekezeteken kívüli 
rendszeres lelkigondozottak szá
ma (börtönökben, szociális és fo
gyatékosotthonokban, gyermek- 
és ifjúsági intézetekben stb.)

Az egyházi, istentiszteleti élet a 
különböző m etodista egyházak
ban nagyon különböző módon 
alakult. Ébredési mozgalomból 
keletkezett egyházi közösségek
ről lévén szó, a liturgiái formák 
tekintetében nagymérvű szabad
ság jellemzi a közösségeket, és 
az istentiszteleti form ák legin
kább a helyi igények szerint ala
kultak ki.

A  magyar egyház istentisztele
tei egyszerűek: legmarkánsabb 
része az igehirdetés, de a gyüle
kezetekben szívesen és sokat 
énekelnek is. A  vasárnapi főis
tentisztelet kivételével szinte 
minden alkalommal imaközös
séget is gyakorolnak, elterjedtek 
azok a formák, ahol az ige körül 
beszélgetés is kialakul, bizony
ságtételek hangzanak el.

A  gyülekezetekben m indenütt
V_________________________

igyekeznek kisebb, lelkigondo
zói csoportokat létrehozni. Az 
ezekben kialakult személyes kö
zösség képezi a gyülekezeti közös
ség dinamikáját, hajtóerejét. A 
nagyobb létszámú egyházakban 
m indenütt diakonissza-egyletek, 
diakóniai közösségek is alakul
tak, amelyek főképpen a külön
böző szeretetszolgálatok végzé
sére szerveződtek.

Liturgikus öltözékeink nincse
nek. Laikus egyház szeretnénk 
maradni, vagyis az egyetemes 
papság tanítását komolyan véve 
kerülni szeretnénk mindenfajta 
megkülönböztetést a lelkészi és 
nem-lelkészi testvérek között. 
Lelkészeink civilben végzik szol
gálatukat. Gyülekezeti helyisé
geink is egyszerűek, a közösség 
házait igyekszünk kialakítani, 
amelyek általános ismertetőjele a 
(rendszerint corpus nélküli) ke
reszt.

Ez tükröződik két legelterjed
tebb szimbólumunkban is: az 

amerikai konti
nensen elterjedt 
kereszt az azt kö
rülölelő láng jel
képével, Európá
ban ismertebb a 
meghasonlott vilá
got összetartó ke
reszt szimbóluma. 
A diakóniai, szoci
ális tevékenység 

alapvető bázisai a gyülekezetek. 
M inden gyülekezetben folyik -  
különböző területen és term é
szetesen igen különböző erővel 
-  diakóniai szolgálat. Az utóbbi 
időben különösen a hátrányos 
helyzetű felebarátaink között, a

cigány kolóniákban folyik ez a 
szolgálat, ahol a legelemibb tisz
tálkodási szokások megtanításá
tól kezdve a ruha- és élelmiszer
osztáson keresztül szinte min
denre szükség van. Idős és egye
dülálló testvéreink számára tár
sasotthonokat alakítottunk, illet
ve alakítunk ki.

Gyermekeink hitoktatása a 
gyülekezetekben folyik. Az ifjú
ság tanításának alkalmai a kü
lönböző ifjúsági órák, táborok. 
Gyülekezeti tagjaink számára 
hároméves tanrend szerint úgy
nevezett laikusképzést folyta
tunk, amelynek immár évtizedes 
hagyománya van.

A  metodista egyházak egyik 
világszerte elterjedt és jellemző 
vonása az ökum enikus közösségre 
való törekvés a többi keresztyén 
egyházakkal. Ebben az a felis
merés vezet bennünket, hogy a 
különböző tanításbeli vagy ke- 
gyességi hagyományok nem  vá
laszthatnak el bennünket egy
mástól, ha hitünk centrumában 
egyek vagyunk: ez pedig a Krisz
tus kereszthalálának és feltám a
dásának megújító öröm üzenete 
és az Isten- és em berszeretet 
egyetemlegesen elkötelező pa
rancsa, mint a „legfőbb paran
csolat”. Ezek a közös keresztyén 
értékek testvérekként kötnek 
össze bennünket; m inden egyéb 
dologban pedig engednünk kell 
egymásnak, hogy „gondolkod
ju n k  és gondolkodni hagyjunk”.
A  különböző felfogások nem  te
hetik kisebbé a bennünket meg
váltó egy Ú r Krisztust, és az O 
bennünket egyesítő szándékát.

Hecker Frigyes
________________ J

Aki így szerette hazáját
Kapem aum ban, az idősek otthonában lakott. Tóth 

Károly ny. budapesti tanár a feleségével és sógorával. 
Meghalt a felesége, sógora meg elhagyta. M agára ma
radt. Fiai, aki. A usztráliában lakik, egy évig ostrpf^qlf^,, 
kérésével, hogy költözzön ki hozzá. M egnagyobbítot
ta házát. Külön lakosztályt épített számára. Ő ellen
állt egy évig. A ttó l való félelmében, hogy mi lesz vele, 
ha meggyengül az egészsége, rászánta m agát a hosszú 
útra s hazája elhagyására. D élután utazott fel Buda
pestre 2 nagy bőrönddel, s a R áday u.-i ref. vendég
szobákban szállt meg, m ert m ásnap reggel indult a re
pülőgépe. Este írt még nekem  egy lapot, melyben új
ra megköszönte, hogy évekig gondját viseltem. Ezen a 
lapon azt is közölte velem, hogy m egállapodott azzal 
a sírkövessel, aki feleségének a sírját rendezte s aki a 
sírkőre rávéste a nevét, hogy vésse rá, hogy meghalt, 
amikor elhagyta hazáját.

M ásnap délben m egkaptam ezt a lapot. 2 óra múl
va telefonon közölte velem a szálló gondnoknője, 
hogy Tóth Károly bőröndjei között állva várt a taxira, 
összeesett és meghalt. D öbbenetes volt ez a hír. M eg
történt, amit évtizedeken át tanított, m int magyarta
nár: „ITT élned ^ha lnod  kell!” H azája nem  engedte 
el. H azáját nem  hagyta el.

Hernád Tibor

A nyíregyházi ÉLIM  Evangélikus Egészségügyi 
Gyermekotthon a lipcsei „K inderfreunde” Egyesület 
tám ogatásából és a finnországi kajaani gyülekezet 
adományából új Opel A stra Caravan személygépko
csit vásárolhatott.

A Gyermekotthon köszönetét m ondott Haase 
Schirm acher úrnak, a  „K inderfreunde” Egyesület el
nökének és a finnországi kajaani gyülekezet vezetői
nek a kapott segítségért.

Folytatás a 3. oldalról
elutasította. Ennek ellenére sohasem tagadtam , hogy 
a diakónia fogalma fontos szem pontot ad az egyház 
küldetésének átgondolásához. Viszont az évek során 
egyre világosabb lett előttem , hogy ez a szempont 
mennyi tévedési lehetőséget rejt magában. Például 
azt, hogy az egyház szolgálatát egy bizonyos teológiai 
és praktikus szisztémába rögzítsük és azt kizárólagos
sá tegyük.

4. A cikk harm adik bekezdése azt állítja, hogy én 
Káldy püspök úr „életét megrágalmaztam”. Ezzel 
szemben az igazság az, hogy nyílt levelem egyáltalán 
nem foglalkozik Káldy püspök úr életével, hanem 
csupán püspöki tevékenységét kritizálja.

5. A  cikk negyedik bekezdése szerint „a levél írója 
tám adja püspökünk, pontosabban a magyar evangé
likus egyház elnökjelöltségét, kérdésessé teszi egyhá
zunk életét, sőt létét.” Ez olyan rosszhiszemű feltéte
lezés, amelynek a levélben semmi tám pontja nincsen. 
Egyébként nem  egyházunk, hanem  csak Káldy püs
pök úr pályázott az elnöki tisztre, de nyílt levelemben 
az elnökválasztásról egyetlen szó sem esik. Nem egy
házunk életét, létét teszem kérdésessé a levélben, ha
nem olyan jelenségekre és tendenciákra utalok, am e
lyek egyházunk életét veszélyeztetik. Nem „időzített 
bom ba” volt tehát a levelem, hanem  segítségkérés 
azoktól, akik a világ lutheránus egyházainak mai, 
égető kérdéseit megbeszélni, megoldáshoz segíteni 
gyűltek össze Budapesten. Ezért kellett most és nem 
máskor segítséget kérni. Tálán a dél-afrikai egyházak 
belső problém áinak felvetése is „időzített bom ba” 
volt?!

6. Alaptalan a következő gyanúsítás is: „sokunknak 
az az érzése, hogy ezt nem egyedül tette, m intha töb
ben is segítettek volna neki”. Az igazság az, hogy sen
ki, még feleségem sem tudott szándékomról, hogy a 
felelősséget is egyedül vállaljam.

7. A  cikk többször is elm arasztal -  főként az ötödik 
bekezdésben -  am iatt, hogy „a levél külföldön szüle
tett”.

Ez a vád azért téves, m ert összekeveri a politikai és 
az egyházi szférát. A  „külföld” politikai fogalom. Ha 
Hévízgyörkről írtam  volna Genfbe, politikailag az is 
„külföldi” levél lett volna. D e én nem  a magyar állam
vezetésnek írtam levelet Németországból, hanem az 
LVSZ vezetőségének a lutheranizm üs „belföldjén”. 
És ha m ár a cikk „árulás”-ról beszél: az lett volna ép
pen árulás, ha belső egyházi, teológiai kérdések meg
oldásához az államhatalom segítségét kértem  volna. 
Nem m intha az állam nem  tudhatna az egyház belső 
dolgairól. Ezért küldtem  meg a nyílt levelet informá
cióként Miklós Im re állam titkár úrnak is. D e nem 
kértem  a segítségét. 0  válaszolt levelemre -  az LVSZ 
vezetőségétől eltérően - ,  és hazatérésem  után magá
hoz kéretett. Beszélgetésünkben kifejezte, hogy az 
ügyet belső egyházi ügynek tekinti, és nem  kíván be
leavatkozni. Ezt az álláspontot teológiailag is csak he
lyeselni lehet, és megfelel a vallásszabadság alkotmá
nyos elvének.

8. Amit a cikk egyházi szolgálatomról, annak lehe
tőségeiről és alakulásáról ír, nem  tartozik a tárgyhoz. 
Nyílt levelemben tudatosan el is kerültem  ezt a kér
dést. Emlegetésével a cikk hamis vágányra akarja te
relni az általam felvetett tárgyi kérdéseket, amelyek
nek szabad és őszinte megbeszélése -  velem, vagy nél
külem -  égető belső feladata egyházunknak.

9. Nyílt levelemet nem  egyházunk népéhez, hanem 
az LVSZ vezetőségéhez intéztem. Kár, hogy a cikk az 
Evangélikus Életben jelent meg, és olyanok olvassák, 
akiknek túlnyomó többsége nem ismeri az ügy hátte
rét, még kevésbé nyílt levelemet. De ha m ár itt jelent 
meg, akkor illett volna levelemet pontosan idézni, és 
a tényeket valósághűen közölni. A  cikk bántó stílusát 
szeretettel elviselem. Néhol az érthetetlenségig laza 
fogalmazását sajnálom. A  cikkírót -  bár ő többek ne
vében elítélt és tőlük „elszakadt” valakinek minősít 
(testvérnek egyszer sem nevez!) - ,  továbbra is testvé
rem nek tekintem, és szeretettel köszöntőm

Dóka Zoltán 
Hévízgyörk, ,1984. szeptember 20.

Evangélikus Élet 1997. szeptember 7.

Hű barátunk, az egyházi ének

Új sorozatunk célja, hogy gyüle
kezeti énekeinket, szerzőiket, élet
útjukat megismerjük, hogy kedvet 
kapjunk ezáltal is a templomi, sőt 
az otthoni éneklésre is.

Luther jól látta, hogy az ének és 
zene milyen fontos segítője az egy
ház igehirdető és vigasztaló szol
gálatának: „Minden művészetet, 
különösen a zenét szívesen látom  
annak szolgálatában, A id  azt adta

és teremtette.” Gyakran szenvedé
sen, megpróbáltatáson keresztül 
vezet Isten, és éppen ezek által ta
nuljuk megérteni az Istent dicsőítő 
énekeket. Hála nélkül azonban 
nincs dicsőítő ének! Először a ma
gunk életére nézve kell eljutnunk 
annak felismerésére, amit 348. 
énekünk így fejez ki: „Mit Isten tesz 
m ind jó  nekem. Ezt vallom, bármi 
érjen. ” A  legnehezebb éppen a sa
já t életünkre nézve hálásnak lenni!

Akik az énekeskönyvünkben lé
vő énekeket egykor írták nem jár
tak könnyebb utakon, mint mi. 
Ezért igen hasznos számunkra, ha 
ismerjük az énekszerzők életét, 
szenvedéseit, megpróbáltatásait.

Az egyházi ének nem akar mást, 
m int felnyitni szívünket és értel
münket, hogy Isten hűségét megis

merjük -  és felnyitni ajkunkat, 
hogy ezt Istent dicsőítő énekben 
megvalljuk.

A  legnagyobb élmény a keresz
tyén ember számára Istennek éne
kelni és muzsikálni. Az egyházi 
ének nem ízlés, vagy hangulat kér
dése, hanem a Krisztusban feltét
len bízó, örvendező szív spontán 
megszólalása. így adok hálát Isten
nek és teszek bizonyságot a feleba
rátnak. Ez az éneklés kettős rugója!

Vessük fel a kérdést miért nem 
énekelnek sokan az istentisztele
ten? M iért némák Isten dicséreté
re? M ert tele van a szív keserűség
gel, elégedetlenséggel, szemrehá
nyással Isten felé! Hiányzik Isten 
szeretetének megismerése és a 
boldog bizonyosság: „Mit Isten 
tesz mind jó  nekem ...”

Jézus, boldogságom (357. ének)
Kezdetben kifogást emeltek az 

ének ellen, mondván, hogy a leg
többen, akik ezt a gyülekezetben 
éneklik „Istennek szemébe hazud
nak”. Ez az ellenvetés azonban 
alapjában véve más egyházi ének 
ellen is felmerülhet. Hiszen egyet
len olyan egyházi ének sincs -  még 
ha „hitvallás” jellegű is - ,  amely 
mindenki hitbeli állapotát tükrözi. 
Gondoljunk egy gyakran énekelt 
verssorra, az „Érős vár a mi Iste
nünkben”: „Kincset, életet, hit
vest, gyermeket: mind elvehe- 
tik ...”

Tisztában kell lennünk azzal, 
hogy az evangélikus egyházi ének 
sohasem volt egy szubjektív han

gulat, vagy élmény kifejezése, ha
nem  mindig üzenetet hordozott. 
Nem egy költői lélek, hanem a 
Szentlélek eszköze.

Énekünk tartalm a lényegében 
hasonlít ahhoz, amit Lavater 
(meghalt 1801) így fejezett ki: „Jé
zus és örömszerző, ez teljesen 
ugyanazt jelenti. Aki Jézust más
nak tartja, mint örömszerzőnek, az 
Evangéliumot másnak, mint 
örömhírnek, az sem Istent, sem 
Krisztust, sem a? evangéliumot 
nem  ismeri.”

Énekünk szerzője, Franck János 
jogász volt, de amellett művészi 
adottságát sem hanyagolta el. Vi
lági költeményei alkalmi versek.

110 egyházi éneket írt. Több éne
kéhez Crüger János szerezte a dal
lamot, így a mostani énekünkhöz 
is. Ez a dallam legszebben ragyog 
Bach motettájában, amelyet 1723- 
ban egy tem etésre írt.

Az ének mondanivalóját talán a
2. vers jellemzi legjobban:

„Száz vihar, ha támad,
M enedék vár nálad, Biztos olta

lom.
Bár megrendül minden,
Mellettem állsz híven Drága Jézu

som.
Légy velem, s nincs félelem.
Bűn, pokol hatalma ellen Karod 

megvéd engem. ”
Gáncs Aladár

„Bármi súlyosak rajtam a terhek..."
Egyedülálló asszonyok konferenciája Albertirsán

Társ nélkül élni, gyereket nevel
ni nehéz dolog. Akik ebben a ne
héz élethelyzetben vannak, kicsit a 
társadalom perem ére szorulnak. 
Két em ber helyett, egyedül kell 
biztosítani a kis család életét anya-1 
gi és lelki szempontból egyarát. Ez 
szinte lehetetlenné teszi a szórako
zást, a nyaralást.

Az este fáradtan hazatérő anya 
heáll a második műszakba: bevá
sárlás, főzés, mosás, vasalás. A  
gyerekekkel is foglalkozni kell: ki
kérdezni a leckét, meghallgatni mi 
történt aznap... D e jó  lenne egy
szer igazán kipihenni magunkat, 
felhőtlenül együtt lenni a gyerme
keinkkel, beszélgetni, játszani. De 
jó  lenne valakivel beszélni a gond
jainkról, nehézségeinkről!

Úgy látszik az Úristen meghall
gatta ezeket a sóhajokat, m ert 
olyan gondolatot ébresztett egyhá
zunk Női Bizottságának tagjaiban, 
ami őket egy konferencia létreho
zására késztette. Július első heté
ben 11 anyukával és, gyermekeik
kel vehettem  részt az Albertirsán 
rendezett együttléten. Gyermeke
ink másfél évestől 15 évesig min
den korosztályt képviseltek. Né
hány perc alatt összebarátkoztak 
és egészséges, vidám zajongással 
töltötték be a vendégházat.

Napjaink beosztása a követke
zőképpen alakult: reggeli után áhí
tat, ahol Ruth könyvének egy-egy 
részletével ismerkedtünk, három 
korcsoportban. Két csoportban a 
gyerekek beszélgettek a történet
ről. Az anyukák így zavartalanul 
hallgathatták Erzsiké nénit, Pintér 
Károlyné lelkésznő magyarázatait. 
Ezek az alkalmak rendszerint be
szélgetéssel végződtek. Ilyenkor 
tudtunk meg egymásról legtöbbet. 
Bizony nagyon nehéz sorsokat is
m ertünk meg. Fele-fele arányban 
voltak köztünk elvált asszonyok és 
megözvegyültek. Néha döbbenten 
hallgattunk s arra gondoltunk, 
hogy lehet ennyi nehézséget elvi
selni. R á kellett jönnünk, minden
kinek megvan a maga keresztje és 
senki nem  cserélne a másikkal.

Beszélgetés után egy-egy elő
adást hallgattunk. Pszichológusnő 
beszélt a csonka családban felnövő 
gyermekek problémáiról. Kinczler 
Irénke néni ism ertette velünk 
Petrőczi Kata Szidónia hányatott 
életét. Példaként állítva elénk, 
hogy a mélységből is lehet mindig 
az Úristenhez kiáltani. Roszik M i
hály lelkész és felesége -  akik ne
künk a vendégházat rendelkezé
sünkre bocsátották és csak szerény 
adományt fogadtak el a szeretet
otthon részére -  meséltek nekünk 
életükről, munkájukról, bizonvsá- 
got téve Isten segítő szereteteről. 
Egy alkalommal előadást hallgat
tunk a magyarországi szektákról és 
azok terjedéséről. Ezek hatása bi
zony veszélyezteti a mi gyermeke
inket is.

A  finom ebéd után, amit a sze
retetotthon kedves gazdasszonyai 
főztek nekünk, szabadfoglalkozás 
volt. A  nagy melegre való tekintet- 
tel a közeli gyógyvizű strand von-

zotta leginkább a mamákat és a 
gyerekeket. Jó volt nézni a kicsik 
jókedvű hancúrozását a m eden
cékben és a mamák mosolygó ar
cát, ahogy gyermekeik öröm ét fi
gyelték. Az árnyékba terített pok
rócokon bensőséges beszélgetések 
alakultak ki. Elm ondhattuk egy
másnak gondjainkat, tanácsolhat
tunk, vigasztalhattunk.

Az igazi vigaszt persze nem mi 
adtuk egymásnak, hanem azok az 
igék, amelyekkel a hét folyamán 
találkoztunk.

Az esti áhítatok után sétálhat
tunk, beszélgethettünk, sőt egy al
kalommal izgalmas vetélkedőben 
volt részünk. Egy alkalommal a pi
lisi ifjúság jö tt el, hogy nagyon

Az Evangélikus É let 1997. júni
us 29-i szamában beszámoló je 
lent meg a kufsteini em léktábla 
leleplezésének 60 éves évforduló
ján  a D eák téren  rendezett ün
nepségről, Kovács M ária tollából. 
A  Császártoronyban egykor ra- 
boskodók em lékét őrzi ez a m ár
ványtábla, melyet 1937-ben az ak
kori D eák téri Leánygimnázium 
lelkes ifjúsága és tanári kara állí
to tt föl m éltóan ünnepélyes keret
ben, ennek fam ásolata díszíti a 
mai gimnáziumot. A  tudósítás ar
ról értesít, hogy dr. M artos 
Józsefné Sztrókay Piroska fölku
tatta  a tábla tö rténetét, s a számá
ra  elérhető  adatokra tám aszkod
va részletes és izgalmas előadást 
ta rto tt az ünnepségen.

Mivel a külföldre került magya
rok szívükön viselték a föllelhető 
magyarvonatkozású nyomokat, 
így a kufsteini rabok em lékét is, 
működésükről viszont az akkori 
magyarországi sajtó nem  írhatott, 
ezért errő l nem  található adat az 
o tthoni könyvtárakban. Ezt a hi
ányt igyekszik az alábbi rövid 
összefoglaló pótolni.

•Az E urópai Protestáns Magyar 
Szabadegyetem 1973-as akadé
miai napjait Kufstein melletti 
W alchsee-Kranzachban tartotta. 
A  találkozó helyének megválasz
tásában az akkori titkár, Szép
fa lusi István  bécsi evangélikus lel
kész visszaemlékezése szerint 
döntő szerepet játszott az egykori 
várbörtön szomszédsága, ehhez 
kapcsolódott a program  egyik 
napja. A  m űsorban olvashatjuk: 
„1973. május 2. 14.00 órakor ki
rándulás Kufsteinbe. A  császárto
ronyban a Budapesti Evangélikus 
Leánygimnázium 1937-ben elhe
lyezett, 94 magyar fogoly nevét 
tartalm azó márványtábla m egte
kintése.”

Itt ta rto tta  meg előadását dr. 
Zsindely Endre, teológiai tanár 
Zürichben: „Batsányi János Nyu- 
gat-Európában: kufsteini fogsága 
és következményei” címmel. Az 
előadást Illyés Kinga marosvásár-

szép műsort adjon nekünk. Más 
alkalommal csángó est volt, ahol 
népszokásaikkal, dalaikkal ismer
kedhettünk meg.

Igen hálásak lehetünk azoknak, 
akik ezt a hetet ajándékozták ne
künk. Örömmel hallottuk 
Brebovszkyné Pintér Mártától, a 
konferencia szervezőjétől, hogy jö 
vőre szeretné ismét megszervezhi 
ezt a találkozót.

Testben, lélekben megújulva, 
felfrissülve térhettünk haza, ahol 
talán már nem lesz annyira nehéz, 
hiszen Jézus otthonainkban is ve
lünk van. Ahogy énekeltük is: 
„Bármi súlyosak rajtajn a terhek, se
gít hordani, ott van Ö l"

Lángné Fánczi Györgyi

helyi művésznő föllépése egészí
te tte  ki, a Bornemisza Péter T ár
saság (Bécs) irodalmi estjével 
kapcsolatban.

Érdem es megjegyezni, hogy 
Zsindely, a Bullinger-kutató, ta
lálta meg a zürichi és schaff- 
hauseni levéltárakban és dolgozta 
föl Batsányi terjedelm es levelezé
sét Johannes von M üller svájci 
teo lógus-po litikus-iö rténéssze l, 
melyet a zürichi egyetem adott ki.

A  m éltóságteljes vörös m ár
vány em léktábla siralmas állapo
tának láttán az EPM SZ B aráti 
Társaságának közgyűlése a részt
vevő Fasori öregdiákok indítvá
nyára úgy határozott, hogy gyűj
tést indít a tábla fölújítására első
sorban a fasoriak között és ha 
szükséges, kiegészíti az össze
gyűlt összeget a kellő 500 U$-ra. 
Az ügy lebonyolításával Szép
falusi István titkárt bízta meg. 
Fölhívást közölt a „M agyar H ír
adó” XBécs) 1973. június 1-jén és 
az „Ú titárs” (S tuttgart) az A ka
dém iai N apokra szóló meghívó 
keretében.

A  közgyűlési jegyzőkönyvekből 
kitűnik, hogy a külföldön élő 
1948-ban érettségizett fasoriak és 
Vermes M iklós volt fasoriosztály- 
főnök érettségizői részt Kívántak 
venni a tábla fölújítasában. A 
jegyzőkönyvek azt is bizonyítják, 
hogy a fasori öregdiákok erkölcsi 
kötelességüknek érezték a test
vériskola által fö lállíto tt em lék
tábla rendbehozatalát, az alig ol
vashatóra kopott aranybetűk föl
újítását. Ezt a megbízást 
Szépfalusi István sikeresen el is 
intézte.

Föltételezem , hogy a Magyar 
Nem zetben közölt cikkek a 70-es 
években ennek a kultúrese- 
ménynek visszhangjai lehettek, 
term észetesen az EPM SZ nevé
nek em lítése nélkül, hiszen a Sza
badegyetem akkor agyonhallga- 
tásra volt ítélve.

Grindelwald, 1997. augusztus
10.

___________________________Irányi Béla

K U F S T E IN I E M L É K T Á B L A
Néhány adat külföldről
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------NAPRÓL  N A P R A -------— v A VASÁRNAP IGÉJE ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1997. szeptembe 7.

VASÁRNAP „Minden gondotokat reá vessétek, mert I neki gondja van rátok.” lP t 5,7 „Nem maradok el tő- I led, nem hagylak el.” Józs 1,5 (Jn 14,15-17; Zsolt 
j 127,1-2; Zsolt 128,1-4; Zsolt 37; Mt 6,25-34; lPét 
I 5,5c—11; Zsolt 119,145-152).

Életutunk során sokmindenki mellett megyünk el, 
S van, akit mi hagyunk el, van, hogy más marad el mellő- 
j lünk. Néha nagyon fáj, néha talán nem is bánjuk. A 

Szentírás talán legcsodálatosabb ígéretei szerint Isten 
jelenvalóságában nem kell kételkednünk. Szavába bát- 

I ran kapaszkodhatunk: Igéje nem üres emberi biztatás, 
mely csak ideig-óráig érvényes. Az Úr akkor is velünk 
van, amikor barátaink, szeretteink már nem kísérhet
nek minket tovább.
HÉTFŐ „Gondolj, Uram, irgalmadra és kegyelmedre, 

melyek öröktől fogva vannak.” Zsolt 25,6 (Ef 2,4-5; 
lKir 17,7-16; Neh 2,1-20).

Mennyi mindent köszönhetünk Isten irgalmának és 
kegyelmének! Számba vettük már? Hogy új nap virradt 
ránk, újra tehetünk egy lépést az Úr felé és embertár
saink felé, javíthatunk azon, amit tegnap elrontottunk.
S hogy ad még időt, mielőtt színe elé állít. Rajtunk mú
lik, miként élünk vele!
KEDD „Pál ettől fogva a tanítványokkal együtt járt- 

kelt Jeruzsálemben, nyíltan szólt az Úr nevében.” 
ApCsel 9,28 (Zsolt 22,23; lTim 6,6-1 la; Neh 4,1-17).

Az Úr tanítványainak nemcsak lehetősége, de szent 
kötelessége is hirdetni az O nevét, nyíltan tanúskodni' 
arról, hogy Hozzá tartoznak. Járunk-kelünk, sokszor 
céltalanul, sokszor méltatlan célokat kergetve. Pál nem 
szégyellte az evangéliumot, Isten üdvösségre vivő ere
jét. A tét ma is óriási: a világnak szüksége van az öröm
hírre -  a Úrnak pedig szüksége van ránk! Hiteles, bát
ran szóló tanítványokra!
SZERDA „Gondoljatok a távolból az Úrra, jusson 

eszetekbe Jeruzsálem.” Jer 51,50 (Zsid 11,16; lMóz 
2,4b-15; Neh 5,1-19).

Nemcsak térbeli, földrajzi távolság létezik; van lelki tá
volság is. Az előbbi az egyszerűbb, hiszen Századunkban 
már könnyűszerrel legyőzhető. Az utóbbi a veszélyes:

végzetessé válhat. Távolra kerülünk az Úrtól, nem gon
dolunk Rá, s nem törődünk azzal sem, hogy sugárhajtású 
repül^épeink csak a km-ben mérhető messzeséget győz
hetik le! Isten és ember között csupán egy út létezik: Jé
zus Krisztus. Ma még nem késő elindulni rajta.
CSÜTÖRTÖK „Nem éheznek és nem szomjaznak töb

bé, sem a nap nem tűz rájuk, sem semmi más hőség, 
mert a Bárány, aki középen a trónusnál van, legelteti 
őket, elvezeti őket az élet vizének forrásaihoz.” Jel 
7,16-17 (Ézs 35,6; Péld 30,5-9; Neh 8,1-18).

Éhség, szomjúság, hőség: a földi élet örökös velejárói, 
meg-megújuló küzdelmet folytatunk legyőzésükre. A 
jóltápláltság, bőség egyesek számára megvalósítandó 
életcéllá nőtt. Isten népe azonban már ma abban a re
ménységben élhet, hogy eljön az idő, mikor Jézus, a Bá
rány megszabadít az evilági terhektől, kötöttségektől.
PÉNTEK „Ne állj a rosszat akaró többség mellé.” 2Móz 

23,2 (Zsid 12,3; lKor 7,20-24; Neh 9,1-3,32-37).
Azt hiszem mindnyájan ismerjük, megtapasztaltuk a 

„tömegvonzás” törvényét. Amikor nem tartunk ki kö
vetkezetesen véleményünk mellett, nem vállaljuk dön
téseinket akár az „árral szemben” is, hanem oda ál
lunk, ahol éppen többen vannak. Tálán mert nehéz e 
sajátos mágneses erőnek ellene szegülni? Tálán a meg
szokás miatt? Tálán mert így az egyszerűbb? Isten előtt 
viszont személyes felelősségünk van, Ő egyenként sze- I 
rét és tart számon minket. Népét nem mint arctalan tö
meget szemléli!
SZOMBAT „Micsoda a halandó, hogy törődsz vele, és 

az emberfia, hogy gondod van rá?” Zsolt 8,5 (Mt 6,26; 
Gál 5,25-26; Gál 6,1-3.7-10; Neh 10,1.29-40).

Teremtő és teremtménye közötti kapcsolat egyike 
azon titkoknak, melyeket megfejteni, szavakkal leírni 
nehéz vállalkozás. Szeretete éltet, kegyelme kísér, ir
galma megtart, gondviselése nem szűnik meg. A mél
tatlant méltósággal koronázza meg, a halandónak örök 
életet ad, az emberfia az Emberfia Jézus által gyermeké
vé lesz Istennek. Gondjaink közepette legyen ez a biz
tatás: Őnéki gondja van ránk!

Kőháti Dorottya

Az átszegezett
Jézus kivitte őket Betániáig, fel

emelte a kezétf és megáldotta őket. 
És miközben áldotta őket, eltávolo
dott tőlük, és felvitetett a mennybe. 
Lk 24,50.

Jézus utolsó földi cselekedete is 
áldás volt. A  tanítványok szeme 
elől úgy vész ködbe szeretett alak
ja, hogy áldásra van emelve mind
két keze. Krisztus tanítványi csa- 
pátá, maroknyi népe az átszege
zett kezek áldásával marad itt a 
földön.

Megkeresztelésünkkor már 
ezek a kezek ereszkednek a fe
jünkre: „Ne félj, mert megváltotta
lak, neveden hívtalak téged, enyém 
vagy!" (Ézs 43,1.) Csak azért jöhe
tett élőnkbe Isten kiérdemelhetet- 
len kegyelme, m ert azok a kezek 
felfogták a reánk hulló csapást. 
Mielőtt, vágyakoztunk volna Isten 
után, O m ár megtalált.,. Mielőtt 
megismertük volna Őt, Ő m ár a 
váltság súlyos díját lerótta értünk. 
„Nem arannyal, sem ezüsttel, ha
nem az O szent és drága vérével”.

kezek áldása
Konfirmációnkkor ezek az át

szegezett kezek nyugodtak meg ál- 
dóan a fejünkön. „A hegyek elvál
toznak, és a halmok megrendül
nek, de az én irgalmasságom tőled 
el nem távozik és békességem szö
vetsége meg nem rendül.” (Ézs 54, 
10.) Ezek a kezek győzelmes ke
zek. Hatalmasak arra, hogy meg
őrizzenek és megtartsanak minden 
veszély között. Nincs olyan erős 
hatalom, amely kiragadhatna ben
nünket ezekből a kezekből. Bízzuk 
rá magunkat hittel ezekre a Gol
gota keresztjén értünk átszegezett 
kezekre!

Amikor elviselhetetlenné vált 
vétkeink szorítása, ezek a kezek 
széttörték bilincseinket. Mikor 
utolértek bűneink, és elborították 
fejünket, ezek a kezek garantálták 
a hozzánk hangzó evangélium ere
jét: „Én, én vagyok, aki eltörlöm ál
nokságaidat önmagamért, és bűne
idről nem emlékezem meg.” (Ézs 
43, 25.) „Bízzál, megbocsátottak 
néked a te bűneid”. (M t 9, 2.) Eze

ken a kezeken azért ü ttettek  a se
bek, hogy valóban megmentes
sünk. „Mert vérontás nélkül nin
csen bűnbocsánat.” (Zsid 9, 22.) 
„De Jézusnak, Isten Fiának vére 
megtisztít minket minden bűntől.” 
(ÍJn  1, 7.)

A  m egterített oltárról, ezek a 
i kezek osztják az élet kenyerét és 
az üdvösség italát. Az ötezernek 
még más kenyerét és halát sokszo
rozta az áldó kéz, a Golgota ke
resztjén m ár saját testét törte meg, 
és szíVe vérét ontotta ki, hogy az 
éhezőket betölthesse javaival, és a 
szomjazókat megitathassa az örök 
élet forrásából. !yAki eszi az én tes
temet és issza az én véremet, annak 
örök élete van, és én feltámasztom  
azt az utolsó napon. Mert az én tes
tem bizony étel, és az én vérem bi
zony ital. ” (Jn 6, 54.) -  hirdetik az 
átszegezett kezek mindazoknak, 
akik éhesen és szomjasan járulnak 
az úrvacsorához.

Krisztus népe megáldott nép. 
De csak az átszegezett kezek alatt. 
Ragadd meg hittel ezeket a keze
ket, és fogadd szíved teljes hálájá
val áldásukat!

Csepregi Béla

Berta néni
Érkezik a család: fiai, unokák, 

menyek, rokonok... -  csendes kéz
fogás mindenkivel. Felesleges az 
udvariaskodó locsogás, máskor sem 
szeretem, itt -  a temetés előtt -  ki
fejezetten fájna.

Ismerős autó közeledik -  igen, a 
Kerepestarcsai Szeretetotthon la
kóit hozza. Élete utolsó éveit saját 
elhatározásából ott töltötte.

Jönnek a helybeliek is, az ócsai 
szórvány gyülekezet tagjai, régi is
merősök egy-egy csokor virággal! 
Mennyi virág! Most látni csak- 
, milyen sokan szerették a nagytisz
teletű Asszonyt!

Őszinte, képmutatás nélküli sze- 
retetét, derűjét nem tudta megtörni 
az élet, pedig hosszú, nehéz út veze
tett az Ócsai temetőig.

Szatmárnémetiben született 
1908-ban. Erdélyből a családot poli
tikai okokból kitoloncolták. Két 
gyerekkel menekült a második vi
lágháborúban, a menekülés és létbi
zonytalanság között életre szóló ba
rátságot köt az Urbán családdal. 
Tette mindig azt, amivel másokon 
segíthetett: szolgált két kezével, pá
ratlan intelligenciájával. Fiatal lány 
korában már Adyt olvasott és sza
valt akkor, amikor még Adyt a „mű
velt réteg” érthetetlennek, zavaros
nak tartotta. Szinte élete utolsó pil
lanatáig olvasott -  a mai magyar 
írókat is -  nyitott, bámulatos kriti
kai érzékkel. „Géza mit szól hoz
zá?” -  kérdezte és várta, hallgatta a 
választ. Valahányszor az ócsai paró
kián leültem istentisztelet után be
szélgetni vele (velük) -  hiszen ak
kor még élt férje Rédei Károly nyug
díjas evangélikus lelkész is -  úgy 
éreztem mintha otthon lennék.

Szeretete kijárt mindenkinek, aki 
belépett az ócsai parókia ajtaján. 
Segített, tanácsolt sokakat.

Életének, személyének titka és 
varázsa bizonnyal a Bibliából táp
lálkozott. Fontos volt számára ez a 
könyv: ismerte, olvasta -  s erre a 
mérlegre tudta tenni többi ismere
tét. Bámulatosan szabad lélek volt, 
akit az Isten szeretete tett szabaddá 
mindentől és mindenkitől, s tett 
mindenki szolgájává. Ilyenek a ke
resztyének -  mondanám, de Rá em
lékezve azt kell mondanom: ilyenek 
is. Bár sok ilyen keresztyén lenne! 

„özv. Rédei Károlyné sz. Martini

Zarándokút

Az Ökumenikus Thnulmányi Köz
pont 1997-ben még egy alkalommal ter
vez „Terra Sacra” zarándokutat a Szent
földre: október 28.-november 4. között. 
Az útvonal rövid összefoglalása: Indulás 
Ferihegy 1.-ről, Jaffa megtekintése: Jó
nás hala, Szent Péter-templom, Simon 
tímár háza és a művésznegyed (28). 
Caesarea, római vízvezeték, am- 
phitheátrum, császárszobrok. Haifa: 
Karmel hegyi kolostor, ülés barlangja, 
Bahai szentély. Akkó: Jazar pasa me
csetje, keresztesek föld alatti vára, kara- 
vánszeráj. Kán a, a víz borrá változtatá
sának helye. (29). Felutazás a Tábor
hegyre. Názáret: az Angyali üdvözlet 
bazilikája, Szent József-templom, Jézus 
zsinagógája, Mária kútja, a Galileai-tó 
partján Kapemaum zsinagógája, 
Tabgha, a kenyérszaporítás helye, Péter 
apostol szép temploma, a Boldogmon
dások helye (30), Tiberiás városa, 
Yardenit, a Jordán melletti keresztelő
hely, Beth-Sheán romváros és 
amphitheátrum, Jerikó 8000 éves rom
jai, Massadára felmenetel függővasút
tal, fürdés a Holt-tengerben, a qumráni 
esszénus település. (31). Jeruzsálemben 
az Olajfák hegye, Miatyánk-templom, 
Dominus flevit, Getsemáné-kert, Nem
zetek temploma, Mária sírja, Árulás 
barlangja. Szent-Anna-templom, 
Bethesda-tó, Via Dolorosa, Szentsír-

Varga Berta életének 90. évében el
hunyt.” Mi, akik szerettük, és au
gusztus 8-án urnáját férje sírjába el
helyeztük, úgy gondoljuk: Berta né
ni él! Él gyermekei, unokái, déd
unokái vonásaiban, gesztusaiban, 
sokunk emlékében.

De túl a múlandó emberi vonáso
kon és emlékezeten -  él, mert Jézus 
megígérte: !yAki hisz őbenne, ha 
meghal is, él ” Viszontlátásra Berta 
néni!

Kertész Géza

Szentföldre

templom, Golgota, Dávid sírja, Utolsó 
vacsora terme, Dormitio, a Mária el- 
szenderülése temploma a magyar oltár
ral (1). Siratófal, El-Aksza mecset, Szik
iadom, a két moszlim emlékhely, a 
Nagy Zsinagóga, a , Kneszet (Parla
ment), Menora, Yad Vashem, a zsidó 
mártírok emlékhelye (2). Bethlehem, a 
születés temploma, Am Karem, Mária 
látogatása Erzsébetnél, Keresztelő Já
nos szülőhelye (3). Hazautazás a me
netrendtől függően (4).

Fakultatív program nincsen. Elszállá
solás a tengerparton, egy kibbucban és 
Betlehemben három csillagos szállodák
ban. A kísérő teológiailag képzett szak
vezető, aki sokszor járt már Izraelben.

A zarándokút ára 850 dollár, vagy 
annak megfelelő forintösszeg. Ébben a 
részvételi díjban minden benne van: 
repülőjegy, repülőtéri illeték, teljes kö
rű biztosítás. Reggel svédasztal, este 
négyfogásos meleg vacsora. A szállás, 
légkondicionált busszal való szállítás és 
minden látnivalóhoz a belépő.

Mindent egy hirdetésben nem lehet 
elmondani. Részletesebben érdeklőd
ni, vagy jelentkezni lehet az Ökumeni
kus Tanulmányi Központban személye
sen, levélben (1114 Bp., Bocskai út 15.
III. 3.), vagy telefonon (1664790), il
letve dr. Bajusz Ferenc ny. teológiai 
professzor telefonján (287-3086).

B Ö LC SEK  A  JÓRA
Róm 16,17-20

Gyermekkoromban a falunk 
környékén -  úgy mondták, -  volt 
egy zavaróállomás. A  feladata az, 
volt, hogy a külföldről sugárzott 
rádióadások jeleit zavarja. így 
akarták a különböző adók nem kí
vánt híreit elnémítani. -  Ma már 
nincs azükség ilyenekre, más lett a 
világ, a mondható és hallgatható 
dolgok tekintetében.

Zavaró jelek, eszmék, gondola
tok azonban a mi korunkban is bő
ségesen akadnak. Szinte lehetet
lenné teszik a ,jó  vételt”, megne
hezítik a választást, döntést. Ilyen 
bőség talán soha nem jellemezte a 
világot, mint napjainkban.

Az ige ezért aktuális ma, mert 
személyes életünk, családunk, sőt 
gyülekezeteink is veszélynek van
nak kitéve, otthonainkban, de még 
az utcán is. Pál arra vállalkozik, 
hogy a meglévő zavarokat kezelje, 
szűrje, hozzájuk való viszonyunk
ban útmutatást adjon.

Az első amit megtanulhatunk, 
az éberség. Tartsuk rajta a szemün
ket azokon, akik mást tanítanak. 
Ez feltételezi azt, hogy mi ismer
jük a tiszta tanítást, tehát biztos ta
lajon állunk. Nagy probléma ez. A  
családban nagyon kevesen kaptak 
ilyen nevelést, indítást, példaadást. 
Az ismeretanyag tekintetében is 
rengeteg a hiányosság. Imádság, 
bibliaismeret hiánya a gondolko
dásra és az életre is rányomja a bé
lyegét. Korunk szemlélete sem ad 
mindig pozitív impulzusokat egy
máshoz való viszony tekintetében, 
az élet értelmes, boldog, cél felé 
történő éléséhez. „Szeretném, ha 
bölcsek lennétek a jóra és képtele
nek a rosszra.” -  Olyan Krisztusi 
tanítás ez, amely valóban a forrá
sig vezet vissza minket. Megtanít 
arra, hogy a gonosz hatalmával nem 
nekünk kell felvenni a versenyt, küz
delmet. Van, aki harcol értünk, s ne
künk adja meg a lehetőséget arra, 
hogy jóval győzzük meg a gonoszt.

A  másik megszívlelendő útm u
tatás az: „térjetek ki előlük!” -  Isten 
fcselekédéte, Krisztus szeretete 
nem vitakérdés. Mennyi beszélge
tés, bizonyítási kísérlet, igazolás 
van mögöttem Isten igéjéből, sőt 
saját életemből vett példák töme
gével. Átvitatkozott éjszakák em
beri eredménytelensége, Pált iga
zolja. Ez nem  a ti dolgotok. -  Gyü
lekezeti tagként, Krisztus gyerme
keként a jó  gyümölcsök termése a

feladatunk, ami a legritkább eset
ben a szavak erejében érlelődik és 
válik fogyaszthatóvá. Luther tanít
ja; ,yA törvények, előírások, paran
csolatok, csak a helyes irányt mutat
ják, hogy merre kell m ennünk de 
nem adják meg a járáshoz szükséges 
erőt. ”

Népi bölcsességként hallottam; 
ha nem tudsz jó t tenni, rosszat ne 
tégy. -  Sokáig úgy gondoltam, 
nagy igazság van ebben. Ma azon
ban krisztusi alapon azt vallom, 
hogy ez kevés, m ert Ő nem ilyen 
passzív, bénító, gyümölcstelen 
szolgálatot, életet akar adni. Arra 
biztat; Tégy jót! -  Annak minden 
kockázatával, nem számításból, vi
szonzást várva -  hanem a szeretet 
krisztusi megtapasztalásával és to
vábbadásával.

Pál áldást mond a gyülekezetre, 
tanítványaira, és hiszem áldását 
adja azokra is, akik ezzel a bölcses
séggel akarják megfutni az előttük 
lévő pályát, így akarnak a jónak 
cselekvőivé lenni. Nem a magunk 
erejére kell támaszkodnunk, ha
nem  felfelé kell tekintenünk, s Tő
le várni a segítséget, útm utatást, 
áldást. ítélkezés helyett törekedni 
a békességre, élni Krisztus kegyel
mét.

Sok gépbe építenek szűrőket, 
zavarszűrőket. Ezzel biztosítják 
azok működését. Istenünk a lelki
ism eret szűrőjét, igéjének zsinór
m értékét, Krisztusban megmuta
to tt szeretetét építette bele ebbe a 
világba, hogy nekünk életünk és 
üdvösségünk legyen.

Kis János

IMÁDKOZZUNK!
Istenünk, Atyánk, akitől van 

minden jó adomány és tökéletes 
ajándék: add, hogy hűségesen sá
fárkodjunk a tőled kapott javak
kal. Végy minket hatalmadba leg
főbb ajándékodnak az evangéli
umnak erejével, hogy meggazda
godjunk áldozatra kész szeretet- 
ben. Ámen

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE 
UTÁNI 15. VASÁRNAP a liturgi
kus szín: zöld. A délelőtti isten- 
tisztelet oltári igéje: Mt 13,18-23; 
az igehirdetés alapigéje: Róm 
16,17-20. HETI ÉNEKEK: 331, 
372.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) (tanévnyi
tó) Balicza Iván; de. 10. (német) Dietrich 
Tiggemann; de. 11. (úrv.) Hafenscher 
Károly; du. 6. dr. Zsigmondy Árpád; n ., Mó
dón u. 6. de. fél 10. Csizmazia Sándor; 
Pesthidegkút, Ördögárok u. 9. de. fél 11. 
(úrv.) Rihay Szabolcs; Békásmegyer, ü l., Ví
ziorgona u. 1. de. fél 9. Gálos Ildikó; Csillag
hegy, III., Mátyás Idr. u. 31. de. 10. Gálos 
Ildikó; Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de. 10. 
(úrv.) Bálint László; Újpest, IV., Lebstück M. 
u. 36-38. de. 10. Blázy Lajos; V, Deák tér 4. 
de. 9. (úrv.) (családi) Geröfi Gyuláné; de. 11. 
(úrv.) Zászkaliczky Péter; du. 6. Bolla 
Árpád; VD„ Városligeti fasor 17. de. fél 10. 
(családi) Muntag Andorné; de. 11. (úrv.) 
Szirmai Zoltán; du. 6. Nagy Zoltán; Vin., 
Üllői út 24. de fél 11. Kertész Géza; Vin., 
Rákóczi út 57/b. de. 9. (szlovák) Cselovszky 
Ferenc; VIII., Karácsony S. u. 31-33. de. 9. 
Kertész Géza; VIU., 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 Thmás; Kelenföld, XI., 
Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) Rőzse István; de. 
fél 10. Joób Máté; de. 11. (úrv.) Rőzse 
István; du. 6. Schulek Mátyás; XI., Német
völgyi út 138. de. 9. Schulek Mátyás; 
Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 
9. Kőháti Dorottya; Budahegyvidék, XII., 
Tarcsay V. u. 11. de. 9. (úrv.) Bácskai Károly; 
de. 11. (úrv.) Bácskai Károly; du. fél 7. ...; 
X m „ 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. Rákospalota, XV, Régi 
Fóti út 73. (Nagytemplom) de. 10. Veperdi 
Zoltán; Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere
I I .  de. 10. (tanévnyitó) Börönte 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. (úrv.) Kósa László; 
Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. 
Péter Attila; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út
I I I .  de. fél 11. (úrv.) Kósa László; 
Rákosliget, XVII., Gázon Gy. u. de. 11. (úrv.) 
Kósa László; Pestszentlőrinc, XVIII., Kos
suth tér 3. de. 10. Havasi Kálmán; 
Pestszgntimre, 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; Csepel, 
XXI., Deák tér de. fél 11. Lehoczky Endre; 
Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 11. Solymár 
G ábor;. Budaörs, (ref. imaház) de. 9. 
Endreffy Géza; Törökbálint (ref. templom) 
du. 3. Endreffy Géza;

„ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK!” cím
mel evangélikus félórát közvetít a Ma
gyar Rádió a Kossuth adó hullám
hosszán szeptember 8-án, hétfőn 13.30 
órakor. Előtte 13.20 órakor evangéli
kus korálismertetés lesz.

Evangélikus Rádiómisszió: 18.00- 
tól a 41 m-es rövidhullámon, 7355 
kHz,

szeptember 6., szombat: Missziói 
negyedóra

szeptember 7., vasárnap: „Elő víz- 
cseppek” -  igemeditációk.

Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 
19.

HAZAI ESEMÉNYEK
A Vanyarci Gyülekezet megüresedett lelké- 

szi állását pályázat útján kívánja betölteni az 
egyházközség. A településen zömében evangé
likusok élnek. A lelkészi javadalom meghalad
ja az országos átlagot. Bővebb felvilágosítást az 
Esperesi Hivatal ad. A pályázat benyújtásának 
határideje szeptember 15. Nógrádi Evangéli
kus Egyházmegye Esperesi Hivatala 2660 Ba
lassagyarmat, Kossuth u. 36. T: 35/301-580.

KITÜNTETÉS A Magyar Köztársaság El
nöke Bencze Istvánnak érdemes és eredmé
nyes munkássága elismeréseként a Magyar 
Köztársasági Bronz Érdemkereszt kitüntetést 
adományozta a nemzeti ünnep alkalmából. 
Bencze István ének- és zenetanár a pesterzsé
beti gyülekezet felügyelője és kántora.

INTERNET Örömmel tesszük hírré, hogy 
a lapunkban korábban megjelent Budapesti 
templomok sorozatában ismertetett templo
mok szövege -  magyarul és idegen nyelvű for
dításaival -  felkerült az Evangélikus Egyház 
INTERNET lapjára s ott Magyarország be
mutatkozó lapján egy útikönyvszerű informá
ciós rendszerben elérhetők a következő cí
men; httt://lutheran.alarmix.net

A Keresztény-Zsidó Társaság szeptember 
U-én, csütörtökön du. 5 órakor előadást 
rendez a Gellért Szállóban VALLÁS ÉS 
POLITIKA MA -  MAGYARORSZÁGON 
címmel. Előadók: Feldmájer Péter a 
Mazsihisz elnöke és D. dr. Harmati Béla 
evangélikus püspök-elnök.

A kirándulók ökumenikus missziói össze
jövetelén szeptember 14-én du. 4 órakor a 
pesthidegkúti református templomban (II.,

Akinek a szíve lángolt (Gáncs A.) 
Bodrog M.: Betegágyon 
Görög T: Imakönyv 
Grünvalszky K.: Énekek éneke 
Harmati B. id.: Egészségünk 
üdvösségünk 
Kutas K: Egy emberélet 
Scholz L.: Fények s felhők alatt 
Scholz L.: Jót várj!
Veöreös I.: A harmadik egyházi út 
Veöreös L: A középpont felől

Hidegkúti út 64). „Missziói munkák Kárpát
alján” címmel ismertetést tart Nagy János 
ny. református lelkész és az Albániai és Ke
let-európai misszió szolgálatát bemutatja 
Fekete Imre, a misszió vezetője.

SZÜLETÉS Dr. Barbe Rémy és felesége 
dr. Pósfay Klára első gyermeke, Júlia, Genf- 
ben, 1997. augusztus 19-én megszületett. Az 
újszülött dr. rtísfay György és felesége, Kop
pányi Emese első unokája.

A DUNA TELEVÍZIÓ Szegletkő című pro
testáns magazinjának következő adása a johan- 
nita lovagrend történetével és magyarországi 
működésével foglalkozik. A felvételek a fasori 
templomban és gimnáziumban tartott lovagi 
napon, továbbá a Bethesda kórházban, 
Kistarcsán, Piliscsabán, Taton, valamint Genf- 
ben készültek. A műsor szerkesztő-műsorveze
tője Fabiny Thmás. Az adás időpontja: szep
tember 4. (csütörtök) 1550, ismétlés szeptem
ber 7. (vasárnap) 7.05.

Apróhirdetés
Kis mechanikus orgona belső sípok nél

kül 250 ezer forintért eladó. 06-30477-168.

LAKÁS Móricz Zsigmond körtéren más
fél szobás, komfortos, világos, telefonos la
kás diákfiúnak kiadó. Érdeklődni: 06-34- 
371-595 v. 06-1-2095-012, az esti órákban

Budapesten albérletet keres keresztyén fia
talember. Túl sok pénze nincs, viszont szívesen 
segít a házimunkában. 53-312-468, mh.: 275- 
1250. Kérem, hagyjon üzenetet, visszahívom.

110- Ft 55- Ft
86,- Ft 43- Ft
81- Ft 40,- Ft

49,- Ft 25,- Ft
65,- Ft 32,- Ft
99,- Ft 49,- Ft
83,- Ft 41,- Ft
71,- Ft 35,- Ft

259,- Ft 129,- Ft

Diákok részére szoba kiadó a XVIII. ke
rületben. Tfelefon este 6 óra után. 292-1817.

Gyermekőrzést vállal -  eseüeg idős gon
dozását -  téli időszakra bentlakással, diplo
más, nyugdíjas tanárnő. Tfelefon: 157-23-19. 
Levélcím: Lelkészi hivatal címén. (Jakab 
Anna) 1054 Budapest, Deák tér 4.

Komoly gondolkodású, nemdohányzó 
44/160/60 elvált orvosnő művelt partnert ke
res -  szakmabelit is -  46 éves korig. Fény
képnek örülnék. Jelige: csak függetlent.

GOMBOS LAJOS 
aranykoszorús harangöntő mester

2162 örbottyán, 
Rákóczi út 119. Pf. 3. 
Tfelefon: 06/28-360-175 
Budapesti iroda:
XIII., Jász u. 60/B 
Telefon: 330-6394

Evangélikus /fficSs. 
Élet jcg |n )

A Magyarországi 
Evangélikus Egyház hetilapja 
Felelős szerkesztő 
és kiadó: TÓTH-SZÖLLŐS MIHÁLY 
Szerkesztőség és kiadóhivatal 
1085 Budapest, Üllői út 24. 
Telefon/fax: 117-5478; 117-1108 
Árusítja a  Kiadóhivatal és a 
Magyar Posta RT.
Index: 25 211 ISSN 0133-1302 
Szedés:
Fényszedő Központ Kft.
(970034/20)
Nyomás: rotációs ofszetnyomás 
720 033 Petőfi Nyomda RT, 
Kecskemét 
Felelős vezető:
SZABADOS TIBOR mb. vezérigazgató

Előfizethető az Evangélikus Élet 
Kiadóhivatalban közvetlenül vagy 
postautalványon.
Előfizetési díj belföldön: 
fél évre 1040 Ft, egész évre 2080 Ft 
Előfizetési difkülfőldön: 
szomszédos országokban: egész 
évre 4500 Ft (postázással együtt), 
más országokban (nyugaton): 
egész évre 45 USD (68 DEM) 
légipostával: 66 USD (99 DEM) 
Csekkszámlaszám: 
11708001-20204127 
Beküldött kéziratokat nem őrzünk 
meg és nem adunk vissza!

A könyvek kaphatók a Sajtóosztály Könyvesboltjában (1085 Bp. VIII., 
Üllői ut 24.), illetve telefonon megrendelhetők: 117-5478,117-1108.

Szeptemberi 50%-os könyvvásárlási akciónk! 

Az alábbi könyveket ajánljuk megvételre:
eladási ár 
68,-Ft

engedményes ár 
34,-Ft
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Az evangélikus keresztyéneket nem a saját 
teljesítményük lelkesíti. Sem önmagukra, 
sem Luther Mártonra nem mutatnak, ha

nem Lutherral együtt Krisztusra.

H o r s t  H i r s c h l e r

A TARTALOMBÓL
....HOGY SZÓT ÉRTSÜNK EGYMÁSSAL’

KÜLDJ EL ENGEM, JÉZUS!

BEPILLANTÁS AZ ÁZSIAI 
EVANGÉLIKUSOK ÉLETÉBE

A N A G Y G Y Ű LÉ S R Ő L  
Á LTA LÁ B AN

A kilencedik nagygyűlés Hongkongban július 8. és 16. 
között ülésezett. Előtte ifjúsági nagygyűlés volt Bangkok
ban június 29-től július 5-ig. Előbbinek főtémáját a cím
feliratban olvashatjuk, ez utóbbi témája: „Ne szégyeld ma
gad -  Krisztus megszabadított” -  volt. A 30 éven aluli fia
talok mintegy százan Hongkongban is jelen voltak.

A nagygyűlésen 385 volt a hivatalos delegátusok szá
ma. Először történt meg, hogy ezeknek közel a fele 
(49%) női küldött volt és minden ötödik ifjúsági. A ta
nácsadókkal, vendégekkel és a genfi stábbal együtt mint
egy 1048 résztvevője volt a világgyűlésnek.

Tudósítók szerint a beutazásokkal semmi probléma 
nem volt a hongkongi repülőtéren. Minden különösebb 
vizsgálat nélkül léphettek be az érkezők -  a tajvaniak is -  
a városba, mely éppen csak néhány napja lett angol koro
nagyarmatból a Kínai Népköztársaság része.

A nagygyűlés színhelye a Convention Hall (Kong
resszusi Központ) volt, ahol az istentiszteleteket is tartot
ták. A megnyitó istentiszteleten és a jubileumi ünnepi is
tentiszteleten a liturgusok és igehirdetők mellett kínai és 
külföldi kórusok és együttesek is szolgáltak. Száz hong
kongi iskolás gyermek a terem négy sarka felől, zászlót 
lobogtatva táncolt be a pódiumra, szimbolizálva ezzel, 
hogy a világ minden sarkából összesereglettek a keresz
tyének a kínai szigetre. 380 tagú hongkongi kórus mellett

Koppenhágai fiúkórus a jubileumi istentiszteleten

a koppenhágai (Dánia) fiúkórus és a németországi 
Ludwigsburgból érkezett rézfúvós ötös segítette a hatal
mas gyülekezetét az éneklésben is.

A nagygyűlésre kiadtak két „hivatalos jubileumi éne
ket” is. Az egyik a 9. nagygyűlés éneke, a másik az 50 éves 
jubileumra írt ének. Szövegüket az amerikai Ruth Duck 
írta. Az előbbinek dallama walesi népdal, a jubileumi
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Noko főtitkár Tüng Chee-hwa hongkongi kormányzóval

ének dallamát pedig I-to Loh tajvani szerző komponálta. 
A magyar szöveget Bodrog Miklósnak köszönhetjük. 
(Lapunk más helyén mindkettőt közöljük.)

A nagygyűlés történetéhez tartozik még, hogy két új 
tagegyházat vettek fel. Az Angolai Evangélikus Egyházat 
és a Norvégiái Evangélikus Szabadegyházat, mint társult 
egyházat. Ezzel a világszövetség tagegyházainak száma 
124 lett. (LWI)

T.
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Ü n n e p i  t a l á l k o z á s  H o n g k o n g b a n
-  így jellemezte Gottfried Brakemeier, a brazil elnök, a 

világgyűlést. A sokszínű és sokfeladatú találkozónak ez
zel azt a felelősségét húzta alá, hogy ötvenéves műkö
dése mérlegét készítse el, és egyúttal mutasson utat az 
egyházak közösségének a következő évezred felé.

Mit jelent egy világgyűlés?
Hongkong először is kilencnapos kemény munkát je

lentett. Az ilyen nemzetközi konferenciák nem ökume
nikus turizmust hoznak, hanem reggel fél kilenctől este 
fél tízig tartó tanácskozást, akár plenáris ülés vagy cso
portmunka vagy istentiszteleti és bibliaköri részvétel 
formájában. Reggelente egy-egy órás istentisztelettel, 
bibliatanulmányokkal kezdődött a nap. A Világszövet
ség hét régiója készítette elő ezeket, az észak-európai, az 
észak-amerikai, az ázsiai, az afrikai, a közép-kelet-eu- 
rópai, a nyugat-európai és a latin-amerikai-karibi régió. 
A  bibliai alapigék kapcsolódtak a világgyűlés főtémájá
hoz, a Krisztusban való tanúságtételhez. A mondaniva
lót az egyes egyházak sajátosságai szerint hallhattuk és 
láthattuk, mert az igehirdetés mellett film és pantomim, 
színjáték és vetítés, ének és tánc próbálta közelebb hoz.-, 
ni az evangélium üzenetét.

Háromnegyed órás bibliaköri megbeszélés követke
zett ezután kisebb csoportokban, ahol 20-25 résztvevő
nek arra nyílt módja, hogy az igei és régióbeli témákhoz 
mindannyian hozzászóljanak. Az egyes csoportok tagja
it úgy állították össze, hogy azokban képviselve legye
nek a régiók. A  napok hátralévő részét délelőtt egy-egy 
másfél órás előadás vagy csoportmegbeszélés töltötte 
ki, és az ebédszünet után fél háromtól újra kezdődtek 
az előadások vagy a csoportok munkája.

Talán érdekes, ha idézem a magam bibliaköri cso
portja összetételét: zimbabwei püspök volt a vezető, né
met lelkészek, a svéd érsek, holland teológiai tanár, 
gyülekezeti diakonissza, a vatikáni küldött, Cassidy bí
boros, anglikán megfigyelő teológus, ázsiai gyülekezeti 
munkások Japánból és Hongkongból stb.

Vasárnap helyi gyülekezeteket látogathattak meg 
délelőtt a résztvevők. Ezen sajnos nem vehettem részt, 
mert a szerkesztőbizottság tagjaként a szombat éjszakát 
és a vasárnapot a különböző témacsoportok javaslatá
nak összedolgozásával töltöttük.

Előadások és témacsoportok
Elnöki és főtitkári jelentéssel, előadással kezdődtek a 

plenáris ülések. Volt miről beszámolni, hiszen az 1990- 
ben Curitibában, Brazíliában tartott világgyűlés óta a 
Világszövetség munkája további eredményeket mutatott 
fel, az egyházi közösség kiépítésében az evangélikus egyhá
zak között, az ökumenikus közösség ápolásában és a kör
nyező világhoz való viszonyban, az egyes országok problé
máinak segítésében és a menekültek sorsának enyhítésé
ben, vagy mezőgazdasági, egészségügyi, környezetvédelmi 
programok lebonyolításában. A z  elnök és a főtitkár jelen
tését szeretnénk lelkészi szakfolyóiratunkban közölni.

A tíz témacsoport fontos mai kérdések megvitatását 
tűzte napirendre: elkötelezettségünk az egyház egysé
gére; közösség a megosztott világban; keresztyén tanú
ságtétel a vallások és a kulturális pluralitás világában; a 
nemek kérdése és az egyházak teológiája; az egyházak 
mint élő közösségek különböző kulturális környezet
ben; fiatalok az egyházban és a társadalomban; 
értékek-hatalom és az információs társadalom; Isten 
teremtésének jó gazda módjára való kezelése; tanúság
tétel szolgálaton keresztül: keresztyén válasz a szenve
dő világnak; emberi jogok, béke és megbékélés.

Magam az első témacsoport, az egyház egységéről szó
ló, vezetője voltam mint a Világszövetség és a Vatikán 
párbeszédbizottságának evangélikus társelnöke, egy 
francia professzomő titkárral és egy német és amerikai 
szakértővel együtt. Az érdeklődést mutatta, hogy ebbe 
a csoportba jelentkeztek a küldöttek közül a legtöbben, 
hatvanketten. Mindegyik csoport írásbeli rövid jelentést 
készített, és ezeket a szerkesztőbizottság foglalta össze 
mint a világgyűlés teológiai eredményeit, és a csoportok 
hoztak határozati javaslatokat, ajánlásokat a világgyűlés 
és a tagegyházak számára.

Ünnepi megemlékezések
Július 13. vasárnap különleges nap volt Hongkong

ban és a világ evangélikus egyházaiban. Ekkor emlékez
tünk meg a  Világszövetség ötvenéves történetéről és a 
világgyűlésekről: 1947 -  Lund, Svédország; 1952 -  
Hannover, Németország; 1957 -  M inneapolis, Egyesült

Államok; 1963 -  Helsinki,
Finnország; 1970 -  Evian,
Franciaország; 1977 -
D ares Salaam , Tanzánia;
1984 -  Budapest; 1990 -  
C uritiba, Brazília. Az ün
nepi istentiszteletet és úr
vacsoraosztást az ötven év
ről szóló beszámolók kö
vették. Az 1947-es világ
gyűlés egykori ifjúsági kül
dötte ma nyugdíjas püspök 
Amerikában. Azt is meg 
kell említenünk itt, hogy 
az 1947-es magyar delegá
cióból, az alapítók közül 
közöttünk vannak, de nem 
lehettek ott Hongkong
ban, Vájta Vilmos pro
fesszor, aki Svédországban 
él és Pósfay György lelkész, 
aki Világszövetségünk 
latin-amerikai titkára volt és Genfben tölti nyugdíjas 
éveit.

Megható volt hallani filmbeszámolót egy idős amerikai 
asszonyról, aki Ordass Lajos püspökünk 1957-ben 
Minneapolisba mondott szavaira emlékezett. Andrew 
Hsiao, a hongkongi teológiai főiskola korábbi vezetője 
szintén Ordass Lajos helytállására és bátorságára, mártí- 
romságára emlékezett személyesen. A Világgyűlés öröm 
mel üdvözölte a m agyar korm ány és a  m agyar egyház 
határoza ta it arró l, hogy O rdass püspököt, akit 1947- 
ben és 1957-ben is a Világszövetség alelnökévé válasz
to ttak , de az őt ért jogta lan  üldözések, börtön és hiva
ta látó l tö rtén t elm ozdítás m iatt tisztét nem gyakorol-

A magyar delegáció

háttá , 1990-ben állam ilag és egyházi adm inisztratív  
úton, m ajd 1995-ben a rehab ilitá lásra vonatkozó egy
házi törvényünk megjelenése u tán  egyházi b íróság által 
is fölm entették az ő t é rt súlyos, ham is vádak alól, am e
lyeket különben a Világszövetség sohasem  ism ert el.

Jólesett hallanunk a megemlékezések sorában az 
1984-es budapesti világgyűléssel kapcsolatban, mennyire 
kiemelték a magyar gyülekezetekben történt látogatásokat.

Az ünnepek sorába tartoztak a nagyon jól előkészí
tett, sokféle egyházi hagyománykincset, énekeket, szo
kásokat felvonultató istentiszteletek. Büszkék voltunk 
arra, hogy a záróünnep igehirdetői szolgálatát 
Pángyánszky Ágnes egyetemi lelkészre bízták, aki az el
múlt időszakban a brazíliai világgyűlésen megválasztott 
48 tagú tanács tagja volt. Kitűnő helyi énekkarokat hal
lottunk, és Dániából egy gyermekkórus, Németország
ból pedig egy fúvósegyüttes szerepelt.

Belső és külső feszültségek
Néhány nappal a világgyűlés megkezdése előtt került 

vissza Hongkong Kínához. A kapitalista berendezkedésű 
angol koronagyarmat és a szocialista rendszerű anyaor
szág feszültségét politikailag úgy oldották fel, hogy Kína 
meghirdette az „egy ország-két rendszer” elvét, azaz meg
ígérte, hogy Hongkong külön státusa és gazdasági-politi

kai rendszere megmarad a 
jövőben. A helyi egyházak 
és a kínai anyaországi egy
házak küldöttsége azt tár
ta elénk, hogy ez az elv ér
vényesül az egyházakra vo
natkozólag is. Ugyanis Kí
nában nem engedélyezik a 
konfesszionális egyházak 
szerveződését, hanem 
egységes protestáns és 
egységes katolikus egyház 
alakult állami nyomásra 
azon évek után, amikor a 
kulturális forradalom ide
jén minden egyházat és 
vallást betiltottak. 
Részletekbe menő vitá
ban tárgyalta a plenáris 
ülés a mai kínai vallási és 
emberjogi problémákat. A 
hongkongi és kínai kül

döttek mereven ellenezték, hogy a világgyűlési határoza
tok megemlítsék a kérdéseket, még annak az összefüg
gésében sem, hogy nagyon sok pozitív dolgot készült ki
mondani a világgyűlés az ottani helyzetről. Végül a dön
tés az lett, hogy egyáltalán nem hoztak határozatot ezek
ben az ügyekben, mert a jelenlévők nem voltak hajlan
dók a jót elmondani, ha nem említhették meg a kritikát.

Ugyancsak nagy feszültséget jelentettek a választások. 
Minden világgyűlésen tisztújítás is történik, új elnököt, 
vezetőséget kell választani. Az egyik íratlan, de sokszor 
követett tradíció az, hogy a vendéglátó ország egyházi ve
zetőjét választják meg elnöknek, mint legutóbb ez Brazí
liában vagy korábban Budapesten történt. Legalább 
ázsiai legyen az elnök, követelték sokan, és a nagy szám
ban jelenlevő női küldöttek női elnököt szerettek volna.

Az ázsiai egyházak két jelöltet neveztek, Kumari pro
fesszor asszonyt Indiából és Kiyoshige japán professzort. 
Mellettük még Krause német püspök és Filo szlovák 
püspök került a listára. Az első szavazási menetből 
Krause püspök és Kumari professzor került tovább és 
végül a világgyűlés 215 szavazattal 142 ellenében Chris
tian Krause braunschweigi püspököt választotta elnöknek 
az indiai professzor asszony ellenében.

Az új elnök 57 éves, 1969-70-ben a genfi központ 
Teológiai Osztályán volt asszisztens, majd 1971-72-ben 
a Világszövetség afrikai menekültszolgálatát vezette 
a mai Tanzániában. Később a Világszövetség Német 
Nemzeti Bizottsága főtitkára volt Hannoverben, majd a 
német Kirchentag (Egyházi Napok) mozgalom főtitká
ra lett. Három éve püspök.

A világszövetségi új vezetőség, tanács 48 tagból áll, 
akiket a régiók szerinti javaslatok alapján választottak 
meg. A névsort előző számunkban közöltük. Megtisztel
tetés, hogy a Tanács és a legszűkebb vezetőség, a Végrehaj
tó Bizottság tagjává választottak Az elnök mellett az 
egyes régiók adják az alelnököket, ahol a régiók egyhá
zai között egymás után „sorban” illik jelölni. A z öt alel- 
nök a következő: H. George Anderson, egyesült államok
beli püspök, Julius Filo püspök, Szlovákia, Parmata 
Ishaya asszony, Nigéria, Huberto Kirchheim püspök, 
Brazília és Prasanna Kumari professzor asszony, India.

Teológiai és ökumenikus eredmények
Hosszan kellene sorolnom a fontos előadásokat és a 

csoportok beszámolóját a belső egyházi-világszövetségi 
élettel, az ökumenikus kapcsolatokkal és a társadalom 
életével kapcsolatban. Az is érdekes a megfigyelő szá
mára, hogy a keresztyén egyházak életének súlypontjai 
áttevődnek Európából és Amerikából Ázsiába és Afri
kába, ahol gyarapodik és erősödik az egyház.

A legfontosabb eredmény Hongkongban a bibliai-krisz
tusi közösség megélése volt, istentiszteletben, teológiai 
munkában, programok előkészítésében. Ez a közösség 
nem egyformaságot, uniformitást, hanem egymás hite 
és tradíciói által történő meggazdagodást jelent. A z 
ökumenikus közeledés megerősítését jelentette a történel
mi egyházak képviselőinek jelenléte és együttműködése. A 
konferencia kínai tervezésű plakátja szerint Krisztus ki- 
teljesített karjai alatt voltunk együtt. O segítsen a kö
vetkező években szeretetre, hitre és reménységre!

Dr. Harmati Béla

A nagygyűlés színhelye
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Scholz László

A cél

Mélyen fölszánt minket az Isten, 
ekével töri szívünk ugarát, 
csakhogy belénk jó  magot hintsen 
s ránk vesse érlelő napsugarát.

•  •  •  •  • • • • • • • •

H itta n tá b o r  fe lh ő k  n é lk ü l
Az volt az egyetlen eső nélküli hét egész nyáron, 

amikur augusztus 11. és 16. között Keszőhidegkúton 
táborozott a szekszárdi és környékbeli hittanosok kis 
csoportja. Na nem is volt olyan kis csoport a negyven 
főből álló gyermeksereg, akik óriási buzgalommal ve
tették bele magukat a falusi élet örömeibe: többek 
közt hódoltak a focizás, virággyűjtés, számháborúzás, 
horgászás örömének. Azt a nevelők közül senki sem 
értette, de még a helyi lelkész, Lackner Aladár sem, 
hogy hogyan foghatott a mindenre elszánt két hor
gászmester, két mágocsi fiú öt halat a pataknak neve
zett, de inkább esőcsatornaként működő vízben.

A tábort megszépítette Johannes Erlbruch, volt 
szekszárdi segédlelkész és német barátainak jelenlé
te, akiktől rengeteg játékot tanultunk, főleg olyano
kat, amelyek után a táborlakókat nem mindig lehetett 
megismerni a rájuk ragadt portól. Mégis ezeket akar
ták játszani folyton a gyerekek. Érdekes módon sen
kinek sem hiányzott a televízió, sem a számítógép.

A hat nap legszebb része az utolsó esti tábortűz 
volt, amit csaknem elmosott az eső, de Johannes gi- 
táijátékának, a gyerekek énekének és mindannyiunk 
mosolyának köszönhetően tüzűnket megmentette az 
ég, pedig Keszőhidegkút körül mindenhol esett.

Nekem ez volt az első hittantáborom, de biztosan

nem az utolsó. Szeretettel gondolok minden résztve
vőre, akik annyit adtak magukból, hogy elég lesz jövő 
nyárig, akkor pedig kezdhetünk mindent elölről.

Tarr Klára

IGAZ MESÉK
A

É rte le m  és s zere te t
Egy alkalommal, amikor a kínai bölcs, Konfucius 

barátaival a pusztában vándorolt, a tikkasztó hőség
ben mindnyájan erejük végéhez értek, de sehol nem 
találtak egy forrást sem. Végül egyszer csak, mikor 
már mind teljesen eltikkadtak, egyikük egy edényben 
vizet hozott a bölcsnek. A  víz egy pocsolyából szárma
zott, mely valahogy rejtve maradt a szárító nap suga
rai elől. Az ifjú hosszú, türelmes munkával szűrte meg 
a tócsa vizét, hogy az idős mesternek vihesse. Amikor 
odanyújtotta az edényt Konfuciusnak, ő először a szá
jához emelte, hogy igyon.

Ekkor körülpillantva látta, milyen vágyakozó pil
lantással nézik őt a többiek. Azonnal a földre locsolta 
a vizet, és ezt mondta: „Egynek túl sok lenne, mind
nyájunknak túl kevés. Gyerünk, induljunk inkább to
vább!”

A két, egyébként megtévesztésig hasonló kép között tíz ap
ró részletben eltérés található. Keresd meg ezeket! Tlidod-e, 
hol található ez a történet a Bibliában? Ha megtaláltad az 
eltéréseket és a történet helyét, olvasd el! Jó keresgélést!

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

A 9. nagygyűlés éneke 
Dallam: walesi népdal 

Szöveg: Ruth Duck (USA)

Kiisz-tus-ban a mi-énk múlt, je-len, jövő-Föld min-den né-

T J í If f r U  I | J M l I f !

A VENDÉGLÁTÓK
Négy vendéglátó egyház -  a Hongkongi Evangélikus 

Egyház, a Kínai- Rajnai Misszió Egyháza, a hongkongi 
Tsung isin  Misszió és a Hongkongi és Macaui Evangéli
kus Egyház több mint 41 000 tagjával fáradozott azon, 
hogy ebben az ázsiai kereskedelmi központban tanúbi
zonyságokká legyenek.

A nagygyűlés megnyitásakor Tung Chee-hwa, Hong
kong újonnan kinevezett kormányzója üdvözölte a kül
dötteket. A vallásszabadsággal kapcsolatosan kijelentette, 
hogy mind az egyház jogállása, mind a vagyona az alaptör
vény értelmében fenntartható és védelem alatt áll. (LWI)

Ének az 50 éves jubileumra 
Dallam: I-to Lók (Tajvan) 
Szöveg: Ruth Duck (USA)

Jézus születésének 2000. 
évfordulója

Az LVSZ felhívta a tagegyházakat, hogy 2000-ben 
lesz Jézus születésének kétezredik évfordulója. Ezt a 
születésnapot ünnepeljék meg. A  Jeruzsálemben tar
tandó ünnepségekre nagy figyelmet fordítsanak és aktí
van működjenek együtt abban, hogy kifejezésre jusson 
a keresztyének szolidaritása. „Krisztusban a béke szüle
tett meg; az 0  jelenléte szerezzen békét a feltámadása 
országában” -  úja a nagygyűlés határozata. (LWI)

Küldj el engem, Jézus!
Ez a mondat kísérte végig a Lutheránus Világszö

vetség IX. vüággyűlésének ifjúsági előkészítő tanács
kozásának résztvevőit Thaiföld fővárosában, Bang
kokban 1997. június 28. és július 5. között. „Küldj el 
engem, Jézus!" -  énekeltük együtt az afrikai delegátu
sok által hozott énekben.

A  konferencia nyolc napja alatt bontakozott ki az a 
gazdag tartalom, amely e mögött az imádság mögött 
rejlik. Hiszen Jézus küldése meggazdagítja az életet: 
célt és feladatot ad, kitágítja látókörünket úgy, hogy 
abból nem tűnhet el a menny magasa, de a porba súj
tott sem, akik előttünk járnak a világban, akik utá
nunk jönnek majd, s akik körülöttünk élnek.

Jézus küldő szava a pogány környezetben, egészen 
kézzelfogható volt, hiszen a vendéglátó ország lakos
sága túlnyomó részben buddhista. A  maroknyi ke
resztyén közösségek, mint kovász -  Jézus példázata 
szerint -  élnek a társadalom tésztájában, s valóban 
„megkelesztik” azt: a leggyorsabban növekvő afrikai 
evangélikus egyházak meWeXX Ázsiában is gyarapodik a 
keresztyén egyház. Sok fiatal küldött társunk számolt 
be örömmel hitéről, akik gyakran az ellenséges iszlám 
vagy más többségi vallások és elnyomó ideológiák te
rületéről jö ttek . Nem kerülhetjük meg a kérdést: Eu
rópa és Észak-Amerika csökkenő létszámú egyházait 
milyen kór emészti? Mi őrli fel a hithűséget és az egy- 
házszeretetet?

Fiatal keresztyénekként -  s különösen lelkipásztori 
szolgálatra készülve -  foglalkoztat bennünket az, 
hogy miként érezhetik ma a magukénak az egyházat a 
fiatalok. Nem  egyszerűen a „szuperprogramok” hiá
nyoznak, hanem az emberközeli egyházi és istentisztele
ti élet, az igazi tartalom, amelyet Isten igéjéből és Szent
lelke munkája által kaphatunk. A  közösség a széteső vi
lágban és (gyakran sajnos) egyházban, gyülekezetben is. 
A  hiteles és megszólító igehirdetés és a gondoskodó sze- 
retetközösség, valam int a szentségek személyessé váló, 
megújuló és megújító tartalma. A  keresztségről külö
nösen is sok szó esett, s a beszélgetések során gazdag 
személyes élménytárat gyűjthettünk össze. M egrendí
tő volt például egy palesztin keresztyén lány vallomá
sa: >yA keresztség számomra azt jelenti, hogy nem  félek  
többé a zsidóktól!” Radikálisan változtató, újjáterem 
tő erő van az ige és a szentségek ránk bízott kincsei
ben!

Jézus küldő szava minden ember iránti felelősségre 
is kötelez bennünket, erkölcsi kiállásra. Nem  a szol
gálat teológiájáról van itt szó, hanem hogy „a m ásik 
ember Krisztusává legyünk” -  Luther szavaival, aki kö

zel van a gyengékhez, elesettekhez, betegekhez, tehe
tetlenekhez (a mai Magyarországon talán nem feles
leges leírni: a munkanélküliekhez, hajléktalanokhoz, 
nyomorgókhoz, utcagyerekekhez és prostituáltakhoz, 
depressziósokhoz, alkoholistákhoz, drogosokhoz 
stb.). A z egyház benne él a társadalomban, de vajon 
mennyire élünk együtt vele m int keresztyén emberek? S 
miről árulkodik a média, a politikai, gazdasági és kul
turális élet? Tálán kimondhatjuk, hogy sok tekintet
ben adósok m aradunk a küldés iránti engedelmesség
gel.

„Küldj el engem, Jézus!” -  a világba, a fiatalok közé, 
a „felnőtt” egyházba. Ezt jelentette a több m int 150 
ifjúsági küldöttnek az együtt énekelt imádság. A  vi
lágba, hogy megkeljen Isten országának a tésztája. A 
fiatalok közé, akikhez a kortársi szó könnyebben ju t 
el. A  „felnőtt” egyházba, hogy elmondjuk m indenki
nek a Lutheránus Világszövetség egyik vezetőjének 
közöttünk elhangzott mondatával: ,^4 fia ta lok nem  a 
jövő  egyházáé, hanem  a jelené!”

***
A  világgyűlés színhelyén, Hongkongban folytató

dott július 8. és 16. között az ifjúsági küldöttek prog
ramja. Legtöbben először vettünk részt ilyen m éretű 
konferencián -  idegen kulturális környezetben 
(Hongkong néhány nappal korábban egyesült Kíná
val), idegen nyelveken (főként angolul) kommunikál
va, idegen éghajlaton (a trópusi meleg és magas pára- 
tartalom  mellett gyakran okozott megfázást az erős 
légkondicionálás), idegen ízvilágban (a kínai konyha 
finom ízeit, de m egpróbáltatásait is megismerve). 
Ilyen körülmények között sok új tapasztalatot szerez
tünk. De a tanulásnál is jelentősebb volt az a tapasz
talat, hogy a Lutheránus Világszövetség odafigyel arra, 
hogy m it gondolnak, éreznek, várnak a fia ta lok az egy
házban. Ez elengedhetetlen feltétele annak, hogy ne 
egyszerűen szövetségről, de lutheránus világközös
ségről beszélhessünk, amelynek m egterem tése konk
rétan megfogalmazott célja a Világszövetségnek.

Fiatalok nélkül ma sem lehet egyház. A z egyháznak 
szüksége van fiatalokra, ahogyan a fia ta loknak is az egy
házra. Sosem lenne szabad erről megfeledkeznünk!

„Küldj el engem, Jézus!” -  szólt a fiatalok éneke a 
világgyűlés ifjúsági estjén. S talán éppen erre volt vá
lasz a záró istentisztelet igehirdetésében a világgyűlés 
kibővített mottója: „Krisztusban -  tanúságtételre el
hívva és elküldve” -  ez a feladatunk. Fiataloké és az 
egész egyházé egyaránt.

Korányi András

S i e r r a  L e o n e ,  E t i ó p i a ,  J o r d á n i a . . .
Sierra Lßone, Etiópia, Jordánia, Malawi, Nicaragua, egyek legyenek... hogy a világ elhiggye, hogy te kü ld tél

Namíbia, Kamerun, Kolumbia, Szingapúr... Bizony 
"ezek' az országriévék kevésbé csengnék' jó l a fülünk
ben, és kevésbé ébresztik fel evangélikus öntudatun
kat, szemben Wittenberg, Speyer vagy éppen Augs
burg városnevek hallatán. Pedig érdemes odafigyelni 
ezekre az országokra és a bennük virágzó evangélikus 
egyházakra, m ert mi magunk is erősödhetünk hitünk
ben az ő hitük által.

Néhány meghatározó élményemet szeretném fel
idézni a következő sorokkal, melyekkel gazdagodva 
térhettem  haza a hongkongi világgyűlésről. A  felsorolt 
országok közül először Etiópiát szeretném kiemelni. 
Mindannyiunk számára ismeretesek azok a körülmé
nyek, amelyek között az ottani emberek élnek: sze
génység és éhínség. Mindezek ellenére éppen ez az az 
ország, ahol talán a legdinamikusabban fejlődik az egy
ház, és ahol évente több ezren csatlakoznak a helyi 
gyülekezetekhez. Isten Szentlelke tényleg hatalmasan 
működik közöttük. Ez a hír a világgyűlésen sokak szá
mára jelentett erősítést, hiszen többen jöttek olyan 
egyházakból, ahol a közösségek megfáradtak, ahol már 
csak arra ju t erő, hogy korábbi ébredési mozgalmak él
ményeit felidézzék. Ez a hír reménységet és lendületet 
adhatott nemcsak ezeknek az egyházaknak, hanem 
azoknak is, amelyeknek nap mint nap fel kell venni a 
küzdelmet a szekularizmussal, és mely küzdelemben 
sokszor nehéz az egyház keskeny útját vállalni.

A  következő élményem Namíbiához kapcsolódik. 
Egy kisebb körben folytatott késő esti beszélgetés so
rán került elő a karizmatikus kérdés. Néhányan a cso
portból irigykedve tekintettek rájuk stílusuk és sike
rességük miatt, mások tanításaikat kritizálták. Nickey 
Lazarus Gazeb a Namíbiái Evangélikus Egyház ifjúsá
gi titkára arról számolt be, hogy korábban az ő egyhá
zából is többen váltak ki és alapítottak karizmatikus 
közösségeket. De nemrég egy új folyamat indult meg, 
melyben ezek a közösségek visszavételüket kérik az 
evangélikus gyülekezetekbe. Korábban azért váltak 
ki, m ert túl merevnek és konzervatívnak érezték az 
egyházat, és olyan légkörre vágytak, ahol szabadon 
követhetik a Szentlélek vagy éppen saját érzelmi vilá
guk indíttatásait. Most hogy m ár kiélhették ezeket a 
vágyakat, vissza szeretnének térni azokba a gyüleke
zetekbe, ahol érezhető az évtizedek vagy éppen év
századok óta jelen lévő hagyomány megtartó ereje, 
ahol minden vasárnap ugyanazok a m ondatok csen
dülnek fel a liturgiában, ahol a tradíció ajándék és 
nem teher. Hadd tegyem fel itt is azt a kérdést, amely 
akkor fogalmazódott meg bennem, amikor ezt a hírt 
hallottam: vajon a mi közösségeink készek-e arra, 
hogy ezeket az elvándorolt testvéreket egyszer 
visszafogadják.

Nem csak az egyes tagegyházak ilyen jellegű h ír
adásait hallgattuk lelkesedéssel. A  világgyűlés 
egyik központi tém ája a Katolikus Egyházzal foly
ta to tt dialógus volt. U tolsó sim ításokat végeznek 
azon a közös nyilatkozaton, mely a h it által való 
megigazulásról szól. A  közös teológiai m unkában 
ez kétségtelenül fontos állomás, de ehhez még na
gyon sokat kell hozzá tenni, hogy gyülekezeti szin
ten  is tapasztalható legyen ennek a törekvésnek a 
gyümölcse, mely alapjában Krisztus im ádságára 
akarja terelni figyelmünket, „...hogy m indnyájan

I el engem .’’f  Jn  17,21)
A  Vatikán képviseletében Edward Idris Cassidy kar

dinális többek között a következőket em lítette annak 
érdekében, hogy m inden szinten közös munkával 
építsük a régen áhított megbékélést: Közös katolikus 
és evangélikus bibliaismereti előadásokat kellene 
szervezni abból a célból, hogy gyülekezeti szinten is 
ism ertek legyenek a hit által való megigazulás bibliai

Étkezés „kínai módra”

alapjai. Magasabb szinten pedig továbbképző tanfo
lyamokra lenne szükség, m ind a klerikusok, m ind a 
laikusok számára, hogy jobban megismerjék a meg
igazulásról szóló közös nyilatkozatot. Továbbá azt is 
megemlítette beszédében Cassidy kardinális, hogy a 
gyülekezeti prédikációkban és az im ádságokban is na
gyobb teret kellene engedni az egymás közötti meg
békélésnek.

Végezetül pedig hadd idézzem fel talán legmegha- 
tóbb élményemet. A  jubileum i ünnepségen minden 
egyes korábbi világgyűlésről egy rövid élménybeszá
molót hallhattunk. Az elsőt James Cumrey püspök 
tartotta, melyben azokat a pillanatokat idézte fel, 
amikor Lundban 1947-ben megalakult a világszövet
ség. Erről a gyűlésről egy személyes élm ényét is meg
osztotta velünk. Ez egy meleg hangú testvéri beszél
getés volt, melyet Ordass Lajos magyar püspökkel 
folytatott. A  harm adik világgyűlésről (M inneapolis, 
1957) dr. Andrew  Hsiao számolt be. Különös volt hal
lani, hogy legfontosabb élményként ő is éppen Ordass 
Lajos bizonyságtételét emelte ki.

Anélkül, hogy bármilyen véleményt m ondanék ar
ról, ahogy egyházunkban az elmúlt negyven év esem é
nyeit feldolgozzák, ezek a visszaemlékezések szá
m om ra sokkal hitelesebb rehabilitációnak tűntek 
azoknál, amelyekről a gyülekezeteink értesülhettek a 
szószéki hirdetésekben az egyéb hirdetnivalók között.

A  világgyűlés végeztével m indenki hazatért ottho
nába, ki Sierra Leonéba, ki E tiópiába, Jordániába 
vagy éppen Magyarországra. Isten  áldása volt, hogy 
mindannyian gazdagodhattunk e hatalm as közösségi 
élményből, akár a személyes jelenlétünk révén, akár a 
sajtó híradásain keresztül.

Joób Máté
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„...HOGY SZÓT ÉRTSÜNK EGYMÁSSAE’

Adventista mindennapok

„Ti megünneplitek az adven
tét?” -  kérdezte egyik alkalmi is
merősöm. „Mi mindig adventét 
szeretnénk ünnepelni” -  válaszol
tam egy kissé rejtélyesen. De mit is 
jelent ez a gyakorlatban? Bőd Pé
ter a Szent H ertokrates című köny
vében még 1757-ben azt írta, hogy 
„Krisztusnak négy adventtussa, eljö
vetele vagyon. M időn testben megje
lent. M időn a szívbe beszáll és az 
embert megérinti. M időn halála 
óráján elmégyen az emberhez. M i
dőn eljő az utolsó ítéletre". Ezt a 
gondolatsort nem Bőd Péter talál
ta ki, hiszen m ár III. Im re pápa be
szélt Krisztus négy jöveteléről „a 
test felhőjében”, „a kegyelem har
m atjában”, „a halál tusájában” és 
„az ítélet tüzében”.

Egy adventista em ber életét ez a 
négy eljövetel szabályozza. Isten- 
tiszteletének középpontjában az 
ige áll, ami akkor él, ha „jelenvaló 
igazság”, vagyis a mai élet mai 
problémáira hirdeti Isten megol
dását. Ezt az igét kell hirdetnünk a 
jézusi misszióparancs értelm ében 
„minden ágazatnak, nyelvnek és 
népnek”. H a egy szombati isten- 
tiszteletre belép egy vendég, elő
ször egy bibliatanulmányozó cso
portot talál, imádságok, evangéliu
mi énekek hangzanak el, és az idő 
nagy részét a prédikáció tölti ki.

A  H. N. (hetednapos) Adventis
ta Egyháznak Magyarországon 
120 gyülekezete van, mintegy ö t
ezer aktív taggal. Ez azt jelenti, 
hogy gyülekezeteink élő kisközös
ségek. Imaközösségek, ifjúsági 
csoportok, karitatív m unkát végző 
körök munkálkodnak közöttük. 
Gyermekbibliakörök, cserkészcsa
patok segítik a jövendő gyülekezet 
felépítését. Templomaink inkább

gyülekezeti házak, ahol hely van az 
imádság és az istentisztelet mellett 
m indarra a sokoldalú szociális te
vékenységre, amelyeket az adven
tisták hitük megvallása részének 
tekintenek.

Egyházunk úttörői kezdettől 
fogva nagy hangsúlyt helyeztek a 
testi és lelki egészség együttes ápolá
sára. Ezért többször dohányzásról 
leszoktató tanfolyamokat, egészsé
ges életm ódra nevelő foglalkozá
sokat, mentális egészségre oktató 
stressz-szemináriumokat rendez
nek gyülekezeteink, melyre hívják 
vallási és világnézeti különbség 
nélkül ismerőseiket és barátaikat 
is. Az adventista gyülekezetek éle
tében a puritán hagyományok él
nek, melyek nemcsak hazánkban, 
hanem szerte a protestáns világ
ban jelentős gyümölcsöket terem-

H árom  egyházi lapunkban jú 
nius 29-én indítottuk útnak ezt a 
cikksorozatot, melyben a Magyar- 
országon működő nagyobb keresz- 
tény/keresztyén egyházak bem u
tatkoztak egymásnak. M ai cik
künkkel véget ért a sorozat. Re
méljük, hogy ezek az írások jól 
szolgálták azt a célt, melyet a soro
zat m ottójába foglaltunk: „...hogy 
szót értsünk egymással.”

A  befejezés határköve alkalmat 
ad arra, hogy számvetést csinál
junk és tegyük ezt közösen.

Olvasóinkat kérjük vélemény- 
nyilvánításra. írják  meg, hogyan 
fogadták a bemutatkozásokat? 
Hasznos volt-e a „másik család” 
megismerése, a betekintés belső 
életükbe? M iben segített a cikkso
rozat? Volt-e valami, amivel nem

nek. Ez az adventisták életfolyta
tásán is meglátszik. Egyszerű, jó 
zan életet élnek, antialkoholisták. 
Fontos alapnak tartják a házastár
sak kölcsönös szeretetén épülő, 
tiszta családi életet. Mivel az ad
ventista gyülekezetek egymással 
törődő, egymásért munkálkodó 
kisközösségek, gyakorolják az egy
házfegyelmet, amely nem jogi, ha
nem lelkigondozói természetű. Az 
erősebb kötelessége segíteni a 
gyengébbet. Mivel adventista csak 
úgy lehet valaki, hogy önként, saját 
szabad elhatározásából dönt, az 
egyház a felnőtt keresztséget gya
korolja. A  gyülekezetek a tagokat 
szavazással, demokratikus döntés
sel veszik fel, ami minden egyes ta 
got munkára, m ásokért végzett fá
radozásra kötelez. Bár a gyüleke
zetek irányítását főállású, teoló-

*  *  *

értettek  egyet? Jó dolog-e, hogy 
ilyen nyitottak vagyunk egymás 
irányában és így oszlathatunk el 
félreértéseket, rossz beidegződé
seket? Nem hosszadalmas cikke
ket, csupán 10-15 soros reflexiókat 
kénink.

Ö nként adódik egy másik kér
dés is: ha jónak tarto tták  ezt a so
rozatot, lehet-e folytatnunk? H a 
nem  is rendszeresen, de időszako
san jelen lehetnénk egymás lapjá
ban és segíthetnénk az „őszintébb 
ökum ené’.’ megvalósításában. Szí
vesen fogadunk el témajavaslato
kat az ökumené kérdésköréből. 
Lapjainknak ez a szolgálata segít
ség lehetne abban, hogy ne csupán 
évente egy-két napra, hétre terjed
jen  érdeklődésünk, közösségválla
lásunk.

giát végzett lelkipásztorok végzik, 
mégis az egyházi munkák döntő 
részét nem a lelkészek, hanem az 
egyház tagjai, önkéntesei végzik. 
Sokszor ezek az önkéntesek is hir
detnek igét, és sok fontos gyüleke
zeti szolgálat is az ő vállukat 
nyomja.

A  gyülekezeti tagok nemcsak 
egymásért hordoznak szociális fele
lősséget, hanem mindenkiért, akin 
segíteni tudnak. Az egyház szociá
lis szolgálatát az ADRA nevű -  a 
világ mintegy 60 országában mű
ködő -  nemzetközi alapítvány fog
ja össze. A  magyar ADRA Kárpát- 
aljára, Albániába, az egykori Ju
goszlávia sokat szenvedett városai
ba visz segélyt, és közben itthon is 
dolgozik a menekültekért, a mun
kanélküliekért és a szociálisan ne
héz helyzetben lévőkért. A  ma
gyarországi adventisták arra törek
szenek, hogy számarányukon felül 
részt vegyenek az em berekért vég
zendő szolgálatban, m ert amikor 
eljön Jézus, boldog lesz az a szolga, 
akit az ő  Ura ily m unkában talál 
(M t 24,46).

Szigeti Jent»

A  júniusi grazi Európa-találko- 
zó magyar nemzeti összejövetelén 
hallottam  sokak ajkáról a vágyat: 
jó  lenne összegyűjteni azokat, akik 
o tt jelen voltak, és ha m ár nem  
kezdtük a felkészülést közös isten- 
tisztelettel, imádkozással, legalább 
utána tarthatnánk ilyen alkalma
kat. Megvan a vágy a gyakoribb ta
lálkozásra, ismerkedésre, a közös
ség megélésére. A  három  egyházi 
újság ezzel a nyitottsággal szolgál
hatná ezt a célt is.

Várjuk Olvasóink véleményét, 
írásait, hogy továbbra is „szót ért
sünk egymással”.

Tóth-Szollős Mihály 
(Evangélikus Elet) 

Nagy Lenke (Reformátusok Lapja) 
Kipke Tamás (Új Ember)

Gerhardt Pál a 30 éves háború 
alatt -  sok megpróbáltatáson ment 
keresztül. Megtapasztalta az emberi 
szeretet múlandóságát. De egyre 
jobban meglátta Isten szeretetének 
és hűségének valóságát. Dicsérő és 
vigasztaló énekeinél látjuk, hogy is
merte a szív nyomorúságát, szoron
gását és bűneit. Gerhardt sem ebben 
a dicsérő énekében, sem a többiek
ben nem a maga erejéből énekel. 
Számára feltárult az Atya szíve Jézus 
Krisztusban, ezért mondhatta el:

„Ő minden áldások Atyja,
Csupa jóság szeretet,
Ki engem bölcsen v e z e t . (1. v.)

Nem oldódott meg ugyan számára 
minden kérdés, de megtanulta az 
érthetetlent is szeretni, mert abban is 
megérezte az Atya szeretetét. -  Az 
ének beosztása jól áttekinthető. Is
ten örökké tartó szeretetének témája

Hogyne dicsérném 
az Istent.
(53. ének)

az első versben szólal meg. -  Az utol
só vers az örök élet reménységét szó
laltatja meg. -  Az egyes versek a kö
vetkező gondolatokat emelik ki: a 
szeretet megtapasztalása, a terem
tésben, megváltásban és megszente
lésben (2-4. v.). Isten naponként 
megtartó szeretete (5. v.). Napon
kénti megpróbáltatás (6. v.). -  Feltű
nik énekünknél, hogy kizárólag egyes 
szám első személyben szól

Gerhardt Pál végrendeletében, 
amelyet egyetlen fiának írt, őt és ve
le minket is az isteni szeretet dicsőí
tésére akar felhívni: „ Tégy jó t az em
berekkel, ha mindjárt nem is viszonoz
zák azt neked. Mert amit az emberek 
nem fizethetnek meg azt az ég és föld  
Teremtője már régen megfizette, ami
kor téged teremtett, amikor a szent ke- 
resztségben gyermekévé és örökösévé 
fogadott. ”

Gáncs Aladár

SEGÉDLELKÉSZI MEGBÍZÁSOK
Déli Egyházkerület
(1997. szeptember l-jétől)

Aradi György, Balatonboglár- 
Somogyvámos

Bátovszky Gábor, Mezőberény I. 
Beke Mátyás, Gyönk 
Blatniczky János Dániel, Tótkomlós 
Kntyej Gábor Pál, Békéscsaba 
Marossy Attila, Budapest-Angyalföld 
Sánta Anikó, Sajtóosztály és Buda- 

pest-Pestújhely 
S kor ka Katalin, Orosháza 
Smidéliusz Gábor, Nagytarcsa 
Szabados Regina, Pécs

Északi Egyházkerület
Hvizsgyalka György, Ipolyvece 

(augusztus l-jétől)

Bácskainé Vári Krisztina, 
Budahegyvidék (július l-jétől)

Rác Dénes, Nagygeresdről 
(szeptember l-jétől)

Megyaszai Ildikó, Balassagyarm at
ról (október l-jétől) Vadosfára 

Hamza Kinga Dalma, Balassagyar
mat (október l-jétől)

Joób M áté, Budapest-Kelenföld 
(augusztus 15-től)

Kőháti Dorottya, Budavár 
(félállásban szeptember l-jétől) 

Krska M ária, Diósgyőr-Vasgyár 
(augusztus 15-től)

Loós Zsuzsa, Szentgotthárd 
(szeptember l-jétől)

Szmolár Attila, Nyíregyháza 
(szeptember l-jétől)

Az Úr áldása legyen munkájukon!

Bepillantás az ázsiai evangélikusok életébe
A hongkongi világgyűlés előtt a Lutheránus Világ- 

szövetség szervezésében egyházi látogatóprogramon

! vettem részt Tajvanon. Tizenketten voltunk együtt hát 
napon át, lelkészek és nem lelkészek Ausztriából, Né
metországból, Nicaraguából, Venezuelából, Dél-

■( Afrikából. Vendéglátónk a tajvani evangélikus egyház, 
I a program szervezője és kísérője egy harminc éve Tajva

non élő finn misszionáriusnő volt.
Tajvan a szárazföldi Kína part menti szigete, Japán és 

a Fülöp-szigetek között fekszik. A  sziget mintegy 377 
kilométer hosszú és 142 kilométer széles, területe 
36 000 négyzetkilométer. Nepessege: 22 millió. A hiva
talos nyelv a mandarin, a legelterjedtebb idegen nyelv 
az angol. Területe öt fő természetföldrajzi térségre oszt
ható (központi hegyvonulat, vulkáni eredetű hegyek, 
dombvidék, fennsík, végül part menti síkságok). Éghaj
lata: északon szubtropikus, délen trópusi. (Látogatá
sunk idején a napi hőmérséklet 35 °C és a páratartalom 
98%-os volt. Sok gondot okozott a járműveken és épü-

I letekben működő légkondicionálás, az utcai hőség és 
magas páratartalom után a hűvös helyiségek hőmérsék
let-különbsége. Miután az esős évszakban voltunk ott, 
naponta többórás sűrű függönyszerű esőben is volt ré
szünk.)

Érthető kíváncsisággal készültem erre az útra, hiszen 
az elmúlt évtizedek során kevés magyar és még keve- 

I sebb egyházi ember juthatott el erre a Kínától elszakadt 
I  szigetre. Leginkább az érdekelt, hogyan él a keresztyén 

kisebbség a nagy buddhista és taoista többségi vallási 
környezetben. A beszámolók nyomán megismerhettük 

L a keresztyén missziói munka következtében létrejött 
keresztyén egyházak, köztük az evangélikus egyház tör
ténetét. A  19. század első felében érkeztek az első 
misszionáriusok Német
országból, Finnországból,
Norvégiából, Amerikából, 
akik tanítással, gyógyítás
sal kezdték munkájukat.
Hallottuk például egy 
amerikai orvos történetét, 
aki családjával: feleségé
vel és négy gyermekével 
és néhány bőrönddel, de 
sok hittel és szeretettel ér
kezett Tajvanra. Tajvan el
maradott kínai sziget volt, 
ahol orvosi szolgálatra 
nagy szükség volt. Az 
amerikai orvos kezdetben 
egy széken a szabadban

I fogadta a hosszú sorban
érkező betegeket, gyógyított és prédikált. Később ame
rikai segítséggel létrehozott egy kis kórházat, amely ma 
Tajvan legnagyobb, egyik legjobban, felszerelt kórháza. 

Tartózkodásunk során több egyházi intézményt ke- 
I  restünk fel. A teológiai szemináriumot, egyházi köz

pontokat és gyülekezeteket. Tájvanon hat, különböző 
missziói hátterű (amerikai, norvég, dán, finn) lutherá- 

I nus egyház van. Három közülük tagja a Lutheránus Vi
lágszövetségnek. Küldötteik jelen voltak a hongkongi 
világgyűlésen is. A hat lutheránus egyháznak összesen 
130 gyülekezete és 15 000 gyülekezeti tagja van. A gyü
lekezetek igazi közösséget alkotnak. Sokan a gyüleke
zeti tagok közül 8-15 éves koruk között kerülnek a ke- 
resztyénséggel kapcsolatba és keresztesednek meg. Tá
lán ennek is köszönhető, hogy az egyház iránti elkötele
zettség erősebb, mint ahogy mi itthon azt sok esetben

I

tapasztaljuk. Vasárnaponként a családtagok együtt 
mennek templomba, nagyszülők, szülők gyermekeikkel. 
Azon a vasárnapon, amikor mi a taipei-i Megváltás 
templomban istentiszteleten vettünk részt, zsúfolásig 
telt templom fogadott bennünket. A  prédikáció előtt 
tartalmas gyermekprogram volt, bibliai történetek be
mutatása sok énekkel és tánccal. Mint megtudtuk, nem 
a nemzetközi delegáció kedvéért volt ez a számunkra 
szokatlan istentiszteleti rend, hanem ez így szokás, ki
csik és nagyok aktívan részt vesznek a gyülekezeti alkal
mak menetében. Megtudtuk, hogy hétközi alkalmakon, 
a mi szenior ifjúsági összejöveteleinkhez hasonlóan, kü
lönböző beszélgetési fórumokat szerveznek egy-egy 
foglalkozási ágban dolgozók számára. Orvosok, taná
rok, ügyvédek, üzletemberek jönnek össze problémáik 
megbeszélésére és hogy egymást segítsék a munkájuk
ban. Az istentiszteletek után a gyülekezet általában 
együtt marad és a gyülekezeti teremben vagy egy étte
remben együtt ebédelnek. Hasonlót tapasztaltam a 
hongkongi Aberdeen gyülekezetben is, ahol két nigéri
ai püspökkel együtt a nagygyűlés résztvevőinek gyüle
kezeti látogatóprogramja keretében én magam is kö
szönthettem az egybegyűlteket. A gyülekezetekben sok
kal nagyobb az összetartás, egymásrautaltság, hiszen 
nem magától értődő a keresztyén közösséghez való tar
tozás. Sok családban ők az első keresztyének.

A  tajvani lutheránus egyház életében három idősza
kot tartanak nyílván. Az első periódus, a növekedési 
időszak, 1951-től 1965-ig tartott. Az első lutheránus 
gyülekezet 1951-ben alakult meg, majd az ezt követő ti
zenöt évben további száz gyülekezet jött létre. A leg
több egyházi intézmény is ekkor alakult: a taipei-i egy
házi központ, a Biblia Intézet, mely az első időben a lel

készképzés helye is volt, 
majd később a Teológiai 
Szeminárium, mely átvet
te a lelkészképzést, a ko
rábbi négy szemeszter he
lyett nyolc szemeszteri 
időben.

A  második időszak a 
visszaesés időszaka, 1965- 
től 1979-ig. Ebben az idő
ben Thjvanon a gazdaság 
fejlődésnek indult, az 
életszínvonal jelentősen 
emelkedett, az egyházi 
élet háttérbe szorult. A 
külföldi misszionáriusok 
is fokozatosan hazatértek 
és a helybeli evangélizá- 

torok nem tudták folytatni vagy újrakezdeni a missziós 
munkát. Az egyházi élet nem fejlődött, a teológiai kép
zés majdnem teljesen megszűnt ebben az időben. A 
harmadik időszak 1979-ben indult el, az ún. megújulás 
időszaka és tart ma is. 1979 óta újabb nyolc egyházköz
ség alakult és a vasárnapi templomlátogatók száma nö
vekszik. 1988-ban a hat lutheránus egyháztest létreho
zott egy közös Lutheránus Teológiai Szemináriumot, 
ahol most 100 teológiai hallgató van.

A női lelkészi ordináció a legújabb időben, ez évben 
vált lehetővé. Az igény már régóta megvolt a teológiát 
végzett nők részéről, hogy a férfiakkal egyenlő feltéte
lekkel vehessenek részt az egyházi életben, de csak 
most, ez év elején, többévi tanácskozás eredményeként 
döntöttek ebben a kérdésben. Minden teológiát vég
zett egyenlő elbírálásban részesül, alkalmasságát

Gyülekezetlátogatás Hongkong-Aberdeenben

figyelembe véve, tekintet nélkül arra, hogy férfi vagy 
nő.

Ugyanekkor határoztak a lelkészfeleségek egyház
ban betöltött szerepéről is. Miután eddig a lelkészfele
ségek minden gyülekezeti munkában segédkeztek férje
ik mellett, nagy megterhelést jelentett ez számukra és 
nem tudtak megfelelően helytállni. Most meghatároz
tak négy kategóriát: 1. világi állásban dolgozó feleség, 2. 
lelkészi asszisztens, 3. háziasszony, 4. hivatásos evangé- 
lizátor (ehhez egyházi hozzájárulás és képzés szüksé
ges). Egyéni döntés, hogy ki mit választ, és abban kell 
teljes értékű munkát felmutatnia. A  keresztyén családi 
értékek gyakorlása, valamint a példamutatás a családi 
életben, ez a legfontosabb elvárás a lelkészfeleségek hi
vatásával kapcsolatban.

A nők helyzetének megismerésére két helyen volt al
kalmam. Először a tajvani gyülekezeti látogatások és 
beszélgetések során. A  másik alkalom a hongkongi vi
lággyűlésen az ún. női fórum volt. Sok hasonlóságot lát
tam a mi itthoni munkánkkal összehasonlítva, a gyer
mekmunkában, hitoktatásban, családlátogatásokban, a 
gyülekezeti alkalmak szervezésében. A  fórum-beszélge
tésre meghívott előadók beszámolóiból kiderült, hogy a 
férfi és a női munka, a társadalomban betöltött szerep 
megítélésében nagy a megkülönböztetés. A  nők hátrá
nyos helyzetben vannak a férfiakhoz képest, mind a bé
rezés, mind pedig a vezető pozíciók betöltése tekinteté
ben. A  családban is függő helyzetben vannak a nők. Né
hány évvel ezelőtt megalakult a Hongkongi Keresztyén 
Nők Thnácsa, azzal a célkitűzéssel, hogy síkra szálljanak 
a nők egyenjogúságának erősítéséért, jobb megbecsülé
sükért az élet minden területén.

A  hivatalos egyházi programon kívül Taipei néhány 
fontosabb turista nevezetességét is megnéztük: a Nem
zeti Múzeumot, különféle építészeti remekműveket. 
Thjvanon virágzott a templomépítészet is. Több budd
hista templom a Csing-dinasztia (1644-1911) korából 
származik. Közös építészeti jellemzőik a szépen fara
gott oszlopok egymásba fonódó sárkányokkal, a fara
gott gerendák, díszes tetőzet. Igazi turistalátványosság 
a Csang Kaj-sek Emlékcsarnok, a volt elnök 26 tonnás 
bronzszobrával és személyes emléktárgyait bemutató 
múzeummal. A  múzeum gyönyörű, trópusi növények
kel beültetett parkjában található a Nemzeti Koncertte
rem és Színház. Számos hagyományos kínai népszokás 
él még ma is Thjvanon, a búgócsigázás, sárkányé rege tés, 
tésztaszobrászat, bábjátékok, melyeket az emberek sza
bad idejükben a tágas parkokban szívesen gyakorolnak.

Vendéglátóink igyekeztek a kínai konyhaművészetet 
is megismertetni. Naponta másfajta ételeket volt alkal-

Taipei főtere -  régi és új találkozása

műnk megkóstolni, és természetesen pálcikával enni. A 
kínai konyháról könnyű is, nehéz is írni. Könnyű, mert a 
világon valószínűleg a legnépszerűbb, nehéz, mert az eu
rópai ízlés számára a szokatlan ízek, nyersanyagok, fű
szerek és főzési eljárások idegenek. A  kínaiak számára 
nemcsak az ételek íze, de csábító külseje is fontos. Thj
vanon a kínai szakácsművészet teljes kínálata elérhető, 
különösen halételek, édes-savanyú húsok, szezámmal és 
borssal ízesített fogások, a pekingi kacsa, a gőzön párolt 
rákkal és zöldséggel töltött fánkok. A kínai család életé
ben az étkezés „szent” dolog. Ha két ismerős találkozik, 
így köszönnek egymásnak: „Jól vagy? Ettél-e már?”

Összefoglalva élményeimet elmondhatom, hogy lelki ér
telemben is „kaptunk ennivalót”, azaz megismerhettünk 
olyan evangélikus keresztyéneket, akik kisebbségi helyze
tük ellenére igyekeznek hitüket hűséggel megélni, szolgála
tukat betölteni, sóként és gyertyafényként környezetükben. 
Ezért növekszik a keresztyének száma, ezért telnek meg 
hétről hétre a templomok.

A  kitáguló látóhatár azután ismét összeszűkült a látot
tak alapján egyetlen pontra. Jézus Krisztusra, aki Tajva
non, Hongkongban és a Világgyűlés valamennyi résztvevő
jének egyházában a középpont, a járható út, a követhető 
Jó Pásztor.

Szirmai Zoltánná

Curitiba -  Hongkong
A Lutheránus Világszövetség kilencedik nagygyűlése 

nagyon sok izgalmas momentumot rejtett magában. A 
sok-sok érdekesség között voltak láthatóak és kevésbé 
figyelemfelkeltőek. A gazdag istentiszteleti élet, az öt
venedik évforduló megünneplése mindenki számára át
élhető és megtapasztalható alkalmak voltak. Az már 
kevésbé volt látványos, hogy milyen megoldandó fel
adatokat hozott magával a Világszövetség az elmúlt 
nagygyűlésről, Curitibából, és a mostani nagygyűlésen 
meghozott döntések mUyen lépéseket jelentenek majd 
a jövőben -  a következő évezredben.

Dr. Gottfried Brakemeier, a Világszövetség volt elnö
kének szavait idézve, a Lutheránus Világszövetség egy 
koncepció tesztelését végzi. A  koncepció pedig annyit 
jelent, vajon mennyire tudják a tagegyházak szorosra 
vonni a kapcsolataikat, mennyit jelentenek egymás szá
mára.

April Larson püspöknő az észak-amerikai evangéli
kus egyházból a Világszövetség ünnepi istentiszteletén 
az úrvacsorái liturgián szolgálók között volt. Egy nyilat
kozatában azt hangsúlyozta, milyen nagy ajándékot je 
lentett számára, hogy olyan istentiszteleten szolgálha
tott, ahol a Világszövetség minden tagegyháza képvisel
tette magát. A Krisztusban való közösséget kézzelfog
hatóan tapasztalhattuk meg a nagygyűlés alatt. Német, 
magyar, amerikai, hongkongi tagegyházak közelről ta
pasztalhatták meg ezt a közösséget az istentiszteletek, 
bibliatanulmányok és beszélgetések során.

De vajon mi történik a „csúcsélmény” után? Világ
gyűlések között mennyire érezzük a nagy lutheránus 
család közelségét? A strukturális váltás elegendő-e a 
communio, közösség megtapasztalásához?

A hongkongi világgyűlés megerősítette a Lutheránus 
Világszövetség tagegyházainak közösségét kifejező 
curitibai határozatot. A  következő évek pedig majd 
megmutatják, mennyire sikerül egymás másságát elfo
gadnunk, mennyit tudunk áldozni közös ügyeinkre és 
programjainkra, mennyiben érezzük majd magunkénak 
is a lutheránus családot.

Pángyánszky Agnes
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„Krisztus Jézus megtörte a halál erejét, és az evangé
lium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet.” 
2Tim 1,10

VASÁRNAP „Csak az Úr ad bölcsességet, szájából is
meret és értelem származik.” Péld 2,6 (Kol 1,28; Zsolt 
68,4-21; Zsolt 86; Jn 11,1-3,17-27,41-45; 2Tim 1,7-10; 
Zsolt 119,153-160).

Ebben a szóban: bölcsesség, van valami időtlen, vala
mi múlhatatlan, valami örök. Nem pillanatnyi benyo
más, átfutó gondolat, hanem múlt, jelen és jövő titkai
nak nemes lenyomatát őrzi, válaszokat ad a miértekre. 
Az ismeret aprócska morzsáit birtokolhatjuk csupán, a 
bölcsesség teljessége az Úrnál van. Igéjében nyit kaput 
az érteni vágyó léleknek.

HÉTFŐ „Azon a napon nagy üldözés kezdődött a jeru- 
zsálemi gyülekezet ellen, és mind szétszóródtak Júdea 
és Samária területén. Akik pedig szétszóródtak, elmen
tek és hirdették az igét.” ApCsel 8,1.4 (Zsolt 79,13; Mk 
6,14-29; Lk 12,1-12).

Csak látszólagos paradoxon, hogy az összegyűjtés 
szétszórással kezdődik. Hiszen a magvető is így tesz: a 
bőséges termés reményében hinti szét a magokat. Az 
első keresztény gyülekezet hite nem a szent város jól 
ismert köveire, hanem a „kiválasztott, drága sarokkő
re”, az élő Krisztusra épült. Isten mai népe sincs falak 
közé zárva: az evangélium ma is hirdetésre vár!

KEDD „Kívánjuk, hogy közületek mindenki ugyanazt 
az igyekezetét tanúsítsa mindvégig.” Zsid 6,11 (Zsolt 
27,14; Jób 5,17-26; Lk 12,13-21).

Talán ez a legnehezebb: „ugyanazt” a lelkesedést, 
igyekezetei, azt a kezdetben természetesnek vélt és 
maradandónak remélt lángot megőrizni, az „első sze
retet” tüzét ápolni évek, évtizedek során át hitben, hi
vatásban, szerelemben, családban. Hűségesnek bizo- I nyúlni, mindvégig, úgy, mint az első napon. A türelem I önmagában kevés. De van Valaki, aki tartja bennünk -  

I a Lelket.

SZERDA „Megvigasztalja népét az Úr, megváltotta 
Jeruzsálemet.” Ezs 52,9 (Zsid 2,15; Róm 4,18-25; Lk 
12,22-34).

Vigasztalni csak akkor tudunk, ha magunk is vigasz- 
taltatunk. Lesz idő, amikor Isten letöröl a szemünkről 
minden könnyet (Jel 7,17), s végleg elveszi a bánatot. 
Az Úr vigasztalása azonban nemcsak a jövő, hanem a 
jelen valósága is: betegek, gyászolók, magányosok, 
szenvedők megélt hittapasztalata.

CSÜTÖRTÖK „Isten nem a zűrzavarnak, hanem a bé
kességnek Istene.” lKor 14,33 (Jer 6,13-14; Jak 1,2-12; 
Lk 12,35-48).

Szokatlan, de helyénvaló ez a szembeállítás, a két fo
galom, ha belegondolunk: tényleg ellentétes. A zavaros 
dolgok rövid idő alatt békétlenséghez, félreértéshez, 
nehezen fékezhető indulatokhoz vezetnek. Isten már a 
teremtéskor a káosz ellen döntött. Tőlünk is elvárja, 
hogy felszámoljuk magunk körül a zűrös, homályos 
ügyeket, hiszen ezek messzire visznek Tőle.

PÉNTEK „Csodákat vittél véghez, ősrégi terveket, va
ló igazságot.” Ézs 25,1 (lKor 1,9; Ézs 49,14-21; Lk 
12,49-53).

Az Úr csodásán működik -  énekeljük, de vajon szám
ba vettük-e már, hogy a mi életünkben melyek voltak 
azok az események, amikre nincs jobb szó, mint ez: cso
da. Tálán amikor először éreztük, hogy megszólít minket 
az Ige? Vagy amikor először tudtuk kimondani hittel: le
gyen meg a Tfe akaratod?! Vagy talán az a legnagyobb cso
da, hogy Jézus által így fordulhatunk Istenhez: Atyám?

SZOMBAT „Szeressétek az Urat, ti hívei mind!” Zsolt 
31,24 (ÍJn 5,1; Jak 5,9-11; Lk 12,54-59).

A Biblia első lapjától az utolsóig hirdeti: „Isten a sze
retet”; felszólít: „Szeressétek az Urat”; és kérdezi: 
„Szeretsz-e engem?” Nagyon fontos, hogy alkalman
ként tudatosan is, felhangozzon „Szeretlek, Uram, én 
erősségem...” (Zsolt 18,2)

„ N e  r á n g a s s o n . . . ”
Forgalmas budai utcán men

tünk. Egymást érték az autók. 
Egyszer csak megdöbbentő kép 
villant a szemünkbe; az úttest kö
zepén egy férfi feküdt. Csak nem 
egy autó gázolta el? De nem. Ki
derült, hogy ittasan összeesett, és 
elaludt az úttesten.

Szerencsére egy autó megállt és 
két férfi próbálta felemelni és fel
vinni a járdára. Nehezen ment a 
dolog... Az ittas ember csak azt 
hajtogatta: „Ne rángasson...” Vé
gül is nem sikerült a járdára felvin
ni, letették a járda szélénél.

„Ne rángasson” -  eszembe ju 
tott, hogy így vagyunk, így vannak 
sokan, mikor Isten akar megmen
teni. 0  akar a bűnből, a veszede
lemből kimenteni. Hangzik a hí
vás: Jöjjön a templomba... Olvas
sa a Bibliát... Imádkozzon...

Talán te is voltál úgy, hogy leg
alább magadban így feleltél: Ne 
zaklasson... Ne rángasson... Hagy

jon békén. Nekem nem kell temp
lom, ige, gyülekezet.

Bunyan világhírű könyvében, „A 
zarándok útjában” központi üze
netként hangzik a bibliai mondat 
„Mentsd meg a lelkedet”. Mind
annyiunk felé hangzik Istennek 
mentő szava, hívása. Ez jutott 
eszembe az úttesten fekvő ember 
láttán. , yes/edelm es helyzetben 
volt, ott robogtak mellette a halált 
hozó autók. De mi is veszedelem
ben vagyunk a magunk útján az Is
ten nélküli életben.

„Ne rángasson”. Talán m ár mi is 
megkaptuk az elutasító választ, 
amikor valakit hívogattunk Isten
hez. Csak azt nem veszik észre so
kan az Istent elutasítók közül, 
hogy valaki más -  az Ördög -  ak
kor is „rángatja” őket. Ő kényszerí
ti őket és ő játszik velük, uralkodik 
rajtuk, ahogy Jézus mondta: >yAki a 
bűnt cselekszi, szolgája a bűnnek”.

Johannes Gossner lelkész életraj

zában olvastam: az utcán menve a 
falu közismert italozója jött vele 
szemben. Boros üvegét magasra 
emelve, köszöntötte a lelkészt: 
„Prosit Gossner úr.” Gossnef meg
állt. Ránézett és csak ennyit mon
dott: „Én iszom, ha akarok. De ne
ked innod kell.1” Isten Lelke felhasz
nálta ezt a mondatot. Az ital rabja 
pár nap múlva felkereste a lelkészt. 
Komoly beszélgetés indult meg... 
És ez az ember nem sokára megsza
badult az alkohol rabságából.

Isten, bárhol vagyunk, fel akar 
használni minket is. A  bűnben élő, 
szerencsétlen emberek, sokszor 
várják is a m entő szeretet hívását, 
közbelépését életükbe. Olykor egy 
mondat is elég, ha azzal bizonysá
got teszünk Jézus erejéről és cso
dálatos szabadításáról. Ne szegje 
kedvünket, ha néha elutasítást ka
punk: „Ne rángasson...” Szükség 
van igenis olyanokra, akik megfog
ják valakinek kezét, karját és kira
gadják őt a veszedelemből.

Te is lehetsz ilyen!
Gáncs Aladár

A  le g jo b b  b i b l i a f o r d í t á s
Krisztusnak levele vagytok 2Kor 3,3

Egy holland missziói orvos 
mondta nekem édesanyjáról: „Sok 
jó  bibliafordítást ismerek. De a 
legjobb fordítást édesanyámnak 
köszönhetem. O a Bibliát az életbe 
fordította le számomra.” Megkapó 
megállapítás. Pál a 2. korinthusi 
levélben hasonlóan szól. Krisztus

jék mindez imádságoddá! Mind
azt, amit átélsz, helyezd vissza rög
tön Isten kezébe! Minden dolgod
ban bízzál az Úrban! A  hitetlen té- 
pelődés csak szétforgácsolja erő
det; ehelyett csinálj valami építőt!

A döntő dolog: Jézus Krisztus 
követésében Isten órájára várni. 
M aradj Isten jelenlétében, hogy 
a nagy ellenség, aki m eglepetés
szerűen tám ad és m indent fel 
akar forgatni, meg ne zavarhassa 
a neked szánt isteni áldásprogra
mot!

Paul Deitenbeck 
ford.: Marschalkó Gyula

Könyvismertetéslevelének kell lennünk, melyet ol
vas minden ember. A  divatjamúlt 
egyháziasság korában egyre keve
sebb kortársunk ismeri a Bibliát. 
Annál nagyobb jelentőséget nyer a 
keresztyének életének bizonyság- 
tétele. Mint Jézus emberei, persze 
nem vagyunk hibátlanok; de ku
darcaink ellenére azért még lehe
tünk hitelt érdemlő tanúk.

Az ilyen keresztyénség hogyan 
festhet a mindennapi életben, arra 
adjanak indítást a következő mon
datok: Ez a nap Isten ajándéka 
számodra! Annyi örömben része
sülsz, amennyit el bírsz viselni, és 
annyi terhet kell hordoznod, 
amennyire éppen szükséged van. 
Semmiben nem  lesz hiányod, ami 
ma életed számára jó. Az Ú r Jézus 
Krisztus vezetése alatt ma senki és 
semmi nem  árthat neked! Senki és 
semmi nem  választhat el ma Isten 
szeretetétől!

Ez a nap Istentől jövő feladat 
számodra! Kezdd el ezt a napot 
hálaadással! Ki vár tőled ma vala
mi szívességet? Kinek kell ma to
vábbadnod egy olyan igét, ami so
kat m ondott neked? Emlékeztet-e 
téged ez a nap arra, hogy megör
vendeztess egy magányos vagy 
küszködő em bert? H a eszedbe ju t
nak em berek és körülmények, vál

A kőszeg jG yurá t?  F e re n c  Evan
gélikus Leánygimnázium Volt Növendé
keinek Egyesülete közreműködésével, az 
Evangélikus Egyház több intézményének 
támogatásával megjelent egy könyv a 
nagykanizsai Czupi Kiadónál Szerzője az 
Evangélikus Elet olvasói előtt nem isme
retlen: Lenhardtné Bertalan Emma.

A  szerző ebben az önéletrajzi ihletésű 
regényben emléket akar állítani a máso
dik világháború előtti dunántúli falu em
berközeli életének, majd az egykori kősze
gi Gyurátz Ferenc Evangélikus Leánygim
názium tudásra, becsületre és hazaszere
tetre nevelő tevékenységének Végigvonul 
a regényen az elmúlt 70 esztendő minden 
történése, melyekre a szerző személyes 
megpróbáltatásai alapján visszaemléke
zik  Háborús emlékek, nyilas erőszak 
szovjet bevonulás. Kuláküldözések és 
padlássöprések Derékba tört fiatal életek, 
egyetemi kizárások Mindez egy család 
szomorú és megpróbáltatásokban gazdag 
mindennapjain keresztül Hazaszeretet és

Meghívó
Isten iránti hálával értesítjük, hogy a 
Magyarországi Evangélikus Egyház 

Nyugdíjas Lelkész Otthonát 
(Budapest II., Hűvösvölgyi u. 193.) 
1997. szeptember 20-án, szombaton 

délután 14 órakor 
avatjuk fel.

Igét hirdet: D. Szebik Imre püspök 
Erre az ünnepi istentiszteletre min
den Testvérünket szeretettel várjuk 
Magyarországi Evangélikus Egyház.

vallásosság az egyházhoz való hűséges 
ragaszkodás sugárzik a könyvből 

Emlék az idősebbeknek Útmutatás a 
fiataloknak hogy a nehéz időkben is van 
hit, szeretet és remény. És minden idők
ben megtartható a becsület.
, Ajánljuk a könyvet az Evangélikus 

Élet olvasóinak Kellemes olvasmány. A  
könyv ára 590- Ét.

Megrendelhető a kőszegi Gyurátz Fe
renc Evangélikus Leánygimnázium Volt 
Növendékei Egyesületénél. Cím: 1052 
Budapest, Deák tér 4. (Evangélikus Mú
zeum)

Az Egyesület vezetősége

MEGHÍVÓ
Az Orosházi Evangélikus 

Gimnázium alapításának 60. 
évfordulója alkalmából meg
emlékezés lesz 1997. szeptem
ber 14-én.

Program: 10 órakon Hála
adó istentisztelet a templom
ban, utána koszorúzás a Tán
csics Gimnáziumban, emléke
zés a régi tanárokra.

14 órakon Emléktábla ava
tása a volt gimnázium helyén 
álló evangélikus általános isko
lában, majd az iskolatörténeti 
kiállítás megnyitása.

Az érdeklődőket szeretettel 
váiják.

AZ IGAZI VIGASZTALAS
2Kor 1,3-7

Milyen megdöbbentő párhuzam 
e z : .... bocsásd meg a mi vétkein
ket, miképpen mi is megbocsátunk 
az ellenünk vétkezőknek...” -  Mt 
6,12.

És lehet, hogy valakit betegsé
gében mégsem azzal próbálunk 
megvigasztalni, hogy „reméljük 
meggyógyulsz, elhiszed?” Hiszem, 
hogy ennél nagyobb kérdése az 
embernek az, hogy „Vajon beme- 
hetek-e abba az Országba, ahol 
nem lesz többé fájdalom és 
könny?” És igaz, nem kell mindig 
közvetlenül összekapcsolni a be
tegséget, nyomorúságot és bűnt, 
de Isten dicsőségének ragyogása 
megvilágítja a nagy összefüggése
ket... (Jn9,3)

Isten vigasztal meg és nincs más 
igazi vigasz.

Csak az az em ber tud vigasztal
ni, akit megvigasztaltak, akit már 
az Ú r megvigasztalhatott. Mégsem 
csak azért vigasztalok, m ert megvi
gasztalt Isten, hanem m ert azt is 
megmondta, mi az egyetlen, valódi 
vigasztalás. „Vigasztaljátok, vi
gasztaljátok népem et!” (Ézs 40,1) 
Csak akkor parancsolható ez meg, 
hangozhat el felszólító módban, 
ha az is elhangzik, hogy hogyan. És 
elhangzik...

Egy asszonytestvérrel beszéltem 
„többször m ár” és mégis azt vágta 
a fejemhez, hogy „te úgysem tudsz 
segíteni rajtam, te nem  olyan 
vagy... te más vagy... te  nem is 
akarsz segíteni.” -  És nem  tudtam 
szabadulni ezektől a vádaktól. 
Részben igazak voltak, m ert való
ban nem tudtam  segíteni, de azért 
akartam... Szavakat akart és ugye 
ez a nehezebb, de most m ár meg
vannak azok a szavak. Valóban 
nem lehet addig megvigasztalni 
valakit, amíg a baját, ami a fájdal
mát okozza, ki nem  derítjük, sőt, 
meg nem mondjuk, lehet, hogy 
azt, hogy: „Hol rontottad el az éle
tedet.” Persze nem ez a vigaszta
lás, hanem ezután jön. Az, hogy 
„ahogyan nekem  is, úgy neked is 
elkészítette Isten a kimenekedés 
útját. A  te elrontott életedért is 
meghalt az Ú r Jézus, és bár a te

lelked ugyan elkészült már a fájda
lomra, m ert nincs mit mondanod a 
Krisztus ítélőszéke előtt, mégis ki
mondhatod: ’Uram hozzád jövök a 
bűneimmel, bocsáss meg!” Sőt 
részletezheted is.

Beszéltem egy lelkésszel, aki 
úgy vallott: „Legjobban temetni 
szeretek, m ert az egy lezárt dolog, 
de egy betegnél mit m ondhat az 
ember, ki tudhatja mi követke
zik?” Ugye érzed kedves olvasó, 
hogy ez csak látszólag hangzik alá
zatosan. Nem hiszem, hogy Isten 
arra kárhoztatott volna bennünket 
lelkészeket, keresztyéneket, hogy 
csak „lezárni” tudjunk, sőt inkább 
az a szándéka az Úrnak, hogy 
megnyissunk ajtókat, először is a 
mi szívünkét, hogy kiömölhessen 
onnan minden, ami belülről fogva 
tart, aztán betölthesse Isten vi
gasztalása, a bocsánat öröme, ami 
aztán túl is áradhat onnan, meg
nyitva a szabadulás útját mások 
előtt is... És ugye elhangzott? Ak
kor van bizonyosságod? Ámen.

Füke Szabolcs

IMÁDKOZZUNK:
Valóban áldott vagy Isten, a mi 

Urunk Jézus Krisztus Atyja, az irga
lom Atyja és minden vigasztalás Iste
ne, aki megvigasztalsz minket minden 
nyomorúságunkban, hogy mi is megvi
gasztalhassunk másokat minden nyo
morúságban... azzal a vigasztalással, 
amellyel l é  vigasztalsz meg m inket 
Amen

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE 
UTÁNI 16. VASÁRNAP a liturgikus 
szín: zöld. A délelőtti istentisztelet oi- 
tári igéje: Lk 14,12-14; az igehirdetés 
alapigéje: 2Kor 1,3-7. Heti énekek: 
332, 355.

ÖRÖMHÍR címmel egyházunk mű
sorát közvetíti a TV 1 szeptember 14- 
én, vasárnap 1530-kor. Az adásban 
beszámolót láthatunk a gyülekezetek 
paksi találkozójáról és az aszódi gim
názium szenteléséről.

VERMES GÉZÁVAL, a holt-tengeri 
tekercsek világszerte elismert tudós 
kutatójával készült beszélgetést sugá
roz a TV 1 szeptember 18-án, csütörtö
kön 17.55-kor.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) (ökumeni
kus) D. Szebik Imre; de. 10. (német) 
Dietrich Tiggemann; de. 11. (úrv.) D. Szebik 
Imre; du. 6. Hafenscher Károly, □., Modori 
u. 6. de. fél 10. Csizmazia Sándor; 
Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. de. fél 11. 
(úrv.) Rihay Szabolcs; Békásmegyer, III., Ví
ziorgona u. 1. de. fél 9. Gálos Ildikó; Csillag
hegy, m „  Mátyás kir. u. 31. de. 10. Donáth 
László; 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.) Pintér Károly; de. 11. 
(úrv.) Mäki-Panula Tapani; du. 6. Gerőfi 
Gyuláné; VII., Városligeti fasor 17. de. 11. 
(úrv.) dr. Muntag Andomé; du. 6. Pocsai 
Istvánná; VIII., Üllői út 24. de. fél 11. Ker
tész Géza; VIII., Rákóczi út 57/b. de. 9. 
(szlovák) Cselovszky Ferenc; VIII., Kará
csony S. u. 31-33. de. 9. Kertész Géza; VIII., 
Vajda P. u. 33. de. fél 10. Fabiny Tamás; IX., 
Thaly Kálmán u. 28. de. 11. dr. Rédey Pál; 
Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. fél 11. 
Fabiny Tamás; X., Kerepesi út 69. de. 8. 
Thmásy Thmásné; Kelenföld, XI., Bocskai út
10. de. 8. (úrv.) Szeverényi János; de. 11. 
(úrv.) Szeverényi János; du. 6. Rőzse István; 
XI., Németvölgyi út 138. de. 9. Rőzse István; 
Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de.
9. Madocsai Miklós; Budahegyvidék, XII., 
Tárcsay V. u. I I .  de. 9. (úrv.) Bácskai Károly; 
de. 11. (úrv.) Bácskai Károly; du. fél 7. Vári 
Krisztina ; XIII., Kassák L. u. 22. de. 10. ifj. 
Kendeh György; XHL, Frangepán u. 43. de.
8. ifj. Kendeh György; XIV, Lőcsei út 32. de.
11. (úrv.) (tanévnyitó) Thmásy Thmásné; 
XIV, Gyarmat u. 14. de. fél 10. Thmásy 
Thmásné; Pestújhely, XV, Templom tér de.
10. Sánta Anikó; Rákospalota, XV, Régi Fó
ti út 73. (Nagytemplom) de. 10. (úrv.) (tan
évnyitó) 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. Péter 
Attila; Rákoscsaba, XVII., 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; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 
3. de. 10. Havasi Kálmán; Pestszentimre,
XVIII. , Rákóczi út 83. (ref. templom) de. há
romnegyed 8. Havasi Kálmán; Kispest,
XIX. , Templom tér 1. de. 10. Széli Bulcsú; 
Kispest, 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

Evangélikus Rádiómisszió: 18.00-tól 
a 41 m-es rövidhullám, 7355 kHz 

szeptember 13. szombat: Missziói 
Híradó

szeptember 14. vasárnap: Áhítat -  
dr. Pósfay György

Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, 
Pf. 19

HAZAI ESEMÉNYEK
LELKÉSZAVATÁS 

D. dr. Harmati Béla püspök 
1997. szeptember 14-én, 

vasárnap du. 5 órakor lelkésszé 
avatja

Kntyej Pál Gábort, 
a békéscsabai, jaminai 

evangélikus templomban.

SOPRONNÉMETI
A gyülekezet új templomát 1997. 

szeptember 21-én, vasárnap de. 10 óra
kor ünnepi istentiszteleten, D. Szebik 
Imre püspök szenteli fel.

Szeretettel hívják az érdeklődőket.

PAKS ’97 KAZETTÁN -
Hangképek 90 percben az első or

szágos evangélikus találkozóról.
A kazetta megrendelhető az Ev. Rá

diómisszió címén: 2142 Nagytarcsa, Pf. 
19. Kapható a Sajtóosztály Könyves
boltjában és a Huszár Gál könyvkeres
kedésben. A kazettáért csak adomá
nyokat fogadunk el.

A Kőszegi Gyurátz Ferenc Evangéli
kus Leánygimnázium Volt Növendéke
inek Egyesülete évi szokásos közgyű
lését (találkozóját) szept. 20-án tartja a 
Deák tér 4. sz. alatti evangélikus gyüle
kezeti nagyteremben.

Ez alkalommal kerül sor Lenhardt
né Bertalan Emma: Évtizedek sodrásá
ban c. könyvének ünnepélyes bemuta
tására. Egyúttal a könyv árusítására is.

Az Egyesület vezetősége

EVANGÉLIKUS ÉRTELMISÉGI 
MŰHELY

Szeptember 17-én, szerdán este 6 
órakor folytatják beszélgetéssorozatu
kat. Téma: Beleszólni, de hogyan? -

A közéleti szerepvállalás evangélikus 
megközelítésben. Bevezeti: Lukáts 
Miidós országos presbiter. Igemagya
rázatot tart: dr. Hafenscher Károly.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK
Az Alberti Evangélikus Egyházköz

ség Pályázat útján kívánja betölteni ál
talános iskolájának igazgatói állását.

Pályázhat az erre elhívást érző evan
gélikus vallású pedagógus, aki egyház- 
községének hűséges tagja, megfelelő 
szakmai gyakorlattal rendelkezik (min. 
10 év), erkölcsileg feddhetetlen, példa
mutató keresztyén életet él. A pályázat 
feltételeit részletesen „Az egyház in
tézményeiről és egyesületeiről” szóló 
VIII. törvény 48. §-a tartalmazza.

Jelentkezési határidő: 1997. szep
tember 30.

Érdeklődni a lelkészi hivatalban: Al- 
bertirsa, Pesti út 106. Tel.: 53-370-179.

Az Iharosberény-Vései Társgyüle
kezet lelkészi állása megüresedett 
1997. július 20-án. A lelkészi állásra az 
egyházközség pályázatot hirdet. Java
dalom az országos átlagnak megfelelő. 
Elsősorban lelkészházaspár jelentke
zését kéijük. A jelentkezést az Iharos- 
berény-Vései Evangélikus Egyházköz
ség címére (8725 Iharosberény, Rákó
czi u. 9.) vagy a Somogy-Zalai Evangé
likus Esperesi Hivatalba (8856 Surd, 
Hősök tere 15.) lehet küldeni szeptem
ber 25-ig.

A BETHÁNIA CE SZÖVETSÉG 
szeretettel meghívja az érdeklődő test
véreket és tagjait ŐSZI ORSZÁGOS 
CSENDESNAPJARA, melyet 1997. 
szeptember 20-án, szombaton de. 
10-du. 4 óráig a VIII., Salétrom u. 5. 
sz. alatti református templomban tar
tunk. Főtéma: Jövő-képünk.

Szeptemberi 50%-os könywásárlási akciónk!
Az alábbi könyveket ajánljuk megvételre: eladási

ár
engedményes

ár
Akinek a szíve lángolt (Gáncs A.) 68,-Ft 34,- Ft
Bodrog M.: Betegágyon 110,- Ft 55,- Ft
Görög T: Imakönyv 86,- Ft 43,- Ft
Grünvalszky K.: Énekek éneke 81,- Ft 4 0 ,-Ft
Harmati B. id.: Egészségünk üdvösségünk 49,-Ft 25 ,-Ft
Kutas K: Egy emberélet 65,- Ft 32,- Ft
Scholz L.: Fények s felhők alatt 99,- Ft 49 ,-Ft
Scholz L.: Jót várj! 83,- Ft 41,-Ft
Veöreös I.: A harmadik egyházi út 71,- Ft 35 ,-Ft '
Veöreös I.: A középpont felől 259,-Ft 129,-Ft
A könyvek kaphatók a Sajtóosztály Könyvesboltjában (1085 Bp. VIII., Üllői 

út 24.), illetve telefonon megrendelhetők: 117-5478,117-1108.

ÚTMUTATÓ 1998. 
és EVANGÉLIKUS NAPTÁR 

még előjegyezhető 
szeptember 30-ig.

A próhirdetés

32 éves férfi keresi Krisztusban újjászüle
tett hajadon ismeretségét. Jelige: „Hajnal”.

Gyermekőrzést vállal -  esetleg idős gon
dozását -  téli időszakra bentlakással, diplo
más, nyugdíjas tanárnő. Telefon: 157-23-19. 
Levélcím: Lelkészi hivatal címén. (Jakab 
Anna) 1054 Budapest, Deák tér 4.

Komoly gondolkodású, nem dohányzó 
44/160/60 elvált orvosnő, művelt partnert ke
res -  szakmabelit is -  46 éves korig. Fény
képnek örülnék. Jelige: csak függetlent.

Gyászruha és kellékbolt. Bp. V, Bárczy 
István u. 10. Tél.: 117-1659 (Deák tér mö
gött).

Toronyóra-készítés, felújítás! Harangjá
ték-, haranglengető- és vezérlőóra-készítés. 
85 év tapasztalata és világszínvonalú elektro
nika. Ötéves garanciával.

Óragyártó üzem: Konkoly József, 1102 
Budapest, Állomás u. 14. Tel./Fax: 260-7065, 
06 (30) 492-915

E v a n g é lik u s
E le t

A Magyarországi 
Evangélikus Egyház hetilapja 
Felelős szerkesztő 
és kiadó: TÓTH-SZÖLLŐS MIHÁLY 
Szerkesztőség és kiadóhivatal 
1085 Budapest, Üllői út 24. 
Telefon/fax: 117-5478; 117-1108 
Árusítja a Kiadóhivatal és a 
Magyar Posta RT.
Index: 25 211 ISSN 0133-1302
Szedés:
Fényszedő Központ Kft.
(970037/20)
Nyomás: rotációs ofszetnyomás 
720 036 Petőfi Nyomda RT, 
Kecskemét 
Felelős vezető:
SZABADOS TIBOR mb. vezérigazgató

Előfizethető az Evangélikus Élet 
Kiadóhivatalban közvetlenül vagy 
postautalványon.
Előfizetési díj belföldön: 
fél évre 1040 Ft, egész évre 2080 Ft 
Előfizetési díj külföldön: 
szomszédos országokban: egész 
évre 4500 Ft (postázással együtt), 
más országokban (nyugaton): 
egész évre 45 USD (68 DEM) 
légipostával: 66 USD (99 DEM) 
Csekkszámlaszám: 
11708001-20204127 
Beküldött kéziratokat nem őrzünk 
meg és nem adunk vissza!
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HETILAP ARA: 40  FT

Isten mindenkivel találkozni akar. Amikor 
találkozni akar velem, a szeretet hajtja. 
Nem ítélő igazsága, tönkretenni akaró 

szentsége. Miért futsz? Miért akarsz 
menekülni az Isten elől? E földön a kegyelem 

Istene áll előtted -  a földön túl az ítélet 
Istene. Hát melyikkel akarsz találkozni? 

_ _ _ _ _ _ _  T ú r ó c z y  Z o l t á n

A TARTALOMBÓL
ISKOLAI JUBILEUM NYÍREGYHÁZÁN

AZ ÚR ÁLDJON MEG TÉGED, HOGY 
ÁLDÁS LEGYÉL...

EMLÉKEZÉS ELEFÁNT MIHÁLY 
LELKÉSZRE

A találkozó gyülekezete

A *__ »
JO V O T  E P IT O  R E M É N Y S É G

G yülekezetiház- és parókiaszentelés D om onyban

ELSŐ ORSZÁGOS EVANGÉLIKUS TALÁLKOZÓ

Augusztus 20-ika, Szent István 
ünnepe, az egész ország az ország
alapításra emlékezett, ünnepelt. 
Domonyban „m egtoldották” az 
ünnep örömét: az 1996 májusában 
letett alapkövön felépült az új gyü
lekezeti ház és parókia. Alig több 
mint egy év alatt készült el egy 560 
m2-es területű impozáns megjele
nésű, a gyülekezet szolgálatára al
kalmas közösségi hely és a lelkész
család szám ára a pihenés, nyuga
lom és belső m egerősödésre szol
gáló otthon, jelezvén azt, hogy a 
közösségi hely is fontos, de az is, 
hogy a lelkésznek szolgálatára való 
felkészülésre, pihenésre, kikapcso
lódásra megfelelő, kényelmes o tt
hon álljon rendelkezésre.

H álaadás napja volt ez a nap a 
gyülekezetben. Nemcsak ezért az 
építkezésért, de ahogy Baranyai 
Tamás, a gyülekezet lelkésze el
mondta, tulajdonképpen egy 
hosszú felújítási és építkezési sor
nak végén álltak meg Isten előtt 
köszönettel és hálaadással.

A  rendszerváltás után, 1991- 
ben kezdődött a sorozat, először 
Vácegresen, a leányegyházban. 
Teljesen felújították a tem plom ot. 
1993-ban az anyagyülekezetben 
te tték  ugyanezt, ahol alapos m un
kát kellett végezni, hiszen kicse
rélték a tető t, de szigetelték az 
alapokat is, padlót és padokat cse
réltek, de még egy új nagyharan
got is felhúztak a toronyba. 1995- 
ben újból Vácegres következett, 
közös munkával épült fel egy új 
gyülekezeti ház, majd 1996-tól kö
vetkezett a m ost elkészült ház 
munkálata.

A  gyülekezet lélekszáma 1100, 
ebben benne van minden megke
resztelt személy, kicsinyek és fel
nőttek egyaránt. A  fent felsorolt 
építkezésekre mai árakon számít
va, mintegy 30 milliót áldozott a 
gyülekezet pénzben és önkéntes 
munka formájában. A  most elké
szült épületre fordított adakozás 
és természetbeni m unka becsült 
értéke 15 millió forint. Kaptak 
kárpótlást is, segített az országos 
egyház, az önkormányzat és a kül
földi társgyülekezetek, de a gyüle
kezet áldozata ezeknek mégis 
többszöröse. A  mérleg egyik olda
la a gyülekezet áldozata, a másik

oldalon 4 régebbi épület teljes fel
újítása és két új épület elkészülte. 
Csodálatos és követendő a gyüle
kezet hozzáállása a közös terve
zéshez és a véghezvitelhez. Jó, 
hogy ilyen példát láthatunk ma 
egyházunkban!

M indehhez még hozzá kell ten
nünk valamit. A  gyülekezet lelké
sze szerényen elhallgatta, de Detre 
János esperes nem  hagyta szó nél
kül: Baranyai Tamás 25 éve szolgál 
a domonyi gyülekezetben. Lehet-e 
egy lelkésznek szebb ajándéka ne
gyedszázados jubileum a alkalmá
ból, m int az, hogy tervei teljesül
tek, a lelki építés m ellett korszerű, 
a gyülekezet jövőjére tekintő épít
mények sora készült el erre az idő

re. Ehhez csak gratu
lálni lehet és Isten 
szeretetének további 
áradását kérni életé
re, hogy ami elkészült 
„külsőség”, az szolgá
lata folytán megtel
jen, „belsejében” erő
södjön tovább a 
domonyi és a vácegre- 
si gyülekezet a közös
ségben egymás örö
m ére és Isten dicsősé
gére!

Az ünnepi isten- 
tisztelet a tem plom 
ban volt, igehirdető 
szolgálatát dr. Harma
ti Béla püspök végez

te, segítője D etre János esperes és 
Baranyai Támás lelkész voltak. Az 
igehirdetés alapigéje E f 2,19-20 
volt. Ebben Pál apostol az aposto
lok és próféták alapjára épült egy
házról, a sarokkőről, Krisztusról 
tesz bizonyságot és arról a Szentlé- 
lekről, aki Isten hajlékává építi a 
gyülekezetét. A  püspök igehirde
tésében rám utatott arra, hogy épí
teni kellett, m ert sok volt a rom bo
lás az épületekben is, de a lelkek
ben is. Ezért újra és újra építenünk 
kell, együtt épülni Isten hajlékává. 
Ne a bank és a pénz, az 
anyagiak vezéreljék az 
életet, hanem  alkalmaz
kodjunk Isten akaratá
hoz. Hogy jobb legyen a 
barátság, tiszta a közélet, 
öröm  és hálaadás töltsön 
el bennünket. Itt az egy
házban m inden a szolgá
latra adatott, áldja meg 
Isten az épületet és a 
gyülekezetben növekvő 
falakat, épüljön az Isten 
hajléka a Lélek által.

Az ünnepi közgyűlést 
Babinyecz József felügye
lő nyitotta meg, üdvözöl
ve a vendégeket és kö
szönetét mondva az épí
tőknek. A  gyülekezet lel
készének jelentése áll ez írás ele
jén. Sokan üdvözölték a hálaadó 
gyülekezetét, így az esperes, a 29. 
zsoltár 11 versével, Horst Keller 
garmischpartenkircheni lelkész a 
testvérgyülekezet örömével, Buz- 
gán József plébános és Gál Alfréd

E gy évvel ezelőtt, 1996 nyarán 
a Szélrózsa Ifjúsági Tklál- 
kozón m erült fel a kérdés, 

ha rendeztünk ilyet a fiataloknak, 
m iért ne rendeznénk a felnőttek
nek, az egész egyháznak? Az ötlet 
a találkozó megálmodójától, Sza
bó Vilmos Béla paksi lelkésztől

szárm azott és rögtön akadtak, akik 
felkarolták, melléje álltak, segítet
ték. A  legnagyobb segítség az volt, 
hogy a lelkész megszerezte Pakson 
a Sportcsarnok épületét, a tervet 
jó  szándékkal elfogadta a város 
önkormányzata -  elen a polgár- 
m esterrel, és a Tolna megyei ön- 
kormányzat is. Mindannyian segí
tették  a megvalósulását anyagiak
kal is, de elöljárt a segítésben a 
Paksi A tom erőm ű is.

M egterem tődött a feltétel a 
megrendezéshez. M ost m ár csak 
tartalom m al kellett megtölteni a 
keretet, lelki kenyeret, szellemi 
táplálékot adni az összegyűlteknek 
és -  ami nem  csekélység, testi ke
nyeret, táplálékot is adni két na
pon át.

reform átus lelkész, Roszik Mihály 
az alberti szeretetotthon igazgató
ja, valamint Vankó Magdolna a te
rület országgyűlési képviselője. 
H arm ati Béla püspök az erő fel- 
használására és összefogásra buz
dított.

Sok megbeszélés, helyszíni bejá
rás, szervező munka, de nagyon 
sok imádság is követte az első gon
dolatokat, míg augusztus 23-án 
szombaton felhangzott az első Is
tent dicsérő ének a Sportcsarnok
ban. Várakozásunk beteljesedett. 
Mintegy 1400-1500 ember töltötte 
meg a „küzdőteret” iß  a lelátókat. 
Az emelvény mögött egyszerű, de 
kifejező kép, a találkozó „jelvé
nye” állott felnagyítva, rajta a m ot
tó: „KRISZTUS K Ö ZÖTTETEK 
VAN”, és a két nap témája: A Z  
EGYHÁZ JÖ V Ő JE -  A  JÖVŐ 
EGYHÁZA.

Jól indította a programot a meg
nyitók sora, dr. Harmati Béla püs
pök, Temesi Agnes a Tolna Megyei 
Ónkormányzat Közgyűlésének al- 
elnöke -  aki evangélikus hitét is 
megvallotta - ,  Herczeg József Paks 
város polgármestere és Szabó Vil
mos Béla lelkész. Valamennyien 
örömüknek adtak kifejezést, hogy 
létrejöhetett és éppen itt Pakson, 

ez a találkozó.
A  püspök megnyitó

jában együttgondolko
dásra és együtt örven
dezésre hívott. Hitval
lásnak és bizonyságté
telnek kell hangzania 
ebből a találkozóból. A 
múlt megkötöttségei, a 
jelen bizonytalankodá
sai és a jövő félelmei ne 
befolyásoljanak. Bátran 
beszélgessünk, kérdez
zünk, mondjuk el, ami a 
szívünkön van: hitünk 
kérdéseit, a bizalom 
fontosságát, intézmé
nyeink, iskoláink dolga
it, az ifjúság helyét egy
házunkban, az „öregek
kel” együttmunkálko- 
dást, mindezekről és 
még többről beszélhe
tünk, kérdezhetünk. Az 
ökum ené kérdései és a 
társadalm unkban való 
helytállásunk is ide ke
rülhet megbeszéléseink 
sorába.

A  program  m eneté
ből kiemelem az áhíta
tok sorát. H árom  alka

lommal szólalt meg az ige arról, 
hogy Krisztus közöttünk van. 
Balicza Iván a megfeszített Krisztus
ról szólt. Sokan mondják, hogy a 
huszadik század végén vajon tart- 
ható-e még erről beszélni, nem 
kellene-e valami m odernebbről 
szólni! A  mi bizonyságtételünk az, 
hogy nincs kihez máshoz fordulni. 
Pál apostollal együtt mi is és ma is 
csak ugyanezt tudjuk vallani.

A  második tétele ,az áhítatok
nak: „a feltámadott Úr van közöt
tünk. ” Gáncs Péter igehirdetése Jn 
21,3-7 alapján a feltám adott Jézus 
megjelenéséről szólt, akit nem a 
bosszúvágy vezetett vissza bukott 
tanítványaihoz, hanem  a féltő, 
pásztori szeretet. Kudarcainkért 
nem a külső körülmények, nem  a

Augusztus 20-ika volt. A  tem p
lom oltárképét egy drapéria borí
totta, melyen a magyar címer volt 
kihímezve. M indenki arra gondolt, 
hogy ez a nemzeti ünnep miatt van 
csupán így. A  magyarázatot a gyü
lekezet lelkésze adta: Szimbolikus 
cselekedet, hogy most ezt használ
ják. A  drapéria hátoldalán tiszta 
fekete alapon fehér kereszt áll. 45 
évig minden nagypénteken ott füg
gött a drapéria a fekete oldalával. 
A gyülekezet tudta, mi van mögöt
te! A  gyász feketéje és a kereszt ol
talma alatt o tt volt a magyar címer! 
Kb. 100 éve készítették ezt a dra
périát, ilyen kettős céllal, és meg
maradt, sőt használták is. Bizony
ság volt az arról, hogy evangélikus 
gyülekezet még elnyomásban sem 
feledkezett meg magyarságáról.

Reménységünk van arra, hogy a 
gyülekezet tovább épül és erősö
dik hitében és nem tagadja meg 
magyarságát!
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hajó, a háló, a munkatársak, a víz 
vagy a szél, legkevésbé a halak a 
felelősek, m ert nem a háló felé 
úsznak... Jézus arra hív, hogy „ti 
adjatok nekik enni!” Ü res a háló, 
de Jézus várja a legtömörebb gyó- 
nási feleletet: „nincs!” Nekünk 
nincs. D e ő az ŰR! A  világmin
denség, az egyház múltjának, jele

A találkozó előadói

nének és jövőjének U ra és Ő lehet 
életednek is U ra, ha nem szégyel- 
led bevallani életed „nincseit”. Az 
Ú r asztala kínál igazi és elegendő 
eledelt.

A  harmadik válasz: Krisztus az 
egyházban van közöttetek! Hafen- 
scher Károly (iff.) Kol 1,9-13 alap
ján beszélt az egyházról, ahol Jé
zus jelen van. Nem akárhol, nem 
mindenhol, az egyházban. De mi
lyen az egyház közössége? Érré 
kell felelnünk. Jézus az egyházban 
nem  korlátozni akar, hanem  azt 
adja, hogy minél szélesebben bon
takozzon ki szolgálatunk, életünk.

A  program másik súlypontja két 
előadás es az azt követő csoportos 
megbeszélés volt. Az előadások a 
tém a első felét célozták meg: az 
egyház jövője. Szabóné Mátrai Ma
rianna így vallott erről: „a mozgó
képes, az aktív, a tevékeny egyház
nak van jövője”. Akkor van jövő, 
ha nem passzív biztonságra, ha
nem  mozgékonyságra, tevékeny
ségre rendezkedünk be. Nagyko
rúvá kell lennünk. A  kiskorút min
denre rá lehet venni, sodródik, 
emberi ravaszság csábítja.. Nekünk 
felnőttként kell élnünk! És annak 
tudatában, hogy örökösök va
gyunk. Amikor Isten országa eljön 
közénk, miénk lesz. De átvételére 
készülnünk kell! Ez pedig azt je 
lenti, hogy a jövő egyháza akkor 
leszünk, ha érdeklődő, tanuló kö
zösséggé válunk.

Szabó Lajos professzor folytatta 
a gondolatsort az egyház jövőjéről. 
Hol van ez a jövő? M egemlítette a 
tradícióhoz, eseményekhez kötő- 
döttségünket. Azután vizsgáljuk,

milyen távolra jutottunk. Keressük 
és éljük át az ökumenét. Nem le
het engedni a széthúzásnak, nem 
lehet folyton elítélni egymást. 
Öleljük egymást és keressük a bel
ső, lelki békességet. Legyen meg 
az önazonosságunk, képezzük ön
tudatunk, erre nagy szükségünk 
lesz a pluralista Európában. Az is

tentisztelet ne legyen a lelkész mo
nológja, be kell vonni az embere
ket. Jobban egymásra kell talál
nunk és keresni kell a felekezeti 
békét is!

A  jövő egyházáról rövid referá
tumokban mondták el gondolatai
kat különböző korú és beosztású 
előadók. Teológiai hallgatók (Ho- 
lecska Anikó, Kendeh Péter, Korá
nyi András és Mesterházy Balázs) 
tettek bizonyságot arról: hiszünk 
az imádság, a Szent Lélek és a kö
zösség erejében. D e hiszünk az ige 
és a szentségek erejében is. A  hir
detett és hallott igét azonban to 
vább is kell adnunk, hogy Isten fiái 
az egyházban is „megjelenhesse
nek”.

Az ifjúság felelőssége a jövőért 
Marton Tamás szavaiban tükröző
dött. Nagyszülőkhöz és szülőkhöz 
intézte szavait, hogy rajtuk keresz
tül étje a hatás a mai fiatalokat is. 
Nagyszülők és szülők biztassák 
gyermekeiket és unokáikat Isten 
keresésére és egymás iránti fele
lősség gyakorlására. Szabó Vilmos 
Béla két magatartástól óvott, ami
kor a jövő egyházáról gondolko
dunk, az egyik a sokkos állapot el
kerülése, mely sokakban felmerül, 
ha a jövőre néznek, a másik a ra
jongás, hogy minden szép és jó  lesz 
majd. Tudnunk kell, hogy a jövő 
egyházában is fontosak lesznek az 
értékek, ezeket hordoznunk és to 
vábbadnunk kell.

Sztruhár András presbiterként 
közelített a témához, és arról be
szélt, hogy a jövő egyháza missziói 
egyház kell legyen! Vannak ma- 

(Folytatás a 3. oldalon)

Országos Evangélizáció -  Deák tér, október 18-19.

M á r  m eg in t?
Tálán akad néhány olyan 

őszinte olvasónk, aki a fenti tö
mör kérdéssel reagál az újabb 
országos evangélizáció meghir
detésére. M iért szervezünk im
m ár negyedszer országos evan- 
gélizációt? Nem inkább a helyi 
vagy körzeti evangélizációkat 
kellene szaporítani? Úgy vélem, 
a kettőt nem szabad egymással 
szemben kijátszani. Lassan már 
kialakult rendnek tekinthetjük, 
hogy tavasszal hirdetünk regio
nális evangélizációkat, ősszel 
pedig országos alkalmat szerve
zünk. Távaly októberben közel 
hétszázan voltunk együtt az or
szág templomában, ahol Szabó 
Vilmos Béla lelkésztestvérem or
szágos evangélikus találkozóra 
hívott meg minket Paksra. A 
paksi sportcsarnokban mintegy

ezerötszázan úgy búcsúztunk, 
hogy viszontlátásra októberben 
a D eák téren. Aki m ár belekós
tolt az ilyen országos alkalmak 
ízébe, aligha teszi föl a címadó 
kérdést: m ár megint? Nem egy
szerűen valamiféle töm eghan
gulatról van szó, hanem  sokkal 
többről. Főleg szórványhelyzet
ben élő hittestvéreinknek, de 
másoknak is erőt adó élmény le
het, ha nagy közösségben is átél
hetik az evangélium hangjának 
ébresztő, építő erejét.

E rre  a mások iránti felelős 
missziói szolgálatra is mozgósító 
lelki töltődésre szeretettel hív
juk és vátjuk az ország evangéli- 
kusságát! Jövő héten az evangé- 
lizációs hétvége programjáról 
tájékoztatjuk Olvasóinkat.

Gáncs Péter

Az új gyülekezeti ház és parókia

A címeres drapéria

A házigazda köszöntője
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Az értékes ajándék
Egyszer Arbaton király egy igen értékes drágakövet 

küldött ajándékba Jehúda rabbinak. Az ajándékhoz azt a 
kérést mellékelte, hogy a bölcs rabbi is viszonozza jó szán
dékát, és küldjön neki valamit, amit ő értékesnek tart.

A rabbi egy kicsiny pergamen tekercset küldött a ki
rálynak, melyen a Szentírásból vett idézet volt olvasható. 
Az ilyen tekercseket a zsidó családok otthonában az ajtó
félfára szokták erősíteni, kis tartóban. Ez mintegy jele 
annak, hogy az otthon lakói milyen kapcsolatban vannak 
a Mindenhatóval, és emlékezteti a háziakat mindig az O 
akaratára és szavára.

A király, amikor kézhez kapta az ajándékot, igen el
csodálkozott. Meglepődésének hangot adva ezt kérdezte: 
„Hogy gondoltad ezt? Én egy roppant értékes drágakö
vet ajándékoztam neked, olyat, amilyet sehol máshol 
nem találsz az egész világon. Te viszont egy értéktelen 
pergamendarabot adtál nekem, valami felirattal, olyat, 
amiből minden otthonban találni akár többet is.

A rabbi erre így felelt: „Kettőnk ajándékát lehetetlen 
lenne összehasonlítani. Te olyasvalamit küldtél nekem, 
amit nekem kell nagyon őriznem. Ezzel szemben én 
olyan ajándékot adtam neked, ami téged őriz meg..”

KÖSD ÖSSZE!

Apu estig dolgozik, anyu nem ér rá, 
mert „fontos dolgokat” kell vásárolnia...
Zsuzsiék elutaztak a nagyszüleihez,

Ildikót pedig nem engedték el, 
mert még nem volt kész a házi feladata.
Ilyenkor úgy érzem, annyira egyedül vagyok.

Amikor senkinek nincs ideje rám.
Mielőtt teljesen ú rrá  lenne rajtam  a szomorúság, 

Tehozzád visznek a gondolataim.

Jó  dolog találkozni Veled!
Jó, hogy Neked mindig van rám  időd!
Jó, hogy Te sosem hagysz engem magamra, Istenem!

M I A HIBA?
A képen egy 

ótestámentumi 
jelenetet lát
hattok, ahol 
egy ismert bib
liai személynek 
váratlanul há
rom látogatója 
érkezik, és je
lentős hírekről 
számolnak be.

Ki ez a sze
mély, és miről 
adnak hírt a 
v e n d é g e k ?  
Ezenkívül az is 
f e la d a to to k , 
hogy megtalál
játok a képen 

azt a hibát, ami nyilvánvalóan nem lehetett így a valóság
ban.

„TUDOD-E»..”
hogy nézett k i egy juhakol?

Az akol nyári éjszakákon szolgált tartózkodási helyül a 
nyájnak. Lazán egymásra rakták a köveket s így falat húztak 
a nyáj köré. Őrizni is kellett a tolvajoktól és rablóktól. 
A falon volt egy nyílás, melyet a juhakol ajtajának neveztek. 
Ez előtt az ajtó előtt feküdt az őr, egy pásztor. Amikor reggel 
kinyitotta az őr az ajtót, szólította, kihívta a juhokat.

Jézus így beszél János evangéliumának 10. részében:

„Bizony, bizony, mondom néktek: aki nem az ajtón megy be a 
juhok aklába, hanem másfelől hatol be, az tolvaj és rabló, de aki 
az ajtón megy be, az a juhok pásztora. Ennek ajtót nyit az ajtóőr, 
és a juhok hallgatnak a hangára, a maga juhait pedig nevükön 
szólítja és kivezeti, előttük jár, és a juhok követik, mert ismerik a 
hangát. Idegent pedig nem követnek, hanem eljutnak, mert az 
idegenek hangját nem ismerik. ”

„Bizony, bizony, mondom néktek: én vagyok a juhok ajtaja. 
Aid énelőttem jött, mind tolvaj és rabló, de a juhok nem hall
gatnak rájuk Én vagyok az ajtó: ha valaki rajtam át megy be, 
megtartatik az bejár és kijár és legelőre talál. A  tolvaj csak azért 
jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy 
életük legyen, sőt bőségben éljenek ”

A gyermekrovat készítői stábjának címe: 
Cselovszky Ferenc, 1052 Budapest, Deák tér 4.

BÁLVÁNYIMÁDÁS
Riporter: -  Mit éreztél akkor, 

amikor beléptél a Chicago Bulls 
szentélyébe?

Magyar kosaras: -  Megdobbant 
a szívem, fantasztikus érzés volt 
oda belépni, ahol Michael Jordan 
és Pippen játszik.

Riporter: -  H a Jordan odamen
ne hozzád és üdvözölne, mit szól
nál hozzá?

Magyar kosaras: -  Igyekeznék 
természetesen viselkédni, persze 
ez egy ilyen nagy sztár esetében 
meglehetősen nehéz lenne.

A  fenti inteijúrészlet a televízió 
egyik sportműsorából való, s hall
gatva, mély megdöbbenéssel töl
tött el. Magyarország egyik ismert

kosarasa meghívást kapott a leg
menőbb NBA csapat táborába, 
melyen a játékos kedvező benyo
mást keltett, így újabb összetartás
ra kapott invitálást. A  kosaras bol
dogan, a „nagyoktól” elszédülve 
nyilatkozott, s a riporter még „ad
ta is alá a lovat”, kínos helyzetbe 
hozva ezzel sportolónkat. Jorda- 
néket már-már olyan magasságok
ba emelte, hogy szinte istenként 
mutatták be őket a tévénézőknek.

A  kosaras, a riporter és még oly 
sokan vannak így ismert em berek
kel, bálványozzák őket. Azokat, 
akik ugyanolyan emberek, mint mi 
vagyunk. A  fiatalok a Kelly Fami- 
lyvel és a többi popegyüttes gigant-

posztereivel tapétázzák ki szobáju
kat. Nem Istenre, hanem  a pop
sztárokra tekintenek fel. Bálvány
imádás ez a javából, s ki tudja, ta
lán soha életükben nem  tudnak 
megszabadulni ezektől az „iste
nektől”. Tálán nem  is tudják, hogy 
milyen veszélyes vizekre eveztek 
akkor, amikor Jordánokat, Family- 
ket és másokat em eltek a piedesz- 
tálra. Istent, a valódi Istent háttér
be szorították.

Reménykedem, hogy a kosara
sunk, riporterünk és a többiek 
előbb-utóbb rátalálnak arra, akire 
valóban fel lehet tekinteni, akiben 
valóban lehet hinni.

Gajdács Pál

Is m e re d -e  az ég s z a b á ly a it...?
Szenzációs felfedezés hírét röppentette fel a sajtó 

és a médiumok az elmúlt hónapokban. H a a hír igaz
nak bizonyul, s a további kutatások alátámasztják a 
tudósok feltevéseit, akkor új korszakába lép az embe
riség, és nagyon sok minden más megvilágításba ke
rül. Arról van szó ugyanis, hogy amerikai szakembe
rek egy a M ars bolygóról származó m eteoritban, te
hát egy Földön kívüli eredetű kőben megtalálták az 
élet egyértelmű jeleit. Bizonyítékuk is van rá: a m ete
orit vizsgálata során a műszereik szerves anyag jelen
létét jelezték. A  technika hallatlan fejlettségének kö
szönhetően pedig már napok óta marsi tájakon ba
rangol a kis „Jövevény” nevű robot, szemkápráztató 
színes felvételeket küldve az űrön át.

A  fenti, valóban páratlan információk tükrében 
kap különös hangsúlyt a címben feltett kérdés, melyet 
a Teremtő intéz teremtményéhez, Jóbhoz (38,33). 
Felötlött bennem  a gondolat: vajon mi, mai Jóbok ho
gyan válaszolnánk erre az isteni megszólításra? Önbi
zalomtól túlfűtött hangon vágjuk-e rá  az igent, mint 
akik kezükben tartják a világmindenség titkait rejtő 
szelencét, s csak rajtunk múlik, mikor emeljük fel fe
delét és pillantunk bele az ég csodálatos, mélykék 
tükrébe. Vagy azzal az alázattal lépünk e nem várt 
csodák világába, amellyel a zsoltáros szól: „Ha látom 
az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, ame
lyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó -  mondom -, 
hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van rá? 
Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltó
sággal koronáztad meg... ” (Zsolt 8,4-6)

Igen, elérkezett az idő, amikor mindennél sürge
tőbb feladatunk bizonyságot tenni arról, hogy „ ...az  
egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról be
szél a menny. ” (Zsoltár 19,2) M ert bár az emberiség 
századunkban tényleg példátlan lépéseket te tt meg a 
tudomány terén  -  gondoljunk akár a szervátültetésre, 
a génsebészetre, vagy Dollyra, a békésen bégető, kló
nozott bárányra - ,  sőt a bolygókutatás esetében a szó 
szoros értelm ében szárnyal; mégis: m ielőtt még azt 
hinnénk, hogy most m ár jó  messzire elér a kezünk, az 
atommag belsejébe éppúgy, mint a világűr csillagfé
nyes távolába, tudnunk és tudatnunk kell: mi csak azt 
tanulmányozhatjuk, precíz műszereinkkel azt faggat
hatjuk, amit a M indenható Isten alkotott, s melynek 
Ő az U ra és Gazdája!

Visszakanyarodva a kezdő gondolathoz: kétségte
len, hogy a mindennapossá vált szenzációk évszázadá
ban élünk, valódi és álhírek özönében tanácstalanul 
kapkodjuk a fejünket, s a bőségesen áradó hírfolyam
ra alapozott sajtóorgánumok és tévécsatornák csak 
megnehezítik a véleményalkotást.

A  terem tett világ „értelmes vizsgálata” (Róm  1,20) 
tehát az Atya örök hatalm át és istenségét kell, hogy 
láttassa velünk: a vörös bolygó sivatagi tájain már- 
m ár otthonosan mozgunk, név szerint ismerjük sziklá
it, tudjuk hőmérsékletét és légkörének adatait -  ám a 
felfedezés mámorában is legyen fülünk a hallásra: „Is-

Vida Sándor:

A KERESZT
M inden em bernek van keresztje.
Egyiknek ta lán  könnyebb, 
a m ásik a hosszú vándorlásban 
csüggedve, elerőtlenedve 
halad az élet göröngyös ú tján  
s egy súlyos, nehéz kereszt a la tt görnyed.

Sokan összeroskadnak a kereszt súlya alatt.

De ott elöl egy kicsinyke csoport halad, 
gyermek, ifjú, öreg, 
akik  szembenéznek száz halállal, 
s nem törődve a fájdalommal 
mennek előre bátran , nem remegve, 
az élet súlyos keresztjét cipelve.
Az út göröngye felsebzi lábuk, 
a kereszt, a kereszt feltörte válluk, 
de ők mennek, mennek, m ennek előre, 
tövissel, görönggyel m it sem törődve, 
mennek egyenest a cél felé, 
ahol letesznek m inden terhet, 
s nem viszik tovább a keresztet -  
mennek egyenest Jézus elé!

És én?

Én is a kis csoporthoz tartozom , 
a keresztemet én is hordozom, 
de sokszor úgy érzem, nem bírom tovább, 
érzem, leroskadok.
A bűneim súlya nyomja a vállam, 
a göröngy nekem is feltörte lábam  
és a fájdalomtól elerőtlenedve 
a kicsiny csoporttól messze elm aradok.

Világ Megváltója! Tehozzád fordulok,
Aki nem veted meg a bűnös gyermeket, 
hanem  m ind egyformán, nagyon szereted... 
Tekints le reám, hallgass meg engem, 
segíts, segíts tovább vinni a keresztem!
S hogyha ketten visszük,
[tudom, nem lesz nehéz,
m ert a Te jóságod, tudom, m indenre kész.

S hogyha odaértem  m ajd a cél elé, 
elm ondani ó engedd meg nekem:
„Uram , köszönöm, hogy vitted a keresztem !”

mered-e az ég szabályait? Talán te határozod meg ural
mát a földön?” Úgy hiszem; nem  szégyen e kérdésre 
Jóbbal együtt vallani: „ Csodálatosabbak ezek, semhogy 
felfoghatnám... ” (Jób 42,3b)

Kőháti Dorottya

A  n é p i íro k  -  és h a tá s u kHarangszó
Mindig nagy örömmel adunk hírt arról, amikor 

gyülekezetek, közösségek belső igénye nyomán vala
mi új születik. Különösen így van ez -  engedtessék 
meg ennyi „részrehajlás” ha egy új evangélikus lap 
jelenik meg. S még inkább, ha az a kiadvány olyan 
színvonalas, igényesen szerkesztett, mint az új regio
nális havilap, a Dunántúli Harangszó. A  soproni Líce
um kiadásában készülő, felelős szerkesztőként Weltler 
Sándor nevével jegyzett Harangszó a dunántúli evan
gélikus gyülekezetek lapjaként jelöli magát. Nem vál
lalkozik azonban híradó tevékenységre, eseménytu
dósításra. A munkatársi gárda szándéknyilatkozatá
ban elsősorban „igéslapot” kíván készíteni. Csak he
lyeselni lehet ezt a határozott profilválasztást, hiszen 
nyolc-tizenkét középoldalnyi terjedelemben korlátoz
ni kell a rovatok számát. így is imponáló, hogy meny
nyi mindenről szó esik a lapban. Ámbár olykor kissé 
esetlegesnek tűnik a témaválogatás.

A  havonkénti igehirdetés és a hónap igéjének fel
dolgozása jótollú lelkészek jóvoltából azokhoz is el
juthat, akik valamilyen okból nem tudnak részt venni 
az istentiszteleteken, vagy éppen többfajta gondolat- 
m enetre is kíváncsiak. Luther írásainak közlésével az 
evangélikus azonosságtudatot kívánják erősíteni. Tár
cákkal, publicisztikákkal visznek mai ízeket is az újság 
hasábjaira, de ez még az útkeresés időszaka... Egyér
telm űen tetszik viszont az irodalmi melléklet, amely
ben a magyar és a világirodalom jeleseitől válogatnak 
avatott kezek verset, novellát, regényrészletet. Franz 
Kafka, Dylan Thomas, A rthur Miller, Heinrich Böll, 
Nagy László, Weöres Sándor idézett művei nem tar
toznak az úgynevezett vallásos irodalom körébe, de -  
túl a műélvezeten -  minden esetben gondolatsort el
indítók, töprengésre késztetők.

Egyelőre ennyit a Dunántúli Harangszóról, ame
lyet nem  kell régi és új laptársaihoz hasonlítgatni, le
gyen csak önmaga, izmosodjon, szépüljön. Ehhez kí
vánunk kitartást és erőt.

u. á.

, ,A népi írók és az egyház” címmel az Evangélikus 
Élet augusztus 24-i számában B. B. aláírással cikk je 
lent meg. Úgy érzem ez az írás kiegészítésre szorul, 
hiszen a mai fiatalok többsége aligha tud sokat erről 
-  a harmincas években, s még azután is -  az egész tár
sadalmat átható mozgalomról. És ha már emléke
zünk, nem szabad féloldalas, torzító megvilágításban 
tennünk.

B. B. különös módon éppen a legnagyobbakat nem 
említi. (Egyetlen kivétel Illyés Gyula.) Feltehetően 
azért, mert a mozgalom szociológiai vonulatát kíván
ta hangsúlyozni, s az irodalmit elvetette. M árpedig -  
tisztelet, becsület a tudománynak! -  soha sem lett vol
na a népi íróknak olyan hatásuk, amilyen volt, ha leg- 
jobbjaik nem az akkori magyar irodalom kimagasló 
alakjai. Veres Péter szerette volt Horatiust idézni: „él
tek hősök Agamemnon előtt is, mégis úgy borult rá
juk a hosszú éjszaka, hogy nem emlékeznek rájuk, 
mert nem dalolt róluk felkent költő!” Azt is Veres Pé
ter m ondta egyik előadásában, hogy Petőfi és Arany 
üzenete finom hajszálereken át leszivárgott a nép 
gondolkodásába, pedig akkor még a nép nagyrészt 
analfabéta volt.

Az irodalom, az igazi, csodákra képes. Ilyen volt a 
népi írók mozgalma. E sorok írója kisdiák korában 
még ott volt a pápai kollégium ifjai között, akik vállu
kon vitték körül az épületben Veres Pétert. H a csak 
szociológus lett volna, ugyan ki veszi a vállára?!

De hát kiket is hiányolok én B. B. cikkéből? Móricz 
Zsigmondot például, m ert ha egy nemzedékkel koráb
bi is (Ady kortársa és barátja: „Rózsafavonóként lágy 
zengésű húrhoz, surlódjék ez írás Móricz Zsigmond úr
hoz”) -  ő az ősforrás. De mint a Kelet Népe főszer
kesztője, megjelenési lehetőséget is biztosított a nyo
mába lépőknek. Aztán Németh László! Az egész moz
galom spiritus rectora, szellemi irányítója, aki egy

szerre volt nagy a tanulmány, az esszé, a drám a és a 
regény műfajában; egyszerre volt népi és európai, 
akárcsak Illyés Gyula, akit életében eleven nemzeti 
klasszikusnak neveztek, és aki életművével beletarto
zik a világirodalomba. (Különös felekezeti arányté
vesztés, hogy B. B. az egyik evangélikus „hátterű” né
pi írónak több teret szentel, mint a katolikus Illyés 
Gyulának!) Kodolányi Jánosnak is óriási hatása volt. 
Földindulás című drámájával elsőnek ébresztette ha
zánk értelmiségét (és nemcsak azt: rengeteg falusi 
műkedvelő csoport játszotta ezt a drámát!): fogy a 
magyar! Noha Kodolányi ingázott a felekezetek kö
zött, a magyar kereszténység két nagyszerű művet ka
pott tőle: a Mózes regényt (Az égő csipkebokor) és a 
Jézus-könyvet (Én vagyok!).

A  lírában Sinka István, a „fekete bojtár” volt az át
ütő, nagy tehetség. A  népköltészet balladás mélyéből 
hozta személyes élményeit. Amikor aztán egy évtized
re elhallgattatták, az akkori fiatalok kéziratban ter
jesztették verseit.

Hogy a hivatalos egyházvezetés miként fogadta a 
népi írókat, nem tudom. A  református egyház min
denképp magáénak tarthatta a mozgalmat, a szárszói 
találkozókat is a Soli Deo Gloria szervezte, a Márciusi 
Frontban is főként reformátusok gyülekeztek, a pa
rasztfiatalok tanulásának nagy patrónája pedig Tüdős 
Klára volt, a református nőegylet elnöke.

De akárhogy vélekedtek is a többi egyház vezetői, a 
népi írók könyvei ott voltak -  felekezeti különbség nélkül 
-  a lelkészek könyvespolcán. Csakúgy, mint minden ma
gára valamit adó értelmiségi könyvespolcán. És hogy té
vedtek-e a népi írók? Ki nem tévedett a magyar XX. szá
zadban? Mindenesetre megörökítették a régi paraszti 
életet, az eltűnőben lévőt, és alkotóművészetük villámfé
nyével még egyszer bevilágították a hazai tájat.

Bozóky Éva

Az 1997-es Országos Protestáns Napok jelképe
A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa plakát

pályázatot hirdetett az ez évi Protestáns Napok témájának: 
„Protestantizmus és Humanizmus” megjelenítésére.

A felhívásra 20 pályamű érkezett. A Bizottság az itt látha
tó műnek ítélte az I. helyezést -  melynek alkotója Mets 
György, Tököl. Ez a díjazáson túl azt is jelenti, hogy e mű az 
ez évi Országos Protestáns Napok hivatalos jelképe lett.

A II. helyezést Frantner Piroska, a III. helyezést Houchard 
Iván budapesti pályázók érték el.

A résztvevőknek köszönetét mondunk, a győzteseknek 
szívből gratulálunk!

Országos Protestáns Napok Szervezőbizottsága
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„Az Ur áldjon meg téged, hogy áldás legyél...”

A képen balról jobbra dr. Reuss András rektor, Zügn Tamás és Bálint László es
peresek, dr. Illés Gábor felügyelő, Gyarmati István lelkész és Seregély Sámuel 
másodfelügyelő láthatók Novák Zsuzsa felvétele

1997. augusztus 16-án hangzott 
el ez a mondat a sárvári evangéli
kus templomban Gyarmati István 

! lelkész beiktatásán.
Az ünnepi istentiszteleten Zügn 

Tamás esperes is igehirdetéssel 
szolgált a Rómabeliekhez írott lé
vél 10. fejezetének 10. és 11. verse 
alapján. Hangsúlyozta, hogy Gyar
mati István beiktatása fordulatot 
jelent a régi és az új lelkész, s az 
egész gyülekezet életében. Ezt az 
érintetteknek a Jézus Krisztusban 
való töretlen hittel kell megélniük, 
hogy az örök célt, a mennyei ház
ban való lakozást mindannyian át- 

, élhessük. A  Jézusban való hitet 
emelte ki, m ert -  mint m ondotta -  
sokan hisznek valam iben..., de a 
hitnek az irányultsága nem mindig 

1 jó, pedig csak a Megváltóban való 
hit mutathat távlatokat, s adhat ér
telmet életünknek.

Ezt követően a Vasi és a Veszp- 
I rémi egyházmegye több lelkésze, 

dr. Reuss András, az Evangélikus 
Hittudományi Egyetem rektora és 
Bálint László, a Budai Egyházme
gye esperese énekelték el a 
Confirmát.

Gyarmati István igehirdetésé
nek alapigéjéül János evangéliu
mának 11. fejezetéből a 27. verset, 
Mártának, Lázár testvérének a 
szavait választotta: „Igen, Uram, én 
hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az 
Isten Fia... ” Prédikációját egy hó
fehér papírlap felmutatásával 

I kezdte. „Tiszta lappal szeretnék 
indulni” -  mondta. M ajd beszélt

Arról, akiben ő hisz, és arról, amit 
tervez. Elm ondta, hogy szülőhazá
ja  s korábbi szolgálati helye az Al
föld déli részén fekvő Orosháza, s 
most hiszi, hogy Isten akaratából 
került a Kisalföldre. Beszélt a két 
tájegység kapcsolódási pontjairól 
is. 1643-ban, amikor a Nádasdyak 
„valláspolitikájában” fordulat kö
vetkezett be, a Nádasdy-birtokot 
sokan kényszerültek hitük és meg
győződésük m iatt elhagyni, s lete
lepedni pár száz kilom éterrel 
odébb, Békésben. Az ő emléküket 
őrzik az Alföldön oly gyakori Sze- 
menyei, Patyi, Zsédenyi, Mecséri, 
G yarm ati... családnevek.

A  prédikációval ért véget az is
tentisztelet, melynek utolsó m on
data mintegy összegzését adta az 
ünnepélyes alkalomnak, a lelkészi 
szolgálatnak s az emberi életnek: 
„Sok szó és sok cselekedet a Krisz
tust dicséri, övé legyen a dicsőség!” 

Az istentiszteletet követő köz
gyűlésen is jelen volt az egyházme
gyei vezetőség, dr. Reuss András, 
Bálint László, a Vasi és a Veszpré
mi egyházmegyék több lelkésze, a 
presbitérium , a meghívott világi 
vezetők, Gyarmati István családja 
és a gyülekezet. Elsőként dr. Illés 
Gábor felügyelő köszöntötte a je 
lenlévőket, majd dr. Nagy János, a

Vasi Egyházmegye felügyelője em
lékezett meg a gyülekezet tö rté
nelmi és egyháztörténeti múltjá
ról, amely kötelez, és tanulságok
kal szolgál.

Ezt követően dr. Reuss András 
a lelkészi szolgálatról beszélt. 
Hangsúlyozta, hogy/ a lelkésznek 
követnek, Isten küldöttének kell 
lenni, nem idegenvezetőnek, aki 
csak a múltba kalauzol el minket. 
A követre rá van bízva az üzenet, 
az evangélium drága üzenete, 
amelyre figyelnünk kell, amelyet 
szívünkben s életünkbe hordoz
nunk kell, s amelyet mindannyi
unknak tovább kell adnunk.

Bálint László egykori Vasi Egy
házmegyei vezető Kölcseyt idézte: 
a nemzetnek, mely a múltját nem 
becsüli, nincs jövője. Sárvárnak is 
„életben kell tartani” múltját, de 
ez nem elég. Ahhoz, hogy jövőnk 
legyen, békességre van szüksé
günk. Békességünk pedig akkor 
van, ha van bennünk szeretet.

Köszöntőt m ondott még Riczin- 
ger József, a Veszprémi Egyházme
gyét képviselvén, Antal Géza fel
ügyelő, Gyarmati István előző gyü
lekezete nevében, Sárvár és Rába- 
paty polgármestere és Koczor 
György, a Vas Megyei Lelkészi 
Munkaközösség nevében.

Az ünnepi alkalom áldáskívánással 
és a Himnusz éneklésével ért véget. 
Reménység szerint valami új kezdő
dött, valami Isten kegyelméből való a 
gyülekezet és lelkésze életében.

Molnár Eszter

ISK O LA I JU B IL E U M  NYÍREGYHÁZÁN
Ősszel, október közepén több

napos ünnepségsorozat keretében 
emlékezik meg -  alapításának 80. 
évfordulójáról -  a nyíregyházi álla
mi Zrínyi Ilona gimnázium.

1917-ben, a reform áció 400 éves 
jubileuma alkalmából Geduly Hen
rik, a tiszai evangélikus egyházke
rület püspökének kezdeményezé
sére Nyíregyházán evangélikus le
ánygimnázium kezdte meg m űkö
dését: a háború, a forradalm ak, a 
román megszállás nehéz esztende

iben. M ár régebben sok leány m a
gántanulója volt az evangélikus 
fiúgimnáziumnak, így egyébként is 
a város, a környék óhaja teljesült 
akkor, amikor 1917-ben egyszerre 
az I. és az V. évfolyammal kezdő
dött a tanítás Popini Albert, majd 
Adorján Ferenc igazgatásával; elő
zőleg m indketten, a közben Kos
suth nevét felvevő fiúgimnázium 
tanárai.

Csak 1935-ben, Weiszer Gyula 
igazgató idejében lett önálló, új

épületük a Jósa A ndrás utca sar
kán. Am ikor az alapító püspök 
meghalt, 1937-től Geduly H enrik 
nevét vehette fel az iskola. A  há
ború után  előbb Lábossá Lajos, 
majd Benkő László az igazgató. Az 
állam osításkor Petrőczy Kata Szi
dónia (1662-1708), evangélikus 
pietista barokk költőnő neve ke
rült az iskola homlokzatára.

Volt a városnak másik leánygim
názium a is: 1930-ban az Angolkis
asszonyok tanítórendje nyitotta 
meg; az államosítás u tán  ők fjem 
taníthattak, a civil tantestülét éts a . 
diákság Zrínyi Ilona neve alatt m ű
ködött Kerényi István vezetésével. 
A  következő évben, 1949-ben, az 
egyébként sem túl népes két leány- 
gimnáziumot összevonták. Attól 
kezdve a Jósa András utcai épület
ben, Zrínyi Ilona nevét viselve élt 
az iskola 1962-ig. Változás csak az 
épületben következett be: Jósvai 
László igazgató idejében készült el 
a Széchenyi utcai iskolaépület, 
amelynek előkertjében ham arosan 
felállították Zrínyi Ilona szobrát, 
Bolgár Judit szobrászművész, egy
kori diákuk alkotását. 1963-tól fo
kozatosan bevezették a koeduká
ciót, s azóta is így működik a nagy
ra  nő tt intézmény. A  két iskola 
egykori legjelesebb pedagógusai
nak em léktáblája látható az elő tér
ben: Ambrózy Géza, Fehér Gábor,

Méreiné Juhász M argit és Popini 
A lbert nevével; így is hirdetve, 
hogy a jogutód iskola nem  feled
kezik meg az elődiskolák kiválósá
gairól.

A  háború előtt két-két gimnázi
um a volt az evangélikusoknak és a 
róm ai katolikusoknak. A  rend
szerváltás után egy-egy gimnáziu
m uk került visszavételre, megnyi
tásra.

Az iskola m ostani igazgatója, 
Pintér Miklós idejében először az 
1962-£$U&köíáápülét befogadóké
pességét növelték kétszeresére, 
m ajd a szomszédos telken nagy, 
tágas, korszerű in tem átust vehet
tek  használatba. Ez a Zrínyi Ilona 
Gimnázium várja ősszel, nyolc
vanéves m últjára visszatekintve, 
egykori tanítványait, a két elődin
tézményben járt öregdiákokkal 
együtt.

M. J.

Méltán emlékezünk eleink bátor 
kezdeményezésére, akik a lányok is
kolázását előtérbe állították, első
ként Nyíregyházán. Reméljük, a jog
utód iskola nem feledkezik meg az 
áldozatkész egyházi alapítók nagy
lelkűségéről és a mai diákok előtt is 
ismertté válik a kezdet keresztyén ih- 
letettsége és evangélikus tradíciója.

(Szerkesztő)

István fejedelemmé választásának 1000. évfordulóján, 1997. augusztus 16-án a 
Lakitelki Népfőiskolán Szent István kápolna felszentelésére került sor. Egyhá
zunk nevében imádkozott és áldást mondott dr. Harmati Béla püspök-elnök.

M iként telik el napunk, és sok
féle eseményével mit fog nekünk 
mondani, ez nagyrészt azon múlik, 
hogy reggel hogyan kezdtük el azt: 
rosszkedvűen-e, vagy pedig örven
dező szívvel. Az új nap kezdeténél 
mindig gondoljunk arra is: nem 
tudjuk sohasem, számunkra vagy 
hozzátartozónk számára, nem 
lesz-e az utolsó?

Énekünk reggel dicsőítésre akar 
serkenteni. A világ Teremtőjének ke
zében van a mi életünk is. (Zsojtár 
31,16). Ő az, aki éjjel és nappal fö
löttünk őrködik. H a csak egyszer 
nem tudtál nyugodni fájdalom miatt 
az éjszaka órái alatt, és az idő kíno
san hosszúnak tetszett, akkor alig 
tudod megérteni, hogy még soha 
nem adtál hálát annak, aki eddig 
nyugodt alvással ajándékozott meg. 
(2. vers). Csak akkor tűnik fel, hogy 
ez egyáltalán nem olyan „természe
tes”, mint ahogyan azt gondoltuk.

H a ilyen hálával kezdjük a na
pot, az azt is jelenti majd, hogy

Mennynek,
fö ldnek
Teremtője.
(96. ének)

azután vidám szívvel látunk mun
kához. M inden óra Isten ajándéka 
lesz számunkra, amelyet az Ő  ke
zéből fogadunk.

Énekünk írója Alberti Henrik, 
1604-ben született. Először jogot 
tanul, majd abbahagyja és teljesen 
a muzsikának szenteli életét. 
Drezdában nagybátyjánál, Schütz 
Henriknél tanul. 27 éves korában a 
königsbergi székesegyház orgonis
tája. Ezt a jelentős állást nagy tu 
dásával nyerte el, mégis sokan iri
gyelték. Keserű évek következtek, 
míg végre az irigység elmúlt. Eb
ben az időben tagja lett a königs
bergi költői körnek. Itt nem csak 
előadta költeményeit, hanem meg 
is zenésítette. 192 egyházi és világi 
éneket írt.

Az ének néhány főgondolatát 
húzzuk alá: hálát ad az éjszakai 
nyugalomért. Jézus által kéri a 
bűntől való szabadulást. Az utolsó 
versben kéri az ige vezetését.

Gáncs Aladár

Szeretetből, szeretetben
A  csomádi gyülekezet augusztus 

10-én istentisztelet keretében em 
lékezett meg lelkésze, Eszlényi 
László születésének ötvenedik és 
iktatásának huszonötödik évfor
dulójáról.

A  gyülekezet áldáskívánását 
Bagyánszky Jánosné Drenyovszky 
M árta adta át. M egemlékezett ar
ról, hogy lelkészük odakerülése- 
kor gyakran említette: „Szeretem 
Jézust!” A  huszonöt esztendő folya
mán világossá lett: nem szólam, ha
nem hitvallás volt ez a két szó. Lel
készük megismerte Jézus szerete- 
tét, ezért lett tanújává és szolgált 
hűségesen. Ez súlyos betegsége 
idején, majd azt követően tűn t ki 
igazán: a gyógyulni akarásban és a 
reménységben. Abban a lelkület- 
ben, amellyel közöttük maradt. Jé 
zus szeretetét elfogadva szerette 
és szereti a gyülekezetét, kicsinye
ket és nagyokat, a gyerekeket és a 
felnőtteket. M ellettük volt életük 
m inden fordulatában. M indent, 
vállalt, hogy szolgálhasson.

Krizsán János a lelkész-feleség 
jelenlétét, m unkáját és szolgálatát 
köszönte meg. M indenkor és m in
denben társ tudott m aradni. 
Együtt dolgozott és imádkozott 
férjével. Szolgálatának legjelentő
sebb oldala azonban rejtve m aradt 
a kívülállók előtt: könnyűnek tű
nő, majd igen nehéz életszaka
szokban azt a hátteret biztosította, 
amely lehetővé te tte  férje m unká
ját.

Eszlényi László válaszában a kö
vetkezőket vette sorra: csomádi 
szolgálata igen sok öröm m el aján
dékozta meg. M egtapasztalta Jé 

zusban Isten irgalmasságát, ezért 
szerette mindig Jézust. Kézzelfog
ható módon többször átélte Isten 
szabadító kegyelmét. Felesége iga
zi társa volt életében és szolgálatá
ban. Többfélé lakott, de családjá
val együtt Csornádon talált otthon
ra. M indezt köszöni Istennek és a 
gyülekezetnek.

A  köszöntő és köszönetét m on
dó szavak m ellett lányok-asszo- 
nyok éneke, óvodáskorú és na
gyobb gyerekek éneke-szavalata 
te tte  teljessé ezt a jelenlévők szá
m ára felejthetetlen alkalmat.

Az évfordulóról megemlékező 
gyülekezetnek és a lelkész-házas
párnak adja meg Isten továbbra is 
ígérete beteljesülésének bizonyos
ságát: „...fáradozásotok nem hiá
bavaló az Úrban!” (lK o r 15,58.)

-s -e

Emlékezés E le fánt M ih á ly  lelkészre (1816-72) 
a tápiószentm ártoni gyülekezetben.i  

■

Ki volt Elefánt Mihály? Életútját áttekintve erre a kér-

I™ désre kerestük a választ augusztus 31-én megtartott em
lékező istentiszteleten.

Életét elemezve elmondhatjuk, hogy szolgálatának 
■ egyik jellemzője volt az otthonteremtés,'ahogy Pál apos

tol is tanította az efezusi gyülekezetét: „Ezért tehát nem 
vagytok idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szen
teknek és háza népe Istennek..." (Ef 2,19). így volt ezzel 
Elefánt Mihály is, mert soha nem tudta azt elviselni, ha a 
gyülekezete -  mint Isten háza népe -  testben és lélekben 
nem találta a helyét, és így valamilyen hiányban szenve
dett. Ezért vonult végig az egész lelkészi pályáján a temp- 

■ , lomépítés azaz a szolgálati helyén egy jól működő épület 
kialakítása. Olyan épület, amelynek templomhoz illő fa
lai vannak, toronnyal, működő harangokkal, orgonával, 

i oltárral és padokkal. Ez az otthonteremtő gondolkodás- 
, módja és buzgalma végigkísérte mindazokban a gyüleke- 
| zetekben, ahol parókus lelkészként szolgált: Cegléden 
I 1840-44, Tápiószentmártonban 1844-55, Nyíregyházán 

1855-59, Ácsán 1860-67, Pesten a szlovák gyülekezetben 
1867-72, ahol 1868-ban esperes lett.

A templomépítő, otthonteremtő tevékenysége mellett 
végigkísérte szolgálatát a gyülekezetnek, mint Isten háza 
népének lelki nevelése. Ennek az oldalának nyomait ki
adott írásaiban, verseiben, énekeiben, imádságaiban és 
ugyancsak kiadott néhány igehirdetésében, ill. a jegyző- 

• könyvek szerint az istentiszteleti hagyományok formálá
sában lehet nyomon követni. Ezt a munkálkodását iga
zolja az egyik igen népszerű „Hit, remény, szeretet” című 
halotti éneket és imádságokat tartalmazó könyve, amely 
3 kiadást élt meg (1855,1862,1891-ben).

Harmadik jellemvonásként megragadható benne Isten 
háza népének védelme. Védelme abban az értelemben,

mint akire Isten által emberek bízattak, akiket mindig 
külső és belső veszélyek fenyegetnek. Az ebben való igye
kezete legjobban a nyíregyházi és pesti szlovák gyüleke
zetben folytatott lelkészi szolgálata idején figyelhető 
meg. Nyíregyházán ugyanis a protestáns pátens következ
tében az idegen Császár által kinevezett úgynevezett biz
tosok kénye-kedvétől -  mint külső veszélytől -  védte ki
állásával a gyülekezetét illetve a pesti szlovák gyülekezet
ben kirobbant magyar-szlovák nemzetiségi jellegű belső 
viszályt simította el. Székács József nem véletlenül jelle
mezte őt így: „a béke angyala volt az egyházban, s érde
keket gerjesztett a templomépítés iránt még a más fele
kezetekben is...”

Ennek a templomépítő, gyülekezetnevelő és védelmező 
Elefánt Mihálynak állít emléket az a márványtábla, amelyet 
a tápiószentmártoni gyülekezet hálából, temploma általa 
történt jelentős megújításának 150. évfordulója alkalmából 
készíttetett. (1847-1997)

K ustra Csaba

LELKÉSZKÉPESÍTŐ VIZSGA 
AZ ÉSZAKI EGYHÁZKERÜLETBEN: 

1997. szeptember 4-5-én sikeres lelkészvizsgát 
tettek az Északi Egyházkerületben: 

Makovnikné Hüffner Györgyi 
Megyaszai Enikő 

Rác Dénes 
Ribay Szabolcs 

Stermeczki András 
Szőkéné Bakay Beatrix 

Veress István

A Sportcsarnok megtelt nézőtere

(Folytatás az 1. oldalról) 
m ár jelei a kibontakozásnak, de 
több missziói lelkűiét legyen a gyü
lekezetekben. Megszólítani a ke
resztyén közösséghez nem  tartozó 
em bereket, u tat találni a m a em 
beréhez. Jancsó Kálmánná a peda
gógus vallomását hozta. Létezik 
keresztyén pedagógia és keresz
tyén pedagógus. B ennünket erre 
hívott el Isten. Felelősségünk van 
egyházunk iránt és a* ránk bízottak 
iránt.

Úrvacsorái istentiszteleten hir
detett igét Ribár János esperes a 
Jel 1,9—18 alapján. Am ikor a jövő 
érdekel bennünket, biztatás szá
m unkra a Jelenések könyve üzene
te. A  történeti jövő  is és az örök jö 
vő is benne van üzenetében. Ké
szülnünk kell m indkettőre. Szá
moljunk azzal, hogy az egyháznak 
lesz jövője és a jövőnek lesz egyhá
za! Isten tőlünk hűséges hitet, a hit 
hűségét várja.

D. Szebik Imre püspök zárszavá
ban a találkozó üzenetét foglalta 
össze. M egtanultunk ünnepelni, 
m ert igazán az az ünnep, amit Is
ten közelében töltünk. A  jövő egy
háza Krisztushoz és igéjéhez kö
tö tt lehet csupán. Van egyházunk
nak jövője, amíg az értelm es élet 
jézusi gondolatához hű m arad.

A  találkozóhoz hozzátartozott a 
gyülekezet aktivitása is. Az ének
lést lendítette, öröm m é tette  az, 
hogy egyházunk fúvószenekara Jo
hann Gyula szekszárdi lelkész ve

zetésével m indkét napon szolgált. 
M ellettük még Finta Gergely orgo
naművészünk zongorakísérete se
gített ebben.

A  szombati estén változatos 
program okat kapott az összegyűlt 
sereg. Vesperás istentisztelet volt a 
katolikus ún. „Makovecz” tem p
lomban, igen sok érdeklődővel. 
D e ugyancsak sokan m entek az 
evangélikus tem plom ba, ahol a 
Pécs Evangélikus Énekkar és Finta 
Gergely orgonaművészünk hang
versenyében gyönyörködhettek. A  
Művelődési Házban az Orosházi

Gyülekezet ifjúsági csoportja Lu- 
ther-színdarabot m utato tt be 
„Semper reformari’-’ címmel. A  m o
dem  hangvételű darabnak az idő
sek között is sok dicsérője akadt. 
Végül a Fúvószenekar térzenét 
adott a város egyik terén, mely 
után  az o tt lakók vendégelték meg 
a hallgatókat. Sok m inden fért be
le a két napba. De legnagyobb 
eredm ény az lehetett, amit ki-ki 
magával vitt haza, hogy hitében 
erősödve, a jövő reménységével 
folytathassa munkáját.

T.
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NAPRÓL NAPRA
„Az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hi-

I tünk.” ÍJn  5,4

; VASÁRNAP „Akit én szeretek, megfeddem és meg
fenyítem: igyekezz tehát, és térj meg!” Jel 3,19 (2Kir 
19,30; Zsolt 25,8-15; Zsolt 138; M t 15,21-28; Róm 
10,9-18; Zsolt 25). Jobban kedveljük a dicséretet és 
az elismerő szavakat, mint a feddést és a fenyítést. 
Ezek is lehetnek a szeretet megnyilvánulásai? Sok
szor bizony nehéz elfogadni. Pedig így van. Ha fi
gyelmes tanítványok vagyunk az Úristen iskolájá
ban, tudnunk kell: ezt a „leckét” sem lehet átugomi. 
Lépcsőfok ez: az alázatos hit útján.

HÉTFŐ „Megjelenik az Ú r dicsősége, látni fogja 
minden ember egyaránt -  az Ú r maga mondja ezt.” 
Ézs 40,5 (ApCsel 28,28; lM óz 32,23-32; Lk 13,1-9). 
Lehunyom a szemem, és megpróbálom elképzelni. 
Azon a napon mindenki meglátja majd: az is, aki 
nap mint nap így imádkozott: „Jöjjön el a te orszá
god”, az is, aki szeretett volna hinni Benne, de nem 
tudott, s az is, aki tagadta Őt, elfordított^ arcát, be
fogta fülét. A  közömbösek, a tamáskodók, az ellen
kező irányba futók is meggyőzeinek.

KEDD „A gonosz minden fajtájától tartózkodjatok. 
Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket 
teljesen.” IThessz 5,22-23 (Péld 8,13; ÍJn  4,4-11; 
Lk 13,10-17). Azoknak szól ez az ige, akik hajlamo
sak a méricskélésre. Akik úgy okoskodnak: a kis 
bűn, az apró füllentés, a csekélynek mondható vétek 
távol áll a gonosztól, inkább csak mulasztás, téve
dés, legrosszabb esetben jellemhiba, emberi gyarló
ság. Ne essünk ebbe a hibába! Isten mércéje más. A 
két kőtáblán kifejezett akarata egyértelmű!

^12

SZERDA „Nem engedi, hogy lábad megtántorod- 
jék, nem szunnyad őriződ.” Zsolt 121,3 (Zsid 
12,12-13; Mk 9,17-27; Lk 13,18-21). A  kérdés az,

hogy kinek az oltalmában érezzük biztonságban ma 
gunkat, úgy igazán, kitől remélünk védelmet, ki az 
akinek jelenlétét tudva nyugodt az álmunk és egyen
letes a lélegzetünk? Szenvedünk a fenyegetettség
től, már-már a félelemtől is (élünk. Az őrző-védő 
kft.-k virágkorát éljük, feledve, hogy van Őrizőnk. 
Nem szunnyad; Istenünk nem tart pihenőt, nem vo
nul vissza. Még egy percre sem!

CSÜTÖRTÖK „Jézus azt mondta tanítványainak: 
íme, én elküldöm nektek, akit Atyám ígért, ti pedig 
maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztattok 
mennyei erővel.” Lk 24,49 (Zsolt 18,33; Ézs 
49,7-13; Lk 13,22-30). Erő nélkül semmi sem megy. 
A  fizikai és lelkierő-tartalékaink időnként kimerül
nek, de pihenéssel, összpontosítással, külső segít
séggel ismét feltölthetők. A  mennyei erő, az más. A 
Szentlélek csak egyféleképpen „vételezhető”: az Ú r 
Jézus által. Ő küldi -  hogy legyen erőnk.

PÉNTEK „Uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a Min
denható! Őrüljünk és ujjongjunk, és dicsőítsük őt.” 
Jel 19,6-7 (Zsolt 103,19; Jn 9,35^11; Lk 13,31-35). 
Az elégedettség, a hála, az Isten ajándékaiból táp
lálkozó élet természetes velejárója, egyenes követ
kezménye az öröm. Igen, van okunk ujjongásra, hi
szen szabadok vagyunk. Megváltásunk nem ideigle
nes, nem máról holnapra szól!

SZOMBAT „Mielőtt kiáltanak, én m ár válaszolok, 
még beszélnek, én már meghallgatom.” Ézs 65,24 
(Róm 5,8; E f 4,1-6; Lk 14,1-6). Isten szeretete úgy 
vesz körül minket, hogy közben mindig előttünk is 
jár. Még meg sem fogalmazódott a gondolat, nem 
született meg a vágy, nem szakadt fel a panasz és 
nem hangzott el a kérés, Isten m ár tud róla. Az Ú r 
előtt nyitott könyv az ember, s Ő ennek a „könyv
nek” jól ismeri minden sorát.

Kőháti Dóra

Van OTT Valaki?
Van ott valaki? -  kérdezzük, 

amikor a telefonvonal túlsó vége 
néma.

Van itt valaki? -  hangzik, ami
kor egy nyitott lakásba belépünk, 
de nem fogad senki.

Van ott valaki? -  kérdem, ami
kor hivatalos elintéznivalóm akad, 
de nem vagyok biztos benne, hogy 
tart még a félfogadás.
I v i

Van ott valaki? -  kérdezed!, ami
kor felnézel az égre és megszédít a 
világmindenség végtelensége, mé
retei. Vajon van ott valaki? Valaki, 
aki rendezi és pályáján tartja a vi
lágegyetemet. Vagy véletlen az 
egész?

Minden elismerésem ateista 
embertársaimé. Valóságos szelle
mi bravúr elhinni, hogy a minden- 
ség, beleértve Földünket és a rajta 
lévőket -  a véletlen műve. Ez ne
kem nem sikerült. Nagyon akar
tam nem hinni, korszerű szerettem 
volna lenni, de nem ment. Csak 
hinni tudok -  nem csupán valaki
ben, hanem egy személyes élő Is
tenben.

*
Van ott valaki? -  H a kiderül, 

hogy van -  megijednél és elkezde

néd „ráncba szedni” életedet. De 
ha kiderülne biztosan, hogy 
NINCS OTT SENKI -  még job
ban megijednél.

Hemingway nagyon megijedt at
tól a gondolattól, hogy nincs ott 
senki. így fogalmazta meg rémüle
tét: Az élet egy rossz tréfa, utazás 
a semmiből a semmibe. Nem is 
bírta ép ésszel elhordozni ezt a vé
leményét, élete szörnyű végét is
merjük.

Ugye, tudod, hogy van ott valaki! 
*

Tálán ezt mondod: biztos, hogy 
van ott valaki, m ert valakinek csak 
kellett terem tenie mindezt, de Ő 
most nagyon messze lehet.

-  mindennap 210 ezer újabb 
éhező száj van a világon;

-  2000-ben 6 és fél milliárdan le
szünk a Földön. Mi lesz akkor?

-  az Egyesült Államokban éven
te 142 millió tonna füst és mérge
ző gáz kerül a légtérbe;

-  a tenger 8 év alatt 85 ezer hor
dó radioaktív hulladékot nyelt el. 
VAN OTT VALAKI? H a igen, mi
ért engedi, hogy nézheti?

Van válasz erre is, de most még 
maradjunk annál: tudhatom-e biz
tosan, hogy van ott valaki?

Egy személyt úgy tudok bizonyí
tani és megismerni, ha kapcsolatra 
lépek vele. H a válaszol, létezik.

-  amikor beleszólnak a telefon
ba, tudom, hogy van a túlsó végén 
egy ember;

-  ha kiszólnak a belső szobából: 
fáradjon beljebb! -  tudom  már: 
otthon vannak.

Aki beszél, az létezik.
*

Éppen így Istenről is leginkább 
szavai árulkodnak. Isten szólt hoz
zánk, üzen nekünk ma is és szavai 
felpezsdítik életedet. Szavak ezek, 
feketén-fehéren, olvashatóan. 
Nem sugallatok, kusza álmok, el
ragadtatott pillanatok. A  Biblia 
szavai -  Isten szavai. Maradi, unal
mas, fantáziátlan? Próbáld ki! 
Kezdd el olvasni azzal a hittel, 
hogy a Bibliában „randevúra” ké
szülsz Istennel. Meglátod: talál
kozni fogsz vele és soha többé nem 
lesz kérdés számodra: van-e ott va
laki?

Jeremiás próféta több ezer éve 
ezt mondta:

„Ha eljutott hozzám igéd, én él
veztem. Szavad vidámságot szer
zett nekem és szívbéli öröm öt.”

Én ugyanezt mondom.
És te  is ugyanezt fogod monda

ni.
Bálint Józsefné

A HASZONLESŐ VALLÁSOSSÁG
Olyik ember a vallásosságot 

csereüzletnek nézi: az ember kö
telessége, hogy jól viselkedjék, Is
ten parancsainak és az előírt 
szertartásoknak eleget tegyen; 
Isten dolga, hogy az embert 
ugyanoly arányban lássa el földi 
javakkal, amennyire jól viselke
dett, a parancsokat követte, a

M IN D V É G IG
A  kormányos, aki együtt hajózik 

a hajó utasaival és magával a hajó
val, akkor állíthatja azt, hogy meg
menekült, amikor egy enyhe és vi
haroktól védett kikötőbe érkezik. 
A  földmíves, aki a földbe szórja a 
magvakat, majd sok fáradsággal 
ápolja, őrzi azokat, akkor nyugszik 
meg fáradozásaitól, amikor a ma
gok többszörösét a csűrébe gyűjti. 
A  küzdőpályán futásra vállalkozó 
em ber akkoi* büszkélkedhet, ami
kor a pályadíjat elnyerte. Aki az 
ökölvívásra iratkozott fel, akkor 
dicsekedhet, amikor koszorúját 
m ár átvette. És soijában így van
nak mindnyájan a többi küzdők és 
m esterek... Úgy vélem, ugyanígy 
van ez a hittel is, amit mindenki 
gyakorol közületek. Akkor lehet 
megítélni, hogy valódi volt, amikor 
ugyanaz m aradt egészen az életből 
tö rtén t eltávozásig.

(Apokrif iratok, részlet János 
cselekedetei című iratból.)

szertartásokat elvégezte. Esze
rint a legvallásosabb és legjobb 
embereknek kéne leggazdagabb
nak lenni, s a vallástalanoknak 
és törvényszegőknek nyomorogni 
kellene.

Aki úgy vallásos, hogy cserébe 
hozzájusson a sóvárgott javakhoz: 
máris bebizonyította kapzsiságát

és érdemtelenségét. Isten jósága 
nem hizlalda és nem jótékonysági 
intézmény. Az isteni szeretet su
gárzása semmihez nem hasonlít 
kevésbé, mint a jótékonykodáshoz, 
a vágyak kielégítéséhez. Ha vágya
id közül ki tudsz bontakozni, ak
kor éred el Istent.

Weöres Sándor

Pályázat
Az Alberti Evangélikus Egyházközség pályázat útján kívánja betölteni 

általános iskolájának igazgatói állását.
Pályázhat az erre elhívást érző evangélikus vallású pedagógus, aki egy

házközségének hűséges tagja, megfelelő szakmai gyakorlattal rendelke
zik (min. 10 év), erkölcsileg feddhetetlen, példam utató keresztyén életet 
él. Ä  pályázat feltételeit részletesen a már érvényben lévő „Az egyház in
tézményeiről és egyesületeiről” szóló VIII. törvény 48. §-a tartalmazza.

Jelentkezési határidő: 1997. szeptember 30.
Érdeklődni a lelkészi hivatalban: Albertirsa, Pesti út 106. Tel: 53-370- 

179.

IRODALMI PALYAZAT
Az Alterra Svájci-Magyar Kiadó pályázatot hirdet „Anyaság, gyer

mek, család” témakörben, önálló kötettel nem rendelkező szerzők szá
mára, életkortól függetlenül. A  pályázatra verset és rövid prózát várunk. 
Pályázni max. 20 gépelt oldalas anyaggal lehet. Felbélyegzett válaszborí
ték mellékelése esetén minden pályázónak válaszolunk. A  bírálóbizott
ság az írószövetség tagjaiból áll. A  legjobb írásokat a kiadó antológiában 
megjelenteti. Beadási határidő: 1997. szeptember 30. Cím: Alterra 
Svájci-Magyar Kiadó, 1054 Budapest, Széchenyi u. 1. D/A 1.5. Tel.: 153- 
2176. A  borítékra kérjük, írják rá: „Család”.

A VASARNAPIGEJE
IG A ZO D JA TO K  EG Y M Á SH O Z
lKor 1,10-17

Bizony, sok gyülekezet terhe az, 
amit igénkben Pál apostol tárgyal, 
és én hiszem, hogy Isten segítsé
günkre lehet ma is a gyülekezeti, 
közösségi viszályok rendezésében.

Fontos azt is tisztázni, hogy a 
bibliai etikai normák a nem hívő 
emberek számára gyakorlatban 
semmitmondók. M ert az, hogy va
laki egy bibliai m ondatot Jézus 
szájából vagy egy prófétától, vagy 
Pál apostoltól szép gondolatnak 
tart, ez a hit, az Isten ügye és a 
gyülekezeti állapota szempontjá
ból lényegtelen. A  hit sohasem az 
intellektus önkielégítése, m ert at
tól, hogy valaki gyönyörködik egy 
szép gondolatban, még nem fog 
hinni. Ez lehet formai élmény is, 
de aki elkezdhet hinni, az gyönyör
ködni fog Isten minden gondolatá
ban, abban is, amit az emberi esz
tétikai érzék nem  titulál, nem  talál 
szépnek. Azt hiszem, ezt nevezzük 
meggyőződésnek.

Ez a leghangsúlyosabb szava en
nek a szakasznak. Sokszor hasz
náljuk ezt a szót úgy, mintha mi is 
rendelkeznénk ezzel az erővel, de 
tisztázzuk: az 0  igazságáról egye
dül Isten tud minket meggyőzni, és 
meg is akarja ezt tenni.

Pál apostol egységről beszél, 
ugyanarról az érzésről és ugyanar
ról a meggyőződésről, hogy ily mó
don „igazodjatok egymáshoz”, 
vagyis „ne legyenek köztetek sza
kadások!” És itt azt is el kell mon
dani, hogy ez teljes m értékben a 
gyülekezetre vonatkozik, a hívők 
közösségére, hiszen egy hívő em
ber és egy még vagy m ár nem hívő 
nem tud igazodni egymáshoz, a 
szó bibliai értelmében. Ez persze 
ne jelentsen a hívő részéről meg
vetést, gőgöt és elfordulást, elzár
kózást, hanem imádságot, könyör
gést a másikért és bizonyságtételt 
alkalmas és alkalmatlan időben! 
Ugye ez az, amit egy hitetlen em
ber számára előírni hiábavalóság. 
A  hívők egysége viszont Isten sze- 
retetének erejéről szól, ami meg
győzheti a hitetlent. Ezért ne le
gyenek szakadások. A  szakadások

megelőzésének is csak egy útja 
van, „egyféleképpen szóljatok”, 
Vagyis ha nem szakadunk el a 
Szentírástól. Valaki azt mondhat
ná: „Na, ez követhetetlen, hiszen 
mindenki úgy magyarázza az írást, 
ahogy akarja.” Ez igaz is mindad
dig, amíg emberi tekintélyeket kö
vetünk. Lehet ez egy elismert teo
lógus, vagy egy szakadár szekta- 
prédikátor, ha emberek tehetik fel 
a hangsúlyt, nem lesz egység.

Szeretettel emlékeztetlek ben
neteket, Pál a meggyőződésről be
szél, arról, amikor az Ú r győzött 
benned, és felkerül az egyetlen 
hangsúlyjel a Szentírás értelmezé
sére, az ige hirdetésére és az ige 
hallgatására. Ez az egyetlen hang
súly pedig az Ú r Jézus Krisztus.

Ne az legyen hát a mérték, hogy 
szépen beszélt-e a pap, vagy jól be- 
szélt-e, vagy hol hogy mondják, 
hanem az, hogy hirdeti-e a Krisz
tus evangéliumát tisztán és igazán. 
M ert lehet úgy beszélni, hogy ma
gadnak gyűjts híveket, meg úgy is 
lehet, illetve szerintem csak úgy 
szabad, hogy az Ú r Jézusnak... 
nagy harc ez, higgyétek el!

Fűke Szabolcs

IMÁDKOZZUNK!
Úr Jézus, te gyűzz meg minket arról, 
hogy a keresztről való beszéd nem bo
londság számunkra, akik az által tar
tatunk meg a jó  életre és az örök élet
re! Ámen.

Evangélikus Rádiómisszió: 18.00-tól 
a 41 m-es rövidhullám, 7355 kHz.

szeptember 20., szombat: „Lélektől 
lélekig”.

szeptember 21., vasárnap: „Élő víz- 
cseppek” -  igemeditációk.

Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 
19.

PÁRBESZÉD címmel az evangéli
kus és a római katolikus egyház közöt
ti dialógusról készült műsort közvetít 
a TV1 szeptember 25-én, csütörtökön 
18 órakor. Az összeállítás a Lutherá
nus Világszövetség és a Vatikán kül
dötteinek dobogókői találkozóján ké
szült, de szó lesz a találkozó előzmé
nyeiről is.

lÉ t IISTENTISZTELETI REND 
Budapesten, 1997. szeptember 21.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úiv.) Hafenscher 
Károly; de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; 
de. 11. (úrv.) Kőháti Dóra; 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, in  
Víziorgona u. 1. de. fél 9. Donáth László; 
Csillaghegy, ü l ., Mátyás kir. u. 31. de. 10. 
Donáth László; Óbuda, ÜL, Dévai Bíró M. 
tér de. 10. Bálint László; Újpest, IV, Leb- 
stück M. u. 36-38. de. 10. Blázy Lajos; V, 
Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Bolla Árpád; de. 11. 
(úrv.) Pintér Károly; du. 6. Cselovszky Fe
renc; VII., Városligeti fasor 17. de. 11. (úrv.) 
Nagy Zoltán; du. 6. Muntag Andomé; VHL, 
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; Vili., Vajda P. u. 33. de. fél 10. 
Fabiny Tamás; IX., Thaly Kálmán u. 28. de. 
11. dr. Rédey Pál; Kőbánya, X., Kápolna u. 
14. de. fél 11. Fabiny Ihmás; X., Kerepesi út 
ő9. de. 8. Tamásy Tamás; Kelenföld, XI., 
Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) Rözse István; de. 
11. (úrv.) Rőzse István; du. 6. (vespera) Joób 
Máté; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. (csalá
di) Joób Máté; Budagyöngye, XII., Szilágyi 
E. fasor 24. de. 9. Balicza Iván; Budahegy- 
vidék, x n ., Tarcsay V. u. 11. de. 9. (úiv.) 
Bácskai Károly; de. 11. (úrv.) Tákács József; 
du. fél 7. Vári Krisztina; XIII., Kassák L. u. 
22. de. 10. ifj. Kendeh György; x m .,  Frange- 
pán u. 43. de. 8. ifj. Kendeh György; XIV, 
Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Thmásy Tamás; 
XIV, Gyarmat u. 14. de. fél 10. Thmásy Iá- 
más; Pestújhely, XV, Templom tér de. 10. 
Sánta Anikó; Rákospalota, XV, Régi Fóti út 
73. (Nagytemplom) de. 10. Veperdi Zoltán; 
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. Blat
niczky János; Rákoshegy, XVII., Tessedik tér 
de. 9. Kósa László; Rákoscsaba, XVII., Pé- 
celi út 146. de. 9. Marschalkó Gyula; Rákos
keresztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél 11. 
Kósa László; Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. 
de. 11. Marschalkó Gyula; 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. Lehoczky 
Endre; Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 11. 
Solymár Gábor; Budaörs, (ref. imaház) de. 
9. Endreffy Géza

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE 
UTÁN 17. VASÁRNAP a liturgikus 
szín: zöld. A délelőtti istentisztelet ól- 
tári igéje: Mt 18,19-20; az igehirdetés 
alapigéje: lK or 1,10-17. HETI ÉNE
KEK: 446,265.

„ERÓS VÁR A MI ISTENÜNK!” 
címmel evangélikus félórát közvetít a 
Magyar Rádió a Kossuth adó hullám
hosszán szeptember 22-én, hétfőn 
1330 órakor. Előtte, 13.20-kor evangé
likus korálismertetés lesz.

HAZAI ESEMENYEK
DEÁK TERI

ORGONAZENÉS ÁHÍTAT 
szeptember 28-án, vasárnap 

18 órakor
PER KYNNE FRANDSEN 
dán orgonaművész estje. 

Műsoron
dán zeneszerzők művei.

TEOLÓGIAI NAPOT rendez a 
Keresztény-Zsidó Társaság Pécs, Fürdő 
u. 1. sz. alatt a Zsidó Hitközség épületé
ben. Témája: a Szent Iratok. Ökumeni
kus előadók tartják az előadásokat.

Az Iharosberény-Vései Társgyüle
kezet lelkészi állása megüresedett 
1997. július 20-án. A lelkészi állásra az 
egyházközség pályázatot hirdet. Java
dalom az országos átlagnak megfelelő. 
Elsősorban lelkészházaspár jelentke
zését kérjük. A jelentkezést az 
Iharosberény-Vései Evangélikus Egy
házközség címére (8725 Iharosberény, 
Rákóczi u. 9.) vagy a Somogy-Zalai 
Evangélikus Esperesi Hivatalba (8856 
Surd, Hősök tere 15.) lehet küldeni.

A MPKE Pszichológiai Szakosztálya 
szeptember 23-i, keddi ülésén dr. Sülé 
Ferenc ov. pszichiáter főorvos tart elő
adást a Lélektani családgyógyításról. 
Helye az OMIKK Klub, VIII., Múze
um utca 17.

A próhirdetés
Rózsák, gyümölcsfák, örökzöldek. Vidéki 

megrendeléseket postán, pontosan teljesítjük. 
Kéije díjmentes katalógusunkat!
Szálkái kertészet, Budapest Pf. 5. Tél.: 206- 

1368.
Személyes árusítás: Budapest ü l., Zsófia u. 

16.

Gyászruha és kellékbolt. Bp. V, Bárczy Ist
ván u. 10. Tel.: 117-1659 (Deák tér mögött).

MESTERMŰ
A DIGITÁLIS ORGONÁK KÖZÖTT

J O H A N N U S

ÚTMUTATÓ 1998. 
és EVANGÉLIKUS NAPTÁR 

1998.
még előjegyezhető 

szeptember 30-ig a Sajtóosztályon.

Csendesnapot rendez az EKE 
(Evangélikusok Közössége az evangé
liumért) 1997. szeptember 27-én szom
baton de. 10-től du. 4-ig a Kispesti 
evangélikus templomban. Délben üdí
tőt biztosítunk. Cím: Bp. XIX., Temp
lom tér 1. Szeretettel várjuk testvérün
ket.

A Külmissziói Egyesület szeptember 
29-én, hétfőn du. fél 6 órakor a kelen
földi gyülekezeti teremben (XI., Bocs
kai u. 10?) összejövetelt tart, amelyen 
Bolla Árpád „Rendhagyó külszolgálat"

Toronyóra-készítés, felújítás! Harangjáték-, 
haranglengető- és vezérlőóra-készítés. 85 év ta
pasztalata és világszínvonalú elektronika. Öt
éves garanciával.

Óragyártó üzem: Konkoly József 1102 Bu
dapest, Állomás u. 14.

Tel/Fax: 260-7065,06 (30) 492-915.

32 éves férfi keresi Krisztusban újjászületett 
hajadon ismeretségét. Jelige: „Hajnal”.

Mesterségünk „titkai” :
-csak a valódi sípok hangjához mérhető 

hangminőség
-egyedülálló megbízhatóság 

-iatonálhatóság a helyszín akusztikája és a 
felhasználó ízlése szerint 
-páratlan típusválaszték 

•templomi klépítettségü hangsugárzás a 
legkisebb modelleknél is 

-ellenőrizhető, felkereshető hazai referenciáit 
. -egyedi szolgáltatások, ingyenes akusztikai 

felmérés 
-5 éves garancia

-kedvező árak és fizetési feltételek 
Várjuk érdeklődőinket a holland Johannus 
Orgonagyár magyarországi képviseletén: 

SPEED-EX K it

GOMBOS LAJOS 
aranykoszorús harangöntö mester

2162 örbottyán, 
Rákóczi ót 119. Pf. 3. 
Iklefon: 06/28-360-175 
Budapesti iroda:
XIII., Jász u. 60/B 
Telefon: 3304394Q D

címmel tart előadást vetített képekkel. 
Szeretettel várják az érdeklődőket.

1056 Budapest, Irányi u. 17. HI. 1. 
Tel/fax: 1184)768 vagy 118-0191

Szeptemberi 50%-os könyvvásárlási akciónk!
Az alábbi könyveket ajánljuk megvételre: eladási

ár
68,- Ft

engedményes
ár

34,- FtAkinek a szíve lángolt (Gáncs A )
Bodrog M.: Betegágyon 110,- Ft 55,- Ft
Görög T.: Imakönyv 86,- Ft 43,- Ft
Grünvalszky K.: Énekek éneke 8 1 ,-Ft 4 0 ,-Ft
Harmati B. id.: Egészségünk üdvösségünk 4 9 ,-Ft 2 5 ,-Ft
Kutas K.: Egy emberélet 65 ,-Ft 3 2 ,-Ft
Scholz L.: Fények s felhők alatt 9 9 ,-Ft 49,- Ft
Scholz L.: Jót várj! 8 3 ,-Ft 4 1 ,-Ft
Veöreös I.: A harmadik egyházi út 7 1 ,-Ft 35,- Ft
Veöreös I.: A középpont felől 259,- Ft 129,-Ft
A  könyvek kaphatók a Sajtóosztály Könyvesboltjában (1085 Bp. VIII., Üllői 

út 24.), illetve telefonon megrendelhetők: 117-5478,117-1108.

E vangélikus
É let

A Magyarországi 
Evangélikus Egyház hetilapja 
Felelős szerkesztő 
és kiadó: TÓTH-SZÖLLŐS MIHÁLY 
Szerkesztőség és kiadóhivatal 
1085 Budapest, Üllői út 24. 
Telefon/fax: 117-5478; 117-1108 
Árusítja a  Kiadóhivatal és a 
Magyar Posta RT.
Index: 25 211 ISSN 0133-1302 
Szedés:
Fényszedő Központ Kft.
(970038/20)
Nyomás: rotációs ofszetnyomás 
720 037 Petőfi Nyomda RT, 
Kecskemét 
Felelős vezető:
SZABADOS TIBOR mb. vezérigazgató

Előfizethető az Evangélikus Élet 
Kiadóhivatalban közvetlenül vagy 
postautalványon.
Előfizetési díj belföldön: 
fél évre 1040 Ft, egész évre 2080 Ft 
Előfizetési dfj külföldön: 
szomszédos országokban: egész 
évre 4500 Ft (postázással együtt), 
más országokban (nyugaton): 
egész évre 45 USD (68 DEM) 
légipostával: 66 USD (99 DEM) 
Csekkszámlaszám: 
11708001-20204127 
Beküldött kéziratokat nem őrzünk 
meg és nem adunk vissza!
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„ S ze re ts z -e  e n g e m ” m it fe le ls z  e rre  a  k é rd é s re ?  

A  vá la sz  e lkerü lh ete tlen . Ha n e m  fe le ls z  reá , a z  is  

fe le le t. A m íg  a z  e m b e r  m on dja : Én n e m  s z e r e t le k  

té g e d , a z  bűnvallás, m e lyre  a  k e g y e le m  eva n g é liu 

m a  a v iszo n vá la sz , d e  ha a  K risztus m o n d ja  n e 

ked : Te n e m  s z e r e ts z  e n g e m , akkor a z  m á r íté le t  

le s z , a m elyre  kárh o za t k ö ve tk ez ik .

Túróczy Zoltán
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A TARTALOMBÓL
ISM ÉT ÚJ PRÓBATESTVÉR 

A FÉBÉ EVANGÉLIKUS DIAKONISSZA 
EGYESÜLETBEN

SZÁMVETÉS

A REFORM ÁTUS VILÁGSZÖVETSÉG 
2 3 . NAGYGYŰLÉSE A gimnázium épülete

Kettős születésnap
Kettős születésnapot ünnepeltünk Szarvason 1997. 

augusztus 17-én. A  város újratelepülésének és az 
Evangélikus Gyülekezet megalakulásának 275. évfor
dulóján ünnepi hálaadó istentiszteletre gyűltünk 
össze az Ó tem plom ban, melyen D. dr. Harmati Béla a 
Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke és dr. Julius 
Filo a Szlovák Evangélikus Egyház Püspök-elnöke 
szolgáltak igehirdetéssel. Velünk ünnepeltek a szlová
kiai és jugoszláviai testvérvárosaink, s közöttünk vol
tak a korábban Szarvason szolgáló lelkészek.

H arm ati Béla püspök Ézs 42,3 alapján szólt az ün-

alapján. „Előre kell nézni, hogy legyőzzük a kilátásta- 
lanságot és a közönyt. A  koldus passzivitásától eljutha
tunk Krisztus gyermekeinek aktivitására. Igen, Jézus 
az, akit m inden találkozásnál dicsőítünk, aki ép lá
bakra állít, hogy haladni tudjunk előre. Krisztus a sza
bad élet lehetőségét adja. Tudjuk sokan gyökeret, csa-

Bevonulás az istentiszteletre

ládot, nem zeti közösséget vesztettek, de hitben tud
tak  mégis meggyökerezni, új o tthont terem teni. Ez a 
neves jubileum hálára kell hogy indítson. Szolgáljunk 
hát úgy m int Péter és János és adjunk hálát úgy, m int a 
meggyógyult béna. ”

Áldás a gyülekezetre

neplő gyülekezethez. „A megrepedt nádszálat nem töri 
össze, a füstölgő mécsest nem oltja ki. ” M egem lékezett 
azokról az őseinkről, akiknek volt bátorságuk a 
messziből eljönni, kiknek életén keresztül a terem tő 
erő itt a pusztában új o tthont épített. Új élet lett a ro
mokon, m ert Isten m egáldotta azokat az első telepe
seket, akik Tranoszciusszal a kezükben és zsoltárral a 
szívükben érkeztek. „Őrizzük a kincset itt Békésben, a 
hagyományokat, Isten örök igéjét. M utassuk meg ebben 
a széthúzó világban, hogy van egység a Krisztusban” -  
fejezte be igehirdetését.

A  Szlovák Tanításnyelvű Á ltalános Iskola kam ara
kórusának szolgálata u tán  dr. Julius Filo püspök p ré
dikált a kétnyelvű istentiszteleten ApCsel 3,1-10

Keresztelés is volt az ünnepi istentiszteleten

Az istentiszteletet követően em léktáblát avattak a 
tem plom  falán, melyet a hálás szarvasiak állíttattak 
elődeikre emlékezve.

A  meleg hangulatú ünnepség, a közös ebédet köve
tő délutáni, ünnepi hangversennyel ért véget.

Kondor Péter

A SZÁNTÓFÖLDBŐL KINŐTT ISKOLA
Felszentelés és tanévnyitás Aszódon

A szalag átvágása

A  Külföldön Élő Magyar Evan
gélikus Lelkigondozók M unkakö
zössége 40 éves jubileum i ülését 
Stuttgartban tarto tta  szeptem ber 
4-6. között. Szolgálatuk általános 
áttekintése során országos és gyü
lekezeti beszámolók hangzottak el 
Angliából, Németországból, Svájc
ból, Svédországból. A  különleges 
munkaágak sem hanyagolódtak el, 
értve ezen többek között az Útitárs 
kéthavonta megjelenő evangéliu
mi lapot, a K oinoniá-t -  a M unka- 
közösség teológiai szakfolyóiratát, 
az ifjúsági konferenciák ügyét. Az 
újonnan választott ifjúsági lelkész 
Joób Olivér lett.

Mindezen munkaágak a teoló
giai gondolkodás és történelm i ta 
nulságai hozzájárultak ahhoz, 
hogy a nyugati magyar evangélikus 
egyházi szolgálat tagjai a Szentlé-

J u b ile u m i ü lés
lek közösségében épülhettek bele 
a Krisztus testébe. Még a földrajzi 
szétszórtság sem vált akadályává 
annak, hogy ez a közösség valóban 
lelki házzá épülhessen ( lP t  2,5).

A  jubileum i ülés előadásra fel
kért vendégei voltak: dr. Edmund 
Ratz egyháztanácsos, az Evangéli
kus Világszövetség N ém et N em ze
ti Bizottságának igazgatója és dr. 
Hafenscher Károly ny. evangélikus 
lelkész, címzetes teológiai tanár. 
M indketten sajátos, távlati pers
pektívából értékelték a 40 éves 
nyugat-európai magyar evangéli
kus szolgálatot. Mózes Árpád ko
lozsvári evangélikus püspök érté 
kes tájékoztatója, valamint Varga 
Pál, a Nyugat-Európai Reform á
tus Lelkigondozói Szolgálat képvi
selőjének jelenléte gazdagította a 
jubileum i ülést.

A  találkozó lehetőséget nyújtott 
arra is, hogy Gémes Istvánt, a 
KÉM ELM  10 éven át szolgáló el
nökét, 70. születésnapja alkalmából 
köszöntsék a jelenlévők. Vele együtt 
vált meg eddigi tisztségéből Pátkai 
Róbert ügyvezető elnök és Joób 
Olivér titkár. A  három  évre szóló 
tisztújítási választás eredménye: 
Pátkai Róbert (Anglia) lett az el
nök, Joób Olivér (Svájc) az ügyve
zető és Gémes Pál (Németország) 
a titkár.

A  külső  ado ttságok  vá ltozha t
nak, de az a rem énység él a szol
gálat hordozó iban , hogy a te s t
véri közösség a szétszórt m a
gyarság közösségében is fo ly ta
tód ik  és tovább ép ü lh e t a kap
cso lat külföldi testvéregyházak
kal.

P.R.

Tíz gimnáziumunkból a tizedik 
Aszódon új épületben kezdte meg 
a tanévet. Az egyetlen iskolánk, 
mely nem a régi épületét kapta visz- 
sza. A  tárcaközi bizottság még
1994 márciusában hozta a határo
zatot, hogy 20 tantermes, tom a- 
csamokos gimnáziumot építhet az 
egyház Aszódon és ehhez a helyi 
önkormányzat ad alkalmas, köz
művesített telket. A  kormány hatá
rozata kiemelt beruházásként tá 
mogatta az építést. Sajnos, a meg
szavazott összeg első részlete csak
1995 végén érkezett meg, az 575 
millió a késések m iatt majdnem a 
felére olvadt az infláció következ
tében. 1994 augusztusában tették 
le az alapkövet a templom közvet
len szomszédságában a szántóföld 
-  valamikor a papi föld -  közepén. 
M egindult a terve
zés, az engedélyek

, beszerzése. A  terve
zés m unkáját Nagy 
Tamás Ybl-díjas épí
tész nyerte el. A  lebo
nyolítást az ÉGSZI- 
Senior Kft. Az építő 
a D U TI Schola Kft.
(Kecskemét) volt.
1996 májusában vo
nult fel az építő.

A  szántóföldből 
kinőtt az iskola. Im 
pozáns képe m ár 
messziről látszik.
Tornyos eleje a 
templomos hasonló
ságot m utatja. Az 
épület magában fog
lalja a tanterm eket, laboratóriumi 
term eket, pedagóguslakásokat, 
földszintjén -  m int a képen is lát
ható -  hatalm as területű aulában 
egyszerre gyűlhet össze a gimná
zium jövendőbeli egész tanulósere
ge. Az udvar felőli oldalon torony- 
épületben helyezték el az iskola 
könyvtár- és olvasótermét. Az ere
detileg tervezett lapos tető  helyére 
kupolát építettek és abban plane
tárium ot helyeztek el az emeleten. 
A  torony tetején pedig csillagvizs
gálónak lesz helye. Az .ország 
egyetlen olyan iskolája, melyben 
planetárium  és csillagvizsgáló m ű
ködik majd.

Egyházunknak a rendszerváltás 
ó ta  leghatalm asabb beruházása 
készült el ezzel az építkezéssel.

A  felszentelés szeptember 6-án, 
szombaton délután történt. H atal
mas tömeg hömpölygött a gimná
zium előtt, alig fele fért be a  zsúfo
lásig m egtöltött templomba. Az 
egész délutánt betöltő ünnepségso
rozat itt kezdődött el istentisztelet
tel. Dr. Harmati Béla püspök, Detre 
János esperes, a gyülekezet lelkésze 
és Baranyai Tamás tanügyi espe
reshelyettes állt az oltár előtt. A  
püspök igehirdetésének alapigéjé
ben -  M t 7,24 és következő versei
ben -  egyenes rámutatás hangzott 
arra, hogy az egyházban a kősziklá
ra, Krisztusra építünk! Az iskola 
270 éves. Viharok tépázták, 1948- 
ban egy tollvonással elvették egyhá
zunktól. Az .iskolák miatt szenve
dett börtönt m ártír püspökünk, 
Ordass Lajos. Most a hála támad 
fel szívünkben, m ert 10 év legna
gyobb beruházása, egyetlen új gim
náziumunk kapuit nyitjuk meg. A  
szél, a vihar mindig hoz veszélye
ket. Az 1000 éves magyar iskolaügy 
soha nem  volt ettől mentes. A  divat 
szele is megtépáz, és a kintről jövő 
kérdés is: minek az egyháznak isko
lát fenntartani? Mi ne kívülről, a 
mindenkori széljárás szerint tájéko
zódjunk. Szükség van az isteni érté
kekre, a lelki kincsekre. Ez az isko
la legyen a spiritualitás forrása, de 
legyen a tudomány műhelye is, ahol 
a keresztyén lelkiség mellett közös
ségre nevelnek és ezt szolgálják a

világnyelvek és a szomszédok nyel
vének megtanulása is. Isten adjon 
lábunk alá szikla alapot!

Az ünnepség az iskola kapuja 
előtt a nemzeti színű szalag átvágá

sával és a zászlók felszentelésével 
folytatódott. Ezután foglalta el he
lyét a gyülekezet a hatalmas aulá
ban, ahol D etre 
János esperes is
m ertette a fent le
írt építés tö rténe
tét, majd elhang
zottak a köszönté
sek. Dr. Frenkl Ró
bert országos fel
ügyelő a köszönet 
és a reménység 
szavát m ondta el.
Dr. Báthory Zoltán 
művelődésügyi ál
lam titkár a mi
nisztérium nevé
ben fejezte ki örö
mét. Dr. Sólyom 
Jenő, a Déli Egyházkerület fel
ügyelője kérte, hogy az itt végzett 
m unka legyen kisugárzó erő az 
egész egyházra és a környékre. Ba
ranyai Tamás espereshelyettes kife

jezésre juttatta, hogy az iskola 
munkájaként „működő erkölcsök 
irányítsák a működő tőkét”. Dr. 
Schmidt Géza a megyei közgyűlés 
elnöke elismerését fejezte ki, Vankó 
Magda országgyűlési képviselő sza
vai szerint: „a város akkor lesz tele 
élettel, ha sok benne a diák”. Kö
szöntött a város polgármestere, az 
aszódi laktanya parancsnoka, 
Szalay Tamás tábori püspökhe
lyettes és Garami Lajos ny. lelkész, 
mint az iskola „öregdiák”-ja. Kül
földiek is hoztak köszöntést, ajándé
kot: Mikko Heikka helsinki dóm
esperes, Ruth Rosenlöh a testvér
gyülekezeti kapcsolat szervezője, 
Erik Hakens és Stefan Snelmann az 
áland-szigeti testvérektől, Hilda 
Grün az obembürgi testvérvárosból 
és Helena Pesiakova, a szlovákiai ti- 
soveci gimnázium igazgatója. Emel
te az ünnepség hangulatát Bitskey 
Tibor színművész versmondása.

A  tanévnyitóval együtt hosszúra 
m éretezett ünnepség után  bejárták 
az épületet, érdeklődtek az iskola 
életének folytatásáról.

A  terjedelem  korlátái m iatt 
folytatni fogjuk egyházunknak e r
ről a legnagyobb beruházásról szóló 
beszámolásunkat.

Tóth-Szöllős Mihály

Országos Evangélizáció -  D eák tér, október 18-19.

F e n t a  h egyen  -  le n t a  vö lg yb en
Mindenkit lenyűgöz a monu

mentalitás. Talán azért alkotjuk 
hatalmasra a templomokat, épí
tünk óriási tornyokat, m ert szeret
nénk meglátni kicsinységünket a 
hatalmas közelében és szeretnénk 
mégis tudni azt, hogy a hatalmasat 
mi alkottuk.

A  tavalyi missziós nap a Deák 
téri templomban zajlott. Nem csak 
az előadások és istentiszteletek 
idejét töltöttük ott, hanem a köz
benső beszélgetések, bibliaórák 
szakaszait is. Fölénk magaslott a 
hatalmas oltárkép, a sokszintes 
templom nagysága, méltósága. A 
képen Jézus, a Szent -  fent a he
gyen. Ragyogó, fenséges, hatal
mas. Illés és Mózes, az Ószövetség 
óriásai alárendeltjeiként beszél
getnek vele. A  tanítványok döb
benten állnak: az Ember -  Isten. 
A kép alsó harmadában vitatkozó, 
kicsinyes tanítványok egy sikerte
len gyógyítás kudarcát mentege

tik. Nekik nem sikerült az, ami Jé
zusnak annyira egyszerűen megy.

Szentség és sikertelenség. Ra
gyogás és kudarc. Fent a hegyen 
minden óriási és varázslatos, lent 
minden nyomorult és törpe.

Egyházi életünkben is ez feszít. 
Magunkon hordozzuk a Szent jelen
létét, visszük üzeneteit, igazi hatal
mat kaptunk. Magunkban hordoz
zuk hitetlenségünk, bűneink meg- 
nyomorítottságát. Nem lehet válasz
tanunk, mindkettő ránk nehezedik 
Együtt és egyszerre. Egyszerre va
gyunk fent a hegyen és lent a völgy
ben.

Milyen jó, hogy van egy olyan 
pont: „nem láttak senkit csak Jézust 
egyedül”. 0  ott van mindkét helyen, 
a hegyen is, a völgyben is. Fent is 
ember, lent is Isten.

Ezekről a feszültségekről beszé
lünk gondolkozunk az idei orszá
gos missziói napokon a Deák téren.

Koczor Tamás

A zsúfolásig megtelt aula

Az építkezés történetét ismerteti Detre esperes
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Milyen szép,
amikor vidámak vagyunk 
és nem bántjuk meg egymást.
Milyen szép,
amikor tréfálkozunk
és magunkon is tudunk nevetni.
Milyen szép,
amikor a kisebbekre is figyelünk 
és látjuk, hogy vidámak.
Atyánk,
hálát adunk neked mindenért, 
ami jól sikerült 
Tt velünk örülsz,
amikor látod, hogy vidámak vagyunk. 
Különösen örülsz akkor, 
amikor látod, hogy nem feledkezünk meg 
a kisebbekről.
Szeretném őket is bevonni a játékba, 
hogy ők is örüljenek.

Josef Osterwalder

• • • • • • • •

IGAZ MESÉK „TUDOD-E...”

Isten és az elefánt k ik  vo ltak a názírok?
Egyszer egy ember vakoknak próbálta bemutatni, hogy 

milyen is egy elefánt. Odavezette őket az állathoz, és 
hagyta, hogy sorra megtapogassák, hogy fogalmuk legyen 
róla, milyen is az igazi elefánt. Az első végigsimította az 
elefánt oldalát, majd csodálkozva kiáltotta:

-  Jé, az elefánt olyan, mint egy házfal!
A második a lábát ölelte át, és ezt mondta:
-  Á, dehogy! Az elefánt olyan, mint egy fatörzs.
A harmadik az ormányát tapogatta végig, majd megál

lapította:
-  Az elefánt nem más, mint egy nagy kígyó.
A következő vak a fülébe kapaszkodott, és állította:
-A z  elefánt leginkább egy pálmalevélhez hasonlítható.
Melyiknek volt igaza? Egyiknek sem? Vagy egy kicsit 

mégis mindegyiknek? Egy kicsiny részt megragadtak a 
nagy egészből. De az elefántot teljesen nem tudták meg
ismerni. Kicsit így vagyunk mi emberek Istennel. Aprán
ként megtapasztalunk belőle valamit, de az Ő teljességét 
képtelenek vagyunk megismerni!

Ő  M E G M E N T
„Kezeskedem érte.”

Fogyóban az Egyiptomból hozott eledel. Ha el akarják 
kerülni az éhhalált, ismét Egyiptomba kell utazniuk. De 
csakis Benjáminnal. Végül Jákob elengedi legkisebb fiát.

„Ha az alkirály ártani akar Benjáminnak, odaállok he
lyette. Én leszek érte a kezes” -  mondotta Júda. Az éle
tével akarta megvédelmezni az öccsét.

Életedet valakiért kockára tenni nagyon bátor dolog. Ha 
ezt teszed, ez arról árulkodik, hogy nagyon szereted a szóban 
forgó személyt. Mindent odaadsz azért, hogy ő élhessen.

Ismerek valakit, aki az életét érted tette kockára. Azt 
mondja, hogy szeret téged. Szeretne kezességet vállalni 
érted. Ez a valaki nem más, mint az Úr Jézus Krisztus. 
Életedet élete feláldozásával mentette meg.

Olvasd: I. Mózes 43:8-14

Názímak nevezték az ótestamentumban azokat a 
személyeket, akik életüket, vagy életük egy meghatá
rozott szakaszát egy fogadalom során Istennek szen
telték. Aki názírságot fogadott, fogadalmat tett, hogy

nem iszik bort, sem 
más részegítő italt, 
nem eszik szőlőt, nem 
nyílja a haját, sem a 
szakállát. A  názír tar
tózkodott a halottal 
való érintkezéstől.

Amikor letelt a fo
gadalomban vállalt 
názírság ideje, levá
gatta a haját, és azt 
bal kezében tartva be
m utatta a Mózes ne
gyedik könyvének 6. 
részében előírt áldo

zatokat. A  názírság lényege az volt, hogy a fogadalom 
idején ezek az emberek életüket Isten szolgálatára 
szánták.

Az ószövetségben szó van egy híres názírról, akit 
erőszakkal kényszerítettek fogadalma megszegésére, 
mégpedig úgy, hogy lenyírták a haját. Ki ő? Olvassá
tok el a róla szóló történetet!

Humorzsák
Két szerzetes beszélget:
-  Képzeld -  mondja az egyik - ,  a rendházunkban 

olyan hideg van, hogy a hőmérő nulla fokot mutat.
-  Az semmi! -  mondja a másik. 

r -  Mi semmi?
-  A  nulla.

♦
A  fiatal szerzetesek egy hideg téli estén lefekvés 

után így ugratják egymást:
-  Angelus testvér, akarsz valami jót?
-  Igen, Bem ardin testvér.
-  Akkor dugd ki a lábad a takaró alól, majd meglá

tod, milyen jó  lesz, ha visszahúzod!
*

Egy világjáró elvetődik egy afrikai missziós iskolá
ba. Benyomásairól így ír levelében:

„Igen érdekfeszítő látvány egy missziós iskola. Se
hol egy pad, a tanulók keresztbe vetett lábakkal 
csüngnek szeretett tanítójuk ajakán.”

A gyermekrovat készítői stábjának címe: 
Cselovszky Ferenc, 1052 Budapest, Deák tér 4.

T e k in ts e te k  a  m a d a ra k ra ...!

A kis pintyőke,
példa az örvendező, gondtalan 

és Is ten re  hagyatkozó életre

Még Luther M árton is eltűnő
dött ennek a madárnak az Isten
hez való ragaszkodásán, pedig tud
valevőleg kora egyik legnagyobb 
tudósa volt. Egyszer szégyenkezve 
levette kalapját, s így szólt a pin
tyőke madárhoz:

„Kedves doktor uram! Megval
lom, nem értek ahhoz a művészet
hez, amelyben te nagy vagy. Fi
gyellek, hogy te éjszaka nyugodtan 
alszol, pihensz a fészkedben, s ha 
reggelre ébredsz, víg, jókedvű 
vagy. Egy ágacskára ülsz és éne
kelsz. Hálaadással magasztalod Is
tent, majd megkeresed és megtalá
lod élelmedet. Szégyellhetem ma
gamat, hogy idős em ber létemre 
nem teszem ugyanezt, pedig annyi 
okom lenne erre.”

Egy kis m adár tehát nyugodtan 
alszik, gondok, fölösleges aggodal
mak nem gyötrik, reggel ideje van 
az Isten dicsőítésére. Nem hará
csol, sem nem nyugtalankodik, és 
mégis minden napra megvan az 
élelme.

Okuljunk ebből mi is, és az 
apostol intését véssük szívünkbe: 
„Minden gondotokat reá vessétek, 
mert neki gondja van reátok" (lP t 
5,7).

A hangya példa a szorgalmas, 
kitartó életre

Kicsi állat és mégis nem  kisebb 
embernek, m int Nagy Sándornak 
adott szép leckét, aki kis csapatá
val az ellenséges túlerő elől egy 
sziklavárba szorult. M ár-m ár csüg
gedni kezdett, amikor megpillan
to tt egy hangyát, amely önmagánál 
tízszer nagyobb terhet igyekezett 
fészkébe felcipelni.

Korának legnagyobb vezére 
megfigyelte, hogy az apró állatka 
71-szer esett vissza terhével, de új
ból megpróbálta és a 72. alkalom
mal sikerült terhét a hangyabolyba 
felhengerítenie.

-  Hogyhogy?! -  kiáltott fel Nagy 
Sándor ezen felbuzdulva egy ok
talan állatka ilyen kitartásra képes 
és én, a férfi, elcsüggedjek? -  ki
tört a várból -  és győzött.

Amikor először hallottam ezt a 
történetet, számomra is nagy taní
tás volt és azóta is szívemben él az 
ezzel kapcsolatos ige. „Eredj a 
hangyához te rest, nézd meg az ő  
útait és légy bölcs!” (Péld 6,6)

A ló példa a vigyázásra, 
a tisztán maradásra

Valaki megfigyelte, hogy a ló 
mennyire irtózik a szennyes víztó
csától. Ahol kisebbet lát, kitér elő
le, kikerüli a mocskos vizet. Ide
genkedik attól, ami elcsúfítja őt.

Ahol pedig az utat teljes szélesség
ben elborítja a víz, ott előbb meg
áll. Ekkor világosan meg lehet fi
gyelni, milyen undorral lép bele a 
piszkos vízbe. Amikor meg fejét 
lehajtva megérzi a víz bűzét, saját
ságos borzongó nyerítéssel fejezi 
ki utálatát.

Az em ber bizony sokszor vigyá
zatlanabb a lónál. Közömbösen 
belerohan, belegázol a bűn mocsa
rába.

Isten minden korban küldi üze
netét az emberhez:

„Mosódjatok, tisztuljatok meg! 
Távoztassátok el szemeim elől csele
kedeteitek gonoszságát!” (Ézs 1,16)

A szamár
sem olyan oktalan, mint gyakran 
az em ber a szennyel, sárral és pi
szokkal szemben, sőt példam uta
tóan megfontolt és makacsul ta r
tózkodó. Ezt írta valaki róla: „Ve
zess egy szamarat a pocsolyába, 
hogy benne rekedjen. Majd meg
győződhetsz arról, hogy a szamár 
sem lesz olyan ostoba, hogy végig
menjen még egyszer azon az 
úton.”

Gyakran a csökönyösség, a tar
tózkodás sajnos az ellenkező ol
dalról figyelhető meg az embernél. 
A  szent, a tiszta út a bölcsességre 
vivő és az egyetlen célba vezető: 
maga az életet adó Jézus Krisztus. 
Csak az „boldog aki vigyáz és meg
őrzi a ruháját!” (Jel 16,15)

A z igazságnak és a szeretetnek m in- 
dig együtt kell járnia. Az igazság meg
óvja a szeretetet attól, hogy nagylel
kűségből gyengeséggé váljék, ami a 
tárgyi igazság iránti közömbösségből 
ered. A  szeretet viszont megóvja az 
igazságot az igazságtalanság ke
ménységétől, melynek forrása a sze
mély iránti közömbösség, vagy ellen
szenv. Az igazság a szeretet fénye és 
sava, a szeretet pedig az igazság tüze 
és melege. (Theodor Hamack)

A  h it úrrá tesz, a szeretet szolgává.
Am ilyen a tűz meleg és fény nél

kül, olyan a hit is szeretet nélkül.
M i a szeretet? Nem: kölcsönözni, 

adni, ajándékozni, hanem a szívün
ket kitárni és megnyitni.

H aszontalannak tartok minden 
szót, mely nem a hit épülését, a szük
ség enyhítését és az élet megtartását 
szolgálja.

Krisztus vére oly nagy és drága 
kincs, hogy ha száz vüág léteznék is, 
mind a százat megváltotta volna.

Hold glóriája ring, ragyog 
fénylő fejed ívén.
Csak énekelj, madár, ahogy 
kis torkodon kifér!
Megáldó mozdulat az ág, 
a rügy ezüst kehely,

A hermelinről
is szép és kedves dolgok kerültek 
feljegyzésre. Úgy ismerik, mint 
amelynek csodálatos szép, hófehér 
bundája van. Azt m ondják erről az 
embernél jóval kisebb és gyengébb 
állatról, hogy inkább a vadászok 
puskájával is képes szembenézni, 
minthogy a sárba menjen.

Gyakran állunk választások 
előtt. Istennek tetszőek az olyan 
döntések, mint Sidrák, Misák, 
Abednégó és Dániel döntései 
(Dán 3. rész). Vagy, m int amelyek
kel a Zsid 11. részében a hit példa
képeiről szóló felsorolásnál talál
kozunk, hogy „inkább választván 
az Isten népével való együttnyomor- 
gást, m int a bűnnek ideig-óráig való 
gyönyörűségét. ”

A hattyúról
Leonardo da Vinci mondta: hó

fehér és makulátlan, s édesen da
lol, ha meghal. így végződik dal
ban az élete. A  Zsidókhoz írt levél
13,7-ben olvassuk: „...figyelmezvén 
életük végére!”

Felettébb drágák és kívánatosak 
az Ú rban m eghaltak „hattyúdal
szerű” utolsó megnyilatkozásai. 
Kálvin János például így készült a 
halálra: „Az Űr magához vesz en
gem. Bár szárnyaim lennének m int 
a galambnak, hogy az Úrhoz repül
hessek!”

Dr. Pintér Lajos

N em  a kövei és fenséges építmé
nye teszik a templomot szentté, ha
nem Isten igéje, a tiszta tanítás és az 
igehirdetés. (Luther)

M int parancsolat, Isten szeretete 
jár elöl, de cselekedetben a felebará
ti szeretet. (Augustinus)

Senki sem  hiábavaló ezen a vilá
gon, aki más terhét megkönnyíti.

(Dickens)

N em  az a jótevőnk, aki pénzt ad 
nekünk, hanem aki önmagát adja

. (Sana)

Istent abban kell megtalálnunk és 
szeretnünk, akit éppen ad nekünk.

Isten nem  teljesíti minden kívánsá
gunkat, de teljesíti minden ígéretét.

Jézus sem m i olyat nem követel tő
lünk, aminek a megcselekvésére erőt 
ne adna. (Bonhoeffer)

Sz.P.

tavaszt lehelnek mind a fák... 
Madár, csak énekelj!
A táj minden atoiqja zeng 
s a szívem is veled, 
dalod a hála csúcsa fent, 
lásd, én meg tercelek...

Gondolatok

Glóriás madár

"Y" ~T~iábavaló -  szögezi le már az elején Kurtág György 
§  w tizenkét perces, Samuel Beckett szövegére írt alko- 

X  X  tása, melyet a Claudio Abbado vezényelte bécsi 
bemutatón vett fel 1991-ben s jelentetett meg nemrég a 
Deutsche Grammophon cég.

Minden hiábavalóság. Tbdjuk rég a Szentírásból, akár
csak az ellenkezőjét, hogy a dolgok összefüggenek, s 
mindennek oka, célja van, értelme lehet. Aki a kétarcú 
igazság egyik oldalát nem látja tisztán, nemigen ismerheti 
jól a másikat sem. Az ember kerülgetheti ugyan, de igazá
ból nem kerülheti el, hogy mélységében érezze át a hiába
valóságot is, az értelmet is. Hiábavaló látni mindezt -  hall
juk a Kurtág-műben. Láthat az ember mindent hiába, de 
megláthatja a történésekben a hiábavalóságot, az okokat, a 
célokat, az összefüggéseket is.

Kurtág alkotásában párhuzamosan halljuk az eredeti an
gol szöveget és Siklós István magyar fordítását. Hiábavaló 
is volna elvárnunk, hogy a kettő fedje egymást. A szavak 
már csak ilyenek. Fel is fednek, el is fednek, nak hoz -  
mondja a szöveg, s aki értelmetlennek véli, alaposan téved. 
Mert a szöveg szétdaraboltsága mély igazságot rejt magá
ban, tudniillik érzékelteti a szétesést, a szétszakadozottsá- 
got, ami egyik alapvető jellemzője a világnak, amelyben 
élünk Kezdetben volt az ige. A  János evangéliuma kezdő so
rának fordításával küszködő Faust elégedetlenségében to
vább gondolkodott. Kezdetben volt az értelem -  írta, de még 
nem volt vele megelégedve. Kezdetben volt az erő -  folytat
ta, de még ezt sem találta megfelelőnek. Kezdetben volt a 
tett -  végül ennél maradt.

S maradjunk mi is ennél egy percre! Szó és tett egységére 
-  vagy inkább ennek az egységnek a hiányára -  lépten-nyo- 
mon visszatér az Újszövetség, s a hit kontra cselekedetek-vi- 
ta is ezt a problémát érinti. A hiábavalóságról és szétesésről 
beszélő darabbal szó és tett igazi egységben valósult meg, 
Kurtág György ugyanis a darabot a súlyos balesetet szenve
dett Monyók Ildikónak írta, akit elveszített beszédének meg
találásában segített a What is the Word hátborzongatóan 
expresszív, darabos, nyers énekbeszéde. Szó ami szó, hiába
való minden igyekezet, aki nem hallotta a darabot, nem hal
lotta benne Monyók Ildikót, aligha tudja a suttogásos, siko- 
lyos, darabos darabot olyannak elképzelni amilyen igazából. 
Kicsit Kundryra emlékeztet az egész: az emberi, az állati, az 
ének a beszéd, és mindenekelőtt a küzdelem, alulról felfelé, 
a szétesettől az egységes, az elveszítettél a megtalált felé.

Abbado Kurtág-előadásáról és arról,

MI IS A SZÓ
Érdekes párhuzama a műnek az 1949-ben született finn 

komponista, Kalevi Aho  teljesen azonos hosszúságú, s ha
sonlóképpen kifejező alkotása, a négy zenekarra, négy nar
rátorra és orgonára írt Pergamon. Négy irányból egyszerre 
négy nyelven kavarog a térben a szöveg. Finnül, görögül, 
németül és svédül -  ugyanaz, és nem ugyanaz, akárcsak 
Kurtág művében az angol és a magyar szöveg. A szöveg 
Peter Weiss leírása a Pergamon-oltárról. Ádáz küzdelemről 
szól, véres harcról. És ugyanakkor egy harmóniát tükröző, 
nyugalmat árasztó műalkotásról. De változtassunk csak 
meg egyetlen betűt: What is the Work? Mi is a mű? Töre
dékeiből összeállítva, múzeumban, kordon mögött állva 
mit is látni? Alighanem részben többet, részben kevesebbet 
a hajdani Pergamon-oltámál.

Amivel többet, az éppen a hiábavalóság.
szükség pillantani /  tűnni eltűnő távol odább odaát. Pil- 

lantsunk át a szóról a számra, s tűnődjünk Hamvas Béla 
gondolatain: A szám a szellemi valóságot azon a fokán fe d i ' 
fel, amikor még: erő, teremtő akarat, megfoghatatlan alkotó 
gondolat. ” Philolaosztól idézi: „A szám az uralkodó összekö
tő lánc, a nem teremtett és öröktől fogva létező, amely a dol
gokat a világon egybefűzi. ” A szám rendező elv is egyben. 
Mindent összevetve vagy azt kell mondanunk, hogy Faust
nak -  ugyan, hát Goethének -  a számot is bele kellett vol
na vennie a sorba, hiszen a jánosi ige rendező elv, szó, ér
telem, erő és tett, vagy pedig azt, hogy az ige, ami kezdet
ben volt, szó is, szám is. Hogy melyik szám, nem kérdés, 
csak szükség pillantani akár mindarra, ami ezt a híres mon
datot megelőzi és követi a Szentírásban, akár más szent ira
tokra, no meg mindarra, amit húíbavaló látni, ami eltűnő, s 
amit mégsem teljesen hiábavaló látni, ha nem nyomtalanul 
tűnik el bennünk. Sok-sok hiábavalóságot összerakni. 
Hamvas Béla azt mondja, ha minden számot összerakunk, 
nem végtelen lesz az eredmény, hanem egy bizonyos szám, 
a világ száma. És ez az óriási szám nem több, mint az egy, 
hanem kevesebb,  ̂mert nem más, mint az egy szétesve, da
rabjaira hullva. És ha minden szót összerakunk? Minden 
értelmet, erőt, tettet? Bábeli nyelvzavar, mint Kalevi Aho 
zenéjében? A bábeli nyelvzavar diabolikus, azaz szétdobáló

harc eredménye, amivel szemben van egy szimbolikus, azaz 
összevető harc is.

Lám, mire jók mégis a szavak! Összevetni azt is jelenti, 
összehordani, összerakni, meg azt is, összehasonlítani, egy
bevetni, ami nélkül bizony igazán nehéz a megértés. Siklós 
István fordításában a what helyén lévő m i is utal még vala
mire, amire Beckett szövege egyáltalában nem vonatko
zott. De hát ez a mi már éli a saját életét: szükség pillantani 
/ tűnni eltűnő távol odább odaát mi. Hogy mi van itt, mi van 
odaát, azt minekünk szükséges összerakni.

A Wien Modem-sorozat 1991 őszén elhangzott koncert
jét Abbado Andrej Tarkovszkij, a Tükör, az Andrej Rubljov 
rendezője emlékének szentelte. Csöbörből vödörbe kerül
tünk. Nem hasonló-e a helyzet a tükörben való látással is 
meg az ikonokkal is mint a szavakkal? Arról nem is beszél
ve, hogy Abbado egy Borisz Godunov-rendezés kapcsán is
merkedett meg Tarkovszkijjal. Musszorgszkij operája 
megint csak többé-kevésbé-, igen is, nem is-jelenség. A tel
jes mű előadásához több változatból kell meríteni, az is
métlést elkerülendő húzni, s dönteni arról a cseppet sem 
jelentéktelen kérdésről, melyik jelenettel is érjen véget a 
darab. Hamis az opera csaknem minden szereplője. A gyer
mekgyilkos cár, a magát a megölt trónörökösnek kiadó szö
kött szerzetes, két iszákos szerzet, valaha ugyancsak szerze
tes, a nyájasan ármánykodó herceg, a hazugságra gátlásta
lan nyugalommal építő jezsuita nevelő és vajdalány társasá
gában lámpással kell keresni az igazat. Csak a bolond és az 
öreg krónikaíró szerzetes az. De a bolond szegény látta, vi
szont nem bírta összerakni a sok hiábavalóságot. Pimen? Ő 
korábban -  a szó mindkét értelmében -  kimerítő világi éle
tet élt. Miután küsmerte az életnek ezt az oldalát, a szerze
tesi életet választotta, s mást sem csinált, mint a cella sötét
jében, a belső szoba világosságában kereste az igazságot, és 
amit megtudott, hozzárakta a többihez. Élete szimboliku
san: szimbolikus élet -  amit összevetett, összetett, az az övé 
lett. Hiábavaló szó tőle is származott persze, csak olaj volt 
a tűzre, amit a kísértésbe esett novíciusnak és az elfojtott 
lelkiismeret-furdalással gyötrődő cárnak mondott. Lehet, 
hogy szavai nem voltak a legügyesebbek, az is kérdés,

mennyiben látta át a másikban dúló küzdelmet, lényegében 
azonban a kérdéses pillanatokban szimbolikus érintkezett 
diabolikussal. m i is a szó /  hiábavaló -  /  hiábavaló nak hoz. 
Kinek mit hoz.

Grigorij novícius jól kellett, hogy ismerje Jézus megkí
sérlésének történetét, és tudta, hogy csalárd útra tér. Bár a 
fanatikus és a nárcisztikus nagyravágyásnál kérdéses a tu
datosság, a jezsuita nevelő, Rangoni, és Marina, a vajda lá
nya alighanem tudta, no meg egyszerűen nem akarta tudni, 
hogy Dimitrijük nem a halottnak hitt Dimitrij trónörökös. 
Borisz Godunov pedig ugyancsak tudta, amikor halálba 
küldte a trónörökös kisfiút, hogy ezzel az ötödik parancso
lat ellen vét. Mind a négyüknek hiábavaló volt a szó, hiába 
szólt az ige. Nemcsak a szereplői hamisak a Borisz 
Godunovnak, az orosz művészet egyik legnagyobb alkotása 
maga is az. Úgy tudom, Borisz Godunov a történészek sze
rint nem volt gyermekgyilkos. Musszorgszkij operája mégis 
igazat mond az orosz történelemről, lényegére tapint rá.

m i is a szó I hiábavaló -  /  hiábavaló nak hoz. Kinek mit 
hoz. Néha olaj a tűzre, olykor halott és üres, máskor élő és 
ható. Hiába tagadja az ember a halott és kongó szentbeszé
deket, másfelől hiába tagadja az élő és megelevenítő szent 
beszédeket. Hiába keresi a lényeget ott, ki írta a Zsidókhoz 
írt levelet, ha azt nem firtatja, amit mond: A z Isten igéje élő 
és ható, élesebb m inden kétélű kardnál, és áthatol az elme és 
a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív 
gondolatait és szándékait.

Hogyan van akkor? Elválaszt, kiválaszt, nem ad választ, 
ad választ -  mégsem tehetek pontot a mondat végére, elha
gyom, akárcsak Beckett, hiszen az egyiknek élő szó, a má
siknak kong, s pontot csak ki-ki maga tehet az ilyen mon
datok végére. S-egyáltalán, mi is a szó, hogy mindent meg 
kell azután magyarázni, hogy hogyan is értetta az ember, s 
hogyan nem, sőt, még magának is újra meg újra át kell gon
dolnia s át kell fogalmaznia mindent, kivéve persze, amikor 
egyértelműek a szavak, amikor az igen igen, a nem nem. Az 
erről szóló jézusi mondáson nem hiábavaló tömi a fejün
ket, mert ugyan minden hiábavaló, de az is-is korántsem 
egyenlő a sem-semmel. És itt illik abbahagynom a szavakat, 
hiszen visszakanyarodtunk Pimenhez, akinél az igen igen 
volt, a nem nem, mégsem tudta visszatartani Grigorijt, gyó
náshoz segíteni Boriszt, pedig kicsoda segíthetett volna ne
kik jobban éppen őnála?

Zay Balázs
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A REFORMÁTUS VILÁGSZÖVETSÉG 23. NAGYGYŰLÉSÉ
Debrecen, 1997. augusztus 8-19.

Hat világrész 102 országából, 
211 tagegyházból érkeztek a nagy
gyűlés küldöttei a „kálvinista R ó
mába”, Debrecenbe. A  több száz 
küldött három héten át ismerke
dett a gyűlés szüneteiben a város
sal, a magyar reform átusok felleg
várával, a Kollégiummal, Tfeológiá- 
val, Tanárképzővel és főként a vá
ros és a környék reform átus gyüle
kezeteivel. A  nagygyűlést ugyanis 
megelőzte egy női- és egy ifjúsági 
előkonferencia. A  résztvevők nagy 
számban jö ttek  Ázsiából, Afriká
ból és az amerikai földrészről, hi
szen ezeken a területeken a világ- 
szövetséghez tartozó presbiteriá- 
nus egyházak hívei nagy számban 
élnek, és magukat a Reform átus 
Világszövetség tagjainak tudják.

A  Világszövetség elnöke Jane 
Dempsey Douglass, akit 1990-ben 
választottak meg, és jelenleg is a 
Princetoni Szeminárium pro
fesszora, főtitkára pedig M ilan 
Opocensky lelkész a Cseh Köztár
saságból. Ők vezették le a 12 na
pos tanácskozást a debreceni 
nagytemplomban.

A  megnyitó istentiszteleten 
Abival Pires da Silveira, a világszö
vetség brazil alelnöke prédikált. 
Összefoglaló címet is adott: „Igaz
ság, kenyér és szépség”. Az egész 
gyűlés alaphangját ü tö tte  meg az
zal, hogy az Ézs 58,1-11 verseire 
alapozott bibliai tanulmányozást 
készítette elő. B űnbánatra, irgal
masságra és szolidaritásra szólított 
fel. Az egész gyűlés tém ájában Ézs 
58,6 verse volt az iránytű: „ Törjétek 
szét az igazságtalanság bilincseit!”

A z  előadások és hozzászólások 
egész sora m utatott rá a világban 
meglévő m indenféle igazságtalan
ságra. Valamennyi földrész szen
ved elnyomás, diszkrimináció, et
nikai kirekesztés, vallási megkü
lönböztetés és rengeteg megoldat
lan kérdés, munkanélküliség és 
éhség keresztje alatt. Ézs 58. versei 
során egyre fájdalmasabban hang
zott fel a biztatás a próféta szavá
val: Kiálts, harsogjon hangod! A z  
ige felett tö rtén t beszélgetések 
nem  csupán a sebeket sorolták fel, 
de keresték a jézusi megoldást és 
ajánlásokat adtak, hogy a tanítvá
nyok jézusi világossága tükröződ
jék az egyházakban, gyülekezetek
ben és az egyéni, m indennapi élet
ben.

A  nagygyűlés végére záródoku
m entum ként egy Nyilatkozatot 
szerkesztettek. A  „Debreceni Nyi- 
la tkozat”-ban megváltották, hogy

Ismét új próbatestvér
a FÉBÉ Evangélikus Diakonissza Egyesületben

Tele lehet hálával a szívünk!
Együtt vagyunk augusztus 17-én 

Béthelben, Piliscsabán, idei har
madik FÉBÉ-konferenciánkon, és 
a vasárnapi úrvacsorái istentiszte
let alkalmával Heublein Gertrud 
testvér -  a badkreuznachi diako
nisszaház vezetője - ,  aki egy évre 
önkéntes segítőként érkezett ha
zánkba -  és M adocsai M iklós lelké
szünk diakonissza próbatestvérré 
fogadja Biró Krisztinát.

Béthelben, ahol Fébénk 1924. 
december 24-én megalakult, ahol 
1951-ig m inden nyáron áldott kon
ferenciákon hangzott Megváltó 
Urunk követésére és szolgálatára 
hívó szava... s G ertrúd  testvér 
most a diakonissza hivatás felada
tairól és szépségéről beszél.

Krisztina testvérünk 21 éves, és 
a dunaújvárosi evangélikus gyüle
kezetből érkezett hozzánk, ahol 
átélhette a régi Sztálinváros D una
újvárossá alakulását, szép új evan
gélikus tem plom unk felépülését, s 
tevékenyen részt vett a gyülekezet 
életében.

Ötéves korában hallott először 
diakonisszákról és a Fébé szolgá
latáról, amikor M ihácsi Lajos lel
kész családjukat m eglátogatta, de 
ezt a beszélgetést azóta se felejtet
te el.

Két éve válaszolt egy, a diakó- 
niai szolgálattal kapcsolatos hirde-

„M ind testestől, m ind lelkestől, 
m ind életünkben, m ind halálunk
ban nem  a magunké, hanem  a m i 
hűséges M egváltónknak, Jézus 
Krisztusnak tulajdonai vagyunk. ” A 
teljes nyilatkozat a Szentháromság 
Istenbe vetett hitről tesz tanúbi
zonyságot és Isten dicsőítésével 
végződik. *

A  világ minden tájáról össze
gyűlt küldöttek igen színes képet 
m utattak. Afrikából, Amerikából 
számos egyház küldöttei a színes
bőrű népeket képviselték. M in
dennap bemutatkozott egy-egy cso
port, ismertetve egyházunkat, de
monstrálva nehéz kérdéseiket. 
Ugyanakkor bem utatkozott a m a
gyar egyház is, sőt a közbeeső va

sárnapokon számos gyülekezetben 
istentiszteleteken szolgáltak a kül
döttek, nemcsak hazánkban, de a 
határokon túl főként Erdélyben, 
Felvidéken és Kárpátalján.

A  nagygyűlésen testvéregyházak 
is képviseltették magukat. Kö
szöntötte az egybegyűlteket II. Já
nos Pál pápa képviseletében 
Cassidi bíboros, felolvasva a pápa 
levelét. Egyházunk nevében D. 
Szebik Imre püspök megemlítette 
azokat a területeket, ahol közös 
szolgálatunk van a reform átus egy
házzal: a médiumokban, a teoló
giai munka területén és a tovább
képzésben, valamint a diakóniai 
felelősségben, a szeretetintézmé- 
nyek munkájában. Üdvözlő szava
kat m ondott dr. Schweitzer József 
főrabbi is.

A  nagygyűlés tisztújítást is vég
zett, új elnöknek megválasztották 
dr. Choan Seng Songot, a Tajvani 
Presbiteriánus Egyház lelkészét, 
aki több teológiai főiskola és aka
démia professzoraként szolgál 
nemcsak hazájában, de Am eriká
ban is.

Az ünnepi záró istentiszteleten 
az új elnök prédikált. U tána fák
lyás felvonulást tarto ttak  a Nagy
tem plom tól a Kossuth Lajos Tüdő 
mányegyetem előtti „reformáció 
emlékparkig”, ahol felolvasták 
„Debreceni Nyilatkozatot”.

T.

M é g  n é h á n y  m o n d a t 
a k u fs te in i e m lé k tá b lá ró l

tésre, m egism erkedett Csepregi 
Zsuzsanna  lelkésszel és a Fébénk 
M aros utcai O tthonában lakó leá
nyokkal, valamint egyre több dia
konissza testvérrel.

M ár néhány napja a hűvösvölgyi 
Fébé Diakonissza-anyaház lakója, 
és Jankovits Eszter testvér, Kulcsár 
Zsuzsanna  próbatestvér után 
öröm m el áll most ő is szolgálatba. 
Boldogan énekli a gyülekezettel 
Evangélikus Énekeskönyvünk 315. 
énekét:

„ Ö rök Isten, kezed ezer áldást ad. 
M ilyen boldog, aki téged szolgál

ha t!”
Énekkel köszöntik diakonissza 

testvérei is:
„Ki szent Fiát értünk adta,
Vele m inden jó t megád.
Vezet m inket napról napra.
Kicsit, nagyot őriz, áld.
Arra vár, hogy bőségéből 
Új meg új kegyelmet végy!” 
Kísérje imádságunk kedves új 

próbatestvérünket a szolgálat bol
dog útján!

Túrmezei Erzsébet testvér

A szerzőtől az alábbi kiadványok 
kaphatók az Evangélikus Sajtóosztá
lyon:
-  Csodát virágzik a jelen 450,- Ft
-  Őszből Tkvaszba 500,- Ft
-  Biztassátok egymást 365,- Ft
-  A vonat nem állt meg

(fordítás) 350,- Ft

Elöljáróban: őszinte szívből örülök 
az Evangélikus Élet 1997. szept. ló  
számában, Irányi Béla „KUFSTEINI 
EMLÉKTÁBLA” címen megjelent 
sorainak. Hiszen ez is célunkat szol
gálja: a táblát kiemelni agyonhallga- 
tottságából, minél szélesebb körben 
megismertetni hajdanvolt, szeretett 
iskolánk ezen „márványba vésett” ke- 
gyeletes megemlékezését... .

Hogy a történet -  ha egyáltalán le
het -  kerek legyen: a tábla 1977 tava
szán történt felújításának tényét is
merem, és a Deák téri Evangélikus 
Leányiskolák Volt Növendékeinek 
1997. május 23-ra készített összefog
lalómban említettem is: ,Szabó József 
püspökünk közvetítésével arról érte
sültünk, hogy az Ausztriában élő ma
gyarok tervezik emlékünnep tartását 
a 40. évfordulón. Erre az alkalomra 
iskolánk képviseletében sajnos senki 
sem tudott elmenni. így csak levél ér
kezett az Európai Protestáns Magyar 
Szabadegyetemtől (május 4-én): 
„...örömmel tudatjuk mindazokkal, 
akiket illet, hogy a kufsteini Várto
ronyban a budapesti Evangélikus Le
ánygimnázium tanári kara és ifjúsága 
által 40 évvel ezelőtt elhelyezett em
léktáblát újra aranyoztattuk, és 1977. 
05. 08-án a kész munkálatokat 
megtekintettük... a bécsi Collegium 
Hungaricum is felajánlotta támo
gatását... ezt a kedves anyagi segítsé

get nem kellett igénybe vennünk... A 
költségek összegét a budapesti fasori 
Evangélikus Fiúgimnázium egykori 
tanulói adták össze, a lányok iránti 
szolidaritásból...”

Ezen idézett mondatok forrása 
Madách-gyűjtemény alapító Szabó 
József püspökünknek szóló 
Szépfalusi István által 1977. 06. 04-én 
írt levél is -  bátyám, dr. Sztrókay Ti
bor „Kufstein-gyűjtemény”, „A tábla 
utóélete” című hagyatékában van 
Ezt az anyagot a táblamozgalom 
1936-37-es dokumentumaival együtt 
napjainkban dolgozom fel az Evan 
gélikus Országos Levéltárban. 
„KUFSTEINI EMLÉKTÁBLA’ 
„hiánypótló összefoglalását” is 
KUFSTEINI EMLÉKTÁBLA 
UTÓÉLETE című részhez csato 
lom, és örülnék, ha az említett jegy 
zőkönyv másolatát megküldenék az 
Evangélikus Országos Levéltár 
„Kufstein Gyűjteménybe részére 
(Budapest, H-1085 Üllői út 24.).

Utóirat. 1997.04.08-as keltezéssel 
az 1976 márciusában dr. Zelenka 
Margit kérésünkre Kufsteinbe kül 
dött érdeklődéséhez hasonló tártál 
mú (tábla, díszes EMLÉKKÖNYV) 
érdeklődő levelet küldtem, volt tana 
rok és növendékek nevében, ámde 
választ mindmáig nem kaptam.

Martosné Sztrókay Piroska 
az 1952-ben megszüntetett Budapesti

E L F O G U L T  M E G E M L E K E Z E S  

-  200 éve született Mária Dorottya -

. Levelet kaptunk Amerikából
Tamásy Zoltán lelkész és felesége interneten küldte a következő 
sorokat: „M eleg szeretettel küldjük üdvözletünket a nagy A m eri
kából. A  clevelandi és torontói gyülekezetben szolgálunk. Isten
nek kegyelméből jól vagyunk. Elm últ egy esztendő, m ióta eljöt
tünk otthonról. Küzdelmes év volt, egy kicsit elfáradtunk, de ta 
lán kicsikét erősíthettük az itteni gyülekezeteket. Köszönjük az 

Evangélikus É letet, buzgón olvassuk s tovább is ad juk ... köszön
jük a fáradozást. Az Ú risten adjon jó  egészséget, lelki békességet!

Szeretettel: Tkmásy Zoltán és Éva.”
Mi is kívánjuk Isten áldását további szolgálatukra!

Neumark György 1621-ben szü
letett, Langensalzban, Thüringiá- 
ban. 19 éves korában Gothából 
Königsbergbe akart utazni, hogy 
ott jogot tanuljon. Néhány keres
kedőhöz csatlakozott, de az úti 
társaságot Gardelegennél megtá
m adták és teljesen kirabolták. E rre 
utal az ének egyik versszaka: „Mily 
könnyű az erős Istennek a jó  szeren
csét elvenni” (régi énekeskönyv 5. 
v.). Jószívű em berek segítették to
vább Hamburgig. Itt egy regényt 
írt és azt eladta. Egy nyomorúsá
gos tél után, végül váratlanul há
zitanítói állást kapott és így jobbra 
fordult sorsa. Ő maga írja: „Ez a 
gyors és mennyből jö tt szerencse 
szívből m egörvendeztetett, úgy
hogy még azon a napon a szerető 
Isten dicsőségére éneket írtam: 
Ki dolgát m ind az Úrra hagyja”... 

Bizony elég okom volt arra, hogy 
az isteni irgalmasságnak hálás le
gyek az előre nem  látott kegyele
m ért.”

Az ének felirata így hangzik: 
Vigasztaló ének. Isten mindenki-

K i dolgát m ind
A

az U rra  hagyja 
(331. ének)

ről gondoskodik a m aga idejében, 
azon mondás szerint: M inden gon
dotokat Őreá vessétek, m ert néki 
gondja van reátok ( lP t  5,7.)” E rre  
az igehelyre épül az ének első so
ra!

N eum ark további so rsitó l csak 
annyit, hogy 1646-ban Königs- 
bergben tűzvész alkalmával az 
utolsó fillérig elvesztette a vagyo
nát. É lete vége felé súlyos szembaj 
kínozta. -  Az ének dallam át is ő ír
ta, valószínűleg a szöveggel egy 
időben. Az ének gyorsan ism ertté 
és kedveltté lett. Gyülekezeteink is 
szeretik és sokat énekelik. M onda
nivalója 300 év távlatából is csodá
latosan aktuális. H a  ránk nehezed
nek gondok, bajok, kísértések, ve
gyük elő az énekeskönyvet és éne
keljük, vagy imádkozzuk el ezt az 
éneket, és megnyugvást találunk, 
ahogy az 5. vers mondja: „Egyedül 
benne bízzál bátran, M egújul akkor 
életed.

K i benne bízik boldogan, Arra az 
Úrnak gondja van”.

Gáncs Aladár

S zám vetés
I s te n  a  m i o lta lm u n k  é s  e r ő s s é g ü n k

Zsolt 46,2
Jeles ünnepe volt a nyáron a 

sárszentmiklósi evangélikus gyüleke
zetnek. Visszatekintett a régmúlt 
időkre, örült a mának -  és várja a bé
kés jövőt!...

A múltra emlékeznünk nagyon 
nehéz, mert a második világháború 
alatt gyülekezetünk okmányai -  az 
anyakönyvek kivételével -  megsem
misültek.

Visszaemlékezésekből tudjuk, 
hogy gyülekezetünk 1740-ben kelet
kezett, amikor a pozsonyi születésű, 
evangélikus Frendl János haszonbér
be vette a sárszentmiklósi Zichy-ura- 
dalmat. Vallása iránti buzgalmából a 
környékbeli evangélikus családokat 
összehívta, a pusztát benépesítette. 
Az uradalmat bérlő Frendl, hogy a 
gyermekek iskolai oktatásban része
sülhessenek, meghívta Bikácsról 
(Tolna megye) az evangélikus 
Záborszky Sámuel jegyzőt, iskolata
nítónak. Kb. 1780-at írtak, amikor a 
haszonbérlet ideje letelt. Ezek után, 
a vallási villongások miatt a gyüleke
zethez tartozó családok zöme Bács
kába vándorolt.

A  nagy hullámvölgy után, az 1800- 
as évek elején kezdődött meg újra a 
szervezett gyülekezeti élet. Ánya- 
könyvet vezetnek, és összeírják a 
környező településeken élő evangéli
kus családokat. Az anyakönyvek 
adatai alapján a lélekszám 256. Az 
1860-as évek elejére az anyagyüleke
zet lélekszáma 300-ra emelkedett, de 
e fölé emelkedni nem tudott.

Evangélikus templomunk 1870-ben 
épült. Áz 5Ó km hosszúságú és 30 km 
szélességű területnek egyetlen evan
gélikus gyülekezete -  Sárszentmik- 
lós. A  nagy területen 679 lélek él. Va
lamivel több mint egyharmada az 
anyagyülekezetben, a többiek távol 
templomtól és iskolától, kisközsé
gekben, pusztákon, tanyákon élnek.

Mire 1900-at írnak, fájdalmas idő
szak következik. Az első világháború 
alatt a két nagyharangot és az orgona
sípokat is elviszik. Kisharangunk itthon 
maradt. Egyedül!... 1925-ben Bélái Bé
lának falunk evangélikus főjegyzőjé

nek kezdeményezésére, az egyre job
ban fogyó gyülekezet harangokat vásá
rolt a „hadbavonultak” helyére.

Müyen a jelenünk?
Kettős ünnepe volt a sárszentmik

lósi gyülekezetnek.
Kettős ünnepünkön D. Szebik Im 

re püspök és Lábossá Lajos esperes 
szolgáltak helyettes lelkészünkkel, 
Decmann Tiborral, a lajoskomáromi 
gyülekezet lelkipásztorával, aki min
den vasárnap délután hirdeti az Isten 
igéjét az összesen 250 egyháztagot 
számláló sárszentmiklósi és sárbo
gárdi gyülekezeti részben is.

A  püspök a hálaadó istentisztele
ten a már korábban megválasztott, 
és a most beiktatott tisztségviselőket 
megerősítette feladataik végzésében. 
Munkájukra Isten áldását kérte. Is
ten iránti hálával, s örömmel szólt a 
közelmúltban elkészült elektromos 
vezérlésű, a múló időt óránként jelző 
harangokról. -  Nagy áldozatvállalás 
volt ez a gyülekezettől 1997-ben is.

Konkoly József, a munka nagymes
tere, elfoglaltsága miatt nem örülhe
tett velünk együtt. Munkájának sike
re a zsúfolásig megtelt padsorokban 
ülő gyülekezetét, s a különböző fele
kezetek jelenlévő tagjait megelége
déssel és örömmel töltötte el.

Az igehirdetés gondolatai talál
koztak a mi reményeinkkel, elvárása
inkkal: -  minden harang figyelmeztet, 
hív, megáld, elbocsát...

Figyelmeztet, peregnek az órák na
p o k  hónapok évek...

H ív,... hogy a gyülekezettel együtt 
szenteld meg az ünnepnapokat...

Megáld,... amikor a templomban 
fogadod, hogy a gyülekezet tagja 
leszel...

Elbocsát,... majd a végső útra...
Minden nap hallgatom a déli ha

rangszót, és boldog vagyok mert egybe
csengenek az evangélikus és a katoli
kus templom hangjai Tiszta harmónia 
szól, az egyetemes szeretet dallama... 
így vagyunk mi sárszentmiklósiak!... a 
három gyülekezet!... Együtt!... aho
gyan a harangok szólnak...

Marth Béla

Érzem a gyülekezetei

A festmény a budavári lelkészi hi
vatal falán lóg. Gyakran téved rá a te
kintetem. A kép egy szép, fiatal leányt 
ábrázol, dús, barna haja feltűzve, arc
vonásai tiszták, pillantása komoly, el
gondolkodó. Egész lénye szelídséget 
áraszt. Mire gondolhat?

Mária Dorottya 1797-ben született 
Karlsruheban. A württembergi her
cegkisasszony 22 évesen lett József ná
dor felesége, s vált a házasság révén a 
Habsburg-család egyetlen evangélikus 
tagjává. A württembergi ébredési 
mozgalom hatására megtért, Budára 
került nádomé, ki kezdetben a Deák 
téri istentiszteleteket látogatta, rög
vest felkarolta a vári, vízivárosi evan
gélikusok ügyét. Kezdetben saját, vár
beli lakosztályába gyűltek a hívek, s 
pesti vendéglelkészek prédikációit 
hallgatták. Mária Dorottya vonzó sze
mélyiségének, mély és elkötelezett hi
tének, művelt és szeretetre méltó mi
voltának hatására mind számban, 
mind lelkesedésben gyorsan gyarapo
dott e kis közösség. Ónálló templom
ra, papra, iskolára vágytak. Dorottya 
adományainak, alapítványának, fárad
hatatlan szervezőmunkájának, no és 
nem utolsósorban állhatatos imádsá

gának köszönhetően 1844-ben megér
kezett Bauhofer György somorjai lel
kész, s a templomépítés előkészületei 
is megindultak. A bibliai érvek hatásá
ra „hegyen épült” templom szentelé
sére három évvel később, 1847. szep
tember 26-án került sor. Az 50. szüle
tésnapját ünneplő nádomé páratlan 
ajándékot kapott!

Sajnos feltételezhető, hogy Mária 
Dorottya az avató istentiszteleten már 
NEM lehetett jelen, hiszen fétjének 
az év januári halála után Metternich 
erőnek erejével Bécsbe költöztette. 
Ha hivatalosan nem is, de rangrejtve 
többször is meglátogatta szeretett bu
davári híveit. Távozása után, levélben 
küldött üzenete így szólt: „Maradjatok 
egyek Jézus Krisztus tegnap, ma és 
mindörökké ugyanaz! Zsid 13,8. S az 
aláírás csak ennyi: Marie.

Isten úgy rendelte, hogy ott érje a 
halál, ahol szíwel-lélekkel otthon 
volt: Budán, 1855. március 30-án. Má
ria Dorottya -  ragyogó csillag egyház- 
történetünk egén. Nevét a pesti Du- 
na-part kis utcája, a Dorottya utca őr
zi. És az evangélikusok emlékezete.

Kőháti Dorottya 
(Budavári segédlelkész)

Tkpasztalt lelkész volt már, ami
kor évtizedes szolgálat u tán  másik 
gyülekezetbe került. Am ikor egy 
idő után  m egkérdeztem  tőle, ho
gyan folyik a szolgálata, így felelt: 
„még nem  érzem a gyülekezetei”. 
E lgondolkoztató válasz. Ugyanezt 
írtam, am ikor hosszú szolgálat 
után  én is új gyülekezetbe kerül
tem. M inden „rutin” m ellett több 
hetes folyamatos m unka után  ju 
tottam  csak addig, hogy „érezni 
kezdtem  a gyülekezetét”. Különös 
m eghatározás ez! M ás dolog a szó
székről idegen arcokra nézni, s így 
prédikálni, m intha ism ert arcokon 
látom  a figyelést.

Ám  a padokban ülve is lehet, sőt 
o tt igazán lehet „érezni” a gyüle
kezetét. Ezért ülök mindig az utol
só padba, hogy előttem  legyen 
mindenki. Nem szerénységből tö
rekszem oda. Nem is csak azért, 
m ert beteg em ber lévén szükség

esetén kilépve a pádból, észrevét
lenül tudjak elmenni. H anem  
azért, hogy minél inkább előttem  
legyen a gyülekezet. Hogy őket is 
érezzem. M ár nem  az arcokat né
zem. Nem  is azt, hogy ki milyen 
kalapot hord, hogyan van fésülve. 
N^m véleményezem az em bere
ket, csak megélem a tudatot, hogy 
a gyülekezetben vagyok. Nem  is 
úgy, hogy az „én híveim”. Hiszen 
m ár régen nem  azok. Fokozatosan 
kicserélődtek. Sokakat eltem et
tünk már, s újak jöttek. D e ők a 
gyülekezet: Isten népe! Nem job
bak, és nem  rosszabbak, m int a ré
giek. Nem a m agatartásuk minősí
ti őket, hanem  az ittlétük. Együtt 
vannak, s én  közöttük vagyok. Is
m ertek és ism eretlenek, öregek, fi
atalok, nők és férfiak: Isten népe, 
a gyülekezet.

M iért fontos, hogy a tem plom 
ban legyek? Ő értük is! H allgathat

nék rádión is istentiszteletet. Vagy 
nézhetnék TV-n is. D e o tt nincse
nek  ők! A  gyülekezet. Amikor 
nyugdíjba kerültem , s nem  néztem 
m ár a híveimet, elkezdtem  „pend
lizni”. M eghallgattam, hogyan 
prédikál ez, vagy az a lelkészünk. 
M egtehettem . Budapesten 32 he
lyen hangzik evangélikus istentisz
telet. Aztán rájöttem , hogy ők hiá
nyoznak. N em  a „híveim”, hanem  
az én gyülekezetem. Nem  azért, 
hogy találkozzam velük, hogy be
szélgessünk, hiszen ma m ár jórészt 
nem  is ismerem őket személy sze
rint. Mégis ismerem őket, m ert ők 
a gyülekezet. A z ő  körükben igazán 
istentisztelet az együttes ének az 
im ádság s az ő  körükben szól az ige 
is.

Tüdőm, hogy sokaknak szoká
suk „véleményezni egymást”. A  
közösségi élethez, az együttlétek- 
hez ez term észetszerűen hozzá

tartozik. Ki hogyan öltözik, ho
gyan énekel, vagy nem  énekel, ho 
gyan prédikál a lelkész, kinek mi a 
gondja, öröme, bánata, hiszen egy
m ásra szorulunk, társas lények va
gyunk. Istentisztelet u tán  megszó
lítjuk egymást. D e én nem  ezért 
megyek, nem  éppen ezért. É n né
zem  őket, közöttük vagyok ő k az Is
ten népe, a „szentek közössége” -  
ezer gonddal, sömörgőzéssél, fá jd a 
lom m al és örömmel, megelégedet
ten és feszültségekkel tele, vágyakoz
va és valam it várva, de Isten népe! 
K özéjük tartozom, akik Istent im ád
ni, dicsérni, hozzá könyörögni jö t
tü n k  Ezt ugyan m indenütt lehet, 
jól tudom , de én m ost közöttük te 
szem ezt, és velük. Ism erem  is 
őket, meg nem  is, de közöttük va
gyok! M ert ők Isten népe, így, 
ahogy előttem  ülnek.

Érzem  a gyülekezetei!
Koren Emil



/----------- N A P R Ó L
A zt a parancso la to t is kap tuk  tőle, hogy aki szereti 

az Is ten t, Szeresse a testvérét is. ÍJn  4,21

VASÁRNAP „L elkem  várja az U ra t, jobban, m int az 
ő rö k  a reggelt.”. Z so lt 130,6 (Lk 12,37; Z so lt 1; Zsolt 
41; M k 12,28-34; R óm  14,17-19; Z solt 5). M iért vár
já k  az ő rö k  a reggelt? F élnek  az éjszakától, a sötétség
tő l, az ism eretlentől, a váratlan  veszedelem től, a szol
gálat te rh é tő l és sok m inden  m ástól. A  hívő em ber 
nem  fél, m ert tudja, hogy az Ú r őrködik  felette. E zért 
tu d  így im ádkozni -  U ram  Jézus vedd é letem et a ke
zedbe és tedd  vele azt, am i N eked tetszik. N em  utasí
tom  el m agam tól sem  az ö röm öt, sem  a  nehézséget, 
am iket beleszőttél éle tem be, elég ha tudom , hogy 
m inden  dicsőségedre szolgál. Lelkem  naponkén t vár, 
csak önm agám tól szabadíts meg!

HÉTFŐ „Jézus K risztus m ondja: Az ég és a föld el
múlik, de  az én  beszédeim  nem  m úlnak el. M k 13,31 
(Ézs 40,6.8; Z so lt 103,19-22; Z solt 148; Lk 10,17-20; 
Je l 12,7-12; Lk 14,7-14). M inden elm úlik, kő kövön 
nem  m arad , az em beri elm e legdicsőbb m űalkotásai is 
m ind m egsem m isülnek, de  az Isten i alkotás rem eke, a 
Jézus K épére „átform ált” em ber -  ö rökre m egm arad. 
M icsoda távlat nyílik az em ber elő tt, nem  az elm úlás 
feletti fájdalom , hanem  a születés feletti ö röm  részese 
lehet. H ogyan? -  m unkatársként, h irdetve az örök  
é le t beszédét. H a  tük ö r által hom ályosan, de h itünk 
szem üvegén láthatjuk  a jövőt e ltakaró  sűrű  homályból 
Jézus fényalakját, az új ég és új föld régi K irályát, akit 
m ennyei seregek követnek.

KEDD „M indennapi kenyerünket add m eg nekünk 
m a.” M t 6,11 (Je r 5,24; lT im  l,5 -9 a ; Lk 14,15-24). Az 
im ádság negyedik kérése m úlandó életünk  szükségle
te ié rt hangzik. Oly sokszor leragadunk a kis „kenyér
kosár” m ellett, pedig ez á  kérés m agában hordozza 
m indazt, am i kell a  földi élethez. Isten  érdem ünkön 
felül gondoskodik rólunk, és nem  csak testi, hanem  
lelki táplálásunkról is. A  szeretet csodája, hogy Krisz
tus testével és vérével táplál az ö rö k  életre.

N A P R A ---------- v
SZERDA „Vigyázzatok, testvéreim, senkinek ne le

gyen közületek hitetlen és gonosz szíve, hogy elszakad
jon  az élő Istentől.” Zsid 3,12 (M t 5,23-26; Lk 
14,25-35; Zsolt 141,4). „M inden féltett dolognál job
ban őrizd meg szívedet, m ert abból indul ki minden 
élet.” Itt gyűjtjük össze váltakozó gondolatainkat, in
nen  irányítunk m inden kimondott szót, végrehajtott 
cselekedetet. Csak jó  dolgot tartalékoljunk szívünkben 
és őrködjünk azon, hogy Istennek legyen helye benne.

CSÜTÖRTÖK „Legyetek tehát éberek és szüntelen 
könyörögjetek, hogy megállhassatok az Em berfia 
e lő tt.” Lk 21,36 (Jak 2,1-8; Lk 15,1-10; Z of 1,7). So
kan azt hiszik, hogy az ima olyan bűvös m ondás, mely 
a mi dolgunkat Istennel végezteti el. Az imádkozás, a 
véges em bernek az örök Isten tanácsában való komoly 
és tevőleges részvétele. E zt gyakorolni, tanulni kell. 
Istennel beszélgetni, tiszta szívvel, őszintén nem kön
nyű. Aki hallgat a fenti figyelmeztetésre az remélheti, 
hogy megáll az Em berfia előtt.

PÉNTEK „Az örökkévalóság királyának pedig, a hall
hatatlan, láthatatlan egy Istennek tisztelet és dicsőség 
örökkön-örökké.” lT im  1,17 (2M óz 15,11; M t 
22,34-46; Lk 15,11-32). Ebbe csak bekapcsolódni sza
bad. Ami különben az életben eddig uralkodó helyet 
foglalt el, m intha teljesen megszűnnék, a leiken el
uralkodik az öröm  s ez legtöbbször teljesen szótlan. 
H a mégis szó hangzik ilyenkor, legjobb, ha  kizárólag 
Krisztus hangja s ez mindig egy kissé az örökkévalóság 
boldogságának az ízét adja.

SZOMBAT „Szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhá
tokat, úgy té lje tek  meg Istenetekhez, az Ú rhoz!” Jóéi 
2,13 (ApCsel 8,21-22; M k 10,17-27; Lk 16,1-9). A  ru
haszaggatás, a külsőség ideje lejárt. Ennél sokkal töb
bet vár tő led  U rad . Neki szíved, szívünk kell, Ő  keve
sebbel nem  elégszik m eg.” „Úgy esedezem  szívtelenül 
-  szívért, Szárazon adom  Istennek magam, H átha re- 
ám  bocsátja harm atát, És kinyílik a kőből a virág.”

H alász Sándor

__________________________  J

A szabadságról
Jézus n em  könyv tárak  szám ára, 

tu d ó so k  v ita tkozásához, e lm éle ti 
szim pózium ok tém á jak én t beszélt 
a szabadságró l, h an em  azo k n ak  az 
em b erek n ek , ak ik  a  h é tk ö zn ap o k 
b an  é lté k  á t é le tü k  m egkö tözö ttsé - 
geit, rabságukat. E z é rt ak k o r é r t
jü k  jó l Jézu st, h a  a  h é tk ö zn ap o k 
b an  keressük  szabad ító , fe lszaba
d ító , m egszabad ító  e re jé t.
, (p a  b e p illan tu n k  $ z  egykori 
evangélium i le írásokba , ak k o r n a 
gyon jó l lá tjuk , hogy m enny ire  
k o n k ré t Jézu s fe lszabad ító  sze re 
pe. M á té  és Z ák eu s  a  p én z  rab sá 
gában  é ltek ; az, hogy Jézu s m eg
szó líto tta  ők e t, az, hogy egyálta lán  
szóba állt velük, e z t a  fogságot o l
d o tta  fel. A  Jézussa l ta lá lkozó , a 
hozzá  v itt, a  hozzá  m en ő  b e teg ek  
é le tü k  legnagyobb rabságábó l sza
b a d u lta k  m eg  a  gyógyítás nyom án. 
A zok  az  em b erek , ak ik e t nyom asz
to tt  a  b ű n ü k  te rh e , a jézusi bocsá
n a t nyo m án  szab ad n ák  é re z h e tték  
m agukat. A  szellem i, lelki görcs
b e n  sínylődő, vagy a  szó szoros é r 
te lm éb en  fe tren g ő  ö rd ö n g ö sö k  tu 
d a tá t  Jézu s  a  ha ta lm áv al tisz títo tta

m eg. A  kiválóságuk tu d a táb an  élő, 
a  sa já t m éltóságuk  fogságában ra 
boskodó  em b erek e t a  N ázáre ti jó l 
irányzott, s a  do lgokat helyretevő 
k érdése i szab ad íto tták  m eg. A  tö r
vények, s e lő írások  bilincseiben 
vergődő  zsidó em b erek  szám ára 
fe lk ín á lta  a  tö rvények tő l való  sza
b adságo t, a  sze re te t cse lekedeteire  
való  fe lszabadulást. L eh e tn e  m ég 
s o r o ln i . ..  A  Jézus közelébe kerü lt 
em b erek  fe lszabadu ltan  távoznak. 
S h a  legalább  a  M este r közelében  
m arad n ak , h a  az ő  ú tjá t já rják , ak
k o r  szabad  em b ern ek  é rezh e tik  
m agukat.

A z egyháztö rténet is ilyen pé l
dákkal van  te le . Ső t nem csak  Pál, 
h an em  sokan  az ő  u tán a  jövők  kö
zül is fizikailag bilincsben, m ég a 
b ö rtö n  rácsai m ögö tt is szabadok 
voltak . E rrő l a  szabadságról áru l
kod ik  az, hogy P ál m unkatársával, 
Silással a  filippi b ö rtö n b en  szabad 
lé lekkel énekel, s bilincs nélküli, de 
lelk i fogságban élő  b ö rtö n ő m ek  
p réd ikál. E rrő l a  belső  szabadság
ró l beszél a  vértanúságra , a vadál
la to k  elé  induló  keresztyén foglyok

m ondata , akik az őreiket így szólít
já k  meg: m i az é le tbe  indulók kö
szöntünk  titeket, a  halálban  élőket.

M i, m ai em berek  azért m együnk 
orvoshoz, hogy m egszabaduljunk 
testi nyűgeinktől, a  betegség  fogsá
gából. A zért m együnk szabadság
ra , hogy a m indennapok  terhelő , 
le lk ü n k e t-te s tü n k e t-sze llem ü n k e t 
fogvatartó  helyzetből elszabadul
ju n k  és fe lszabadultan  tu d junk  pi
henni. A zért m ennek  sokan pszi
chológushoz, hogy belső terheiket 
letegyék, a belső fogvatartó  erőket 
m egszüntessék.

M i, m ai em berek  azért m együnk 
Jézushoz, hogy é le tü n k  ezerféle 
fogságából felszabadulva valóban 
szabad em berek  lehessünk. Sok 
m inden  változott az elm últ kétezer 
év alatt. D e Jézus K risztus tegnap  
és m a és m indörökké ugyanaz. Ő  
ép p en  úgy, m in t egykor, m a is sza
bad ító  akar lenn i szám unkra és 
szabadítását kínálja fel, teszi hoz
záférhetővé m indenki szám ára.

E zért kell, s lehet a Jézustó l ta 
nu lt im ádságot m a m ég m élyebb
ről jövően  m ondani: szabadíts m eg 
a gonosztól -  és szabadíts fel Isten  
gyerm ekeinek boldog é letére .

Hafcnscher Károly (ifi.)

Csalódtam a keresztyénekben
M ié rt legyek k eresz tyén?  C sa

ló d ta m  a  vallásban . P ó tlék , m an 
kó, gyenge em b erek  szám ára . So
k an  m o nd ják : a  vallásos em b er 
k é p m u ta tó . M ásk ép p  é l és m ás
k ép p  beszél. M ié rt ta rto zzam  k ö 
zéjük?

H a  egy k icsit is ő sz in te  vagy m a
g adhoz , bevallód , tég ed  is fe lk a
v a rta k  m á r e zek  a  k é rd ések . M ié rt 
van  a k k o ra  szak ad ék  a  h ívő e m b er 
b eszéd e , h itv a llása  és é le te  k ö zö tt?  
N em  k é p m u ta tá s  ez?

E gy le lkész így válaszo lt e rre : 
„T üdőm , sok  a  k e re sz ty én ek  k ö 
z ö tt  a  k ép m u ta tó . D e  g y e re , c sa tla 
kozz  hozzánk , n e m  szám ít, h a  
eggyel tö b b  lesz.”

E z  a  kissé nyers v á lasz  e lső  h a l
lá s ra  m eg d ö b b en tő . A m ik o r  m eg
h a llo tta m , m eg b o trán k o z tam : 
hogy  b e sz é lh e t így egy le lkész?  A  
m á so d ik  g o n d o la to m  e z  vo lt: k i va
gyok én , hogy  m egbélyegezzek  
m á so k a t?  S o k á ig  a  le lá tó n  ü ltem , 
m in t a  fo c ira jo n g ó k , és o n n a n  k ia 
b á lta m , vagy  íté lk ez tem  a  já té k o 
sok , vagyis a  h ívő  e m b e re k  fe le tt: 
ro sszu l c s in á lta d , m ié r t úgy d ö n 
tö tté k  m ié r t  a z t m o n d ta d , m icsoda 
k e re sz ty é n  vagy te ?  A z tá n  e lszé
g y e lltem  m ag am . K ö n n y ű  k ívü lrő l 
íté lk ezn i. N e m  le n n e  b e c sü le te 
seb b , h a  é n  is a  p á ly á ra  lé p n é k  és 
k ip ró b á ln á m , m ilyen  a k á rc sa k  egy
sz e r  vég igfu tn i ra jta ?  A z  e lső  k ö r

u tá n  m eg n ő tt b en n em  a tisztelet, a 
m egbecsü lés azok  irán t, ak ik  évti
zed ek  ó ta , jó l, vagy rosszul, de  küz
d e n e k  Is ten  o ldalán . K épm uta tó  
m in d en  keresztyén  em b er?  A kkor 
álljak  közéjük, és m utassam  m eg, 
hogyan  kell helyesen  m egélni a J é 
zus-követést.

A zt m ondod : ez  nekem  nem  
m egy? T ú l idős, tú l fiatal, tú l e l
fog lalt vagy ahhoz, hogy m ég a ke- 
resztyénség  igáját is a  válladra 
ved d ?  M indnyájan  így vagyunk ez
zel. S enk i nem  elég  ügyes, nem  
elég  szabad , nem  elég  okos ahhoz, 
hogy Jézu st bo tladozás nélkü l kö 
vesse.

V alaki azt m ondta: A  gyülekezet 
n em  a  tö k é le tesek  üdülőhelye, h a 
n em  a  bűnö sö k  kórháza. E lm ész  a 
tem p lo m b a  és csalódsz az o tt  lé
vők b en ?  A zt m ondod: ez  is itt ül?

Pedig m ilyen önző, anyagias, éles 
nyelvű! H ogy kerül ide, a keresz
tyének  közé? E z olyan m in tha b e 
lépve az orvosi rendelőbe, meg- 
bo tránkoznál: hogy kerü l ez ide, 
m ikor á llandóan  fejfájással küzd, 
ízületi fájdalm ai vannak vagy cu
korbeteg? N em  m éltó arra , hogy 
orvosi rendelőbe  betegye a lábát!

Jézus azt m ondta  erről: Nem  az 
egészségeseknek van szükségük or
vosra, hanem a betegeknek. Nem  
azért jöttem , hogy az igazakat hív
jam , hanem  a bűnösöket. ” H a  úgy 
érzed, vannak beteg  pontjai az éle
tednek , épp  ideje, hogy a  legfőbb 
orvost, Jézus K risztust felkeresd. 
A z O  békéje, szere te te  m ellett el
tö rpü l az a kis kellem etlenség, 
hogy egyesek az t m ondják: na, ez 
is keresztyén lett!

Bálint Józse&ié

Köszönet

A  D unaú jvárosi E vangélikus 
G yü lekeze t leköszön t lelkésze ez
ú to n  is k ö szö n e té t m ond  m inden  
S zo lga tá rsnak  (e lö ljáróknak , lel
készeknek , teo lógusoknak), evan
gélikus és m ás fe lekezetű  Testvé
rek n e k  is, ak ik  lélekkel, imával, 
m issziós szo lgálatukkal, anyagi se
g ítéssel h o zzá já ru ltak  a D unaú jvá
rosi K ö zp o n t e lkészü ltéhez; a kö
zösség  lelk i m eg éled éséb en , h itb e

li- és szám beli m egerősödésében 
való 6 éves szolgálatom hoz.

M egváltó Krisztusunk szeretete 
k íséije  továbbra is életüket, szolgá
la tukat a gyülekezetek, egyházunk 
és hazánk  jobbítására, erősítésére, 
az em beri m éltóság visszaállításá
ra, s az é le t fokozott tiszteletére!

Imádkozó^ köszönette l és kö
szöntéssel! Á ldást kívánva:

Reisch György

A VASARNAP IGEJE
ÉLETÜNKET FORMÁLÓ SZERETET
2Jn 4 -6

Azt a kort éljük, am iben a való
ság és az igazság egyre távolabb 
szakad egymástól. M ár ha az igaz
ság valódi érte lm ére gondolunk, 
ami igaz, am i nem  hazug. És 
higgyétek el, van ilyen! Az igazság 
az, am it Isten  m ond, am it Ő  annak 
tart.

Ibndencia , hogy a „gyakorlatot” 
fogadjuk el norm ának, és a valódi 
igazság háttérbe  szorul, sőt u tópiá
vá silányul a  kezünkben. Az igaz
ság az, hogy az igaz dolgokra nem  
vevő egy hazugságra éhes közön
ség. Ki kell m ondani: ez a világ 
m égsem  az igazságra éhes, csak az 
„igazsággá form ált hazugságra”. 
H iszen senki sem  szeret például a 
bűneirő l hallani, inkább „talpra
esettségéről”, senki sem szeret bű
neinek földi következm ényeiről 
hallani, inkább a környezetvéde
lem ről, senki sem  szeret a  bűnbá
natró l hallani, hiszen „harsog” a 
„jókedvtől”, ... senki sem  szeret a 
bűnvallásról, m int kiútfól hallani, 
csak a bocsánatról. D e  bocsánat 
bűnbánat és bűnvallás nélkül nin
csen, aki m égis „kiszolgáltatja” az 
hazudik. Az a saját valóságos gya
korlatát tek in ti igaznak és közben 
önm agát is becsapja.

A  szeretet is belekerü lt a  hazug
ság hálójába. N em  gyakoroljuk ma 
valódi, Isten tő l rendelt értelm ét. 
Inkább úgy kezdünk beszélni, hogy 
a „tágölelésű” szeretet, azután 
végre m egm ondjuk, hogy a to le
ranciára, az elviselésre gondol
tunk. E z engem  megvisel.

A  szeretet, am it az Ú r Jézus pa
rancsol, nem  tolerancia, m ert az 
Úr Jézus szeretete megváltoztat, for
m ál az 0  szándékai szerint, a to le
rancia pedig úgy hagy, hagyja, 
hogy te  form áld  m agadat szándé
kaid  szerint, illetve meghagy ab
ban  a tévhitben, hazugságban, 
hogy azt te  teszed, s közben for
m álhat téged  Istenen és igéjén kí
vül m ipden, a  divat, az em berek 
bölcsessége, az  em berek  művésze
te, az em berek  költészete, az em 

berek é rze lm e i,... azután „maga” 
a „hazugságból lett igazság” ... És 
elvesztél. Elhiszed?

Akkor nem  kell többé az Atya, 
csak m echanikusan mondogatod: 
„M iatyánk...”. Csak egy név az, 
hogy Fiú, Jézus, ami m ögött sejtel
mesen m indenki csak egy etikai 
rendszerre gondol, anélkül persze, 
hogy önm agára nézve azt kötele
ző, pontosabban felszabadító érvé
nyűnek tartaná, a bocsánatra, a va
lódi bocsánatra gondolok. És se 
hol nincsen m ár a Lélek és a 
lelkesedés... Nem számít, hogy itt 
van és hogy mit mond. Nem  kell 
többé róla beszélni, m ert az „konf
liktushelyzetet terem t”. H a valaki 
szereti az U rat, az KEGYES. H a 
valaki szembehelyezkedik az írás 
szavaival szembehelyezkedőkkel, 
az túl egyszerű. Pedig az írás sze
rin t örülnünk kellene! Én akkor 
inkább egyszerű akarok lenni, de 
nem  akarok az em beri okoskodás
ban  hinni, nem  akarok meghatód 
ni kétségbeesett költők sorain, és 
az életem et sem akarom  hozzájuk 
igazítani, inkább könyörgöm ér
tük, a még élőkért, és az áldozata 
ikért a Krisztus szeretetével a sza
badulást kívánva, abban a hitben, 
hogy N eki minden lehetséges... És 
ne gondoljátok, hogy a keresztyén- 
ség ezek szerint olyan savanyú vol
na. Van okunk az öröm re, valódi 
okunk valódi öröm re. Igaz az, 
hogy Jézus szeret m inket, nem  to 
lerál csupán a bűneink közt hagy
va, hanem  szeret.

Fűké Szabolcs 

IMÁDKOZZUNK!
Ür Jézus! Köszönjük, hogy te szeretsz 
minket, és azt is, hogy még keresel 
minket. Add, hogy engedjük, hogy Te 
formálhass minket igéd által, igazsá
god által. Amen

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 
18. VASARNAP a liturgikus szín: zöld. 
A délelőtti istentisztelet oltári igéje: 
Mk 2,23-3,6; az igehirdetés alapigéje: 
2Jn 4-6. HETI ÉNEKEK: 362,444.

IS T E N T IS Z T E L E T I R E N D
Budapesten, 1997. szeptember 28.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Kőháti 
Dóra; de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; 
de. 11. (úrv.) Hafenscher Károly; du. 6. dr. 
Bozóky Éva; II., Modor! u. 6. de. fél 10. 
Csizmazia Sándor; Pesthidegkút, II., Ördög, 
árok u. 9. de. fél 11. Csizmazia Sándor; Bé- 
kásmegyer, ÜL, Víziorgona u. 1. de. fél 9. 
Thuroay Béla; Csillaghegy, III., Mátyás kir. 
u. 31. de. 10. Donáth László; Óbuda, in., 
Dévai Biró M. tér de. 10. Fülöp Attila; Új
pest, IV., Lebstück M. u. 36-38. de. 10. Blázy 
Lajos; V., Deák tér 4. de. 9. (úrv.) 
Zászkaliczky Péter; de. 11. (úrv.) Cselovszky 
Ferenc; du. 6. Zászkaliczky Péter; VII., Vá
rosligeti fasor 17. de. 11. (úrv.) Szirmai 
Zoltán; du. 6. (ifjúsági) 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; Vili., Vgjda P. u. 33. de. fél 10. 
Wiszkidenszky András; IX., Thaly Kálmán 
u. 28. de. 11. dr. Rédey Pál; Kőbánya, X., 
Kápolna u. 14. de. fél 11. Wiszkidenszky 
András; X., Kerepesi út 69. de. 8. Thmásy 1h- 
másné; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. 
(úrv.) Joób Máté; de. 11. (úrv.) Joób Máté; 
du. 6. (ifjúsági) Szeverényi János; XI., Né
metvölgyi út 138. de. 9. Szeverényi János; 
du. 6. Vespera; Budagyöngye, XII., Szilágyi 
E. fasor 24. de. 9. Hafenscher Károly; Buda- 
hegyvidék, XII., Tbrcsay V. u. 11. de. 9. (úrv.) 
Bácskai Károly; de. 11. (úrv.) Bácskai Ká
roly; du. fél 7. Bácskai Károly; Xffl., Kassák 
L. u. 22. de. 10. ifj. Kendeh György; XIII., 
FVangepán u. 43. de. 8. ifj. Kendeh György; 
XIV., Lőcsei ú t 32. de. 11. (úrv.) dr. Muntag 
Andor; XIV, Gyarmat u. 14. de. fél 10. Th
másy Thmásné; Pestújhely, XV, Templom tér 
de. 10. ; Rákospalota, XV, Régi Fóti út 73. 
(Nagytemplom) de. 10. dr. Harmati Béla; 
Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 11. 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, XVII., Tesse- 
dik tér de. 9. Marschalkó Gyula; Rákoscsa
ba, XVII., Péceli út 146. de. 9. Péter Attila; 
Rákoskeresztúr, XVII., Pesti ú t 111. de. fél
11. Marschalkó Gyula; Rákosliget, XVII., 
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; Kispest, XIX., Hungá
ria út 37. de. 8. Széli Bulcsú; Pesterzsébet, 
XX., Ady É. u. 89. de. 10. Győri János Sá
muel; Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11. 
Lehoczky Endre; Budafok, XXII., Játék u. 
16. de. 11. Solymár Gábor; Budaörs, (ref. 
imaház) de. 9. Endrefly Géza

Evangélikus Rádiómisszió: 18.00-tól, 
41 m-es rövidhullám, 7355 kHz 
szeptember 27. szombat: „Én va
gyok...” -  Gémes István Jézus-soro
zata
szeptember 28. vasárnap: Áhítat -  
Gáncs Aladár
Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 
19.

HAZAI ESEMENYEK
ZENÉS ÁHÍTAT 

október 5-én, vasárnap 18 órakor 
a D eák téri templomban a

CHORGEM EINSCHAFT
KELLINGHUSEN

szolgálatával.

Közreműködik:
D örthe König -  szoprán 

Nagy Tünde -  orgona

Vezényel:
Christoph Hauschild

M űsoron Bruckner-, Brahms-, 
C. Franck- és Kodály-művek

MEZŐBERÉNY
A  mezőberényi II. kér. Evangélikus 

Egyházközség temploma építésének 
200 éves évfordulója alkalmából ünne
pi istentiszteleten ad hálát Istennek. A 
jubileumi alkalom október 5-én, vasár
nap 10 órakor lesz. Igét hirdet, D. dr. 
Harmati Béla püspök. Mindenkit sze
retettel vár a gyülekezet Presbité
riuma.

BUDAPEST-RÁKOSPALOTA
A gyülekezet önállóvá válásának 

125. évfordulóján 
1997. szeptember 28-án 

de. 10 órakor a Nagytemplomban 
ünnepi istentiszteletet 
és közgyűlést tartanak.

Igét hirdet:
dr. Harmati Béla püspök.

A hálaadó ünnepre szeretettel 
várnak mindenkit

ÚTMUTATÓ 1998. 
és EVANGÉLIKUS NAPTÁR 

1998.
még előjegyezhető 

szeptember 30-ig a Sajtóosztályon.

A  D una Televízió Szegeletkő című 
sorozatműsorának október 2-i, csü
törtöki adásában 15.55-kor Kinczler 
Irén lelkészünk portréja látható. Is
métlés október 5-én, vasárnap 7.05- 
kor. Szerkesztő-műsorvezető: Fabiny 
Tamás.

A  MPKE rendezésében szeptember 
30-án, kedden du. 5 órakor Kiss- 
Pintér Imrével, a Kortárs főszerkesz
tőjével beszélget Albert Zsuzsa és a 
közönség. (OMIKK-klub, VIII., Mú
zeum u. 17.)

ORSZÁGOS IFJÚSÁGI CSEN
DESNAP lesz szeptember 27-én, 
szombaton de. 10 órától a Budapes
ti Fasori Gimnáziumban. A nyári 
konferenciák résztvevői mellett 
minden fiatalt szeretettel vár az If
júsági Osztály.

SZÜLETÉS
Magassy Zoltán nemeskéri diakónus 

lelkésznek és feleségének, Imreh Zsu
zsannának szeptember 9-én Máté nevű 
második gyermekük született.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
A  család és a pilisi gyülekezet nevé

ben szeretném megköszönni mind
azoknak az együttérzését, akik féljem, 
Brebovszky János halála alkalmából 
részvétüket fejezték ki és koszorúmeg
váltás címén a pilisi templom renoválá
sára adományokat adtak.

ö. Brebovszkyné Pintér Márta

Szeptem beri 50% -os könyvvásárlási akciónk!

A z  alábbi könyveket ajánljuk megvételre:

eladási ár
A kinek a szíve lángolt (G áncs A .) 68 ,- F t

engedményes ár 
34 ,- F t

B odrog M.: Betegágyon 1 1 0 ,-F t 55 ,- F t
G örög  T.: Imakönyv 8 6 ,- F t 4 3 ,- F t
G rünvalszky K.: Énekek éneke 81 ,- F t 4 0 , - F t
H arm ati B. id.: Egészségünk 
üdvösségünk 49 ,- F t 2 5 , - F t
K utas K.: Egy em berélet 65 ,- Ft 32 ,- F t
Scholz L.: Fények s felhők alatt 
Scholz L.: Jó t válj!

99 ,- F t 49 ,- F t
83,- Ft 4 1 ,- Ft

V eöreös I.: A  harm adik egyházi út 7 1 ,- Ft 35 ,- F t
V eöreös I.: A  középpont felől 259,- Ft 129,- Ft

A  könyvek kaphatók a Sajtóosztály Könyvesboltjában (1085 Bp. VIII.,
Üllői ut 24.), illetve telefonon megrendelhetők: 117-5478,117-1108.

Rózsák, gyümölcsfák, örökzöldek. Vidéki 
megrendeléseket postán, pontosan teljesítjük. 

Kéije díjmentes katalógusunkat!
Szálkái kertészet, Budapest Pf. 5. Tel.: 206- 

1368.
Személyes árusítás; Budapest III., Zsófia 

ti. 16.

Gyászruha és kellékbolt. Bp. V, Bárczy Ist
ván u. 10. Tél.: 117-1659 (Deák tér mögött).

Toronyóra-készítés, felújítás! Harangjá
ték-, haranglengető- és vezérlőóra-készítés. 
85 év tapasztalata és világszínvonalú elektro
nika. Ötéves garanciával.

Óragyártó üzem: Konkoly József, 1102 
Budapest, Állomás u. 14.

Tel./tFax: 260-7065,06 (30) 492-915.

27 éves fiatalember keres Krisztusban új
jászületett társat, házasság céljából. Jelige: 
„Szeretet”.

GOMBOS LAJOS 
aranykoszorús harangöntő mester

2162 öibottyán, 
Rákóczi út 119. Pf. 3. 
Ifelefon: 06/28-360-175 
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Telefon: 330-6394
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„Közülünk senki sem él önmagának 
bárcsak a szívünkben hordoznánk ezt az 

igét, és ne hagyna megnyugodni 
mindaddig, amíg majd sírunkba 

leeresztenek bennünket 
Albert Schweitzer

—  A TARTALOMBÓL “

OKTÓBER 6-R A  EMLÉKEZÜNK!

VAN SZÁMUNKRA HELY

KIITOS -  KÖSZÖNÖM!
A soproni lelkésziktatás

Több mint zavarkeltés
Néhány hete a Róm ai levél 16. fejezetén alapult az 

igehirdetés. A  tizenhetedik verssel kezdődő szakasz
ban az apostol óv a zavarkeltőktől, azoktól, akik taní
tásukkal szakadásokat, botránkozásokat okoznak... 
„szép szóval, ékesszólással megcsalják a jóhiszem üek 
szívét. ”

A z  igehirdető hangsúlyozta, hogy a problém a ma is 
él. De egész más feszültségek keletkeznek a mai gyü
lekezetekben a hamis tanítások révén, úgy, hogy nem 
is azzal kell foglalkozni, amire akkor az apostol utalt, 
hanem a mai szakadásokkal, botránkozásokkal.

Döbbenetes példával illusztrálta mondanivalóját. 
Egy házaspárnak, bárm ennyire szerették volna, há
zasságuk tíz esztendeje alatt nem  született gyermeke. 
H atártalan lett az öröm ük, am ikor az orvostudomány 
fejlődésének köszönhetően bekerültek az úgyneve
zett lombikbébiprogramba, ami az ő esetükben ered
ményesnek bizonyult. Az anya és az apa szervezeté
ből nyert sejtekből származó magzat az anyaméhbe 
ültetve zavartalanul fejlődött, és az anya egészséges 
gyermeknek adott életet. Néhány hónapig zavartalan 
volt a hívő, az Ú ristennek hálás édesanya boldogsága, 
amíg a gyülekezet bibliaórai közösségében nem  ron
totta el azt egy asszonytestvér.

Azt m ondta a m egdöbbent édesanyának, hogy Is
ten akarata ellen cselekedtek a lom bikbébiprogram 
mal. H a az Ú r nem  akart nekik gyerm eket adni, bele 
kellett volna nyugodniok. A  m egzavarodott anya a 
lelkészhez fordult, aki igehirdetésében az egykori za
varkeltők mai utódaiként jellem ezte példának okáért 
az orvostudomány eredm ényeit elutasítók m agatartá
sát. Elm ondta, hogy milyen nehéz volt a mélyen hívő 
édesanya kétségeit eloszlatni, m egerősíteni abban, 
hogy Isten kegyelméből lehetett gyermekük, örömük, 
szeretetük Istennek tetsző dolog.

Erőteljes volt az igehirdetés, mégis, vagy talán ép
pen ezért éreztem  úgy, hogy a tö rténet nagyobb nyil
vánosságot, több tanulságot érdem el. Tálán orvos mi
voltom is motivál, talán a családban, a baráti körben 
látott esetek is befolyásolnak.

H asonló eréllyel kell fellépnünk a mai ostobaságok 
-  m ert végül is erről van szó - ,  rajongások, tévtanok, 
zavarkeltések ellen, m int te tte  ezt egykor az apostol. 
Ez a példa nagyon jellemző. ÉS nagyon veszélyes. 
M ert m int többnyire a tévtanok, nagyon távoli kap
csolatban van az igazsággal, pontosabban az igazság

érvényesülését kísérő gondokkal. A  gyermek Isten 
ajándéka. Leküzdeni azokat a betegségeket, amelyek 
az anya vagy az apa szervezetében gátolják a gyer
mekáldást, Istennek tetsző cselekedet. Ugyanakkor 
nem  korlátlan az em ber szabadsága az élettel kapcso
latos beavatkozásokat illetően. Nemrég a birkák 
klónozása kapcsán írtunk erről. Vannak korlátok, de 
a lombikbébiprogram bizonyosan az élet term észetes 
rendjének az érvényesülését segíti elő, semmiképpen 
sem jelent tiltott beavatkozást abba.

É rthető  és tám ogatandó volt az édesanya öröme, 
nem  megszólást, hanem  m egértő, segítő szeretetet ér
dem elt a közösség részéről.

Messzebbre, a mai misszióra is m utat, hordoz ta 
nulságokat ez a történet. E rre  gondoltam, amikor je 
len lehettem  a Missziói Bizottság azon ülésén, ahol 
annak örülhettek a bizottsági tagok, hogy ettől a 
munkaévtől kezdve megvalósult régi kívánságuk, 
Gáncs Péter személyében országos missziói lelkész 
irányítja ezt a m eghatározó munkaágat. Nem is helyes 
a kifejezés, hiszen az egyház m inden tevékenysége -  
közvetlenül vagy közvetve - ,  a missziót kell szolgálja. 
Jézus Krisztushoz kell vezetni az em bereket. Különö
sen hangsúlyos ez az elm últ fél évszázad után, amikor 
elhalványult a misszió, nem  művelhettük, nem  képez
hettük  magunkat, nem  volt missziológia, sem a szó el
méleti, sem gyakorlati értelm ében.

A lázattal újra kell tanulnunk Jézus tanítványaiként 
m indent, hogy a ma misszionáriusai lehessünk, hang
súlyozta a missziói lelkész.

És el kell kerülnünk a csapdákat. Nem  szabad rá
játszanunk a m aterialista kor után  a misztikum iránt 
m egnőtt érdeklődésre, nem  szabad gyors sikerekre 
törekednünk, teret engedve szélsőségeknek. A  ma 
em berének, a tudom ányban, a technikában sosem re
m élt színvonalat elért em bernek is szüksége van az Is
ten kegyelmére, szüksége van Jézus Krisztusra. H i
szen hozzásegíthette a tudom ány az édesanyát és az 
édesapát a gyermekáldáshoz, de ahhoz, hogy gyerme
küknek értelm es, tartalm as, egészséges élete legyen, 
ahhoz szüksége van az evangéliumra, Isten védő, ol
talm azó szeretetére.

Tanulnunk kell a missziót, az értelm es dialógust a 
ma emberével. Nem a tudomány, az ism eretek ellen, 
hanem  hit és tudás ősi, term észetes harm óniájában.

Frenkl Róbert

A  N em escsó i o ltá r te r ítő
Az Evangélikus Országos Múze

um állandó kiállításának egyik leg
szebb darabja a nemescsói oltárterí
tő. A hímzett felirat szerint 1650- 
ben készült mű a Magyarországon 
található egyházi témájú textíliák 
sorában is egyedülálló. Pontos szár
mazási helyét nem tudjuk, csak 
annyi bizonyos, hogy hosszú száza
dokon keresztül a Vas megyei Ne- 
mescsó artikuláris gyülekezetében 
őrizték.

Tém ája az úrvacsora. Az ábrá
zolás naiv bája és m eleg hangvé
telű elbeszélő stílusa közel hozza 
az úrvacsorái tö rtén e te t. Egy ová
lis asztal körül látjuk ülni Jézust 
és az apostolokat, kiknek neve la
tinul van alakjuk fölé hímezve. 
Sajátos m ódon a készítő kihagyta 
Simon és Taddeus apostolokat és 
helyükbe -  János és M áté mellé -  
Lukács és M árk evangélistákat 
ültette. Jézussal szem ben Júdás 
ül, akinek egyedül nincs glória a 
fején, és akinek kezében m ár o tt 
látható a pénzeszacskó. A  kép 
másik sajátossága az úrvacsorán 
részt vevők em beri m ivoltának 
hangsúlyozása, m elyet a készítő

az apostolok vörös orrával és a 
Jézus ölében elszenderülő János
sal ábrázol. A terítő  négy sarká
ban két álló és két repülő angyal 
van, kezükben pálm aággal és győ
zelmi koszorúval dicsőítik Krisz
tust. Az asztal közepén élő húsvé

ti bárány, kehely és paténa lá tha
tó. Az egész képet úri hímzés fog
lalja keretbe.

Múzeumunknak ez a szép darab
ja  kisplakát formájában kapható a 
Sajtóosztály kiadásában.

ifj. H arm ati Béla

Az oltár és a gyülekezet között...
Bajor lelkészházaspár beiktatása a soproni gyülekezetben.

Amikor lelkésszé szentelt egy
házkerületem akkori püspöke a 
kőbányai templomban, ezt mondta 
többek között kettőnknek: mindig 
így álltok majd ezután az oltár és a 
gyülekezet között... Szeptember 
7-én a soproni oltár és a szépszámú 
gyülekezet között állt két fiatal né
m et lelkész, egy lelkészházaspár, 
akik a soproni gyülekezet ném et 
nyelvű szolgálataira kaptak megbí
zást: Wolfgang Sprügel és Kerstin 
Sprügel.

Á L D Á ST  KAPNI az oltár és a 
gyülekezet között életünknek 
egyik legdöntőbb ajándéka. A  fia
tal lelkészek ezzel a bizonysággal 
vonultak be a templomba. D. Sze- 
bik Imre püspök, C hristof Hechtel 
bajor egyháztanácsos, a helyi és 
környékbeli lelkészek, valamint a 
soproni presbitérium kíséretével, 
miközben hívogatóan zúgott váro
sunkat betöltő, hazai egyházunk 
legnagyobb súlyú négy harangja. A 
tem plom ot pedig betöltötte az or
gona hangja, mely hatalmas hang
erővel vezette a gyülekezet énekét, 
egyházunk himnuszát, az „Erős vár 
a mi Istenünket”.

Az oltár előtt álló, beiktatásukra 
váró lelkészek először D. Szebik 
Im re püspök ném et nyelvű ige
hirdetését hallgatták IThessz 5,16- 
18 alapján. Személyesen nekik szó
ló igehirdetés volt. M egkérdeztem 
ezért őket, hogy milyen visszhan
got váltott ki bennük az igehirde
tés?

-  A  buzdítás főként öröm re szó
lított bennünket. Számunkra ez 
volt a lényege: mindenkor van ala
punk az örömre! Egyrészt Isten 
mindig ad annyi öröm öt a munká
hoz, amennyi szükséges, hogy szí
vesen tegyük azt. Másrészt akkor is 
örülhetünk, ha kísértés környékez. 
Ez is Istentől való, hogy ne legyünk 
büszkék saját teljesítményünkre. 
Öröm, hogy Isten szolgálatában ál
lunk és itt is hordoz minket. Le
gyen a gyülekezetért végzett mun
kánk áldássá!

Sok irányból kapták az áldást. A  
püspöki igehirdetésből, a bajor 
egyháztanácsos és az oltárnál szol
gáló lelkésztárstól, és az összegyűlt 
lelkészektől. A  Confirma éneklése 
is Isten áldásának erővonalait köz
vetítette.

Hechtel egyháztanácsos erről, a 
mély benyomást keltett esemény
ről így nyilatkozott: Ha egyszer gyü
lekezeti lelkész leszek, örülnék, ha 
ilyen lelkészi áldás-gyűrű ölelne át 
beiktatásomkor.

Ezután következett a beiktatott 
és m egáldott lelkészek szószéki 
igehirdetése.

Á L D Á S T  A D N I csak megáldot
tak tudnak. Ebben a meggyőződés
ben hirdették az igét 4Móz 6,22- 
27, az ároni áldás alapján. Először 
Wolfgang Sprügel az áldás sokol
dalúságát tárta  fel a gyülekezetnek, 
ahogyan azt sokan kapják konfir
mációkor, esküvőkor és minden is
tentisztelet végén. Szülők is m ond
ják gyermekeik tervére: „Ehhez ál
dásomat adom ”. Áldást kívánunk 
születésnapra, vagy búcsúzáskor, 
amint édesanyám is mondja ne
kem: „Őrizzen meg téged az Is
ten!” Karesztségünktől a mai na
pig Isten áldása kísér” -  fejezte be 
igehirdetését SprügeUelkész.

Felesége folytatta az ige üzene
tének tolmácsolását. A láhúzta bib
liai példák alapján, hogy az áldás
nak mélysége is van. Izrael népét Is
ten áldásával kísérte a 40 évi pusz
tai vándorlás szenvedéseiben is. 
Ebből az áldásból erőt merítettek, 
újra és újra Isten kezébe helyezték 
életüket. Ami akkor érvényes volt,

ma is aktuális nekünk, jó  és nehéz 
napokban egyaránt.

Á L D Á ST  H O RD O ZNI csak a 
gyülekezettel együtt lehet. Szebik 
püspök magyarul is prédikált, 
ugyanazon textus alapján a gyüle
kezet felé fordult és kérte, hogy fo
gadják nyitott szívvel az ifjú lelkész
házaspár szolgálatát. Az áldás kö
zös hordozására az iírvacsora véte
lében kaptunk mindannyian erőt 
gyülekezet és lelkészek, hazai és 
külföldi testvérek, amikor Krisztus
sal és egymással közösségbe kerül
hettünk. Itt van a forrása az örven
dező szolgálatnak, amikor a bűnbo
csánat örömével telik meg a szí
vünk és abból adunk másoknak is.

A  közgyűlésnek is ez volt az alap
hangja: csak együtt lehetünk áldás
sá! Kebelei Ferenc felügyelő nyitot
ta  meg a gyűlést és megköszönte 
egyházkerületünk püspökének és a 
bajor egyháztanácsosnak szolgála
tát, és köszöntötte a beiktatott lel
készházaspárt. A  bajor evangélikus 
egyház és hazai evangélikus egyhá
zunk között létrejött megállapodás 
egyik gyakorlati megnyilvánulása
ként kerülhettek gyülekezetünk 
szolgálatába. Szim on János igazga
tó ném et nyelven köszöntött. A  
vendégek üdvözlése után öröm ét 
és köszönetét fejezte ki, hogy ismét

segítséget kapott a gyülekezet a 
német nyelvű szolgálatok végzésé
ben. Biztosított a folyamatosság 
Sopronban és környékén, főként 
Ágfalván a ném et nyelvű istentisz
teletek tartásában, valamint a né
met líceumi hitoktatásban és nem  
utolsósorban a ném et ajkú idős 
testvérek lelkipásztorolásában. 
Hechtel egyháztanácsos köszöntöt
te a gyülekezetét és a beiktatott 
lelkészeket. Á tadta az őket ide- 
küldő bajor evangélikus tartom á- 
nyi egyház üdvözletét és tolmácsol
ta  Hermann von Loewenich püspök 
jókívánságait és áldását a soproni 
gyülekezetben végzendő szolgála
tukra.

Az ágfalvi gyülekezet nevében vi
rágcsokrot átnyújtó nőtestvér kö
szöntése szép befejezését jelentette 
a felemelő ünnepnek. Istenünk is
mét jelét adta annak, hogy nem 
hagyja el most sem a múltban oly 
sokszor próbára te tt soproni és ág
falvi, meg a többi környékbeli, a ki
telepítéssel is megfogyatkozott gyü
lekezetét. Van lehetőség az anya
nyelven hirdetett evangélium hall
gatására és befogadására, amint er
re a reformáció örökségeként ha
zánkban mindig nyitott kapura ta
láltak a többnemzetiségű egyházak!

Szimon János

A  Lutheránus Világszövetség és a Vatikán

dialógus bizottsága 
az egységért augusz
tus 31. és szeptem
ber 6. között D o
bogókőn, a Man- 
réza Konferencia 
Központban tar
to tta  soron követ
kező ülését. A  kon
ferencia elnöke 
Walter Kasper Rot- 
ten b u rg -stu ttg a rti 
katolikus és Har
m ati Béla evangélikus püspök. Ve
zetésükkel tanácskoztak m ár ko
rábban a bibliai megigazulás tan 
közös alapjairól és értelmezéséről, 
most pedig az egyház apostoliságá-

ról, a püspöki tisztről, az apostoli 
szukcessio, és az oltári szentség 
(úrvacsora) kérdéseiről.

A  tanácskozás végén a Budapest- 
fasori templomban volt ökumenikus 

záró-istentisztelet. 
Ezen a két elnök 
szolgált az oltárnál, 
Harmati Béla püs
pök prédikált.

Az első képen a 
társelnököket lá t
juk  a fasori tem p
lom istentisztele
tén, a másikon a 
konferencia részt
vevőit. _

O rszá g o s  E v a n g é lizá c ió  -  D e á k  tér, o k tó b e r  1 8 -1 9 .

J ö jje te k !
Jézus példázatában a házigaz

da meg is indokolja a fenti hí
vást: „Jöjjetek, m ert m ár m in
den készen van”. Ami várja a 
m eghívottakat, az nem  csupán a 
nagy vacsora te ríte tt asztala, ha
nem  a házigazda szeretete, a ta 
lálkozás öröm e, az ünneplés ne
héz hétköznapokat is feledtető 
békessége. É rthetetlen , hogy a 
példázatban elutasítják azt, ami 
nekik készül, ami érdekükben 
történne. N em  a házigazdát sér
tik meg, hanem  önm agukat sze
gényeik meg végzetesen is. H i
szen vannak lehetőségek, am e
lyek elm úlnak, és nem  térnek  
vissza többé. B üntetlenül nem  
lehet visszaélni Isten  hívó szavá
val sem -  tan ít Jézus a példázat

ban, m ert egyszer ez a  szó nem  
ism étlődik többé.

Szeretném megismételni a pél
dázatbeli hívást: jöjjetek! Ami ké
szen van, vagy lesz az országos 
evangélizáció két napjára, az nem  
csupán a megtervezett program és 
szálláshelyek, a templom csarnoka 
és a gimnázium termei -  tehát a 
szervezés emberi feltételrendsze
re. Hiszem, hogy ezeken túl elké
szítve vár mindenkit az is, amit 
egyedül Isten kínálhat mindenki
nek: igéjének személyes üzenetét, 
hitünk erősítését, lelkünk békéjét, 
az egymással való találkozás örö
mének oldott légkörét.

Jöjjetek! Isten szeretete m in
denkit vár.

Zászkaliczky Péter
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Két ujjammal kitapintom 
bal csuklómon a pulzusom.
Érzékelem az apró lökéseket, a vért, 
ahogy átjárja egész testemet.
Fülemre szorítom a kezem, 
zúgást hallok,
mint a tengeri kagyló héjában.
Lélegzem, érzékelem a levegő 
ki- és beáramlását.
Kinyújtom a kezem
és különböző utasításokat adok ujjaimnak.
Ujjaim engedelmeskednek
együtt és külön, mint a marionettbábok.
Istenem,
nagyon sok minden vár még 
felfedezésre s^ját testemben.
Titokzatos, mint Te vagy.

IGAZ MESÉK

„E g y k o s á r h o m o k”
Észak-Afrika pusztáján esett meg a következő történet. 

Egy kolostorban az egyik szerzetest társai tetten érték, 
am in t  bűnt követett el. A rendtársak nagyon felháborod
tak, és üzentek a közelben élő, nagy tekintélyű, szent életű 
remetének: „Gyere, tarts ítéletet társunk fölött, mert vét
kezett!”

A remete először visszautasította a hívást, és otthon ma
radt. Mikor azonban már másodszor is üzentek érte, útra 
kelt. De nem mindennapi útipoggyászt vett magához. Há
tára egy vesszőből font kosarat erősített, amit megtöltött 
homokkal. Mire a kolostorhoz ért, a homok nagy része ki
szóródott a kosárból. A szerzetesek izgatottan várták a re
metét, hogy jöjjön és tartson ítéletet bukott társuk felett. 
Érkezésekor örömmel fogadták, de csodálkozva nézték a 
hátára kötött kosarat. Nem is bírták megállni, hogy meg ne 
kérdezzék, mit jelentsen ez a furcsa útravaló. Az öreg re
mete így válaszolt: „Ahogy a homok szóródik a hátam mö
gött, amerre csak járok, úgy kísérnek vétkeim egész életem 
során. Szórom, bármerre járok, csak én nem veszeip észre, 
mert a hátam mögé hull. Bezzeg, ha valaki mást vizsgálok, 
egyből feltűnik, mi mindent szór szét. Látjátok, és most 
azért jöttem, hogy ítéletet mondjak más bűne felett.”

A szerzeteseket nagyon elgondolkoztatták ezek a sza
vak, és még aznap megbocsátottak a társuknak.

„Széthullott vonalak”
A bibliai történetet ábrázoló rajz vonalai „széthullottak”. Va

jon te össze tudod-e újra illeszteni őket? Ha ez sikerült, akkor 
már az sem okozhat különösebb gondot, hogy kitaláld, melyik 
történetről van szó?

„TUDO D-E...”

hogy n é ze tt k i a  k a p e rn a u m i 
zsinagóga?

A kapernaumi zsinagóga romjait a Galileai-tenger 
partjától nem messze találjuk. A falakból máig talál
hatók bizonyos részek. 1905 és 1921 között ásatásokat 
végeztek a zsinagóga helyén, ekkor tárták fel, hogy is 
nézhetett ki eredetileg az épület. Nagy vita van arról, 
hogy az itt talált zsinagóga vajon ugyanaz-e, amelyről 
Lukács evangéliumában azt olvassuk, hogy egy római 
főember építtette. Vannak, akik azt állítják, hogy ez 
az a hely, ahol Jézus is többször tanított. Nagyon va
lószínű, hogy a mai romok mégsem ugyanannak az

épületnek a kövei, amelyben Jézus is járt, de mégis 
ugyanazon a helyen épült, ahol a Jézus korabeli zsina
góga állhatott. Egy teraszról három kapun lehetett 
bejutni a belső térbe, ahol a zsidók a Szentírás tanul
mányozásával foglalkoztak, és együtt imádkoztak. 
Egy negyedik ajtó egy zárt udvarra vehetett, ahol ku
tak szolgáltatták a vizet a vallási előírások szerint^ 
tisztálkodáshoz. A belső részt oszlopsorok osztották 
három oszlopcsarnokra. Fönt a karzaton helyezked
tek el az asszonyok, lent pedig a férfiaknak volt a he
lyük.

Jézusról több olyan tudósítást olvashatunk, amely
nek helyszíne a kapernaumi zsinagóga volt. Itt gyógyí
tott meg egy bénát, prédikált, megszabadított egy tisz
tátalan lélektől megszállott őrültet. János szerint itt 
beszélt a mennyei kenyérről is.

A gyermekrovat készítői stábjának címe: 
Cselovszky Ferenc, 1052 Budapest, Deák tér 4.

Egy galamb halála
A  Nagyváros betontömbjei kö

zött egy galamb vergődött az asz
falton. Vergődött-küzdött az életé
ért, mely a csőréből kicsordogáló 
vérrel egyre gyengült, egyre fo
gyott. A  valószínűleg egy autó ál
dozatává vált, állat egy utolsót ráz
kódott, s tekintete kihunyt, a sem
mibe veszett. Egy kis teremtmény 
élete ért tragikus véget.

A  Nagyváros betontömbjei kö
zött mi is kis teremtmények va
gyunk, akik versenyt repülünk az 
idővel és saját magunkkal. Néha 
másokkal repülünk együtt, szintén

versenyezve: melyikünk a gyor
sabb, a sikeresebb, az erősebb, a 
célratörőbb, a hatalmasabb... Né
ha viszont egyedül repülünk, mert 
már elegünk van a másikból, a haj
szából, a versenyből, a rohanásból. 
Egyedül akarunk leírni, de hamar 
kiderül, hogy az egyedüllét sem 
megoldás, mert (csak) magunkba 
zárva sem jó... Szabadon akarunk 
élni, szabadon repülni a saját szár
nyainkon, mely alá a saját, szabad 
szelünk kap -  de nem tudunk ki
szabadulni, elszakadni az ember 
teremtette betonkalitkából. Ettől

%

Kérés testvéreimhez

Egy galamb halála
Egy galamb haláltusájának le

hettem  szemtanúja vasárnap dél
utáni sétám során. A  látvány meg
rendített.

Tovább haladva két dülöngélő 
fiatal került elém: homályos tekin
tetű leány és fiú. Meg-megálltak, 
néha elm aradtak egymás mellől, 
majd újra összetalálkoztak, s egy
másra támaszkodva haladtak las
san előre, nejlonzacskót szoronga
tó kezüket arcukhoz emelve. A  va

lóságtól valahol egészen távol já r
hattak, egy „más” világban. Tálán 
az szebb lehet?

A  galamb -  a béke galambja -  
m enthetetlen, elhullajtotta utolsó 
csepp vérét.

Valahogy így vérzik el nagy soka
ság, Istennel békét nem találva. 
Szépen lassan, talán észre sem veszi 
senld -  békétlenségüktől szenved
ve, bódulatba menekülve dülöngél
nek a „széles úton” vesztükbe.

1 .

szenvedünk, m ert muszáj a kalit
kában m aradnunk, muszáj együtt 
repülni a többiekkel (vagy a többi
ek ellen?), muszáj bezárva élnünk, 
muszáj versenyt repülnünk. S eb
ben a helyzetben m ár nem  is tud
juk igazán, hogy mi éljük-e az éle
tünket, vagy az él-e minket. Csak 
élünk és repülünk, míg eljön az 
„utolsó rázkódás” ...

A  Nagyváros betontöm bjei 
között... „AHOL A Z  ÚR LELKE, 
OTT A  SZABAD SÁG .” (2Kor 
3,17)

Szebik Károly

2.
A rra kérlek Téged, k i testvérem  

vagy a z Úrban, k i békességet találtál 
a m indig  h ű  M egváltóban: im ád
ko zz velem  a békétlenekért -  hiszen  
ő k  is a z u ta t keresik.

S  ta lán m a jd  egyszer szám ukra is 
o tt lesz a galam b csőrében a z o la jfa
levél, s szám ukra is látható lesz a 
szivárvány a z égboltozaton.

Úgy legyen!

Szebik Ildikó

Kántorképző tanfolyam Orosházán
„íme az ajtó előtt állok, és zörgetek.” Jel 3,20

Ezzel az igével indult a tanfolyam 
első tanítási napja, mintegy felszólít
va a résztvevőket, hogy a két hét so
rán a reggeli és esti áhítatokon, az is
tentiszteleteken és a zenén keresztül 
maga Jézus Krisztus kopogtat szí
vünk ajtaján, bebocsátást kérve, hogy 
átformálhassa egész életünket, és a 
gyülekezeti szolgálatra alkalmassá 
tegye. Valóban megtapasztalhattuk 
Isten Szentleikének munkálkodását 
közöttünk Szolga Tőkés Sándor és 
Széli Bulcsú lelkész áldott szolgálatai 
nyomán.

A tanfolyam megszervezése az 
idén különösen nagy akadályokba 
ütközött, többek között nagyon ke
vés előadó tudott eljönni, és az 
Evangélikus Iskolában, ahol az idei 
tanfolyamot tartottuk, építkezés kez
dődött, mivel tetőtérrel bővítik az 
épületet. így az idén kicsit kisebb lét
számmal tudtuk megszervezni a tan
folyamot.

Szükségünk volt egy pedálos 
hangszerre, amin gyakorolhatnak és 
tanulhatnak résztvevőink, mivel a 
templomi műemlék orgona megépí
tése, távolsága és értéke miatt sem 
igazán alkalmas erre.

Az idei nyár elején Trajtler Gábor 
egyházzenei igazgató a bajor kántor
képzést támogató szervezet segélyé
ből fölajánlott számunkra egy bizo
nyos összeget hangszervásárlásra, 
így ennek az összegnek a segítségé

vel, a gyülekezet támogatásával és a 
Korái Alapítvány (kántorképzésünk 
alapítványa) hozzájárulásával meg 
tudtunk vásárolni egy kétmairuálos, 
pedálos hangszert gyakorló orgoná
nak a tanfolyamokra, és kóruskísérő 
hangszernek a templomba.

Kérjük mindazoknak a támogatá
sát, akik szívükön viselik az orosházi 
kántorképzőt, adakozzanak még ala
pítványunkon keresztül erre a hang
szerre, hogy csökkenthessük a gyüle
kezet terhét.

A  nyitó istentiszteleten Kovács 
László  hirdetett igét lSám 7,12 alap
ján.,,... M indeddig megsegített m inket 
az Úr!” Az orgonát a tanfolyam elő
adói szólaltatták meg. Második na
gyobb zenei esemény volt a 27-i főis
tentiszteleten, melyen Ribár János 
esperes fölszentelte az új orgonát. 
Másnap, Finta Gergely orgonamű
vész adott hangversenyt templo
munkban egyházzenei áhítat kereté
ben, melyen szintén szolgált a kán
torképző énekkara és kamarakórusa. 
Előadást is tartott a kántorképzősök 
részére, különböző szerzőknek, a Jö
vel, Szentlélek Úristen (Ék: 229) kez
detű korái német dallamváltozatára 
írt műveiről.

A tanfolyam úrvacsorái istentisz
telettel zárult, melyen a meghívott 
gyülekezfetek képviselői az énekkar 
szolgálata nyomán, és néhány hallga
tó vizsgadarabjának bemutatása és

egy szóbeli ismertetés során betekin
tést nyerhettek az idei tanfolyam 
munkájába.

Nagyon meg voltunk elégedve 
idén a tanulmányi eredményekkel, és 
az énekkar munkájával. Természete
sen volt bibliaverseny Sámuel első 
könyve alapján, vasárnap délután 
akadályverseny az orosházi ifjúság 
szervezésében, és énekverseny is.

Ezen a téren még sok munka vár 
ránk, és a jövőben szeretnénk jobban 
odafigyelni arra is, hogy hogyan 
éneklünk el egy éneket.

A  tanfolyamon részt vevők és a ta
nítók egyaránt nagyon jól érezték 
magukat. Szinte mindenki kérte, jö
vőre hosszabb tanfolyamot tartsunk.

Sz. É.

MINT ÉLŐ KÖVEK 
lP é te r  2 ,1 - 5

A  templom épül, nőnek a falak, 
már szerkezetkész, már tető alatt. 
Építi ifjú, építi öreg...
De épülnek-e, mint élő kövek 
lelki házzá, kik eljárnak ide?
Vajon az Igét is szeretik-e?
A  lelkeken át fény s árnyék suhan... 
Szent papsággá tedd népedet, 
URAM!

Füle Lajos

A  protestantizmus története TapolcánA  m ú l t b ó l  v i s s z a t é r ő  t ö r t é n e l m i ,  m ű v é s z e t i  e m l é k e k  
a  1 2 5  é v e s  I p a r m ű v é s z e t i  M ú z e u m b a n

Iparművészeti Múzeumunk létesítése a magyar ipar 
pártolására irányuló nemzeti törekvések egyik jelentős 
eredménye. 1890-ben az Országos Magyar Királyi Ipar- 
művészeti Múzeum és Iskola felépítésére hirdetett pályá
zat győzteseként Lechner Ödön és Pártos Gyula tervei 
alapján kezdtek az építkezéshez. Fővárosunk egyik leg
népszerűbb szecessziós palotáját -  a millenneumi ünnep
ségsorozat záró eseményeként avatta fel Ferenc József ki
rály a Budapesten tartózkodó Vilmos ném et császár társa
ságában. A „formai szépségben, mind belső berendezésé
ben ékes palota” gyűjteményének létrehozását Römer 
Flóris régész-művészettörténész, és gróf Zichy Ödön szor
galmazta. Már megnyitáskor kilencezer különféle mű
tárgyban, régi mesterek míves alkotásaiban gyönyörköd
hettek a látogatók. A századfordulón pedig itt kezdték 
meg a magyar iparosok elméleti és gyakorlati oktatását.

Európában a London és Bécs után harmadikként lét
rehozott Iparművészeti Múzeum pompás gyűjteménye az 
évtizedek során -  vásárlással, adományozók révén, ha
gyatékok átadásával -  óriási mértékben bővült.

Az állandó kiállítások gazdag anyaga mellett kitűnően 
rendezett időszaki kiállításokkal várják a hazai és külföl
di látogatókat, a művészetbarátokat. E  kiállításokon -  
nagy körültekintéssel és figyelemmel 1 helyet kap a tör
ténelmi múlt, a művészeti értékek sokasága, a sokszor 
hiánypótló „ismeretterjesztés”. Csak néhány a legutóbbi, 
vagy még látható kiállítások közül: M űvészet és mesterség 
(hogyan is készül egy remekmű?), az oly sokat vitatott sze
cesszió mintegy 800 tárgyat bemutató összeállítás (leg
szebb építészeti alkotása maga a Múzeum), Szántó Tibor 
és Asszonyt Zsófia  -  mester és tanítványa -  kiállítása a 
könyvművészet csodálatos tárháza. Szántó Tibor gazdag 
életművének kiem elkedő alkotása a Bibliák csodálatos 
könyvtervezői munkája.

G rófPálffy János gyűjteménye -  mely október 12-ig te
kinthető meg -  elszomorítóan szép összeállítás. Mert csak 
fényképsorozat! A királyfai Pálffy család utolsó férfisáljá
nak, gróf Pálffy Jánosnak (1829-1908) gyűjteménye rész

ben családi hagyatékból, főképpen saját vásárlásából szár
mazott: kiváló esztétikai érzékkel európai rangú gyűjte
ményt hozott létre palotáiban, kastélyaiban. Olyan fest
ményeket ajándékozott a Szépművészeti Múzeumnak is, 
mely az Eszterházy Képtár mellett az intézmény egyik leg
jelentősebb gyarapodása lett. Otthonait, palotáit tervsze
rűen rendezte be műgyűjteményei válogatásával, végren
delete szerint múzeumi megtekinthetőségre gondolt. Kí
vánsága szerint műtárgyait Királyfán, Bajmóczon, Po
zsonyban és Bécsben együtt kellett volna tartani. Az első 
világháború és Trianon ezt lehetetlenné tette. Az 1920-as 
években a kiemelkedő műtárgyak árverésre kerültek, 
szétszóródtak a világban, egy részük Bécsben maradt, más 
részük Csehszlovákiában. A kiállítást megnyitó Mojzer 
Miklós, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója olyan tör
ténelmi visszapillantást tartott (valóságos előadást), 
amely az egykori fotókat, fekete-fehér nagyításokat, íráso
kat, tárgyakat nézve -  hűen idézte a magyar történelem
ben a XVI. századtól jelentős szerepet játszó Pálffyak éle
tét. A z értékek pusztulásának, elvesztésének is fájdalm as do
kum entum ai Weinwurm A ntal korabeli fényképei.

Schelken Pálma

Ez évben jelent meg a Tapolcai Városszépítő Egyesület so
rozatában, a Tapolcai füzetek 15. számaként Hangodi László 
tanár szép, izgalmas és bőven illusztrált műve, mely „Isten
nek Tapolcán létrejött látható egyháza, protestáns felekezete- 
inek történetét örökíti meg", közösségeinek életéről szól, a 
kezdetek kezdetétől napjainkig. Temploma szépen gondo
zott parkban, nemes vonalaival méltóságot sugározva hirde
ti -  homlokzatán a kereszttel és tornyának csúcsán a csillag
gal -  a két történelmi protestáns egyház, az evangélikus és 
református felekezet békés egymás melletti létezését.

Tapolca és térsége a reformáció kezdetén kiemelkedő 
szerepet töltött be. A Dunántúl legnagyobb hatalmú főura, 
Nádasdy Tamás meghatározó tényezője volt a reformáció
nak, egyik pártfogoltja maga a „magyar Luther" Dévai Bíró 
Mátyás volt. A másik a csobánci vár ura, rátán Gyulaffy Lász
ló, a végvári harcok egyik vezéregyénisége.

1673 előtt a protestantizmus erős gyökereket eresztett a 
térségben: az 1600-as évek második felében 70 katolikus pap 
mellett több mint 300 protestáns lelkész tevékenykedett. Ki
alakult az a sajátos helyzet, hogy paphiány miatt a katoliku
sok is protestáns templomokba jártak. Az első adatok a ta
polcai protestáns gyülekezetek létéről 1673 körüli időből 
származnak. A XVII. század közepén megkezdődött a pro
testánsok üldözése, több protestáns egyházmegye megszűnt, 
tömegesen idézték bíróság elé a lelkészeket: akik kitartottak 
hitük mellett, azokra várfogság vagy gályarabság várt. A Ná
polyba gályarabként eladott magyar lelkészeket 1676-ban a 
holland kormány szabadította ki. Az első név szerint ismert 
tapolcai evangélikus lelkészt, Thumiczay Balázst is Pozsony
ba idézték, Tapolcára többé nem tért vissza. Feltehető, hogy 
fogságba vagy gályarabságba jutott, amit nem élt túl.

Az 1781-es Türelmi Rendelet a protestáns egyházak újbóli 
felvirágzásához vezetett.

Az első világháború nagy megrázkódtatást jelentett. Az 
elszakított országrészekből nagyszámú menekült érkezett, s 
a protestáns lakosság létszáma növekedni kezdett. 1923-ban 
mindkét gyülekezetben egyszerre fogalmazódott meg a terv 
templom építéséről. 1935-ben közösen telket vásároltak s 
megkezdték az építkezést -  szeptember 15-én tették le az 
alapkövet: „a virágdíszbe öltöztetett építkezési területen ott 
álltak a két felekezet lelkészei, a hívek sokasága, Tápolca 
képviselői, az egyházak, intézmények és hivatalok küldöt

tei”. A templom építéséhez a két gyülekezet fele-fele rész
ben járult hozzá.

A templom tervrajzát Szeghalmy Bálint építészmérnök, 
Miskolc főépítésze készítette, a Királyhágón túli Kalotaszeg 
magyar falvainak ősi fatomyos templomainak stílusát és 
hangulatát idézve. A „Jó Pásztor” oltárképet Frimmel Gyula 
tapolcai rajztanár festette. >

1936. október 4-én szentelték fel a templomot, közös is
tentisztelet keretében. A kert parkosítását is a két gyüleke
zet közös kétkezi munkával valósította meg. 1937 tavaszán 
pedig egy 5 mázsás harangot szereztek be. Az „Öntette a ta
polcai két protestáns gyülekezet közönsége, önkéntes ada
kozásból” felirat mellett az „Erős vár a m i Istenünk” a Lu- 
ther-rózsával, valamint a Soli Deo Gloria felirat és a kehely.

Az új templomban intenzív vallási és kulturális élet zaj
lott. A két fiókegyház felváltva használta, ilyenkor a belső el
rendezés mindig a soros egyházat szimbolizálta.

Az utolsó fejezet A  templomfenntartó nemzedék kora 
(1937-1996). A második világháború újból súlyos áldozato
kat követelt Thpolcától. A vezetőségből és a férfihívek közül 
sokakat behívtak katonai szolgálatra. Egy-egy istentisztelet 
alkalmával zsúfolásig megteltek a padsorok az otthonukat 
vesztett menekülőkkel. A templom tornyát aknagránát talál
ta, és szétrombolta felső harmadát. A szovjet katonaság fel
dúlta és kifosztotta a templom berendezését. 1945-ben a 
harcok utáni első istentiszteletre csak nagyon kevesen mer
tek elmenni: a hívek közül sokan végigzokogták ezt az első 
istentiszteletet...

Napjainkban mindkét protestáns gyülekezet kb. 100-100 
hívet számlál, így gyakori jelenség, hogy a két felekezethez 
tartozók egymás istentiszteleteit is látogatják. A közös úrva
csoraosztás lehetőséget nyújt a reformátusok számára az évi 
5 alkalmukon túl az evangélikus lelkésznő által osztott úrva
csora vételére is. Rendszeressé váltak a közös presbiteri köz
gyűlések is. •

Az 1996-os év a Mülecentenárium és a protestáns temp
lom fennállásának 60. éve volt Tápolcán, az év során több 
ünnepi rendezvényt tartottak, melyek között egyháztörténe
ti kiállítás is szerepelt.

(A könyv kapható: Városi Könyvtár irodája, Városi Múze
um, 8300 Tapolca. Ára: 100,- Ft.)

Kovács Mária
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KIITOS -  KÖSZÖNÖM!
A  „Fasor Néptáncegyüttes” finnországi útjáról

A  két éve sikerekkel büszkélke
dő néptáncegyüttesünk részére 
meghívás érkezett Finnország déli 
részéből, LOHJA városából.

Még bizonytalan volt, hogy ele
get tudunk-e tenni a meghívásnak, 
de a néptáncpróbákon m ár min
denki szebben táncolt, m int más
kor. Klim ent Zsuzsanna tanárnőt 
gyakran nyaggattuk: „Megyünk-e 
Finnországba?” Május végén már 
biztos lett, hogy repülővel utazunk 
augusztus 28-án a messzi országba.

Mindenki az útról beszélt, m ár 
csak az volt a kérdés, ki lesz a sze
rencsés 22 gyerek, akit magával 
visz a gép Helsinkibe? Nagyon 
örültünk, amikor megtudtuk: mi is 
az utazók között vagyunk! Nyár 
végén is próbáltunk, s mi kisdiá
kok (11-15 évesek) igyekeztünk 
minél érdekesebb program ot 
összeállítani koreográfusunk és ta
nárnőnk segítségével finn vendég
látóinknak.

A  várva várt napon m ár jó  korán 
kint voltunk Ferihegyen. Sokunk
nak ez volt az első repülése, utunk 
két óra hosszat tartott. O ttani idő 
szerint délután négy körül érkez
tünk meg Helsinkibe. Vendéglátó
ink: a lohjai gimnázium hitoktatói 
(M arja Jouhi és félje), valamint az 
egyházi felügyelő úr (H ano 
Laasio), autóbusszal vártak m in
ket. így ham ar m egtekinthettük 
Helsinki nevezetességeit: láttuk a 
sziklatemplomot, hatalm as hajó
kat a kikötőben és sok-sok érde
kességet.

Késő este érkeztünk meg 
Lohjába, ahol az O jam o iskola di
ákjai, szülei és tanárai finom va
csorával köszöntöttek minket. Ez
után  párosával családokhoz kerül
tünk, és m egism erkedtünk „ideig
lenes szüléinkkel”.

M ásnap reggel mi is iskolába

m entünk a helybeli 
gyerekekkel. Az is
kola gyönyörű kör
nyezetben találha
tó, belülről is ra
gyogóan tiszta. Az 
első óra érdekes 
volt, kötetlenebb, 
lazább, mint itthon 
némelyik, pedig ők 
sem jobbak ná
lunk. Itt léptünk 
fel először a „kalo
csai” és a „dunán
túli” táncainkkal, a 
„Rege a csodaszarvasról” táncjá
tékkal, népdalokkal, népzenével, s 
koreográfusunk erdélyi „legényes” 
táncaival. Thnáraink (dr. Fabiny 
Tibom é, Kliment Zsuzsanna) és 
koreográfusunk (György Károly) 
elégedettek voltak velünk a fellé
pés után. Este boldogan gondol
tunk vissza első szereplésünkre. 
Vacsora előtt még finn „testvé
rünkkel”, Kamillával, a lohjai tó
hoz m entünk fürödni, környéke 
feledhetetlenül szép!

Szombaton a lohjai piacon lép
tünk fel olyan sikerrel, hogy vissza
tapsoltak minket, ami ritkaság er
refelé. D élután kirándulásunk so
rán  m eglátogattuk a finn népi 
eposz összeállítójának, Elias 
Lönnrotnak házát, a templomot, 
ahol családjával imádkozott, sírja 
elő tt is megálltunk. Vendéglátóink 
mindig kedveskedtek valamivel 
nekünk, meleg szívű, jó  emberek. 
M egismertük néhány szokásukat 
is: nagyon szeretnek szaunázni, ez 
a helyiség többnyire házaik alagso
rában van. É tkezésükben sok tejet, 
vajat fogyasztanak salátáik és ha
laik mellé.

A  kis program füzetből -  amit 
finn vendéglátóink készítettek ne
künk -  kiderült, hogy a vasárnapot

a szabadban töltjük. Először egy 
helytörténeti kiállítást néztünk 
meg, majd egy mészkőbányát. Ez 
110 m mélyen van, egész évben 8 °C 
a hőm érséklet odalenn. Ezután a 
VIVAMO evangélizációs központ
ba m entünk egy ritka szép erdőn 
át. Kellemesen töltöttük időnket, 
szaunáztunk, virslit sütöttünk, s fü
rödtünk a tóban, öröm ünkben tán

cot járva. Annyi szépet láttunk, 
hogy ez a nap is feledhetetlen volt!

Hétfőn és kedden léptünk fel a 
gimnáziumban és egy szakközépis
kolában, valamink a Szent Lőrinc 
hangversenyteremben. Összesen 
hatszor csak e két napon! Mindkét 
este együtt énekeltünk, táncoltunk 
vendéglátóinkkal. M indenki eljött 
a búcsúra megnézni táncainkat, s 
ezért is szomorkodtunk, amikor el 
kellett válnunk tőlük: kiitos (kö
szönöm) és nakemiin (viszontlá
tásra), mondtuk egymásnak.

Hazafelé az úton egymással a re
pülőn „finnül” beszéltünk, és min
denki elmesélte, mit tanított meg 
magyarul. Még mindig sokat gon
dolunk az ott eltöltött napokra, le
vélben tartjuk a kapcsolatot, és vár
juk őket a Budapesti Evangélikus 
Gimnáziumba a „FASOR NÉP
TÁNCEGYÜTTES” vendégeként!

Tóth Eszter-Mohay Zsuzsanna 
m. b (VII. b)

Ökum enikus pályadíjkiosztás
Az Ökumenikus Tanulmányi 

Központ az elmúlt esztendőben 
pályázatot írt ki „Az ökumenizmus 
alakulása a Róm ai Katolikus Egy
házban a II. Vatikáni Zsinat ó ta” 
címmel. A  dolgozatok beküldésé
nek határideje: 1997. április 30. 
volt. Örvendetes, hogy számos pá
lyázat érkezett, amelyeknek elbír 
rálását róm ai katolikus és protes
táns teológusokból álló bizottság 
végezte el. A  díjak kiosztására 
1997. szeptem ber 15-én került sor. 
Első díjat (50 000,- Ft) egyetlen 
pályázó sem nyert. M ásodik díjat 
kapott (30 000,- F t) Csonkáné 
Szabó M agda evangélikus lelkész 
(Bököd) „De öcum enism o” jeligé

jű  munkájáért, és Vincze Á rpád re
formátus teológiai hallgató (Buda
pest) „Gaudium” című dolgozata.

M egosztott harm adik díjat nyert 
(10 000,- Ft) Nagy Ferenc római 
katolikus világi (Budapest) „Sze- 
retetben egy”, és Gyursánszky 
Gabriella (Veszprém) „Quo vadis’ 
c. pályamunkája. H árom  pályázó 
írását a bizottság jutalom ban ré
szesítette (személyenként 2000,-
Ft).

Az Ökumenikus Tanulmányi 
Központ képviselői a nyertes pá
lyamunkák szerzőivel beszélgetést 
folytattak, a témával kapcsolatos 
további kutatásra buzdítva a pályá
zókat.

Van számukra hely...
Az em ber idős korára nyuga

lomra, testi-lelki békére, létbizton
ságra vágyik. S talán arra, hogy 
gondtalanul élvezhesse a napfényt. 
Az 1990-ben alakult Evangélikus 
Gerontológiai Egyesület a fenti 
megfontolásból hozta létre non
profit, karitatív célú Alapítványát, 
mely em elt szintű, ökumenikus, 
ún. önépítő (a leendő lakók befi
zetéseiből épülő) idősotthonok lé
tesítését tűzte ki célul.

Az első Napfény O tthon 1992- 
ben nyflt Érden -  eredm ényes m ű
ködésének bizonyítéka 100%-os 
kihasználtsága és várólistája - ,  s 
október 9-én nyitja meg kapuit im
m ár a második: a Józsefvárosban. 
A  Napfény O tthon Alapítvány or

vos-igazgatónője, dr. Komlósy H aj
nalka elmondta: az Evangélikus 
Gerontológiai Egyesület -  mely
nek alapító tagja dr. H arm ad  Béla 
püspök is -  az elesett, magányos, 
idős em berek életkörülményeinek 
javítására vállalkozik, a szeretet, 
szakszerűség, lelkiismeretesség je 
gyében. Az ötödik éve működő ér
di O tthon tapasztalatai azt m utat
ják: a bentlakók átlagéletkora 
m egnőtt, általános állapotuk ja 
vult, életm inőségük változása le
m érhető.

A  szép term észeti környezetben 
épült fővárosi otthon -  szemben a 
Füvészkerttel -  teljes körű testi
lelki ellátást, 24 órás szakápolói 
felügyeletet, orvosi ellátást, lelké-

szi szolgálatot, kulturális progra
m ok szervezését nyújtja. A z  egy
szobás, fürdőszobás önálló apart
m an életre szóló használati joga 3 
millió F t, ez az összeg tartalm azzá 
a közös helyiségek (könyvtár, to r
naterem , átrium os belső kert stb.) 
használatát, valamint a lakó min
denkori rezsiköltségét. Az étkezés 
díját kell csupán m egtéríteni (kb. 
500 F t/nap), tehát nyugdíja teljes 
összegével ki-ki szabadon rendel
kezik! A  kellemes, kulturált kör
nyezet, a kitűnő közlekedési lehe
tőség, szükség esetén a klinikák 
közelsége, mind az otthonlakók 
kényelmét szolgálja. Házaspárok, 
ill. testvérpárok jelentkezését is 
szívesen fogadják, ez esetben a be-

T o m p a  M ih á ly

A  G Ó L Y Á H O Z

Megenyhült a lég, vídul a határ,
S te újra itt vagy, jó gólyamadár!
Az ócska fészket megigazgatod,
Hogy ott kikölthesd pelyhes magzatod.

Csak vissza, vissza! meg ne csaljanak 
Csalárd napsugár és síró patak;
Csak vissza, vissza! nincs itt kikelet,
Az élet fagyva van s megdermedett.

Ne járj a mezőn, temető van ott;
Ne menj a tóba, vértől áradott;

Íjronytetőkön nézvén nyughelyét; 
üzes üszőkbe léphetsz, úgy lehet.

Házamról jobb ha elhurcolkodol. -  
De melyiken tudsz fészket rakni, hol 
Kétségb’esést ne hallanál alól 
S ne félhetnél az ég villáimtól?

Csak vissza, vissza! dél szigetje vár;
Te boldogabb vagy, mint mi, jó madár. 
Neked két hazát adott végzeted;
Nekünk csak egy -  volt! az is elveszett!

Repülj, repülj! és délen valahol 
A bujdosókkal ha találkozol:
Mondd meg nekik, hogy pusztulunk,

veszünk,
Mint oldott kéve, széthull nemzetünk...!

Sokra sír, sokra vak börtön borúi,
Kik élünk, járunk búsan, szótlanul;
Van aki felkél és sírván megyen 
Új hont keresni túl a tengeren.

A menyasszony meddőségért eped,
Szüle nem zokog holt magzat felett,
A vén lelke örömmel eltelik,
Hogy nem kell élni már sok ideig.

$
Beszéld el, ah...! hogy... gyalázat reánk! 
Nem elég, hogy mint tölgy kivágatánk:
A kidült fában őrlő szú lakik...
A honfi honfira vádaskodik.

Tfestvért testvér, apát fiú elad...
Mégis, ne szóljon erről ajakad,
Nehogy, ki távol sír e nemzeten: 
Megutálni is kénytelen legyen!

OKTOBER 6-RA EMLÉKEZÜNK!
Örökmécses

1926 óta áll a Báthori-Aulich és 
Hold utca kereszteződésében. A tér, 
ahol áll, autókkal van tele. Embert 
nem látok. Hétköznap délelőtt van.

A mécses egy egyszerű mészkőta
lapzaton világol. Klasszicista stílusú 
bronzlámpában őrzött vörös színű 
üvegkehelyben. Piros fénye halvány 
világot ad. Annyit, ami még az emlé
kezésre elég.

A talapzat mind a négy oldalán 
felirat olvasható. Sorban: „Itt szen
vedett vértanúhalált Magyarország 
első felelős miniszterelnöke.” „Gróf 
Batthyány Lajos emlékének.” „Emel
te Budapest Székesfőváros közönsé
ge 1926.” „1849. október 6.”

Állok az örökmécses előtt egyma
gám. Ezen a szokványos budapesti 
hétköznapon. És emlékezem.

Emlékezem Magyarország első al
kotmányos miniszterelnökére, gróf 
Batthyány Lajosra. Aki itt szenvedett 
vértanúhalált 1849. október 6-án. 
Nem messze innen egy későbbi már
tír-miniszterelnök szobra áll: Nagy 
Imréé. Időben és térben közel egy
máshoz. A szíveinkben is egy helyen. 
Messze, kilométerek százain át, Ára
don áll egy másik emlékmű, az ott ki
végzett tizenhárom honvédtisztet si
ratva. Mennyi a vértanú a mi törté
nelmünkben!

Gróf Batthyány Lajosra emléke
zem. Ki volt ő? A magyar szabadság 
és önállóság harcosa. Áki már fiata
lon feltűnt az 1839-40. évi ország- 
gyűlésen. Aki akkor kezdte maga kö
ré gyűjteni az ellenzéki magyar fő
urakat, majd az 1843-44. évi diétán 
már a vezérük lett. Az 1848. március 
15-iki forradalom után lett Magyar- 
ország miniszterelnöke. Március 17- 
én nevezték ki az első magyar felelős

kormányt, melynek a vezetője lett, és 
amely a pozsonyi országgyűlés fel
oszlatása után 1848. április 11-én lé
pett hivatalába.

Nehéz feladatot vállalt Batthyány. 
A? udvar nem kedvelte őt. Gyűlölte 
azért az elképzeléséért, hogy Ma
gyarországnak Ausztriától független, 
önálló kormány kell. Gyűlölte, mert 
miniszterelnöksége alatt felállította 
a magyar honvédség első tíz zászlóal
ját, mely később a dicsőséges hon
védhadsereg magja lett. Gyűlölte 
benne az önálló magyar had- és 
pénzügy védelmezőjét.

Nehéz dolga volt saját kabinetjében 
is. Hiszen szerette volna megőrizni ha
zája számára a forradalom által kiví
vott eredményeket és a békét, a nyu
godt fejlődést egyaránt. Nem sikerült, 
nem sikerülhetett neki. Két pólus kö
zött egyengette gyenge önállóságunk 
törékeny kormányát. A bécsi udvar el
utasító magatartása és Kossuthék ra
dikalizmusa között hánykódó tevé
kenysége szinte predesztinálta a tragi
kus végkifejletre. Többször mondott 
le tisztségéről, többször beszélték rá 
annak folytatására.

Amikor azonban a feldühödött 
pesti nép megölte Lamberget, a ma
gyarországi haderők parancsnokává 
kinevezett császári tisztet, sietve 
Bécsbe utazott és végleg lemondott.

Magánemberként még részt vett a 
szabadságharcban. Majd amikor a 
sárvári kerület képviselővé választot
ta abba a pesti országgyűlésbe, me
lyet a császár már nem fogadott el 
törvényesnek, indítványozta, hogy a 
csapataival Pestre tartó Windisch- 
grátz elé fegyverszüneti tárgyalások
ra alkalmas delegációt küldjenek. Ő 
is részt vett a küldöttségben, de

Jer, örvendjünk 
keresztyének 
(318. ének)

A Reformáció hónapjába léptünk, 
ezért most Luther énekeivel foglalko
zunk. Luther énekei nem a Reformá
ció gyökereihez, hanem gyümölcsei
hez tartoznak. Luther mint ének
szerző nem saját élményéből alkot, 
mint a költők. Énekei minden sze
mélyes jellegük mellett is az egyház 
énekei, az egyház
ból sarjadtak ki és 
az egyház, a gyüle
kezet számára íród
tak.

Mai énekünk, a 
„Jer, örvendjünk ke
resztyének", az első 
evangélikus ének, 
mely 1523-ban 
nyomtatásban jelent 
meg, az „Eljött hoz
zánk az üdvösség” 
kezdetű énekkel 
együtt. Az éneket 
tartalmazó lapot a 
wittenbergi vártemplom kapujára 
szögezték ki, és a gyülekezetnek az 
istentisztelet előtt szétosztogatták. 
Mindkét éneknek nagy jelentősége 
volt a reformáció terjedése szempont
jából. -  Énekünk Luther hiábavaló 
vergődését ábrázolja, amikor a ko
lostori időszakban megrettent lelki
ismerettel kereste a kegyelmes Is
tent.

Az ének tartalmát nagyon jól mé
lyíti el az a kép, amelyen Rudolf 
Schäfer egyházművész az ének üzene
tének centrumába vezet el minket. Lu
ther ott ül a toronyszobában az asz
talra borulva, a kialvó gyertya jelzi az

emberi erő elfogyását. A háttérben 
viharszerűen fenyeget a Tízparan
csolat két kőtáblája: a törvény ítélet
tel, kárhozattal fenyegeti a bűnében 
vergődő embert. Ezen ment át Lu
ther Márton is. De ott áll a képen Is
ten követe, és fülébe súgja a kételke
dőnek az Evangélium édes vigaszát.

De mi ez a vigasz? Erre is ott a válasz 
a képen. A  nyitott Bibliában Róm 
1:17 olvasható: >rAz igaz ember hitből 
é l ” Ez az ige vök Luther reformáto- 
ri élményének alapja. Ennek felis
merése mintegy örömujjongásként 
vonul végig énekünkön.

„De végre nagy gyötrelmemet A z  
örök Úr megszánta,
Irgalmára emlékezett: Szívét felém  
kitárta.
Jó Atyaként fordult hozzám, Egy
szülöttét feláldozván,
Ki néki legdrágább volt. ” (4. v.).

Gáncs Aladár

MOZAIKOK PRÉDIKÁCIÓKBÓL

Az imádság, mely átfogja a világot (4)
Jöjjön el a te országod

lépési összeg -  közös apartm an 
használatakor -  megoszlik. M ind
azok, akik ingatlanjuk eladásából 
kívánják fedezni a fenti költsége
ket, kérhetik az Alapítvánnyal 
kapcsolatban álló ingatlanközvetí
tő  iroda szaksegítségét.

B enne járunk az őszben, csök
ken a napfényes órák száma. A  
Napfény O tthon (Bp. VIII., Illés u. 
38.) viszont szeretettel várja az ér
deklődőket, leendő lakóit. Van 
szám ukra hely...

Címek: Napfény Otthon Alapítvány: 
2030 Érd, Kende u. 4-8. Tel.: 06-23- 
369-020. Részletes tájékoztatás az 
1-555-750-es számon kapható.

Kőháti Dóra

Windischgrätz nem fogadta Batthyá
nyi. Sőt 1849. január 8-án a Károlyi
palotában elfogatta. Hosszas proce
dúra után június végén Olmützbe vit
ték, ahol az osztrák haditörvényszék 
halálra ítélte.

Szeptemberben Pestre, az Újépü
letbe szállították, és a bosszú művé
nek végrehajtását Haynaura bízták. 
Komárom kapitulálása után a „bres- 
ciai hiéna” megerősítette a halálos 
ítéletet. Kötél általi halált írt elő.

Batthyány a kivégzése előtti éjsza
kán egy titokban szerzett tőrrel olyan 
súlyosan megsebesítette magát, hogy 
az akasztása lehetetlenné vált. Sor
tűz végzett értékes életével. Testileg 
a maga ejtette sebtől megtörve, lé
lekben megerősödve állt a kivégző 
vadászok sortüze elé. A vezényszót 
maga is kiadta: „Éljen a haza! Állez, 
Jäger!” (Gyerünk, vadászok), volt 
utolsó szava.

így halt meg Magyarország első 
alkotmányos miniszterelnöke. 1849. 
október 6-án.

Az örökmécses érte világít. És ér
tünk, utódokért. Akik nem kis ve
széllyel, olykor rendőri önkénnyel 
szemben látogathattuk az elmúlt év
tizedekben az emlékhelyet.

Most szabad az út a halvány, vér
színű fényhez. Nem őrzik elnyomó 
hatalmasságok.

A ll a tér közepén. Oltalmazva a ha
zaszeretet pislákoló fényét. Ott és a szí
vünkben. Mehetnénk hozzá, erőt merí
teni

De egyedül állok a téren. Körülöt
tem a gépkocsik színes kavalkádja. 
Fent azonban, az üvegkehelyben ki- 
olthatatlanul ég a pici piros fény.

Az örökmécses.
Lenhardtné Bertalan Emma

Helmut Thielicke 1944-ben a kór
házi templom földszintjének épen 
maradt kis részén tartotta ezt az ige
hirdetést. Közvetlenül megelőzően a 
templomot repülőtámadások érték, 
s az épület nagy része rommá lett. 
Stuttgart városközpontját is szét
rombolták a sorozatos bombatáma
dások.

Nem vigasztalás és különös üze
net-e, hogy bombák zuhataga után, 
amely városunkat végigsöpörte, 
ezekkel a szavakkal kezdhetjük a 
prédikációt: „Folytatjuk elmélkedé
sünket a Miatyánkról”? Nincs szük
ség arra, hogy sorozatunkat megsza
kítsuk, és katasztrófa-igéket keres
sünk. A  Miatyánk szavai közvetlenül 
szólnak mindenféle helyzetben: a pa
rasztember imádkozhatja napi mun
kája végeztével, amikor beburkoló
zik az őszi alkony nagy csendjébe. Az 
édesanya imádkozhatja gyermekei
vel a légvédelmi pincében, míg tova
vonulnak fölöttük a halált osztó re
pülőgépek. Elmondhatja a kisgyer
mek az atyai oltalom első sejtésében 
és az öregember is utolsó órájának 
aggodalma közben.

Kivétel nélkül elmondhatja min
denki, akik ebben az órában templo
munk romjai között a gyülekezet ri
adt maradékaként összejöttünk, el
mondhatjuk egyszerűen: „Folytat
juk ...” Mondhatjuk, mintha mi sem 
történt volna, mert mi az, ami történt, 
az örökkévalósághoz képest?! Isten 
talán kevésbé Atyánk, mint eddig?!

A  halálnak ebben a világában, 
bombatölcsérek között kéijük: „Jöj
jön el a te országod!” Ennek a kérés
nek mélységét akkor értjük meg, ha 
meggondoljuk, hogy ez az „ország” 
két bibliai vonal metszőpontján van.

1. Az egyik vonal lefelé hajlik, és 
arra mutat, hogy az emberiség Isten
től való távolsága egyre növekszik. Ez 
a leszálló vonal önkéntelenül az iste
ni ítélet titkához vezet. Isten ítélete 
nem abban van, hogy villámcsapással 
megöli a vétkeseket, hanem abban, 
hogy Ő odaad önmagunknak (Róm 
1,24). Nincs ennél rettenetesebb íté
let, mert minden ösztön és erő, amely 
előbb Isten ellen fordult, most ma
gunk ellen fordul. Az emberek áldo
zatul esnek önzésüknek, nagyzási hó
bortjuknak. Megtaláltuk a kulcsszót, 
amellyel a valóban apokaliptikus vi
lághelyzet titkát és félelmetesen meg
próbált városunk titkát feltárhatjuk: 
úgy látszik, ezekben a szörnyű hetek
ben sok ember az istenhitében telje
sen megzavarodik. Elkezdik kérdez
ni: hogyan „engedhette meg” Isten? 
Jobb lenne, ha kijózanodnának fan
táziadús haladás hitükből és kevésbé 
szenvedélyesen beszélnének a civili
zált fajok felsőbbrendűségéről. (Nyü- 
ván utalás ez a nemzetiszocialista 
eszmékre - V I . )  Isten átengedi az 
embert saját tettei következményé
nek. ítéletének ez a legborzalmasabb 
formája. Senki sem menekülhet sorsa 
elől, la kell innia a mámorkelyhet az

utolsó cseppig. (Thielicke közben a 
részegen tántorgó ember hasonlatát 
veszi elő, s ennél a mondatnál láb
jegyzetben megemlíti: A rendszer 
megdöntésének 1944. július 20-i kí
sérlete ez éíőtt az istentisztelet előtt 
nem sokkal történt, amelyet brutáli
san  levertek. - V I . )

2. Van egy másik vonal is: ezt jelö
li Isten országa egyidejű jövetele. Nem 
szabad azt gondolnunk, hogy Isten 
országa fokozatos fejlődéséről van 
szó. A  19. század fejlődésükének vé
get vetett az első világháború. A vi
lág ínségei és félelmei, bombák zá
pora és tömeggyilkosságok közepet
te építi ma Isten az országát. Ezt a 
titkot így világosíthatjuk meg: Isten 
országa ott van, ahol Jézus Krisztus. 
Jézus Krisztus pedig a vüág legsöté
tebb területem tartózkodik. -  Ke
resztelő Jánosnak ezt kellett megta
nulnia, amikor a börtönben széttörve 
látta illúzióit Isten országáról. Két
ségbeesett kérdését tanítványai to
vábbították Jézushoz: „Te vagy-e az 
Eljövendő, vagy mást várjunk?” És 
megkapja Jézus válaszát: „Menjetek, 
és mondjátok el Jánosnak, amiket hal
lotok és láttok: vakok látnak, és bénák 
járnak, leprások tisztulnak meg és sü
ketek hallanak, halottak támadnak 
fel, és szegényeknek hirdettetik az 
evangélium” (Mt 11,2-6. Az előadás 
alapigéje.) Jézus ma is azt mondja: 
„Éppen itt, ebben a nyomorúságban 
kezdődik Isten országa”. Isten mé
lyen lehajolt a vétkekkel terheltek
hez és nyomorultakhoz. Isten legna
gyobb titkai mindig a mélyben rejle
nek. A  mélységből Idáitoknak adatik 
a legnagyobb ígéret.

Voltak olyan pillanataim -  mint 
másoknak is - ,  amikor a csüggedés a 
szívembe lopózott: stuttgarti mun
kám széttörve, előadásaimat hallgató 
gyülekezet a szélrózsa minden irá
nyában szétszórva, a templomok ro
mokban hevernek. Miközben ezekbe 
a sötét gondolatokba merültem, egy 
betonpince nyílásánál álltam. Ekkor 
hozzám lépett egy asszony és kérdez
te, ez és ez vagyok-e, mert öltözé
kemről nem ismert fel azonnal. Az
tán elmondta: „Itt alul halt meg a 
féljem. A rendteremtő kommandó 
semmit nem talált belőle; csak ezt, a 
sapkáját. Utoljára együtt mentünk az 
alapítványi templomba az ön előadá
saira. És ennek a nyílásnak láttán 
szeretném megköszönni, hogy ön 
előkészítette őt az örökkévalóságra.” 
így lökte be Isten a katasztrófa pilla
natában és két ember személyes vilá
gának összeomlásakor előttük az or
szágának kapuját. Nem tudtam meg
szólalni. De éppen szavaink hiányá
ban képes Isten ráhangolni az ő di
cséretére.

így tud Isten vigasztalni. Isten or
szága valóban rejtve jön. Egyszer 
azonban megszűnik ez a rejtettség. 
Ezért „emeljétek fe l a fejeteket, mert 
közeledik a megváltástok”.

Rövidített fordítás: Veöreös Imre
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r NAPRÓL NAPRA
Gyógyíts meg, Uram, akkor meggyógyulok, szabadíts 

meg, akkor megszabadulok. Jer 17,14

VASÁRNAP Fülöp találkozott Nátánaéllel, és így szólt 
hozzá: „Megtaláltuk azt, akiről Mózes írt a törvényben, 
akiről a próféták is írtak: Jézust, a József fiát, aki Názá- 
retből származik.” Jn 1,45 (Ám 5,6; Zsolt 32,1-11; Zsolt 
78,1-4.23-29; Mk 2,1-12; E f 4,22-32; Zsolt 67). Müyen 
boldog lehetett Fülöp, amikor a jó  hírt közölte! Kereső, 
kutató testvérem, találkoztál-e már Jézussal, s ha igen, 
tudsz is Róla beszélni, hol, kinek, vagy gondosan eltit
kolod -  ha találkozol valakivel. Hogy mutatód Őt be, ki 
Ő neked?

HÉTFŐ „Te vagy segítségem és megmentőm, Istenem, 
ne késlekedj! Zsolt 40,18 (Mt 8,25-26; Mk 1,32-39; Lk 
16,10-15). Minden ember segítségre szorul. Van, aki or
vostól, van aki szülőtől, gyerektől, ügyvédtől, szomszéd
tól, egyszóval embertől várja a segítséget. A  hívő ember 
Istenhez kiált segítségért és bizonyos benne, hogy meg 
is kapja. Egyet azonban ne feledjünk, égető kéréseinket 
Isten kezébe tesszük -  bizalommal - , de ugyanolyan bi
zalommal Isten is szívünkre helyezi a maga kéréseit!

KEDD „Megbocsátom bűneiket, és nem gondolok töb
bé vétkeikre.” Jer 31,34 (ApCsel 10,43; Jer 17,12-17; 
Lk 16,16-18). Megbocsátom, de nem feledem, szoktuk 
mondani -  ez nem keresztyéni magatartás. Érdemes el
gondolkodni azon, hogy bűneimre Istennél megvan a 
bocsánat, készen áll, mégis sokszor szabadságérzet nél
kül, megkötözötten élünk, mert magunkban érezzük 
bűneink terhét. Tálán ott a baj, hogy Isten egyszerűen 
nem tudja belehelyezni az ember leikébe a bűnbocsánat 
drága ajándékát, mert az a hely, ahová le akarja tenni,

|  nem üres!
*1

SZERDA „Ha a külső emberünk megromlik is, a belső 
emberünk mégis megújul napról napra”. 2Kor 4,16 
(Zsolt 71,9; Mik 7,18-20; Lk 16,19-31). Thlálkoztunk 
már fiatal öregekkel és öreg fiatalokkal? Ugye, milyen 
csodálatos érzés ősz hajú emberekkel beszélgetni, akik
nek lelke üde, friss, befogadókész. A  külső emberünk a

bűn m iatt lassan, de biztosan megromlik, ezzel szem
ben rá lehet és kell csodálkoznia arra, hogy van na
ponkénti belső megújulás Krisztusban -  kész vagy 
igénybe venni az erőforrást, amelyet készen tart szá
modra?

CSÜTÖRTÖK ,A  meggyógyított ember elment, és hir
dette az egész városban, hogy milyen nagy jó t tett vele Jé
zus.” Lk 8,39 (Jób 10,12 4Móz 12,1-15; Lk 17,1-10). Ahol 
Jézus megjelenik, ott mindig történik valami. Egy vagyont 
fizetne az ember orvosának, csak gyógyítsa meg. Az ál
dott orvosnak nem kell fizetni és mégsem keressük meg, 
pedig mindig rendel, éjjel-nappal, mégcsak várni sem 
kell, és mindenkit fogad. Vagy talán itt a baj? Hát akkor 
minél előbb jegyeztesd elő magad s másokat is -  vidd, 
vigyétek hírül a „városokban”: Ő él és gyógyít most is.

PÉNTEK „Hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, 
tikár alkalmatlan az idő.” 2Tim 4,2 (Am 8,11-12; 2Móz 
15,22-27; Lk 17,11-19). Ez a mi mondanivalónk -  a  vi
lág előtt bizonyságot tenni az élő Úr Jézus Krisztusról, 
minden körülmények között. Az idő alapja, háttere, 
mélysége, lényege, célja az örökkévalóság, mert ami az 
időből való, csak az örökkévalóságban válik állandóvá. 
M ert olyan nagy az, ami ma a mienk, azért tekintünk 
vágyakozva a holnap még nagyobbja felé, és ebben a 
megelégítésben nő meg az éhségünk.

SZOMBAT „Mária pedig ezt mondta;” Magasztalja 
lelkem az Urat, és az én lelkem ujjong Isten, az én Meg
tartóm előtt, m ert rátekintett szolgálóleánya megalá
zott voltára. Lk 1,46-48 (Zsolt 34,3; Júd 20-25; Lk 
17,20-37). Az Isten iránti hálával csordultig megtelt lé
lek éneke, jer folytassuk együtt; U ram  Jézus, gyújtsd 
meg szívemben a hála fényét, lángja a Te dicsőségedre 
lobbanjon, csak ezért éljek s töltsd be egész életemet a 
szeretet egyetlen gondolatával és egyetlen kívánságá
val, hogy szerethessek, nem az érdemért, nem is a töké
letesség avagy az erény szentségéért, hanem egyedül 
Érted, Istenem!

Halász Sándor

Mások
Közismert, hogy Rembrandt 

számos festményen és rajzban áb
rázolt bibliai történeteket. De té
vedés lenne őt a Biblia illusztráto
rának tartani. Sokkal többről van 
itt szó! Rembrandt a bibliai törté
netekben önmagára ismer. Egyes 
bibliai alakokban önmagát festi. A 
magára ismerő Rembrandtot bi
zony, jó  lenne, kpyetpünk, abban, 
nogy bibliaolvasás közben mi is rá
döbbenjünk: a Biblia rólam -  és 
nekem szól. Egy másik sajátosság 
Rembrandt képeiben, hogy szá
mos bibliai történetnél (pl. Jákob 
áldása, Tékozló fiú stb.) látunk egy 
alakot, aki jelen van, ott van, de 
közönyös, és nem érti ami történik. 
Lám, Rembrandt is ismeri ezt, 
amit a pünkösdi történetben így 
olvasunk: „...mások azonban gú
nyolódtak. ”

Tehát mindig vannak -  „m á
sok”. Jézus gyógyít, csodát tesz, 
em bereket hív új életre. D e csak

kevés em bernek nyílik ki a sze
me. „M ások”, a többség, m egma
radnak a vakságban. A  Szentlé
lek kitöltésekor 3 ezren m egtér
nek, d e , „m ások” csúfolódnak. 
Észrevettük-e már, hogy csak 
kétféle m agatartás van, am ikor 
Jézus hív: elfogadás -  vagy elu ta
sítás. Felvetődik a kikerülhetet
len, kérdés: é,n melyik csoportban 
vagyok?

Mindig vannak „mások”. Ez a 
„mások” jelenti a széles úton járó
kat. Valljuk meg, hogy ezek a má
sok Isten népe számára mindig kí
sértést és próbát jelentenek. M ert a 
bűn sokszor úgy kezdődik, ahogy 
Sámuel könyvében olvassuk, ami
kor a nép királyt kívánt -  és csak 
azért, hogy náluk is úgy legyen, 
mint más népeknél. Pedig Isten
nek ez nem  tetszett...

Mindig vannak „mások”. Jézus 
minket is erre akar felkészíteni. Is
ten munkája ma is folyik. Aki m ár

új életet kapott, azt tőle m ár senki 
el nem veheti. D e ne várja senki 
azt, hogy a környezetében min
denki megérti. Lesznek, akik cso
dálkoznak, megütköznek, sőt el
lenségesek lesznek. Csodálkoznak, 
hogy nem  futunk velük együtt. Azt 
gondolják, különbeknek, „jobbak
nak” akarunk látszani másoknál. 
Nem értik, hogy a bűnbocsánat
ban, az új életben, a Jézussal való 
közösségben olyan kincset kap
tunk -  ami m ár minden más barát
ságnál többet ér számunkra. Ez 
nem látszat, hanem valódi gazdag
ság. H a ezt átéljük, akkor nem  is 
lehet más vágyunk és célunk, mint 
hogy a velünk és körülöttünk élők 
megkívánják békességünket, bol
dogságunkat. A  nagy hiánycikk: a 
vonzó keresztyén élet. Isten ezt kí
nálja nekünk, hogy ne mi csatla
kozzunk a „másokhoz”, a többség
hez, hanem életmódunkkal tegyük 
kívánatossá a Jézussal való életet, 
az Ő követését, vezetésének elfo
gadását.

Gáncs Aladár

Es mi van a többi vallással?
Amikor elhatározzuk, hogy ki

békülünk valakivel, akivel régóta 
civakodunk, görcsbe rándul a 
gyomrunk: hogy fogok odaállni 
elé? Olyan kínos! Mit mondjak, 
hogyan nézzek rá? H a behív, be- 
menjek-e vagy a kapuból visszafor
duljak? Kezdjek nagy beszélgetés
be, vagy igyekezzem pár békülé- 
keny szóval helyrehozni a kapcso
latunkat? Micsoda megkönnyeb
bülés, ha töprengéseid, tervezgeté- 
seid közepette bekopog hozzád az, 
akihez indulni akartál és kedvesen 
kezdeményez. Minden másképp 
alakul, m int ahogy tervezted, de 
éppen így jó.

Ez a különbség a világ összes 
vallása és a keresztyén hit között. 
A  vallások tele vannak jó  szándé
kú tervezéssel, buzgalommal: ho
gyan lehetne megközelíteni, kien
gesztelni azt a megsejtett hatal
masságot, akit az em ber istenként 
tisztel, de megszólítani sem mer? 
Hogyan lehetne kedvében járni, 
megnyerni jóindulatát? Viselke
désformák és törvényrendszerek 
alakultak ki és töltötték be népek, 
törzsek életét az emberiség törté
nelme folyamán. M ert meg kelle
ne közelíteni, meg kell valahogy 
békülni Vele.-

A  keresztyénség azonban jó  hír
rel szolgál m inden vallásos, Istent 
kereső em bernek. Ez a jó hír a 
Biblia magja, üzenete, mi pedig 
Urunk, Isten postásaiként szeret
nénk továbbadni: Isten maga jö tt 
el hozzánk em beri testet öltve Jé
zus Krisztusban, hogy megbékél
jen  velünk. Nem volt könnyű szá
mára, hogy elinduljon felénk. 
M ert bár szeret minket és vágya

kozik utánunk, saját Fiát kellett 
feláldoznia helyettünk, a mi bűne
inkért. Mégis megtette. Miközben 
mi félve tervezgettük, hogyan ál
lunk majd az elé a nagybetűs Vala
ki elé, akiről csupán halvány sejtel
meink vannak, O eljött hozzánk és 
bekopogott az ajtónkon. El szeret
né mondani neked is, hogy nincs 
szükség többé engesztelő áldozat
ra, görcsös erőlködésre, félelem
ben eltöltött évekre, m ert Jézus 
kereszthalála tisztává tett minket.

A  világ vallásai ú tra  kelnek Is
ten felé, a keresztyénség m egér
te tte , hogy az ajtónk elő tt áll va
laki. Nem  kell elindulnunk, csu
pán m eghallani a halk kopogást 
és beengedni Jézust, aki így szól: 
„íme, az ajtó előtt állok és zörge
tek. A ki megnyitja az ajtót, beme
gyek ahhoz és vele vacsorázom  -  
azaz: nagyon mély közösségre lé
pek vele -  és ő  énvelem. ”

Bálint Józsefné

L E L K É S Z E K E T  K Ö S ZÖ N TÜ N K *
Balikó Zoltán augusztus 17-én 

töltötte be 80. életévét. Érden el
töltött rövid segédlelkészi idő után 
tábori lelkészi szolgálatot végzett a 
háború végéig. U tána Monoron 
volt helyettes lelkész, majd a Diós- 
győr-Vasgyári gyülekezet hívta meg 
lelkészének, itt esperesi tisztet is 
betöltött. Innen a pécsi gyülekezet
be hívták, ahol nyugdíjazásáig hí
ven szolgált.

Táborszky László szeptember 
10-én töltötte be 70. évét. Egyhá- 
zasdengelegi, tatabányai, száki és 
kondorosi lelkészi szolgálata után 
a békéscsabai gyülekezet hívta meg 
lelkészének, ahol több cikluson ke
resztül, a mai napig az esperesi 
tisztet is gyakorolja.

Bárány Gyula szeptember 14-én 
volt 70 éves. Több dunántúli gyüle
kezetben szolgált, m int segédlel
kész és gyülekezeti lelkész, így Kis-

somlyón, Kisfaludon, Répcelakon, 
Kisbaboton és Beleden, majd a 
Győri öregtemplomi gyülekezet 
hívta meg lelkészének, ahol az es
peresi tisztet is betöltötte, nyugdíj
ba vonulásáig.

Teke.Zsigmond szeptember 21- 
én töltötte be 85. életévét. Sandon, 
Székesfehérváron, Pápán (mint 
hitoktató) szolgált, majd ismét 
Sandon, ahová a gyülekezet meg
hívta lelkészének. 1984 óta ott töl
ti nyugdíjas éveit is.

Blázy Lajos 65 éves október fi
án. Szegedi, tiszaföldvári majd fa
sori segédlelkészi évek után a Bu- 
dapest-újpesti gyülekezet lelkésze 
lett, ahol napjainkban is szolgál.

Szeretettel köszöntjük az évfor
dulók alkalmával lelkésztestvérein
ket. Isten áldását kérjük életükre, 
jó egészséget és továbbra is áldott, 
szolgáló életet mindnyájuknak.

A VASARNAPIGEJE
H IN N I N E M  TÉ TLE N S É G !
2Thessz 3,6-9

Elég egyértelmű szavai ezek Pál
nak. Kemény szavak. Nevén nevezi 
a bűnt, konkrétan beszél és „még 
mindig” nem javasolja a bűnnel va
ló közösséget.

Nyilván többszörös „félreértés
ről” lehetett itt szó. Voltak és van
nak ma is olyanok, akik a kegye
lemből való üdvösség bibliai taní
tását úgy értelmezték, értelmezik a 
maguk számára, hogy akkor „nincs 
is már mit tenni, Isten elvégzett 
mindent, sőt ezután is ezt fogja 
tenni, e földi lét úgyis hiábavaló, és 

. minden, ami benne van, csupán vi
lági hívság.” Hadd mondjam el, a 
hitnek nem csak ez az „egy” „kate
góriája” van. Pontosabban hitből 
élni, az Ú r Jézus által m ár meg
szerzett üdvösségben hinni nem 
tétlenség, nem lehet az.

Mert mit hiszünk el ebben? Azt, 
hogy Isten em berré lett Jézusban, 
vállalva a „korlátáinkat” és a „ke
reteinket”, és követhetővé tette 
akaratát egészen a mennyig! M ár
pedig követni valakit, járni az út
ján, nem tétlenség, sőt Pál egy más 
helyen futásról beszél. (lK or
9,24-26) Jézust követni tehát nem 
tétlenség, hanem hatalmas erőfe
szítés. És Pál is erről tesz bizonysá
got. Hatalmas erőfeszítés, de már 
nem az üdvösségért, hanem annak 
tudatában. Hatalmas erőfeszítés 
saját természetemmel szemben, 
ami kardoskodik Isten igazsága el
len. Hatalmas erőfeszítés a másik 
emberért, hogy valóban meglát
hassa, az életemből is, hogy a 
Krisztus útja követhető, sőt egye
dül ez a követésre méltó.

A  másik félreértés az, amikor 
emberek azt hiszik, keresztyénsé- 
gük, a testvéri kapcsolatok gyüle
kezeti tagságuk miatt számíthat
nak más keresztyén testvérek áldo
zatára és segítségére. Ez igaz is, de

különbséget kell tenni rászorultság 
és kihasználás között. És tudunk is 
különbséget tenni, kell, hogy tud
junk!

Látjuk, Pál apostol még a „rá
szorultságától” is „megkímélte” a 
gyülekezetét, bár „méltó a munkás 
a maga jutalm ára”.

A  világ teszi azt, hogy baleknak 
nézi a keresztyéneket, m ert becsü
letesen dolgoznak és szorgalma
san, hiszen ez fakad a hitünkből, 
„...Am it tesztek, jó  lélekkel végez
zétek, úgy, mint az Úrnak, és nem 
úgy, mint az embereknek, ” Kol 3,23. 
H át mit keresztyének, bánjunk 
egymással úgy, hogy vonzóvá le
hessen a közösségünk, sőt kiábrá
zolhassa Isten országát! Ugye, van 
m iért fáradoznunk?

Fűke Szabolcs

IMÁDKOZZUNK!
Úr Jézus! Add, hogy elvállaljuk a 

harcot, amire megerősítettél és elhív
tál bennünket! Atfi erűt felkelni tétlen
ségünkből, hogy a keresztyénség erő le
gyen a világban, és ne teher! Amen.

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE 
UTÁN 19. VASÁRNAP a liturgikus 
szín: zöld. A délelőtti istentisztelet ol- 
tári igéje: Lk 13,10-17; az igehirdetés 
alapigéje: 2Thessz 3,6-9. HETI ÉNE
KEK: 291, 47.

„ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK!” 
címmel evangélikus félórát közvetít a 
Magyar Rádió a Kossuth adó hullám
hosszán október 6-án, hétfőn 13.30 
órakor. Előtte, 13.20-kor evangélikus 
korálismertetés lesz.

Evangélikus Rádiómisszió: 18.00-tól 
a 41 m-es rövidhullám, 7355 kHz.

október 4. szombat: Missziói ne
gyedóra.

október 5. vasárnap: „Élő vízcsep- 
pek” -  igemeditációk.

Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 
19.

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1997. október 5.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Hafenscher 
Károly; de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; 
de. 11. (úrv.) Balicza Iván; du. 6. dr. 
Hafenscher Károly; n .,  Modor! u. 6. de. fél
10. Csizmazia Sándor; Pesthidegkút, II., Ör
dögárok u. 9. de. fél 11. Rihay Szabolcs; Bé
kásmegyer, in., Víziorgona u. 1. de. fél 9. ; 
Csillaghegy, UI., Mátyás kir. u. 31. de. 10. ; 
Óbuda, UI., Dévai Bíró M. tér de. 10. (úrv) 
Bálint László; Újpest, IV., Lebstück M. u. 
36-38. de. 10. Blázy Lajos; V., Deák tér 4. de.
9. (úrv.) (családi) ifj. Cselovszky Ferenc; de.
11. (úrv.) Zászkaliczky Péter; du. 6. ifj. Cse
lovszky Ferenc; VU., Városligeti fasor 17. fél
10. (családi) Muntag Andorne; de. 11. (úrv.) 
Szirmai Zoltán; du. 6. Nagy Zoltán; Vm., 
Üllői út 24. dé. fél 11. Kertész Géza; Vm., 
Rákóczi út 57/b. de. 9. (szlovák) Cselovszky 
Ferenc; VHI., Karácsony S. u. 31-33. de. 9. 
Kertész Géza; v m ., Vajda P. u. 33. de. fél 10. 
Bolla Árpád; IX., Thaly Kálmán u. 28. de.
11. dr. Rédey Pál; Kőbánya, X., Kápolna u. 
14. de. fél 11. Bolla Árpád; X., Kerepesi út 
69. de. 8. Tamásy Thmásné; Kelenföld, XI., 
Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) Szeverényi János; 
de. fél 10. (családi) Joób Máté; de. 11. (úrv.) 
Szeverényi János; du. 6. (vespera) Rőzse 
István; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. Rőzse 
István; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 
24. de. 9. Balicza Iván; Budahegyvldék, XH., 
Tarcsay V. u. 11. de. 9. (úrv.) Bácskai Károly; 
de. 11. (úrv.) Bácskai Károly; du. fél 7.; 
X m , Kassák L. u. 22. de. 10. dr. Reuss 
András; XIU., Frangepán u. 43. de. fél 9. 
Marossy Attila; XIV, Lőcsei út 32. de. 11. 
(úrv.) dr. Szabó Lajos; XIV, Gyarmat u. 14. 
de. fél 10. Thmásy Thmásné; Pestújhely, XV, 
Templom tér de. 10. Sánta Anikó; Rákospa
lota, XV, Régi Fóti út 73. (Nagytemplom) 
de. 10. (úrv.) Szabó István; Rákosszentmi
hály, 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; Rá
koshegy, XVII., Tfessedik tér de. 9. (úrv.) 
Kósa László; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 
146. de. 9. Péter Attila; Rákoskeresztúr, 
XVH., 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. 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. Lehoczky 
Endre; Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 11. 
Solymár Gábor; Budaörs (ref. imaház) de. 9. 
Endreffy Géza.

HAZAI ESEMENYEK
LELKESZAVATASOK 

D. Szebik Imre püspök 1997. ok
tóber 4-én (szombaton) de. 11 óra
kor lelkésszé avatja Loós Zsuzsan
nát az őrimagyarósdi evangélikus 
templomban.

D. dr. Harmati Béla püspök októ
ber 11-én (szombaton) de. 11 óra
kor a szekszárdi evangélikus temp
lomban avatja lelkésszé Szabados 
Reginát.

BUDAPEST-DEAK TÉR 
1997. október 14-én, kedden du. 4 

órakor a gyülekezeti teremben Dömö- 
tömé Nőtel Elza, a Deák téri Gimná
zium volt tanára beszélget Bolla Árpád 
ny. esperes-lelkésszel, a brazíliai szol
gálata során készített video-film levetí- 
tése mellett. Minden érdeklődőt szere
tettel hívnak és várnak.

Az 1997/98-as tanévre az alábbi
tankönyveket újánfiuk:
Isten kezében L 140,-Ft
Hinni taníts, Uram II. 165,-Ft
Tüdőm, kinek
hiszek Hl. 220,- Ft
Urunk
szolgálatában IV. 275 ,-Ft
Élet könyve V-VL 148,-Ft
Hazai egyház-
történelem VII. 124 ,-Ft
Az evangélium
igazsága VHI. 126,- Ft
A könyvek kaphatók a hajóosztály
Könyvesboltjában (1085 Bp. VHI.,
Üllői út 24.), illetve telefonon meg-
rendelhetők: 117-5478, 117-1108.

4 órakor Orián Géza szociális munkás 
tart előadást „Híradás a dzsubulyi 
cigány missziónál” címmel. Az előadás 
színhelye: A  zuglói református temp
lom mögötti imaterem (XIV, Limano- 
va tér 11.).

A próhirdetés

Kétgyermekes családanya Vácon és 
környékén albérletet keres. Cím: H e
gedűs Csabáné, 2600 Vác, Arany János 
út 8.1/8.

Használt templomi orgonák kedvező 
fizetési feltételekkel jutányos áron el
adók. Tel: 06-30-477-168.

VECSES
A gyülekezetben október 9-11. kö

zött esténként 6 órai kezdettel evangé- 
lizáció lesz, melyen ifi. Cselovszky Fe
renc Budapest-Deák téri lelkész ,A  
megtért adakozó” címen (Lk 19,1-10) 
hirdeti Isten igéjét. Az evangélizáció 
12-én, vasárnap du. 3 órakor szeretet- 
vendégséggel folytatódik, melyen Ba
ranyai Tamás domonyi lelkész „Lelki 
ébredés az egyházban -  felelősségtu
datra ébredés az egyházért” címen tart 
előadást. Minden érdeklődőt szeretet
tel vár a Vecsési Evangélikus Gyüleke
zet.

Az MPKE rendezésében október 7- 
én, kedden 17 órakor Teliér Gyula köz
gazdász tart előadást „Milyen a mai 
magyar társadalom -  M i van a fejünk
ben?" címmel. (OMIKK-klub, VIII., 
Múzeum u. 17.)

Gyászruha és kellékbolt. Bp. V, 
Bárczy István u. 10. Tel.: 117-1659 
(Deák tér mögött).

GY ÓRUJFALU
A győrújfalui leánygyülekezet új 

orgonáját október 5-én, vasárnap de. 
10 órakor tartandó istentiszteleten 
szenteli fel

D. SZEBIK IMRE püspök.
Az orgonát Várayné Szűts Katalin és 

Nyírő Gábor szólaltatja meg. Szeretet
tel várják az ünnepi alkalomra az ér
deklődőket.

Lábszárfekély gyógyítása, érszűkü
let, diabetes, vémyomáspanaszok ke
zelése megbeszélt időpontban dr. 
Magéra Judith adj. Bp. XII., Krisztina 
krt. 2-4. II. 23. Tel.: 156-3073.

MEGJELENT! MEGJELENT!
ÚTMUTATÓ 1998. 

Útmutatás a napi bibliaolvasáshoz. 
Ára: 120,- Ft

Megrendelhető és kapható 
a Sújtóosztály Könyvesboltjában. 

1085 Budapest, Üllői út 24.

ÓBUDA
Október 5-én du. 6 órakor orgona

hangverseny lesz az óbudai evangé
likus templomban (1034 Budapest, 
Dévai B. M. tér 1.)

Andreas Meisner német orgonamű
vész orgonái.

GOMBOS LAJOS
aranykoszorús harangöntö tp ester

2162 órbottyán, 
Rákóczi út 119. Pf. 3. 
Tklefon: 06/28-360-175

CD
Budapesti iroda: 
XHl.,Jász U.60/B 
Telefon: 330-6394

•

A kirándulók ökumenikus össze
jövetelén, október 12-én, vasárnap du.

200 EVES A MISKOLCI GYÜLEKEZET 
TEMPLOMA

Az évforduló alkalmával kétnapos ünnepséget tartanak. 1997. 
október 25-én, szombaton de. 10 órakor istentisztelet keretében 
emlékeznek meg a volt Evangélikus Tanítóképző 150 éves évfordu
lójáról.

11 órakor koszorúzás lesz a Kossuth Gimnázium emléktáblájá
nál. 17 órakor orgonahangverseny lesz.

Vasárnap, október 26-án, de. 11 órakor ünnepi istentiszteleten 
D. SZEBIK IM R E püspök

prédikál. Ü nnepi közgyűlés lesz utána, melyen ismertetik a tem p
lom és a gyülekezet történetét.

Közös ebédre és valamennyi alkalomra szeretettel hívják a mis
kolciakat és az ország egész területére elszármazott testvéreket.

A  közös ebéden való részvételt kérjük előre bejelenteni:
Evangélikus Lelkészi Hivatal, 3530 Miskolc, Hunyadi u. 8. Tel: 

(46) 346-807

E vangélikus
É let

A Magyarországi 
Evangélikus Egyház hetilapja 
Felelős szerkesztő 
és kiadó: TOTH-SZÖLLŐS MIHÁLY 
Szerkesztőség és kiadóhivatal 
1085 Budapest, Üllői út 24. 
Telefon/fax: 117-5478; 117-1108 
Árusítja a Kiadóhivatal és a 
Magyar Posta RT.
Index: 25 211 ISSN 0133-1302 
Szedés:
Fényszedő Központ Kft.
(970040/20)
Nyomás: rotációs ofszetnyomás 
720 039 Petőfi Nyomda RT, 
Kecskemét 
Felelős vezető:
SZABADOS TIBOR mb. vezérigazgató

Előfizethető az Evangélikus Élet ' 
Kiadóhivatalban közvetlenül vagy 
postautalványon.
Előfizetési díj belföldön: 
fél évre 1040 Ft, egész évre 2080 Ft 
Előfizetésfdíj külföldön: 
szomszédos országokban: egész 
évre 4500 Ft (postázással együtt), 
más országokban (nyugaton): 
egész évre 45 USD (68 DEM) 
légipostával: 66 USD (99 DEM) 
Csekkszámlaszám: 
11708001-20204127 
Beküldött kéziratokat nem őrzünk 
meg és nem adunk vissza!
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SZENTHÁROMSÁG 

ÜNNEPE UTÁNI 
HUSZADIK VASÁRNAP

ORSZÁGOS
EVANGÉLIKUS

HETILAP ARA: 40  FT

A m in d ig  ön m agára  m e r e d ő  e m b e r  találta ki íg y  a 

nyelvtan ban: a z  e ls ő  s z e m é ly  -  Én. Ha é p p e n  kell a  

m á so d ik , a  k ö ze le m b e n  é lő  a - T e .  És ha se m m i

k é p p e n  e l  n e m  kerü lh ető , akkor, va lah ol m e s s z e  

o tt  a h arm adik  -  Ő. A  trónusra a z  e m b e r  sa já t  

m a g á t ülteti, é le te  királyának ö n m a g á t tekinti.

N e n é z z e  ki-ki a  m a g a  h a szn á t...

Ordass Lajos

A TARTALOMBÓL

ÉLET A MEGIGAZULÁS ÚTJÁN

ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELET 
RÉVFÜLÖPÖN

MÚZEUMI HÍRADÓ A hivatali kulcsokat adja át Pintér Károly az utódjának

/ /

Ő r s é g v á l t á s  a  m i s k o l c i  g y ü l e k e z e t b e n
Miskolcon szinte a reformáció megindulása óta él

nek evangélikusok. K ezdetben a közeli arnóti anya
gyülekezethez tartoztak és oda jártak istentiszteletek
re. 1783-ban megalakult a miskolci anyagyülekezet, s 
nem sokára tem plom ot is építettek. Impozáns tem p
lomuk felszentelésének 200 éves évfordulóját ez év 
októberében fogják ünnepelni. Lelkészeik közül ket
ten (Mádai Károly és Zelenka Pál) püspöki tisztséget 
is betöltötték, Szebik Im rét a gyülekezetből való távo
zása után választották püspökké, hárm an (Duszik La
jos, Szebik Imre és Sárkány Tibor) az egyházmegye es
pereseiként is szolgáltak, dr. Fabiny Tibort pedig teo
lógiai tanárnak hívták el a gyülekezetből.

Sárkány Tibor esperes-lelkész és felesége Horváth 
Erzsébet másodlelkész nyugdíjba menetele után a gyü
lekezet Sándor Frigyes vanyarci lelkészt és feleségét 
Povazsanyecz Gyöngyit hívta meg lelkészéül, illetve 
másodlelkészéül. Ünnepélyes beiktatásukra szeptem 
ber 6-án került sor.

A beiktatás szolgálatát Sárkány Tibor nyugdíjba vo
nuló esperes végezte dr. Selmeczi János c. teológiai ta
nár és Sárkányné Horváth Erzsébet, a gyülekezet eddi
gi másodlelkésze segédletével. Az esperes lK o r 15,58 
alapján hirdette Isten igéjét. „Ezért szeretett testvéreim, 
legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok az 
Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozástok 
nem hiábavaló az Úrban. ” Az igehirdetés a két beikta
tandó lelkész szám ára a lelkészi szolgálat három as
pektusát körvonalazta. A  lelkésznek sokat kell csend
ben ülnie Isten igéjének, akaratának tanulmányozásá
ra. Ehhez tartozik a gyülekezetért való állandó kö
nyörgés is. Csak így tud eleget tenni a szolgálat máso
dik aspektusának, hogy a gyülekezet elé álljon és hir
desse Isten igéjét szavakkal és egész életével. Ezenkí
vül a Jó Pásztor példam utatása szerint utána kell men
ni az elveszetteknek, a kallódó és a betegségben szen-

t  DR. PETER SCHELLENBERG
A Luther Márton Szövetség (Martin-Luther- 

Bund) Erlangen főtitkára hosszas betegség után 
1997. szeptember 28-án elhunyt.

Budapesti Teológiánk díszdoktora, egyhá
zunk ismerője, támogatója és segítője volt.

Istennek adva hálát életéért, szeretettel őriz
zük emlékét.

védő híveknek, s eközben is hirdetni kell a Jézus 
Krisztus szeretetéről szóló örömhírt.

A  beiktató szertartás után  a Luther-kabátos lelké
szek igékkel és az „Erősítsd meg Istenünk...” című 
énekkel áldották meg és indították el új szolgálatuk
ba a beiktatott lelkészeket. Művészi zeneszám és gyü
lekezeti ének után Sándor Frigyes beiktatott lelkész Jn 
15,16 alapján h irdette Isten igéjét. „Jézus mondja: 
Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak 
ki és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyü
mölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, 
hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben, megad
ja  nektek. ” Meleg szavakkal köszönte meg a gyüleke
zet bizalm át és hangsúlyozta, hogy Isten kezéből fo
gadják el a meghívást. Szolgálatuk során nem  akar
nak mást, m int minél közelebb kerülni Istenhez és 
ennek a közelségnek az öröm ét tovább adni a gyüle
kezetnek.

Az ünnepi közgyűlésen Szentkereszty Béla felügyelő 
köszöntötte a m egjelenteket és elkezdődött az üdvöz
lések hosszú sora. Valamennyi köszöntés jó  egészsé
get és nyugalmas éveket kívánva szólt a búcsúzó Sár
kány házaspárnak, és a szolgálatukra Isten áldó ke
gyelmét kérve a szolgálatukat megkezdő Sándor há
zaspárnak. Az egyházmegye nevében dr. Meskó Lász
ló egyházmegyei felügyelő, a reform átus gyülekezetek 
nevében dr. Kürti László püspök és Kádár László lel
kész, a római katolikus gyülekezetek nevében dr. Ber
kes László prelátus, az ortodox gyülekezet nevében 
Bolecska László lelkész, a görög katolikus gyülekezet 
nevében Petrái Lajos főgondnok, az Evangélikus Hit- 
tudományi Egyetem nevében e sorok írója, az egyház
megye lelkészei nevében Veczán Pál diósgyőri lelkész, 
a vanyarci gyülekezet nevében Táborszki János fel
ügyelő és énekkel a gyülekezet énekkara, a nyíregyhá
zi gyülekezet nevében Magyar László lelkész és Me- 
gyer Lajos nyugdíjas esperes, a diósgyőr-vasgyári gyü
lekezet nevében id. Deme Károly ny. lelkész, a miskol
ci gyülekezet nevében Szentkereszty Béla felügyelő és 
az ifjúság és a gyermekek éneklő csoportja, valamint 
Sárkány Tibor búcsúzó esperes-lelkész m ondott ál
dáskívánást és köszöntést. A köszöntéseket Sándor 
Frigyes beiktatott lelkész köszönte meg.

A meleg hangú ünnepély a gyülekezet fogadásán a 
gyülekezeti terem ben igazi testvéri beszélgetésekkel 
fejeződött be.

Dr. Selmeczi János

„Légy példája a hívőknek...”
-  Beiktatták a Deák téren iß. Cselovszky Ferencet -

A Deák téri evangélikus temp
lomban nem gyűltek össze nagy 
tömegek szeptember 13-án dél
előtt. A félig telt templomot 
visszafogott ünnepélyesség jelle
mezte. Erre a délelőttre a gyüleke
zet presbitériuma lelkésziktatásra 
hívta mindazokat, akik együtt 
akarták megünnepelni ezt a nagy 
eseményt.

Ifj. Cselovszky Ferenc, a Deák 
téri gyülekezet megválasztott, és 
immár beiktatott lelkésze a számá
ra  oly kedves tolnai tájról, 
Gyönkről került új szolgálati he
lyére. Amikor a Teológiára je len t
kezett, a személyes döntés mellett 
a családi tradíciót is folytatta, hi
szen a nagyapa és az édesapa 
nyomdokaiba lépett.

A  lelkésziktatás a megszokott 
rendben folyt. Az ünnepi istentisz
teleten az oltári szolgálatot D. dr. 
Harmati Béla, a Déli Egyházkerü
let püspöke, Szirmai Zoltán, a Pes
ti Egyházmegye esperese, vala
mint Zászkaliczky Péter, a D eák té
ri gyülekezet lelkésze végezte.

Isten igéjét H arm ati Béla püs
pök hirdette az ünneplő gyüleke
zetnek lT im  4,12-16 alapján, 
melyben így inti Pál apostol fiatal 
m unkatársát, Timóteust: „Senki 
meg ne vessen ifjú korod miatt, ha
nem légy példája a hívőknek beszéd
ben, magaviseletben, szeretetben, 
hitben, tisztaságban... Legyen gon
dod önmagadra és a tanításra, m a
radj meg ezek mellett, mert ha így 
cselekszel, megmented magadat is, 
hallgatóidat is. ”

1997 szeptem berében ugyan
ezen szavak kíséretében kezdheti 
el új m unkáját új szolgálati helyén 
egy fiatal lelkész. Hiszen Budapest 
központi tem plom ában nem  köny- 
nyű feladat Isten igéje hirdetőjé
nek lenni, és olyan hatalm as elő
dök, híres prédikátorok utódaként 
dolgozni, szolgálni, m int Székács 
József, Győri Vilmos, Ordass Lajos, 
Kékén András — csak néhányat em 
lítve közülük.

Az ige szól a gyülekezetnek: ne 
vessék meg az ifjúságot, és szól a 
lelkésznek: légy példája a hívek
nek szeretetben, tisztaságban, 
m ert ha így cselekszel, m egmented 
m agadat is, m ásokat is. M entés, 
menedék: kulcsszavak a templom, 
a gyülekezet történetében -  idézte 
föl az igehirdető. M entsvár volt a 
D eák téri tem plom  a nagy buda
pesti árvíz idején, am ikor a kör
nyék lakói ide m enekültek. Itt ta
láltak m enedéket zsidó családok a

világégés idején. Talán a jelenlé
vők számára is sokszor volt m ene
dék egy-egy itt elhangzott ige, ige
hirdetés. Legyen Cselovszky Fe
renc számára is mentség, erős vár 
ez a pont, amely Budapest közép
pontjában van. U tak és metróvo
nalak találkozása ez a hely, de az 
iskola, a zenei alkalmak, a múze
um: az iskola és a tanítás, az ige és 
az abból táplálkozó kultúra talál
kozási helye. M indez nagyon fon
tos számunkra, és óriási felelősség 
is egyben, hiszen az a feladatunk, 
hogy a Bibliát tanítsuk meg a fel-

„Erősítsd meg Istenünk..."

növekvő nemzedékeknek egy 
olyan korban, amikor még emberi 
tisztességet sem tanítanak nekik. 
Eszünkbe ju that Ordass Lajos, aki 
börtönbe került, m ert nem akarta 
odaadni az iskolát az államosítás 
idején. Legyen a most beiktatott 
lelkésznek is gondja a tanítás és a 
gyermekmunka.

A  D eák téri tem plom  oltárához 
térdelt le egykoron Kossuth Lajos 
és Petőfi Sándor, akik fölvállalták a 
nemzet, a magyarság ügyét, ezzel 
példát adtak azon a helyen, ahol 
szlovák, ném et, magyar gyökerek 
fonódtak össze a történelem  so
rán.

Az igehirdetés végén lelkipász
tori tanács és útravaló hangzott el: 
Fontos visszamenni azokhoz az 
alapokhoz, amelyet Isten rakott le, 
hogy em berek lehessünk az em 
bertelenségben, hogy Istennek az 
üdvösségre nyújtott kezét megra
gadva vezessük az em bereket az 
életben az örök életre. A  feladatok 
súlya megijesztheti fiatal testvé
rünket, de ne felejtse el, hogy nin
csen egyedül.

Az ünnepi istentiszteleten el
hangzott még egy igehirdetés az

eskütétel és a szolgatársak áldása 
után: a beiktatott lelkész szólt a 
gyülekezetnek Luk 9,12 alapján. 
Elmondta, hogy szokatlan még 
számára ez az új helyzet, hiszen a 
dimbes-dombos, erdő tarkította 
tolnai táj után a pesti bérházak kö
zé érkezett, ahol rengeteg ism eret
len em ber fogja körülvenni. M ér
földkő ez az életében, hiszen vala
mi lezárult, és elkezdődött valami 
más, valami új.

A Lukács evangéliumában leírt 
kenyérszaporítás csodája kapcsán 
három fontos dologról beszélt:

Amikor a tanítványok látták, hogy 
a sokaságnak nincs mit enni, nem 
fordították el a fejüket, tudták, 
hogy valamit tenni kell. Jézus fel
szólította őket, hogy adjanak nekik 
enni. Ez a felszólítás ma is hang
zik, hiszen ma is vannak szükséget 
szenvedők, és bennünket azért 
küldött el Jézus, hogy enni adjunk 
nekik -  testi, lelki, szellemi táplá
lékot egyaránt. Ám sokszor kell 
azt mondanunk, hogy nincs több; 
hogyan gondoskodhatnánk m á
sokról, amikor magunknak sincs. 
Ezt m ondták a tanítványok is Jé 
zusnak, s m egtörtént a csoda: 
annyi kenyér lett, hogy mindenki 
jóllakhatott. Jézus mindenkinek 
megadta, amire szüksége volt.

Az istentisztelet után  az ünnepi 
közgyűlésen köszöntések hangoz
tak el. Magyar és finn vendégek 
m ondták el jókívánságaikat lel
késztestvérüknek.

Lapunk hasábjain mi is köszönt
jük ifj. Cselovszky Ferencet, az 
Evangélikus Élet állandó m unka
társát, a gyermekrovat vezetőjét, 
Isten áldása kísérje életét és szol
gálatát!

-  sa —

S z ív ü g y ü n k -e  a  m isszió ?
A z országos evangélizáció nyitó is

tentiszteletének keretében kerül sor 
Gáncs Péter országos evangélizációs 
és misszió lelkész beiktatására. Indu
ló szolgálatáról, terveiről kérdeztük. 
Mi lesz az országos evangélizációs és 
missziói lelkész munkája?

Egyházunk missziói törvénye a 
következőképpen határozza meg 
munkakörömet: „az evangélizációs 
és missziói munka országos irányí
tása, szervezése, koordinálása az 
országos evangélizációs és missziói 
lelkész feladata.” (V. törvény 8. §) 
Ez a mondat is jelzi, hogy egyhá
zunkban, hála Istennek, sokféle 
evangélizációs és missziói munka 
folyik már. Ezek összefogása, össze
hangolása, segítése lesz a feladatom 
a következő hat esztendőben.

Nem lesz nehéz gyülekezeti munka 
nélkül élni?

Nagytarcsán 16, Pécelen 20 év 
után kell búcsúzni, nagyon nehéz az 
elválás. De úgy érzem, nem lett vol
na becsületes egy-két gyülekezettől 
„ellopni” az időt a többiek számára. 
Nem cseréltem íróasztalra a szószé

ket, nem „hivatalnok” leszek, ha
nem lelkész maradok, akinek fel
adata éppen a lelkészkollégák, a 
gyülekezetek missziói szolgálatának 
segítése. Ennek érdekében szeret
nék minél több gyülekezetbe eljut
ni. Vallom, hogy a misszió az egész 
egyház és benne az egyes gyüleke
zetek szívverése. Ha beteg a szív, 
veszélyben az egész test, ha gyenge 
a misszió, erőtlen az egész egyház 
szolgálata... így a misszió ügye a 
szó legszorosabb értelmében mind
annyiunk „szívügye” kell, hogy 
legyen...

Hol lesz a központja ennek az új 
munkaágnak?

A  cinkotai gyülekezet visszaka
pott, de használaton kívül lévő épü
letében kap helyet az Evangélikus 
Missziói Központ. Ez irodákat, rá
dióstúdiót, vendégszobát és szolgá
lati lakást foglal magában. Re
ménység szerint a hónap végén köl
tözhetünk be a jelentős finn és nor
vég segítséggel felújított épületbe. 
Itt lesz az Evangélikus Rádió
misszió és a Missziói Magazin szer

kesztősége is. Szeretnénk, ha a kü
lönböző miszsziói munkaágak igazi 
otthonra találnának Cinkotán. So
kat jelent számunkra, hogy még 
földrajzilag is gyülekezetközeiben 
maradhatunk, többek között 
Nagytarcsa szomszédságában, me
lyet a jövőben is szeretnénk „küldő 
Ányagyülekezetünknek” tekin
teni...

Melyek a legsürgetőbb missziói fel
adatok egyházunkban?

A Missziói Bizottság szeptemberi 
ülésén megvitattuk egyházunk 
evangélizáló és missziói munkájá
nak súlypontjait. Csak a legfonto
sabbakat említeném: az evangélizá
ció és misszió feladatának elvi, teo
lógiai tisztázása, lelkészevangélizá- 
ciók szervezése, munkatársképzés, 
gyülekezeteink missziói tudatának, 
felelősségének ébresztése, erősíté
se, a missziói szempontok erősítése 
médiaszolgálatunkban éppen úgy, 
mint a lelkészképzésben és az egy
házi oktatás minden területén stb. 
Rengeteg a tennivaló, a sürgető 
missziói kihívás. Csak Felülről jövő 
bölcsességgel, világossággal és erő
vel lehet megtalálni, merre indulva 
tölthetjük be ma hűségesen Urunk 
missziói parancsát.

Kérem a kedves Olvasókat is, 
hogy imádságaikkal, esetleges taná
csaikkal, javaslataikkal, leveleikkel 
segítsék induló új szolgálatomat. 
Előre is köszönök minden imádsá
got, minden sort, mely a misszió 
ügyében születik.

SZOMBAT
9.30 -  gyülekezés, énektanulás — 

Koczor Tamás
10.00 -  nyitó istentisztelet: „Őt hallgas

sátok!” -  D. Szebik Imre püspök 
az istentisztelet keretében 
Gáncs Péter, országos evangé
lizációs és missziói lelkész be
iktatása
közreműködik a nagytarcsai 
,Jub ilate” kórus

12.00 -  ebédszünet
13.30 -  bevezető előadás: A CSÚCSON 

-  „Uram, jó  nekünk itt len
nü n k...”
ifj. Cserháti Sándor

14.30 -  csoportmunka
16.00 -  csoportok beszámolója
16.30 -  ,yA kilenc kő” -  martíriumjáték a

pilisi ifjúság előadásában 
17.30- e s t i  áhítat: LEFELÉ... -  

„Keljetek fel, és ne féljetek!” — 
Szeverényi János

VASÁRNAP
9.00 -  Deák téri ifjúság szolgálata 
9.45 *- úrvacsorái előkészítő: A 

VÖLGYBEN -  „Mi miért nem 
tudtuk?” -  Ittzés István 

11.00- z á ró  istentisztelet úrvacsorá
val: „Hiszek, segíts hitetlensé
gemben!”-  Pintér Károly
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GYERMEKEKNEK A  F I A T A L O K N A K

Jézus mondja:
„Én vagyok a szőlőtő,
és az én Atyám a szőlősgazda...
Ahogy a szőlővessző
nem teremhet gyümölcsöt magától,
ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem,
ha nem m aradtok énbennem...
Én vagyok a szőlőtő, 
ti a szőlővesszők...
Az lesz az én Atyám dicsősége, 
hogy sok gyümölcsöt teremtek, 
és akkor a tanítványaim lesztek.

IGAZ MESÉK

A k i sokat m a rk o l...
Volt egyszer egy ember, akinek egy gazdag földesúr 

hatalmas nagy ajánlatot tett:
„Tied lehet az a terület, amit képes vagy napfelkel

tétől naplementéig körüljárni.”
A férfi nagy lelkesedéssel indult útnak, azzal a tu

dattal, hogy estére dúsgazdag földbirtokos lesz belő
le. Szedte a lábát, ahogy csak bírta. Útja gyönyörű tá
jakon vitt keresztül. Őrömmel nézett körül, azzal a 
gondolattal: „mindez az enyém lesz!” Amikor a déli 
harangszó hangját hallotta, egy pillanatra felmerült 
benne a gondolat, hogy vissza kellene fordulnia. De 
akkor meglátott még egy szép erdőt, amit minden
képpen meg akart szerezni. Az erdőn túl egy csodála
tos legelő látványa tárult elé. „Még ezt, no még ezt is” 
-  mondogatta magában.

Az esti harangszó hangját meghallotta, léleksza
kadva kezdett rohanni az indulási hely felé. De elké
sett. A nap már rég eltűnt a látóhatár alján, mikor ki
fulladva visszaért oda, ahonnan elindult. Erejét veszt
ve roskadt a földre, fáradtan, boldogtalanul, nincste
lenül.

H ÉTPRÓ BA 1.
Válaszd ki a betűrácsból a megadott szavakat! A 

maradék betűkből egy nagyon fontos üzenetet tud
hatsz meg. Ki jut eszedbe ezekről a szavakról?

MIDIAN, EGYIPTOM, CIPPÓRA, JETRO, 
MIRJAM, ARON, GOSEN, HÓREB, FÁRAÓ, NÍ
LUS, SARU, BOT.

A megfejtést a következő címre küldhetitek:
Füller Tímea, 7054 TENGELIC, Rákóczi u. 22!
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A büntetést azzal is súlyosbí
tották, hogy az elítéltnek 
meghajolva és övig m eztelen 
testtel kellett elviselni. A  zsi
dó törvény szerinti büntetés 

40-1, azaz 39 ütés volt szo
kásban, m ert a három  szíj 
egyenként 13 ütést, összesen 
pedig 39-et m ért a m egbünte- 

tettre.

K edves G y erek ek !
Újra elkezdődött hát az iskola. Alig-alig gondolunk 

a nyárra mostanában, pedig még csak most lett vége, 
és akár hiszitek, akár nem, m ár megint minden nap
pal közelebb kerülünk a következőhöz. Épp csak 
annyi idő van a két egymást követő nyár között, hogy 
egy jó  kis klubnak a tagjaivá lehessetek közben. Nos, 
remélem, most nagyon kíváncsivá tettelek bennete
ket. Nem akarok ám titkolózni, mindjárt elárulom a 

.,ré&?leteket i$,r
A jövő héttől minden második héten megjelenik 

majd egy-egy-rejtvény, ami felett „Hétpróba” lesz á 
cím. (Egyébként összesen 15 kéthét van hátra 
nyárig...) Aki ezekből a feladatokból hetet helyesen 
megfejt és beküld, az tagja lesz a Hétpróbás Klubnak. 
Igazolványt kap, és a további megfejtésekért m ár ab
ba gyűjtheti a pontokat. Tavasszal szeretnénk tartani 
majd egy Hétpróbás Klub találkozót, és a klubtagok 
közül egy szerencsés a következő nyáron ingyen jöhet 
hittanos táborba. Remélem, kedvet kaptatok velünk 
játszani! Sok kellemes percet, sikeres megfejtéseket, 
jó tanulást kívánok nektek! Leveleiteket nagyon vá
rom! Szeretettel:

Timi néni

A gyermekrovat készítői stábjának címe: 
Cselovszky Ferenc, 1052 Budapest, Deák tér 4.

„TUDOD-E”

hogy nézett k i egy korbács?
A róm aiak korbácsa, amilyen
nel Jézust is megkorbácsol
ták, néhány szál bőrszíjból ké
szült. Fa nyele volt, a szíjakon 
kis cink- vagy vasdarabkákkal.

Idén is, akár az elmúlt években 
augusztus végén kitört a „sziget
láz”. Sokan készültek erre a ren
dezvényre, persze mindenki más
képp. X hónapokkal ezelőtt ku- 
porgatta össze a jegyrevalót, Y 
megkereste bennfentes ismerőseit 
és tiszteletjegyet kért. A megszer
zett jegy persze kevés volt a bol
dogsághoz. X-nek és Y-nak még át 
kellett verekednie magát Z-n, K-n 
és B-n, akik szintén be akartak ju t
ni a Hajógyári-szigetre. A rende
zők feltették a karszalagot, és eme 
szent pillanattól kezdve a szabad
ság édes mámora várt X-re és Y-ra 
egy héten keresztül.

X és Y nem unatkoztak. Progra
mokban nem volt hiány. Koncer
tek tömkelegé, szabadegyetem,
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bábjátékos-találkozó, Afro-fesz- 
tivál, színház, mozi és Krisna tuda
tú hívők várták az érdeklődőket. X 
és Y egy csendes délutánon éppen 
sétálgattak a sziget „utcáin”, ami
kor egy buszra lettek figyelmesek: 
MEGHALLGAT-LAK. X és Y ér
deklődve szálltak fel a buszra. Fa
héjas teaillat, szamovár, Bibliák az 
asztalon -  ez várta őket. X és Y 
meglepődve leült és beszélgetni 
kezdett a buszon szolgálatot vég
zőkkel. X ráébredt, hogy katoli
kusnak keresztelték, Y pedig arra, 
hogy konfirmációja óta nem volt 
templomban.

Azon a héten sok X  és Y fo r
dult meg a buszban. De kik vol
tak  azok, akik a buszban voltak, 
akik o tt szolgáltak? írhatnék  sta

tisztikai adato t arról, hogy milyen 
felekezet hány százalékban kép
viseltette m agát, de nem  teszem. 
Zöm ében pünkösdiek, de voltak 
katolikusok, reform átusok, evan
gélikusok is. Az ö tle t persze a 
többségtől szárm azott. Hogy le
gyen a szigeten egy olyan hely, 
ahol Istenről, keresztyénségről 
lehet beszélgetni. A buszon kívül 
délutánonként egy felállított sá
torban előadásokat hallgathattak 
az érdeklődők. A  tém ák aktuáli
sak és érdekesek voltak. H ázas
ság előtti szex, evolúció, kábító
szer stb.

Jó volt ott lenni, szolgálni. Re
mélem, hogy X és Y is jól érezték 
magukat köztünk.

E. K

K irá n d u lá s  id ő b e n , té rb e n  -  d icső  e lő d ü n k  n yo m á b an
Szeptember 19-én iskolánk, a Nyír

egyházi Evangélikus Kossuth Lajos 
Gimnázium legjobb történész diákjai 
tanárainkkal indultunk egy nagy törté
nelmi személyiség, iskolánk névadójá
nak emlékhelyeire. Szép hagyomá
nyunk, hogy minden évben fölkeres
sük a szülőházat, de az idén, születésé
nek 195. évfordulóján is méltó módon 
kívántunk emlékezni.

Az utazáskor megszokott kellemes 
légkör most valami különös, történel
mi hangulatot kapott. A verőfényes 
táj, az őszi pompában tündöklő fák 
festői hátteret nyújtottak a kötetlen 
történelmi beszélgetés kibontakozásá
hoz.

Mi, felsősök örömmel tapasztaljuk 
meg, hogy a legifjabb, következő gene
ráció is tisztában van az 1848-as ese
mények jelentőségével, és sokan merí
tünk erőt Kossuth Lajos hivatástuda
tából.

Első állomásunk Tállya. Ez a törté
nelmi település, mely -  sajnos -  az 
utóbbi évszázad során elveszítette kör
nyékbeli vezető szerepét, rendkívül 
meghatározó volt Kossuth életében: itt 
keresztelték evangélikus vallásúvá.

Az 1802-es szertartás jelentősége 
abban rejlik, hogy Kossuth ettől kezd
ve hithű vallásos nevelésben részesült, 
mely meghatározta világszemléletét, 
Istenhez és emberekhez való viszonyát 
-  egyszóval az életét. Innen, a protes
táns hittudatból merített erőt a harc 
nehézségeiben és a reformokért való 
küzdelemben. Vezetőnk a kis temp
lomban minden relikviát megmuta
tott. Őszinte örömmel hallgattuk be
számolóját a nemrég restaurált temp
lom történetéről, a helyi gyülekezet ál
dozatkészségéről a templom renoválá
sa és fenntartása érdekében.

Meghatottan álltuk körül a keresz
telő medencét, ahol egykor Kossuth 
Lajos nyerte el a keresztség szentségét. 
A felújított orgona zengő hangjainál 
képzeletünkben idéztük fel az egykori 
ünnepélyes pillanatokat. Monokra ér
kezve az emlékmúzeumot kerestük fel. 
A szépen felújított és rendben tartott

szülőház homlokzatán megkoszorúz
tuk az emléktáblát. A gondozott udvar 
szökőkútját megcsodálva beléptünk a 
„szentélybe”.

Az előszobában festmény köszönt: 
névadónk arcképe. A következő terem 
a gyermekkor emlékeit őrzi. Itt talál
juk a keresztelő pohár hű mását, az 
eredetit a Budapesti Evangélikus Mú
zeum őrzi. íróasztal, komód, a ház 
tervrajza -  mind Kossuth keze érinté
sével. Képek, fotók a családtagokról: 
mind-mind a diákok történelmi tudás
vágyát elégíti ki. Itt áll a családi zongo
ra eredeti bútorok társaságában. Ko
rabeli emlékiratok tárlókban, falakon

a diákkorból. A következő terem ízelí
tőt ad a korabeli női, illetve férfivise
letről. Az utolsó a száműzetés éveinek 
gazdag információs anyagát tálja 
elénk: Amerika, Turin, a száműzetés 
nyomasztó keserűsége.

A  mély benyomásokból bontakoztak 
ki a hazáig tartó beszélgetések a magyar
ság felelősségvállalásáról, gondolja és 
vállalja tetteit, szembe tud nézni jelené
vel, és nem riad meg a feladattól, hogy 
népét felvirágoztassa -  az igazi keresz
tyén erkölcsiség nevében.

Pálfy István 
4/12. a

Lukátsi Vilma

Istennek adott hegedű
A fényes égen fecske villan: 
övé a lég, a végtelen.
A repülés azt jelenti:
-  Köszönöm a tért, Istenem!

A napsütötte kavicsok közt 
parányi gyík. Már nem is látod.
Fürge mozgása azt jelenti:
-  Isten gondol rám! -  Megcsodálod?

És azt hiszed, hogy az az Isten, 
aki a gyíknak enni ad, 
tán megfeledkezik terólad, 
s holnapra nem jut jó falat?

Vagy azt hiszed, Aki a fecske 
repdeső szárnycsapását méri, 
ne tudná azt, mi a te vágyad?
-  Még nem is kérted, már kiméri.

És többet ád, értékesebbet, 
gyöngyszemeket -  kavics helyett!
Nem érzed mégsem, hogy az Isten 
téged milyen nagyon szeret?

-  Nem próbálod a hála hangját? 
(Rossz hangszeren recseg a húr.) 
Nehezen nyílik arra ajkad:
„Mindeddig segített az Úr!”

-  Ne szólj hát! Hálaadás helyett 
add Istennek a hangszered!
Ha az Ő ujja játszik rajta, 
a hangját meg sem ismered!

Az Ő kezében -  nézd -  mivé lett 
a szakadt húrú hegedű.
Ha Isten Lelke a vonója,
-  hallod a hangját? -  gyönyörű!

-  Köszönöm jó Atyám, a reggelt!
-  Köszönöm, hogy dolgozhatok.
-  Köszönöm a jó egészséget,
Tetőled csak jót kaphatok!

Ha betegség is -  légy áldott érte, 
mert Tőled jő a gyógyulás!
A gondjaim kezedbe tettem,
Te tudod vinni, senki más!

Köszönöm, hogy szüleim vannak, 
s légy áldott, ha már nincsenek! 
Tenálad vagyok mindig otthon,
Nem vagyok árva, bús gyerek!

-  Köszönöm, hogy szabad szeretnem! 
És köszönöm azt, ami fájt!
-  Köszönöm a fényt az égen, 
s köszönöm a ködös homályt!

És köszönöm az őszi erdőt!
És köszönöm, hogy van szemem!
Hogy sok bűnömön keresztül 
mégis csak látlak, Istenem!

S köszönöm Őt, a legdrágábbat, 
a váltságdíj lefizetőt!
S azt, hogy „az én Megváltóm él, 
s porom felett meglátom Őt.”

EGY HASZNOS TÁJÉKOZTATÓ ÍRÁS Tartsd magadnál
A z  Ökumenikus Tanulmányi Központ kiadásában 

megjelent a 15. füzet: „Zsidóság, kereszténység, isz
lám közös etikai tanításai” címmel. A három nagy vi
lágvallás etikai tanításának egymás mellé állítása ma 
különösen izgalmas olvasmány. Fontos a három 
együtt látásában az, hogy „bizonyos értelemben közös 
gyökerekről beszélhetünk; mindhárom egyistenhívő 
(monoteista), és azt vallja magáról, hogy Ábrahám, 
Izsák, Jákob Istenében hisz. Híveiket ezért szokták 
Ábrahám gyermekeinek is nevezni.”

A füzet nagyobbik részét teszi ki a három vallás be
mutatása. Ez azért dicséretes és jó  dolog, mert ma-
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^  ÖKUMENIKUS
TANULMÁNYI FÜZETEK
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ZSIDÓSÁG
KERESZTÉNYSÉG

ISZLÁM
KÖZÖS ETIKAI TANÍTÁSAI

napság vallási kérdésekben erős tájékozatlanság mu
tatkozik és elég gyakori a félre tájékozottság, mert 
csak hallomásból és nem az alapokból ismerjük egy
mást.

A megismerés után érdemes figyelni arra -  amit 
gyakran elfelejtenek sokan - ,  hogy a három vallásnak 
vannak érintkezési pontjai is! Ahhoz, hogy a jövőben 
erősödhessen a párbeszéd e három között, feltétlenül 
hasznos ezen érintkezési pontok megismerése, és ehr 
hez segít az, hogy mindháromnak van ún. „szent 
könyve”, és ezekben hasonló, de nem mindig egyér
telmű történetek találhatók. A következő fejezetben 
a három vallás azonos és eltérő vonásait vizsgálják 
meg. A vizsgálat eredményeként két tanulságot von
nak le: A harmadik évezred küszöbére a keresztény
ség megszűnt egyeduralkodó vallás lenni, és a fehér
keresztény Európa egy színesebb és vallásilag is 
összetettebb térséggé kezd átalakulni.

Rövid összefoglalást kapunk a három között már 
eddig folytatott párbeszédek eredményeiről, és arról, 
hogy lehetséges-e a három nagy vallás ökumenikus 
kapcsolatairól beszélni?

A füzet függelékeiben a magyar kereszténységnek 
az iszlámmal való találkozásáról olvashatunk és tájé
koztatást is kapunk e téma további irodalmáról.

Érdemes végiggondolni a felvetett témát, hiszen az 
emberiség előtt álló nagy erkölcsi feladatok megoldá
sában nem közömbös az, hogy a keresztény egység 
mellett lesz-e módja egymás megismerésének, előíté
letek felszámolásának, a megbékélésnek és nagy er
kölcsi feladatok közös megoldásának. A Balkánon 
nem olyan régen lezajlott háborús események sürge
tik ezt a közös megoldás felé fordulást és mielőbbi 
pozitív lépéseket.

A  füzet megrendelhető az Ökumenikus Tanulmá
nyi Központnál, 1114 Budapest, Bocskai u. 15. Kap
ható a Sajtóosztály könyvesboltjában is.

T.

A  cím egy hiánypótló kiadvány címe, melyet a Ma
gyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa adott ki. 
„Vallási kifejezések zsebszótára” az alcíme és ebből 
megtudhatjuk, hogy vallási, egyházi kifejezések értel
mezése, megmagyarázása céljából szerkesztették.

Nagyszerű segédkönyv írással foglalkozóknak. 
Gyakran bosszankodunk újságcikkeket olvasva és lát
va, hogyan keverik össze a különböző felekezetekre 
jellemző kifejezéseket. Amikor protestánsok tartanak 
misét, egyháznak mondják a zsidó felekezetet, sőt a 
nem keresztyén vallások közösségeit is. Vallási szó- 
használatban számtalan idegen nyelvű kifejezést is

rossz helyesírással 
(ökumenikus he
lyett ökonomikus 
stb.) elírnak, értel
müket is megvál
toztatva.

Valóban hiány
pótló ez a kis 
könyvecske. Jó ö t
let valósult meg 
ennek kiadásával, 
mely sokak számá
ra  hasznos. A  szó
tár felöleli a római 
és görög katolikus, 
az ortodox, a kü
lönböző protes
táns egyházak ki
fejezéseit, sőt -  
mivel hazánkban 
is m ár erősen el
terjedt iszlám ha

használnak, melyeket sokszoi

TARTSD
MAGADNÁL!

Vallási kifejezések zsebszótára
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A MAGYARORSZAGI EGYHAZAK 
ÖKUMENIKUS TANÁCSA KIAQASA

BUDAPEST. 1997

és  a  Magyarok V ilágszövetsége védnöksége alatt 
1997. október 17-én es te  7 órakor bem utatja

ILLYÉS GYULA

s 4  Á itfiU tc
D rám a 2TÓszben, 4 képben  

Szereplők:

Teleki L á s z ló ........................

Orczy Istvánná.....................
Karlovitz.................................
C renneville............................
Vay M iklós..........................
özvegy Batthyány Lajosné
Ferenc J ó z s e f .....................
Tisza K álm án........................
Podmaniczky Frigyes
Vaszary Kolos p a p ..............
M árton ...................................

. . BITSKEY TIBOR ttu m tm
HatmmmOttu

. ANTAL ANETTA

. .  s Ar o s i  g Ab o r  

. .  HORvAtH FERENC 

. .  VALKAY PÁL 

. .  BORBATH OTTILIA 

. .  O. SZABÓ ISTVÁN 

. .  IMRE ISTVÁN 

. .  KATONA ZOLTÁN 

. .  GALGÓCZY IMRE 

. .  MEDVE JÓZSEF

Történik i860-, 61-ben

Díszlet- és  jelmeztervező: HUROS ANNA MÁRIA 
Asszisztens: LÉTÁY KLÁRI

Rendező:
Udvaros Béla

További előadások: Október 18,19,25,26-án -  november O 23,30-án -  december 7-én 
mindig délután 4 órakor

Jmgyak válthatók: A DUNA PALOTA logypónztúróoan (1»T 2754) 
i t  m Színházak Központi Jegyirodájában (1120000. 112-0000) A ndrá tty  ui

tások m űködnek -  az iszlám kifejezések is helyet 
kaptak.

Köszönet érte a szerkesztőnek, dr. Tóth Károly püs
pöknek, Brückner Ákos Előd (róm ai katolikus), dr. 
Hafenscher Károly (evangélikus) és dr. Schweitzer Jó
zsef (izraelita) lektoroknak. A  szótár az Ökumenikus 
Tanulmányi Központ gondozásában jelent meg.

(Kapható a Sajtóosztály könyvesboltjában. Ára 
280,- Ft.)

T.
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ÉLET A MEGIGAZULÁS ÚTJÁN
Beszám oló a lipcsei „Kirchentag”-ról

egy időben folytuk, ki-ki maga választ-

Ebben az esztendőben a grazi öku
menikus találkozó miatt háttérbe szo
rult sajtónkban a Németországban két
évente megrendezendő német evangé
likus találkozó. Mivel magyarok is részt 
vettek ezen -  elsősorban testvér
gyülekezeti szinten ha némi késéssel 
is, de érdemes róla írni.

1997. június 18-22. között rendez
ték meg Lipcsében a 27. Német Evan
gélikus Egyházi Napok rendezvényso
rozatot. Erre az alkalomra 64 ország
ból 110-115 ezer ember érkezett a vá
rosba, és vett részt a különböző prog- 
ramokon.A rendezvények három fő 
helyszínen folytak. Lipcse belvárosa 
mellett az elmúlt politikai rendszer
ben épült régi vásárterület, és a XXI. 
századot idéző új vásárterület fogadta 
a látogatókat. Ez utóbbi adott helyet 
annak a kiállításnak és vásárnak, me
lyen a világ különböző részeiről érke
zett egyházak, egyházi és civil szerve
zetek, testi és szellemi fogyatékosok 
érdekvédelmi szervezetei mellett 
megtalálhattuk a környezetvédelem 
képviselőit éppúgy, mint az egészsé
ges táplálkozást hirdető kiállítókat.

Hazánkat a Magyar Ökumenikus 
Szeretetszolgálat képviselte, mely saját 
standon mutatta be tevékenységét. A 
további programok minden helyszínen

háttá ki -  egy prospektus alapjan -, 
melyiken kíván részt venni. Az ajánlat
ban szerepeltek beszélgetések, konzul

tációk magas beosztású egyházi és tár
sadalmi vezetők részvételével az előre 
meghirdetett témákban. Lipcse temp
lomaiban istentiszteleteket tartottak. 
A zenei programok és koncertek szin
te szünet nélkül folytak. Nemcsak a fő 
helyszíneken, hanem Lipcse utcáin, te
rein és minden arra alkalmas helyen.

Az egyházi napok csúcspontját záró 
istentisztelet jelentette. A városban 
található Németország egyik legna
gyobb stadionja, s bár napjainkban 
zárva tartják, erre az alkalomra zsúfo
lásig megtelt. 6000 rézfúvós működött 
közre, s 90 ezren éltek az úrvacsora le
hetőségével.

Az egész rendezvénysorozat mére
teit jól tükrözi, hogy a látogatók útba
igazítását és kiszolgálását 30 ezer ön
kéntes segítette, a költségvetés pedig 
elérte a 19,3 millió német márkát, 
amely alatta maradt a tervezettnek. A 
28. Német Evangélikus Egyházi Na
pok rendezvényeit 1999-ben Stuttgart 
fogadja, reménység szerint újra sok 
magyar résztvevővel.

Tama Péter 
Uraiújfalu

Az Aszódi Petőfi Evangélikus 
Gimnázium felszenteléséről és tan
évnyitójáról már hírt adtunk, de egy 
cikk keretében nem fért be minden, 
amit meg kell említenünk erről az 
építkezésről, mely valóban egyhá
zunk legnagyobb beruházása volt az 
utóbbi években.

Az építés szükségéről már el
mondtuk, hogy a tárcaközi bizottság 
határozata értelmében került rá a 
sor. Akkor még Lukáts M iklós volt a 
bizottság elnöke, ő segített ahhoz, 
hogy a határozat megvalósulhasson. 
Előkészítő és tervezési programot 
összeállító testületben H arm ati Béla 
püspök, Frenkl Róbert országos fel
ügyelő, Sólyom  Jenő  déli kerületi fel
ügyelő, Detre János esperes és Roncz

Országos Iroda vezetője, Szemerei 
Zoltán  hivatalánál fogva volt segítő
je az egész építkezés lebonyolításá
nak.

Nagy teher és felelősség hárult az 
Építési Osztályra, Inotayné, Lukáts 
Judit és H elfrich Péter feladata volt, 
hogy a létesítési eljárás szaksze
rűen, ésszerű takarékossággal, jó 
szakemberek bevonásával szerve
ződjön.

A tervezést Nagy Tamás Ybl-díjas 
építész végezte az AXIS Építész Iro
da közreműködésével. A terveket az 
Építési-, az Egyházművészeti Bizott
ság és az Országos Presbitérium bí
rálta el. Nagy Tamás az épületet ter
mészetes anyagokból, agyagból ége

tett téglából, fából, nemes egyszerű
séggel formálta. Építőművészi és 
műszaki munkáját egyházunk iránti 
elkötelezettséggel végezte, és állan
dó jelenlétével biztosította az építés 
színvonalát. A tervezésben munka
társai voltak Lovas Pál belsőépítész, 
Nagy András statikus, Falusi László, 
Kovács Gyula, A nta l Tibor épületgé
pészek, Dorogi Károly elektromos 
tervező és Szefcsik József konyha
technológus. A kertet és környezetet 
Herczeg Agnes tervezte.

Az ÉGSZI-SENIOR Kutató és 
Szervező Kft. végezte a lebonyolítást 
és műszaki ellenőrzést, Horváth Péter 
és Saád András igazgatók vezetésé
vel Baloghné Goy Krisztina mint té
mafelelős, naponkénti jelenlétével

volt alappillére az építkezésnek. A 
kiírt pályázaton 22 vállalkozó közül a 
legkedvezőbb ajánlatot a DUTIS- 
COLA Kft. adta, Füzesi Pál igazgató 
által. A főmérnök Koncsag Kornél, 
építésvezető Füzesi Gábor volt. Az 
építkezésen átlagosan 60-160-an dol
goztak naponta.

Az épület teljes alapterülete 7540 m2. 
A bekerülési költség 453 millió forint 
+ ÁFA. Eszerint egy négyzetméter 
költsége 60 000,- Ft/m2, ami igen 
kedvező. (Hasonló építkezéseknél 
gyakori a 80 000-100 000,- Ft/m2.)

A felsoroltak: tervezők, építők, 
műszaki ellenőrök tudásukkal és 
munkájukkal járultak hozzá, hogy ez 
az igényes épület létrejöjjön. Köszö
net érte!

Egy beruházás története
Béla igazgató működött közre. Az

M IR E  VALÓ, H A ÜRES??? Ökum enikus istentisztelet Révfülöpön
Ha nincs benne semmi, semmire 

sem való. Vagy dísznek jó? Igen, ha az 
nem egy épület. Mert a ház, lakatlanul, 
csak romlik.

így áll a gyúrói lelkészlakás; mert 
nincs lakója. Mégis megtelt Élettel, 
mert két hétre bábosok vették birtok
ba, Lovas Zsuzsa vezetésével.

Heti váltásban 20-25-en élvezhették 
a sokszobás, nagy ház védelmét, nagy 
kertjét, és patakkai-tóval övezett kirán
dulóhelyeit.

Idei táborozásuk még elmélyültebb 
élményt nyújthatott, mert a szakmai 
tudást és elhivatottságot Pernekiné Ildi
kó óvó néni is képviselte. O foglalko
zott a „kicsik” segítésével, buzdításá
val. Ragadós ujjacskák célirányos ra- 
kosgatása, képtelen ötletek életképes 
megvalósítása Őrá várt, a történetszö
vés szálainak rendezéséig.

De nagy szükség volt Simonfay Feri 
bácsi problémaegyengető, lelkigondo
zói tevékenységére is. Viszály, kötöz- 
ködés még elmérgesedés előtt simult

el a jelenlétében. Áldott csend volt kö
rülötte, még hogyha akadozva olvasta 
is fel a kisiskolás a napi Igét, imádsá
got.

A gyermekek az életkoroknak meg
felelő szinten, két csoportban dolgoz
ták fel első héten a Dávid és Góliát, Az 
irgalmas samaritánus, József majd Jó
nás történetét. Második héten jézusi 
példázatokkal: Magvető, Nagy vacsora, 
Gazdag és Lázár, Tékozló fiú történe
tének megvalósítását tűzte ki célul Lo
vas Zsuzsa, aki természetesen valláspe
dagógiai célzatú beszélgetéseket is 
folytatott a hozzá^vonzódókkal.

Köszönjük az Élet Urának, hogy két 
hétre megelevenítette a kihaltnak lát
szó parókiát. Kérjük, hogy Lelkét 
árassza ki a táborból hazatérőkre, hogy 
amit az Ezékiel Evangélikus Bábszín
ház bábcsoportja az Ó nevében elkez
dett és a Templomi Bábosok között 
már sikeresen végez, segítse továbbra 
is, mindnyájunk épülésére.

Hesp Edéné

Államalapító Szent István kirá
lyunk ünnepének előestéjén öku
menikus istentiszteletre került sor 
a révfülöpi evangélikus-reformá
tus tem plom ban. Emelte az ese
mény súlyát, rangját az is, hogy a 
szertartáson képviseltette magát a 
település önkormányzata is, élén 
dr. Mihovics István polgárm ester
rel.

Csak elismerés illetheti a nagy
szerű szervezésért a három  helyi 
lelkipásztort, úgymint Facsar Sán
dor róm ai katolikus plébánost, 
Molnár Csaba reform átus és Ri- 
czinger József evangélikus lelkészt, 
m ert teljes egységet prezentálva si
került egy gyülekezetbe terelni I  
ha csak rövid időre is -  Krisztus 
népét. A  gyülekezet által énekelt 
három  egyházi ének is, kidom bo
rítva a felekezeti egyenjogúságot, 
három  helyről került válogatásra:

Az Európai Unió bővítése együtt kell, hogy járjon az
Európai Unió mélyítésével

Ö kum enikus nyilatkozat az Európai Unió bővítése tárgyában

Az Európai Egyház és Társadalom  
Ö kum enikus Bizottság szeptember
13-16. között Antwerpenben tartot
ta évi rendes Közgyűlését. A 60 
résztvevő 16 országból érkezett. A 
Magyarországi Egyházak Ökumeni
kus Tanácsába tömörült egyházak és 
szervezetek képviseletében dr. Bóna 
Zoltán főtitkár, -  aki tagja az Euró
pai Ökumenikus Bizottság elnöksé
gének is -  vett részt. A Közgyűlés az 
Európai Unió bővítésének kérdésé
vel foglalkozott, s e témát illetően az 
alábbi nyilatkozatot fogadta el.

Az Európai Egyház és Társadalom 
Ökumenikus Bizottság 

megerősíti elkötelezettségét 
az Európai Unió bővítésének folya

mata mellett.

Ez összhangban van az Unió ala
pító iratainak szellemével, amely 
„Európa népei között egy folyama
tos közeledést” tűz ki célul, a nemze
tek közötti valóságos béke elősegíté
sében, és a tagországai között na
gyobb szolidaritás megteremtésében.

Hisszük, hogy e szellemiséget úgy 
kell értenünk, mint ami közelebb 
hozza Kelet- és Nyugat-, Észak- és 
Dél-Európa népeit, és hogy ezt a 
modellt alkalmazni lehet az Éurópai 
Unió szomszédaihoz és a világ többi 
régiójához fűződő kapcsolatában is.

Elismerjük I  mint az Európai 
Unió és a felvételre váró országok 
egyházainak képviselői -  a bővítéssel 
járó nehézségeket, különös tekintet
tel a gazdaságra, társadalmi összefo
gásra, környezetvédelemre, bizton
ságra, kultúrára és vallásra.

. Ázt is elismerjük, hogy bármilyen 
lépés történik a bővítés irányában,

annak pozitív és negatív következ
ményei lesznek mind az Európai 
Unió országaira, mind pedig azokra, 
akik még kívül vannak.

Az Európai Unió bővítése együtt 
kell, hogy járjon az Európai Unió 
mélyítésével, amely a részvételnek és 
a partneri kapcsolatnak növekvő lel- 
kületét követeli meg:

1. Az embereknek magukévá kell 
tenni a tervezetet. A maastrichti 
egyezmény ratifikálásának folyama
tából és az európaiság gondolata 
iránti széles körű antipátiából szár
mazó tanulságot szem előtt kell tar
tani a bővítés folyamatában.

2. A piac bővítése azt kell, hogy 
eredményezze, hogy Európa gazda
sági életében több lehetőséggel és 
nagyobb változatossággal lehessen 
részt venni. Ennek kihívást kell jelen
tenie az uralkodó modell számára, 
amely gyakorlatilag társadalmi kire
kesztéshez, kulturális uniformitáshoz 
és környezeti leépüléshez vezet.

3. A bővítésnek a kölcsönös biz
tonságérzet növekedését is szolgál
nia kell Európában, hiszen ahogy 
Vaclav Havel mondta -  „Ha a Nyu
gat nem stabilizálja a Keletet, a Ke
let fogja destabilizálni a Nyugatot.” 
Ez a biztonságnak egy olyan modell-

200 éves temploma jubileumán
a SURDI EVANGÉLIKUS 

GYÜLEKEZET 
1997. október 12-én, vasárnap 

de. 10 órakor 
ünnepi istentiszteleten 

emlékezik és ad hálát Istennek. 
Igét hirdet:

D. dr. Harmati Béla püspök. 
Szeretettel várják az érdeklődőket.

jét várja, amely bizalomépítésre, 
konfliktusmegelőzésre és békéltető 
szolgálatra épít sokkal inkább, mint 
katonai erőre.

4. A kulturális és vallási sokféleség 
egy szélesedő Európai Unióban úgy 
tekintendő, mint a gazdagságnak a 
forrása, és mint ami egyensúlyozza a 
jelenlegi nacionalizmus, rasszizmus, 
idegengyűlölet és fundamentalizmus 
tendenciáit.

Hisszük, hogy a bővítés elősegíti 
egy olyan széles ölelésű közösség ki
alakulásának lehetőségét, ahol a tár
sadalomból kiszorultak megerősítést 
nyernek, az elnémítottakra újra fi
gyelnek, és az emberi jogokat tiszte
letben tartják.

Hisszük továbbá, hogy miközben 
egy igazságosabb és békésebb világ
rend érdekében dolgozunk, az euró
pai tapasztalat és európai eredmé
nyek mintegy modellként segítségére 
lehetnek a nemzetek közötti kapcso
latok alakulása számára is.

Valljuk, hogy az Európai Unió és 
annak elődei, az Európai Közösségek 
megalakulásuktól kezdve a bővülés
nek egy állandó folyamatában vannak. 
Tehát bármi is történhet a közeljövő
ben, a bővítés lehetőségének nyitott
nak kell maradnia. B. Z.

SZEPETNEKEN
október 12-én, vasárnap 

du. 4 órakor hálaadó istentisztelet 
keretében szenteli fel 

az új gyülekezeti termet
D. dr. Harmati Béla püspök.

Az ünnepre szeretettel várják 
az érdeklődőket.

valamennyi felekezet adott egy- 
egy éneket, melyek éneklésére a 
legteljesebb ökum ené jegyében 
került sor. A  hívek, függetlenül fe
lekezeti hovatartozásuktól, az egy 
Krisztusban való szilárd hittel fog
ták egymás kezét a szó átvitt és va
lós értelm ében egyaránt.

Ez az a pont, ahol eszébe ju t az 
em bernek a grazi II. Európai Ö ku
menikus Nagygyűlés, és annak le
folyása, m ondhatni végkicsengése. 
Egyházunk püspöke D. Szebik Im 
re igen színvonalas vezércikkben 
fejtette ki gondolatait a Nagy
gyűlés által felszínre hozott akadá
lyokról, de az eredm ényekről is 
ezeken a hasábokon. Feltétlenül 
elgondolkodtató: ami megy, mű
ködik „kicsiben”, az m iért olyan 
„döcögőS” kontinensnyi m éretek
ben. Talán az évszázados bizalmat
lanság, a másik nem kellő ismere
te, a túlzott presztízs-féltés az 
oka? Egy község távlatában az em 
berek többnyire személyesen is
merik egymást, függetlenül attól, 
ki melyik egyház híve, s ilyen 
perspektívában talán  több a biza
lom, elenyésző a presztízs fél
té se ... Az ism erős tanár, boltos, 
technikus, úgy látszik ebben a 
kérdéskörben is jobban m egérti 
egymást. Talán több em berközeli 
találkozóra lenne szükség, s akkor 
-  esetleg -  az egyházak eredm é
nyesebben tudnának  az igazi, nagy 
ökum ené érdekében  szót érten i 
egymással.

„Kicsiben” a fent idézett cikk
ben felvetettek szinte teljesen 
megvalósulni látszanak már. Leg
alábbis Révfülöpön, augusztus 19- 
én este, a közös istentiszteleten, 
melynek áh íta tá t em elte a szertar
táshoz kapcsolódó hangverseny 
Hajnóczy Júlia és Zsuzsanna m ű
vésznők előadásában.

Bár adná az Úr, hogy minél több 
ilyen ökum enikus istentiszteletre 
kerüljön sor!

Révfülöp ezen az estén követen
dő példát m utatott!

Dr. Galli István

A Sajtóosztály kiadásában 
megjelent

fir. Pósfay György:
„A földön élő egész egyház” 

című könyve.

Bemutatása 1997. október 13-án, 
hétfőn du. fél 5 órakor lesz a 
Könyvesboltban (Üllői út 24.)

Bemutatja: D. dr. Harmati Béla 
püspök

és a könyv szerzője.

Minden érdeklődőt szeretettel 
várnak.

A tízparancsolat, amely lényegé
ben egyformán m aradt ránk 2 Mó
zes 20-ban és 5 Mózes 5-ben, már a 
középkorban az ifjúság kate- 
chetikai oktatásának tárgya volt. 
M ár a középkorban voltak rímek
be szedett magyarázatai a tízpa
rancsolatnak, énekes formában. 
Ilyen énekeket találunk egy mün
cheni kéziratban (12-13. sz.) és egy 
lipcsei kéziratban (13—14. sz.). 
Ezek a tízparancsolat szövegének 
szó szerinti közlései rímes formában.

A  középkori gyakorlatnak meg
felelően prédikált Luther a Passió 
időszak heteiben a tízparancsolat
ról. 1524-ben két tízparancsolat
éneket írt. Énekeskönyvünkben a 
hosszabbik ének található. Ez 
minden parancsolathoz rövid ma
gyarázatot ad.

Luther teológiájának megfelel 
az, hogy a két összefoglaló záró
vers szerint a parancsolatok célja,

Ez a szent 
tízparancsolat 
(433. ének)

hogy az em bert a bűnismeretre és 
Isten kegyelmének kívánságára el
juttassák. Tíz parancs. Azért nyer
ted mind, Hogy megismerhesd bű
neid, S jól megtanuld, miképp le
het az Ú rnak kedves életed. Szánj 
meg Urunk!

A Krisztus segítsen minket, Ki 
nékünk Közbenjárónk lett! M ert 
nélküle bárm it teszünk, H alált é r
demiünk s elveszünk Szánj meg 
Urunk!

Szinte azt m ondhatná az ember, 
hogy az utolsó vers, mintegy „csat
tanója” az éneknek, amennyiben 
Krisztusra m utat, hogy csak az Ő 
közbenjárása segíthet rajtunk.

Énekünkhöz Luther egy akkori
ban népszerű dallamot alkalma
zott. Minden bizonnyal azért is, 
m ert így könnyen énekelhető és a 
gyülekezet is könnyebben meg 
tudta jegyezni.

Gáncs Aladár

A  NAT-ról -  Szárszón
A BÉG igazgatójának, dr. Nánai 

Lászlónak a kezdeményezésére egy 
iskolák közötti, nem szokványos ta
lálkozóra került sor szeptember 
12-14-én Balatonszárszón. Az evan
gélikus egyház történelmi atmoszfé- 
rájú üdülőjében szakmai tanácskozá
son vettek részt azok az iskolák, 
amelyek dr. Nánai László meghívását 
elfogadták: a győri Evangélikus 
Gimnázium, Általános Iskola és 
Óvoda, a pesti Deák téri az aszódi 
Evangélikus Petőfi Gimnázium és 
természetesen a vendéglátó házigaz
dák, a BÉG tanárai.

E  találkozó legfőbb célja az volt, 
hogy közös erővel lássanak neki a 
helyi tantervek és pedagógiai progra
mok elkészítésének. Ennek érdeké
ben a békéscsabaiak számítógépe
ket, fénymásolójukat, nyomtatójukat 
és a NÁT-tal kapcsolatos összes do
kumentumaikat is magukkal vittek, 
hogy az elkészült anyagot megfelelő 
formában önthessék.

Az összejövetelt megtisztelte jelen
létével Schulek Mátyás az Evangélikus 
Pedagógiai Központ elnöke, valamint 
M ihály Zoltánná, az evangélikus egy
ház oktatási osztályának vezetője.

Minden tantárgy alkalmi munka- 
közössége ismertette elképzeléseit a 
helyi tantervvel kapcsolatban, majd 
termékeny vita, a nézetek közelítése 
következett. További kételyek is fel
merültek, hiszen még sok a nyitott 
kérdés a NAT-tal kapcsolatban, de a 
tanácskozás eljutott oda, hogy egyes 
tárgyakból egészen, más tárgyakból 
majdnem elkészülnek a tantervek. 
A részt vevő felek mind nagyon 
hasznosnak vélték a találkozót, 
mely a közös munkán kívül arra is jó 
volt, hogy a különböző iskolák pe
dagógusai megismerkedjenek egy
mással!

Úgy érezzük, hogy ilyen találko
zókra a jövőben gyakrabban kellene 
sort keríteni, s nemcsak a NAT ürü
gyén.

A kis csoporthoz az időjárás is ke
gyes volt: a csodálatos nyárvégi nap
sütésben még 'fürödhettek egyet a 
Balatonban.

A konferencia vasárnap délelőtt 
közös istentisztelettel ért véget a 
M akovecz Imre tervezte, és a finn 
Oulu város építtette csodálatos sió
foki templomban.

Somi Éva

M úzeumi híradó
1997/1.

Ez a híradó az Evangélikus Orszá
gos Múzeum működésének az 1997. év 
első felére, tehát 1997. január 1-jétől 
június 30-ig terjedő időre vonatkozik. 
Ebben a félévben a statisztikai kimuta
tás szerint a múzeumnak összesen 1529 
látogatója volt, 30 országból. Hazánk
ból 952, külföldről 577. A legtöbben 
Németországból (253), az Amerikai 
Egyesült Államokból (103), Kanadá
ból (37), Svájcból (26), Finnországból 
(18), Ausztriából (16), Oroszországból 
(15), Dániából (10) jöttek, 10-nél ki
sebb létszámban pedig több más or
szágból.

Még a múlt évben, a honfoglalás 
1100 éves jubileuma alkalmával meg
hirdetett Evangélikus hagyományőrzés 
című pályázatra beérkezett pályamun
kák eredményhirdetése és a díjkiosztás 
1997. március 15-én volt a múzeum
ban. Erről lapunkban beszámoló jelent 
meg.

A vendégkönyv beírásai figyelemre, 
elismerésre és dicséretre méltó jelen
ségekről tanúskodnak: Elég sokan ér
deklődtek a „ Thököly Imre és kora ” cí
mű kiállítás iránt. Egyik látogató sze
rint „hézagpótló” az. Másik látogató 
pedig azt írja: „Kis mérete ellenére na
gyon szakszerű, szép kiállítású a Thö
köly Imre emlékére rendezett anyag. 
Egy nem eléggé ismert viharos, ellent
mondásokkal és megpróbáltatásokkal 
teli korszakról nyújt a látogatónak a 
valóságnak megfelelő képet és törté
nelmi felvilágosítást. Ezért a tanuló ifjú
ságnak igen hasznos lenne e kiállítás 
megtekintése."

A budavári gyülekezet egyik laikus 
hitoktatója, mint az előző években, az 
idén is elhozta hittanos csoportját; a 
sámsonházi, a szombathelyi és 
nagykanizsa-sandi gyülekezetek kon
firmandusai és hittanosai lelkészeik kí
séretével nézték meg a múzeumot. A 
Deák téri Evangélikus Gimnázium V. 
osztályos tanulói tanárnőjükkel 2 cso
portban múzeumi órát tartottak, és az 
egyházi célra készített textíliákat tanul
mányozták. A budapesti szlovák gim
názium 50 diákja is megtekintette a 
múzeumot, 5 tanár és a hitoktató-lel
kész vezetésével. Itt járt a ménfőcsana- 
ki Petőfi Sándor Általános Iskola 39 
tanulója és az ELTE népművelői sza
kos hallgatóinak egy csoportja is.

Harmad- és negyedéves teológusa
inknak tanulmányi szempontból aján
latos volt a múzeumlátogatás. Egyen
ként és csoportosan meg is tekintették 
a kiállításokat. Egyik hallgató ezt írta a 
vendégkönyvbe: „Itt kaphat egy teológus 
ösztönzést arra, hogy számára az egyház- 
történet ne csupán ’kötelező tantárgy’, 
hanem előremutató és életformáló hit
vallás legyen ’’. Másik teológus írta: 
„História est magistra vitae (A törté
nelem az élet tanítómestere). Valóban 
erőt és örömöt adó volt ez a látogatás, 
mert egyszerre tanított a hitben erő
södni és a történelmet megszeretni.” 
Egy teológuslány pedig így nyilatko
zott: „... az egyháztörténeti vizsga előt
ti felfrissítésnek is kitűnő volt a kiállí
tások megtekintése.”

Több gyülekezeti csoport is felke
reste múzeumunkat, így Mencshely, 
Nagyvázsony, Szentantalfa, Zánka 
evangélikusainak 45 fős csoportja, lel
készük vezetésével, a meszlen- 
acsád-nemescsói gyülekezetből 42 sze
mély. A nemescsóiak különösen örül
tek, hogy a kiállításon láthatták a 
XVII. századból való oltárterítőjüket. 
Galgagyörkről is járt itt egy 47 tagú 
csoport. Németországból is jöttek gyü
lekezeti csoportok. Münchenből a 
Szent Márk gyülekezetből, Fürthből és 
Kreuznachból egy tanulmányi csoport, 
és a svájci Schafihausenből is.

Egy nem evangélikus látogató írta: 
„Sok érdekességet és ismeretkiegészítő 
információt kaptam az evangélikus egy
házról, katolikusoknak is ajánlhatom ezt 
a tartalmas kiállítást. ” Egy látogató be
írása: „Sztehló Gábor könyvét elsősor
ban németre kellene lefordítani és így 
teijeszteni!”

A beírások általában arról tanús
kodnak, hogy az Evangélikus Országos 
Múzeumban barátságos fogadtatásban 
részesülnek a látogatók és érthető, 
szakszerű tárlatvezetést kapnak mind 
magyarok, mind külföldiek, léhát mú
zeumunk szolgálata egyházunk és ma
gyar népünk életére nézve is hasznos 
és értékes. Ez örvendetes jelenség. Ad
ja Isten, hogy ez tovább is így folytatód
jék!

A megnyitástól kezdve 1997. június
30-ig m úzeumunknak 127 360 látogató
ja  volt.

Dr. P. L.
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NAPRÓL NAPRA
„Ember, megmondta neked, mi a jó, és hogy mit kí

ván tőled az Úr! Csak azt, hogy élj törvény szerint, tö
rekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben.” 
Mik 6,8

VASÁRNAP „Tudom, Uram, hogy igazak döntéseid, 
igazad volt, hogy megaláztál.” Zsolt 119,75 (lPét 4,17; 
Zsolt 119,101-108; Mk 10, 2-16; IThessz 4,1-8; Zsolt 
21). Rendszerint gondosan nézünk magunk körül, hogy 
fölfedezzük mások hibáit, pedig sokszor mi magunk va
gyunk a bűnösök. Kínos az ilyesmit beismerni, de min
den esetben egészséges dolog, mert gyógyulást hoz.

HÉTFŐ „A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is; 
de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.” ÍJn 
2,17 (Ézs 66,22; 5Móz 27,11-26; Lk 18,1-8). A sport- 
csarnokban két piszkos lábnyom árulkodik, bocsánat, 
meggondolatlan voltam, szól az elkövető. A padlóról a 
nyomot le lehet mosni. Bajosabb a helyzet azokkal a 
nyomokkal, amelyeket Isten elleni engedetlenségünk
kel és embertársaink iránti rossz magatartásunkkal ha
gyunk. Harapós megjegyzés, kíméletlen bánásmód nyo
mai nehezen tüntethetők el. Jézus Krisztus valódi láb
nyomai régen eltűntek, de élete, példája, a megváltás 
ténye soha el nem mosódik, kövesd Őt, minden követő
je nyomot hagy a földön!

KEDD „Jézus Krisztus mondja; Nem ti választottatok ki 
engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek titeket 
arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyü
mölcsötök megmaradjon.” Jn 15,16 (2Móz 18,13-27; Ez 
36,9; Lk 18,9-17). Assisi Ferenctől megkérdezték: „Ho
gyan volt képes oly sok jót tenni?” a válasz ez volt: „Isten 
letekintett a mennyből e szókkal: Ugyan hol találom meg 
a földön a leggyöngébb, a legkisebb, a legszegényebb 
embert? ekkor látott meg engem és ezt mondta: íme, Ő 
az, általa végzem el tetteim, ő megérti, hogy jelentékte
lensége alapján döntöttem mellette.” Isten téged is föl 
tud használni, hogy maradandó gyümölcsöt teremj.

SZERDA „Pál írja Timóteusnak: Azoknak pedig, akik 
e világban gazdagok, parancsold meg, hogy ne legyenek 
gőgösek, és ne a bizonytalan gazdagságban reményked

jenek, hanem Istenben. A gazdagok tegyenek jót, legye 
nek gazdagok a jó cselekedetekben, adakozzanak szíve 
sen, javaikat osszák meg másokkal.” lTim 6,17-18 (Jei 
22,3; Mai 2,13-16; Lk 18,18-30). Az igazi gazdagság 
nem az, amije van az embernek, hanem az, amit odaad 
másoknak, mert ez váltja ki Isten „bőkezűségét”, egye 
siti a kegyelemben azt, aki ad, és aki kap, megérezteti a 
gazdaggal, hogy „nagyobb boldogság adni, mint kapni

CSÜTÖRTÖK „Félelemmel és rettegéssel munkáljá
tok üdvösségeteket, mert Isten az, aki munkálja benne
tek mind az akarást, mind a cselekvést az ő tetszésének 
megfelelően.” Fii 2,12-13 (Ez 36,27; Filem 1,22; Kol 
1,1-8). Elhívott és kiválasztott minket Isten, amikor Jé
zus nevére megkereszteltettünk, ezt napról napra erősí
tenünk kell önmagunkban, mert ahogy Luther erőt me
ntett ebből, úgy nekünk is erősödnünk kell. Ez az erő 
arra is elegendő, hogy kegyelemből felállhassunk és ke
gyelemből az üdvösséget is munkálhassuk.

PÉNTEK „Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig 
biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk.” 
Zsolt 46,2-3 (Mt 28,5-6; Ef 5,25-32; Kol 1,9-14). 
Mindannyiunk éneke -  az Úr viaskodik mi érettünk, 
nála van a győzelem, még akkor is, ha az „egész világ 
ördög volna és el akarna bennünket pusztítani, amíg 
benne.bízunk, addig semmi sem rendíthet meg bennün
ket”. Ahogy a Siloáh vize megtartó volt, úgy a kegyelem 
forrása még nincs elzárva -  Krisztus a forrás, félelem 
nélkül igyál az Elő vízből.

SZOMBAT „Jézusnak mindenben hasonlóvá kellett 
lennie a testvéreihez, hogy irgalmas és hű főpap legyen 
az Isten előtti szolgálatban, hogy engesztelési szerezzen 
a nép bűneiért.” Zsid 2,17 (5Móz 32,36; lKor 7,29-31; 
Kol 1,15—23). Krisztus a földön az ároni papság betelje
sedését jelentette, engesztelő áldozatot hozva a bűnös, 
a testvér megmentéséért, de a földről felemelve és be
lépve a mennyei világba. Mennybemenetelével Krisztus 
bement a felső szentek szentjébe, „nem idegen vérrel”, 
hanem „saját vérével”, hogy ezen az alapon most már 
Isten előtt jelenjék meg érettünk.

Halász Sándor

Pillanatfelvétel
Lk 5,8.

Orvosi vizsgálatnál is a lelet 
többnyire: pillanatfelvétel. Az 
EKG például a szív pillanatnyi ál
lapotát jelzi. Tudjuk, hogy a leg
jobb EKG-lelet sem zátja ki, hogy 
akár pár óra múlva jön egy rosszul- 
lét. A pillanat csak egy része az 
időnek. Az idg rohan. gtégi fény
képét nézegetve látjuk, íiogy el
múlt a szépség, erő, fiatalság.

Péternek ez a mondata: „Menj el 
tőlem, mert bűnös ember vagyok. 
Uram” -  sem más, mint egy pilla
natfelvétel -  lelki és hitbeli állapo
táról. Egy nagyon is fontos pillanat 
volt ez -  amikor a nagy halászzsák
mány láttára Péter öröm helyett 
bűntudatot érzett. Pedig Jézus nem 
beszélt bűnről, de Pétert mégis 
földre sújtotta valami. Mi volt ez? 
Az, hogy Jézus hatalma és tisztasá
ga nyilvánvalóvá tette az ő állapo
tát. így is mondhatnánk, hirtelen 
megnőtt a bűn súlya. Vagy még 
pontosabban „bűnné lett a bűn”.

Simon Péter előző életéről nem 
sokat tudunk. Bizonyára nagyon is 
rendes megbecsült em ber volt. 
M estere a maga szakmájának. Ma 
így mondanánk: „profi”. Biztos, 
hogy büszke is volt tudására. Talán 
különbnek is tartotta magát má
soknál. Meg volt elégedve magá
val. Családja szerétté, a falu tisz
telte, becsülte. És most, még hozzá 
gazdag is lett! És most öröm he
lyett bűntudatot érez. Mi ez a 
megmagyarázhatatlan fordulat? 
Erre nincs emberi magyarázat. 
Ahhoz, hogy valakit utolérnek a 
bűnei, a Lélek ébresztő munkája 
kell. Isten munkája több állomás
ból áll. Ez a pillanat Lk 5-ben csak 
az első állomás. Valami döntő do
log kezdődött el. Szülők, papok, 
nevelők tudják, hogy milyen ne
héz, sőt lehetetlen valakit megállí
tani a bűn útján. Éppen azért mert 
a Lélek munkája nélkül a maga 
bűnét senki nem tartja bűnnek. Itt

Péter lelki fejlődésének első állo
másán vagyunk. Itt Simont utol
érik bűnei. M éltatlannak érzi ma
gát Jézus ajándékára. Érzi, hogy 
meg kell változnia. Most egy ke
mény iskola következik, m ert ami
kor elhatározza, hogy a maga ere
jéből új életet kezd, neki is át kell 
menni a keserű tapasztalaton: 
büntetlenül akar élni, de mégis na
ponta megtalálja magában a bűnös 
vágyakat, indulatokat, szeretetlen- 
séget. A bűn uralkodik rajta. Eljut 
oda ő is, amit Pál apostol Rom 7- 
ben így fejez ki: „Én nyomorult em
ber! Ki szabadít meg ebből a halálra 
ítélt testből?"

De éppen ez a mélypont az éb
redés legcsodálatosabb pillanata. 
Ha ilyenkor találkozunk Jézussal, 
akkor végre el tudjuk dobni a ma
gunk elképzelt jóságának fertőzött 
ruháját -  és elfogadjuk Jézus hófe
hér ruháját.

Az ébredés állomásairól beszél
tünk. Hangozzék el befejezésül 
egy személyes kérdés: Én vajon az 
ébredés melyik állomásán vagyok?

Gáncs Aladár

Spiritualitás anyagi áldozathoz is kapcsolódva
A  címben szereplő idegen szó 

ma olyan gyakran hallható, olvas
ható -  különösen egyházi vonatko
zásban - ,  hogy igencsak ismeri 
mindenki magyar jelentését is. 
Tudjuk, hogy lelki beállítottságot, 
a Szentlélek uralma alá adott éle
tet jelent. Elvárjuk az egyháztól és 
kívánjuk a magunk számára. Már 
amennyire valóban keresztyénül 
szeretnénk élni. Hogy ez mennyire 
összefügg materiális -  anyagi -  vo
natkozással is, arra nézve hadd

üzenetet kapta: „Istent helyezd első 
helyre üzletfeleid között!” Megtette, 
s az anyagi válság ellenére is rend
be jöttek üzleti dolgai. LeTour- 
neau igazolását látta Jézus szavá
nak: „Keressétek először Isten orszá
gát s az ő  igazságát, s minden más 
megadatik néktek!”

Megtévesztő érv lehet számunk
ra: azért áldozni Isten ügyére, mi
vel megéri, Isten vissza tudja adni 
kamatostul. Tegyük akkor is, ami
kor -  úgy látszik -  nem éri meg. Te

gyük: ne parancsra, esetleg foga
dásból, hanem azért, mivel ő szeret 
minket, s mi szeretjük őt. Be fog bi
zonyulni annak az igazsága, hogy 
ennél jobbat nem is tehetnénk. 
LeTourneau is eljutott oda, hogy 
jövedelme 90%-át adta az ige ter
jesztésére, miközben maga is saját 
költségén evangélizált. A kévésén 
hűséges bízatik sokra -  Isten kiér- 
demelhetetlenül gazdag áldására.

Uuras Saarnivaara nyomán 
Csepregi Béla

A VASARNAP IGEJE
IS T E N  M U N K Á LJA  K Ö Z Ö T T Ü N K  
A Z Ü D V Ö S S É G E T...
Fii 2,12b-13

...ám  rajtunk is múlik! így fog
lalhatnánk össze nagyon tömören 
igénk üzenetét. De miért írja Pál, 
hogy ti „vigyétek véghez a maga
tok üdvösségét”, méghozzá féle
lemmel és remegéssel?

Amikor Mózes megpillantotta 
Istent az égő csipkebokor képében, 
félelem fogta el. Elrejtette az arcát, 
mert félt rátekinteni. Az Ószövet
ségben gyakran előforduló kép ez:
Isten jelenléte megrémíti az em
bert, mert Ő olyan végtelenül ha
talmas, hogy az ember mellette 
végtelenül eltörpül. A szent és tisz
ta Isten mellett nyilvánvalóvá válik, 
hogy az em ber bűnei miatt elve
szett, és méltó a kárhozatra.

Az Újszövetség embere azon
ban megismerte Istennek az atyai 
arcát is. „Isten az ő  dicsőségének is
meretét Krisztus arcán világította 
meg." (2Kor 4,6) Krisztus az, aki 
által lehajolt hozzánk Isten, rajta 
keresztül közvetíti felénk az üd
vösséget. A keresztyén em ber tud
ja, hogy nemcsak félni és rettegni 
lehet Istentől, hanem bizalommal 
hozzá fordulni, m ert ő irgalmas 
mennyei Atyánk!

M iért írja mégis Pál apostol, 
hogy félelemmel és remegéssel 
kell az üdvösséget véghez vinni? A 
filippi gyülekezetben, akiknek a le
vél íródott, elterjedt az az elképze
lés, hogy aki egyszer keresztyén 
hitre jutott, annak már nem kell a 
saját üdvösségével törődni, az már 
bizonyos lehet felőle, annak már 
csak másokkal kell foglalkozni. De 
tudnia kell mindenkinek, aki a vi
lág bármely pontján bármely idő
ben Krisztus-hívő: üdvösségünk 
életünk végéig bizonytalan! Ám ez 
mégsem jelenti azt, hogy rajtunk 
múlna! A  keresztyén élet valósága 
az, hogy Krisztus nélkül semmit 
sem tehetünk az üdvösségünk dol
gában. M indent ő végez, de nem 
nélkülünk! Komolyan kell tehát 
vennünk munkálkodását üdvössé
günkért, hiszen rajta múlik, mi lesz 
a sorsunk a halál után. Amikor er
re rádöbben az ember, félelem 
fogja el, m ert látja Istent, és azt is 
érzi, hogy élete Isten kezében van.

A posztmodern kor kételkedő 
és kereső embere számára is isme
rős a félelem és a rettegés érzése. 
Ám míg az ókori em ber számára 
Isten jelenléte okozta ezt az érzést, 
addig a ma embere sokszor a féle
lemben látja meg az addig ismeret
len Istent, sokszor a rettegő ember 
keze kapaszkodik bele Istenbe.

Sokan vagyunk a világon, és 
mindannyian mások vagyunk. Más 
úton ju t el hozzánk Isten üzenete 
arról, hogy üdvösségünket ő m un
kálja. És nem is vesszük ezt mind
annyian komolyan. Ezért szól ma 
is a figyelmeztetés.

IMÁDKOZZUNK!
Szerető Istenünk! Sokszor nem értjük, 
mi történik velünk, ezért félelemmel 
teli az életünk. De félelem fog el ben
nünket akkor is, ha arra gondolunk, 
mi lesz velünk, ha meghalunk. Kö
szönjük, Urunk, hogy vigasztalást 
adsz remegő lelkűnknek, köszönjük, 
hogy Jézus Krisztusban üdvösséget 
ajándékoztál nekünk. Kérünk, ne en
gedd, hogy a csüggedés vagy akár az 
elbizakodottság vegyen erőt rajtunk. 
Amen.

JÓ  REGGELT ADJ, ISTENEM! cím
mel október 11-től hét héten át szom
baton reggelente 8 órai kezdettel a 
TVl-en evangélikus ifjúsági műsort 
láthatunk. Az adások az evangélikus 
egyházzene fontosabb fejezeteiről szól
nak. Az október 11-i adásban Finta 
Gergely szól Luther Mártonról, a kö
vetkező műsorban pedig Ferenczi Ilo
na, Sztáray Mihály munkásságáról 
beszél. Mindkét adásban és a továb
biakban is közreműködik az Evangéli
kus Teológiai Akadémia kamarakó
rusa.

ÖRÖMHÍR címmel egyházunk műso
rát közvetíti a TV1 október 12-én, va
sárnap 15.30-kor. Az adásban beszá
molót láthatunk többek között a 
sopronnémeti templom fölszentelésé
ről is.

Evangélikus Rádiómisszió: 18.00-tó! a 
41 m-es rövidhullám, 7355 kHz 
október 11, szombat: Missziói híradó 
október 12. vasárnap: Balicza Iván 
áhítata
Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf. 
19.

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1997. október 12.
I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Balicza 

Iván; de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; 
de. 11. (úrv.) D. Szebik Imre; du. 6. Herczog 
Csaba; II., Modori u. 6. de. fél 10. Csizmazia 
Sándor; Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. 
de. fél 11. Rihay Szabolcs; Békásmegyer, III., 
Víziorgona u. 1. de. fél 9.; Csillaghegy, III., 
Mátyás kir. u. 31. de. 10. Görög Tibor; Óbu
da, 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.) Zászkaliczky Péter; de. 11. (úrv.) 
Gerőfi Gyuláné; du. 4. szeretetvendégség; 
VII., Városligeti fasor 17. de. 11. (úrv.) Szir
mai Zoltán; du. 6. Nagy Zoltán; VIII., Üllői 
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; VIII., Vqjda R u. 33. de. fél 10. 
Bolla Árpád; IX., Thaly Kálmán u. 28. de.
II. dr. Rédey Pál; Kőbánya, X., Kápolna u. 
14. de. fél 11. Bolla Árpád; X., Kerepesi út 
69. de. 8. Tamásy Thmás; Kelenföld, XI., 
Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) Schulek Mátyás; 
de. 11. (úrv.) Schulek Mátyás; du. 6. (ves- 
pera) Szeverényi János; XI., Németvölgyi út 
138. de. 9. Szeverényi János; Budagyöngye,
XII. , Szilágyi E. fasor 24. de. 9. Kőháti Dóra; 
Budahegyvidék, XII., Daresay V. u. 11. de. 9. 
(úrv.) (családi) Vári Krisztina; de. 11. (úrv.) 
Bácskai Károly; du. fél 7. Bácskai Károly;
XIII. , Kassák L. u. 22. de. 10. Marossy Atti
la; XIII., Frangepán u. 43. de. fél 9. Marossy 
Attila; XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) 
Tamásy Tamás; XIV., Gyarmat u. 14. de. fél
10. Tamásy Thmás; Pestújhely, XV, Templom 
tér de. 10. Sánta Anikó; Rákospalota, XV, 
Régi Fóti út 73. (Nagytemplom) de. 10. 
Veperdi Zoltán; Rákosszentmihály, XVI., 
Hősök tere II. 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. Péter Attila; Rá
koscsaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. (úrv.) 
Kosa László; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út
I I I .  de. fél 11. Péter Attila; Rákosliget, 
XVII., Gőzön Gy. u. de. 11. Kósa László; 
Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 
10. Roger Baudí; Pestszentimre, XVIII., Rá
kóczi 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; Pester
zsébet, 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.

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 
20. VASARNAP a liturgikus szín: zöld. 
A délelőtti istentisztelet oltári igéje: 
Mt 6,9; az igehirdetés alapigéje: Fii 
2,12/b-13. HETI ÉNEKEK: 52, 488.

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELE
TET közvetít a Magyar Rádió a Kos
suth adó hullámhosszán október 31- 
én, Reformáció ünnepén de. 11.05 óra
kor Pápáról, az evangélikus templom
ból. Igét hirdet: Varga György esperes

HAZAI ESEMENYEK
A Fébé Evangélikus Diakonissza Egye

sület megüresedő vezetőlelkészi állására 
pályázatot hirdet. A pályázat beadásának 
íatárideje: 1997. november 30. Postacím: 
Fébé Anyaház, 1021 Bp., Hűvösvölgyi út 
193. Az állás betöltése 1998. július 1-jén 
esedékes. A pályázat eldöntésére 1998 
márciusában kerül sor. -  Érdeklődni le
het Madocsai Miklós lelkésznél: 1015 
Bp., Ostrom u. 15. Tel.: 201-7210.

Az Evangélikus Értelmiségi Műhely
ben október 22-én este 6 órai kezdettel 
dr. Reuss András, az Evangélikus Hittu
dományi Egyetem rektora tart előadást 
M egigazulás vagy önigazolás?  címmel. 
Igemagyarázattal szolgál dr. Frenkl Ró
bert. Helyszín: a Deák téri Evangélikus 
Gimnázium díszterme.

J. S. Bach és tanítványai 
Közreműködik: Ruppert István orgo

naművész, valamint Marosvári Péter, 
Szűts Péter, Becze Szilvia, Kallai Nóra és 
Horváth Vilmos.

Az orgonaművek felvételei a Tihanyi 
Apátság orgonáján készültek, a kamara
zenei felvételek a Bp.-Zuglói Gyülekezet 
orgonáján és templomában. A CD 1500,- 
Ft-os áron megvásárolható a Zuglói Gyü
lekezet iratterjesztésében (XIV, Lőcsei 
út 32.).

Az MPKE október 14-én, kedden du. 5 
órakor előadásra hívja az érdeklődőket. 
Závodszky Géza, a Tanárképző Főiskola 
főigazgatója „A magyarok Amerika-ké- 
pe” címmel tart előadást. (OMIKK-klub, 
Vili., Múzeum u. 17.)

Nemescsói oltárterítő című írás végéről 
elmaradt: „kapható a Sajtóosztály kiadá
sában, Üllői úti könyvesboltunkban 200,- 
Ft-ért.

A próhirdetés

Rózsák, gyümölcsfák, örökzöldek. Vidéki 
megrendeléseket postán, pontosan teljesítjük. 

Kérje díjmentes katalógusunkat!
S zá lká i kertészei, Budapest Pf. 5. Tel.: 206- 

1368.
Személyes árusítás: Budapest III., Zsófia u. 16.

A Sylvester János Protestáns (egyesü
leti) Gimnázium felvételt hirdet az 
1998/99-es tanévben induló 6 és 4 évfo
lyamos gimnáziumi osztályaiba. Az előze
tes jelentkezéshez, melynek benyújtását 
1997. november 15-ig kéijük, adatlap 
kapható október 1-jétől az iskola portá
ján, vagy válaszborítékkal ellátott levél
ben kérhető az iskola címén (1149 Bp., 
Pillangó park 3-5.). A jelentkezőket szü
leikkel együtt folyamatosan tájékozódó 
beszélgetésre hívjuk be november-január 
folyamán, a felvételi döntésre pedig a hi
vatalos jelentkezési lap beérkezése után, 
februárban kerül sor.

Az EVANGÉLIKUS EGYHÁZ LEL
KI SEGÉLY SZOLGÁLATA -  az EKE 
és a Tiszta Forrás Alapítvány szolgálóival 
- ’folyó év november 10-15. között 

Missziói Hetet tart szenvedély- és lelki
betegek számára Szarvason, az V. kerüle
ti Középhalmi Missziónál. Megközelíthe
tő Bp. Nyugati pu.-ról vonattal vagy, a 
Népstadion állomásról autóbusszal. Ét
kezési hozzájárulás 4500,- Ft/fő (ha szük
séges, mosatási díj). Befizetés a helyszí
nen, érkezéskor.

JELENTKEZÉSI CÍM: Józsáné 
Káltai Katalin 5540 Szarvas, Arborétum 
u. 12. Tel.: (66) 313-423.

Toronyóra-készítés, felújítás! Harangjáték-, 
haranglengető- és vezérlőóra-készítés. 85 év ta
pasztalata és világszínvonalú elektronika. Ö t
éves garanciával. ,

Óragyártó üzem: Konkoly József, 1102 Bu
dapest, Állomás u. 14.

Tel/Fax: 260-7065,06 (30) 492-915.

GOMBOS LAJOS 
aranykoszorús harangöntő mester

2162 órbottyin, 
Rákóczi út 119. Pf. 3. 
Telefon: 06/28-360-175 
Budapesti iroda:
XIII., Jász u. 60/B 
Telefon: 330-6394CD

mondjak el egy történetet.
R. G. LeTourneau francia huge

nották -  korai protestánsok -  le
származottja volt. Pályája ala
csonyról indult, autószerelést ta
nult. 16 évesen hallott Jézus Krisz
tusról, mint a bűnösök Megváltó
járól, s mivel m agát is bűnösnek 
érezte, elfogadta kegyelmét, s a 
többi keresztyének módjára élt. A 
következő 16 éve mégis úgy telt el, 
hogy nem látszott meg rajta, mi
lyen az Úrnak szentelt élet.

1920-ban Stocktonban (Califor
nia) evangélizáción vett részt, me
lyen a Szentlélek az igén keresz
tül megítélte gyümölcstelenségét. 
Összetört szívvel kiáltott az Úrhoz, 
hogy tegye igaz tanítványává bár
mibe kerüljön is. Isten meghallgat
ta, s különösen az anyagiakhoz va
ló viszonya változott meg. Kezdett 
tizedet fizetni bevételeiből.

Nem ment nehézségek nélkül, 
mivel olyan válságba is ju to tt, ami
kor üzleti kiadásai is többre rúg
tak, mint bevételei. Hogyan jutna 
ilyenkor a misszió tám ogatására 
is? Ekkor tépelődésében ezt az

Jelentkezés a Kántorképző Intézet 
1997-98. évi „téli” tanfolyamára

Az idei évközi bejárásos tanfolyamot 
1997. november 8-án, szombaton 10.30- 
kor nyitjuk meg Foton, a Mandák Inté
zetben (2151 Fót, Berda J. u. 3.).

A tanfolyam húsz tanítási napból 
(mindig szombaton) és az 1998. április 
25-ére tervezett vizsgából áll.

Tantárgyak: egyházi ének, harmoni
um-, ill. orgonajáték, szolfézs-zeneel
mélet, partitúraolvasás-karvezetés.

Részvételi díj: 7000 Ft, mely két 
részletben is fizethető. Ez magában 
foglalja az ebéd, illetve az esetleges 
szállás költségeit is. Indokolt esetben -  
ha a jelentkező gyülekezete nem tud 
hozzájárulni a tanfolyamdíjhoz -  tan-

Emigrációs
A Lakiteleki Népfőiskola Alapítvány 

területén található a világ egyetlen ma
gyar Emigrációs Gyűjteménye, amely 
nagyszabású kiállítás keretében mutat
ja be, hogy milyen szerepet játszott az 
emigráció a szabad Magyarország meg
teremtésében. A kiállítási tablókon az 
emigráció egyházéleti, politikai, karita
tív, kulturális és művészeti tevékenysé
gét kísérhetjük figyelemmel. Gyűjtünk 
minden olyan írásos és tárgyi doku-

díjtámogatás igényelhető az Országos 
Egyháztól.

Különös szeretettel hívogatjuk gyü
lekezetben már szolgáló, továbbkép
zésre jelentkező kántorainkat, felhíva 
a figyelmet arra, hogy Intézetünk álla
milag elismert, középfokú egyházze
nész szakképesítést adó vizsgát is szer
vezhet.

Jelentkezni az Intézet címén lehet 
(lásd fenn) október 22-i határidővel. A 
jelentkezéshez kérünk mellékelni egy 
néhány soros beszámolót a jelentkező 
elmúlt évi zenei-gyülekezeti tevékeny
ségéről, ill. új hallgató esetén lelkészi 
ajánlást is.

Gyűjtemény
mentumot, ami kapcsolatos a magyar 
emigráció életével, mert így leszünk ké
pesek bemutatni az emigráció életét 
kezdetektől napjainkig, érzékeltetni a 
világban szétszóratott magyarság több 
évtizedes küzdelmét, összetartó erejét.

Gyűjteményünk látogatható csopor
tosan vagy egyénileg, kutatók, egyete
misták forrásanyagként is használhat
ják, helyben olvasási, jegyzetelési, 
fénymásolási lehetőséget biztosítunk.

A Jézus Testvérei Ökumenikus Dia- 
kóniai Rend szeretettel hív és vár minden 
érdeklődőt 1997. október 23-án 15 órától 
19 óráig a Budapest XI., Németvölgyi út 
138. sz. farkasréti evangélikus-reformá
tus templomban tartandó ünnepségre. 
Témánk a kiengesztelődés -  a megbékélés 
jelei -  visszatekintve 1956-ra is és beszá
moló a 2. Európai Ökumenikus Találko
zóról (Graz 1997); eredményeinkről és 
törekvéseinkről. Érdeklődni lehet: 
TeL/fax: 137-8063.

MEGJELENT a Missziói Magazin 
őszi száma! A 16 oldalas, színes, képes 
magazin megrendelhető: 2142 Nagy
tarcsa, Pf. 19. Tel.: 28-450-175. Az újsá
gért csak adományokat fogadunk el.

ORGONAHANGVERSENY 
Október 18-án, szombaton este 7 óra

kor a Bosnyák téri Szent Antal római 
katolikus templomban Finta Gergely or
gonaművész hangversenye lesz. Műsoron 
Reger, Gárdonyi, Vierne és Dupre mű
vei, valamint korálfeldolgozások. A hang
verseny bevételét az evangélikus temp
lom felújítására ajánlották fel.

HELYREIGAZÍTÁS 
Szeptember 28-iki számunk harmadik 

oldalán a kufsteini emléktábláról írt cikk 
végéről egy sor lemaradt. Az aláírás he
lyesen: „az 1952-ben megszüntetett Bu
dapesti Evangélikus Leánygimnázium 
volt tanára.” Elnézést kérünk a szerzőtől. 

Október 5-iki számunk első oldalán a

200 ÉVES A MISKOLCI GYÜLEKEZET TEMPLOMA
Az évforduló alkalmával kétnapos ünnepséget tartanak. 1997. október 

25-én, szombaton de. 10 órakor istentisztelet keretében emlékeznek meg a 
volt Evangélikus Tanítóképző 150 éves évfordulójáról. Utána koszorúzás a 
Kossuth Gimnázium emléktáblájánál. 17 órakor orgonahangverseny lesz. 

Vasárnap, október 26-án, de. 11 órakor ünnepi istentiszteleten 
D. SZEBIK IMRE püspök

prédikál. Ünnepi közgyűlés lesz utána, melyen ismertetik a templom és a 
gyülekezet történetét

Közös ebédre és valamennyi alkalomra szeretettel hívják a miskolciakat 
és az ország egész területére elszármazott testvéreket. A közös ebéden való 
részvételt kéijük előre bejelenteni: Evangélikus Lelkészi Hivatal, 3530 
Miskolc, Hunyadi u. 8. Tel.: (46) 346-807.
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Mi k e re s z ty é n e k  a zé r t jö vü n k  ö s s z e  e g y  b izo n y o s  

h e lyen  é s  id ő b en , h o g y  o tt  e g g y é  válva fo g la lk o z

zu n k  Isten  dolgaival, a m a g u n k  é s  m á so k  s z ü k s é 

g é t  k ö z ö s  im ában  v igyü k  Isten  e lé , jó té te m é n y e i

é r t e g y ü tt a d ju n k  hálát. Tudjuk, h o g y  e z  a  h e ly e s  

is ten tisz te le t, m e lye n  Isten  is  je le n  van. Igazi is 

ten tisz te le t, m e ly  Is ten t s zo lg á l é s  e m b e r t  se g ít.

Luther

E»

‘  A TARTALOMBÓL “

A BÉKÉSCSABAI GYÜLEKEZET 
EGÉSZNAPOS ÜNNEPE

NYÁRI MEDIASZEMINARIUM 
MÜNCHENBEN

AZ ORSZÁGOS PRO TESTÁ N S NAPOK 
PRO G RA M JA

Közösségre hívattunk el
Tanévnyitó a Hittudományi Egyetemen

Áldás az új esperesre

ISTEN MEGEMLÉKEZIK ARRÓL, 
AKIT SZOLGÁLATRA KÜLD
Beiktatták Diósgyőrben Veczán Pál esperest

Történelm i környezetben, „ki
rályi földön”, a diósgyőri vár tövé
ben gyülekezett a Borsod-Hevesi 
Egyházmegye gyülekezeteinek né
pe, hogy újonnan választott espe
resének beiktatásán együtt könyö
rögjön Veczán Pál esperes életéért, 
szolgálatáért. Együtt volt az öku- 
mené is -  ez Miskolcon szinte m in
dig így történik - ,  reform átus, ró 
mai és görög katolikus, ortodox és 
a kis egyházak képviselői m ellett a 
megye és a város vezetői is részt 
vettek az iktatáson.

Esperesválasztásra azért volt 
szükség, m ert 12 évi nehéz, de 
hűséges, m egbízható szolgálat 
után  nyugdíjba m ent Sárkány Ti
bor esperes. Ez volt a s tafétabot 
átadásának is az alkalm a, D. 
Szebik Imre püspök m ellett Sár
kány Tibor esperes és dr. Barcza 
Béla hatvani lelkész állo tt az o ltár 
elé az istentisztelet szolgálatának 
végzésére.

Szebik Imre püspök a 8. zsoltár
5. verse alapján szólt. „Micsoda a 
halandó, hogy törődsz vele, és az 
emberfia, hogy gondod van rá.” 
Em lékezünk ma, m ert ebben a 
gyülekezetben m ár korábban vol
tak esperesek, Nemes Károly és 
Moravcsik Sándor és az előd, Sár
kány Tibor is miskolci lelkész volt. 
Em lékezünk, hogy hála ébredjen  
szívünkben. D e ennél fontosabb, 
hogy Isten  is em lékezik arról, akit 
m ost elküld a szolgálatba! Isten 
elhívott m unkatársaként indulsz a 
szolgálatba. Az esperes felelőssé
ge nagyobb, m ert az evangélium 
szolgálatát kell irányítania, hogy 
növekedjék Isten  anyaszentegy- 
háza. A jró l kell gondoskodnia, 
hogy ne fogyjon, hanem  növeked
jék.

Az esperes feladata a jórend 
tartása is az egyházmegyében. Le
gyen a lelkészek pásztora is. Segít
se a Krisztus iránti szeretet teljese
dését, a lutheri tradíció tovább
adását. E rre  hívattunk el, 0  éle t
ben és az örökkévalóságban ve
lünk m arad. A  szolgák váltják egy
mást, Isten marad. Azon kell az es
peresnek m unkálkodnia, hogy 
Krisztussal m egtöltekezzenek az 
emberek, m ert üres lélekkel nem 
lehet élni, és elhagyatottan, m a
gányban élni sem lehet, ezért igye
kezni kell, hogy az egyházban m in
denki o tthont találjon!

A  megszólító és eligazító igehir
detésre mintegy válasz volt az es
peres székfoglaló beszéde.

A  székfoglaló tém ája volt az 
egyház küldetése a világban. A z 
egyház a Szentlélek munkájának 
eredménye, mert a hitvallás szerint 
nem az „egyházban hiszek”, hanem  
a Szendétekben, aki egyházat teremt 
-  ma is! Egyház csak egy van, és az 
egyháznak csak egyetlen feje van, 
a Jézus Krisztus, aki főpapi imájá
ban azért im ádkozott, hogy az övéi
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egyek legyenek. „...Ennek az egye
temes egyháznak én is részese va
gyok, sőt az én egyházam, gyülekeze
tem, sőt ez a nagy kiterjedésű szór
vány egyházmegye is, ahol szolgálok, 
így együtt és egyenként tagja a Ma
g y a r o r s z á g i  
E v a n g é l i k u s  
Egyháznak, a vi
lág lutheránusai 
nagy családjá
nak és az egész 
egyetemes egy
háznak, amely 
Jézus felől nézve 
egy és oszthatat
lan, vagyis »ka- 
t h o l i k o s z « . . .
„Nem nyugod
hatunk bele az 
egyház szétsza- 
kadozottságába, 
nem nyugodha
tunk bele még akkor sem, ha tudjuk, 
hogy hosszú és fáradságos út áll 
előttünk ”

A z  egyház létének értelm ét és 
önm eghatározását végigtekintve 
az „egyház szolgálatáról” szólt be
köszöntője befejezésében az új es
peres. Ez a szolgálat csak „isteni in
dulattal” lehetséges. „A megkegyel- 
m ezettek kegyelmes szolgálata ez, 
az irgalomban részesültek szolgá
lata azok felé, akik erről még so
hasem hallottak. Az egyháznak -  
ha igazán egyház akar lenni -  azzal 
a szeretettel kell szeretnie a vilá
got, ahogyan Isten szereti, és 
ahogy ennek példáját Jézusban 
m egm utatta ... Az egyháznak nem  
lehet más útja, m int M esterének, 
Fejének és Megváltójának. H a el
szakad M esterétől, az egyház élte
tő  U rától, akkor a levágott venyige 
sorsára jut. E ttő l m entsen meg 
m inket az egyház U ra -  fejezte be 
székfoglalóját az esperes.

Számos köszöntés hangzott el a 
csatlakozó közgyűlésen. Vala
mennyien megegyeztek abban, 
hogy köszönetét m ondtak a nyug
díjba vonuló Sárkány Tibornak. 12 
évi szolgálata ezen a hatalm as 
szórványterületen valóban em bert 
próbáló, hűséget és kitartást 
igénylő feladat volt. Fegyelmet kö
vetelt, de nem  szigorral, hanem  
szeretettel.

Az új esperes sokaktól kapott 
biztatást. Meskó László felügyelő, 
az egyházmegye nevében kívánta, 
szolgálj az Ú rnak örömmel! Péter 
Jenő, az egyházmegye lelkészei ne
vében, Bozorády Zoltán és Bálint 
László az esperesek nevében, dr. 
Mészáros István reform átus püs
pök kerülete nevében a közös gon
dokról és a közös kincsekről szólt. 
Zakar Géza római katolikus, dr. 
Korponay Zoltán a görög katolikus 
egyház nevében kívánt áldást. Kö
szöntött még az ortodox egyház, a 
megyei alelnök és Kobold Tamás 
Miskolc polgármestere. Szebik

Im re püspök m int m unkatársát 
kérte, hogy eddigi munkája alap
ján  folytassa esperesi ténykedését, 
m int jó  igehirdető és teológus, és 
gazdagítsa tovább az ökum ené tra
díciójában egyházunk színét.

Sárkány Tibor a köszönetm on
dás u tán  kérte utódját, hogy a bi
zalom áldásával és terhével vegye 
át a stafétabotot. Veczán János es
peres pedig megköszönve a bizta
tásokat, ígérte, hogy. igyekszik 
megfelelni az elvárásoknak.

A  közgyűlésen két választást is 
lebonyolítottak. Espereshelyettes
nek dr. Barcza Béla hatvani, egy
házmegyei jegyzőnek pedig Sán
dor Frigyes miskolci lelkészt válasz
to tták  meg.

T.

Hittudományi Egyetemünk a 
nyár folyamán belülről gyönyörű
en felújított zuglói templomban, 
szeptember 19-én tarto tta  tanév
nyitó ünnepélyét.

Az ünnepi istentisztelet szolgá
latát D. dr. Harmati Béla püspök 
végezte. Az lK o r 1,9 alapján tar
tott igehirdetésében arról szólt, 
hogy Isten világszéles közösségre 
hívott el bennünket. Ez a közösség 
-  mint most itt az új tanév is -  is
tentisztelettel kezdődik. Különös 
közösség ez: közösség a próféták
kal, az apostolokkal, a reform áto
rokkal, de m indenekelőtt Istennel. 
E rre  a közösségre, m int most a ta
nulmányaikat megkezdő vagy foly
ta tó  hallgatókat, vagy az ötven és 
hatvan éves szolgálatukra em léke
ző lelkésztestvéreket maga Isten 
hívott el. Ebben a közösségben fel
adataink vannak. Jaj, ha miattunk 
károm oltatik Isten neve, jaj, ha 
nem  tudunk szeretni, megbocsáta
ni! Ezért soha nem  szűnhet meg 
harcunk a közösséget rontó hatal
mak, de elsősorban önmagunk el
len. Ebben a közösségben nem 
csak egy szűk család, hanem  a kö
rülöttünk élő egész világ szolgála
tára  hívott el bennünket Isten. H ű 
az Isten, aki elhívott bennünket. 
Őrizze meg ezt a közösséget ebben 
a tanévben is, és majd szolgála
tunk m inden napján.

A  tanévnyitó ünnepi ülésen dr. 
Reuss András rektor köszöntötte 
egyházunk és a testvérintézmé- 
nyek m egjelent képviselőit, az 50 
és 60 éve végzett lelkészeket, a 
hallgatók hozzátartozóit, nem  
utolsósorban a hallgatókat, köztük 
a Bessenyei Tanárképző Főiskola 
30 h ittantanár szakos hallgatóját, 
akik Laborczi Géza nyíregyházi lel
kész vezetésével vettek részt az 
ünnepélyen.

A  teljes teológiai képzést nyújtó 
106. tanévnek két fontos esem é
nye lesz: a doktori program  akk- 
reditációja, valamint a megemlé
kezés arról, hogy 75 éve, 1923-ban 
jö tt létre Sopronban intézmé
nyünk elődje, a Magyar Királyi E r
zsébet Tudományegyetem Evangé
likus H ittudom ányi Kara. Az okta
tói karban tö rtén t változások is
m ertetése u tán  a rektor „Kontex-

O tthon a pihenésre
Régi álom teljesedett be egyhá

zunkban. Nyugdíjas alkalm azotta
ink a nyugdíjba m enetel után nem  
tudták  elhagyni a parókiát, m ert az 
akkori lakáshelyzetben és kereseti 
viszonyaik m ellett nem  tudtak a 
nyugalom napjaira fedelet keríteni 
fejük fölé. M ost elkészült a Nyug
díjas Lelkész O tthon 
a Hűvösvölgyben, 
melynek felszentelé
se szeptem ber 20-án 
volt. Az épület előtti 
téren  D. Szebik Imre 
püspök, Bálint László 
esperes és Csizmazia 
Sándor otthonigazga
tó szolgálatával kez
dődött az istentiszte
let. A  püspök Jn 
12,26 alapján prédi
kált. „Ha valaki ne
kem szolgál, engem 
kövessen; és ahol én 
vagyok, ott lesz az én 
szolgám is, és ha vala
ki nekem szolgál, azt megbecsüli az 
Atya.”

Ez a 15 lakás lelkészek számára 
jelzés a társadalom  felé, m utatója 
az egyház szociális érzékenységé
nek. Ez az egyházi szeretet gesztu
sa. Az ige beszél arról, hogy a neki

való szolgálat párosul a követéssel. 
Jézus erre hívta fel a gyermekeket 
és a perifériára szorultakat. Most, 
akik követték Jézust, és átélték az 
elmúlt négy évtizedet, beköltöz
hetnek ide, hogy részesüljenek a 
szeretetszolgálatban. A  megbecsü
lés -  jutalom! H a elm arad embe

rektől, Isten akkor is megbecsül. 
Mi pedig mások megbecsülésével 
szolgáljuk és dicsőítsük Istent.

Felm erült a kérdés, m iért éppen 
Budapesten építünk -  hangzott a 
beszámolásban. Felmérés eredm é- 

(Folytatás a 3. o lda lon)

tuális teológia kell” címmel megtar
to tta  tanévnyitó ünnepi előadását, 
melyben többek között ezt m ond
ta: tyAz új tanévbe azzal a hálaadás
sal indulok, hogy a világ sokféle vál
tozása, a történelem annyi fordula
tán keresztül hangzik közöttünk ma
gyarul Isten igéje, hogy Isten ma is 
elhív embereket, hogy követei legye
nek Hálát adok azért, hogy Egyete
m ünk több évszázados történetének 
viszontagságai ellenére ma is folytat
hatunk teológiai munkát és teológi
ai képzést, hogy egyházunknak van 
ereje ennek feltételeit biztosítani, 
hogy gyülekezetünk várakozással, 
érdeklődéssel és hiszem, imádkozás
sal kíséri munkánkat és az igehirde
tők munkáját.”

Ezután a rektor ünnepélyes kéz
fogással az Egyetem polgárai közé 
felvette az új elsőéves hallgatókat, 
akik ünnepélyes fogadalmat te t
tek. A  lelkészszakon Benkóczi Pé
ter (Budapest D eák tér), Birkás 
Antal (Győr Öreg templom), Cso- 
szánszky Márta (Irsa), Domokos Je
nő  (Erdély), Erdélyi Réka (Erdély), 
Handl András (Dunaharaszti), dr. 
Hidas János (Tatabánya), Hokker 
Zsolt (Pápa), Homoki Pál (Buda- 
fok-Nagytétény), Kadlecsik Tibor 
(Bakonybánk), Kadlecsik Zoltán 
(Székesfehérvár), László Milán 
(Csurgó), Lőrinc Csaba (Kistere- 
nye-Pásztó), Matus Klára Krisztina 
(Keszthely), Mezei Gábor (Nyír
egyháza), Nemesi Judit Emma (Bé
késcsaba), Szabados Szilvia (Tata
bánya), Szabó Ferenc (Bakony- 
csemye), Zsíros András (Békéscsa
ba), a h ittantanár szakon Balog 
Kovács Zsófia (Budapest-Zugló), 
Cziczka Anita (Ácsa), Simon Eszter 
(Nyíregyháza), Tóth Tímea (Al

berti) kezdik meg tanulmányaikat. 
Külföldi ösztöndíjasok lesznek: 
Füzék Diána (Szlovákia) és Koch, 
Jochen (Németország). Az új tan 
évre Gabnai Sándor és Hammers- 
berg-Ganczstuch Júlia hallgatók 
köztársasági ösztöndíjat kaptak.

A  rektor meleg szavakkal kö
szöntötte az 50 és 60 éve végzett 
lelkészeket, Isten áldását kérte to 
vábbi életükre, és átnyújtotta ne
kik az arany-, illetve gyémántokle
velet. Aranyoklevelet kapott Deme 
Károly ny. békéscsabai lelkész, 
Gáncs Aladár Budapest-fasori ny. 
lelkész-orgonaművész, dr. Muntag 
Andor, a Hittudományi Egyetem 
professzora, Roszik Mihály ny. 
alberti lelkész és Tóth-Szöllős Mi
hály, az Országos Sajtóosztály ve
zetője, gyémántoklevelet kapott 
Benczúr László Budapest-angyal- 
földi ny. lelkész, Biczó Ferenc ny. 
rábcakapi lelkész, Bonnyai Sándor 
ny. kispesti lelkész, D. Koren Em il 
ny. budavári espereslelkész. D. 
Veöreös Imre ny. Budapest-kőbá- 
nyai lelkész egészségi állapota 
m iatt nem  tudott megjelenni, ezért 
gyémántdiplomáját később kapja 
meg. Az aranydiplomások nevé
ben Dem e Károly igehirdetéssel 
szólt az ünnepi üléshez, a gyé
m ántdiplomások nevében Benczúr 
László írt a teológusok szám ára 
köszöntést, amelyet későbbi szá
munkban közlünk.

Egyházunk nevében H arm ati 
Béla püspök köszöntötte a tanul
mányaikat kezdő hallgatókat és a 
jubiláns lelkészeket. A  bensőséges 
tanévnyitót a hallgatók karének- 
és fúvós zeneszámai te tték  ünne
pélyessé.

Dr. Selmeczi János
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K e z e k  s z o rítá s a

Néha úgy érzem, ma több fényév
nyi távolságban van tőlünk. Mint a 
csillagok. S láthatatlan, mint borús 
égen az égitestek, melyeket eltakar
nak a felhők, ragyogásukat elhomá
lyosítják a füstből és koromból össze
álló, fölénk szálló gomolyagok.

De a csillagok azért ott vannak az 
égen. S bár a tudománynak mást je
lentenek, nekünk, halandóságra ítélt 
teremtményeknek valami megma
gyarázhatatlan, misztikus értelme
zést sugallnak ma is.

A csillagok tiszták. Érinthetetlen 
fénnyel ragyognak. S éjjel láthatók. 
Sötétben.

Azért írok róluk, mert ilyen csil
lagnak látom 1956. október 23-át. Én 
láttam. Tanúja voltam a történtek
nek. A kezdetnek. Ott álltam a buda
pesti Baross téren, a Rottenbiller ut
ca sarkán. Kezem a gyermekkocsit 
szorongatta. Menni akartam. De 
megtorpantak lépteim, ahogy a téren 
átvonuló tömeget megláttam. Fiata
lokból állt a végtelen sor, s ahogy ha
ladtak a Rákóczi út felé, ragyogó 
arccal, szabadságra vágyó lánggal a 
szemükben, csak a kezüket néztem. 
Az egymásba hurkolódó karok vona
lát figyeltem. Az összetartozás, az 
egyetlen tiszta akarat jelképét: a ke
zek szorítását.

Az egységet, a közös akaratot lát
tam ugyanannak a napnak az estéjén 
is, amikor a teherkocsikon állók kiál
tása töltötte be a pesti utcát, és „aki 
magyar velünk tart, ruszkik haza” -  
ismétlődő ritmusára a járókelők fel- 
felugráltak közéjük. A kocsin állók 
keze a felszállni óhajtók felé nyúlt le 
-  sok kéz egyszerre - ,  míg a földről 
elrugaszkodni akarók kaijai a ma
gasba emelkedtek. Aztán összekap
csolódtak a markok, a kézfejek, és 
szorították egymást.

Hosszú évtizedek távlatából is 
megmaradt bennem ez a kép: a ke
zek szorítása. Ma úgy érzem, 1956 
októberét nem az idegen erők zúzták

szét. A testet, az életeket igen. De a 
lelkeket nem. A lelkekben tovább élt 
mindaz, amiért olyan sokan életüket 
adták.

Jó a meghaltaknak! Tiszták ma
radtak, mint fent a csillagok! Most 
sötét felhőket látok felettünk. És a 
leikeinkben is. Hova lettek a tiszta 
elképzelések? Hol szunnyadnak az 
egykor olyan heves lánggal égő nem
zeti érzéseink? Hol az egység? A kö
zös akarat? Hol az egymást elviselni 
és megtűrni erőt adó, egymást segítő 
szeretet?

1956. október 23-ra emlékezem. A 
csillagra, melyet ma sűrű felhő takar. 
De a szíveinkben ott él, eltakarva, és 
nem idegen hatalomtól, hanem saját 
magunk alkotta szellemi, értelmi és 
erkölcsi béklyóink által elhomályo
sítva.

Csillagok ragyogása, kezek szorí
tása. Ez volt 1956. október 23. Egy 
verset ajánlok, elgondolkodásra is al
kalmasat:

András Sándor: Nagy Imre 
Utolsó kívánsága az akasztás előtt 
hogy fenntarthassa szemüvegét. 
Amikor összerándult a teste 
és előreszökkent a halálba 
a fémkeretes könnyű üveg 
betonra hullott és megrepedt.
Ha látni akarsz, vedd föl, 
tedd föl és tekints 
a repedt világba.

Lenhardtné Bertalan Emma

Az Országos Presbitérium határo
zata felhívta az egyházközségek figyel
mét, hogy nemzeti ünnepeinken külön 
elrendelés nélkül tarthatnak istentisz
teletet. (Püspöki körlevél 2/22. sz. ha
tározat)

Október 23-án, csütörtökön Buda
pesten a Deák téri templomban ta rta 
nak istentiszteletet de. 9 órakor.

Igét hirdet: iQ. Cselovszky Ferenc 
lelkész.

Bécsi kapu téri templomban de. 11 
órakor.

Igét hirdet: Balicza Iván lelkész.
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Jézus mondja:
„Én vagyok a juhok qjtqja...
Én vagyok az ĵtó: 
ha valaki rajtam át megy be, 
megtartatik... 
az bejár és kijár, 
és legelőre talál...
A tolvaj azért jön, hogy lopjon, 
öijön és pusztítson: 
én azért jöttem, 
hogy életük legyen, 
sőt bőségben égjenek.”
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a *

»

IGAZ MESÉK „TUDOD-E...”
Egyszer egy éjszaka, amikor Assisi Szent Ferenc és 

szerzetestársai a kolostorban aludtak, egyikük egy
szer csak felkiáltott: „Jaj nekem, meghalok!” Társai 
mind felriadtak, és nagyon elcsodálkoztak. Ferenc is 
felébredt, és azt mondta: „Testvérek, keljetek fel, és 
gyújtsatok lámpást!” Mikor világosság lett, megkér
dezte: „Ki mondta azt, hogy »jaj nekem, meghalok«?” 
Ekkor megszólalt az egyik szerzetestárs: „Én voltam.” 
„De hát mi bajod?” -  kérdezte Ferenc. „Úgy érzem, 
meghalok az éhségtől” -  válaszolta a sok böjtöléstől 
teljesen legyengült barát. Ferenc azonnal megtéríttet

te az asztalt, és 
szeretettel maga is 
odatelepedett az 
éhes társ mellé, és 
vele evett, nehogy 
az szégyellje magát 
„ t o r k o s s á g a ” 
miatt. Sőt a többie
ket is megkérte, 
egyenek velük. Mi
után ettek, így 
szólt Ferenc a töb
biekhez: „Tfestvé- 
reim, ügyeljetek 
magatokra, az 
e g é s z s é g e te k re .  
Ha valakinek ke
vesebb ételre van 
szüksége, az ne 
kényszerítse kop
lalásra azt, akinek 
több szükséges. 
Mindenki ügyeljen 
egészségére, és ad

ja meg magának azt, ami szükséges, hogy kész legyen 
mindig Istent szolgálni... M e r t . I s t e n a z t  mondja: 
.»Irgalmasságot akarok, és nerctáldozatatí«” i

Hum orzsák
A z osztályban két fiú  sokat veszekszik, sértegetik egymást. 

A  hitoktató néni kérleli őket:
-  Csúnya dolog a veszekedés, béküljetek k i M it m ondott 

az Űr Jézus, hányszor kell megbocsátanunk egymásnak?
-  Hetvenhétszer is! -  mondja az egyik.
Mire a m ásik rá vágja:
-  Én nem bocsátók m eg mert te m ár hetvennyolcszor 

sértettél meg!
*

-  Karcsi, miért nem voltál vasárnap a templomban?
-  Vidéken voltunk a nagymamámnál.
-  De azért imádkoztál, ugye?
-  H át... igen... m ikor az út m ellett megláttam egy kőke

resztet, amelyen az ÚR Jézus van megfeszítve, m indig kö
szöntem Neid!

m i v o lt a z  „ o ltá r  s za rv a ” ?

Az égőáldozati oltárnak 
Izraelben négy szarva volt.
Ezt egy Megiddóban talált 
lelet is igazolta. Ezek a 
szarvak nem díszül szolgál
tak, hanem ezekre hintet
ték, illetve kenték az áldo
zati állatok vérét. A  szar
vak a kiengesztelődés és a 
hatalom jelképei voltak.
Aki véletlenül, mondjuk,
baleset folytán vagy önvédelemből valaki halálát 
okozta, menedékképpen megragadhatta az o ltár szar
vát. Az ilyenen nem  lehetett bosszút állni, míg nem 
tisztázódott az ügye.

Á L L A T I
Tbdod-e mi a neve a nagyon veszélyes lónak? -  

Nyakti-ló! (haha) H át a nagyon gonosz lónak? -  
Gyar-ló. És a betegesen sovány lónak? -  Pókhá-ló. 
No és hogy hívják a másnapos lovat? -  Nyaka-ló. A 
rövidujjas lovat? -  Pó-ló. Mi a neve a magányos ló
nak? -  Szó-ló. A  nagyon ritka lónak? -  Fehérhol-ló.
( N O

De komolyra fordítva a szót: Túdod-e, ki énekel a 
Bibliában „elveszett” lóról és lovasáról?

A gyermekrovat készítői stábjának címe: 
Cselovszky Ferenc, 1052 Budapest, Deák tér 4.

F I A T A L O K N A K
E K E  If jú s á g i C sen d esh ét P ilis c s a b á n

1 9 9 7 . jú l iu s  2 1 -2 6 .

Hála Istennek ebben az évben is 
találkozhattunk ifjú testvéreinkkel 
a gyönyörű, nyugalmas környezet
ben lévő piliscsabai Bétel O tthon
ban az EKE (Evangélikusok Kö
zössége az Evangéliumért) által 
szervezett csendeshéten.

A  tábor célja az Isten előtti tel
jes elcsendesedés volt. Ezt a célt 
szolgálták az egész napot kitöltő 
lelki programok, melyek között 
azonban m aradt idő az egyéni el
mélkedésre és beszélgetésekre, sőt 
sportra, egyetemlátogatásra és 
akadályversenyre is.

A délelőtti előadásokat Verasztó 
János répcelaki lelkipásztor tartot
ta  „Királyok és próféták” címmel, 
ahol a különböző bibliai uralko
dók Istenhez való viszonyáról és a 
próféták által feléjük közvetített 
isteni üzenet befogadásáról kap
tunk szemléletes képet az alábbi

igék tükrében. (2Móz 5,1-9; lSám 
15,10-31; 2Sám 12,1-14; 2Kir 
22,8- 20)

Ezt követték a kiscsoportos be
szélgetések, ahol az előadáson el
hangzottakat boncolgattuk. Nagy 
élményt jelentettek számomra a 
csoporttársak őszinte megnyilat
kozásai és a közös imádkozások.

A  délutáni közös beszélgetése
ken a félelem tém áját jártuk körbe 
Győrfi Mihály nyírszőlősi lelkész 
vezetésével. Az esti evangélizáciők 
során az örömhír Széli Bulcsú kis
pesti lelkipásztor szavam keresztül 
ju to tt el hozzánk. A  gazdag ifjú 
történetében lévő Krisztusi üzenet 
-  a gazdag ifjúval ellentétben -  há
la Istennek jó  földbe hullott, hi
szen az O hívására a résztvevők 
közül sokan döntöttek Jézus köve
tése mellett. Reméljük, hogy gaz
dagon term ő életek lesznek!

Mindannyiunk hitbeli épülésére 
szolgáltak az esti bizonyságtételek 
a megtérésekről és az Istennel va
ló személyes kapcsolat megtapasz
talásairól, valamint a „morzsasze
dés”, ahol a résztvevők a csendes
hét folyamán őket megszólító igé
ket és üzeneteket osztották meg a 
többiekkel. A  vasárnapi záró isten- 
tisztelet ünnepélyességét emelte 
az a megindító esemény, melyet 
egy 23 éves leány megkeresztelése 
jelentett.

Hálát adok az Istennek, hogy 
gazdagon megáldotta ezt a nevé
ben eltöltött egy hetet, hogy köze
lebb juthattunk ismét Őhozzá, s 
hogy mindnyájan m egtapasztal
hattuk  a buzgó imádság erejét és 
az Ő  csodatévő hatalm át. Á ldott 
legyen az Ő  neve!

Dobó László

Gondolatok egy hétvégével kapcsolatban
(Csendeshétvége Gyenesdiáson)

Csoporttársammal sétáltunk az 
utcán, amikor két fiatal apáca ha
ladt el mellettünk. Szépek voltak, 
fiatalok, mosolygósak, a harmónia 
sugárzott belőjük. Nóra megkér
dezte tőlem:

-  Szerinted nekik is vannak prob
lémáik? -  Meglepődtem a kérdésen 
és csak ennyit válaszoltam:

-  Persze, hogy vannak, ők is embe
rek. Azután elgondolkodtam egy ki
csit. Miért hiszik a keresztényekről 
az őket nem ismerők, hogy életük 
tökéletes és problémamentes? Miért 
gondolják azt, hogy az Istenhez való 
odafordulás egyszeri és örökké érvé
nyes cselekedet, melynek hatása a 
gondtalanság és a harmónia minden 
további kétségek és küzdelmek nél
kül? Tálán ezért érzik, hogy hatal
mas a távolság közöttük és a magu
kat hívő embereknek vallók között. 
Mert utóbbiak tökéletesek...

És mi hogyan látjuk magunkat? 
Sajnos nagyon ritkán nézünk tükör
be mélyebben. Számba vesszük a 
ráncainkat, pattanásainkat, megiga
zítjuk a frizuránkat, de lelkünk rán
cait, kócosságát, rendezetlenségét 
már nem vesszük észre. De talán ez 
nem is fontos, hisz senki sem lát be
lénk. így könnyen elhisszük, hogy 
tökéletesek vagyunk. Elhisszük, 
hogy életünk rendben van, jó ülni a 
langyos vízben, melyet nem érde
mes zavarossá tenni azzal, hogy a 
lelkünket vizsgálgatjuk. Hátha talá
lunk valamit, ami megmutatja, hogy 
a látszat ellenére valójában milyen 
messzire távolodtunk istentől.

Szükség van olyan alkalmakra, 
ahol a világ zajától egy kicsit elvo
nulva vesszük a bátorságot és ma

gunkba nézünk. Erre nagyon jó le
hetőséget nyújtanak a nyári 
csendeshetek, konferenciák, ám 
ezek hatása sajnos nem tart ki egy 
egész éven át, a következőig. Kelle
nek év közben is a csendesnapok és 
hétvégék, hogy megálljunk, hagyjuk 
letisztulni a felhalmozódott, megol
datlan gondokat.

Ifjúsági közösségünk -  CHARIS 
Közösség -  (Uraiújfalu és a hozzá 
tartozó egyházközségek fiataljai) a 
nyári csendeshéten kívül ebben az 
évben háromszor gyűlt össze egy- 
egy hétvégére. Legutoljára szep
tem ber 19-21. között Gyenesdiáson 
töltöttünk együtt egy tartalmas hét
végét. Húsz fiatal a heti tanulástól 
és munkától kimerülve érkezett 
péntek este a szép üdülőbe. Az al
kalmat megnyitó esti áhítaton 
Menyesné Uram Zsuzsanna Isten 
hűségére és szere tétére emlékezte
tett minket. A  szombati napot Ko
vács Zsuzsanna testvérünk áhítata 
indította, aki megosztotta velünk 
saját kétségeit is. Délelőtt és kora 
délután Szabó Ákos vezetésével 
énekeltünk, zenéltünk, hisz egy 
mikrobusszal és utánfutónyi hang
szerrel érkeztünk. A nap folyamán 
volt alkalmunk beszélgetni egymás
sal. A  péntek esti ifjúsági órák saj
nos kevésnek bizonyulnak arra, 
hogy mindenkivel váltsunk néhány 
szót. Sokat sétáltunk, megcsodáltuk 
az őszi Balatont. Az esti elcsendese
dés, beszélgetés témája a házasság, 
párkapcsolat volt. Azt hiszem, ez a 
téma a fiatalok körében mindig ak
tuális. Percze Sándor bevezető gon
dolatai nyomán tartalmas beszélge
tés alakult ki, sokat tanultunk ezen

az estén. Vasárnap Menyes Gyula 
igehirdetésével úrvacsorái istentisz
telet zárta a hétvégét. (Ezúton is 
szeretnénk köszönetét mondani a 
Szeretetotthon vezetőjének és dol
gozóinak kedvességükért, szerete- 
tükért!) Érdekes, hogy a következő 
ifjúsági órán mindenki a problémái
ról beszélt. A három nap alatt volt 
időnk elgondolkodni és felszínre 
hozni a rejtett dolgokat életünkben, 
melyek még megoldásra várnak. 
Van miből, Kiből erőt merítenünk.

Azt hiszem, hogy ezek a 
csendesnapoknak, -hétvégéknek és 
-heteknek ez a feladatuk. Az, hogy 
észrevegyük: nincs minden rendben 
bennünk. Az, hogy megálljunk egy 
kicsit, számba vegyük tetteinket, ér
zéseinket, gondolatainkat, és meg
újulva menjünk tovább. Úgy, hogy a 
bennünk lévő zűrzavar vagy épp 
kongó üresség" helyét valóban " a 
csend vegye át, _Ez_a xsend — Isten 
békessége!

M olnár Judit 
főiskolai hallgató, Uraiújfalu

Maradék nélkül
Annyit ér életem, 
ami Tiéd benne.
Annyi érték benne, 
amit mások nyernek. 
Annyi lesz maradó, 
mit leadtam néked. 
Magamnál ne tartsak 
semmit!
Legyen a Tiéd 
az egész éltem.

Maróthi Mihály

A z egyházi zene és a cimbalom -
beszélgetés Farkas Gyöngyi cimbalomművésszel

O rg o n a k o n c e rt a  s o p ro n i e v a n g é lik u s  te m p lo m b a n

W. Theo Dijk hangversenye
Évekkel ezelőtt Rácz Aladámé, a cimbalom világhírű 

művészének özvegye egy fiatal cimbalomművész hang
versenyére hívott a Zeneakadémiára. Azt mondta, Farkas 
Gyöngyi olyan művész, aki behatóan foglalkozik hangsze
re történetével, kutatja a hangszer évszázados, sőt évez
redes fejlődését. Kutatómunkája azért is érdekelte 
Yvonne asszonyt, mert férje és művésztársa korszakos 
művészeti és hangszerfejlesztő tevékenységének közeli 
szemlélője és segítője volt, sőt nem egyszer első hallgató
ja a cimbalmon megszólaltatott preklasszikus műveknek. 
Rácz Aladár csodálatosan szólaltatta meg Bach műveit is 
cimbalma húrjain...

Farkas Gyöngyi éppen ennek a művészi pályának isme
retében lett a hangszer megszállottja és a cimbalom törté
netének lelkes kutatója. Hangversenydobogók és könyv
tárak zsúfolt polcai -  életútjának változó állomásai. A 
cimbalom művészi megszólaltatója és a hangszer történe
tének, fejlődésének, művészi képi megörökítőinek kuta
tója. Néhány évvel ezelőtt a Lelkipásztorban -  az Evangéli
kus Lelkészi Szakfolyóiratban -  megjelent írása, trA cimba
lom szerepe az egyházi zenében” egyik jelentős eredménye 
kutatói tevékenységének (1991. 7-8. szám). tyA cimbalom 
története ” című könyve olyan hangszertörténeti összefogla
ló, mely nemcsak a szakmabelieknek érdekes, tanulságos. 
Érdekes, olvasmányos írás: az eredetileg keleti hangszer
típustól vezet el a mai „magyar cimbalomig”.

-  Sokan úgy ismerik a hangszert, hogy a cimbalmos 
úgynevezett cigányzenét, magyar nótát játszik rajta. Csak 
a tájékozottabb zenehallgató, aki hallott Rácz Aladárról 
is, tudja, hogy az ő kezdeményezése nyomán ma már 
klasszikus művek csendülnek fel húrjain.

-  Olvastam nem egy templomi koncertjéről, gondolom 
sokan csodálkoztak ezen.

-  Igen, voltak, akik megdöbbenve kérdezték, cimba
lomhangverseny templomban? Én ezt természetesnek 
tartom -  válaszoltam. Johann Sebastian Bach művészete 
minden ütemében egyházi szellemiséget fejez ki, Rácz 
Aladár művészete óta cimbalmon is megszólal. Bach mű

vészetének pedig a 
legméltóbb helye a 
templom. Egyház
történeti leírásokat, 
a Bibliát, a kódexe
ket, festményeket 
t a n u l m á n y o z v a  
m egállap íthatjuk , 
hogy a cimbalom 
igen korán helyet 
kapott az egyházi 
zenében. Gregori
án, liturgikus zene 
me g s z ó l a l t a t á s a  
cimbalmon, törté- 
nelmüeg is hiteles. 
Ezt igyekeztem „A 
cimbalom történe- 
té”-ben is megerősí
teni. Farkas Gyöngyi 
megszállottja a ze

nének, a cimbalomnak. Mint mondja, a zeneszeretet csa
ládi hagyomány, édesanyjának nagyapja evangélikus kán
tor volt, sok profi vagy amatőr zenész, író, festő volt a 
családban, édesanyja Thomán Istvánnál végzett a Zene- 
akadémián, apja Farkas Sándor író volt (szép verseit sze
retné egyszer kiadni), ő maga 4 éves korában már impro
vizált zongorán, egyheti tanulás után megállapították, 
hogy abszolút hallása van. Zongorázni is tanult, de végül 
is a cimbalomnál maradt. Egész Európát bejárta, szólis
tája volt a Londoni Szimfonikusoknak, három nagyleme
zét adták ki. Koncertjeiről, sikereiről többet lehetne 
írni... Kutatómunkájában sokat jelentett számára a ró
mai ösztöndíj, az újabb és újabb cimbalomtörténeti felfe
dezések. Művészi és kutatómunka, koncertek és régi 
könyvek, iratok lapozgatása nála elválaszthatatlan, öröm
teli hivatás.

Sebeiken Pálma

Az utolsó húsz évben orgonaművészek sora a vüág 
több országából szólaltatta meg orgonánkat. Magyar or
gonisták mellett német, japán, finn, holland, osztrák, an
gol, lengyel művészek játéka vonzotta a hazai és külföldi 
zenekedvelőket templomunkba. Most szeptember 3-án 
az esti órákban Theo van Dijk a hollandiai Kampenből 
jött hozzánk, hogy ismét megszólaltassa az immár meg
újult orgonánkat. Először 14 évvel ezelőtt kísért egy ha
talmas -  közel 150 tagú holland -  kórust, most „csak” or
gonáim jött, mert felújított hangszerünkkel is meg akart 
ismerkedni.

A kampeni kántor-művésszel több mint 12 évvel ez
előtt szolgáltam együtt az egyik holland templomban. Ő 
orgonáit, én igét hirdettem. Felvitt várostomyukba is, 
ahol harangjátékával gyönyörködtetett, mert városának 
lakóit rendszeresen ajándékozta meg ezzel a zenei műfaj
jal is.

A mostani hangverseny műsorán szerepeltek termé
szetesen a holland mesterek művei: Jan Zwart Miatyánk- 
korálvariációja, Comelis de Wolf egyik műve „Wer nur 
den lieben Gott lässt walten” korálfeldolgozásában. Felix 
Mendelssohn halálának 150. évfordulója alkalmával a 
Miatyánk szonátájával állított emléket a híres zeneszer
zőnek. Johannes Brahms halálának 100. évében a „Ké
szítsd magad kedves lélek” korálvariációval a bűnbánat 
és az úrvacsorái közösség ajándékára irányította figyel
münket a zene nyelvén. Nem hiányozhatott J. Sebastian 
Bach sem -  a művész szerint nélküle nem lehet hangver
senyt adni protestáns templomokban - ,  most egyik legis
mertebb műve, a D-moll toccata és fúga, azonnal jelen
valóvá tette a Tamás templom karnagyát.

A hangverseny záróműve Zwart korálfantáziája volt az 
„Erős vár a mi Istenünk”-re, mely mélyítette evangélikus 
identitásunkat, ugyanakkor a más egyházakhoz tartozó
kat erősítette a „hangszerek királyának” nyelvén az Is
tenbe vetett bizalomban, aki erős várunk és Atyánk Jézus 
Krisztus által!

A jól összeállított műsorral a holland művész olyan 
műveket szólaltatott meg, melyek bibliai mondanivalót 
közvetítettek, imádságra indítottak, bűnbánatot motivál
tak, hitben erősítettek.

Amikor a hangverseny után kint a templom előtt még 
elbeszélgettünk, sokan kérdezgették az orgonamuzsiká
tól lenyűgözve, hogy mikor lesz a legközelebbi hangver
seny?!

Szimon János

Jelentkezés a Kántorképző Intézet 
1997-98. évi „téli” tanfolyamára
Az idei évközi bejárásos tanfolyamot 1997. november 

8-án, szombaton 10.30-kor nyitjuk meg Fóton, a 
Mandák Intézetben (2151 Fót, Berda J. u. 3.).

A tanfolyam húsz tanítási napból (mindig szomba
ton) és az 1998. április 25-ére tervezett vizsgából áll.

Tantárgyak: egyházi ének, harmónium- ill. orgona
játék, szolfézs-zeneelmélet, partitúraolvasás-karveze
tés.

Részvételi díj: 7000 Ft, mely két részletben is fizet
hető. Ez magában foglalja az ebéd, illetve az esetleges 
szállás költségeit is. Indokolt esetben -  ha a jelentke
ző gyülekezete nem tud hozzájárulni a tanfolyamdíj
hoz -  tandíjtámogatás igényelhető az Országos Egy
háztól.

Különös szeretettel hívogatjuk gyülekezetben már 
szolgáló, továbbképzésre jelentkező kántorainkat, fel- 
híva a figyelmet arra, hogy Intézetünk államilag elis
mert, középfokú egyházzenész szakképesítést adó 
vizsgát is szervezhet.

Jelentkezni az Intézet címén lehet (lásd fenn) októ
ber 22-i határidővel. A jelentkezéshez kérünk mellé
kelni egy néhány soros beszámolót a jelentkező elmúlt 
évi zenei-gyülekezeti tevékenységéről, illetve új hall
gató esetén lelkészi ajánlást is.
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H álaad ás  az aposto li szolgálat fo lyam atosságáért
A  b é k é sc sa b a i g y ü le k e ze t e g é szn a p o s ü n n e p e

Szeptember 14-e spkáig lesz 
emlékezetes Békéscsabán. D. dr. 
Harmati Béla a Déli Evangélikus 
Egyházkerület püspöke két, nem 
mindennapi esemény kapcsán vég
zett szolgálatokat. Mint m ondotta 
igehirdetése bevezetőjében, azért 
jött el, hogy a gyülekezettel együtt 
hálaadást mondjon. A  vasárnap 
igehirdetési alapigéjével -  2Kor 
1,3-7 -  valljuk: Áldott az Isten! Le
het-e szebben, jobban kezdeni egy 
istentiszteletet, mint így -  m ondot
ta. Ezen a vasárnapon kettős ese
mény is hálaadásra kötelez. 
Táborszky László esperes 25 éve 
szolgál a gyülekezetben, és ezen a 
héten betöltötte 70. életévét. D él
után pedig az erzsébethelyi tem p
lomban lelkésszé avatjuk Kutyej 
Pál Gábor végzett teológust. A  bé
késcsabai gyülekezet örömmel 
m ondhat hálaadást egyrészt a múl
tért, másrészt a jövőért.

Az elmúlt 25 év a gyülekezet 
számára is ad emlékezést. Ez a 
templom em lékeztet arra, hogy 
volt földrengés, repedtek a tem p
lom falai. D e földrengés rázta meg 
az elmúlt évek során a lelkeket is, 
és okozott súlyos repedéseket. A  
templom a bizonyíték, hogy újjá 
lehetett építeni. Újjá kell építeni a 
lelki kapcsolatokat is.

Összefogásra van szükség -  emel
te ki az igehirdető. Fiatalnak és 
idősnek egyaránt segítenie kell a ha
ladást. M otor és fék egyformán 
szükséges. Úgy adunk hálát, hogy 
imádkozva leülünk egymás mellé, és 
segítjük egymást felfelé tekinteni, 
arra az Istenre, Aki megtartotta az 
országot, a népet, a gyülekezetét.

A  záró oltári szolgálat kereté
ben hangzottak el a köszöntések. 
Elsőnek Harm ati Béla püspök 
m éltatta a jubiláló lelkész m unká
ját, aki 25 éve szolgál Békéscsa
bán, s most töltötte be 70. életévét, 
s az ő munkája által is szépült, gaz
dagodott a gyülekezet, hozták 
rendbe a nagytemplomot, építet
ték a gyülekezeti házakat. Részt 
vett a gimnázium visszaadásának 
tárgyalásában. Az országos egy
házban segített a szlovák testvéri 
kapcsolatok építésében Szlovákiá
ban és a volt Jugoszláviában. Meg
köszönte feleségének is, hogy ré
sze volt az elvégzett m unkában, és 
átadja az egyházkerület ajándé
kát.

Az egyházmegye részéről dr. 
Valentinyi Károly felügyelő, az egy
házközség részéről Benedicty Gyu
la felügyelőhelyettes köszönti, 
majd a hivatalosan távol lévő gim
náziumi igazgató helyettese, Fel- 
legvári Zoltán, a délutáni szolgálat 
kapcsán jelenlévő dr. Szabó Lajos 
professzor és Rozsos Sándomé 
presbiter em lékeznek az ünnepelt 
sokoldalú tevékenységére, és kí
vánják Isten áldását további életé
re, munkájára.

Táborszky László megrendültén 
köszönte meg az őt megtisztelő 
szeretetet, s az igére emlékeztet: 
ha mindent megcselekedtünk is, ha
szontalan szolgák vagyunk, azt tet
tük, ami kötelességünk volt (Lk 
17,10).

Az ifjúsági énekkar Istent dicső
ítő éneke is gazdagította az isten
tiszteletet.

Délután az erzsébethelyi tem p
lom telt meg teljesen és adott o tt
hont a másik eseménynek, Kutyej 
Pál Gábor lelkésszé avatásának. 
„Te most itthon vagy. A z otthoni 
templomban” -  kezdte igehirdeté
sét H arm ati Béla püspök, Lk 12,35 
igéje felolvasása után. Segédkez
tek neki Szabó Lajos, az Evangéli
kus Teológia gyakorlati professzo

ra és az édesapa, Kutyej Pál lel
kész. A  püspök így folytatta: Le
het-e szebb, lehet-e jobb alkalom 
hálát adni egy családnak, ahol az 
édesapa lelkészként szolgál, ami
kor fia áll az o ltár előtt, hogy apos
toli szolgálatra induljon. Látnia a 
gyülekezetnek, m it jelent az egy
ház apostolisága, apáról fiúra 
szállhat az áldás.

Az ifjú lelkésznek az igéből két 
dolgot húzott alá az igehirdetés: a

felövezett derék és a meggyújtott 
lámpás képét. Nincs más eszkö
zünk, mint az Ige hirdetése. Az 
egyház nemcsak a tem plom ot je
lenti, nem a falakban van az ereje, 
Isten lép hozzá a Krisztusban, 
hogy lelki hatalommal lépjen, 
Krisztus katonája legyen.

A  szolgálattevőkkel együtt 27 lel
kész énekelte a megerősítő imádsá

got, mondta el az áldó igéket, ketten 
szlovák nyelven.

A  felavatott lelkész első szolgá
lata a többi szolgálattevővel együtt 
az úrvacsoraosztás volt.

Az istentisztelet után a gyüleke
zeti terem ben állófogadáson látták 
vendégül az egész gyülekezetét, 
ahol testvéri beszélgetésekben 
folytatódott a közösség, az együtt- 
lét.

Kovács Pál

(Folytatás az 1. oldalról) 
nyeként született meg ez az építke
zés. A  FEBE vagyont az államosí
táskor sikerült az egyház javára á t
menteni, így most -  közös meg
egyezéssel -  épült itt a diakonisszák 
központjával egy telken ez az ott-

60 000 DM -t adtak, Hans Kratzert 
heidelbergi lelkész -  aki erre az al
kalomra látogatott el hozzánk -  
m ondta el ezeket a szavakat, jelez
ve, hogy „ezzel az otthonnal híd 
épült meg Badennel”.

Az új otthonban egy- és másfél

hon, hogy testvéri szeretetben él
hessenek egymással a „sárga” és a 
„fehér” épületben élők. Dr. Harma
ti Béla püspök m ondta e szavakat 
üdvözlő beszédében, és megemlí
tette, hogy ezzel is előre m utat egy
házunk. A  létesítményhez sokan já 
rultak hozzá. Államsegélyből és a 
II. kerületi Önkormányzat segítésé
ből is, de a Bajor Egyház m ellett so
kat adtak a németországi badeni 
lelkészegyesület tagjai. A  segélyt 
nem az egyház költségvetéséből ad
ták, hanem  saját gyűjtésükből

szobás összkomfortos lakások áll
nak a beköltözők rendelkezésére, 
központi fűtéssel és főzőfülkével. 
Az otthont Csizmazia Sándor igaz
gató vezeti. Benczúr László YBL- 
díjas építészünk, az épület tervező
je, három szóban fejezte ki érzéseit: 
boldog, bizakodó és büszke vagyok. 
Szépen látszott meg itt az összefo
gás ereje, jó  munkát végzett a 
Confektor Kft. és az Óbuda-Újlak 
Kft., és ezért örülhetünk most.

Legyen Isten áldása az itt lakó
kon! T.

Ünnepi hét a Soltvadkerti Evangélikus Egyházközségben
Október 26-án (vasárnap) de. 10 órakor istentiszteleten ad hálát 

a gyülekezet 160 éves templomáért 
Igét hirdet: D. dr. Harmati Béla püspök elnök.

Október 31-én (pénteken) este 6 órakor Reformációi Emlékünnepet tartunk 
a történelmi egyházak lelkészeinek szolgálatával az evangélikus templomban. 

November 2-án (vasárnap) de. 11 órakor a Magyar Televízió 
templomunkból közvetíti az istentiszteletet.

Igét hirdet: Káposzta Lajos a gyülekezet lelkésze.

ORSZÁGOS PROTESTÁNS NAPOK
Az ökumenikus rendezvények az 

idén október 23-ával kezdődnek és a 
reformáció ünnepéig tartanak. Van 
abban valami jelképes, hogy hazánk 
nemzeti ünnepével, 1956 októberére 
való emlékezéssel kezdjük el a Protes
tantizmus-humanizmus mottóval meg
hirdetett eseménysorozatot Hazánk, 
társadalmunk új korszaka kapcsolódik

iák  korábbi megújulásához, a 
adóra való emlékezéssel és kö

vetkezményeinek méltatásával.
Alábbiakban közöljük először a köz

ponti, kiemelt rendezvényeket azután 
az ország egész területén rendezendő 
helyi alkalmak program ját Ez utób
biak sorát folytatjuk a következő szá
munkban.

Központi rendezvényeink a következők:
1. Debreceni Protestáns Napok

a) Protestáns Emlékünnepély
október 27.18.00 óra, Református Nagytemplom Debrecen

b) Teológiai-Történeti Fórum
október 28.10.00-16.00 óra, Református Kollégium díszterme

2. Protestáns Kulturális Est 
október 29.18.00 óra, Pesti Vigadó

3. Ökumenikus Misszió megnyitója a PÓLUS CENTER-ben 
október 30.11.00 óra, PÓLUS CENTER

4. Országos Reformációi Emlékünnepély
október 31.18.00 óra, Deák téri Evangélikus Templom

Jer, kérjük Isten 
áldott Szendéikét 
(232. ének)

Egyik legrégebbi énekünk. Kapcso
latos a Szentháromság utáni első vasár
nap epistolájával és evangéliumával. 
(Gazdag és Lázár. -  Jn 4:16-21. és Lk 
16:19-31.) Ha a gyülekezet a két lekció 
között énekli mint főéneket, akkor jól 
kapcsolja össze a két igeszakaszt. A 3. 
vers imatárgyként veti fel azt, amit a le
vélbeli ige végén olvasunk: „...aki nem 
szereti testvérét, akit lát, nem szeretheti 
az Istent, akit nem lát. A zt a parancsola
tot is kaptuk tőle, hogy aki szereti az Is
tent, szeresse a testvérét is. ”

Az' 1. vers pedig azért könyörög, 
hogy a példázatbeli gazdag sorsát elke
rüljük, akit az evangélium szerint ké
születlenül ért a halál: „Hogyha jön a 
végóra, mellénk álljon, Hazatérésre ké
szen találjon. ”

Az ének az ige meghallásáért kö
nyörög, és ezért ortodoxok és pietisták 
egyaránt szívesen énekelték. 1542-ben 
Luther ezt az éneket felvette a temetési 
énekek gyűjteményébe is. Az 1. és 4.

vers feljogosít erre. De semmiképpen 
sem eredményezheti ez azt, hogy 
„gyászindulóként” énekeljük. A dalla
mot nem teijengősség, hanem erőteljes 
lendület kell hogy jellemezze.

Az ősi vershez Luther három saját 
verset csatolt (énekünk eredetileg aza- 
rándokok népéneke volt). A 2-4. versek 
által lett földi „zarándokútunk” min
den állomása számára „imádsággá a 
Szentiélekhez, eljöveteléért, kegyele
mért, szeretetért, megvilágosíttatásért, 
állhatatosságért.” -  Ahogy 1541-ben a 
nagy Strassburgi Énekeskönyv meg
jegyzi.

A 2. versből a reformációi felisme
rés öröme árad:
„Jer, Világosság ragyogj fe l nekünk,
Hogy csak Krisztus légyen Mesterünk!
E l ne hagyjuk őt, m i hű Megváltónkat, 
A ki népének örökséget ad! Szánj meg 
Isten!”

Gáncs Aladár

Nyári m édiaszem inárium  M ünchenben
Ezen a nyáron hatodik alkalom

mal szervezte meg a Müncheni Kato
likus Médiaakadémia háromhetes 
média-szemináriumát! Ezekre az al
kalmakra Kelet- és Közép-Európá- 
ból várnak olyan jelentkezőket, akik 
valamilyen módon kapcsolatban áll
nak a médiákkal. Elsősorban újság
írókat hívnak, hiszen ennek az intéz
ménynek München
ben van az újságíró- 
és rádióstúdiója. A  
televíziós központja 
pedig Ludwigsha- 
fenben.

Ebben az eszten
dőben augusztus 17- 
től szeptember 5-ig 
szervezték meg ezt a 
lehetőséget bajor 
testvéreink, amely
nek én is részese le
hettem. Összesen tizenhármán vet
tünk részt Európából. Litvániától

pedig felmentünk néhányan Német
ország legmagasabb pontjára, az Al
pok egyik hegycsúcsára, a Zug- 
spitzére. Innen körültekintve lehe
tett igazán gyönyörködni a Terem- 
tettségben. Életem egyik régi vágya 
valósult meg ekkor. 2964 méter ma
gasságban nyáron is lehet hógolyózni 
és napozni egyszerre.

Az utolsó héten a média egy másik 
ágával foglalkoztunk, a rádióműsor- 

Bulgáriáig szinte minden onszágbóddjjz (szerkesztéssel. Mindnyájan kaptunk 
Ketten képviseltük Magyarorsaágot,ob legyt-egy- számítógépet és riporter-
egy szegedi újságírónővel. Óriási él
mény volt számomra egy hatalmas ka
tolikus szervezetben evangélikus lel
készként jelen lenni!

A  Steyler Missziós Rend (MSF) 
rendházában volt a szállásunk. Ez 
olyan szerzetesrend, amelyik a ten
gerentúli országok és kultúrák szá
mára szervez missziót. Magyarorszá
gon a Verbita-rend néven váltak is
mertté (SVD).

Reggel hét órakor misével kezdő
dött a nap, és kilenc órától este fél 
hétig szinte megállás nélkül folyt a 
szemináriumi munka, előadásokkal. 
Megismerkedtünk az újságírás for
máival, stílusaival. Sőt az újságszer
kesztés titkaival is. A sajtófotón ke
resztül a kész újságig mindent meg
beszéltünk. Jelen lehettünk az 
Augsburger Allgemeine napilap 
nyomtatásánál (Ágostéban). Másnap

magnetofont ezekhez a munkákhoz. 
Előadásokat hallgattunk ebben a té
mában is, és az általunk készített mű
sorokat elemeztük. Német nyelven 
ez nem is volt olyan egyszerű, hiszen 
sokszor nem az idegen nyelv haszná
lata okozta a gondot, hanem a gon
dolkodásmód, ami bizony országon
ként és népenként más. De ebből is 
lehetett tanulni!

Mindennek az anyagi fedezetét a 
RENOVABIS segélyszervezet vállal
ta, ami a katolikus egyházban hason
lóképpen működik, mint egyházunk
ban a GAS segélyszolgálat!

Hálás vagyok ezért a lehetőségért, 
hogy itt tanulhattam, és remélem, 
hogy az itt megszerzett tapasztalato
kat kamatoztatni tudom szolgála
tomban!

Menyes Gyula

AZ O R SZÁ G O S PRO TESTÁ N S N A PO K  PR O G R A M JA I
Protestantizm us -  Hum anizm us

• Önigazulás vagy megigazulás Budapest október 22. * Koszorúzás Miskolc október 25. • Toronyzene Békéscsaba október 26.
címmel dr. Reuss András előadása az Deák téri Evangélikus 18 óra a Kossuth Gimnázium emléktáblájánál Kossuth Gimnázium 11 óra Evangélikus Kistemp- 11 óra
Evangélikus Értelmiségi Műhely ren- Gimnázium díszterme lom
dezésében. * Hálaadó istentisztelet Orosháza október 25. 1

a Református templom felszentelésének Református Templom 15 óra
• Ünnepi ökumenikus istentisztelet és előadás Budapest október 23. 80. évfordulója alkalmából • Ünnepi kiállítás megnyitása Békéscsaba október 26.

Kiengesztelődés a megbékélés jelei címmel Evangélikus Reformá- 15 óra Igét hirdet: dr. Bölcskei Gusztáv a Békéscsabai Evangélikus Gimnázium mű- Evangélikus Gimná- 11.30 óra
Előadó: dr. Szechey Béla József tus Templom

• Ünnepi orgonahangverseny Miskolc
vésztanárainak alkotásaiból zium aulája

(Németvölgyi u. 138.) október 25.
Orgonái: Uajtler Gábor Evangélikus Templom 17 óra

* Kórustalálkozó Simontornya 
Művelődési Ház

október 26. 
15 óra

• Református Egyházművészeti Kiállítás és 
Képeslapkiállítás Kálvin János életéről

Csurgó
Múzeum

Budapest 
Magyarok Háza 
Semmelweis u. 1-3.

október
23-28.

október 24. 
16 óra

• Ünnepi előadás 
Illyés Gyula: A különc 
Rendező: Udvaros Béla

Budapest
Evangélium Színház 
BM Duna Palota

október 
25-26. 
16 óra • Protestáns Tanári Találkozó Budapest október 26.

• Református Népfőiskola Fóruma * Ünnepi istentisztelet és harangavatás 
Igét hirdet: dr. Hegedűs Lóránt

Budakeszi 
Határainkon túli Ma-

október 26. 
10 óra

Szervező: a protestáns egyetemi lelkészsé
gek

Deák téri Evangélikus 
Általános Iskola dísz-

16 óra

Áldást mond: Fónagy Miklós gyarok Emléktemploma terme
• Protestáns Irodalmi Est Budakeszi október 24. • Ünnepi istentisztelet

a Hannoveri Baptista Énekkar szolgálatával
Budapest
Pesterzsébeti Baptista 
Imaház (XX. Ferenc

október 26. 
10 és 
17 óra

Albert Zsuzsa szerkesztésében 

• K. Ö. D. -  Hétvége

Művelődési Ház 

Kecskemét

18 óra 

október

• Ünnepi orgonahangverseny 
Orgonái: Varga László

Miskolc
Deszkatemplom

október 26. 
16 óra

Előadók: dr. Nyiredi Maulusz, Molnár Ambrus Emmanus Ház 24-26

• Ünnepi istentisztelet

u.5.)
• Ünnepi hangverseny Budapest október 26.

• Zenés Kulturális Est Dunavarsány október 24. Ráckeve október 26. Jöjj, mondjunk hálát címmel Rákosfalvi Reformá- 17 óra
Gryllus D.-Suményi Z.: Hegyi beszéd Petőfi Művelődési 18 óra és a Karolj Gáspár Református Egyetem Th- Református Templom 10 óra - Közreműködik: Ardó Mária, tus Templom
Előadja: Gryllus Dániel és Gryllus Vilmos Ház nítóképző Karának látogatása

léét hirdet: Naev István, főieazgató lelki-
Győrffy Gergely 
Orgonái: Kovács Endre

• Képeslap-kiállítás Dunavarsány október pásztor
Gulyásné Raksányi Olga: Luther élete ké
pekben

Petőfi Művelődési 
Ház

24-31. 
18 óra Orosháza október 26. • Ünnepi Műsor Ráckeve október 26.• Teológusnap

Református Templom 10 óra „Tiszaladányi jeremiád” Ács Károly Művelődé- 17 óra
• Protestáns Kupa Teremfoci Budapest október 25.

• Ünnepi istentisztelet
a főiskola hallgatóinak előadásában si Központ színpada

Szervező: Református KIÉ Pestlőrinci Sportcsarnok 9 óra Miskolc október 26.

• Ünnepi istentisztelet Miskolc október 25.
a Miskolci Evangélikus Templom 200 éves 
évfordulója alkalmából

Evangélikus Templom 11 óra • Orgonazenés áhítat Budapest október 26.
az Evangélikus lánítóképző 150 éves évfor
dulója alkalmából

Evangélikus Templom 10 óra igét hirdet: D. Szebik Imre püspök Orgonái: Karasszon Dezső 
Gordonkázik: Karasszon Dénes

Deák téri Evangélikus 
Templom

18 óra

október 25.
* Kantátazenés Budapest október 26.

• Bibliabarátok Köre Budapest istentisztelet keretében Deák téri Evangélikus 11 óra • Ünnepi Hangverseny Budapest október 26.
III. Országos találkozó Kálvin téri Reformá- 10 óra J. S. Bach: Ein feste Burg ist unser Gott Templom Luther és a reformáció korának zenéje Óbudai Evangélikus 18 óra
Előadók: dr. Hegedűs Lóránt, dr. Osztie tus Tfemplom Előadja: a Lutheráma Énekkar korabeli hangszereken a Musica Antiqua Templom
Zoltán, Győri Kornél Kálvin terem Vezényel: Kamp Salamon Hungarica előadásában



,---- —  NAPRÓL
„Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a 

rosszat a jóval.” Róm 12,21

VASÁRNAP „Egyetlen Istenünk az Atya, akitől van a 
mindenség, mi is őérte, és egyetlen urunk a Jézus Krisz
tus, aki által van a mindenség, mi is őáltala.” lKor 8,6 
(5Móz 6,4; Zsolt 19,10-15; Zsolt 108; Mt 5,38-48; Ef 
6,10—17; Zsolt 20). Püspöki látogatás az egyik gyüleke
zetben: „hisztek-e Istenben?”, igen, jön a válasz, majd 
egy nyűt tekintetű gyerek felé fordulva hangzik a követ
kező kérdés: „Te tudsz-e valamit Istenről?” -  „Én bi
zony nem”, szólt a fiú, „de ismersz-e valakit, akit Jézus
nak hívnak”, „Jézust, igen” -  szólt olyan nyugodt öröm
mel a gyerek, mintha csak a testvére felől kérdezték 
volna. Hát mi hogy ismerjük Őt?

HÉTFŐ „Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicső
ségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egy
mást magatoknál.” Fii 2,3 (Jón 2,9; Mt 15,1-lla. 18-20; 
Kol 1,24-29). Legenda meséli Jézusról, hogy tömeget 
látott egy öreg, sebes kutya körül. Megmérgezi a leve
gőt, szólt az egyik, meddig marad még itt ez a ronda dög, 
így a másik, már a bundája is cafatokban lóg, zúgja a tö
meg. Míg ezeket hallgatva, Jézus sajnálattal nézte az ál
latot, és csak ennyit mondott: „Olyan szép fehér a foga, 
mint a gyöngyszemek.” Jézust kövessük, és hozzá hason
lóan keressük másokban a jót. Biztosan találunk!

KEDD „Jézus így szólt Simonhoz és Andráshoz: Jöjje
tek utánam, és emberhalászokká teszlek benneteket. 
Erre azok a hálókat otthagyva azonnal követték őt.” 
Mk 1,17-18 (4Móz 9,23; 2Kor 10,1-6; Kol 2,1-7). Jézus 
hatalmának és dicsőségének minden külső jele nélkül 
jön; hívó szavára emberek hagyják ott foglalkozásukat, 
családjukat, és kérdezősködés nélkül, magyarázgatás 
nélkül mennek utána. Nem tudják, hova. Ő utána. Mit 
kíván ma Jézus tanítványaitól? 1. Hallják meg hívó sza
vát, 2. érte hagyj ott mindent (Vele, amit elvesztettél is 
megtalálod), 3. kövesd Őt!

SZERDA „Ugyan ki vagy te, ember, hogy perbe szállsz 
az Istennel?” Róm 9,20 (Mik 6,3; ÍMóz 13,7-18; Kol 
2,8-15). Az Istenhez való viszonyunk mindig „beteges”
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akkor, amikor azt gondoljuk magunkról, hogy Istennel 
egyenjogú partnerek vagyunk. Ez összekuszálja a te
remtő és a teremtmény közötti viszonyt. Hála Istennek, 
hogy az Úr nem fordul el perlekedő gyermekétől, és tü
relemmel meghallgatja az ember „szemrehányásait” és 
az Ő atyai szeretete átöleli és hordozza is lázadó gyer
mekét. A Szentírásba való elmélyülés vezet el arra az 
útra, amelyen megcsendesedik a szív, s nem marad el az 
ajándék sem -  békesség, a perlekedő és „fölfortyant” 
léleknek.

CSÜTÖRTÖK „Hirdetem az Úr kegyelmének eszten
dejét, Istenünk bosszúállása napját.” Ézs 61,1-2 (Lk 
4,16.21; lKor 12,12-14.26-27; Kol 2,16-23). Annyiféle 
hirdetés jelenik meg manapság, hirdessünk mi is. De 
hát azt tesszük, vagy nem? ;,Attól féltek, hogy Ige-hirde
tésetek nem vonzza az embereket? Próbáljátok meg a 
megfeszített, feltámadott és mennybe ment Megváltót 
hirdetni. Ez a legnagyobb vonzerő, mert mi egyéb vont 
téged is oda Krisztushoz, ha nem Krisztus maga?” A 
kegyelmi esztendő még tart, indulj és h i r d e s s  
Krisztus Jézus nevében!

PÉNTEK „Jézus Krisztus mondja: Nem szolgálhattok 
Istennek és a mammonnak.” Mt 6,24 (Ézs 26,13; Jn 
15,9-17; Kol 3,1-4). Két urat szolgálni egy szívvel nem 
lehet. Nem a mammon áll szemben Istennel, hanem an
nak szeretete és szolgálata Isten szeretetével és. szolgá
latával. Akinek az anyagi javak szeretete és annak meg
szerzése az „életcélja”, az nem tudja Istent igazán sze
retni és szolgálni, természetesen a fordítottja is igaz.

SZOMBAT „Igaz ösvényen vezet az Ő nevéért.” Zsolt 
23,2 (Lk 1,79; 2Tim 4,5-8; Kol 3,5-11). Milyen jó tudni, 
tapasztalni, hogy nem mástól, hanem Őtőle származik a 
vezetés, a segítség, az eligazítás, Ő az örök „iránytű”. 
Ezen a héten is milyen csodálatosan tett előttünk vilá
gosabbá olyan igazságokat, amelyek sokszor homályo
sak előttünk, hogy azt másoknak is elmondhassuk, és 
ebben nem a mi értelmünk, nem a mi tehetségünk, há- 
nem egyedül az Úr volt, aki vezetett.

Halász Sándor

„Adva
A furcsán hangzó címszó köré 

jelenleg 23 000 gyülekezeti tag tö
mörül a finn evangélikus egyház
ban: önkéntes szeretetmunkások. 
Szerepvállalásuk nagyon széles kö
rű: anyagi, társadalmi segítség- 
nyújtás, munkahelyteremtés, egyé
ni, közösségi, családi gondok meg
oldása, hitbeli, lelki-szellemi cső
dökből, szenvedélybetegségekből, 
megkötözöttségekből való szaba
dulás elősegítése... Csak egy vala
mi közös bennük: a felebarát min
denféle gondjának, terhének, hiá
nyának a felvállalása önkéntesen, 
ellenszolgáltatás várása nélkül.

Ilyen lelkületű és elkötelezettsé
gű emberek számára augusztus 
utolsó napjaiban először rendez
tek országos találkozót Kuopió- 
ban, amelyre a címben rejlő felis
merés 5000 résztvevőt gyűjtött 
össze.

kapsz!”
A Biblia felemelő szeretethim- 

nuszának a hétköznapok konkrét 
cselekedeteivé válása társadalmi
lag is kívánatos tény. Az egyház 
megújulása számára pedig leggyü
mölcsözőbb meder. „Puszta jelen
létetek reménység jele ebben az 
értékeiben megmerevedő és ér- 
zéktelenné váló világban. A szere- 
tetmunka a gyülekezeti közösség 
szíve dobogása” -  mondta megnyi
tó beszédében Matti Järveläinen, 
kuopiói dómesperes.

Wille Riekkinen, kuopiói püspök 
ünnepi prédikációjában lelkesül
ten látta az önkéntesen szolgálók 
összesereglésében a cselekedetek
ben megbizonyosuló hit győzelmét 
a felelőtlenség, a közöny és a taga
dás felett. „Ez a ragyogó, hatalmas 
esemény a gyülekezetek egyszerű 
embereinek hangsúlyos előtérbe ke
rülése az egyház életében, amire vár

tunk, s ami remélhetőleg egyre meg
győzőbbé lesz a hit és szeretet össze
tartozása tekintetében. ”

A furcsa jelszó, tömörülés való
di értelmére a nálunk is ismert és 
szeretett Anna-Maija Raittila költő 
világított rá ünnepi előadásában: 
„a biztató tekintetek, bátorító sza
vak, emelő kezek, fáradó lábak, 
együttérző szívek cselekvő készsé
gében nincs sorrendi kérdés: most 
én bőségben vagyok, adok, viszont 
ha majd rászorulok, engem segít
senek. Mi egyszerre vagyunk sze
gények és gazdagok, amikor oda- 
állunk egymás mellé -  olykor alá is 
-, hogy emelhessünk, tarthassunk, 
hordozhassunk, akkor egyidejűleg 
részesülünk a magunk megsegítte- 
tésében is. Az erő forrásai akkor 
buzognak fel számunkra gazda
gon, miközben merítünk belőlük. 
Áldozatot hozva részesülünk egy
idejűleg magunk is viszonzásban.” 

Kotimaa 1997. 8.29. közlése alapján 
Csepregi Béla

A Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány ösztöndíj pályázata

Az Alapítvány ösztöndíjainak 
célja a magyar protestantizmus 
hitbeli, erkölcsi és művelődési 
örökségének ápolására, gazdagí
tására magas színvonalon képes 
protestáns értelmiségiek nevelé
sének, tanulmányainak támoga
tása, szociálisan hátrányos hely
zetű tehetséges diákok kiválasz
tásával.

Az Alapítvány az elmúlt évek
ben több mint 4 millió forintot 
osztott szét ösztöndíjként. 1995 
óta évente csak egyszer pályázta
tunk, hogy nagyobb összeget tud
junk a diákok támogatására fordí
tani. Pénzügyi helyzetünk ugyan
akkor a feltételek szigorítását is ki
kényszerítik.

A z Alapítvány olyan középisko
lai tanulók, illetőleg közép- és ál
talános iskolai tanárjelölt egyete
mi és főiskolai hallgatók pályáza
tát várja, akik az 1995/96-os tanév 
második félévében a jelenlegi érté
kelési rendszerben 4,7-es vagy an
nál magasabb tanulmányi átlagot 
értek el, továbbá szociális helyze
tük (szüleik, eltartóik anyagi lehe
tősége) csak igen nagy nehézsé
gekkel teszi lehetővé iskoláztatá
sukat. Pályázni lehet bármily típu
sú intézményből, egyházi, állami, 
önkormányzati fenntartású isko
lákból egyaránt.

A pályázathoz mellékelni kell: 
önéletrajzot, mely őszintén, a va
lóságnak megfelelően mutatja be 
a szociális helyzetet; tanári 
és/vagy lelkészi ajánlást, mely sze
mélyes ismertséget tükröz (az 
Alapítvány az egyházi kötődést

önkéntes, belülről fakadó nevelési 
célnak és nem formális előfeltétel
nek tekinti); a kívánt tanulmányi 
eredményeket igazoló dokumen
tumokat.

A pályázók fokozottan ügyelje
nek a szükséges mellékletek össze
állítására, mert bármelyik hiánya 
automatikusan a pályázat elutasí
tását vonja maga után. Az Alapít
vány elsődlegesen olyan fiatalokat 
támogat, akik más alapítványoktól 
és szervezetektől nem kapnak ösz
töndíjat!

A jelenlegi pályázatra az 
1996/97-es tanév második félévé
nek eredményével lehet jelentkez
ni. Beadási határidő: 1997. novem
ber 8. A határidő után feladott pá
lyázatokat nem tudjuk figyelembe 
venni. Cím: Magyar Protestáns 1h- 
nulmányi Alapítvány, 1117 Buda
pest, Karinthy F. u. 13. III/6. (Az 
alapítvány számlaszáma: Hanwha 
Bank, 1088 Budapest, Rákóczi u. 
1-3. Magyar Protestáns Tanul
mányi Alapítvány 11400040- 
20010501)

MARTINCSEK JÁNOS
1922

1997. március 29-én elhunyt Mar
tincsek János, a gyulai gyülekezet pres
bitere, egyben a Kelet-Békési Egyház- 
megyei presbitériumának is tagja.

Gyülekezetünk egyik idős tagja 
még ma is emlékszik arra, hogy 
Ordass Lajos püspök az első gyulai 
látogatásakor, a presbitérium tagjai
val beszélgetve, örömmel állapította 
meg, hogy Gyulán a presbitérium-

1997

nak, a „vének tanácsának” ilyen fia
tal tagja is van.

A gyülekezet korábbi gondnoká
nak elhunyta után a közgyűlés 1962. 
január 7-én választotta gondnokká. 
Ezt a tisztségét 1991. május 19-ig töl
tötte be. Gondnoksága idején a gyü
lekezet több beruházást és felújítást 
végzett. Ő minden alkalommal, a lel
késszel és a felügyelővel együtt tevé
kenyen vett részt a munkák szervezé
sében és irányításában. Szívén viselte 
a gyülekezet anyagi gondjait; taná
csaival segített ezek megoldásában.

Két ciklusban is tagja volt az egy
házmegyei presbitériumnak. A gyü
lekezeti presbiteri tagságot élete vé
géig megtartotta.

A temetési szertartást a gyüleke
zet volt lelkésze, Kendek György bu
dapesti lelkész végezte.

Emlékét a gyülekezet kegyelettel 
őrzi.

LGM

■r

A VASÁRNAP IGEJE
HARCBAN A HITÉRT
Jak 1,2-4

E vasárnap témája a hit harca. 
Furcsának tűnhet ez a kifejezés: a 
hit harca, s talán nem is értjük 
pontosan, mit jelent. Kinek, kivel 
és miért is kell harcolni? Tálán 
azoknak, akik még nem jutottak a 
keresztyén hitre? De hiszen a hit 
Isten ajándéka, ha harcolunk is ér
te, nem annak eredményeként 
kapjuk meg, hanem Isten kegyel
méből. Vagy azoknak kell harcol
ni, akik már eljutottak a keresz
tyén hitre, vagyis „gyakorló ke
resztyének”? De azért harcolja
nak, ami már az övék? Bizony fur
csa ez és nehezen érthető. Főleg 
azoknak, akik azt gondolják, hogy 
ha egyszer hitre jutott valaki, az 
tökéletessé lett egyszer s minden
korra, azt már semmilyen kísértés 
és baj nem érheti. S talán ezt is ta
pasztalja eleinte. Hiszen óriási lel
kesedés röpíti előre, és nem veszi 
észre, hogy a kísértések továbbra 
is ott vannak körülötte, és lesben 
állva várják a kedvező pillanatot a 
támadásra. És a számúiba kedvező 
pillanat nekünk mindig a leg
rosszabb. Sérthetetlennek érezzük 
magunkat, és a legkisebb baj is a 
legnagyobb rést ütheti a hitünk 
pajzsán, amelyről azt gondoltuk: 
mindentől megvéd bennünket.

Ha őszintén szemléljük világun
kat, azt kell tapasztalnunk, hogy 
túlzottan sok energiát fektetünk 
abba, hogy kivédjük és megelőz
zük a bajt -  méghozzá minden
áron! És minél nagyobb az igyeke
zet, annál nagyobb a csalódás és az 
összeroppanás is, ha mégis bekö
vetkezik a nem várt. Ismertem egy 
asszonyt, aki a lánya halála után -  
ő így mondta -  nem tudott hinni 
többé Istenben. E tragédia olyan 
mély sebet ütött a szívén, hogy az 
elmérgesítette az egész lelkét. 
Egész életében azért harcolt, hogy 
megérthesse, mi történt, miért halt 
meg a gyermeke fiatalon. És a 
harcnak végül meglett az eredmé
nye: halálos ágyán Isten kezébe 
tudta tenni az életét és a lelkét. 
Nem azért, mert végül megértette, 
ami húsz éven át foglalkoztatta, 
hanem azért, mert a hit szorosan 
Istenhez kapcsolta annak ellenére 
is, hogy a kérdéseire nem kapott 
választ. Erről beszél igénk is, ami
kor arra figyelmeztet: örömnek 
tartsátok, ha kísértésbe estek,

mert „hitetek próbája állhatatos
ságot eredményez”. Minden em
ber tapasztalta már életében, hogy 
mennyivel könnyebb lenne föladni 
valamilyen nehéz munkát, vagy 
akár a legkisebb nehézséggel járó 
bármilyen tevékenységet is. Ilyen
kor egyre csak arra gondol az em
ber: jó lenne otthagyni és soha 
nem fogni semmibe, ami nehéz. 
Ha az ember egy kiránduláson egy 
meredek kaptatón kapaszkodik 
föl, a legnehezebb szakaszokon 
legszívesebben visszafordulna, és a 
könnyebb utat választaná. De ha 
mégsem adja föl, és sikeresen fölér 
a kitűzött célhoz, a küzdelem 
eredménye, a gyönyörű látvány 
megérteti vele, hogy mégiscsak 
megérte, mégiscsak jó, hogy kitar
tott. Valahogy így kaptatunk föl 
életünk, keresztyén életünk sok
szor igen meredek emelkedőin. 
Gyakran érezzük, hogy de jó lenne 
föladni, mert bizony, nehéz az út, 
fájnak is tagjaink. De Isten, aki a 
hitet munkálja bennünk, erőt is ad 
ahhoz, hogy ne csüggedjünk el 
végleg, hanem tudjunk tovább ha
ladni a meredek kaptatón.

Nem kell szégyellnünk, ha kísér
tések érnek bennünket. Jézusnak 
is meg kellett küzdenie a nagy Kí
sértővei. A pusztában is és az utol
só éjszakán is. O példát mutatott 
nekünk abban, hogy a kísértések
ben is az Atyjához, Istenéhez fo
hászkodott, mert O az, aki erőt ad 
nekünk a harchoz, amelyben a hi
tért kell küzdenünk.

Sánta Anikó

Szerető Mennyei Édesatyánk!
Be kell vallanunk, hogy sokat szen

vedünk a kísértések miatt, és mi azt 
szeretnénk, ha ezek elkerülnének ben
nünket. De köszönjük, hogy arra taní
tasz ■és figyelmeztetsz bennünket, hogy 
a hit harcában való kitartó küzdelem 
állhatatossá tesz mindenkit. Kérünk, 
adj erőt, hogy kitartsunk a hit harcá
ban, és ne engedd, hogy végleg elcsüg
gedjünk. Jézus Krisztusért kérünk, 
hallgass meg minket. Amen.

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTE
LETET közvetít a Magyar Rádió a 
Kossuth adó hullámhosszán Reformá
ció ünnepén, október 31-én, de. 11.05 
órakor Pápáról, az evangélikus temp
lomból. Igét hirdet: Varga György es
peres.

MISKOLC
A gyülekezet 200 éves templo

máért adnak hálát 1997. október 
25-26-án. Szombaton de. 10 órakor 
istentiszteleten emlékeznek a volt 
Evangélikus Tanítóképző 150 éves 
évfordulójáról, du. 5 órakor pedig 
orgonahangverseny lesz.

Vasárnap de. 11 órakor ünnepi 
istentiszteleten D. Szebik Imre püs
pök prédikál. Utána közgyűlésen 
dr. Fabiny Tibor professzor tart 
előadást a gyülekezet és a templom 
történetéről.

Az Evangélikus Értelmiségi Mű
helyben október 22-én este 6 órai kez
dettel dr. Reuss András, az Evangéli
kus Hittudományi Egyetem rektora 
tart előadást Megigazulás vagy önigazo
lás? címmel. Igemagyarázattal szolgál 
dr. Frenkl Róbert. Helyszín: a Deák 
téri Evangélikus Gimnázium díszter
me.

A Győri Evangélikus Egyházközség 
Istene iránti hálával jelenti, hogy Ná
dorvárosban elkészült első harangja. 
Ünnepélyes felszentelése 1997. októ
ber 31-én délután 15 órakor lesz D. 
Szebik Imre püspök szolgálatával.

Az ünnepi eseményre szeretettel 
hívjuk gyülekezetünk tagjait, a város
ból elköltözött, de velünk kapcsolatot 
tartó testvéreket, mindazokat, akik 
adományaikkal elősegítették a harang 
megvásárlását.

Protestáns Tanárok Találkozója lesz 
1997. október 26-án, vasárnap _ 16.00 
órakor a Deák téri Evangélikus Általá
nos Iskola (Budapest V, Sütő u. 1.) 
dísztermében. A szervező budapesti 
protestáns egyetemi gyülekezetek sze
retettel várnak minden tanárt és okta
tót a beszélgetéssel egybekötött alka
lomra, ahol többek között az egyház, 
ifjúság, értelmiség viszonyáról szeret
nénk együttgondolkodni.

KŐBÁNYA
Október 26-án, vasárnap du. 4 óra

kor a kőbányai gyülekezet „Kápolna 
Színpadán” (Kápolna u. 14.) az Oros
házi Evangélikus Ifjúság bemutatja: 
L u t h e r  című színdarabját, amit a 
paksi Evangélikus Találkozón már lát
hattak. Szeretettel hívják és várják az 
érdeklődőket.

Jelentkezési felhívás
A Berzsenyi Dániel Evangélikus 

Gimnázium (Líceum) szintfelmérő 
vizsgát szervez az 1998/99. tanévre 4. és 
8. évfolyamos tanulók (10 ill. 14 éve
sek) részére magyar nyelvű és német 
nemzetiségi képzésre. Á vizsga tárgyai: 
magyar és matematika, ill. a nemzeti
ségi képzés iránt érdeklődőknek német 
is.

Nyűt napot a „kicsiknek” 1997. ok
tóber 27-én (hétfőn) 16.30 órakor, a 
„nagyoknak” november 3-án (hétfőn)
16.30-kor tartunk. Jelentkezési határ
idő: 1997. november 10.

Jelentkezési lapokat a Győr-Moson- 
Soprön, Fejér-Komárom, Veszprém, 
Vas és Somogy-Zala egyházmegyei 
evangélikus lelkészi hivatalokban, az 
Északi Evangélikus Egyházkerület 
Püspöki Hivatalában (Budapest II., 
Szilágyi Erzsébet fasor 24.) és az isko
lában, 9400 Sopron, Széchenyi tér 11. 
Tel.: 99/312-250, lehet beszerezni, illet
ve kérni.

Az Üllői úti Szeretetotthon október 
27-én ünnepli fennállásának 25. évfor
dulóját. Istentiszteleten igét hirdet D. 
Szebik Imre püspök. Erre az alkalomra 
szeretettel várjuk a jelenlegi és korábbi 
lakók hozzátartozóit, volt munkatársa
kat, és minden érdeklődőt.

DIÓSGYŐR |  VASGYÁR 
A gyülekezetben megkezdte munká

ját KRSKA MÁRIA segédlelkész. Le
vélcíme: 3520 Miskolc, Pf. 734. Lakása: 
3530 Miskolc, Hunyadi u. 8. Telefon: 
(46) 413-451.

RÁDAY KOLLÉGIUMBAN 
november 4-5-én Tanítványság és szol
gálat címmel teológiai konferenciát 
rendez a Délpesti Református Egyház
megye. Előadást tart és bibliatanul
mányt dr. John R. W. Stott angol lelki- 
pásztor. Szeretettel várják az érdeklő
dőket. Jelentkezni lehet október 20-ig 
az esperesi hivatalban: 2300 Ráckeve, 
Kossuth L. u. 8.

Nappali szociális intézmény keres 
súlyos értelmi sérült fiatalok mellé 
gyógypedagógust és egészségügyi szak- 
képesítéssel rendelkező szakgondozót. 
Előnyt jelent: szakmai gyakorlat, kéz
műves érdeklődés. Bemutatkozó leve
leket „Színvonal ” jeligére a Szerkesz
tőségbe kérjük.

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1997. október 19.
I., Bécsikapu tér de. 9. (úrv.) Madocsai 

Miklós; de. 10. (német) Dietrich Tigge- 
mann; de. 11. (úrv.) Hafenscher Károly; du. 
6. dr. Széchey Béla; H„ Modort u. 6. de. fél
10. Csizmazia Sándor; Pesthidegkút, H„ Ör
dögárok u. 9. de. fél 11. Rihay Szabolcs; Bé
kásmegyer, Hl., Víziorgona u. 1. de. fél 9. 
Bozóky Éva; Csillaghegy, III-, Mátyás kir. 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. (evangélizáció); de. 11. (úrv.) 
Pintér Károly; du. 6. Zászkaliczky Péter; 
VH., Városligeti fasor 17. de. 11. (úrv.); du. 
6.; VIII., ÜllSi út 24. de. fél 11. Kertész 
Géza; VIH., Rákóczi út 57/b. de. 9. (szlovák) 
Cselovszky Ferenc; VIH., Karácsony S. u. 
31-33. de. 9. Kertész Géza; VIH., Vájda R u. 
33. de. fél 10. Bolla Árpád; IX., Thaly Kál
mán u. 28. de. 11. dr. Rédey Pál; Kőbánya, 
X., Kápolna u. 14. de. fél 11. Bolla Árpád; 
X., Kerepesi út 69. de. 8. Tamásy Tamásné; 
Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) 
Szeverényi János; de. 11. (úrv.) Szeverényi 
János; du. 6. (vespera) Joób Máté; XI., Né
metvölgyi út 138. de. 9. (családi) Joób Máté; 
Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de.
9. Hafenscher Károly; Budahegyvidék, XH., 
Thrcsay V. u. 11. de. 9. (úrv.) Bácskai Károly; 
de. 11. (úrv.) Bácskai Károly; du. fél 7. dr. 
Széchey Béla; XHI., Kassák L. u. 22. de. 10. 
Marossy Attila; XHL, Frangepán u. 43. de. 
fél 9. Marossy Attila; XTV., Lőcsei út 32. de.
11. (úrv.) Thmásy Tamásné; XIV, Gyarmat u. 
14. de. fél 10. Thmásy Thmásné; Pestújhely,
XV, Templom tér de. 10. Sánta Anikó; Rá
kospalota, XV, Régi Fóti út 73. (Nagy
templom) de. 10. Szabó István; Rákosszent
mihály, XVI., Hősök tere 1. 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, XVII., Tessedik tér de. 9. 
Marschalkó Gyula; Rákoscsaba, XVH., Pé- 
celi út 146. de. 9. Péter Attüa; Rákoskeresz
túr, XVH., Pesti út 111. de. fél 11. Mar
schalkó Gyula; Rákosliget, XVII., Gózon Gy. 
u. de. 11. 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. Lehoczky 
Endre; Budafok, XXH., Játék u. 16. de. 11. 
Solymár Gábor; Budaörs (ref. imaház) de. 9. 
Endreffy Géza.

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE 
UTÁN 21. VASÁRNAP a liturgikus 
szín: zöld. A délelőtti istentisztelet ol- 
tári igéje: Mt 6,13; az igehirdetés alap
igéje: Jak  1,2-4. HETI ÉNEKEK: 438, 
451.

„ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK!” 
címmel evangélikus félórát közvetít a 
Magyar Rádió a Kossuth adó hullám
hosszán október 20-án, hétfőn 13.30 
órakor. Előtte 13.20-kor evangélikus 
korálismertetés lesz.

Evangélikus Rádiómisszió: 18.00- 
tól, 41 m-es rövidhullám, 7355 kHz 
október 18., szombat: „Lélektől léle
kig”
október 19., vasárnap: „Élő vízcsep-
pek” -  igemeditációk
Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf.

Kiskunhalas külterületén, tanyás ingat
lanba, munkavégzés ellenében családos la
kót keresünk. 06-30-623-699.

Rózsák, gyümölcsfák, örökzöldek. Vidéki 
megrendeléseket postán, pontosan teljesítjük. 

Kérje díjmentes katalógusunkat!
Szálkái kertészet, Budapest Pf. 5. Tél.: 206-1368. 

Személyes árusítás: Budapest m., Zsófia u. 16.

Tbronyóra-készítés, felújítás! Harangjáték-, 
haranglengető- és vezérlőóra-készítés. 85 év ta
pasztalata és világszínvonalú elektronika. Öt
éves garanciával.

Óragyártó üzem: Konkoly József, 1102 Buda
pest, Állomás u. 14. Tel./Fax: 260-7065, 06 (30) 
492-915.

GOMBOS LAJOS 
aranykoszorús harangöntő mester

2162 őrbottyán, 
Rákóczi út 119. Pf. 3. 
Telefon: 06/28-360-175 
Budapesti iroda:
XHL, Jász u. 60/B 
Telefon: 330-6394

Evangélikus
Élet ( | P

A Magyarországi 
Evangélikus Egyház hetilapja 
Felelős szerkesztő 
és kiadó: TÓTH-SZÖLLŐS MIHÁLY 
Szerkesztőség és kiadóhivatal 
1085 Budapest, Üllői út 24. 
Telefon/fax: 117-5478; 117-1108 
Árusítja a Kiadóhivatal és a 
Magyar Posta RT.
Index: 25 211 ISSN 0133-1302 
Szedés:
Fényszedő Központ Kft.
(970042/20)
Nyomás: rotációs ofszetnyomás 
720 041 Petőfi Nyomda RT, 
Kecskemét 
Felelős vezető:
SZABADOS TIBOR mb. vezérigazgató

Előfizethető az Evangélikus Élet 
Kiadóhivatalban közvetlenül vagy 
postautalványon.
Előfizetési díj belföldön: 
fél évre 1040 Ft, egész évre 2080 Ft 
Előfizetési díj külföldön: 
szomszédos országokban: egész 
évre 4500 Ft (postázással együtt), 
más országokban (nyugaton): 
egész évre 45 USD (68 DEM) 
légipostával: 66 USD (99 DEM) 
Csekkszámlaszám: 
11708001-20204127 
Beküldött kéziratokat nem őrzünk 
meg és nem adunk vissza!
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HUSZONKETTEDIK 

VASÁRNAP

ORSZÁGOS
EVANGÉLIKUS

HETILAP ARA: 40  FT

Luthert bibliára tett kézzel szokták ábrázolni. Bibliava

sárnapon az Evangélikus Egyház kihúzza keze alól a 

Bibliát, odaviszi ajkához, aztán magasra emeli, meg

mutatja a világnak, mint Mózes az érckígyót az embe

reknek: Emberek! Ide nézzetek! Itt van az öröklét for

rása, itt van a Krisztus, akire neked is szükséged van.

Jössz-e utánunk? Szereted-e, olvasod-e a Bibliát?

Turóczy Zoltán

A TARTALOMBÓL

AZ ORSZÁGOS PROTESTÁN S NAPOK 
PROGRAM JAI

SEGÍTSETEK LETÉRDELNI!

VESPERÁK KELENFÖLDÖN

T ú r m e z e i E r z s é b e t

ÖREG BIBLIA
Míg élt, betűzött reggel-este, 
erőt, vigaszt bennem  keresve.
A  kis szobára boldog csend ült. 
Könnye sárgult lapom ra perdült. 
Mindig a menny felé vezettem, 
s úgy szerettük egymást mi ketten.

A zután elm ent, Ö rököltek 
engem, a régi, kopott könyvet.
Az új örökös m agatelten 
nézett körül a házon-kerten, 
s m it nem  ítélt elég becsesnek, 
eladogatta ószeresnek.

Egy darabig m egtűrt. Én vártam ,
Erő volt lapjaim ba zártan, 
élet, vígasztalás, békesség... 
m últak a nappalok, az esték ... 
de nem  nyitott k i... nem  kellettem ... 
o tt porosodtam  elfeledtem

M ost eladott az ószeresnek.
Kik öreg Bibliát keresnek, 
talán belépnek ma, vagy holnap 
s szomjú szívvel megvásárolnak. 
A ztán olvasnak reggel-este 
erőt, vigaszt bennem  keresve, 
a könnyük lapjaim ra perdül, 
s kis o tthonukra boldog csend ül.

P ilin s z k y  J á n o s

INTROITUSZ
Ki nyitja meg a bete tt könyvet?
Ki szegi meg a töretlen időt?
Lapozza fel hajnaltól-hajnalig 
emelve és ledöntve lapjait?

Az ism eretlen tűzvészbe nyúlni 
ki m erészel közülünk? S ki merészel 
a csukott könyv leveles sűrűjében, 
ki m er kutatni? S hogy m er puszta kézzel?

És ki nem  fél közülünk? Ki ne félne, 
m időn szemét az Isten is lehúnyja, 
és leborúlnak m inden angyalok, 
és elsötétül m inden kreatúra?

A  bárány az, ki nem fél közülünk, 
egyedül ő, a bárány, kit megöltek. 
Végigkocog az üvegtengeren 
és trónra száll. És megnyitja a könyvet.

BIBLIAVASARNAP
L u th e r  a B ib liá ró l -  Is te n  ig é jé rő l

Isten azt akarja, hogy arra nézzünk s hallgassunk, 
amit az ember-Krisztus, m ond s az Ő beszédét hall
gassuk. Igéjét ne okoskodd el, se felőle ne vitázz -  
egyszerűen csak hallgasd. Akkor majd jön a Szentlélek, 
s elkészíti a szívedet, hogy Isten igéjének hirdetését 
szívből hinni tudjad, s azt mondhasd: ez Isten igéje, a 
tiszta igazság, melyre életem et is ráhagyhatom. Ha 
azonban magadat akarod prédikálni, Krisztus igéjét a 
magad esze szerint kisimogatni, ha rajta önkényes- 
kedni, hozzá hamis tan t keverni merészelsz, ha azt fir
tatod, hogy ez, vagy az miként értendő, ha addig csű- 
röd-csavarod, míg szád íze szerint hangzik, ha kétke
dőn csak okoskodsz felette, és a magad feje után  aka
rod megítélni -  akkor nem  hallgatója és tanítványa 
vagy az igének, hanem  parancsolója.

így sohasem ju t az em ber odáig, hogy m egértené és 
azt mondhatná: Ez valóban Isten igéje. Csukd be hát 
az eszedet, bölcsességedet gyűrd lábad alá, üdvössé
ged dolgaiban ne ezzel tapogass és okoskodj, hanem 
egyszerűen csak hallgasd, amit Isten Fia mond, az igét 
s annál maradj. Hallgatni, hallgatni -  ez az\ M ert ez az 
Isten világos akarata. Atyánk azt ígérte, hogy aki a Fi
ú t hallgatja, annak Szentleiket ád. A  Szentlélek pedig 
megvilágosít és felgerjeszt, hogy tisztán m egértsük Is
ten  igéjét. Újjászül jótetszéséből. M a is!...

Kérve kérlek s intve intek minden kegyes keresz
tyént, hogy ne botránkozzék meg a biblia egyszerű be

szédein s történetein, se ne kételkedjék azokban. 
Akármilyen hitványnak látszik is, mégis csak a felsé
ges Isten hatalm ának, bölcsességének valóságos igéje, 
műve, történése és ítélete mindez. Olyan könyv ez, 
amely a bölcseket és tudósokat balgataggá szégyeníti, 
s csak az egyszerűek érthetik  meg, mint Krisztus is 
mondja a fenti igében. D obd sutba hát a magad el
képzeléseit és érzéseit, s helyezd m indenek fölé e 
könyvet, m int legfelségesebb és legdrágább szentsé
get, m int a leggazdagabb kincsesbányát, amelyet elég
gé feltárni és kimeríteni sohasem lehet. Hogy m egta
lálhasd benne azt a bölcsességet, amelyet Isten oly

egyszerűségben ad elénk, hogy elhomályosít és meg
szégyenít vele minden oktondi gőgöt. É  könyv a já 
szolbölcső és a pólya, amelyben a Krisztus fekszik. 
Lám az angyal is ide utasítja a pásztorokat. Jóllehet a 
pólya silány és szegényes, de drága kincs a Krisztus, 
aki benne van...

Nincs nagyobb büntetés, m int mikor az Isten elné
mul, s nem  beszél velünk, hanem a magunk kénye- 
kedvére ereszt.

Inkább büntess döghalállal vagy bármely gonosz 
betegséggel, ami lehetséges a föld kerekén, inkább 
háborúk torka okádjon átkot ránk, -  csak el ne hall
gass, édes Istenünk!

S szól az Isten: Kezemet kitártam , úgy kiáltottam: 
jöjjetek hozzám s hallgassatok engem. Ti azonban azt 
mondtátok: nem tesszük. Küldtem hozzátok szolgái
mat, a prófétákat, mondván: hallgassatok r JJuk. No jó  
-  mi meg majd agyonverjük őket -  m ondtátok ti. 
Nesztek hát, itt a Fiam! Ej, feszítsük meg! -  felelté
tek.

M a is ugyanígy teszünk. Jóllaktunk az Isten igéjével 
és beleuntunk. Nem akarunk hallgatni kegyes, hű ta 
nítókat és igehirdetőket, akik minket feddenek, s az 
Isten igéjét hamisítatlan tisztasággal adják elénk, s 
abban m egtartanak, a hamis tan t komolysággal kár
hoztatják, s attól minket híven óvnak. Meg is büntet 
majd minket is érte  az Isten.

„ÉLETET LEHELNI A FALAKBA!”
Templomszentelés Sopronnémetiben

Rábaköz gazda
gabb lett egy 
templommal. Egy 
jellegzetes tem p
lommal, m ert rö
vid időn belül a 
második olyan új 
tem plom  itt, m e
lyet a m ár meglévő 
torony mögé épí
tettek. Nem  olyan 
régen -  májusban 
-  Kisfaludon, most 
pedig Sopronné
metiben készült el 
az így épített 
templom. Szep
tem ber 21-én, va
sárnap itt volt 
együtt a régi va- 
dosfai artikuláris 
gyülekezet népe, hogy nyilvánvaló legyen: Isten népe 
egy nagy közösség. S ezt híven jelzi a kör alakú tem p
lom, melyben megvalósulhat, hogy egymásra nézünk 
és együtt Krisztusra figyelünk.

D. Szebik Imre püspök, Jankovits Béla esperes és 
Szűcs Kálmán kapuvári lelkész, aki gondozza ezt a le
ányegyházat, együtt végezte a liturgiát. A  püspök ige
hirdetését 2M óz 20,8 és Préd 4,17 verse alapján szólt 
az ünnep megszenteléséről, amit itt így is m ondha
tunk: használjátok e templomot! Szükség van arra, 
hogy letegyük a m unkát és felöltöztessük a lelket. Ha 
nem tudunk ünnepelni, em berségünket veszítjük el. 
Az ünneplés -  öröm, m ert mindannyian ajándékot ka
punk. Most ezt a tem plom ot. Az öröm  m ellett felelős
ség is az ünnep, m ert nem lehet felelősség nélkül hall
gatni az igét. Ebben adjunk példát fiataljainknak, és

ezért jó  ez a templom, 
hogy ide együtt jöjjön a 
család. Isten jó t akar ad
ni, éljünk vele és így lesz 
az itt tö ltött idő: gyógyító 
istentisztelet.

Az ünnepi közgyűlés 
beszám olóját Bojtos Jó
zsef felügyelő ta rto tta , és 
ebből tud tuk  meg, hogy 
a torony 1906-ban épült, 
a tem plom  alapkövét pe
dig 1994 októberében 
tették  le. Segítség is kel
lett, bár a gyülekezet de
rekasan kivette részét 
mind az akadozásból, mind a kétkezi munkából. 
Mintegy 2200 m unkaórát áldoztak a hívek, a pénzbe
li segítéshez az innen elszárm azottak is adták a m a
gukét. Országos egyház és a bajor egyház segítsége 
m ellett így alakult ki az a keret, mely elég lett a 13 
milliónyi beruházáshoz. Igen nagy segítség volt a fel
ügyelő helytállása m ellett Nagy Gyula gondnok m in
dennapos m unkája. K etten lendítették előre az épí
tést.

K öszönetét m ondtak a tervezésért Nagy Tamás 
Ybl-díjas építésznek, aki D unaújváros és Aszód után 
itt m utatta  meg, hogy a m odern egyházi építészet 
m estere és művésze, akár nagyobb m éretű, akár ki
sebb gyülekezet befogadására is alkalmas, művészi 
m egoldásokat tud  adni. A  gyülekezet hálával kö
szönte meg -  a m ost m ár nem zetközileg is elism ert -  
építész m unkáját. Jankovits Béla esperesen kívül a 
gyülekezet korábbi lelkészei sorakoztak fel a kö
szöntésre; Ferenczy Vilmos, Bencéné Szabó Márta, 
Sümeghy József, Böröcz Sándor, Béres László m ellett 
a burgenlandi L oipersdorf küldöttsége is öröm m el

üdvözölte a tem plo
m áért hálát adó gyü
lekezetét.

Szebik Im re püs
pök az új tem plom  
számára egy úrvacso
rái készletet adott át, 
mely 1984-ben az 
LVSZ nagygyűlésre 
készült. Nagy Tamás 
pedig így jellem ezte 
az elkészült tem plo
mot: Boglyaszerű, ke
rek templom. Az 
összetartozást szor
galmazza. M eghatá

rozó benne a fa mint építő anyag, és ez melegséget su
gall. M ost m ár csak egy a feladat: „életet lehelni a fa 
lakba!” T.

ttS & ÍA S * PROTESTÁNS NAPogn
t t  S Í :  í ;

Protestantizmus és humanizmus

DEBRECENI PROTESTÁNS NAPOK
Főtéma:

A protestantizmus szerepe a humanista szellemű tudomány 
és oktatás kialakulásában.

PROTESTÁNS EMLÉKÜNNEPÉLY 
Református Nagytemplom, 1997. október 27., 18 óra. 

Igét hirdet
Dr. Bölcskei Gusztáv református püspök.

Előadást tart
D. dr. Harmati Béla evangélikus püspök, 

a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke.
Énekkel a Kollégiumi Kántus, 

szavalattal Török Béla teológiai hallgató szolgál.
Györffy Sándor alkotásaiból rendezett kiállítást megnyitja 

Dr. Bölcskei Gusztáv.

TEOLÓGIAI FÓRUM
Református Kollégium Díszterme, 1997. október 28., 

10-16 óra.

ITT ÉS MOST EGYHÁZI KÖZPONT
megnyitója a 

PÓLUS CEN TERBEN  
1997. október 30., de. 11 óra.

Az ünnepi megnyitó liturgiájában a történelm i 
egyházak vezető lelkipásztorai vesznek részt, 

közrem űködnek a Gryllus testvérek.
M inden érdeklődőt szeretettel várunk!

PROTESTÁNS KULTURÁLIS EST
„... aki szereti Istent, szeresse a testvérét is. ”

1997. október 29., este 6 óra,
Pesti Vigadó

(Budapest V , Vigadó tér 2.)

(A jegyek előrendelésben elkeltek!)

ORSZÁGOS REFORMÁCIÓI 
EMLÉKÜNNEPÉLY
1997. október 31., este 6 óra,

Deák téri Evangélikus Templom.
Igét hirdet

Dr. Almási Mihály baptista egyházelnök. 
Előadást tart

Dr. Bölcskei Gusztáv reform átus püspök.
Az ünnepi istentisztelet liturgiájában a protestáns 

egyházak vezető lelkipásztorai vesznek részt.
Közreműködik 

A  Lutheránia Énekkar 
Kapi-Králik Jenő: 144. zsoltár.

Vezényel 
Kamp Salamon

Orgonái 
Trajtler G ábor

M inden testvérünket szeretettel várunk!
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GYERMEKEKNEK jg, A F I  A T A L Ó K N A K

Jézus mondja:
„Én vagyok az út, 
az igazság és az élet; 
senki sem mehet az Atyához, 
csakis énáltalam.
Ha ismernétek engem, 
ismernétek az én Atyámat is...

IGAZ MESÉK

N em  h iá b a ...
Egyszer egy földműves elültetett egy bambuszcse

metét. Amikor a növény felcseperedett, kijött a gaz
da, és örömmel gyönyörködött benne. Nap mint nap 
leheveredett az árnyékába, és ott pihente ki fáradtsá
gát. Sőt, végül már beszélgettek is egymással, barátok 
lettek.

Egyszer aztán szörnyű szárazság tört a vidékre. A 
gazda kiment a bambuszhoz, és ezt mondta neki: 
„Szükségem van a leveleidre!” Az először megijedt, 
de rövid gondolkodás után ezt mondta: „Jól van, vi
gyed.” A földműves árnyat adó hajlékot épített az ál
latainak, nehogy elpusztuljanak a hőségtől. Másnap 
ismét eljött a bambuszhoz, és így szólt hozzá: 

„Szükségem van az ágaidra.” A növény kis idő el
teltével odaadta az ágait is. A gazda ezzel karózta 
meg a hőségben eltikkadt palántákat. Végül ismét 
megjelent az ember, és ezt mondta a bambusznak: 
„Szükségem van a teljes törzsedre!” A bambusz elő
ször nagyon megdöbbent, majd ezt mondta: „Te ültet
tél engem, te vagy az én gazdám!”

Ekkor a földműves hozta a baltát, és kivágta a nö
vényt. Törzsét feldarabolta. A darabokat egymás mel
lé fektetve vízvezetéket épített. Ezzel öntözte meg 
egy közeli forrás vizéből az ültetvényt. így menekül
tek meg sokan az éhínségtől.

Á LLA TI
'Tudod-e, hogy hívják a környezetvédő rókát? Hát 

úgy, hogy BO RÓ K A . És a lázas kölyök rókát? -  
FOR-ROKA! Az előkelő róka a BÁ-RÓKA, a törte
tő, karrierista pedig a TIP-ROKA. Vannak kopasz ró
kák is. Az ő nevük a PA-RÓKA. Jaaaj!

No de komolyra fordítva a szót: Tudod-e, kit neve
zett Jézus rókának?

„TUDOD-E...”

K ik voltak a centuriók?
A centuriók si

sakot és finomabb 
minőségű, dísze
sebb kivitelezésű 
páncélt viselő ró
mai katonák vol
tak. Más néven 
századosnak is hív
ták őket. Az egy
szerű katonák so
raiból emelkedtek 
ki, a hadban muta
tott bátorságukért 
és hűségükért ne
vezte ki őket tisztjeiül a hadvezér.

Az evangéliumokban két alkalommal is olvasha
tunk századosról. Keresd meg ezt a két helyet!

Kedves Gyerekek!
Két hete kezdődött sorozatunk, melyben rejtvényeket 

közlünk a „Hétpróba” cím alatt. A  sorozat egyébként 15 
fordulóból áll majd. A ki ezekből a feladatokból hetet 
helyesen megfejt és beküld, az tagja lesz a Hétpróbás- 
Klubnak. Igazolványt kap, és a további megfejtésekért 
már abba gyűjtheti a pontokat. Tavasszal szeretnénk tar
tani majd egy Hétpróbás-Klub találkozót, és a klubtagok 
közül egy szerencsés a következő nyáron ingyen jöhet 
hittanos táborba. Remélem, kedvet kaptatok velünk ját
szani! Sok kellemes percet, sikeres megfejtéseket, jó  ta
nulást kívánok nektek! Leveleiteket nagyon várom! Sze
retettel:

Timi néni

Olvasd el először is Jairus leányának történetét a 
Lukács evangéliuma 8. fejezet 40-56. verséből (bizto
san segít kikeresni nagymamád vagy a hittantaná
rod). Gondold végig amit olvastál, és írd le, meséld el 
úgy a történetet, mintha a kislány egyik osztálytársa 
lennél. Történeteiteket a következő címre várom:

Füller Tímea 
7054 TENGELIC 
Rákóczi u. 22.

A gyermekrovat készítői stábjának címe: 
Cselovszky Ferenc, 1052 Budapest, Deák tér 4.

-  O, bocsánat, nem  vettem  észre!
-J a j, pardon, elnézést!
Még lehet hallani ilyen mondatokat. Ám a 

zsoltáros nem ilyen felszínes, odavetett bocsá
natkérésről beszél. Az ige 
sokkal mélyebb, sokkal sú
lyosabb problémával, bűne
inkkel szembesít minket. Er
ről hallva szokták azt mon
dani az emberek:

-  Ja, akkor ebből én nem  
kérek. Bocsánat, tudom , nem  
vagyok tökéletes, de egyálta
lán nem  akarom  kiteregetni a 
szennyest.

Pedig itt valóban a 
szennyesről van szó. No, 
nem Ágnes asszony módján, 
aki hiába mosogatta 
szennyesét, ott nem történt 
változás. Mi olyan kincs bir
tokosai vagyunk, amit sehol 
máshol, egyetlen vallásnál sem lehet megtalálni. 
Csak a keresztyénség, a Krisztusban hívők birto
kolhatják Jézus Krisztus által, Isten szereteté- 
ből. Ez a kincs a bocsánat, a megbocsátás.

Isten háta mögé veti azt, amit őszintén meg
bánva letettem elé, elfelejti, soha többé nem 
emlékezik meg róla. S teszi mindezt azért, mert

„Nálad van a bocsánat, ezért fé ln ek  téged. ”
(Z so lt 130,4)

nem akarja a bűnös halálát, hanem hogy meg
térjen és éljen. Teszi mindezt Jézus Krisztusra, 
az ő golgotái keresztjére nézve. S így a menny
ben nagyobb öröm van egyetlen bűnös megtéré

sén, mint kilencvenkilenc 
igazon, akik úgy gondolják, 
hogy nekik nincs szükségük 
megtérésre.

Jó lenne ízlelgetni több
ször ezt a szót. Jó lenne 
őszintén Isten elé járulni bű
nökkel, vétkekkel, terhek
kel. Jó lenne kérni és adni a 
megbocsátást. Jó lenne, ha 
sohasem hazudnánk, ami
kor elmondjuk az Úrtól ta
nult imádságot: bocsásd 
meg a mi bűneinket, mikép
pen mi is megbocsátunk az 
ellenünk vétkezőknek.

Jó lenne „félni” az Istent, 
hogy ne szomorítsuk meg Őt 

beszéddel, gőgös viselkedéssel, amelybe csak a 
szennyes takargatása és titokban történő mosogatá
sa fér bele, de az őszinte bűnbánat nem. Jó lenne!

De miért csak lenne? Hát nem keresztyének
nek, azaz Krisztus-követőknek neveznek ben
nünket?!

T-né

Pákolitz István

M A G D O L N A

Lön pedig, hogy kifárasztó a beszéd, 
és Simon farizéus kérte, 
jönne házába, szívesen látja 
hétköznapi, egyszerű ebédre.

S midőn asztalhoz telepedék, 
hogy némi ételt elfogyasztana, 
váratlanul jőve egy asszony, 
aki a városban nagy bűnös vala.

Leborulva az ács fia előtt, 
sírástól reszket gyönge válla; 
a Mester lábát csókkal illeti, 
s öntözi szemének harmatával.

Haja bronz-ékességét lebontván 
törölgeti, semmit se restell,

.......... s-vevén-a-kis-alabástrom szilkét,
megkeni jóillatú kenettel.

Látván ezt Simon farizéus, 
fölötte bosszankodik magában: 
ha próféta volna, tudná bizonnyal, 
miféle asszony ez, s milyen parázna!

Ránéze pedig Jézus és szóla:
-  Simon, mondanék neked valamit.
Amaz feleié és mondá neki:
-  Szólj, Mester, hallgatom a te szavaid.

-  Egy hitelezőnek két adósa vala, 
ötszáz dénárral tartozott az egyik, 
a másik ötvennel; de mindkettőét 
elengedő, mert nem tudtak fizetni.

Mit gondolsz, Simon, kettejük közül 
melyik lesz hozzá nagyobb szeretettel? 
Felelvén Simon, mondá: -  Gondolom, az, 
akinek többet engedett el.

-  Helyesen ítélsz. Nézd ezt az asszonyt: 
bejövék, s nem mostad meg a lábam;
ő pedig könnyeivel füröszti 
s megtörölgeti selyemhajával;

nem szűnik csókkal illetni lábam, 
te az üdvözlő csókot is feledted; 
nem kenéd be fejem olajjal, 
ő lábamat keni drága kenettel;

mondom neked, az ő sok nagy bűne 
megbocsáttatik, mert nagyon szeretett; 
kinek pedig kevés bocsáttatik meg, 
annak a szeretete is kevesebb.

S intvén, szóla az asszonynak:
-  íme, megbocsátom minden vétked; 
menj békével és többé ne vétkezzél, 
a te hited megszabadított téged.

GAZDÁLKODÓ „KI MIT TUD?”
Mózes törvénye, mely években tiltotta meg a földek 
bevetését?
Egészítsük ki a szántóvető példázatát: „íme, a mag
vető kiment...”
A következő gabonafélék közül melyiket nem említi 
a Biblia: árpa, búza, zab, köles?
Mit csinált Sámson háromszáz rókával?
Ki ment a mezőre, hogy anyjának mandragórát szed
jen?
Ki vette meg Omán szérűjét, és milyen célból? 
Egészítsük ki: „Az... sok, de a ... kevés.”
A megért gabonát a) s... vágták le, b) k... kötötték,
c) sz... vitték és d) ö... kicsépelték.
Hogy nevezték azt az eljárást, amikor a gabonát elvá
lasztották a pelyvától?
A gabona végső megtisztítását a szennytől és egyéb
től úgy végezték, hogy ... tették.

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.

E lő z ő  sz á m u n k b a n , a  H ittu d o m á n y i E g ye tem  ta n é v n y itó já ró l s zó ló  b e szá m o ló b a n  íg é r tü k  
B e n c zú r  L á sz ló  g y é m á n td ip lo m á s k ö szö n tő jé n e k  k ö z lé sé t. M o s t te s z ü n k  e leg e t íg é r e tü n k n e k .

Segítsetek letérdeln i!

*
U j u ta k o n  az

E v a n g é lik u s  R á d ió m is s z ió
Ezen a hétvégén 
utoljára szólal meg 
r ö v i d h u l l á m o n ,  
Monte-Carlóból az 
Evangélikus R á
diómisszió adása. 
Napjainkban egyre 
kevesebbeket le
het már csak elérni 
r ö v i d h u l l á m o n ,  
ezért 34 év után, 
finn és norvég rá
diómissziós támo

gatóinkkal egyetértve, új technikai lehetőségek után 
kellett néznünk. így, lassan már egy esztendeje jelent
kezünk hetente rövid programjainkkal helyi rádió
adókon keresztül, melyekből m ár közel 80 működik 
hazánkban. Elsők között a dunaújvárosi és kecskemé
ti rádió vette át műsorainkat, majd sikerült együttmű
ködést kialakítani az orosházi, nyíregyházi, debrece
ni, szarvasi, kaposvári, bonyhádi, tapolcai, esztergomi 
rádiókkal is. Reménység szerint ez a kör egyre bővül
ni fog, s ily m ódon új hallgatói réteget érhetünk el az 
evangéliummal immár nem rövidhullámon, hanem a 
sokkal jobb hangminőségű URH-sávon.

Ugyanakkor szeretnénk megőrizni a kapcsolatot 
régi, hűséges hallgatóinkkal is határon innen és hatá
ron túl. Ennek érdekében változatlanul működik lelki- 
gondozói, levelezős szolgálatunk, kazetta- és irat
missziónk. Mindezek elérhetők Evangélikus Egyhá
zunknak a Kossuth Rádióban jelentkező rádióm űso
rát kísérő telefonszolgálatunkon keresztül is, m inden 
második hétfőn délután fél 2 és 3 óra között.

így tehát nem búcsúzunk, hanem azzal a reménység
gel köszönünk el, hogy viszonthallásra...

Gáncs Péter

Egykori évfolyamtársaim és a magam nevében köszö
nöm gyémántdiplománk átadása alkalmából hozzánk 
intézett figyelmes, szívünket átmelegítő szavait. 1933- 
ban 40-en kezdtük meg a soproni Fakultáson tanulmá
nyainkat. 1937-ben 32-en fejeztük be. Most mindössze 
5-en emlékezhetünk vissza -  kissé álmélkodva és nagy 
hálával -  az elmúlt 60 esztendőre. A  köszönet és hála 
szavai után, engedje meg Rektor Úr, hogy elmondjuk egy 
kérésünket is. Kérésünkkel a mostani fiatal teológus- és 
lelkésznemzedékhez fordulunk.

Néhány héttel ezelőtt, amikor a farkasréti új kápolná
ban az úrvacsorához járultam, így szóltam a mellettem 
álló, egykori konfirmandusomhoz: Segíts letérdelni! A  
térdeplő alacsony volt. A z oltárt nem vette körül korlát, 
hogy megkapaszkodjak benne. Botom se adott kellő biz
tonságot. Segítségre szorultam.

Segítsetek letérdelni! -  ez a kérésünk az utánunk kö
vetkező nemzedékhez. A z a lelkésznemzedék, amely teo
lógiai tanulmányait Sopronban végezte a két háború kö
zött és rövid ideig még a második világháború után is; 
néhány év múltán eltűnik. A kik még itt vagyunk, nehe
zen tudunk térdre ereszkedni. Pedig, miként a rövidtáv
futók, csak térdelő állásból indulva futhatunk az előt
tünk álló cél felé.

Nehezen térdelünk le, mert sebesült nemzedék ez a mi 
nemzedékünk. Nincs közöttünk, aki sebet ne hordozna. 
Nincs közöttünk, aki kisebb vagy nagyobb mértékben ne 
sebesítette volna meg társát. Földrengéses korszakban 
végeztük szolgálatunkat. Három történelmi cezúra, há
rom krízis rázott meg goromba kézzel bennünket. Min
denki tudja, mire gondoljunk, ha ezt a három szót emlí
tem: Trianon, orosz megszállás és a legutóbbi rendszer- 
váltás.

Csak térden állva kaphatjuk meg azt a két lelki aján
dékot, amelyek nélkül nem juthatunk előre. A z egyik a

felejtés, a másik a hálás emlékezet ajándéka. Kissé ke
vesebbet kellene foglalkoznunk azzal a rosszal, ami ve
lünk történt. És több hálával emlékezni a jóra, amit Is
ten munkatársaiként -  egymással és önmagunkkal is tu- 
sakodva -  mégis csak elvégezhettünk. Segítsetek letér
delni!

Hogyan? Térdeljetek mellénk! Ne kövessétek minden
ben példánkat; haladjatok meg, de ne tagadjatok meg 
bennünket. A  mi idősebb nemzedékünk szolgálatát, a 
három említett történelmi cezúránál is jelentősebben ha
tározta meg egy negyedik, egy teológiai cezúra. A z a tö
résvonal, amely az ún. „liberális teológia” korszaka és a 
Luther újra felfedezése, a reformáció új megértése nyo
mán kialakult „Ige-teológiája’’ között húzódik.

Sopron, a lutheri hitvallásosság jegyében, ennek az 
„Ige-teológiának” fellegvára volt. Mi pedig, szolgálatba 
indulásunkkor lelkes úttörői. A  múltat kissé lekezelő 
magatartásunk miatt az idősebbek „ifjú titánoknak” ne
veztek. Mégis tőlünk várták a kezdeményezést, az egy
ház megújulását, „helyet az ifjúságnak!” -  ez a jelszó 
vált mind hangosabbá. Sikerélményeink kissé elbizako- 
dottakká tettek. Nem érdekelt bennünket elődeink 
munkássága. Könyveiket nem olvastuk. A z őket foglal
koztató kérdések nagy részét szőnyeg alá söpörtük. Eb
ben ne kövessétek példánkat! Mégis kérünk: ne szakad
jatok el tőlünk. A  kontinuitást meg kell őrizni. Haladja
tok meg, de ne tagadjatok meg. Amikor kérjük, hogy 
térdeljetek mellénk, azt kérjük tulajdonképpen: ne 
fáradjatok el foglalkozni a minket foglalkoztató kér
désekkel I  noba sőt éppen azért - ,  m ert olykor mel
léfogtunk.

Segítsetek tehát letérdelni nekünk, és térdeljetek 
magatok is mellénk. Ez hozzátok intézett szerény ké
résünk.

_ Benczúr László

Társaikra emlékeztek
az aranydiplomások, am ikor az évfordulón két alkalom mal 
is összejöttek. Életükről, útjukról számoltak be egymásnak, 
közösen adtak hálát az elvégzett szolgálatért és Isten színe 
előtt emlékeztek meg a m ár elköltözött évfolyamtársakról: 
BABKA TIVADAR volt legéndi, CSENGŐDY LÁSZLÓ  volt 
budahegyvidéki és FÁBRI ISTVÁN volt mezőberényi lelkész
ről. „ ...akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk...” 
(Róm 14,8)

és  a Magyarok V ilágszövetsége védnöksége alatt 
1997. október 17-én este 7 órakor bemutatja
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TANÉVNYITÓ ÉS BÚCSÚSZOLGÁLAT A 100 ÉVE FELSZENTELT
PAKSI TEMPLOMBAN

R eflektorfényben áll augusztus 
óta a paksi evangélikus tem plom . 
K özeledjen bárm ely irányból az 
em ber, kim agaslik nem esen egy
szerű neoklasszicista épülete, 
mely több m int 100 esztendeje áll 
ezen a helyen.

1997. szeptem ber 14-én, a 
tem plom  felszentelésének száza
dik évfordulóján hárm as ünnepre 
gyűltek össze paksiak és környék
beliek, evangélikusok, reform átu- 

1 sok, hívők vagy felekezeten kívü
liek. Szeptem ber. M ég az augusz
tusi nagy találkozás -  az I. Orszá- 

* gos Evangélikus Találkozó -  han
gulatában élünk, s ú jra ünnepel
hetünk, ú jra ennyien együtt lehe
tünk. Tele a tem plom .

A  harangszó u tán  két lelkész 
lép be a tem plom ba: Sólyom Ká
roly ny. esperes, püspökhelyettes, 
a gyülekezet korábbi lelkésze és 
a m ostani, Szabó Vilmos Béla.

A  liturgiát gyerm ekszavalat 
követi. Szeptem ber van. A  tanév
kezdés ünnepe is a mai.

Szabó Vilmos Béla az Ef. 2 ,20- 
22. textusa alapján először a száz
éves tem plom  m últjával kapcso
latban a ho ltakró l em lékezik 
meg, akiknek mi az éle tére , h ité 

re  építkezünk, szól az elődökről, 
je len  lévő lelkésztestvéréről is, 
akiknek élete összeforrt a gyüle
kezettel, akikkel együtt épülünk 
lelki tem plom m á, s ahol a sarok
kő Jézus.

N em  is olyan régen aggódva 
szakadt fel belőlünk a fohász Só
lyom Károly tisztelendő urunk 
súlyos betegsége idején gyógyu
lásáért, s m a itt állhat újra 
(hosszú idő u tán) Luther-kabát- 
ban. Könny csillog a szem ekben. 
Búcsúzni jö tt. A z A pCsel 20,27- 
28-at választotta alapigéül. „ Vi
seljetek gondot azért magatokra és 
az egész nyájra, melyben a Szent 
Lélek titeket vigyázókká t e t t . -  
„Pál szívéhez közel állt az efezusi 
gyülekezet, felelős értük. Itt 
im ádkoztak é rte .” -  Ő  is így látja. 
H ird e tte  Isten  teljes üzen e té t... 
„Viseljetek gondo t a nyájra. A  
nyáj Krisztusé. 0  a jó  P ász to r... 
Uj kapcsolat Is ten n e l... Én 
m ondhatom  néki: Atyám! És ő 
válaszol: F iam !... és ebben  m in
den  rendeződik, de ennek  h á tte 
re a keresztfa és K risztus vére. 
E zen az alapon rendeződik  éle
tünk  ú tja  a végső o tthon  fe lé ... 
E nnek  záloga ez a tem plom , en 

nek útja egy új tanév, am ire m ost 
indul ifjúságunk.” Búcsúzik a 
gyülekezettől. Feleségével Pestre 
költöznek. -  „Ez csak földi szál
lás, égi o tthon  odafenn vár.” -  
„Szeressétek a nyájat, a gyülekeze
tei őrizzétek, szeressétek a földi 
pásztort és a mennyei Krisztust... ” 

Ü nnepi zeneszó, orgona, hege
dű, klarinét szólal meg, tek in te
tem  a jó l ism ert hófehér falakat 
érinti, elidőzik a szabályos korin- 
thoszi oszlopfőkön, az ablakok 
boltívét követi, végül a tim panon 
Istenszem én s az o ltárképen  
nyugszik meg. K risztus a kereszt
fán ... E z az a tem plom , amely 
lá tta  elődeim et, ahol őket is, en 
gem  is kereszteltek. K onfirm á
ciók, esküvők, ravatal, m ajd újra 
keresztelők. B űnbánás, ima, ú r
vacsora, m egbocsátás és az azt 
követő felszabadult ének. A  sze
re te tt lelkipásztor, aki oly sokat 
te tt  értünk, akire m indig felnéz
tünk. M ost itt lehet közöttünk. 
M ilyen nagy az im ádság e re je !... 
Idősek  és fia ta lo k ... és itt vannak 
a  gyerekek. M ilyen sokszínű a 
gyülekezet!... Igen, mi alkotjuk a 
lelki egyházat. „A Szent Lélek tite
ket vigyázókká tett” -  Könnyhulla-

tás helyett újabb feladat. Még 
m élyebbről és még szárnyalób- 
ban szól az é n e k ... A  boldog vi
szontlátás m ost is itt van, s egy
kor ránk vár.

A  reflektorfény ránk irányul: 
százéves templomunkra, gyüleke
zetünkre, egyházunkra... s a paksi
akra, akik talán a közelm últ egy 
országos rendezvényének Isten-ál- 
dotta sikeréből merítették és merí
tik megújult erejüket.

Koch Józsefné

KITÜNTETÉS
Tatabánya város 50 éves 

jubileumi ünnepe alkalmá
ból Lábossá Lajos esperes 
püspökhelyettest a város 
díszpolgári címével tüntet
ték ki. Az ünnepi közgyűlé
sen résztvett a németországi 
Ahlen evangélikus egyház- 
községének küldöttsége. 
Egyházunkat D. Szebik Imre 
püspök képviselte.

A kitüntetettnek szívből 
gratulálunk.

Luther ezt az éneket a 130. 
Zsoltár nyomán írta. A megkínzott 
lelkiismeret nyomorúságát ő is 
megtapasztalta. Kolostori idejéről 
egyszer ezt mondta: „Igen kegyes 
voltam a pápaság alatt, amikor szer
zetes voltam, de mégis olyan szomo
rú és kételkedő, mert azt véltem, 
hogy Isten nem lesz kegyelmes hoz
zám. ”

Aki a farizeushoz hasonlóan 
(Lukács 18:9-14) vallásos teljesít
ményeivel és érdemeivel dicsek
szik, az nem  ismeri azt a mélysé
get, nyomorúságot, amelyről éne
künk szól. De ez a biztonságérzés 
nem  tartós, m ert Isten előtt „Az 
em berek jótettei kevésnek bizo
nyulnak”. ■

D e Isten nem  taszítja el a bű
nöst. A  vámszedő szorongatott szí
véből jövő kívánság Neki kedve
sebb, m int a farizeus imádsága, aki 
magában bízik. Isten jóságában 
bízni, amit a Szentírás hirdet ne
künk -  ez az út az, ami a kétség- 
beesésből kivezet.

Mélységes mélyből 
k iá ltu n k  Hozzád 
(402. ének)

„Én csak az Úrra építek, Nem saját 
érdememre.

Szívem erős bizodalma A z Istennek 
kegyelme.

Igéjében hirdetteti, Hogy a bűnöst el 
nem veti:

Én csak Őbenne bízom. ” (3. v.).
Ez a bizakodás nem fog megszé

gyenülni „Ha késik is segedelme, 
Ha várat is magára ” (4. v.).

Az utolsó versben Luther Isten 
iránti bizalmának egész mélysége 
szólal meg, amely oly jellemző 
egész teológiájára: „Bármily sok is 
a m i bűnünk, Még több az Úr ke
gyelme”.

Ez az ének 1524-ben keletkezett. 
Ebben az évben írta Luther legtöbb 
énekét: 37-ből 21-et. Az eredeti 
dallam magától Luthertől szárma
zik. Midőn Luther 1542-ben hat né
met temetési éneket adott ki, ezt az 
éneket elsőként vette fel a gyűjte
ménybe. így énekelték 4 évvel ké
sőbb az ő halálakor. Valóban vi
gasztaló temetési ének is.

Gáncs Aladár

Bibliai hét Németországban Vesperák Kelenföldön
Több mint hatvan éve, minden 

esztendőben megrendezik a ném et 
tartom ányi egyházak lelkészeinek 
közös konferenciáját, a BIBEL- 
W O CH E-t. Az 1930-as évek poli
tikai, társadalm i változásai tették 
égetően szükségessé, hogy a né
m et egyház Isten Igéjének fényé
ben újra meg újra megvizsgálja 
helyzetét és feladatát. A  Hitvalló 
Egyház lelkészei évről évre, szep
tem ber utolsó hetében találkoztak 
Berlinben, hogy a Szentírás egy- 
egy iratát neves professzorok irá
nyításával újra egzegetálják, értel
mezzék. Később, Ném etország 
kettéválasztása után ezek a konfe
renciák je len tették  talán az egyet- 

* len lehetőséget, hogy keletném et 
lelkészek nyugatném et professzo
rok előadásait hallgathassák. A 
fordulat óta a helyszín ugyan éven
ként változik, a konferencia célja 
és jellege azonban nem.

Ebben az esztendőben a Rajna 
menti kis városkában, Kaubban ta 
lálkozott a közel félszáz lelkész, 
teológus, akik D EU TER O ÉZSA - 
IÁS-sal (Ézs 40-55) foglalkoztak. 
Nagy élmény volt számomra, hogy 
a ném et résztvevők m ellett fran
cia, cseh, lengyel és szlovák protes
táns lelkészekkel is megism erked
hettem.

Az előadásokat a katolikus G ra
zi Egyetem Ó testam entum i Tan
székének professzornője, dr. F I

SC H ER  Irm traud tarto tta . Egze- 
getikai megjegyzéseit és magyará
zatait, melyek figyelembe vették a 
történet- és irodalom kritika leg
újabb eredményeit, nagy érdeklő
déssel hallgattuk. Előadásai ko
moly felkészültségről és alapos tu
dásról tanúskodtak. Köztudott, 
hogy milyen nehéz egzegetikai 
előadást élvezetesen tartani -  a 
professzornőnek sikerült. Stílusa 
magával ragadta a hallgatóságot. 
Az előadások utáni hozzászólások, 
vélemények jól tükrözték, hogy az 
elhangzottak -  főleg az idősebb 
lelkészgeneráció körében -  ko
moly visszhangra találtak.

Az estéket különböző progra
mok tarkították. A  „Nem zetek es

téjén” felkérték a külföldről érke
zetteket, hogy mutassák be egyhá
zukat, és beszéljenek lelkészi szol
gálatukról. A  reggeli-esti áhítatok
nak m eghirdetett alkalmak inkább 
meditációk, képm editációk voltak. 
Szom orúan tapasztaltam  -  sajnos 
nem  először - ,  hogy több „igehir
detésben” a gyönyörű gondolatok, 
idézetek m ellett Jézus Krisztusról 
egy szó sem esett, még a neve sem 
hangzott el...

Végül köszönetét mondok dr. 
M ICH EEL Rosemarie-nak, a Bib
liahét referensének és KRAUSS In
ge asszonynak, akik valóban meg
különböztetett szeretettel fogadtak 
bennünket, kelet-európaiakat.

Blázy Árpád

Harmadik éve szolgál a kelenföldi evangélikus tem p
lomban (Bp. XI., Bocskai út 10.) a Magyar Egyházzenei 
Társaság által alapított Fővárosi Protestáns Kántorátus 
nevű énekegyüttes, amit a Főváros Kulturális Bizottsága 
tart fenn. Az alapítók célja az volt, hogy biztosítsák Bu
dapest néhány központi templomában a hetenkénti rend
szerességgel m egtartott énekes istentiszteletek lehetősé
gét. A  liturgikus keret ehhez a zsoltározó esti istentiszte
let: a vespera.

A  reform ációt követően még másfél évszázadig élt 
evangélikus gyülekezeteinkben is a közösségi imádság
nak ezen formája, s csak a „pápista szokásoktól” való 
erőszakos elkülönülés igénye sorvasztotta el e szép ha
gyományt. Sajnálhatjuk ezt, s m int századunk harmincas, 
majd ötvenes éveiben a liturgikus megújulásért küzdő 
elődeink megpróbálták, mi is tehetünk tevékenyen azért, 
hogy újjáéledjen a rendszeres közös ima* hiszen az az ele
ven Egyház egyik =  világszerte gyakorolt -  gyönyörű meg
nyilvánulása. Ahogy egyik esti énekünkben énekeljük:

Hála, hogy ébren szentegyházad!
Nappalokon és éjeken
Szüntelen áldhat és imádhat,
Nem hallgat el egy percre sem.
(Ék 124,2. vers)
Hívogatjuk hát a közösségi liturgia iránt felelősséget 

érző testvéreinket: a tanév m inden vasárnap estéjén a ke
lenföldi tem plom ban (a hónap negyedik vasárnapján a 
farkasréti tem etőnél lévő kápolnában) vesperán vehet
nek részt.

Milyen elemekből áll egy ilyen istentisztelet? Zenei 
nyelve elsősorban a magyar szövegű gregorián ének és a 
reform áció korabeli korái. Először fennállva hívjuk segít
ségül az U rat (adjutorium), majd dicsőítő éneket ének
lünk az énekeskönyvből. Ezt követi a zsoltározás, két, az 
ünnephez kapcsolódó zsoltárrecitálás után, harm adik
ként a reform átus hagyományok szerinti genfi zsoltárral. 
A vasárnap igéje és igemagyarázat következik, amire a ti
zenhatodik századból fennm aradt graduálkönyvekből vá

lasztott responsoriummal felelünk. A  zsolozsmarend him
nusznak helyén a mi rendünkben ném et eredetű korái áll, 
hogy több legyen a gyülekezet számára már ismert dal
lam ezeken az istentiszteleteken. (Ez a választás lehető
séget ad arra is, hogy m inden második versszakot a kórus 
többszólamú változatban szólaltathasson meg.) Az ün
nepkörönként változó szövegű sorpár, az ún. versiculus 
vezet át a vespera csúcspontjához, a magnificathoz. Az 
evangéliumi szöveg iránti tiszteletből ezt is fennállva éne
keljük váltakozva egy-, ill. többszólamú recitálással. R ö
vid kollektaimádság után általában reneszánsz kori motet
ta zárja ezt a részt, a kórus előadásában. A mívesen meg
munkált m otetták sem csak zenei szépségük miatt kerül
nek a liturgiába; igyekszünk az ünnephez kapcsolódó 
kompozíciót választani, melynek szövegét magyarra for
dítva kiosztjuk a gyülekezetnek. Közös általános könyör
gés, áldás és esti ének zárja a vesperát.

Eddigi tapasztalataink szerint a korábban csak öt-tíz 
em ber által látogatott esti istentiszteletek gyülekezete je 
lentősen gyarapodott, bár vannak, akik — kimondva- 
kimondatlanul -  az énekelt liturgia iránti idegenkedésük 
m iatt inkább más gyülekezeti alkalomra járnak szíveseb
ben. Elsősorban a fiatalok azok, akik szívesen és nyitott
sággal fogadják a számukra új istentiszteleti formát. E le
inte az érdeklődők talán csak áhítatos csendben figyelik a 
liturgiát, és örömmel hallgatják a középkor végi figurális 
zenét, s csak az ismert korálokat éneklik együtt a 
Kántorátus tagjaival, majd az állandó részek dallamaiba 
is bekapcsolódnak, és a vesperákon való rendszeres rész
vétel megadja azt a gyakorlatot, amivel term észetessé vá
lik a zsoltárok és a magnificat közös recitálása is.

Évszázadokkal előttünk élő keresztyének hite és a világ 
számos hívő közösségének tapasztalata így erősíthet minket 
is. Hetente ezáltal is átélhetjük hogy Krisztus eleven egyhá
zának tagjai vagyunk

(NB O któber negyedik vasárnapján nem tartunk ves
perát.)

Bence Gábor

AZ ORSZÁGOS PROTESTÁNS NAPOK PROGRAM JAI
Protestantizm us -  Hum anizm us

• Egyháztörténeti előadás-sorozat Kiskőrös október • Tudományos ülés Eger október 30.
Evangélikus Egyház 26-31. Eger jelentősége a XVI. századi magyaror- Kálvin Ház 17 óra
gyülekezeti terme 17 óra szági reformációban

• Protestáns Emlékünnepély Debrecen október 27. • Tudományos emlékülés és kiállítás Mezőtúr október 30.
Igét hirdet: dr. Bölcskei Gusztáv Református Nagy- 18 óra Szegedi Kis István halálának 125. évforduló- Református Gimná- 10-16 óra
Előadást tart: D. dr. Harmati Béla 
(Az Ökumenikus Thnács központi

templom ja alkalmából zium díszterme

rendezvénye) • Jubileumi istentisztelet és ünnepség Budapest október 31.

Debrecen október 28.
a Bethesda Gyermekkórház újra egyházi tu- Református Egyház 14 óra

• Teológiai Fórum lajdonba vételének 5. évfordulója alkalmából Zsinati Székháza
Téma: „A protestantizmus szerepe a huma- Református Kollégi- 10-16 óra Igét hirdet: dr. Bölcskei Gusztáv
nista szellemű tudomány és oktatás kialaku- um Díszterme
lásában” • Ünnepi kiállítás megnyitása Miskolc október 31.
(Az Ökumenikus Tánács központi Menedék címmel Imre Lajos grafikusmű- Deszkatemplom 16 óra
rendezvénye) vész kiállítása ,

• „Protestáns szellemiség -  mai Magyarország" 
címmel kerekasztal-beszélgetés az Európai 
Protestáns Magyar Szabadegyetem rendezé
sében

Budapest
Német Ajkú Reformá
tus Gyülekezet 
(Alkotmány u. 15.)

október 28. 
17.30 óra

• Ökumenikus Reformációi istentisztelet és em
lékünnepély az Egri Zeneiskola művész-ta
nárai és a Gárdonyi Géza Színház színmű
vészeinek közreműködésével Előadást tart: 
Kádár Zsolt

Eger
Református Templom

október 31. 
17 óra

• Bibliaismereti vetélkedő Békéscsaba október 29. • Reformációi ünnepély Békéscsaba október 31.
Evangélikus Gimnázium 15 óra a Szegedi Bartók Kórus szolgálatával Evangélikus 17 óra

• Protestáns Kulturális Est Budapest október 29. Kistemplom
„Aki szereti Istent, szeresse testvérét is” Pesti Vigadó 18 óra • Reformációi ünnepély Ráckeve október 31.
(Az Ökumenikus Thnács központi Igehirdetés és előadás a 350 éve született Református Templom 18 óra
rendezvénye Kocsi Csergő Bálintról

• Ünnepi előadás Esztergom október 29. • Ünnepi hangverseny Esztergom október 31.
Mit jelent ma a reformáció? Református Templom este Közreműködnek a Zeneiskola tanárai Református Templom 18 óra

• Ünnepi előadás Mezőtúr október 29. • Reformációi emlékünnepély Mezőtúr október 31.
A Petőfi-kutatás újabb eredményei Városi Szabadidő- 18 óra Belvárosi 17 óra

[. Előadó: dr. Kiszely István központ Nagytemplom
* Református Egyházművészeti Kiállítás Kaposvár október • Országos Reformációi Emlékünnepély Budapest október 31.

Fő út 10. 29-31. Igét hirdet: dr. Almási Mihály baptista egy- Deák téri Templom 18 óra
• Ökumenikus Misszió megnyitása a Pólus 

Centerben
Budapest október 30. 

11 óra
házelnök
Előadást tart: dr. Bölcskei Gusztáv

(Az Ökumenikus Tanács központi (Bp. XV, kér. (Az Ökumenikus Tknács központi rendezvé
nye)rendezvénye) Szentmihályi út 131.)

• Jeruzsálem fotókiállítás ünnepi megnyitása 
A kiállítást megnyitja:

Budapest
Bibliamúzeum

október 30. 
16 óra 1

• Templomszentelési évforduló ésRóth Miksa 
színes ólomablakainak avatása

Budapest 
Fasori Evangélikus

november
2.

D. dr. Hegedűs Lóránt Ráday Kollégium D. dr. Harmati Béla Templom 11 óra

Hálaadó csendesnap a Lepram isszióban

Isten magasztalásával kezdődött a 
Lepramisszió szokásos őszi csendes
napja az Alagi téren, „...örökké ma
gasztalunk Téged, nemzedékről nem
zedékre mondunk dicséretet!” Zsolt 
79,13.

H álát adtunk azokért a munkatár
sakért, akik hétről hétre hűségesen 
összejönnek, hogy elkészítsék a segí
tő  csomagokat. D e hálát adtunk az 
előző nem zedékért is, azokért, akik 
m ár nem  tudnak rendszeresen eljár
ni, de imádságukkal támogatják ezt a 
világméretű munkát.

H álát adtunk azokért a gyülekeze
tekért vagy más közösségekért, akik 
az elmúlt évben azért hívták meg a 
Lepramisszió munkatársait, hogy 
többet tudjanak meg erről a beteg
ségről, a gyógyítás és a segítés lehe
tőségeiről. Legalább 40 helyen for
dultunk meg, diaképekkel illusztrál
va mondanivalónkat, és szívesen m e
gyünk ezután is, ha hívnak, bárm e
lyik gyülekezetbe.

H álát adtunk azokért, akik régóta 
hűségesen adakoznak a betegek ré
szére; kötnek vagy pénzbeli ado
mányt küldenek. Ö röm  számunkra, 
hogy 104 új gyülekezet (közöttük 16 
evangélikus!) és közel 200 egyéni 
adakozó kapcsolódott be az utóbbi 
két évben a szolgálatba. „Nemzedék
ről nem zedékre” folytatódik így is a 
munka!

H álát adtunk azért az ötezer fásli- 
ért, amelyet m egkötöttek testvére
ink, és amelyeket lepedő- és törülkö
ző-ajándékokkal együtt 36 leprakór

házba küldtünk ki idén. Kötött négy
zetekből 230 db takaró került az arra 
rászorulókhoz. D e a szép népi kézi
m unkák is a leprásokat segítik: a 
nyugat-európai gyülekezetek misz- 
sziói vásárain értékesítik őket, hogy 
a bevételt gyógyszervásárlásra fordít
hassák.

H álát adtunk a pénzadományokért, 
a Világnapi offertórium ért, amelyek
ből fizethetjük a postát, a londoni 
központnak Afrika szám ára dollár
ban is küldhettünk segítséget, és fo
nalat is rendelhettünk újra a gyártól, 
hogy új fáslik készülhessenek. Cso
dálatos dolog, hogy m unkabérre 
nem kell költenünk, hiszen a Lepra
misszióban mindenki Isten dicsősé
gére, ingyen dolgozik.

H álát adtunk azokért a  testvérein
kért, akik ezután -  talán, ha e sorokat 
olvassák -  indulnak el a segítés útján, 
és könyörületességre indulnak Jézus 
ama parancsára: Leprásokat tisztít
satok! (M áté 10,8)

H álát adtunk vezetőnkért, dr. Do
bos Károlyért, aki 94 évesen is fárad
hatatlanul szolgál, tervez, irányít. És 
azokért, akik az elmúlt évben eljutot
tak személyesen is a leprásokhoz: az 
oroszországi Rosztovba Nagy János 
lelkipásztor vitt segítséget, Erdélyi 
Dániel szigorló orvos pedig az indiai 
M irajban a Leprakutató Intézetben 
végezhette 10 hetes kötelező gyakor
latát, gyakorolva a leprakórház orvo
si és misszionáriusi feladatait. Ö röm 
mel számoltak be élményeikről.

Bencze Imréné
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----------NAPRÓL NAPRA — v A VASÁRNAP IGÉJE ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1997. október 26.

„Nálad van a bocsánat, ezért félnek téged.” Zsolt 130,4

VASÁRNAP Volt egy gazdag ember, aki bíborba és pa
tyolatba öltözött. Volt egy Lázár nevű koldus is, aki ott 
feküdt a gazdag előtt, és azt kívánta, hogy bárcsak jól
lakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal. Lk 
16,19-21 (Zsolt 143,1-10; Zsolt 130; Mt 18,21-35; Fii 
1,3-11; Zsolt 62) „O minden boldogságnak Atyja, a bút 
örömre fordíthatja.” Isten előtt mindannyian elszegé
nyedett koldusok vagyunk, hiszen nem kérdés, hogy rá- 

I szorulunk Isten kegyelmére. A gazdagság, a vagyon em
beri reláció és ráadásul szubjektív fogalom is egyben. 
Kinek mi a határ, hol van az elég? Sokszor láthatjuk, 
esetleg tapasztalhatjuk, hogy ez a fajta emberi vágy ha
tártalan. Jézus olyan szegényről beszél, aki Istenbe veti 
reménységét. Lázár 1 Isten megsegít.

HÉTFŐ Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsí
tott irántunk az Atya: Isten gyermekeinek nevezett 
minket, és azok is vagyunk. ÍJn 3,1 (Zsot 103,13; Mt 
7,1-5, Kol 3,12-17) Magunkat Isten gyermekeként 
tudva, azt kell meglátnunk, hogy alapvetően képesek 
vagyunk az isteni szeretet befogadására, mint ahogy ál
talában egy gyermek is képes a szülei szeretetének be
fogadására. A mi szabadságunk, s egyben felelőssé
günk, hogy Isten gyermekei lehessünk holnap is és azok 
maradhassunk mindörökké.

KEDD Amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósá
ga és emberszeretete, üdvözített minket újjászülő és 
megújító fürdője a Szentlélek által. Tit 3,4-5 (Zsolt 
51,14; lKor 5,9—13; Kol 3,18-4,1) Nem az általunk 
véghezvitt cselekedeitért, hanem az O irgalmából üdvö
zített minket.” Isten minden emberi cselekvést megelő
zően felénk jött üdvözítő akaratával. Tart a kegyelem 
ideje, Isten1 elkötelezettjei lehetünk. A kötelezettség, 
hogy Ő vezet, figyelmeztet, ha elbukom felállít, megvi
gasztal, újat tud teremteni bennem. KEGYELMI ÁL
LAPOT!

SZERDA Vajon az angyalok nem szolgáló lelkek-e 
mind, akik azokért küldettek szolgálatra, akik örökölni

fogják az üdvösséget? Zsid 1,14 (Zsolt 91,11; ISám 
26,5-25; Kol 4,2-6) Gyermekkorban talán közelebb 
érezzük magunkhoz az angyalok világát, sőt várjuk is, 
sokszor meg akarjuk pillantani őket, megérezve azt a 
jóságot, melyet képzeletben melléjük társítunk. A 
Szentírásban, ha hírt hoznak, pl. így szólnak „Ne félj!”. 
Szolgáló lelkek az angyalok Isten és ember között, azo
kért küldettek, akik örökölni fogják az üdvösséget. Már 
most osztoznak Isten örömében, amikor a bűnös meg
tér. „Mondom nektek, így fognak örülni az Isten angya
lai egyetlen bűnös megtérésének.”

CSÜTÖRTÖK Éljetek úgy, mint a világosság gyerme
kei. A világosság gyümölcsei ugyanis csupa jóság, igaz
ság és egyenesség. Ef 5,8-9 (Péld 4,18; ÍJn 3,19-24, Kol 
4,7-18) A világ világossága Jézus. Mindig és mindenki 
látja? A  gonosz szándéka éppen az, hogy homályosul- 
jon, egyre sötétebbé váljon a világosság. Homályosul 
delíriumban, „belőtt állapotban”, nihilizmusban, szere- 
tetlenségben stb. Jézus legyőzte a gonoszt, s ha átra
gyogja életemet az Ő világossága, annak gyümölcsei jó
ság, igazság, egyenesség.

PÉNTEK Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Róm 
8,31 (2Móz 3,14; Zsolt 46,2-8; Mt 5,2-12; Róm 
3,21-28; Dán 1,1-21) Hitünkből kell, hogy fakadjon a 
válasz, ha Isten velünk, senki nem lehet ellenünk. Tulaj
don Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, 
vele együtt mindent, a teljességet kínálja. „Sem magas
ság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem 
választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megje
lent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.”

SZOMBAT Az Úr pedig irányítsa szíveteket az Isten 
szeretetére és a Krisztus álhatatosságára. 2Thessz 3,5 
(Ez 11,19-20; Un 2,7-17; Dán 2,1-3.27-49) Szívünk 
meg tud keményedni, melynek következtében fogy a 
szeretet, az álhatatosság. Ennek a fogyatkozásnak sú
lyos állomásai vannak, s hogy ne , érjen célba, szól az 
apostoli buzdítás: Isten szeretetére és a Krisztus 
álhatatosságára.

Albert Gábor
■ ü y

M egpróbáltam , de nem  m ent
Ha valaki egyszer kudarcot vallott, 

legközelebb óvatosabb lesz. Ha ki
próbáltál valami agyonreklámozott 
dolgot és nem vált be, kidobod és 
megfogadod: többé nem dőlsz be 
semmiféle szép szövegnek. Talán így 
vagy a keresztyén élettel is? Megpró
báltad, de nem jött be. De szép volt 
az a gyerekkori vallásosság! Olyan 
könnyű volt hinni! Aztán érettebb 
fejjel is megpróbáltam keresztyén 
módon berendezni az életem, de ez 
már nem ment. Belefáradtam. Túl 
sok a tilalom, túl nagy a követelmény, 
magasan van a mérce. Én pedig élni 
akarok, boldogan és felszabadultan. 
Amit szeretnék, azt a Biblia tiltja, 
amit nem tilt, arra pedig nem vá
gyom. Ekkor fogalmaztad meg ezt: 
megpróbáltam, de nem ment. Uj éle
tet kezdtem többször is, de csalód
tam, nem próbálkozom tovább.

Hadd mondjam el, hogy a hívő 
emberek nem csalódottak, sosem 
bánták meg a Jézussal való közössé
get és kortól függetlenül, fiatalon 
vagy öregen nem kívánnak másfajta 
életet élni. Mi a titkuk? Miért kivéte
lez Isten ezekkel a szerencsésekkel? 
És miért nem megy a dolog Neked? 
A keresztyén hívő ember már nem 
akar újat kezdeni. Ismeri annyira 
magát, hogy nem tud nagy elhatáro
zásokkal változtatni sem a természe
tén, sem az életén. A hívő ember en
gedi, hogy Jézus kezdjen újat benne 
és vele. Nem az ember kezd el egy új 
életprogramot, hanem csupán elis
meri tehetetlenségét és átadja Jézus
nak élete trónját, az uralkodás jogát.

A keresztyén élet nem izzadás, 
erőlködés, nem hasonlítás egy példa
képre, lelkészre, szülőre vagy akár 
magára Jézusra.

A keresztyén hit Jézus élete ben
nem.

Megpróbáltad, de nem ment? 
Talán saját erőddel kezdted. Talán 
csak hangulat volt. Talán nem vet
ted komolyan, hogy Jézus valósá
gos élő személy, akinek véleménye, 
terve van veled és hatalma is van 
rajtad. Talán nem imádkoztál, nem 
beszéltél vele őszintén és rendsze
resen. Házastársak, barátok is eltá
volodnak egymástól, ha nem be
szélgetnek. Csinálni akartad a ke
resztyén életet.

Amikor úszni tanultam, azt mond
ták, nem jó ha néhány karcsapás 
után elfáradok. Ez azt jelenti: én 
akarom fenntartani magam, nem en
gedem, hogy a víz fenntartson. Ne te 
akard megtartani magad a keresz
tyén hitben. Engedd, hogy Jézus 
megtartson. Amit eddig a saját erőd
del próbáltál, de nem ment, kezdd el 
újra, de most már az O erejével.

Bálint Józsefné

REFORM ÁCIÓ ÜNNEPÉNEK IG ÉJE

AZ EVANGÉLIUM SZABADSÁGA
-  Gál 3,7-14

Néhány héttel ezelőtt történészek 
és tudósok sorrendbe állították és 
nyilvánosságra hozták ennek az év
ezrednek a legnagyobb történelmi 
eseményeit. Meglepő volt a lista, hi
szen az ember úgy gondolná, hogy a 
technikai felfedezések voltak a leg
fontosabbak az elmúlt ezer évben. 
Például a számítógép vagy az autó 
feltalálása. Az első két helyen még
sem ezek szerepelnek. Sorrendben 
az első 1455-ben a Biblia kinyomta
tása. Második 1517-ben Luther re
formációja. A mai hétköznapi ünne
pen bátran gondolhatunk arra, hogy 
ennek az évezrednek a legfontosabb 
eseményeit ünnepeljük, még akkor 
is, ha a világ és minden keresztyén 
felekezete nem is tud velünk — a pro
testánsokkal -  együtt ünnepelni!

Az ószövetség történetében is el
érkezett az a pillanat, amikor rendbe 
kellett tenni az istentiszteletet, első
sorban az emberek szívében. A  tör
vények kerültek előtérbe, a haragos 
és kegyetlen Isten tisztelete, ami 
megkeményítette a szíveket. Egy 
ilyen háttérben jött el Jézus, hogy a 
kegyelmes Istent hirdesse -  az evan
géliumot. Attól az Istentől, aki szá- 
montartja a bűnöket, inkább elme
nekül az ember. Nem is meri meg
szólítani, csak a kiengesztelődéssel 
van elfoglalva, érezve az óriási szaka
dékot szent és profán között. Ennek 
az évezrednek a közepén hasonló 
helyzet alakult ki az újszövetség né
pében is. A hit helyett egyre inkább a 
törvények kerültek előtérbe, és maga 
az egyház hívta fel a figyelmet a nagy 
szakadékra Isten és ember között. Á 
Szentírás olyan rendkívüli jelentősé
get kapott, hogy az egyszerű ember 
nem is merte volna kezébe venni. 
Hatvankét évvel Luther fellépése 
előtt Gutenberg nyomdájában ké
szen volt kinyomtatva az első Biblia, 
amely sok lehetőséget adott.

Ezen a napon nem Luthert vagy a 
Bibliát ünnepeljük, hanem azt az Is
tent, aki ezeket az új lehetőségeket 
adta. Azt a Jézust, akin keresztül át
hidalhatjuk a szakadékot Isten és

ember között. Aki a mi életűnkben is 
rendbe akaija tenni az Isten-tisztele
tet! És akkor rá kell döbbennie az 
embernek, hogy a törvények egyre 
inkább elválasztanak Istentől, az 
evangélium pedig egyre közelebb 
visz hozzá.

Az idős Ábrahámnak Isten ígére
teket tesz. Egyrészt az ígéret földjére 
való bevezetést, másrészt megszám
lálhatatlan utódót. O a hit példa
képe, mert nem akadékoskodik, nem 
kérdez, nem mérlegel, hanem elin
dul az ismeretlenbe. Ezt a hitet aján
dékozza meg Isten egy gyermekkel, 
aki utóda által áldást nyer a föld min
den népe. Mert Jézus által valóban 
megnyílt az üdvösség útja a pogá
ny ok felé -  felénk is!

Pál apostol a Galatákhoz írt leve
lében logikusan elmagyarázza az üd
vösség útját. A Törvény betölthetet- 
len egy földi halandó ember számá
ra, ezért az ószövetség szavai szerint 
mindenki átkozott, aki nem tudja tel
jesíteni az abban megírtakat. Áz Is
ten előtt igaz ember hit által fog élni! 
Jézus átokká lett értünk, hogy meg
szabadítson bennünket a törvény át
kától. Ez az újszövetség gondolatvi
lága, amely valóban áthidalja a sza
kadékot Isten és ember között. Az 
egyház nem kegyelemből, hanem a 
törvényből próbált élni, ami az évez
red közepére már elviselhetetlenné 
vált. Szinte azt kell mondani, hogy 
törvényszerűen kellett bekövetkez
nie a reformációnak, a lelki megúju
lásnak, az evangélium feltétel nélkü
li hirdetésének.

Ez az őszi ünnep adjon nékünk le
hetőséget a lelki elcsendesedésre, 
hogy az evangélium szabadsága ne 
váljék számunkra szabadossággá!

Menyes Gyula

IMÁDKOZZUNK!
Jézusunk, köszönjük néked a lehetőséget, 

hogy megszabadítottál minket a törvény sú
lyától. Kéijük a Te erődet, hogy éljünk és ne 
visszaéljünk a kegyelemmel! Amen!

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1997. október 31.
I. , Bécsi kapu tér de. 11. (úrv.) Balicza Iván; 

du. 6. Hafenscher Károly; Pesthidegkút, II., Ör
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laghegy, IIL, Mátyás kir. u. 31. de. 10. Thurnay 
Béla; Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de. 10. Bá- 
lintné Varsányi Vilma; du. 6. Bálint László; Új
pest, IV., Lebstück M. u. 36-38. de. 10. Blázy 
Lajos; V., Deák tér 4. de. 11. (úrv.) Zászkaliczky 
Péter; du. 6. (ökumenikus) Reformációi ünne
pély; VII., Városligeti fasor 17. de. 11. (úrv.) 
Szirmai Zoltán; du. 6. Reformációi ünnepély; 
VIII., Üllői út 24. de. fél 11. Kertész Géza; 
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de. 9. Kertész Géza; IX., Thaly Kálmán u. 28. 
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14. de. fél 11. Bolla Árpád; Kelenföld, XI., 
Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) Joób Máté; de. 11. 
(úrv.) Joób Máté; du. 6. (ref. ünnepély) Rőzse 
István (ref. templom); XI., Németvölgyi út 138. 
de. 9. (ökumenikus) Rőzse István; Budahegyvi- 
dék, XII., Tarcsay V. u. 11. du. fél 7. (ökumeni
kus ref. ünnepély) Bácskai Károly; XIII., Kas
sák L. u. 22. de. 10. ifj. Kend eh György; XIV., 
Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Tamásy Tkmásné; 
Pestújhely, XV., Templom tér de. 10. Sánta Ani
kó; Rákospalota, XV., Régi Fóti út 73. (Nagy
templom) du. 6. közös ünnepély; Rákosszent
mihály, XVI., Hősök tere 11. de. 10. dr. Karner 
Ágoston; Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. fél
II. Blatniczky János; Mátyásföld, XVI., Pro- 
dám u. 24. de. 9. Blatniczky János; Rákoshegy, 
XVII., Tessedik tér du. 6. Péter Attila; Rákos
liget, XVII., Gózon Gy. u. du. 6. Kósa László; 
Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. 
Havasi Kálmán; Pestszentimre, XVIII., Rákóczi 
út 83. (ref. templom) de. háromnegyed 8. Hava
si Kálmán; Kispest, XIX., Templom tér 1. de. 
10. Széli Bulcsú; 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; Bu
daörs (ref. imaház) de. 9. Endreffy Géza.

REFORMÁCIÓ ÜNNEPÉN a liturgi
kus szín: piros. A délelőtti istentisztelet 
oltári igéje: Jn 8,31-36; az igehirdetés 
alapigéje: Gál 3,1-14. AZ ÜNNEP ÉNE
KEI: 254,258.

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELE
TET KÖZVETÍT a Magyar Rádió a Kos
suth adó hullámhosszán, október 31-én 
de. 11.05 órakor Pápáról, az evangélikus 
templomból. Igét hirdet Varga György es
peres.

A B IZO N Y S Á G TÉ TE L ER EJE
ApCsel 7,54-60

A Bibliának az Apostolok Cse
lekedeteiről szóló könyvéből most 
Istvánról olvasunk; ő volt az első, 
aki Jézusért mártírhalált halt. H a
lálát a „törvénytisztelő kegyes zsi
dók” okozták -  s az sem mentség 
számukra, hogy igaz és mély meg
győződéssel, de ugyanakkor csilla
píthatatlan indulattal követték el 
tettüket.

István görögül beszélő (a neve is 
görög) zsidó keresztény volt. Tehát 
nem elég, hogy a zsidó törvényeket 
„lazábban” kezelő diaspórába tar
tozott, még annak az istenkáromló 
Názáretinek is követője! -  vala
hogy így gondolkodtak a zsidók. 
Ezért, mihelyt szerét ejthették, be
vádolták Istvánt az írástudók és 
vének előtt (ApCsel 6. fejezet). Az 
előttük elm ondott védőbeszéde 
aztán végképp felkorbácsolta a ke
délyeket, hiszen a védekezésből 
gyorsan tám adásba lendült: El
mondta, hogy a zsidók minden 
időben üldözték a prófétákat, s rá
adásul árulójává és gyilkosává let
tek az Igaznak. És ekkor a zsidók, 
akik egyébként egymással sem 
tudtak soha megegyezni, és emiatt 
sok kis csoportra szakadtak, most 
hirtelen egységes akaratú, de arc
talan tömeggé alakultak. Istenká
romlással vádolták Istvánt. Nem 
gonoszságból, csak m ert a törvé
nyek pontos, szinte betű szerinti 
értelmezése vakká és süketté tette 
őket. De a gyilkos te tte t senki sem 
vállalta magára: a megkövezést vá
lasztották, hiszen így nem lehetett 
tudni, kinek a kezéből repült a ha
lált okozó végzetes kődarab.

Megjelenik az eseménynél egy if
jú, aki a keresztyének legádázabb 
üldözője volt. Saul a vallását védte a 
„felforgatóktól”, ám ő is elvakultan, 
mindenáron akarta ezt véghezvinni. 
Talán ezért is sújtotta őt Isten ott a 
damaszkuszi úton vaksággal, hogy 
látása ne akadályozza őt az igazság 
meglátásában. M ert ő volt az, aki a 
keresztyéneket üldöző Saulból Jé
zus Krisztus apostola, Pál lett. Igazi 
megtérés volt ez, szívének, gondola
tainak teljes megváltozása. Gyöke
res, mély változás volt ez!

A  „főszereplő”, István „kegye
lemmel és erővel telve nagy csodá
kat és jeleket tett a nép között” 
(6,8). Különleges adottságot ka

pott tehát Istentől. És neki adatott 
meg az is, hogy látomásban meg
pillantsa „Isten dicsőségét és Jé
zust, amint az Isten jobbja felől 
áll”. Mindez m egerősítette benne, 
hogy az, amit cselekedett, Istentől 
volt. És halálával is Istenről tett ta
núbizonyságot: Úgy halt meg, aho
gyan Jézus: halála pillanatában is 
Mesteréhez imádkozott. Majd Is
tenhez könyörgött azokért, akik 
halálát okozták.

Ez a drámai jelenet is erősítette 
később a keresztyének hitét, hi
szen az első mártír, István után tö 
megesen álltak a keresztyének 
akár a vadállatok elé is, és Istent 
dicsőítő énekeket énekelve várták, 
hogy rájuk vessék magukat a fene
vadak.

Sánta Anikó

Úristen, mennyei Atyánk! Tőled ka
punk szüntelenül mindenféle jó t bő
séggel, és Te őrizel meg minket kegyel
mesen naponként minden gonosztól. 
Kérünk Téged, add nekünk Szentlel- 
kedet, hogy mindezt teljes szívünkkel, 
igaz hitben felismerjük, és kegyes jósá
godért s irgalmadért hálát adjunk 
most és örökké. Jézus Krisztusért, a Te 
Fiadért, a mi Urunkért. Ámen. (Lu
ther Márton)

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 
22. VASARNAP a liturgikus szín: zöld. 
A délelőtti istentisztelet oltári igéje: 
Mk 11,24-26; az igehirdetés alapigéje: 
ApCsel 7,54-60. HETI ÉNEKEK: 466, 
79.

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELE
TET KÖZVETÍT a TVl november 2- 
án, vasárnap de. 11 órakor a soltvad- 
kerti evangélikus templomból. Igét 
hirdet Káposztás Lajos esperes, püs
pökhelyettes.

JÓ  REGGELT ADJ, ISTENEM! cím
mel evangélikus ifjúsági műsort sugá
roz a Magyar Televízió november 22-ig 
minden szombaton reggel a TVl-en 8 
órai kezdettel. Az adások az evangé
likus egyházzene fejezeteiből mutat
nak be jelentős ének- és zeneszerzőket.

SZEGLETKŐ címmel protestáns mű
sort láthatunk a Duna Televízióban 
október 30-án 15.55-kor, melyet vasár
nap november 2-án reggel 7.05-kor is
mételnek meg. A reformáció jegyében 
készült műsorban a reformáció teoló
giai üzenetének megfogalmazása mel
lett szó esik majd a reformáció művé
szetéről, zenei és irodalmi hatásáról is.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Hafenscher 
Károly; de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; 
de. 11. (úrv.) Balicza Iván; du. 6. Kőháti 
Dóra; n „  Modori u. 6. de. fél 10. Csizmazia 
Sándor; Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. 
de. fél 11. Csizmazia Sándor; Békásmegyer, 
III., Víziorgona u. 1. de. fél 9. Gálos Ildikó; 
Csillaghegy, III., Mátyás kir. u. 31. de. 10. 
Donáth László; Óbuda, III., Dévai Bíró M. 
tér de. 10. Bálint László; Újpest, IV., Leb
stück M. u. 36-38. de. 10. Blázy Lajos; V., 
Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Gerőfi Gyuláné; de. 
11. (úrv.) ifj. Cselovszky Ferenc; du. 6. (or
gonazenés áhítat) Gerőfi Gyuláné; VII., Vá
rosligeti fasor 17. de. 11. (úrv.) Szirmai 
Zoltán; du. 6. (ifjúsági) Nagy Zoltán; VIII., 
Üllői út 24. de. fél 11. Kertész Géza; VIII., 
Rákóczi út 57/b. de. 9. (szlovák) Cselovszky 
Ferenc; VIII., Karácsony S. u. 31-33. de. 9. 
Kertész Géza; VIII., VAjda P. u. 33. de. fél 10. 
Bolla Árpád; IX., Thaly Kálmán u. 28. de. 
11. dr. Rédey Pál; Kőbánya, X., Kápolna u. 
14. de. fél 11. Bolla Árpád; X., Kerepesi út 
69. de. 8. Tamásy Thmás; Kelenföld, XI., 
Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) Rőzse István; de. 
11. (úrv.) Rőzse István; du. 6. (ifjúsági) 
Schulek Mátyás; XI., Németvölgyi út 138. de.
9. Schulek Mátyás; Budagyöngye, XII., Szi
lágyi E. fasor 24. de. 9. Balicza Iván; Buda- 
hegyvidék, XII., Tarcsay V. u. 11. de. 9. (úrv.) 
Bácskai Károly; de. 11. (úrv.) Bácskai Ká
roly; du. fél 7. dr. Széchey Béla; XIII., Kas
sák L. u. 22. de. 10. ifj. Kendeh György; 
XIII., Frangepán u. 43. de. fél 9. ifj. Kendeh 
György; XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Ta
másy Tamás; XIV., Gyarmat u. 14. de. fél 10. 
Tamásy Tamás; Pestújhely, XV, Templom tér 
de. 10. Sánta Anikó; Rákospalota, XV, Régi 
Fóti út 73. (Nagytemplom) de. 10. Szabó 
István; Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 
11. de. 10. (családi) Börönte Márta; Cinko
ta, XVI., Batthyány I. u. de. fél 11. Blat
niczky János; Mátyásföld, XVI., Prodám u. 
24. de. 9. Blatniczky János; Rákoshegy, 
XVII., Tessedik tér de. 9. Kósa László; Rá
koscsaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. Mar- 
schalkó Gyula; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti 
út 111. de. fél 11. Kósa László; Rákosliget,
XVII. , Gózon Gy. u. de. 11. Marschalkó Gyu
la; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. 
de. 10. Havasi Kálmán; Pestszentimre,
XVIII. , Rákóczi út 83. (ref. templom) de. há
romnegyed 8. Havasi Kálmán; Kispest,
XIX. , Templom tér 1. de. 10. Széli Bulcsú; 
Kispest, 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.

Evangélikus Rádiómisszió: 18.00-tól a 
41 m •es rövidhullám, 7355 kHz. 
október 25., szombat: „Hogyan to
vább?! -  utolsó adás rövidHulIánion!” 
Levelezési cím: 2142 Nagytarcsa, Pf: 
19.

HAZAI ESEMENYEK
DEÁK TÉRI

ORGONAZENÉS ÁHÍTAT 
október 26-án, vasárnap 18 órakor

KARASSZON DEZSŐ 
orgonái

Csellón közreműködik 
Karasszon Dénes

Műsoron Bach, de Fesch, 
Guilmant

és Gárdonyi Zsolt művei

A KERESZTYÉN ÉRTELMISÉGI 
FÓRUMON

1997. október 27-én, hétfőn este fél 
7 órakor ifj. FASANG ÁRPÁD zongo
raművész „A magyar keresztyén értel
miség hivatása” címmel tart előadást 
és fórumbeszélgetést. Helyszín: Buda- 
hegyvidéki Evangélikus Egyházközség, 
XII., Tartsay Vilmos u. 11.

Minden érdeklődőt szeretettel vár
nak. ,

Zarándokút
Az Ökumenikus Tanulmányi Köz

pont 1997-ben még egy alkalommal 
tervez „Terra Sacra” zarándokutat a 
Szentföldre: október 28.-november 4. 
között. Az útvonal rövid összefoglalá
sa: Indulás Ferihegy 1-ről, Jaffa megte
kintése: Jónás hala, Szent Péter-temp- 
lom, Simon tímár háza és a művészne
gyed (28). Caesarea, római vízvezeték, 
amfiteátrum, császárszobrok. Haifa: 
Karmel-hegyi kolostor, Illés barlangja, 
Bahai szentély. Akkó: Jazar pasa me
csetje, keresztesek föld alatti vára, ka- 
ravánszeráj. Kána, a víz borrá változta
tásának helye (29). Felutazás a Tábor
hegyre. Názáret: az Angyali üdvözlet 
bazilikája, Szent József-templom, Jé
zus zsinagógája, Mária kútja, a Gaüle- 
ai-tó partján Kapernaum zsinagógája, 
Tabgha, a kenyérszaporítás helye, Pé
ter apostol szép temploma, a Boldog
mondások helye (30), Tiberiás városa, 
Yardenit, a Jordán melletti keresztelő
hely, Beth-Sheán romváros és amfi
teátrum, Jerikó 8000 éves romjai, Mas- 
sadára felmenetel függővasúttal, für
dés a Holt-tengerben, a qumráni esz- 
szénus település (31). Jeruzsálemben 
az Olajfák hegye, Miatyánk-templom, 
Dominus flevit, Getsemáné-kert, Nem
zetek temploma, Mária sírja, Árulás 
barlangja. Szent Anna-templom, Be- 
thesda-tó, Via Dolorosa, Szentsír-

Nyíregyházi Evangélikus 
Nagytemplom

ORGONASZENTELÉSÉT 
1997. november 2-án, de. 10 órakor 

végzi D. Szebik Imre püspök.
Este 6 órakor ünnepi hangverseny. 

Orgonái: Trajtler Gábor 
egyházzenei igazgató.

NAGYCSERKESZ 
1997. november 2-án fél 3 órakor 

templomszentelés lesz D. Szebik Imre 
püspök szolgálatával. Minden érdeklő
dőt szeretettel várnak.
KÉTBODONY
A gyülekezet megújított templomát október 
25-én, szombaton de. 11 órakor ünnepi 
istentiszteleten szenteli újra D. Szebik Im re

A Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület Bp. 
Maros utcai otthonába 18 éven felüli diákleányok 
jelentkezését váija. Érdeklődni lehet Madocsai 
Miklós lelkész címén: 1015 Bp., Ostrom u. 15. Tél.: 
201-72-10.

a Szentföldre
templom, Golgota, Dávid sírja, Utolsó 
vacsora terme, Dormitio, a Mária el- 
szenderülése temploma a magyar ol
tárral (1). Siratófal, El-Aksza mecset, 
Szikladóm, a két moszlim emlékhely, a 
Nagy Zsinagóga, a Kneszet (Parla
ment), Menóra, Yad Vashem, a zsidó 
mártírok emlékhelye (2). Betlehem, a 
születés temploma, Ain Karem, Mária 
látogatása Erzsébetnél, Keresztelő Já
nos szülőhelye (3). Hazautazás a me
netrendtől függően (4).

Fakultatív program nincsen. Elszállá
solás a tengerparton, egy kibbucban és 
Betlehemben háromcsillagos szállodák
ban. A kísérő teológiaüag képzett szak
vezető, aki sokszor járt már Izraelben.

A zarándokút ára 850 dollár, vagy 
annak megfelelő forintösszeg. Ebben a 
részvételi díjban minden benne van: 
repülőjegy, repülőtéri illeték, teljes kö
rű biztosítás. Reggel svédasztal, este 
négyfogásos meleg vacsora. A szállás, 
légkondicionált busszal való szállítás és 
minden látnivalóhoz a belépő.

Mindent egy hirdetésben nem lehet 
elmondani. Részletesebben érdeklőd
ni, vagy jelentkezni lehet az Ökumeni
kus Tanulmányi Központban személye
sen, levélben (1114 Bp., Bocskai út 15. 
III/3.) vagy telefonon (166-4790), illet
ve dr. Bajusz Ferenc ny. teológiai pro
fesszor telefonján (287-3086).

Szálkái kertészet, Budapest Pf. 5. léi.: 206-1368. Sze
mélyes árusítás: Budapest III., Zsófia u. 16.

Toronyóra-készítés, felújítás! Harangjáték-, ha
ranglengető- és vezérlőóra-készítés. 85 év tapaszta
lata és világszínvonalú elektronika. Ötéves garanciá- 
val.

Óragyártó üzem: Konkoly József, 1102 Budapest, 
Állomás u. 14. Tel./Fax: 260-7065, 06 (30) 492-915.

Komoly gondolkodású, nemdohányzó 44/160/60 
elvált orvosnő művelt partnert keres -  szakmabelit is 
-  46 éves korig. Fényképnek örülnék. Jelige: csak 
függetlent.

Antik Enteriőr ’97 kiállításra kvalitásos festménye
ket, műtárgyakat vásárolunk készpénzért. 212-3156.

Nagybányai festményeket vásárolnék készpénzért. 
212-4826.

20-30-as évekből festményeket vásárolnék. 315- 
5015.

GOMBOS LAJOS 
aranykoszorús harangóntö mester

2162 öibottyán, 
Rákóczi út 119. Pf. 3. 
Tfelefon: 06/28-360-175 
Budapesti iroda:
XIU., Jász U.60/B 
Telefon: 330-6394

Evangélikus
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Telefon/fax: 117-5478; 117-1108 
Árusítja a Kiadóhivatal és a 
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ÜNNEPE UTÁNI 

HUSZONHARMADIK 
VASÁRNAP

ORSZÁGOS
EVANGÉLIKUS

HETILAP ARA: 40  FT

Ez az ünnep arra szolgál, hogy ráirányítsa  

tekintetünket legfőbb kincsünkre, a refor

m áció  középpontjára, az üdvösségünkről 

szóló evangélium ra. Ez az evangélium  él. 

Életben m aradásáról Isten egészen döntő  

m ódon éppen  a reform áció  szolgálata á l

ta l gondoskodott.

Ordass Lajos

A TARTALOMBÓL

REFORMÁCIÓI ELMÉLKEDÉS 

BÚCSÚ PETER SCHELLENBERGTŐL 

LUTHER KEDVES IGÉI (SOROZAT) 

HALOTTAK NA PJA 

NÉM ET-SZLOVÁK OLDAL

TX  öbb mint emléknap
„Gedenktag der Reformation” (a reformáció 

emléknapja) -  olvasom október 31-nél a német 
lelkésznaptárban. Szeretném hinni, hogy szá
munkra több ez az ünnep puszta emlékezésnél. 
A keresztyén ember életében az emlékezés nem 
csupán a hálás visszamerengés Isten egykori 
nagy tetteire és embereire, mint amilyenek re
formátoraink is voltak. A keresztyénség jövőre 
orientált vallás, hiszen Jézus Krisztusban A JÖ
VŐ, Isten Országa közelgett el egykor, és köze
ledik ma is. Talán emlékszünk a budapesti 
LVSZ-nagygyűlést megelőző ifjúsági találkozó 
mellbevágó mottójára: „Krisztusban most van a 
jövő” (In Christ the future is now). Reformáció 
ünnepe nemcsak egyházunk gazdag múltjára,

t drága örökségére emlékeztet, hanem szembesí
teni akar egyházunk ellentmondásos jelenével és 
remélt jövőjével is.

I A Lélek forradalma

A reformáció a Lélek kiáradásának az ünnepe. 
Ő az, Aki egyedül képes valóban megújítani az 
Életet, és annak egyik hordozóját és továbbadóját, 
az Egyházat. Nem véletlen, hogy ezen az ünnepen 
piros az oltárterítő, hiszen, ami a reformációval

Reformáció -  reevangélizáció

„A teljes evangéliumot a teljes embernek az egész világon!”
elindult, újraindult, az az első pünkösd folytatása; 
ébredés bűnbánatra, megtérésre, új életre. Ebből 
született A z Egyház, az első gyülekezet Jeruzsá
lemben, és ebből született újjá az egyház 480 év
vel ezelőtt Wittenbergben.

Ma sokan álmodoznak egyházunk megújulásá
ról. Reménység szerint vannak, akik imádkoznak 
érte, és nem kevesen fáradoznak is egyházunk 
megújulásán: új intézmények, eszközök, munka
ágak és munkatársak lépnek szolgálatba. De tud
nunk kell, hogy mindezeket csak Isten Lelke te
heti élővé és másokat is megelevenítővé. A „cson
tok” csak a Lélek ébresztő viharára mozdulnak 
meg. Gondoljunk a hátborzongató, de ugyanak
kor a szó legszorosabb értelmében „lelkesítő” 
ezékieli látomásra az elevenedő csontmezőről 
(Ezékiel 37). Nem véletlen, hogy ezt a pünkösdi 
reménységét szólaltatja meg Luther Márton is 
evangélikus himnuszunk utolsó versszakában: 
„Az Ige kőszálként megáll... Velünk az Úr táborba 
száll, Szentlelkét ránk bocsátja... ”

Igéhez kötött Lélek

Nemcsak a reformátor énekében kapcsolódik 
össze az Ige és Lélek ajándéka. Igazán Isten Lel
ke teszi élővé és hatóvá, mai divatos szóval, „mo
billá” a kőszál igét. De ugyanakkor Isten igéjének 
„súlya” óv meg attól, hogy „elszánjunk” valamifé
le hamis lelkesedés, rajongás szárnyain. Egyhá
zunk megújulásának startköve, hogy újra erővel, 
Isten Lelkének erejével szólaljon meg a teljes em
bert kereső, megszólító és megszabadító teljes 
evangélium. Mi ez a „teljes” evangélium? Nem va
lamiféle rajongó, szektás, „lelki szuperkínálat”. 
Ellenkezőleg: a „teljes evangélium” a testté lett, 
inkamálódott Evangélium, a teljes Jézus Krisztus. 
Ő az, Aki a mai embert is teljes testi, lelki, szelle
mi valóságában és nyomorúságában keresi, teljes, 
„bővölködő életet” kínálva. S mivel a világnak erre 
a teljes Krisztusra van szüksége, csak annak az 
egyháznak van helye és jövője a világban, amelyik

ezt a teljes Jézust tudja hitelesen megszólaltatni, 
meghirdetni és megélni az „erő, szeretet és józan
ság” Leikétől vezettetve.

Az evangélizáció „reformációja”

Új, de lassan már közismert kifejezés egyházi 
körökben a „reevangélizáció”. A megfáradt euró
pai keresztyénség „újjáélesztésére” irányuló tö
rekvéseket jelzi ez a „műszó”. Tény, hogy sokunk
ban már csak pislákol annak a bizonyos „első sze
retetnek” a lángja. A langyos, enervált, kiégett, 
ízetlen keresz
tyénség valóban 
„kiköpni való”, 
ahogy ezt kissé 
drasztikusan ma
ga Jézus fogal
mazza a Jelenések 
könyve szerint.
Mire jó a langyos 
víz, az ízetlen só?!

De kaphatunk 
új ízt, belső töl
tést, fényt, mele
get éppen attól,
Aki nem akarja 
kioltani még a 
füstölgő mécsest 
sem. Hozzá segít
het el, segíthet 
vissza az igazi 
evangélizáció, ha 
úgy tetszik, legyen 
„ reévangél izá -  
ció”, vagy akár 
„reformált” evangélizáció: a teljes evangélium to
vábbadása a teljes embernek az egész világon. Az 
evangélizációnak ezt a térbeli, világtávlatú kiter
jesztését fogalmazza meg a címben idézett mottó, 
amit a Bajor Misszió kiadványain is olvashatunk: 
„Mission: das ganze Evangelium für den ganzen

Menschen in der ganzen Welt. ” A  misszió tehát nem 
más, mint a teljes evangélium, a teljes emberszámá
ra az egész világon.

Itt fedezhetjük fel, hogy egyházunk missziói 
törvénye milyen korszerűen, tehát biblikusán gon
dolkozik, amikor szervesen összekapcsolja az 
evangélizáció és misszió ügyét, olyannyira, hogy 
ezeket a sorokat már „országos evangélizációs és 
missziói lelkészként” írhatom. S ebben a címben az 
„és” szócskának is súlya, jelentősége van.

A reformáció egy szerzetes belső lelki vívódásá
ból, a Szentíráshoz, Jézushoz téréséből indul, de 

később „közügy” lesz, igazi lelki 
forradalom, mely átjárja egész 
Európát. Az evangélizáció is lát
szólag „csak” az egyén megtéré
sét, újjászületését célozza. De az 
új életnek, a jézusi, kicsorduló, 
bővölködő életnek új, egyre tá
guló élettér kell. S ez már a má
sok testi-lelki üdvösségéért élő 
és égő, felelős missziói lelkidet 
kiáradása. Tény, hogy a reformá
ció XVI. századi, európai „bel- 
ügynek” tűnhet, de amit újra fel
fedezett: a teljes Szentírás, a tel
jes Evangélium, a teljes Ember -  
egész világot átfogó, megújító 
kincs. Sokaknak tartozunk még 
ezzel a kinccsel szűkebb hazánk
ban éppúgy, mint a nagyvilág
ban. Ne legyünk „fizetésképte
len, adós szolgák!” Nekünk is 
szól, rólunk is szól, s jó lenne, ha 
általunk is megszólalna őszinte 
imádságként Scholz László

énekverse:
„Megváltottál, Jézus, önnön véreden, Könyörülj 

most fáradt, gyarló népeden!
Legyünk végre azzá, mi benned vagyunk: Vonzó 

látvány, íz, fény -  úgy lesz holnapunk!”
Gáncs Péter

REFORMÁCIÓ ÉS ÖKUMENIZMUS
-  G ondolatok és reménységek 1997 Reformáció-ünnepén -

Aki távolabbra lát szűk egy
házi határainknál, annak már 
régebben észre kellett vennie a

1 lassú, de gyökeres változáso
kat az egyházak egymáshoz va
ló viszonyában. Nem csak itt
hon, hanem Európában és a 
nagyvilágban is. Mi, a legidő- 

I sebb nemzedék, még jól emlé
kezünk azokra az időkre a két 
világháború között, amikor a 
sokak számára „eretnekek”, 
„másvallásúak” vagy az „el- 

f  szakadt testvérek” voltunk. 
Alig-alig beszéltünk egymás
sal. Alig ismertük egymást itt
hon, és még kevésbé a távolab- 

' bi egyházakban.
1.

Tekintsünk vissza még 
messzebbre a keresztyénség 
kétezer éves történetében! Az 
első keresztyén évezred nehéz 
külső és belső küzdelmei után a 
második évezred a keresztyénsé- 
gen belül a nagy szakadások, az 
eretneküldözések és a véres val
lásháborúk tragikus időszaka 
volt, szégyent hozva Krisztus 
egyházára a világ előtt. A keleti 
és a nyugati egyház hatalmi 
harcai, majd kettészakadása 
(1054) után a történelmi refor
máció megkísérelte ugyan az 
egyház bibliai gyökereihez való 
visszatérést s ezzel a belső meg
újulást. De mint tudjuk, ez a 16. 
század közepén, a tridenti zsi
naton a reformáció követőinek 
kiközösítésére s ezzel újabb sú
lyos szakadáshoz vezetett. És a 
keresztyénség további, tragikus 
megoszlása folytatódott az úi- 

, kor következő évszázadaiban is 
az újprotestáns egyházak, majd 
az ókatolikus egyház kiválásá
val és a szektái sokaságának 
megjelenésével. Ma a keresz
tyénség -  több mint másfél mil
liárd Hívőjével -  messzemenő
en a legnagyobb vallási közös

ség az öt világrészben, de sok 
különálló részre szakadozva, 
nagy megosztottságban.

Krisztus követői között 
azonban a tragikus szakadások 
ellenére tovább élt az egység 
vágya és keresése. S ezen a te
rületen valami egészen új for
dulat történt századunk elején. 
Kétségtelenül szerepe volt eb
ben annak is, hogy „az emberi 
haladás évszázada” két nagyvi
lágháború és két embertelen 
diktatúra tízmilliókat kegyetle
nül elpusztító és a legvéresebb 
keresztyénüldözéseket, mártí
rok százezreinek szenvedéseit 
és halálát hozó évszázad volt. 
De mindezen túl, a „mélyben” 
Isten Szendéikének a megma
gyarázhatatlan csodája a keresz
tyénség ökumenikus egység
mozgalmának a megszületése 
ebben a véres évszázadban, a 
keresztyénség csaknem ezer
éves szétszakadása és egymás
sal való szembenállása után.

2.
Ennek a mélyreható, nagy 

változásnak a fő  állomásai vol
tak századunkban: az egyházak 
első világméretű, missziói-öku
menikus tanácskozása (Edin
burgh, 1910); az egyházak öku
menikus világszervezetének, az 
Egyházak Világtanácsának a 
végleges megalakulása 1948- 
ban, a II. világháború romjain; 
majd a hatvanas években 
XXIII. János, az „ökumenikus 
pápa” megválasztása és a II. 
Vatikáni Zsinat; valamint az 
ortodox egyházak csatlakozása 
az ökumenikus mozgalomhoz. 
A nagy változásnak újabb jelei

II. János Pál pápa találkozásai 
fárasztó világ körüli útjain a 
többi egyház képviselőivel, új 
ökumenikus enciklikája (Ut 
unum sint -  Hogy egyek legye
nek) és bocsánatkérése az egy
háztörténeti múlt egymás elle
ni bűneiért.

Mindezek mellett gondol
junk csak arra, mi is történt 
ezen a nyáron a világ egyházai
ban? Európa minden egyházá
nak vezetői, több mint tízezer 
gyülekezeti tag és hívő fiatal 
tett vallást a keresztyén egység 
mellett Grazban. Hongkong
ban az evangélikus világcsalad 
hivatalos képviselői találkoz
tak, és egyik fő témájuk a re
formáció bibliai örökségéhez 
való hűséggel együtt az ökume- 
nizmus, a keresztyén egység 
iránti mély elkötelezettség volt. 
Ugyanez jellemezte a világ re
formátus egyházainak nagy ta
lálkozását is Debrecenben: 
erős elkötelezettség a reformá
ció egyházainak szorosabb 
összefogása és az egyetemes 
keresztyén világzsinat közeli 
összehívása mellett, több mint 
ezer esztendő szétválása után. 
Folytatódott és a jövő nyárra 
várható a teológiai megegyezés 
világméretű elfogadása az 
evangélikus egyházak és a ró
mai katolikus egyház között, 
mégpedig a reformáció alapve
tő biblikus tanítása, a kegye
lemből, hit által való megigazu- 
lás kérdésében, együtt a -köl
csönös elítélések és kiközösíté
sek visszavonásával!

A nyár végén ülésezett az 
Amerikai Evangélikus Egyház 
(ELCA) országos zsmata,

amely óriási többséggel fogadta 
el ezt a teológiai megegyezést. 
Majd a zsinat tagjai fölállva, Is
tent dicsőítő himnuszt énekelve 
ünnepelték az egyháztörténel
mi eseményt, amely „alapjaiban 
változtathatja meg a római ka
tolikusok és evangélikusok vi
szonyát ebben az országban és 
világszerte” (D. Martensen). A 
zsinat egyik 70 éves tagja 
(Franklin Fry lelkész) pedig ki
jelentette: „Ha valaki néhány 
évtizeddel ezelőtt ezt mondta 
volna nekem, egy szavát sem 
hittem volna el. De ez most 
megtörtént, és a Szentlélek elál
lítja a lélegzetemet.”

Mindehhez tegyük még hozzá 
ennek az évnek a híreit az „egy
házközösség” (szószék- és úrva
csorái, valamint a lelkészi szol
gálatokban való közösség) ki- 
nyilvánításáról evangélikus, re
formátus, metodista és anglikán 
országos egyházak hosszú sora 
között Eszak-Európában és 
Amerikában. Igen, a Szentlélek 
munkálkodása néha „elállítja a 
lélegzetünket ma a vüágban”!

3.
Kikerülhetetlen a kérdés: mi

lyen az a keresztyén egység 
amelyre -  Krisztus Urunk akara
tát követve (Jn 17,21) az ökume
nikus világmozgalom törekszik? 
Semmi esetre sem az a „régi 
modell”, hogy az „elszakadt 
egyházak” térjenek vissza a leg
nagyobb egyház közösségébe. 
De nem is olyan uniformizált 
egység, amelyben az egyházak
nak le kellene mondaniuk sajá
tos lényegükről, hitbeli és törté
neti örökségük értékeiről egy

új, hatalmas „szuper-egyház” 
kedvéért. Nem, ennek a kétfajta 
„egységnek” az ideje lejárt és 
ezek ma már elfogadhatatlanok 
a történeti egyházak számára!

Az „egység, amelyet kere
sünk”, a mai ökumenikus világ
mozgalomban az egymást az egy 
Anyaszentegyház földi részeiként 
elismerő és elfogadó egyházak 
„egysége az egymás iránt kien- 
gesztelődött különbözésében”. 
Olyan széles körű közösség
ben, amelyben az igazán döntő 
a már most is meglévő, alapve
tő egységük az egy Úr és Meg
váltó iránti hitben, a Szentírás 
igéjében, a keresztség és úrva
csora szentségeiben és közös 
hitvallásaikban. Ez egységük 
végső alapja! Maradnak olyan 
különbségeik, amelyek az elté
rő történelmi fejlődiés, kulturá
lis és etnikai fejlődésük követ
kezményei.

Ezek a más-más értékek 
nem lehetnek akadályai igazi 
egységüknek, hanem inkább 
hitét és életét gazdagíthatják.

Az „egység, amelyet kere
sünk” másfelől azt is jelenti, 
hogy az egymást az Anyaszent
egyház tagjaiként elfogadó földi 
egyházak csaknem másfélezer 
éves szétválás után új, egyetemes 
keresztyén világzsinatra gyűlnek 
össze, hogy (1) ünnepélyesen 
kinyilvánítsák egységüket Krisz
tus Anyaszentegyházában; (2) 
hogy ennek az egymással 
összekötő egységnek az alap
ján közösséget vállaljanak egy
mással a keresztségben és az Űr 
asztalánál; (3) hogy elkötelez
zék magukat az egyre széle
sebb, közös szolgálatra az isten-

tisztelet közösségében, az ige
hirdetésben és evangélizá- 
cióban, a misszióban és a krisz
tusi szeretet közös szolgálatá
ban a szenvedők, a jogfosztot
tak és a szegények iránt; végül, 
(4) hogy tovább folytassák a tü
relmes teológiai dialógust mind
azokban a megmaradó vitás 
kérdésekben a megegyezés cél
jával, amelyek nem az elfogad
ható, külön történeti fejlődés 
és tradíciók következményei.

Ez az egyházaknak az a kö
zös „ökumenikus útja” a jövő
ben, amelyre ma az Egyházak 
Világtanácsa és a történelmi 
reformáció egyházai hívják va
lamennyi egyházat, alig több 
mint két évvel a közeledő, nagy 
évezredforduló előtt.

♦

Korunk egyik neves keresz
tyén gondolkodója mondta 
nemrég: az egymástól elszige
telődött vagy egymással szem
beforduló egyházaknak, a szét
szakadozott keresztyénségnek 
nem lesz igazi jövője a harma
dik évezred már alakuló globá
lis világában. A z egyházak vagy 
megtalálják a Krisztusban való 
egységük útját, vagy nem lesz 
harmadik keresztyén évezred a 
világtörténelemben.

Ijesztő, sötét jóslat, ha a szét
szakadt keresztyén egységet 
nekünk, annyiszor vétkező, 
gyarló keresztyéneknek és föl
di egyházainknak kellene meg
valósítanunk. De a reménység 
forrása 1997 Reformáció-ünne
pén, ha a keresztyénség már két
ezer éves földi útjára gondolunk 
És arra, hogy az „ökumenikus 
évszázadban” a Szentlélek Isten 
hogyan m unkálkodik az egyhá
zakban és a gyülekezetekben, és 
hogyan állítja el sokszor a léleg
zetünket is csodáival!

Dr. Nagy Gyula
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REFORMÁCIÓ ÜNNEPE

A „Kis Biblia”
„ Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, 

hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete le
gyen. ” (János 3,16)

A fenti ige talán a legnagyobb örömhírt tudatja ve
lünk az egész Bibliában. Mondhatjuk, hogy amit csak 
a Biblia adni akar nekünk, az benne van ebben az igé
ben. Luther Márton ezt a mondatot „Kis Bibliának” 
nevezte, és amikor prédikációt írt róla, az a prédikáció 
valóságos Istent dicsérő énekké lett.

A „Kis Biblia” elmondja nekünk, hogy Isten szeret
te a világot. Nem az van tehát benne, hogy szerette a 
hibátlan, jó embereket, hanem az, hogy szerette a vi
lágot, s ebben mindnyájan benne vagyunk. Az Isten 
akármilyen nagy és szent, szerette a sokszor önző, hi
bát hibára halmozó embereket. Luther arról ír, hogy 
nyugodtak lehetünk afelől, hogy Isten bennünket is 
szeret, engem is, téged is. Aki szeret valakit, szívesen 
mutatja meg szeretetét, és szívesen ad ajándékot an
nak, aíkit szeret. A szeretet adni akar. Jézus azért jött 
közénk, hogy Isten ajándékozó szeretetének a jele le
gyen, a legdrágább, amit kaphatunk. így szerette, így 
szereti Isten a világot!

De Isten nemcsak azért adta ezt az ajándékot, hogy 
ebből megértsük, mennyire szeret, hanem azért, hogy 
elfogadjuk Őt, szívünkbe zárjuk szavait, erősödjünk az 
Ő erejéből, sőt az Ő életéből merítsük az életünket. 
Nehéz azt megérteni, hogy lehetséges ez. A „Kis Bib
lia ” azt mondja, hogy aki életét hittel Jézuséhoz kapcsol
ja, annak örök életben lesz része. Részese lehet egy olyan 
életnek, amely soha el nem vész. Mert az Jézus testvére 
lesz

Mondd, nem tanulnád meg a 
„Kis Bibliát” úgy, hogy soha-soha 
el ne felejtsd?

Joelsson G. A. nyomán

ÁLLATI
Tudod-e, melyik a legidegesebb víziállat? Hát a 

KIA-BÁLNA! Játékosságában gátolt monstrum a 
DO-BALNA. Irtó vagány, zabolázatlan jószág a LÓ-

„TUDOD-E...”
hogy néz ki a tevenyereg?

Már Ábrahám, Izsák és Jákób korából olvashatunk 
a Bibliában tevék megnyergeléséröl (lMózes 37,25). 
Sába királynője hatalmas kísérettel, többek között fű
szerekkel megrakott tevékkel érkezett Jeruzsálembe 
(lKirályok 10,2). A teherhordó tevéken kívül szó van 
a Bibliában még gyors tevékről is. Általában egy hátas 
teve óránként 5—6 
kilométert tesz 
meg, és képes napi 
8-10 órát is halad
ni egyfolytában. És 
ezt heteken keresz
tül, minden nap 
képes megtenni.
Egyetlen ló sem 
képes erre a telje
sítményre. Hogy 
jól elhelyezhessék 
a terhet a tevék há
tán, nyergeket is 
készítettek, sőt a 
teve nyergének 
mindkét oldalára egy-egy hosszú rudat is szereltek, 
melyek segítségével alaposan megnövelték a rakfelü
letet. A tevék nyergeit legtöbbször a sátor nők által la
kott részében helyezték el, mikor leszerszámoztak 
(lMózes 31,34).

BÁLNA. Mindig éhes a ZA-BALN A. Az óceánok leg
népszerűbb frissítője pedig a BÁLNASZÖRP. Óóó!

A mai „komoly tudod-e” kérdés egy másik nagytes
tű állathoz kapcsolódik. Tudod-e, melyik állatról, és 

,hol ír így a Biblia? „Füveteszik, m in ta  szarvasmarha. 
Nézd, milyen erős a dereka, milyen kemények testén az 
izmok! Merev a farka, m int a cédrus, combjának inai 
egymásba fonódnak Csontjai, mint az érccsövek láb
szárai, mint a vasrudak Isten remekműve ez! Fegyverrel 
is ellátta alkotója, mégis a hegyek adják táplálékát; mel
lette játszadozik a mező minden vada. Lótuszbokrok 
alatt hever, nádas és mocsaras rejtekhelyen. Lótuszbok
rok árnyéka borul rá, körülveszik a parti füzek Ha árad 
is a folyó, nem nyugtalankodik biztonságban van, még 
ha szájáig ér is a Jordán. E l lehet-e fogni szemtől szem
be, lehet-e karikát termi az orrába?”

A gyennekrovat készítői stábjának címe: 
Cselovszky Ferenc, 1052 Budapest, Deák tér 4.

Miért veszünk úrvacsorát reformáció ünnepén?
Erre a kérdésre csak egy válasz 

lehetséges: azért veszünk, mert ha 
nem vennénk, nem is lennénk 
evangélikusok! Luther reformá- 
tori munkájának egyik legfonto
sabb fejezetét az úrvacsoráról szó
ló tanítása jelenti. A  teljesség igé
nye nélkül nézzünk meg néhány 
tételt ebből a tanításból: mit mond 
Luther az úrvacsoráról?

Luther szerint az úrvacsora ha
talmas esemény, amelyben személy 
szerint minket szólít meg Jézus 
Krisztus igéje: Vegyétek és egyétek! 
Mintha azt mondaná Jézus -  úja 
Luther - , hogy „íme, te bűnös és 
kárhozatra méltó ember, merő in
gyen szerétéiből megígérem neked ez 
igékkel, mielőtt te bármit kiérdemel
nél és kívánnál, minden te bűneid
nek bocsánatját. És hogy eziránt tel
jesen bizonyos légy, odaadom az én 
testemet és kiontom véremet, és ez 
ígéretet magával a halállal erősítem 
meg. Ha pedig ezzel élsz, rólam 
emklékezzél és ezen én irántad való 
szeretetemet és kegyelmemet di
csőítsd, magasztald és háláld. ” 

Istennek ezt a drága kegyelmét 
nem vehetjük pusztán külsődleges 
imádással magunkhoz. Luther 
egyenesen képmutatásnak és csú
folódásnak nevezi azt, ahol hiány
zik a hit az úrvacsora vételekor, 
így ír erről: „Úgy tisztelik ezzel 
Urunkat, m int azok akik szenvedé
sei közepette előtte gúnyból letérdel
tek és így szóltak Udvözlégy, zsidók 
királya! Mert hit híján lehetetlenség, 
hogy komolyan, szívük szerint cse
lekedjenek mivel pedig nem csele
kednek szívük szerint, bizonyos, 
hogy megcsúfolják az Istent. Mert 
szíve szerint senki sem cselekedheti 
az Isten előtti meghajlást, hajlon- 
gást, tisztelést, vallást és bármit, ha
csak. minden habozás nélkül nem 
tekinti az Istent Urának és Atyjának 
akitől vagyon és lészen minden jó, s 
aki érdem híján bűntől és gonosztól 
megvált és megtart. ” 
r Ha ilyen nagy dolgot jelent az 

Úr szent vacsorájának vétele, ak
kor minél többször kell vágyakoz
nunk utána és azt gyakran kell ma
gunkhoz vennünk. Luther így biz
tat erre: „Ezt a nagy kincset el ne 
szalasszuic! ’ Vagyis azok, -akik kérész* - 
tyének akarnak lenni, készüljenek 
érdiek dtiM éléridoszentségnek gya-1' 
kori vételére. Minél gyakrabban tör
ténik ez, annál inkább felmelegszik 
és megtüzesedik a szív, hogy azután 
el se hidegüljön. ”

Mivel az úrvacsora nem a mi 
méltó voltunkon alapszik, hanem 
Isten kegyelmén, ezért csak azok 
nevezhetők arra méltatlanoknak, 
akik nem érzik bűnösségüket. Luther 
arra figyelmeztet: „Ha nem érezzük 
bűnösségünket, az csak veszedelme
sebbé teszi a bajunkat, mert ez két
ségtelen jele annak, hogy a testünk 
bélpoklosságban szenved, semmit 
sem érez, belül mégis dühöng és to
vább marja magát. Mindamellett 
még ha ennyire elhaltál volna is, 
higgy legalább a Szentírásnak, amely

kimondja rád az ítéletet. És minél 
kevésbé érzed bűneidet és hibáidat, 
annál több okod van odajárulni, se
gítséget és orvosságot keresni ”

A  címben feltett kérdésre egye
dül Luther és a reformáció adhat 
választ. Ha mi evangélikusoknak 
valljuk magunkat, akkor nagyon jól 
kell tudnunk a következőket:

-  az úrvacsorában személy szerint 
szólít meg minket Jézus Krisztus;

-  az úrvacsorát nem vehetjük hit 
nélkül;

-  az úrvacsorát minél gyakrab
ban kell magunkhoz vennünk;

-  az úrvacsorához méltatlanok 
leszünk, ha nem érezzük át teljes 
szívünkkel bűnösségünket.

Testvérem! Aki éppen ma, Refor
máció ünnepén kaptál választ 
azokra a kérdéseidre,

-  amelyek miatt nem érezted 
eddig, hogy az úrvacsorában Jézus 
személyesen Téged szólít meg,

-  amelyek miatt hit nélkül vettél 
olykor úrvacsorát,

-  amelyek miatt csak ritkán já
rultál a megterített oltárhoz,

-  amelyek miatt nem tudtad tel
jes szíveddel átérezni bűnössége
det, -

hallgasd meg majd figyelmesen a 
Tízparancsolatot, hogy bűneid tel
jes súllyal nehezedjenek Rád. 
Hallgasd meg majd a szerzési igé
ket, melyekben Jézus személyesen 
szól Hozzád. Hallgasd meg majd 
és higgyél a f  eloldozásban, bűneid 
bocsánatában. Azután járulj az 
úrvacsorái oltárhoz, ne csak Re
formáció ünnepén, hanem min
den adandó alkalommal, hogy el 
ne szalaszd ezt a nagy kincset, a 
bűneidből való szabadulás alkal
mát.

így gondolj Lutherre, aki vála
szolt kérdésedre. így gondolj Lu
therre, aki majd fé l évezred távolából 
is lelkipásztorod lehet, hiszen sze
mély szerint számodra is hirdeti a 
Krisztus testével és vérével élés 
drága és örök ajándékát.

T-né

Jóakarónk zárt ajtó előtt?
„íme, az ajtó előtt állok, és zör

g e tek ...” (Jel 3,20). A  szállodá
nak álmos és idős portása volt. 
Amikor a késő éjszaka érkező 
vendég a kapuhoz ért, ezt az el
igazítást olvashatta: „Azonnal 
jövök!” És gyakran megtörtént, 
hogy a vendégeknek hosszú órá
kat kellett várniuk, amíg kinyílt 
az ajtó.

Sok ember így jár el az Úr Jézus 
Krisztussal is. Bár hallják szívük 
ajtaján a kopogtatást, de a beenge
dést halasztgatva ezt a magatartást 
tanúsítják: „Várjál türelemmel, 
majd megnyitom az ajtómat!” Va
lójában azonban a drága vendég 
hiába vár odakint. Egy-egy evan
géliumi szövegű lap, máskor meg 
egy bizonyságtétel fel-felrázza az 
ilyeneket. A döntés azonban elma

rad. Pár nap múlva minden fele
désbe megy.

Van-e rosszabb annál, mint az 
ilyen meggondolatlanság és kö
zömbösség a legnagyobb jóaka
rónk iránt és üdvösségünk tekinte
tében így eljárnunk?

De kérdés az is, hogy a Megváltó 
mennyi ideig várakozik még az ajtó 
előtt? Hosszú évekig? Ki tudhatja 
azt? Nem csekély a veszélye, hogy 
végül abbahagyja a kopogtatást!

Nem volna jobb ajtót nyitni, 
még mielőtt késő lenne?

„Ma, ha az ő  hangját halljátok, 
ne keményítsétek meg a szíveteket!” 
(Zsid 4,7b)

„És amint elrendeltetett, hogy az 
emberek egyszer meghaljanak, azu
tán pedig ítélet következik” (Zsid
9,27)

Az ifjúsági bizottság hírei
A  HANG című evangélikus országos ifjúsági lap decemberi szá

mát, amely most színes címlappal, sok hírrel, beszámolóval jelenik 
meg, minden evangélikus fiatal számára el kívánjuk küldeni, ingyene
sen. Ehhez kérjük különösen a lelkészek, iskolákban hitoktatók segít
ségét, hogy azoknak a megkonfirmált fiatalok címét küldjék meg no
vember 15-ig, akiknek szeretnék, hogy a lapot elküldjük. (Ifjúsági 
Bizottság 1085 Budapest, Üllői út 24.)

Az Ifjúsági Bizottság 1998-ban is tervezi az Ifjúsági Munkaprog
ram kiadását. Kérjük, hogy akinek a korábbi évek tapasztalatai alap
ján kérése, vagy ötlete van a füzet tartalmával kapcsolatban, azt jelez
ze az Ifjúsági Bizottságnak (1085 Budapest, Üllői út 24.)

A  MEVISZ és az Ifjúsági Bizottság 1998-ban két országos progra
mot szervez. Kéijük mindazokat, akik gyülekezeti, vagy egyházme
gyei szinten a jövő évi programok előkészítéséért felelnek -  a 
lehetőségekhez képest -  vegyék figyelembe a két dátumot.

SZÉLRÓZSA -  Országos Evangélikus Ifjúsági Találkozó 1998. jú
lius 22-25. Országos Evangélikus Ifjúsági Csendesnap -  Tábortalál
kozó 1998. október 3.

*

„Az Ur csodásán működik”
A Protestáns Missziói Tanulmányi Intézet kiadásában 

megjelent dr. Anne-Marie Kool munkájának II. kötete. Ez a 
kötet a XX. század külmissziójának történetét dolgozza fel 
1951-ig. A kötet első feléből ki kell emelnünk azt a kitűnő 
elemzést, amelyet református vonatkozásban a misszió teo
lógiájának kialakulásáról olvasunk. Aztán jönnek a refor
mátus misszióban végzett munka adatai, elsősorban Molnár 
Mária külmissziói munkássága. Számunkra is érdekes és 
sok tanulsággal járó anyagot találunk itt.

Persze az evangélikus olvasó számára a következő négy 
szakasz a legérdekesebb, amely A Magyarhoni Ágostai Hit-

Missziológiai Tanulmányok

AZ ÚR CSODÁSÁN MŰKÖDIK

A magyar protestáns külmissziói mozgalom 

(1756-1951)

11. kötet

*  *

Dr. Anne-Marie Kool

vallású Evangélikus Missziói Egyesület (továbbiakban: 
MAHEM) történetéről szól 1921-1944-ig.

Két és fél évtized története ez. Azé a korszaké, amelyet 
a ma élő idősebb olvasók már átéltek. Az ügyesen szerkesz
tett könyv stílusát tekintve -  a komoly tudományos appará
tus mellett is -  rendkívül olvasmányos. Még a misszió és éb
redés történetében járatos olvasó előtt is új összefüggések 
rajzolódnak ki. Eddig nem ismert összefüggések tárulnak 
fel, és a már ismert mozaikok egységes képpé állnak össze.

Az anyagot végigolvasva azzal a csendes kívánsággal tet
tem le a könyvet, bár lenne ez a könyv is egy új magyar pro
testáns ébredés és missziói lelkűiét egyik elindítója. Nem 
kétséges, hogy Isten sokféle eszközt tud felhasználni, így 
egy könyvet is. Példa erre a 30-as években megjelent, a finn 
„Parasztpróféta” című könyv, Omvala Ágoston életrajzi re
génye, Ruotsalainen Pálról, amelyet Podmaniczky Pál fordí
tott magyarra.

Most villantsunk fel néhány kockát Anne-Marie Kool 
könyvéből, amely filmszerűen pergeti le az evangélikus éb
redés és kűlmisszió történetét.

A szerző többször rámutat a magyar-finn kapcsolatok je
lentőségére az evangélikus misszió történetében. Megtud
juk, hogy 1924 januárjában ment ki Podmaniczky Pál és 
Raffay Sándor Finnországba. Még ugyanezen év nyarán 
Podmaniczky saját költségén visszatért Finnországba, hogy 
előadást tartson a „fölébredtek” nagygyűlésén. Felejthetetlen 
élményt jelentett számára, amikor a kb. 8000főnyi sereg térdre 
borult, és a magyar nép lelki ébredéséért imádkozott. A kapcso
latok kiépülésében szerepet játszottak a cserediákként itt tanuló 
finn teológusok Egyikük volt Laitinen Toivo. ő  a soproni teo
lógus internátusbán együtt lakott a magyar teológusokkal. 
Jelentős, hogy egyik útja során megismerkedett Gáncs Ala
dárral, akivel szoros barátság és levelezés alakult ki.

Felhívom a figyelmet arra a kitűnő jellemzésre, amelyet 
a 379. oldalon találunk a finn ébredés gyökereiről Megtud
juk, hogy milyen háttéren alakult ki Ruotsalainen, 
Laestadius vagy Renquist ébresztő munkája.

A MAHEM életében az írott szónál sokkal nagyobb sze
repet játszott az élő szó. Ezért tartottak a 30-as években, 
sőt évente kétszer is külmissziói konferenciákat. Villantsunk 
fel egy képet ízelítőül a mezőberényi konferenciáról 
(1935). „150-en vettek részt a környékről, 3 nap alatt 25 kü

lönböző összejövetelt tartottak, amelyeken 30 előadás és 
igehirdetés hangzott el. A különböző helyeken tartott al
kalmakon »munkacsapatunk« mintegy 15 ezer emberhez 
vihette Isten igéjét” -  írja egy korabeli beszámoló. -  A 311. 
oldalon érdekes elolvasni Marcsek Jánosné beszámolóját a 
tahi konferenciákról. Sok lány és fiú talált itt Krisztusban új 
életet. Ezek képezik a mai protestáns egyházak derékhadát.

A  298. oldalon olvassuk: „Gáncs Aladárral új korszak 
köszöntött be a MAHEM életébe. Az Ev. Misszióegyesü
letben folytatott munkásságának néhány éve alatt nagyszá
mú új kezdeményezés úttörője lett, amelyek mozgalommá 
nőttek, és új életet, sőt ébredést hoztak az evangélikus egy
ház életébe.”

Anne-Marie Kool idézi Gáncs egyik legjellemzőbb mon
datát a misszió kapcsán „Senki sincs önmagáért, és minden
ki másért van. ” A  misszionárius olyan hívő, aki „nem szá
molva a saját nyomorúságával, felveszi a másik terhét”. 
1932-ben egyik cikkében Gáncs bírálja az angolszász ébre
dést individualista természete miatt. Ennek egészséges kor
rekcióját fedezte fel Luthernél és a württembergi ébredés
ben.

Sokat olvashatunk Podmaniczky Pálról is, aki mindenütt 
szívesen beszélt a külmisszióról, ismertette misszionáriusok 
életrajzát. Mint soproni teológiai tanár, lakásán tartott bib
liaóráival is nagy hatással volt a teológusokra. -  Munkájá
nak gyakorlati gyümölcse volt, amikor a teológusok kette
sével járták az országot missziói előadásokat és vetítéseket 
tartva.

Ihróczy Zoltán 1927 óta győri lelkész... hívására sok 
misszionárius jött a városba a Lipcsei Misszióból, de benn
szülöttek is jöttek.

Ibrmészetesen bőven foglalkozik a könyv Kunst Irén és 
Kunos Jenő evangélikus misszionáriusok szolgálatával.

Anne-Marie Kool így summázza a MAHEM történetét 
(385. o.): „A finn hatás fő közvetítőcsatornája a Baráti 
Mozgalom volt, amelyet Gáncs Aladár indított útjára, és 
amely eredetüeg az evangélikus egyházon belül az evangé
likus lelkipásztorok imaközösségeként működött; célja pe
dig az volt, hogy ébredést támasszon a lelkészek között.”

„A két világháború között mindvégig szoros kapcsolat
ban állt a kűlmisszió és az ébredés.”

G.A.

EVANGÉLIUM SZÍNHÁZ 

Illyés Gyula:

A KÜLÖNC
Nincs nagyobb büntetés, mint mikor az Isten elnémul, 

s nem beszél velünk, hanem a magunk kénye-kedvére 
ereszt.

Inkább büntess döghalállal vagy bármely gonosz be
tegséggel, ami lehetséges a föld kerekén, inkább háborúk 
torka okádjon átkot ránk -  csak el ne hallgass, édes Iste
nünk!

S szól az Isten: Kezemet kitártam, úgy kiáltottam: jöj
jetek hozzám, s hallgassatok engem. Ti azonban azt 
mondtátok: nem tesszük. Küldtem hozzátok szolgáimat, 
a prófétákat, mondván: hallgassatok rájuk. No jó -  mi 
meg majd agyonverjük őket -  mondtátok ti. Nesztek hát, 
itt a Fiam! Ej, feszítsük meg! -  feleltétek.

Ma is ugyanígy teszünk. Jóllaktunk az Isten igéjével, és 
beleuntunk. Nem akarunk hallgatni kegyes, hű tanítókat 
és igehirdetőket, akik minket feddenek, s az Isten igéjét 
hamisítatlan tisztasággal adják elénk, s abban megtarta
nak, a hamis tant komolysággal kárhoztatják, s attól min
ket híven óvnak. Meg is büntet majd minket is érte az Is
ten.

Oh, mennyei Atyánk! Add, hogy igéd fényes napja 
mellett állhatatosan megmaradjunk. Igen, hogy igédtől el 
ne essünk, s hamis tanba ne tévedjünk!

Udvaros Béla

Az Evangélium Színház előadásai 
a Duna palotában:

Illyés Gyula: A különc 
Dráma 2 részben, 4 képben.

Rendező: Udvaros Béla
Következő előadások: 

november 9„ 23., 30. és december 7-én.
Az előadások mindig délután

4 órakor kezdődnek.
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Búcsú Peter Schellenbergtől
A Martin-Luther- 

Bund központjá
ban, Erlangenben 
1974 óta töltötte be 
a főtitkári tisztet.
Szibériától Brazí
liáig sokfelé ismer
ték az evangélikus 
egyházakban és 
gyülekezetekben. S 
ő is ismerte az egy
házakat és gyüleke
zeteket, a vezető
ket, a lelkészeket, 
az egyházi intézmé
nyek javát és sok-sok épület gondját is. Legtöbb ba
rátja és ismerőse számára váratlanul, rövid, súlyos be
tegség után hunyt el 1997 szeptemberének végén.

Peter Schellenberg 1935-ben született Hamburg
ban, ahol teológiai tanulmányait is végezte. Tízévi 
hamburgi lelkészi szolgálat után lett a németországi 
evangélikus egyházak említett segélyszervének a ve
zetője. Testére szabott munkakör volt, valósággal 
összenőtt a tisztével. Az Erlangenben tanuló, ösz
töndíjas diákok otthonának vezetője, a hallgatók 
barátja, atyja, lelkigondozója és közben az egyre te 
rebélyesedő szórványmunka fáradhatatlan munká
sa. Számtalan gyülekezetben fordult meg, hogy is
merkedjék az építési gondokkal, tanácsokat adott a 
teológiai tanulmányokra nézve, szívből jövő  derűvel 
és meleg szeretettel fogadta az Erlangenbe érkezőket és 
nyújtott segítséget testvéri szívvel, nem úgy, m int aki 
alamizsnát oszt. A  M artin-Luther-Bund mindenese 
volt a szó szoros értelmében. Ha kellett, teherautóra 
való rakodásban vett részt, ha kellett, egyházfőkkel

folytatott diplomáciai tárgyalást. Közbenjárt lelké
szekért és püspökökért a nehéz időkben, fantázia
dúsan kereste a segítés legmegfelelőbb módjait a 
rendszerváltás előtti és utáni világban. Nem sopán
kodott, nem reklamált: dolgozott. Szolgált: énekes
könyvek kiadásával, az Ágostai Hitvallás és Luther 
Kiskátéja oroszra fordíttatásával és kiadásával, teo
lógiai konferenciák és német nyelvtanfolyamok 
szervezésével. Szolgált igével és gyógyszerrel, temp
lomépítéssel és renoválással. Thlálóan mondta Claus- 
Jürgen Roepke müncheni egyházfőtanácsos, hogy 
püspöki m unkát végzett egy gyülekezeti lelkész lelküle- 
tével. Valóban, még akkor is, amikor nagyon elfog
lalt volt, szakított időt látogatóira, a vele találkozni 
kívánókra. Hordozható számítógépét, amelyen le
veleit írta, magával vitte nyaralásába, és bekérte 
még az utolsó napokban is kórházi ágyához.

Tiszteletbeli teológiai doktori címmel tüntette ki a 
kolozsvári protestáns, a budapesti és a pozsonyi evan
gélikus Teológia.

Október 7-én, az Erlangenben tartott gyászisten
tiszteleten -  amelyen Gerhard Müller ny. püspök hir
dette az igét, Roepke egyházfőtanácsos a német, 
Christoph Klein erdélyi szász püspök a szórvány evan
gélikus egyházak nevében szólt -  hetven Luther-kabá- 
tos lelkész volt jelen, a németek mellett valamennyi eu
rópai szórványegyház képviseletében Lengyelország
tól és Romániától kezdve Szlovákián, Magyarorszá
gon, Olaszországon, Ausztrián, Svájcon át Franciaor
szágig és Hollandiáig.

Személyében odaadó és hűséges barátunkat szólította 
el az Úr. S egyelőre senki sem lát olyan személyt, aki ezt 
a szolgálatot ilyen hozzáértéssel és ilyen szívvel tudná vé
gezni.

Dr. Reuss András

JARHATO UT -  MEGFOGODZNI ISTENBEN
Rákospalotán a gyülekezet 125 évére emlékeztek

Budapest peremvárosa volt ré
gen, ma egyik peremkerülete: Rá
kospalota. Benne evangélikusok 
éltek már a reformáció elterjedése 
idején az egyházközség jegyző
könyveinek adatai alapján. Eleinte 
mint leánygyülekezet a környék
beli anyagyülekezetekhez tarto
zott, Csömörről, Fótról majd Cin- 
kotáról jártak át a lelkészek, és 
gondozták az itt élő evangélikuso
kat. A  településen szlovák földmű
vesek alakították az egyházközsé
get, és most 125 éve, 1872-ben vál
tak el Cinkotától, és alakítottak 
presbitériumot. Cinkotához hiva
talosan 1774-ben kapcsolódott a 
leányegyház, és már 1855-ben ál
lott a „kistemplom” (mai Juhos ut
cában), mely majdnem száz évig 
gyűjtötte magába a gyülekezetét. 
1941-ben épült fel a Régifóti úton 
a „nagytemplom”, majd 1993-ban 
elkészült mellette az új lelkészla
kás is. 1995-ben újabb nagy mun
kába kezdtek: szeretetotthont épí
tenek.

A 125 évre emlékező gyüleke
zetei dr. Harmati Béla püspök 
szeptember 28-án látogatta meg, 
amikor is hálaadó istentiszteletet 
tartottak. A gyülekezetben jelen
leg is szolgáló két lelkész: Veperdi 
Zoltán és Szabó István volt segítő
je a liturgiában. A  46. zsoltár 2. 
verse adott igei tartalmat az ün
neplésnek. „Isten a m i oltalm unk 
és erősségünk, mindig biztos segít

ség a nyomorúságban. ” Az egyház- 
község mindenkor Isten oltalmá
nak és erősségének helye volt e 
hosszú idő alatt. Sok történelmi 
esemény, vihar és próba ellenére is a 
gyülekezet megmaradt! Mert olyan 
emberek voltak itt, akik keresték az 
igaz Istent, mert középpontban volt 
Isten, és első helyen Jézus. Két 
templomot is használ a gyüleke
zet, hogy az itt hirdetett ige segít
sen legyőzni minden veszélyt, fő
ként azt a belső veszélyt, melyet a 
bűn miatt magunkban hordozunk. 
Bebizonyosodott, hogy az a járha
tó út, ha megfogódzunk Istenben. 
A benne való hitben győzhetjük le 
a világot, és adhatunk példát em
bertársainknak.

Az istentisztelet folyamán a 
templompadok mellett népviselet
be öltözött ifjak és leányok álltak 
sorfalat, felelevenítve a gyülekeze
ti hagyományt. Elmélyítette az is

tentisztelet áhítatát a gyülekezet 
énekkarának szolgálata.

Ünnepi közgyűlésen először 
Veperdi Zoltán lelkész szólt a gyü
lekezet múltjának és jelenének 
összekapcsolódásáról. A  régi anya
könyvek neveit olvasva ma is isme
rős és „élő” nevekkel találkozha
tunk, és ez mutatja, hogy mennyire 
megmaradt egyenes vonalban az itt 
élő családok közössége. 170 évvel 
később a leszármazottak ma is itt él
nek. Egyének és a közösség szereti 
Istenét és vallják, hogy nekik „jó itt 
lenni”.

Fiatal presbiter, Molnár László 
„ásta bele” magát a gyülekezet 
történetébe, és adta elő mindazt, 

amit a bevezetőben 
leírtam. Tőle vet
tem. Hálával emlé
kezett meg a gyüle
kezet volt lelkészei
ről is.

A volt lelkészek 
közül Bolla Árpád 
ny. esperes-lelkész 
jött el, és mondott 
születésnapi kö
szöntőt, hogy Isten 
éltesse az itt élőket 
„az emberi kor leg
végső határáig!” 
Bátovszky János 

cinkotai felügyelő -  a lelkész ott
honi szolgálata miatt nem jöhetett 
-  a kibocsátó anyagyülekezet ne
vében szólt, megemlítve, hogy az itt 
élők annak idején 8-10 km-re jártak 
az anyagyülekezetbe templomba, úr
vacsoravételre. Bizony példát adnak 
a ma élőknek, akiknek jóval kisebb 
távolságot kell megtenni a templo
mig. Bohus Imre a fótiak nevében 
arról beszélt, hogy a gyülekezet vi
gyázó közösség, és vigyázni nem 
lehet egyedül, csak együtt! A Rá
kospalotáról származó Sikter János 
porrogszentkirályi lelkész, a test
vérgyülekezet küldöttségével együtt 
üdvözölt a zsoltár szavaival: taná
csoddal vezetsz engem, és végül di
csőségedbe fogadsz. Pintér Győző 
egyházmegyei felügyelő azzal tol
dotta meg volt esperestársa jókí
vánságát, hogy „az emberi kor 
örök életig tartó határáig” éltesse 
Isten őket.

A  gyülekezet emlékezésében az 
ökumené is részt vett. Simonfy Sán 
dór református lelkész és Márton 
Mihály katolikus plébános is meleg 
szavakkal köszöntötte az ünneplő 
két. Harmati püspök arról számolt 
be, hogy rákospalotaiak gyökerei 
messzire nyúlnak, Clevelandban is 
találkozott elszármazottakkal, akik 
büszkén hivatkoztak palotai szárma 
zásukra. A  gyülekezet magatartása 
ma is szép példa másoknak 

Az istentisztelet után a templom 
kertjében a fiatalok népi tánca 
közben a nézőket frissítővel és sü 
teményekkel kínálták.

tszm

L uther kedves igéi

„Isten a mi oltalmunk és erősségünk, 
mindig biztos segítség a nyomorúságban.” (Zsoltár 46,2)

Nem lehet véletlen, hogy Lu
ther élete mottójául választotta 
ezt a zsoltárt. Vagy talán a zsoltár, 
Isten igéje őt. Isten ereje, lendüle
te, igazsága, szeretete lüktet a sza
vakban. A szép és jól ismert kez
dés („Erős vár a mi Istenünk.”) 
után félelmetes kaotikus képekkel 
ír a világ, a teremtettség, a népek 
„megindulásáról”, „háborgásá
ról”, „összeomlásáról”.

Egyes írásmagyarázatok szerint 
itt a gyülekezet vallást tesz Isten ol
talmába vetett bizalmáról, „arra az 
esetre, ha a teremtett vüág káoszba 
süllyedne”. Úgy gondolom, hogy a 
káoszban kevésnek bizonyul a leg
kegyesebb bizalom is. Ez a zsoltár 
is ISTEN IGÉJE, KIJELENTÉ
SE. Itt nem vallásos reményekről 
van szó, hanem Isten ígéretéről, 
Lélekről, Életről és Igazságról.

Számunkra ez annyit jelent

het, hogy Isten legbelsőbb sze
retetteljes energiái kiöntetnek, 
kitöltetnek a káosztól megingó, 
megremegő egyházba, hívő em
berbe. Amikor hitvallásként ki
mondjuk, hogy „Erős vár a mi 
Istenünk!”, tudjuk, hogy a kriti
kus helyzetekben mi is elbizony
talanodunk, és CSAK az tart 
meg minket, hogy Ő ERŐS 
VÁRRÁ TEHETI A  GYENGE, 
CSERÉPEDÉNY LÉTÜNKET.

A „nem hagy titeket erőtökön 
felül kísértetni” kijelentés csak 
úgy lehet igaz, ha az élő Istennel 
élő, személyes, valóságos kap
csolatot, egységet élhetünk meg. 
Gyászban, kórházi ágyon, szerel
mi, házassági krízisekben, em
berségünkben, becsületünkben 
megsértve, a „miért hagytál el” és 
a „kezedbe teszem lelkemet” fe 
szültségével és feloldódásával.

Újra és újra hangsúlyozni 
kell, hogy az Istennel való kö
zösség nem ment meg a nyomo
rúságoktól, sőt Jézus szavai sze
rint, ha őt igazán követjük, 
„nyomorúságotok lesz”. De az 
feltétlenül benne van a fenti igé
ben, hogy Ő „segítség a nyomo
rúságban”!

Titkos, belső erőforrás. Nem 
akármüyen nyomorúságról, szen
vedésről van szó, hanem a VELE 
EGYÜTT VALÓ szenvedésről. 
Az 0  Leikével „látom”, érzéke
lem a dolgok, folyamatok valósá
gát, mert „elvezet minden igazság
ra”. Ezért nem félünk, mert tudjuk, 
hogy a káosz felé tartó, megingó vi
lágot is betölti az Úr kegyelme, irgal
mas jósága, és mi az Ő megsebzett 
tenyerében tudhatjuk magunkat. 
Ámen!

Szeverényi János

Reformációi elmélkedés
A reformáció történelmet fordí

tó jelentősége érthetővé teszi az 
évenkénti megemlékezést 1517. 
október 31-ről és az ezt a napot 
követő máig ható eseményekről.

Az egyházon belül azonban sa
játos kihívást jelent a lutheri tett. 
Szellemisége nem az akkori dol
gokra, hanem a mára kívánja fi
gyelmünket ráirányítani. Refor
mációban él-e a mai egyház? Van
nak-e jelei a megújulásnak? Teret 
kapnak-e az új teológiai gondola
tok, új irányzatok és az új nemze
dékek?

Egyházunkban időszerű a kér
dés: mi a helyzet a Zsinat után? Az 
új törvények, az új rend kialakítása 
érezhető-e a működés megújulásá
ban?

A  Zsinat hat éve is jelezte, az 
egyházban is tovább tart az átme
neti korszak, mint talán ezt 
1989-90-ben, a rendszerváltozás 
mámorában véltük. Pedig az egy
házban is egyértelmű a demokrati
kus átalakulás alapvető eleme, az 

3 önszerveződés lehetősége. Nem-

sának a lehetőségével, megvalósít
va azt a programpontot, hogy a 
népegyházi értékeket megőrző 
szabadegyházi modellt kell megcé
lozni. A z iskolák, a kollégiumok 
nemcsak értékőrzést, hanem értékte
remtést jelentenek, ébresztik a re
ményt, hogy ismét lesz a társada
lomban, a közéletben súllyal bíró, 
mértékadó lutheránus értelmiség. A  
jövő presbiterei, egyháztagjai tanul
nak iskoláinkban, melyek így, alap- 
rendeltetésükön túl, saját eszközeik
kel járulnak hozzá a jövő egyháza 
építéséhez. A  más felekezetekhez 
tartozók számára is életre szólóan 
meghatározó a megismerkedés a 
nyitott, toleráns, evangélikus szelle
miséggel

Egyházunkban nemcsak sajáto
san fontos, hanem érzékeny terü
let is az iskolaügy. Jelentősek a ha
gyományok, volt olyan történelmi 
időszak, amikor a hazánkban mű
ködő iskolák többségét az evangé
likus egyház tartotta fenn. Jövőre 
lesz ötven esztendeje Ordass Lajos 

;püspök perének, ellen kívánt állni 
tS ák R íé ite tt *fiégjívefl‘€v,j hanem ä "1'1 ä£ iskolák' államosításának. Ennél
közben a nyugati világban is vég
bement változások magyarázzák, 
hogy lassabban és nehezebben újul 
meg a működés, fejlődnek a helyi 
közösségek, szerveződnek konfe
renciák, mint azt reméltük. Nem 
baj, ha igényesek vagyunk, és nem 
értékelünk túl eredményeket, de 
baj, ha türelmetlenné válunk. Hi
szen alakultak egyházi egyesületek, 
tanúi lehetünk értékes kezdeménye
zéseknek, műhelymunkának, gyüle
kezeti és regionális sajtótermékek
nek örülhetünk, többszínű az orszá
gos sajtó is..., mégis sokan úgy ér
zik, hogy még tart az átmenet, az 
igazi áttörés várat magára.

Imponálóan, de mértéktartóan 
élt az egyház az iskolák újraindítá-

A M agyar K atolikus Egyház, a M agyarországi Reform átus Egyház, a M a
gyarországi Evangélikus Egyház és a  M agyarországi Zsidó Hitközségek Szö
vetsége

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSA
a 2138/1997. (V. 28.) korm ányhatározat alap ján  készített 1997. szeptember 
11-én kelt törvényjavaslatról és törvénym ódosításokról

Üdvözöljük a Kormánynak azt a szándékát, hogy az egyházak finanszírozá
sát a napi politikától függetlenné, hosszú távon tervezhetővé, törvényekkel 
szabályozottá kívánja tenni.

Ugyanakkor nem tudjuk elfogadni, hogy
-  elvi jelentőségű észrevételeink, javaslataink döntő többségét nem vették 

figyelembe,
-  már elfogadott javaslatainkat a végső változat nem tartalmazza,
-  a jelenlegi törvénycsomag olyan, számunkra hátrányos, új elemeket tar

talmaz, amelyek a különböző szintű előkészítő megbeszéléseken és szövegvál
tozatokban nem szerepeltek,

-  a kormány-előteijesztés legutolsó változata is tartalmaz olyan rendelke
zéseket, amelyek a Magyar Köztársaság szavahihetőségét veszélyeztető mó
don ellentétesek az Apostoli Szentszékkel kötött Megállapodással, miközben 
kimaradt belőle néhány olyan juttatás, amelyet a Kormány e Megállapodás
ban vállalt.

A leglényegesebb területek:
Az egyházak által végzett közszolgálati tevékenység átvállalt állami feladat, 

így annak finanszírozása nem tekinthető egyházi támogatásnak.
A hitoktatás önálló költségvetési címként való normatív támogatását ismé

telten, nyomatékosan kérjük. A hét évvel ezelőtt megszerzett és azóta folyam
atosan gyakorolt jog elveszítése visszalépés lenne. Egyúttal negatív üzenet az 
iskoláknak és a szülőknek: a Kormány nem tekinti egyenértékűnek a hit- és 
erkölcstant a többi szabadon választható tantárggyal.

Leszögezzük, hogy a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából nem 
lehet következtemi az egyes egyházak tényleges létszámára, hiszen a nyugdí
jasok, a diákok, a munkanélküliek, a pályakezdők és a földművesek nem, vagy 
alig fizetnek jövedelemadót. Jogértelmezésünk szerint a Kormány, illetve az 
önkormányzatok és az iskolafenntartó egyházak vezetői által aláüt közokta
tási megállapodásokat, mint polgári jogi szerződéseket bármely egyház eseté
ben csak mindkét fél hozzájárulásával lehet megszüntetni, illetve felfüggesz
teni. Törvényi garanciát kérünk arra, hogy az egyházakkal kötött (kötendő) 
megállapodásokat minden kormányzati szerv maradéktalanul végrehajtja.

Ismételten és nyomatékosan kérjük, hogy a kormányzati és a parlamenti sza
kaszban az egyházak törvényekben biztosított autonómiáját tiszteletben tartó, 
az általános polgári jogi szabályoknak megfelelő, a nemzetközi szerződésekből 
következő és ezért számunkra is elfogadható jogszabályok szülessenek.

Budapest, 1997. szeptember 18.

is bonyolultabb volt a képlet. Jól 
tudta, a feltétel nélküli behódolás- 
ban nincs megállás, ezért kell az el
ső súlyos jogsértés ellen felemelni a 
szavunkat. Jelképes jelentőségű is, 
hogy második, fájdalmasan rövid 
valóságos püspöki szolgálati idejé
nek egyik kiemelkedő eseménye volt 
1956. október 31 -i igehirdetése.

Nem becsülhetjük meg eléggé 
iskoláink újraindításának a lehető
ségét, folyamatos feladatunk, hogy 
mielőbb érjük el a korábbi színvo
nalat, de óvakodnunk kell a túlbe
csüléstől is. Sikereink az iskola
ügyben nem fedhetik el az egyházi 
élet egyéb területeinek a gondjait.

Ezért is kíséri fokozott figyelem 
idén a zsinati munka folytatását. A 
jelenleg zajló egyházmegyei köz
gyűlések fontos feladata az új zsi
nati küldöttek megválasztása. Is
meretes, hogy a decentralizációs 
gondolkodás következményeként 
az új Zsinat derékhadát a tizenhat 
egyházmegye hatvannégy küldötte 
alkotja majd. A  törvényhozás ily 
módon is közelebb került a gyüle
kezetekhez.

A  választások célja jó  minőségű, 
az egyházat szerető és ismerő embe
rekből álló Zsinat kialakítása. M i
nél inkább reprezentálja a Zsinat 
egyházunkat, annál hatékonyabb le
het a munka. Ha nemcsak területi 
reprezentáció van, hanem a külön
böző korosztályok, nemek, egyházi 
csoportok, irányzatok megfelelő 
képviselethez jutnak.

A  Zsinat hatéves munkájának 
nagy eredménye volt, hogy min
denki tapasztalhatta a döntések 
súlyát, megszületésük korrekt, de
mokratikus folyamatát. A z is jó  
volt, hogy a Zsinat sajátos fórum ot 
jelentett az egyházon belüli dialógus 
számára. Persze örvendetes lenne, 
ha a párbeszéd -  nemzedékek, egye
sületek, kegyességi irányok..., között

-  nemcsak és talán nem is elsősor
ban a Zsinaton jönne létre, de leg
alább ott valósuljon meg.

A Zsinat utáni kételyeket is el
sősorban a Zsinat oszlathatja el. A 
törvényeket be kell tartani. Azért 
születtek meg. Ismeretes, hogy az 
állam és az egyház szétválasztása 
után az egyházi törvények betartá
sát csak a közakarat garantálja. A z  
új Zsinat leckéje lesz megtalálni a 
módját annak, milyen eszközökkel 
lehet érvényt szerezni az egyházi tör
vényeknek, amikor valaki vagy vala
kik ennek ellene szegülnek A  mű
ködést veszélyezteti, jogbizonyta
lanságot eredményez, ha a törvé
nyek elfogadása viszonylagossá vá
lik, ezeket lehet minősíteni, a ne
künk nem tetszőket elutasítani.

Ide tartozik az a vélekedés is, 
hogy az új Zsinat majd kijavítja a 
korábbi hibáit. A z új Zsinatnak 
amennyiben összehívják tovább 
kell haladni az egyházi jogalkotás 
útján. Elképzelhető természete
sen, hogy korábbi törvények mó
dosításra szorulnak, például az ál
lami törvényekkel szükséges jog
harmonizáció érdekében (közok
tatási, felsőoktatási törvény stb.). 
Ezért is kell, hogy mindig legyen 
választott, összehívható Zsinat. De 
ismét csak jogbizonytalanságot 
szülne, egyfelől az anarchia, más
felől a nem kizárólag törvényes 
alapon gyakorolt egyházkormány
zás veszélye jelentkezne, ha bárki 
megkérdőjelezné a törvényeket, il
letve azok megváltoztatását vetíte
né előre. Különösen veszélyes ez a 
2001-ben bevezetendő háromkerü- 
letes új struktúrával kapcsolatban. 
Ennek szakszerű előkészítése nem  
lehetséges bizonytalanságban. El
képzelhető, hogy bár a Zsinat min
den egyházmegyével is egyeztette 
az új struktúrát, van, akinek ez 
nem tetszik. Nyilván itt is lesz le
hetőség finomításra, de ez nem 
érintheti a lényeget. Hiszen a mű
ködés megújulása is igényli a 
struktúra szilárdságát, átgondolt
ságát.

Sajátos veszély az egyházban, a 
reformáció ürügyén is jelentkezik, 
hogy kegyes mázba, a lelki meg
újulás igényébe bujtatva valójában 
politikai bírálat és célok fogalma
zódnak meg. A  reformáció a tarta
lomra, a tanítás tisztaságára, az 
evangélium üzenetének a kor nyel
vén való megszólaltatására irányítja 
figyelmünket. Hogy Isten igéje eljus
son m indenkihez Életet teremtve. 
Túlpolitizált világunkban érthető, 
hogy nagyobb jelentőséget tulaj
donítunk az egyházban is a szerve
zeti és személyi kérdéseknek, mint 
amilyenekkel -  nem vitatható fon
tosságuk ellenére -  valójában bír
nak. Az a baj, ha csak ezeket tart
juk fontosnak, ha elvész a valódi 
cél, amiért Jézus Krisztus a tanít
ványait elküldte, és amiért az egy
kori szerzetes a wittenbergi vár
templomra tételeit kiszegezte.

Frenkl Róbert

Ünnepi istentisztelet a Budapest-Fasori templomban
1997. november 2-án, de. 11 órakor

templomszentelési évforduló és a rekonstruált Róth 
Miksa ólomüveg-ablakok avatása alkalmából. 
Igét hirdet: D. dr. HARMATI BÉLA püspök 
Cím: Budapest VII., Városligeti fasor 17.
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Luther kedves igéi

A fehér krízantémos temető
ket járva, amikor megál

lunk szeretteink sírja mellett, vi
gasztalást és reménységet ad ez a 
profetikus, messiási zsoltár, 
amely Jézus feltámadását, halál 
feletti győzelmét énekli meg. Na
gyon rászorulunk erre a húsvéti 
üzenetre, mert szeretteinkre em
lékezve szembesülünk múlandó 
sorsunknak megoldatlanságával 
és ránk szakad felelősségünk ter
he is, hogy Isten színe előtt egy
szer nekünk is számot kell ad
nunk életünkről.

Temetők csöndje után vissza
kerülünk megint az élet zajos 
forgatagába, ahol aztán gyakran 
megfeledkezünk a Feltámadott- 
ról. Pedig a tőle kapott remény-

X

Ének a halál ellen
Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart széretete. Velem van 
az Úr, nem félek. Erőm és énekem az Úr, megszabadított engem. A z Úr 
jobbja hatalmasan munkálkodik! Nem halok meg hanem élek, és hir

detem az Úr tetteit! A z Úrtól lett ez, csodálatos a m i szemünkben. Ez az 
a nap, amelyet az Úr rendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen!

(Részletek a 118. zsoltárból)

ség nélkül nemcsak meghalni, de 
élni is nehéz. Luther ezért írta 
koburgi szobája falára mementó- 
ként ennek a zsoltárnak 17. ver
sét: „Nem halok meg hanem élek, 
és hirdetem az Úr tetteit!” A  zsol
tárhoz írt magyarázatát Friedrich 
Pistorius nürnbergi apátnak aján
lotta. Ajánlásában ezt a szép, Is
tent magasztaló éneket kedvenc 
zsoltárának nevezte. Halottak 
napján Luther magyarázatának 
néhány mondata ébressze fel és 
erősítse meg bizodalmunkat Jé
zus Krisztusban, aki a feltámadás 
és az élet.

„Ne bízd magad semmire, ne 
bizakodj senkiben, hanem csak 
az Úrban egyedül. Mert az Úr a 
mi erősségünk -  mindenünk! Di

cséljük is ezért hálás magaszta- 
1 ássál. Csak Ő a mi énekünk. 
Benne bizonnyal üdvösségünk 
lesz. Ez az Úr pedig ki volna 
más, mint Jézus Krisztus, aki va
lóságos Isten, az Atyától öröktől 
fogva született s valóságos ember 
is, Máriától az idő teljességében 
született! ő  az, akit az ige erős
ségnek, hatalomnak, éneknek és 
szabadításnak magasztal.

De Krisztus csak akkor lehet 
erősségünk, ha a saját erőnkben 
többé nem bizakodunk. Ha ke
resztre vont mindenféle szenve
dés, akkor nékünk is zsoltárunk
ká, énekünkké lesz. Aztán jön a 
diadalom és szabadulás -  örök 
életre.”

Madocsai Miklós

MOZAIKOK PRÉDIKÁCIÓKBÓL

Az imádság, mely átfogja a világot (5)
Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy 

a földön is
Helmut Thielicke a Miatyánknak ehhez a kéréséhez 

ezt az alapigét választotta: „Nem mindenki megy be a 
mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, 
Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei 
Atyám akaratát” (Mt 7,21). -  A beszédet légiriadó és 
légitámadás szakította meg. Röviddel azután egy 
újabb támadás a templom még épen maradt részét is 
földig rombolta. Az elhangzott beszéd ott az utolsó 
volt.

A Miatyánk minden kérése eddig a mélységből tört 
fel. Ha a szorongató bajokra tekintünk, úgy érezhet
jük, hogy „apa nélküli” sorsnak vagyunk kiszolgáltat
va. Kevesen vagy igen sokan közülünk a sors kilátás- 
talanságában átélhetjük annak megszabadító hatal
mát, akinek mondhatjuk: „Mi Atyánk" \ És tovább: Ha 
meggondoljuk, hogy olyan világban élünk, ahol embe
rek ijesztő kezébe eshetünk, és Isten pompásnak 
szánt teremtését sötét árnyékok borítják, akkor felfa
kad áhítattal a kérés: „Jöjjön el a te országod!”

A „Legyen meg a te akaratod!” kérést egy olyan vi
lág sötét hátterén imádkozzuk, ahol ez az akarat köz
ismerten nem teljesül. Isten akarata lenne, hogy né- 
pekukölcsönöseni öldöklik egymást,i templomok és la
kóházak dőlnek romba? És amit nem látunk, hogy 
oftWóntalanok {ölfik Szöthofú éjszakáikat pincék mé
lyén?

De nem kell kifelé néznünk, elég a saját szívünkbe 
tekintenünk: háborgó gondolatok, aggodalmaskodó 
lelkűiét, embertársaink iránti önző magatartás -  ez 
mind az Isten akarata, nem inkább a mi akaratunk-e? 
Nem a saját akaratunk-e, amitől olyan szerencsétle
nek vagyunk és amitől szeretnénk megszabadulni, 
amikor mondjuk: „Legyen meg a Te akaratod?”

Valóban ez a kérés is kiáltás a mélyből.
Ez a kérés is bűnbánatba taszít minket, az „isteni 

szomorúságba”, amely az apostol szerint üdvösségre 
vezet (2Kor 1,3-7). Jézus a Miatyánkban világosan 
tudtunkra adja, hogy Isten akarata közöttünk nem 
lesz meg: legyen meg a Te akaratod, ahogyan a 
„mennyben”. A mennyben lesz meg, ahol az angyalok 
az Atya arcát mindenkor látják (Mt 18,11). így értjük 
meg a getsemánei órát, ahol Jézus akaratunk gyenge
ségét magára veszi, és akaratának legnagyobb kísérté
sében testvérünk lesz. Azért küzd véres verítékkel, 
hogy saját akarata ne álljon maga és az Atya közé. És 
végül a lelki küzdelem ezekkel a szavakkal zárul: „Ne

az én, hanem a Te akaratod legyen meg.” Ezt nem 
összeszorított foggal mondja, mint akinek emberfe
letti erőfeszítés után kapitulálnia kell. A getsemánei 
éjszakai harcos boldog érzésével mondja: Istennek 
hála, hogy átadhatom magam a te akaratodnak. Nem 
hiábavaló, hogy a getsemánei történet végén angyal
ról van szó, aki őt erősíti. Az angyal és a megdicsőült 
világban való részvétel órája, titokzatos és rejtett üd
vösség órája ez.

Nietzsche mondja egyszer -  és ezzel a maga módján 
saját problémáját fejezi ki - : „Nem tartasz ki, te nagy
szerű sors? Szeretet, nem marad neked más választá
sod.” Nietzschének ezzel a „sorsszerelmével”, a po
gány amor /aft'-val, (a végzet szerelmével) való össze
hasonlításban láthatjuk, milyen kimondhatatlan vi
gasztalás, hogy a keresztyény ember imádkozhatja: 
„Legyen meg a te akaratod. ” Kérdezem: Hogyan lehet 
a sorsót szeretni? Szeretni csak ott lehet, ahol érzek 
egy szívet. Azért szenvednek az emberek az élettől és 
a bombáktól, mert nem éreznek szívet mögöttük.

Itt tűnik ki, hogyan lesz Jézus a lelkipásztorunk. Jé
zus megmutatja, miként helyezhetem sorsomat az 
Atya kezébe. Mindaz, amit szeretetben és szenvedés
ben megtapasztalunk, Mennyei Atyánk szívén megy 
ótj Miközben Krisztusra nézünk, Isten szíve félreért
hetetlenül megszólal. Nézzük Krisztus-fénybtn éle
tünk sötét területeit. Az Atya keze megszenteli a sor- 
sot is, amely ránk patakzik. Aki megbékél az Atyával, 
megbékél a sorsával is. Az élet völgyének legsötétebb 
éjszakája megvilágosodik s az ijesztő kísértetek eltűn
nek.

így jutottunk el addig, hogy az öröm és a győzelem 
hangját érezzük meg ebben a mondatban: Legyen 
meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. 
Ez a kérés nem rezignációból fakad. Tbdhatom, hogy 
ha annak akaratába rejtőzöm el, aki megígérte: akik 
Istent szeretik, mindenek javukra lesznek, ez így fog 
történni. Utunk a földön homályban halad, de fölöt
tünk megnyílt a menny, és azoknak serege, akik lent a 
földön győztek, letekintenek ránk, még a vándorúton 
járókra. Isten megdicsőült gyermekeinek magasztaló 
éneke magához vonja a mi vándorénekünket is. Nem 
más és nem kevesebb ez, mint első, bátortalan belekap- 
csolódás a mennyei seregek dicsérő énekébe: Istennek 
legyen hála, hogy mindent, de mindent eltemethetünk a 
te akaratodba, Atyánk!

Rövidített fordítás: 
Veöreös Imre

Köszönet
A „Nyugdíjasok a Nagycsaládokért Alapítvány” ez 

évben beiskolázási segélyként közel félmillió forintot 
osztott ki 138 család között. Ez több mint a duplája a 
tavalyinak, a családok számát tekintve is, de sajnos 
közben a beiskolázási költségek is emelkedtek.

Itt most segélyezettjeink nevében is egy szívből jö
vő „Isten fizesse meg” kifejezéssel köszönjük meg tá-

Pályázati felhívás
A Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium 

(Líceum) (Sopron, Széchenyi tér 11. Tél.: (99) 312- 
250, (99) 320-210) Igazgatótanácsa pályázatot hir
det német vagy német nemzetiségi tanári állásra 
1998. januári, esetleg szeptemberi munkába lépés
sel. Feltételek: tudományegyetemi végzettség, ke
resztyén elkötelezettség, rendezett családi élet. A 
pályázat elbírálásánál előnyt jelent az Evangélikus 
Egyházhoz tartozás, tudományos munka, esetleg 
fokozat, jeles vagy jó oklevél, nem dohányzó élet
mód, illetve soproni lakáslehetőség. A pályázathoz 
csatolni kell: kézzel írott önéletrajzot, a tanári el
képzelések összefoglalását kb. 1 gépelt oldalon, a 
diploma fénymásolatát, protestáns pályázók ese
tén a konfirmációi (katolikusoknál a bérmálkozá- 
si) emléklap fénymásolatát, lelkészi ajánlást, 
nyelvvizsga-bizonyítvány fénymásolatát, erkölcsi 
bizonyítványt. A pályázatokat a Líceum címére: 
9401 Sopron, Széchenyi tér 11. Pf. 77. kéijük meg
küldeni 1997. november 30-ig. Első ízben egyéves 
munkaszerződést ajánlunk.

és kérés
mogatóink önzetlen segítségét, azokét is, akik alapít
ványunk számára adták adójuk 1%-át, elősegítve ez
zel karácsonyi segélyakciónk sikerét, mihez ezúton 
kéijük jószívű támogatóink szíves segítségét, hogy mi
nél több örömet tudjunk szerezni segítségre szoruló 
keresztény nagycsaládjainknak. Meggyőződésünk, 
hogy fennmaradásunk és fejlődésünk érdekében a leg
fontosabb területen segítünk Ez kitűnik a kérőlevelek
ből is:

„Nyakunkon a tél, tüzelő egy szál se, a gyerekek ka
bátban alszanak és a régi kabáttal takaróznak.” Jól 
tudjuk, hogy több szegény réteg van és több -  jobbá
ra vallási alapon működő -  alapítvány és intézmény is 
van, amelyek segítenek enyhíteni a bajokon. Komo
lyabb segítséget azonban csak egy igazságos közteher
viselés jelenthetne, de erről nincs szó, csak panaszok
ban.

Bízva támogatóink további segítségében, ezúton 
kéijük a segítségre szoruló keresztény családokat, 
amelyek négy vagy több saját gyermeket nevelnek, 
hogy pályázzanak. íiják meg gyermekeik számát, ne
mét, korát esetleges ruhanemű-, lábbelisegítéshez. 
Meg vannak-e keresztelve, az iskolások jámak-e 
templomba és hittanra. Az írást az illetékes plébáni- 
án/parókián szíveskedjenek aláíratni és lepecsételtet- 
ni, mert anélkül nem tudjuk érvényesíteni.

Címünk: „Nyugdíjasok a Nagycsaládokért Alapít
vány” Budapest, Csaba u. 5.

Az alapítvány befizető csekkjeit a fenti címen vagy 
a 212-4656-os telefonon lehet kérni.

Az adomány az adóból levonható.
A  nagylelkű és példaértékű támogatásukat a keresz

tény családok nevében hálásan köszönjük

Hálaadas évről evre
Megújult a rákosligeti templom

A  Rákoskeresztúri Gyülekezetnek négy temploma 
van. Ezért van négyszeres gondja az épületek gondo
zásában. Elmúlt évben az anyagyülekezet, Rákoske
resztúr templomát hozták rendbe, most a rákoslige
tire kellett sort keríteni. A templom 1932-ben épült, 
puha mészkőből. Ez a kőzet nem csiszolható, erősen 
máló természetű és bizony annyi idő után mállado
zott, balesetveszélyes lett. Feltétlen szükséges volt a 
renoválás.

Október 4-én, szombaton megtelt a templom a há
lát adó gyülekezettel. Dr. Harmati Béla püspök, Szir
mai Zoltán esperes és Kósa László helyi lelkész litur
gikus szolgálata után a püspök Jóéi 2,13 verse alapján 
prédikált: „Szíveteket szaggassátok meg ne ruhátokat, 
úgy térjetek meg Istenetekhez, az Úrhoz! Mert kegyelmes 
és irgalmas ő, türelme hosszú, szeretete nagy. ” Megújult 
a templom, itt a helye az igének. Ne csak a kövek, de 
a szívek is újuljanak. Kell a templom, kell a gyüleke
zet, kell az igehirdetés. Nem találomra hangzik, irá
nyítani kell bűnünkre, múltunkra, jelenünkre és jö- 
vőnkre, reménységünkre. Nem egymásért, nem a pa
pért jövünk ide, nem emberi közösséget alkotunk, ha

nem Jézussal találkozunk, vele együtt vagyunk közös
ségben. Az ige pedig arra szólít: Ember, térj vissza Is
tenhez! A z  elvilágiasodás a templomban is teljed, 
ezért kell erőteljesen hirdetnünk a megtérést és ezt 
munkálja az iskolai nevelés, a misszió, még a szociális 
diakóniánk is, de mindennél fontosabb az ige hirdeté
se. „Áldoztatok a megújításért, most fogjon össze a 
gyülekezet: Isten elé vinni életünket, megtalálni, hogy. 
kiben bízzunk!” -  fejezte be az igehirdetést a püspök.

Dr. Léránt István felügyelő köszöntötte a gyüleke
zetét és a vendégeket, majd Dudás Mihály, aki az épít
kezést vezette, számolt be annak lefolyásáról. „Egy 
templom és egy torony megmenekült" -  kezdte beszá

molóját. Az 1932-ben épült templom kövei és a kövek 
összeragasztása kopott meg. 1970-71-ben már beton
nal pótolták a kövek hiányait, de 1996-ban a presbité
rium újabb döntése kellett a javításokhoz. Kertész 
Gézáné mérnöki szakvéleménye alapján indult meg a 
munka. Közben az is világossá lett, hogy életveszélyes 
a torony károsodása az elmúlt téli időjárás következ
tében. Nem lehetett pi^gállni, folytatták a munkát. 
Most az eredeti állapotban áll a templom és a torony. 
Megmenekült! Sokak adománya, országos egyházi, 
külföldi segély és az anyagyülekezet egymillió forin
tos adománya mellett a pünkösdi áldozati vasárnap 
másfél milliója is nagy segítség volt. Kovács Károly 
presbiter és felesége a templomhoz vezető műkő lép
csőt újíttatta fel. Bodnár László váci kőműves mester 
szép, pontos munkát végzett.
’ Örömmel köszönfptték a leáriyegyház gyülekezetét 
a vendégek a szeretetvendégségen. Az éppen hazánk
ban tartózkodó bajor női küldöttség néhány tagja is 
figyelemre méltónak találta, hogy egy aránylag kis 
gyülekezet milyen lelkesedéssel és hittel látott neki a 
feladatnak, és még akkor sem rettentek vissza, ami
kor sokasodott a munka a torony felújítása miatt.
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Fiatalok állnak be a sorba

; Ágendánk liturgikus 'Tendjében j 
sincs meghatározva az, hogy a lel- j 
készavatás milyen környezetben 
folyhat. így élhettünk át egészen 
különös ünnepet szeptember 27-én 
Nyíregyházán az Emmaus Szeretet
otthon udvarán, ahol oltár, ének, li
turgia és ige együttesen teremtették 
meg a „természet templomát”, és 
ahol Hamza Kinga végzett teológus 
vallotta meg hitét, tett fogadalmat 
és állt be az egyházi szolgálatba.

D. Szebik Imre püspök, dr. Cser
háti Sándor professzor és Bozorády 
Zoltán esperes végezte az ünnepi 
avató istentiszteletet.

„Jöjjetek utánam, és emberek ha
lászaivá teszlek benneteket” (Mk 
1,17) szólt az evangélium szava.

Lelkészavatások 4.

' ̂ " ig eh ird e té sb en  nagy- hang
súly került arra, hogy a szolgálat 
során, lelkészként hányféle em
berrel találkozhatunk. Különböző 
nemű és családi háttérrel rendel
kező, különböző anyagi helyzet
ben lévő embert kell megszólítani 
az evangéliummal, úgy, hogy ne 
tűnjön erőszakosnak, de ne is le
gyen túl határozatlan.

Nagy feladat és nagy kihívás ma 
emberhalásznak lenni, hogy a szol
gálat során ne partra vetett embe
rek, hanem Krisztus közösségébe 
került emberek legyenek.

Hidni kell azt is, ebben a szol
gálatban, a krisztusi szeretet és 
erő mindig körülveszi a szolgála
tot végzőt, s nem egyedül, saját

erővel kell végezni az em berha^- 
szatot.

Hamza Kinga 17 évesen hatá
rozta el, hogy lelkészi szolgálatba 
áll. Ezért volt számára óriási meg
erősítés ez az istentisztelet.

„Megerősítés volt számomra az 
igehirdetés, mert Isten újra megér
tette velem, hogy szükség van a 
szolgálatomra. Nagyon hálás és 
boldog vagyok ezen a napon, és új 
erővel indulok a Palócföldre, Ba
lassagyarmatra.”

A  cikkíró, aki egy gyülekezetbe 
járt és egy évfolyamban végzett ve
le, kívánja Isten áldását és remél 
kitartó szolgálatot Hamza Kingá
nak, lelkésztestvérének.

Szmolár Attila

Hamza Kinga lelkésszé avatása Nyíregyházán Július 27-én avatták lelkésszé Nyíregyházán Szmolár Attilát, 
Krska Máriát és Joób Mátét

X X

Lelkészavatás Orimagyarósdon
A Vas megyei Őrimagyarósdon 

igazi ünnepre gyülekeztek a hívek a 
templomban: a gyülekezet lelkipász
torának gyermeke, Loós Zsuzsanna 
állt az oltár előtt, hogy onnan, csa
ládja, gyülekezete és szolgatársai kö
réből induljon a lelkészi hivatás vég
zésére. Segédlelkészi szolgálatát a 
közeli Szentgotthárdon kezdte, ahol 
a gyülekezet nagy szeretettel várta 
már ifjú lelkipásztorát. A fraternitás- 
nak igazi szép példájaként igen nagy 
számban jelentek meg a lelkésztár
sak, hogy egy-egy áldással indítsák 
útra Loós Zsuzsannát.

A lelkészavatás liturgiáját D. 
Szebik Imre, az Északi Egyházkerület 
püspöke, dr. Szabó Lajos professzor 
és Loós Csaba őrimagyarósdi lelkész 
végezte. D. Szebik Imre püspök pré
dikált a lelkészavatási meghívón sze
replő ige (Fii 3,14) alapján.

Az igehirdetés mint lelkipásztori

iránymutatás, útra segítés hangzott 
el. Figyelmeztetett arra, hogy jele
nünket csak úgy élhetjük meg őszin
tén, ha szembe tudunk nézni a múl
tunkkal. Vonatkozik ez az egész vi
lágra, egyházra és az egyénre is. A 
lelkész számára azért is különösen 
fontos ez, mert a keskeny úton járást 
sokaknak fölajánlja Isten, de a hívek 
vezetése, pásztorolása csak kevesek 
kiváltsága. Ezért figyelni kell a ránk 
bízott emberekre, s hogy megérthes
sük őket, nem lehet figyelmen kívül 
hagyni azt a társadalmi helyzetet, 
amelyben a gyülekezetek élnek. Is
ten segítse Loós Zsuzsannát, hogy 
élő téglaként épüljön be a Vasi egy
házmegyébe, hiszen minden tégla, 
amely betölti feladatát, erősíti az 
„épületet”, amely már a jövő számá
ra is épül.

Az apostol gondolkodása is a jö
vőre irányul. Az eljövendő Isten ke

zében van, s úgy kell a jelenben cse
lekedni, hogy az a jövőben se veszít
se el érvényét, igazságát. így érhetjük 
el a távoli célt, hogy ott legyünk Isten 
közelében, akitől senki sem választ
hat el bennünket.

Nagy a felelőssége a lelkésznek a 
mai, atomizált világunkban, ahol a 
hazugságok vagy a reklámok féligaz
ságai között az egyetlen igazságot, 
Jézus Krisztust kell hirdetnünk. Ezt 
pedig csak úgy lehet eredményesen 
„végezni”, ha mint a nyű a kifeszített 
íjnak, nekifeszülünk a feladatnak. 
Erre segítse Isten Loós Zsuzsannát!

Az istentiszteletet úrvacsoraosztás 
zárta, amelynek liturgiájában már a 
felavatott lelkész is részt vett.

Utána a gyülekezet szeretetven
dégségen látta vendégül a meghívot
takat, amelyen sok szívből jövő, sze
retetteljes köszöntés hangzott el.
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MIT NEM TUDUNK MÉG A REFORMÁCIÓRÓL?
Beszélgetés Péter Katalin történésszel, 

az MTA Történettudományi Intézetének munkatársával
-  Lehet-e újabb kutatási eredményekről beszélni a re

form áció  korát illetően?
-  Vannak új kutatások is, illetve lehet találni egé

szen elképesztő és váratlan forrásokat, és a jelensége
ket vagy az emberekről alkotott véleményünket lehet

S ondolni. A legutóbbi, ami szerintem fantasztikus 
nény, Balázs Mihálynak a doktori értekezése. 

Megtalálta egy nagyon korai hitvitának a leírását, ami 
egy röpiratszerűseg lehetett, nagyon híres német 
előzmények alapján készült, de a magyar viszonyokra 
alkalmazva. Kiderül, hogy a hitvitázobeszélgetes egy 
olyan műfaj, amelyről addig azt hittük, hogy Magyar- 
országon nem létezett. Általánosan az a következte
tés adódik belőle, hogy volt Magyarországon is egy 
szélesebb társadalmi réteg, am érj érdeklődött ilyen 
dolgok iránt. Vannak olyan korábbi vélemények, hogy 
a műveltségtől távol eső embereket nem érdekeltek 
ezek a teológiai finomságok, kérdések. Nekem azon
ban meggyőződésem, és ebben a műfajban bizonyítá
sát látom, hogy tényleg létezett hazánkban egy olyan 
közösség, amelyhez Bizonyos részletek eljutottak, 
ezek érdekelték őket, és reszt vettek a vitákban. Ez 
természetesen a radikális reformációhoz kötődik, a 
XVI. század utolsó harmadában.

-  Vannak-e olyan kérdések, amelyeket újraforgalma
zott a tudomány?

-  Inkább azt mondanám, hogy most van néhány do
log, amire korábban nem figyeltünk, vagy most más
képp látom, mint pl. tíz évvel ezelőtt. Nagyon fontos
nak tartom, és nem a feminizmus miatt, hogy a laikus 
nők is megjelentek a reformáció első hirdetői között 
nálunk is. Vannak olyan források, amelyek nyomozást 
rendelnek el még a mohácsi vész előtti időszakban lu
theránus könyvek terjesztői ellen, vagy pedig a luthe
ri tanok hirdetői ellen. Nem tudjuk azonban, hogy 
ezekkel a nőkkel, akik valamilyen formában nyilván 
prédikáltak, mi lett később, amikor a reformáció is 
egyházzá szerveződött. Arról már egyáltalán nincs 
adatunk, hogy esetleg a templomokban is hirdették 
volna az igét.

-  Létezik-e olyan adat, amely azt tükrözné, hogy mi
ként kerülhettek kapcsolatba ezekkel a tanokkal?

-  Nincsenek. Nyilván tudtak németül, mert ezek a 
források a német városokból kerültek elő. Pontosan 
azt sem tudjuk, hogy a férfiak hogyan kerültek kap

csolatba velük. Az idén lesz az évforduló, és én na-

fjron sokat gondolkoztam azon, ho£y 1517. október 
1-én lehetett-e magyar Wittembergben, de én azt hi

szem, hogy nem. Ráadásul nem is úgy történt minden, 
mint ahogy azt általában le szokták (mi, tehát Luther 
nem szögezte ki a tételeit a vártemplom kapujára, de 
mindenképp vitázni akart róla. Tehát nem tudjuk, hogy 
a magyarok hogyan jutottak a tanokhoz, azt viszont 
igen, hogy később Luther a Mohácsnál meghalt király 
özvegyének, Mária királynénak egy vigasztaló imádságos 
könyvet küldött, és levelezésekről is van tudomásunk. 
Azonban éppen az egyszerű emberekről, a terjesztő 
prédikátorokról nem tudunk semmit.

idén Melanchthon évforduló is volt.
-  Érdekes Melanchthon kapcsolata Magyarországgal, 

de nemcsak az itthoni evangélikus egyház megszervezé
sében, hanem általánosan is ő volt az, aki egyházszerve
zetté tudta változtatni Luther tanításait. 0  volt az, aki 
már Szászországban rábeszélte Luthert, hogy fogadja 
el a tényt, hogy tanításai nyomán egy új egyház szer
veződik. Melanchthon tartotta a kapcsolatot az Euró-

Ea-szerte elszórt hívekkel. Mai kifejezéssel élve azt le- 
etne mondani, hogy ő volt Luther PR-menedzsere. 

Nagyon hatékonyan és eredményesen működött, 
mindenképp nagy érdemei vannak az egyház meg
szervezésében.

-  Kikről kell még beszélnünk a magyarországi refor
máció kapcsán?

-  Mindenképp meg, kell említenünk Szilveszter Já
nos nevét, akinek Újszövetség-fordítását elsőnek 
nyomtatták ki Magyarországon, bár korábbi fordítá
sok is léteztek. Fontosnak tartjuk Sztárai Mihálynak a 
szerepét, aki nagy egyházszervező volt, a reformátu
soknál pedig Szegedi Kiss Istvánnak a hatását, aki a 
hódoltságban menekült lelkész volt, de olyan életmű
vet alkotott, hogy halála után a fia eljuttatta ezeket a 
munkákat Nyugatra, és Londonban, Amszterdam
ban, tehát a műveltség legnagyobb fokán álló közpon
tokban jelentek meg. Ide tartozik még Bencédi Szé
kely István, aki először írt magyarul Amerika felfede
zéséről, de kátékat is írt, és a parasztság legfelsőbb ré
tegét próbálta a műveltséghez közelebb hozni. Ké
sőbb természetesen már a jeles emberek sorát lehet
ne összeállítani.

Veres Emese Gyöngyvér

Luther kedves igéi

Isten mindig érvényes igazsága
Róm 1,16-17
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Alberti Evangélikus 
Általános Iskola 
2730 Albertúsa, 
Pesti út 110.
Ibi.: (53) 370-448

1998.04.30. Alberti rsa angol/német zeneiskola,
sportkör

Iskolánkban 1997. szeptember 1-től indult a felső tagozat.

Evangélikus 
Általános Iskola 
4400 Nyíregyháza, 
Arany J. u. 7.
Ibi.: (42) 406-601

1998.04.30. Nyíregyháza 
és környéke

rendkívüli
esetben
megoldható

angol/német

emelt szintű 
angol, bioló
gia; mate
matika tago
zat

sportkör

Hunyadi János 
Evangélikus Általá
nos Iskola 
9400 Sopron, 
Hunyadi János út 
8-10.
Tbl.: (99) 311-681

1998.04.30. Sopron és 
környéke

Hetvényi 
Lajos Evan
gélikus Kol
légiumban

angol/német német/angol

Ibrmészet- 
tan és Élet
kultúra; 
ének-zene 
tagozat; 
„Freinet” 
osztály, ki
emelt szintű 
német

Túra, számí
tástechnika, 
német, ke
rámia szak
kör;
Focisuli,
kosársuli

Ausztria

II. Általános iskola és gimnázium
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Evangélikus Gimná
zium és Általános 
Iskola 
9025 Győr,
Péterfy S. u. 2.
Tfel.: (96) 329-987

Általános Iskola 
(1-8 évf.) 1998.04.30. Győr és 

környéke angol/német

emelt szintű 
nyelvokta
tás; rajz, vi
zuális kép
zés

úszás, nép
tánc, kórus, 
furulya, kéz
művesség

Németor
szág, Finn
ország

Gimnázium 
(5-12 évf.) 1998.02.09. Győr és 

környéke
angol/német francia/fínn

emelt szintű 
nyelvokta
tás; rajz, vi
zuális kép
zés; számí
tástechnika

úszás, nép
tánc, kórus, 
furulya, kéz
művesség, 
képzőművé
szet

Németor
szág, Finn
ország

Orosházi Evangéli
kus Általános Iskola 
5900 Orosháza, 
Bajcsy-Zs. u. 1.
Tfel.: (68) 311-771

Általános Iskola 
(1-8 évf.) 1998.04.20. Orosháza 

és környéke
angol/német

emelt szintű 
nyelvokta
tás; 2. osz
tálytól má
sodik idegen 
nyelv

sport, origa
mi, számí
tástechnika, 
irodalom

német
nyelvterület

Gimnázium 
(7-12 évf.) 1998.02.01. Orosháza 

és környéke

angol/német 
(emelt 
szín tű)

német/an
gol, latin

sport, szá
mítástechni
ka, iroda
lom, kézi
munka

Vhitbeli, erkölcsi nevelés mellett iskolánkban a z é T a möDféle szakkörj fo_ 
Mt idegen nyelvet tanítunk kötelezően, ebből az egyik emelt óraszámú. A mindennapos testnevelés és a különféle szakkon fog
alkozások gyermekeink érdeklődését kielégítik, képességeiket lejlesziix._______ ______________________________________

Luther különösen is sokat gyöt
rődött ezzel az igével, amíg végre 
megértette mondanivalóját, amely 
ezután a reformáció döntő felisme
rése lett. A  legtöbb gondot az okoz
ta, hogyan kell érteni Isten igazsá
gát. Hiszen azt tanították neki, hogy 
Isten igaz, ebből következik, hogy 
megbünteti azokat, akik parancso
latai ellen vétkeznek, és ezt nem si
kerül jóvátenniük. Ez súlyos lelkiis
mereti válságot, gyötrelmet okozott 
Luthernek, noha szerzetesként 
minden előírást igyekezett (tú lte l
jesíteni. „Hogyan találok kegyelmes 
Istent?” Nem bízott abban, hogy ve
zetésével, jó cselekedeteivel képes 
lenne kiengesztelni ő t .  „Vad és 
összezavart lelkiismerettel tom bol
tam, mégis kím életlenül kopogtattam  
ezen a páli igén, szom jas sóvárgással 
szerettem volna tudni, hogy Szent Pál 
m it akar.” A z  ige mondanivalója 
évek múltán, a kilencvenöt tétel 
közzététele, azaz a reformáció nap
ja után, 1518 virágvasámapjára tá
rult fel előtte teljes mélységében: 
Mindaz, amit Jézus Krisztus tett ér
tünk, a mienk, Istenünk és Atyánk 
nekünk, méltatlanoknak adja, in
gyen, irgalmából, szeretetéből, 
mert neki úgy tetszik. Ez az evangé

lium tartalma, nem pedig az ember 
teljesítménye, ezt kell hittel elfo
gadnunk; ebből élünk.

Később így ír erről: ,^4z igaz em
ber hitéből fog éln i M ert Isten igéjét 
nem  lehet semm iféle cselekedettel, 
hanem egyedül hittel felfogni és meg
tartani. Világos tehát, hogy m ivel 
egyedül az Igére van szüksége a lélek
nek az élethez és megigazuláshoz, 
ezért egyedül hittel és nem  cselekede
tekkel igazul meg. Ha ugyanis bármi 
m ás m ódon megigazulhatna, akkor 
nem  volna szükség az igére, és követ
kezésképpen a hitre sem ” (A  keresz
tyén ember szabadságáról). A  
Nagykátéban azzal biztat, hogy „Is
ten igéje nem ... üres locsogás,... ha
nem  „Istennek ereje”, ahogyan azt 
Szent Pál Róm  1-ben m ondja (Róm  
1,16). Bizony Istennek olyan ereje 
ez, amely az ördögöt perzseli, min
ket pedig minden képzeletet meg
haladóan erősít, vigasztal és megse
gít.” A  sok gyötrelmet okozó levél 
pedig „az Ujtestamentum valóban 
legfontosabb részlete és a legvilágo
sabb Evangélium, amely méltó és 
érdemes arra, hogy a keresztyén 
ember nem csak hogy szóról szóra, 
kívülről tudja, de napról napra úgy 
törődjék vele, mint a lélek minden

napi kenyerével. Mert sosem lehet 
elégszer avagy kellő figyelemmel ol
vasni és szemlélni, s minél többször 
vesszük elő, annál zamatosabb lesz, 
és mind jobban fog ízleni” (Előszó 
a római levélhez).

Bár a megigazulás kifejezés ma 
már elég régiesen hangzik, és nehe
zen érthető, tartalma mindig idő
szerű marad. Egyrészt a hívőket 
mindig megkísérti az „olcsó kegye
lem” -  mintha Isten szeretete ér
vénytelenné tenné parancsolatait. 
Másrészt ma annyian hirdetik az 
önmegváltás, tökéletességre jutás 
különböző útjait, nemegyszer (ál)- 
tudományos köntösben, és többnyi
re nem ingyen. A  tudomány és a 
technika fejlődése önmagában még 
nem oldja meg az ember(ek) alap
vető problémáit, sőt újabbakat 
okoz. A  jövő egyre kiszámíthatatla
nabb, miközben az emberek túlnyo
mó többsége, mint mindig, most is 
biztonságra vágyik, kapaszkodókat 
keres. Bár a m ai emberek kérdése 
csak ritkán annyira világos, m int L u 
theré, a reformáció egyházaiban m a 
azért kell küzdenünk, hogy az akkori, 
m indig is érvényes választ hitelesen 
képviseljük.

Dr. Szentpétery Péter

„Inkább ravatalon lássam , m int táncolni”

TISZTELT SZÜLŐK! KEDVES GYEREKEK!
A Magyarországi Evangélikus Egyház óvodákat, általános iskolákat, nyolc*, hat-, négyosztályos gimnáziu

mokat, szakközépiskolát, valamint kollégiumokat működtet országos, illetve egyházközségi fenntartásban.
Közel harminc intézményt, amelyek keresztyén szellemben a hit és a szeretet jegyében nevelik gyermekein

ket
Az Evangélikus Élet segíteni szeretne a beiskolázás, továbbtanulás nehéz gondjában mindenkinek, aki 

evangélikus iskolát keres. Oktatási intézményeink sokszínű tanulási lehetőséget biztosítanak a gyermekek 
számára az ország különböző pontyain. Ezeket a lehetőségeket fogjuk bemutatni a következőkben a választás 
megkönnyítése érdekében.

I. Általános iskolák (1-8. évf.)

Oszlopos egyháztag volt M. néni, 
megtérése óta rendszeres bibliaolva
só, egyetlen istentiszteletről el nem 
maradt volna, lányával együtt, akit a 
szerény létszámú ifjúsági bibliakör 
egyik élénk színfoltjaként ismertek. 
Őrá vonatkozóan tette M. néni a cím
ben foglalt megjegyzést evangélizációs 
szellemű lelkészével beszélgetve, aki 
erre szinte megdermedt, s alig jött szó 
a szájára, hogy mit mondjon erre a 
szörnyűségre. Akkor még a twistet 
sem „találták fel”, a mához viszonyít
va sokkal szolidabbak voltak a táncok, 
de akkor is egyéntől, lelkülettől füg
gött, ki mit visz bele a táncba, és má
sokról mit képzel -  ebben ugyanis igen 
könnyen a saját kendőzött indulatain
kat vetíthetjük bele embertársunkba. 
(Főleg ha bevallatlanul irigyeljük tőle 
az ifjúságot...) Óvakodom attól, hogy 
valami tánctanulmányfélét újak, csu
pán arra . utalok: Jézus korában 
Izraelben is . szerepe volt a; táncnak, a 
tékozló fiú hazatértének örömünne
pére például akkora vigasságot rende
zett az atyja, hogy a zene és a tánc 
jócskán kihallatszott (Lk 15,25). Mel
lesleg: Préd 3,4 szerint a táncnak is 
megvan a maga normális ideje!

Kegyetlen kegyesség címmel olvas
tam nemrég egy cikket, amelyben a 
(sajnos!) nagyon időszerű problemati
ka lélektani összefüggéseiről is ú  az es
peres és teológiai oktató szerző. Nos, 
egy olyan elrémítő tünet, amilyet M. 
néni sokatmondó nyíltsága produkált, 
a nemiséget eleve sárba rángató fantá
ziáról árulkodik, ami pszichológiai is
mereteink szerint főként az embertele
nül szigorú, farizeusi nevelésből, tör
vényfanatizmusból ered. Ebből mesz- 
szemenően hiányzik a szeretet és a ta
pintat, s lélektipró megfélemlítéssel 
akar célt érni, de a gyereket, illetve if
jút egy életre szólóan szomngóvá nyo
moríthatja, akkor is, ha bibliai idézete
ket vagdos a fejéhez. Nem veszi észre, 
hogy ezzel bemocskolja s mintegy rá
galmazza Isten teremtési rendjét, 
amely az embert nem semleges lény
nek, hanem férfinak és nőnek alkotta. 
Ez s nem más a bűneset előtti alap
helyzet. M. néni megtértnek vallotta 
magát, de azért gyilkos indulat mim

ü l. Nyolcosztályos gimnáziumok

kálhatott benne saját szeretett lányát 
illetően is arra az esetre, ha az netalán 
táncolásra „vetemednék”.

Prűd =  álszemérmes, mondták sok 
évtizeddel ezelőtti „amerópai” felfo
gásra, bizony nem minden ok nélkül. 
Ne felejtsük: a Biblia annyira szóki
mondó, hogy egyik-másik részletét 
egyetlen pap sem merészelné szószék
ről idézni. így bízvást szívünkbe véshet
jük: nincs szentségtelen téma, csak szent- 
ségtelen lelkűiét van!

Másrészt viszont a nagyon is buz
gón kárhoztatott á/szemérmességet 
immár brutális mértékben a valódi 
szemérmetlenség váltja fel. Szinte min
dent ellep a „trágáradat”, ennek meg
felelő zabolátlansággal, aminek egyre 
katasztrofálisabb testi-lelki következ
ményei vannak, például a nemi beteg
ségek félelmetes mérvű elterjedése, 
párhuzamosan az ifjúság megrontásá
val, ami a pénz? é s . élvezetkultusz 
spontán-velejárója. Hosszan és okkal 
kongathatnánk a vészharangot, más' 
vonatkozásokban is, de fogjuk inkább 
vissza magunkat egy kissé, s gondol
junk arra:

M inden szélsőség kiváltja a saját el
lentétét! Minél erősebben túloz valaki, 
többnyire annál kevésbé hisznek neki 
józan gondolkozásúak, az indulatosak 
viszont „kontratúlzásba” esnek. Minél 
jobban elmérgesedik bármiféle hely
zet, a szemben álló felek annál jobban 
elvetik a sulykot: mind hevesebben 
marasztalják el egymást. Igaz: jelen té
mánkban nagyon egyenlőtlenek a 
„harci feltételek”, mert könnyebb a 
szellemet kieresztem a palackból, 
mint visszagyömöszölni, hisz’ az köz
ben önállósította magát. Ám akkor is: 
tűzhalál ellen nem orvosság a fagyha
lál, s bármily veszedelem egy árvíz, 
nem jelenti azt, hogy akkor mindenfé
le víz ördögi. Az arany középút: a nor
mális mértéktartás mindenkor elen
gedhetetlen. (PL: „Szeresd felebaráto
dat, m int önmagadat!”) A  szex-őrület 
ugyanis létre provokálhatja a legelva- 
kultabb antiszex vadságokat is -  
főként vallási, elsősorban szektoid 
(=szektaszerű, -féle) körökben. Az 
üyen ellenindulatok gyakran szadista 
színezetűek, hol farizeusi álruhában,

hol meg elég durván, mint M. néni ha
lálosan árulkodó kijelentésében. 
Mindazt a ridegséget, keservet, kínt, 
amelyet a gyerek, ill. ifjú kénytelen át
élni szüleinek rövidlátása, érzelmi sé- 
rültsége stb. miatt, ha idővel sem tud
ja feldolgozni s helyre tenni -  ami nem  
könnyű! - ,  akkor szinte automatiku
san ráörökítheti majd saját gyerekeire.
S ezt még észre sem hajlandó venni, 
hiszen az efféle hatások nem kérik az 
értelem jóváhagyását, sőt: csináltat
nak vele valami szép indokolást. A  sok 
jóval aligha kecsegtető szembe nem  
nézést még egyoldalúan kiválogatott s 
talán félre is magyarázott bibliai mon
dásokkal is meg lehet támogatni...

Használ talán egy házasságnak, ha 
az újdonsült feleség/férj érzelmi-sze
relmi analfabéta? De különben is: a 
szőnyeg alá söpört problémák, bármi
lyen jellegűek is, idővel mind draszti- 

i taisabhaa éreztetik. hatásukat. S köz- 
• ben az okot bárhol szabad keresni, csak 

a szőnyeg alatt nem!' „Inkább kerüljek 
ravatalra, csak lelkem titkairól ne le
gyen sejtelmem sem”? (A  szorongás
keltő, merev vallási szigor nemegyszer 
leírhatatlan szex-eltévelyedésekbe ta
szít!) Még áldottnak mondott lelki
munkások is szenvedhetnek -  kivált 
szép múlttal a hátuk mögött -  vesze
delmes önámításban, amikor uralkod
ni kezdenek tisztelőiken, akik közül 
elsősorban a sérülékenyeket és aggá
lyosokat sodorhatják oly súlyos belső 
válságba, hogy elmegyógyászati keze
lésre szorulnak, ha ugyan öngyilkosok 
nem lesznek. Szörnyűségek is lapul
nak egyik-másik „KKK” = Kegyetle
nül Kegyes Közösség szőnyege alatt, 
mert túl szép az „önarcképük”. Sokkal 
áldottabbak lehetnének, ha elkezde
nének megtérni öntúlbecsülésükből, 
megnyilatkozásaik is szerényebbek és 
hitelesebbek lennének.

Egyéni és kollektív óemberünk, fő 
leg talán a hiúságunk, nem  fogy ki soha 
a destruktív ötletekből, a tetszetős cso
magolást is beleértve. A z  egyszerű em 
bert köznapion csalja meg a saját lelke, 
a „rendkívülit"pedig grandiózuson.

Urunk, irgahnazz nekünk!

Dr. Bodrog Miklós
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Békéscsabai Evan
gélikus Gimnázium 
5600 Békéscsaba, 
Szeberényi tér 2. 
Tfel.: (66) 454-511

Általános osztály 1998. 02.14. országos biztosított angol/német
német/fran-
cia/latin/
orosz/
szlovák

emelt szintű 
idegen nyelv

számítás-
technika,
sport

8. évfolyam után speciális nyelvi, biológia, matematika és fizika tagozatok indulnak, amelyre külső jelentkezőket is felvesznek.

Speciális művészeti 
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Porból porrá?
Felgyorsított enyészet: hamvasztás, igen vagy nem?

Az utóbbi évtizedekben jelentős 
mértékben megszaporodtak a ham
vasztás utáni temetések, noha a fal
vakban még ritkábbak, a városok
ban azonban már egyre gyakrabban, 
sőt a koporsós temetésnél is na
gyobb számban fordulnak elő. Van 
abban valami megrendítő, hogy -  
ránézve az urnára -  ’csak’ ennyi ma
rad az emberből...? Többen is fel
tették már a nyugtalanító és aggódó 
kérdést, helyesnek tarthatjuk-e egy
házi szempontból a hamvasztás 
drasztikus hatású tényét, vagy vala
miképpen szót kellene-e ellene 
emelni?

Az általános hazai gyakorlat sze
rint úgy látszik, a történelmi egyhá
zak elfogadni látszanak a hamvasz
tás utáni, azaz uraás temetés gyakor
latát és tényét, ezért a megfelelő, 
odaillő liturgiáját is kialakították. 
Ennek az elfogadásnak lehet az is 
oka, hogy teológiai szempontból 
nézve az enyészet lassúsága (kopor
sóban) vagy gyorsasága (tűzben, rö
vid alatt) nem lényeges, hanem indif- 
ferens (közömbös) kérdés, mert ez a 
lassúság vagy gyorsaság az elment 
személy felől nézve nem változtat 
semmit a visszafordíthatatlan ténye
ken. Az igazi téma nem az enyészet 
lassúsága vagy gyorsasága, hanem 
az, hogy mindannyiónknak meg kell 
jelennünk Krisztus ítélőszéke előtt a 
nagy és végső zárszámadásra (2Kor 
5, lkk.), s ott hogyan dől el az örök sor
sunk.

Az itt maradóknak kell tudniuk, 
hogy mit és hogyan „bírnak” el, mit 
és hogyan képesek feldolgozni. Te
hát végül is a gyászra való képesség 
a kérdés megoldása. Kétségtelen, 
van valami brutális, erőszakos a

hamvasztásban, de az elsősorban a 
gyászolót érinti. Vagyis ennek a kér
désnek elsősorban lélektani, lelki
gondozói szempontjai vannak, és 
erről az oldalról kell megközelíteni.

Az eltávozottra vonatkoztatva a 
témát, nyugodtan levehetjük a napi
rendről, mert ez a földi, testi való
ság mindenképpen a múlandóság
nak és az enyészetnek rendeltetett 
alá, és az is kézenfekvő, hogy a fel
támadásban nem a test identitása, 
azonossága a döntő, különösen is 
nem az atomisztikus azonosság, ha
nem Isten újjáteremtő szeretete hoz 
minket elő majd az üdvösségbe az
zal a másik, egyelőre pontosan nem 
leírható testtel, amire Pál apostol is 
utal pl. az lKor 15-ben. De azt a na
gyon egyszerű fizikai elvet is figye
lembe kell venni, hogy megsemmi
sülés, mint olyan, nincs, hiszen köz
ismert az, hogy semmi sem vész el 
nyomtalanul, csak átalakul. S ezen a 
fizikai tételen az sem változtat, hogy 
ez percek leforgása alatt, vagy évti
zedekig történik, tűzben semmisül 
meg, vagy csendesen elporlad a sír 
mélyén. Az eltávozottat lélekben át
adhatjuk Istennek testestől, lelkes
től, mindenestől; amikor a ham
vasztás témáját tárgyaljuk, akkor 
csak a gyászolókra szükséges tekin
tettel lennünk.

A gyászoló számára pedig -  veszte
ségélménye következtében -  nem 
könnyű szembenézni a konkréttá váló 
múlandósággal, sem a saját, sem a 
szerettei múlandóságával. A krema
tóriumokban nagyon gyorsan és az 
ijesztő félelmet keltő tűz ereje által 
történik a porrá válás (látszólag a 
megsemmisülés), az emberi lélek nem 
minden esetben képes ezt a sebességet

követni, hogy feldolgozza a gyászt, és 
nem mindig képes azt az elemi erőt 
elhordozni, amit a pusztító tűz jelké
pez a számára. A gyász feldolgozása 
időigényes, nem véletlen, hogy álta
lában betartják a gyászesztendőt, 
vagy legalábbis egy bizonyos gyász
időt. Rohanó korunk kapkodó ko
rában is ragaszkodunk -  normális 
esetben -  egy bizonyos gyászidőhöz, 
aminek oka a négy fázis: 1. sokk fá
zis (a végzetes hír információjának 
ideje), 2. kontroll fázis (a temetés 
ideje alatt, amikor viselkedni kell), 
3. a regressziós fázis, ami a veszte
ség feldolgozásának az ideje, hete
kig, hónapokig tartó eseménysor, 4. 
adaptációs fázis, vagyis az élet újra 
kezdése alkalmazkodva az új viszo
nyokhoz. Tehát elsősorban lélekta
ni, lelkigondozói szempontokat kell 
figyelembe venni, és akinek súlyos 
krízist jelentene a hamvasztás, an
nak tanácsoljuk, hogy maradjon a 
hagyományos temetés mellett.

Felvetődik a hamvasztás utáni, 
úgynevezett uraás temetés eseté
ben, hogy vallható-e a testi feltáma
dás: tekintettel arra, hogy az üdvö- 
zült test és a földi test között ato
misztikus identitás, azonosság nin
csen, minden nehézség nélkül 
mondható, vallható.

Ebben az összefüggésben is érvé
nyes a Názáreti Jézusnak közvetlenül 
halála előtt mondott, tehát végrende
let-értékű kijelentése, hogy ne nyugta
lankodjék a szívünk, bízzuk magun
kat nyugodtan Istenre és Rá, mert éle
tünk minden vonatkozását -  bűnün
ket és halálunkat -  a Megváltó Úr Jé
zus kezébe tehetjük le. (Jn 14,lkk)

Ribár János

H a lo tta k  n a p ja

Minden halottunk emlékére
,Arcod verejtékével eszed a kenyeret, míg visszatérsz a 

földbe, mert abból vétettél Bizony por vagy, és vissza 
fogsz térni a porba!” (lMóz 3,19)

Ezzel az átokkal sújtotta Isten az embert, a paradi
csomból való kiűzetésekor.

Azóta az ember szó alatt azt értjük: halandó.
Babits Mihály az „Ősz és tavasz között” című gyö

nyörű versében erről, a halállal szembeni tehetetlen- 
bégünkről ír. A^veissorok végén'ismétlődő felkiáltás- > 
sál fejezi ki az elmúlás fájdalmát:

„Oh jaj, meg kell halni, meg kell halni. ”
Pilinszky János halál-elfogadása a mélyen vallásos 

ember hitének erejéből fakad:
„így éltem. Hogy halok meg?
Milyen lesz pusztulásom?
A  föld elárul. Magához ölel.
A  többi kegyelem. ”

(Pilinszky János: A többi kegyelem)
Halottak napja van. A minden halottakra való emlé

kezés ideje. A kegyelet lerovásának alkalma. A mécses 
mindenkiért ég. Minden eltávozottért. Időben és tér
ben változó, az utolsó perceket más-másképpen átélők 
emlékére egyformán. A gyász, amit értük érzünk, min
denkinek szól. Minden halottnak. Ágyban meghaltak- 
nak és ismeretlen helyen elföldelteknek. Harcban el
esetteknek és erőszakos halállal meggyilkoltaknak. 
Fiatalon elmenteknek és öregen eltávozottaknak egy
aránt.

De a fájdalom mértéke különböző. Élesen vág a szí
vünkbe a nemrég távozók utáni űr. Akiknek arca, mo
solya, járása még elevenen él bennünk. Eltávozott

édesanyák és édesapák, nagyszülők, házastársak, gyer
mekek és testvérek, régi barátok és ismerősök után sí
runk az éjszaka némaságában. Üres az ágyuk, terítet
ten az asztaluk. Hiábavaló kiáltással hívnánk őket 
vissza. Őket, akik már átlépték azt a félelmes határt, 
ahonnan nincs visszatérés. Ahova majd mi is eljutunk 
egyszer. S ha átlépjük, mi sem tudunk majd hírt adni 
róla.

Vannak régi halottaink. Az ő arcukat éppúgy befon
ta már az idő fátyla, mint ahogyan a megsárgult régi 
fényképeken elhomályosodtak a róluk készült felvéte
lek.

Csak a szívünkben él a kegyelet és a rájuk való em
lékezés. Arcvonásaikat őrzik a gyermekeik, az unoká
ik. Meg-megújuló, egymást váltó nemzedékek tagjai
ban visszatér egy-egy mozdulatuk. Génjeiket tovább
hordozzák az utódok.

Ha el tudunk menni a sírjaikhoz, akkor letehetjük 
rájuk szívünk melegének jelképeit, a virágot és a mé
csest. S amikor megérintjük a hideg sírkövet, úgy érez
zük, mintha őket simogatnánk az idő sűrű ködén át.

Ha nem tudunk elmenni a nyughelyeikhez, akkor ott
hon, „ajtónkat bezárva”, a kegyelet és az emlékezés gyer
tyafényénél mondunk értük imát. A  keresztyén ember 
hitével, vigaszával, mely Istenhitből fakad. Melyet Pál 
apostol fogalmazott meg egyik levelében, amelyet mi 
is vallunk:

„Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki 
sem hal önmagának; mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha 
meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár élünk, 
akár meghalunk, az Úréi vagyunk. ” (Róm 14,7-8)

Lenhardtné Bertalan Emma

„Fenn a mennyei, angyali karban...”

A kereszttel jelölt leány Páli Katika

Az egyik országos gyermektábo
runkban ismét átélhettem azt, hogy a 
gyermekek nagyon nyitottak, fogéko
nyak Isten dolgai iránt.

Mi felnőttek néha megszégyenülhe
tünk azon, hogy az Úr csodásán műkö
dik már gyermekkorban. Sok áldást, 
örömöt, vidámságot, feltöltekezést 
kaptunk Istentől ajándékként ezen a 
héten felnőttek, gyerekek egyaránt. A 
Szentlélek munkáját kérve minden 
gyermek otthoni, családi körben vég
zett missziói feladatára! Egy Uyen hét
ről hazaérkezve az itthoni események 
között fogadott a megdöbbentő hú: 
Páli Katiim meghalt.

Isten úgalmában, kegyelmében bíz
va, hiszem ő már ott kezdhette meg az 
új tanévet, ahol nincs irigység és vesze
kedés, viszály és harag! Ott, ahol el
múlt a régi, kezdhette az újat! Ott, ahol 
az égi karban, angyal nyelven zeng már 
felé a glória! Ott, ahol öröm, béke, 
örökélet vár bennünket. Reménysé
günk szerint találkozhatunk és együtt 
lehetünk Isten színe előtt szemtől 
szemben. Ott, fenn a mennyei angyali 
karban nevét végtelen áldhatja. Hi
szem: Isten a földi életünket azért ad
ta: készülhessünk a vele való örök kap
csolatra.

Katika erre 12 évet kapott: A Ke
menesalja egyik kis falujának kedves, 
mosolygós, szőke, egészséges tanulója 
volt ez év augusztus elejéig. Azon a 
délelőttön vásárolta meg éppen a kö
vetkező tanév könyveit. Mit sem sejt
ve, hogy ő már nem lesz ott az első hit
tanórán, nem ismerheti meg az új ta
nár néniket, tanár bácsikat... Délután

a kedves, kis falu fő ut
cáján nagyanyjától haza
kerékpározva érte a vá
ratlan tragédia. Katiká
hoz hiába szóltak, nem 
válaszolt... Baleset kö
vetkeztében a földi ván
dorlása azonnal végét
ért... Hiányozni fog a 
családi otthonon kívül az 
iskolából, hittanórákról, 
kúándulásainkról, sze
repléseinkről és nyári tá
borozásainkról. Istennek 
hálát adva gondolok vis
sza az 1. és 2. osztályban 
együtt eltöltött hittan
órákra, amikor még írni 
sem tudott, de a tanult 
bibliai történeteket örömmel rajzolta 
le, ez később is kedvenc időtöltése ma
radt.

Gyülekezetünk filiája az a falu, ahol 
Katika élt 12 évig. A körzeti iskola egy 
másik faluba vezette, de ott is szorgal
mas résztvevője volt a hittanóráknak. 
Az ottani lelkésznő fülében is örökké 
megmaradnak Katika nagyon szeretett 
és sokat énekelt énekei: Velem vándo
rol utamon Jézus..., Kúályi zászló jár 
elöl..., Szent örök Isten..., Harsány szó 
kiált az égre.

Azok a rajzok, melyeket boldogan 
vitt haza testvéreinek.

Isten vigasztaló erejét kívánjuk és kér
jük a család minden tagjára! Ezen a vá
ratlan és érthetetlen eseményen keresz
tül is Isten kegyelmét, irányítását ismer
hessék meg! Még akkor is, h’a nem ért
hetjük, miért is kellett ez a fekete szál?

Kedves lelkész és hitoktató társaim! 
Azon az estén, mikor értesültem a hű
ről, tollat kellett kezembe venni. Most 
az új tanév kezdetén vegyük még sok
kal komolyabban a gyerekek közötti 
hittanórákat, alkalmakat! Hiszen nagy 
felelősséget bízott ránk a mi Urunk!

Katika aranyos hittanosunk volt 5 
éven keresztül. Vajon mindent elmond- 
tunk-e neki, amit Isten rajtunk keresz
tül szeretett volna számára üzenni! 
Nem akadályoztuk-e meg Isten tervét, 
munkáját, hogy mindent meghallha
tott-e Katika? Isten titkai között ma
rad! Minden hittanóra olyan legyen, 
mintha az utolsó választási lehetősé
günk lenne, az utolsó alkalom a kegyel
mi időből! Nem tudjuk, kinek, meddig 
engedi Isten itt a földi életet, hogy 
Krisztust megismerve új életben járjon.

Kiss Judit

Luther kedves igéi

A Római levél mellett Luther 
különösen is szerette, sokra becsül
te Pál apostolnak a galatákhoz írt 
levelét. Professzori munkássága 
alatt háromszor is magyarázta. Az 
1522-ben úott magyarázatának 
előszavában így vall arról, hogy mi
ért olyan kedves számára ez a levél: 
„Ebből megérthetjük, hogy érde
meink nélkül, cselekedeteink nélkül, 
egyedül Krisztusért igazul meg min
den ember. Ez a levél az én levelem, 
akivel eljegyeztem magam, ez az én 
Bóra Katalinom. ”

A  reformáció „solus Christus” 
hitvallásának igei megalapozását 
látta Luther megerősítve ebben a 
levélben. Kézenfekvő volt a párhu
zam is, hiszen a Luther-korabeli ró
mai egyház éppen úgy a törvény cse
lekedeteinek betartására helyezte a 
hangsúlyt, mint ahogyan azt a galá- 
ciabeli gyülekezet tanítói is tették.

Az Isten előtti egyedül kegye
lemből történő megigazulás annyi
ra ellentmond az emberi gondolko
dásmódnak, hogy újra és újra meg
próbáljuk azt módosítani. Például 
az olyan, ma is gyakran hallható

Kegyelemre szorulunk
Gál 3,22-24

érvekkel, hogy „nekem is kell ten
nem valamit azért, hogy Isten sze- 
retetét kiérdemeljem”, vagy „Isten 
legalább a jó szándékomat figye
lembe fogja venni”. Mindezt pedig 
azért mondjuk, mert nem tudjuk el
fogadni, sérti az önérzetünket, hogy 
emberi természetünk annyira meg
romlott a bűn következtében, hogy 
azon már nem lehet segíteni, és 
csak a Jézus Krisztustól kapott ke
gyelemre vagyunk ráutalva. A re
formáció üzenete, kérdése ma is ez: 
képesek vagyunk-e az evangélium
nak ezt a minket meg- és elítélő  ̂
üzenetét meghallani és elfogadni? 
Különösen is fontos ez a kérdés 
számunkra, kegyes, egyházi körök
ben élők számára, akik oly könnyen 
tudjuk a magunk javára írni és ér
demként számontartani „vallásos 
teljesítményeinket”.

Pál apostol szavaiból kiderül, 
hogy ha a törvényt, a cselekedete
ket, a teljesítményt tekintjük mér
céül, akkor az csak ítéletet mond 
felettünk. A bűn rabságában élünk 
és a szent Isten előtt minden 
jószándékunk, erőfeszítésünk elle

nére sem lehetünk tökéletesek. 
Ezért szorulunk rá a kegyelemre, 
Jézus Krisztus kereszthalálának 
váltságára, és ez alól senki sem ki
vétel. De Isten kész arra, szeretete 
olyan nagy, hogy ajándékba adja 
kegyelmét mindenkinek, aki hisz 
Jézus Krisztusban.

Mindannyian a bűn rabságában, 
Isten ítélete alatt vagyunk. De 
mindannyian lehetünk Jézus Krisz
tus rabságában is, Isten kegyelme 
alatt! A döntés joga, hogy hol aka
runk lenni, pedig a miénk. Ez a 
döntés nem a vallásos, erkölcsi tel
jesítményünkön, hanem hitünkön, 
az Isten irgalmas szeretetébe vetett 
bizalmunkon múlik.

Ennek felismerése volt Luther 
Márton nagy élménye, ezzel szaba
dult fel lelkiismerete a törvény köve
telésének kényszere alól, ezzel talált 
utat és célt az élete és ezzel kezdődött 
el a reformáció is. Luther kedves igé
je legyen a mi számunkra is megúju
lásunk, az Isten szeretetére rátalálá- 
sunk, életünk utal találásának for
rása.

Balicza Iván

KÓRUSTALÁLKOZÓ
Szép vasárnap reggelre ébredtünk október 5-én. Az 

érdi evangélikusok gyülekezete ezen a napon két ese
ménnyel gazdagodott. Az egyik, hogy gyülekezetün
ket három újszülöttel ajándékozta meg a Mindenha
tó. A másik az oroszlányi kórustalálkozó.

Az istentisztelet végén a gyülekezeti teremben egy 
rövid előkészület és éneklés után buszra szálltunk, 
hogy részt vehessünk a találkozón.

Utunk folyamán a nap is mellénk szegődött, és su
garaival beragyogta az ősz sokszínű, szemet gyönyör
ködtető tarka látképét. Megérkezvén, találkozónkat 
áhítat nyitotta meg, majd ezt követte a kórusok be
mutatkozása.

A bakonycsemyei gyülekezet kórusát hallgatva 
eszünkbe ju to tt a tiszta forrásból való táplálkozás. 
Valamint az, hogy napi fáradságos munkájuk mel
lett nem feledkeznek meg szolgálni a Teremtőt, aki
nek áldását munkájuk során naponta megtapasztal
ják.

A komáromi kamarakórus tagjai finom hangvételű 
énekükkel és előadásmódjukkal elcsendesedésre 
késztették a hallgatóságot.

Az oroszlányi nagy múltú és jó felkészültségű kó
rust szívesen hallgattuk.

A z érdi evangélikusok Isten dicsőségére a 42. zsoltárt 
hozták el erre a találkozóra.

A  legnagyobb élményt valamennyiünk számára a 
négy kórus együtténeklése nyújtotta. Kitörő lelkese
déssel énekeltünk, „Magasztallak Téged, Isten, jósá

godat dicsérem...” énekünket a templom falai meg
sokszorozták, lelkünk a magasba szárnyalt.

A kórustalálkozót Isten iránti szent tisztelet zárta. 
Ezután következett egy kitűnően szervezett szeretet- 
vendégség, amely alkalmat adott a tapasztalatok cse
réjére is.

Kodály ajánlásáról is szó esett, mely szerint az ének 
(az éneklés) a legjobb a lélek formálására.

Mosdatlan világunkban az egyre sokasodó fejlemé
nyek arra figyelmeztetnek, hogy sokat kell énekel
nünk! Énekeljünk tehát; s legyen folytatása ennek a 
kórustalálkozónak!

Huszti László

Magyar Istenes versek -  
szavalóverseny

A Budafoki Evangélikus Egyházközség szavaló
versenyt rendez magyar istenes versekből, a buda
foki, albertfalvai és kelenvölgyi iskolák tanulói 
között

A döntő november 14-én, pénteken du. fél 5 óra
kor lesz.

A zsűri elnöke: Bánffy György színművész.
Helyszín: a budafoki evangélikus templom 

(XXH., Játék u. 16.) (a 47-es villamos végállomá
sánál).

Szeretettel várják az érdeklődőket!

Szeretetszolgálati munka
a XXIII. kerületi veszélyeztetett gyermekek körében

A Magyar Ökumenikus Szere
tetszolgálat Családsegítő Szolgá
lata júliusban gyermektábort 
szervezett 10 veszélyeztetett hely
zetben élő soroksári gyermek szá
mára. A családlátogatások során 
merült fel az ötlet a Szeretetszol
gálat munkatársai körében -  látva 
a rendkívül rossz életkörülmények 
között élő gyermekeket - , hogy ki
emelve őket nyomasztó környeze
tükből, közös foglalkozásokkal 
töltsék ki vakációjuk egy részét.

A résztvevők mindegyike egy- 
szülős családban, rossz szociális 
körülmények között él. A  nehéz 
é le tk ö rü lm én y e k  
érthetően nagyon 
megviselik a gyere
keket mind lelkileg, 
mind szellemileg. A 
család látogatások  
tapasztalatai alap
ján döntött úgy a 
Szeretetszolgálat, 
hogy szükség van 
egy közös táboro
zásra, hogy ha idő
legesen is, de csök
kenjenek a gyere
keket érintő rossz 
környezeti hatások.
A programok kiala
kításánál a munka
társak arra töreked
tek, hogy játékos foglalkozásokon 
keresztül -  közös zenélés, mese
hallgatás, sportfoglalkozás... -  
oldják a gyerekekben felgyülem
lett feszültséget.

A táborozás során alkalom adó
dott arra is, hogy a pedagógusok 
személyesen elbeszélgessenek a 
gyerekekkel. Ezeken a beszélgeté
seken feltárultak azok a súlyos 
problémák, gondok, amelyek eze
ket a kis embereket nyomasztják, 
életükre kihatnak.

A tábor hangulata igen oldott 
volt. Az első nap érthetően idegen
kedtek egymástól, de a megismer
kedés után vidám „festőkörré” vál
tozott át a gyereksereg. Egész hé

ten át festettek, rajzoltak, só-liszt 
gyurmából különféle mulatságos 
alakokat, figurákat alkottak. A  fog
lalkozások során lehetőség adódott 
felmérni tudásukat a testrészekről, 
érzékszervekről, az irányokról, ég
tájakról, állatokról, emberekről. 
Sajnos a „képzőművészeti alkotá
sok” elárulták, hogy korukhoz képest 
mennyire keveset tudnak ezekről a 
dolgokról. Ezért ennek ismeretében 
át kellett alakítani a következő na
pok programjait, hogy ezeket az 
alapvető ismereteket elsajátíthas
sák./! másik, amire fe l lehetett figyel
ni, az az volt, hogy az alkotások tü

körképei lelkiviláguknak, vágyaik
nak. (Például az egyik kislány, aki 
korán elvesztette édesanyját, állan
dóan csak fekete rajzokat készített. 
A  másik pedig csak olyan madara
kat, amelyek elrepülnek.)

Délutánonként a közös progra
mok kerültek sorra. Ezek közül az 
ebédkészítés volt a legfontosabb. 
Saját maguk ajánlották fel segítsé
güket az étel elkészítésénél. Érde
kes volt, hogy néhányuk számára 
teljesen ismeretlen étel volt példá
ul a virsli, sonka, mustár. Ebéd 
után egymást kisegítve rendet rak
tak, takarítottak, mosogattak. A z  
ilyen közös eseményeken kerültek 
felszínre azok a dolgok, amelyek

pontosan tükrözték nehéz sorsukat. 
A z  egyik kislány például ragaszko
dott hozzá, hogy mindig ő szedjen 
utoljára, ugyanis édesanyja sajná
latosan korai halála óta ő vezeti a 
háztartást, mos, főz, takarít, gon
doskodik testvéreiről. így teljesen 
természetes volt számára, hogy csak 
akkor eszik, ha marad.

A  foglalkozásokról, játékokról fo 
lyamatosan készültek fényképek, 
amit a táborozás vége felé megtekin
tettek a gyerekek. Sajnos volt köztük 
olyan is, aki még életében nem látott 
fényképet, így ' saját magát sem is
merte fel.

A  tábor végén 
nagyon nehéz volt 
a búcsúzás, mind 
a gyerekek, mind 
a pedagógusok ré
széről. Mind
annyian megígér
ték egymásnak, 
hogy jövőre is újra 
találkoznak és 
újabb barátokat 
fogadnak maguk 
közé.

A táborozás si
keréről szóló hí
rek eljutottak a 
Polgármesteri Hi
vatalhoz is. Ennek 
köszönhetően az 

önkormányzat felajánlotta, hogy a 
következő évtől táborozás céljára 
a Szeretetszolgálat rendelkezésére 
bocsátja a saját kezelésében lévő 
üdülőjét.

Ez a tábor csak az első állomása 
volt annak a hosszú távú elképzelés
nek, amelynek célja az, hogy meg
előzze, illetve csökkentse a veszélyez
tetettséget okozó problémákat a ke
rületi gyermekek körében. Ennek 
elősegítése érdekében hozta létre a 
Magyar Ökumenikus Szeretetszol
gálat gyermekjóléti szolgálatát is, 
amely a helyi iskolákkal, gyülekeze
tekkel, önkormányzattal együttmű
ködve végzi tevékenységét a veszé
lyeztetett gyermekek körében.
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BIBLISCHES WORT ZUM OKTOBER

„Jesus C h ris tu s  sprich t: 
L asse t die K in d er zu m ir kom m en“

(Lukas 18,16)

DIE LUTHERROSE

Manch ein Erwachsener spricht 
es mit einem tiefen Seufzer aus: 
„Kind müßte man sein!“ Kind? 
Sind die meisten von uns nicht 
stolz, endlich zu den „Großen“ zu 
gehören?, die Welt bewegen zu 
können?, anderen den eigenen 
Willen aufdrücken zu dürfen? Der 
tiefe Seufzer spricht eine ehrliche 
Sprache: trotz aller Machtfülle 
und Selbstbestimmtheit brauchen 
wir zum erfüllten Leben auch all 
das, was wir den Kindern zugeste
hen. Welch ein Irrtum, zu glauben, 
daß die Phasen der menschlichen 
Entwicklung so streng voneinan
der getrennt werden können und 
dürfen. Nicht nur das „Kind im 
Manne“ sucht nach Möglichkei
ten, dem Alltag mehr abzugewin
nen als lediglich die strebsame Be
friedigung durch Arbeit, Reicht
um und Macht über andere Men
schen. Es gehört wesentlich zu un
serem geschöpflichen Dasein hin
zu, daß wir einander sozial begeg
nen, Host finden dürfen in den 
Armen, in den Augen eines Ande
ren. Menschen verletzen einander 
ungemein, wo sie den Anderen 
nur als Objekt der Auseinander
setzung um den „Platz in der ers
ten Reihe“ betrachten.

In Ungarn habe ich es über
raschend und wohltuend erfahren, 
daß mir in der überfüllten Stra
ßenbahn jemand einen Platz frei
machte, als ich mit meiner kleinen 
Tochter unterwegs war. Kindern 
wird in diesem Land (noch) oft 
mit vorausschauender Rücksicht
nahme begegnet. Und darin spie
gelt sich weit mehr als einfache 
Kinderfreundlichkeit. Es ist das 
tiefe, unausgesprochene Empfin
den für die selbstverständlich vor
handene Schutzbedürftigkeit jedes 
Menschen: des jungen wie des al
ten. Eine Welt der reinen Markt
interessen steht in der Gefahr, ge
nau dieses Grundwissen men
schlichen Lebens zu verlernen. 
Deshalb ist es gut und zukunfts

orientiert, wenn sich Schulen um 
ihren Ethik- und Religionsunter
richt sorgen, ihn emstnehmen und 
als Baustein der kommenden Le
bensumstände im Blick behalten.

Wir Christenleute sollten dabei 
gestaltend mitwirken. Jesus war 
gewiß auch Kinderfreund, das mö
gen wir gern annehmen. Er war 
aber viel mehr ein Mann, der wuß
te, wie sehr Menschen Schutz 
brauchen. Für ihn werden Kinder 
lediglich älter, sie bleiben aber 
empfindsam und verletzlich, auch 
wo sie sich cool, taff und hart ge
ben. Wir leben davon wie vom 
„täglichen Brot“, wenn wir einan
der schenken, was Gott uns gab: 
Geborgenheit für Empfindungen,

Schutzräume für mutige Gedan
ken, Ruhephasen für seelische Er
holung, Pausen für körperliches 
Atemholen, Sonntage für das offe
ne Gespräch mit Gott, geschützte 
Zeit für unsere mitmenschlichen 
Bedürfnisse in Freundschaft und 
Familie.

Gott können wir aus unserem 
Alltag verdrängen, Kinder auch -  
was bleibt dann? -  Gott können 
wir zu uns kommen lassen, Kinder 
auch -  dann bewegt sich unser 
Alltag, wird munter und anstren
gend, erfüllt und bewußt, bunt und 
ungemein entspannend. Gott 
schenkt Leben auf überraschende 
Weise.

Dietrich Tiggemann, Pfr.

Bisherige Forschungen ergeben, 
daß als Petschaft (siegel) die Lu
therrose zum ersten Mal auf 
einem Brief Martin Luthers im 
Jahre 1517 an Christoph Scheurl 
in Nürnberg zu finden ist. Sie ist 
also heute 480 Jahre alt.

Luther hat sein Petschaft selbst 
erdacht. Es wird vermutet, daß er 
dafür auf ein altes Familienwap
pen zurückgegriffen und sich so
mit sein „Berufssiegel“ gebildet 
hat.

In einem Schreiben an Kur
fürst Johann von Sachsen, der 
ihm zuvor einen goldenen Siegel
ring mit der original abgebildeten 
Lutherrose als Geschenk zuge
dacht hatte, vermerkt der Refor
mator, „daß mein Petschaft ein 
Merkzeichen meiner Theologie 
ist...“, und seine Gedanken dazu 
faßt er in folgendem Vers zusam
men:

„Des Christen Herz au f Rosen 
geht,

wenn’s mitten unterm Kreuze 
steht. “

Zu Luthers Lebzeiten fand sich 
die Lutherrose nicht nur auf sei
nen Briefen. Er hat sie als Rund
bild in Holz schneiden und unter 
seine Schriften drucken lassen. 
Das Rundbild sollte den Original
druck kennzeichnen und damit vor 
Nachdruck bewahren.

Die Lutherrose wurde auch für 
künstlerische Ausschmückungen 
verwendet. Noch heute ist sie zum 
Beispiel in Stein gehauen am Ka
tharinenportal des Lutherhauses 
in Wittenberg zu sehen.

Die Lutherrose ist zum hervor
ragenden Bildzeichen lutheri
schen Christentums geworden. Sie 
ist daher oft Gegenstand histori
scher Nachfragen und Ausgangs
punkt geistlicher Anregung.

Zum Aussehen des Petschafts 
sagt Luther das folgende:

„Ein schwarzes Kreuz zur Erinne
rung daran, daß der Glaube an den

Gekreuzigten uns selig macht 
. ..in  rotem Herz, das seine Farbe 

behält, nicht tötet, sondern lebendig 
macht

... au f weißer Rose als Zeichen, 
daß der Glaube Friede, Trost und 
Freude bringt

... in himmelblauem Feld als 
Anfang der Hoffnung himmlischer 
zukünftiger Freuden

... von einem goldenen Ring ge
macht, damit die Seligkeit im Him
mel auf ewig währet und kein Ende 
hat.“

Barbara Schöley

DAS LUTHERBROT
G uten A p p etit zum  Reform ationstag!

In verschiedenen Ländern 
Deutschlands ist der 31. Oktober 
zum Gedenken an die Reforma
tion durch Martin Luther als 
Feiertag festgeschrieben.

Auch das Land Sachsen begeht 
diesen Feiertag, und hier ist es üb
lich, daß für den Reformationstag 
Lutherbrote gebacken werden, ein 
Hefegebäck ähnlich dem Christ
stollen, das traditionsbewußte 
Bäcker gern anbieten und in vielen 
Familien einfach nicht fehlen darf.

Die Lutherbrote haben eine 
runde Form und in der Regel ein 
Gewicht von zirka 500 bis 1000 
Gramm. Für alle, die selbst gern 
backen möchten, hier das Rezept:

-  Von 600 Gramm Mehl einen 
Hefeteig bereiten,

-  300 Gramm Butter oder Mar
garine -  möglichst geschmolzen 
und wieder erstarrt,

-  90 Gramm Zucker,
-  5 Gramm Salz,
-  Zitronat, Sultaninen, abgerie

bene Schale einer Zitrone und -  
wenn nötig -  noch etwas Milch 
hinzufügen.

-  Aus dem Teig wird ein rundes 
Brot geformt und auf der Ober
fläche ein gleichseitiges Kreuz ein
geschnitten, dessen Ecken leicht 
zurückgeschalgen werden (Sieht 
aus wie eine „Bischofsmütze“!).

-  Den Teig ohne weiteres Ge
henlassen bei Mittelhitze 60 Minu
ten backen.

-  Das noch heiße Gebäck wird 
aprikotiert, das heißt mit heißer 
Aprikosenmarmelade bestrichen 
und nach dem Erkalten mit einer 
Fondantglasur versehen.

Barbara Schöley

ST. MATINS-UMZUG
AUF DER BURG

Liebe Kinder, liebe Eltern,
auch in diesem Jahr erinnern wir uns in der Zeit um 
den 11. November mit einem Martins-Umzug an 
Sankt Martin. „Sankt“ bedeutet in lateinischer Spra
che: Heiliger.

Martin wurde im Jahr 316 nach Christus im heuti
gen Ungarn geboren! Die Eltern nannten ihn Marti- 
nus, das heißt Kriegsmann. Sein Vater war ein römis
cher Offizier; er wollte, daß aus seinem Martinus ein
mal ein guter und tapferer Soldat wird. Von Ungarn 
zog Martin mit seinen Eltern nach Italien in die Stadt 
Pavia (heute Padua). Mit 18 Jahren war Martin be
reits Offizier bei den Römern. Die Römer hatten zu 
dieser Zeit Gallien besetzt. Heute heißt dieses Land 
Frankreich. Und von dort wird über Martin eine Ge
schichte erzählt, die ihn so bekannt gemacht hat, daß 
wir heute noch an ihn denken und ein Fest feiern.

In der Stadt Tours teilte Martin seinen Reitermantel 
m it seinem Schwert in zwei gleichgroße Stücke und gab 
eine Hälfte einem frierenden Bettler am Wege. Für die
sen armen Menschen war es ein unglaubliches Erleb
nis, ein „Lichtblick“ in seinem sonst so trüben Leben.

Deshalb tragen bis heute die Kinder am Martinstag 
die Laternen durch die dunklen Straßen. Das Licht der 
Liebe Gottes ist warm und erleuchtet unser Leben.

W i r  s t a r t e n  m i t  e u c h  a m

9 . N o v e m b e r  u m  16  U h r

v o r  d e r  E v a n g e l i s c h e n  K i r c h e  a m  B é c s i  k a p u  t é r .

ABKEHR -  UMKEHR -  HEIMKEHR
Nein, sie gefallen uns nicht, Begriffe wie „Sünde“ 

und „Schuld“. Wir schieben sie gern zur Seite. Dabei 
spüren auch wir, daß die Welt aus dem Ruder läuft 
Kriege, Hunger, Unglücke, Trennungen, Drogen, all
tägliche Gewalt. Gott wollte uns Menschen anders. E: 
wird Zeit, daß wir zu ihm umkehren.

Aber manche Dinge können wir uns nicht selbe: 
sagen, wir müssen ab und an daran erinnert werden 
Wie am Buß-und Bettag: er bietet uns eine gute Ge 
legenheit, den verfahrenen Zustand dieser Welt zi 
bedenken und selbstkritisch in uns zu gehen. Wir kön 
nen uns au f den besinnen, der uns die Chance zun 
Neuanfang schenkt. Buße nennt man das, oder besse 
Umkehr. Damit ist keine traurige, verneinende A t 
kehr gemeint, sondern ein fröhlicher, hoffnungsvolle 
Aufbruch nach vom.

Als der verlorene Sohn die einladenden Lichte 
seines Vaterhauses vor sich sah, begann für ihn ei 
festlicher Bußtag: offene Türen, offene Arme, Buf: 
ist Heimkehr!

Wer sich auf den Weg zu Gott macht, der wird di 
Welt verändern können. Diese Verheißung liegt üb« 
dem Bußtag.

Hinrich C. G. Westph
Herzliche Einladung zum Gottesdienst am Buß-ut 

Bettag,
19: November 19 Uhr in der Kapelle, Táncsics 'M. 

28.

Veriaci má vecny zivot
Gal 3,7-14

ApoStol Pavel poloiil döraz na vieru, s osobou praot- 
ca Abraháma, ktor^ je pre Pavla vzorom veriaceho élo- 
veka. Viera bola Abrahámovou odpovecfou na zasMbe- 
nia, co mu Boh dal. Bolo to zasMbenie, kecT tento bol v 
stave, kecT prirodzenou cestou u i vlastne nemohol splo- 
dit’ potomkov. Abrahäm uveril v Boiie zasMbenie. Boh 
vyv^Sil Abraháma, kecT mu zapoőítal jeho vieru za spra- 
vodlivost’. Abrahám s döverou sa obrátil k Bohu. Táto 
dővera ho nesklamala, lebo kde Boh hovorí a koná, tarn 
padajú Mdské predpoklady a zákony.

Veriaci sú synmi Abrahámov^mi. Boh ospravedlftuje 
národy z viery. To je najvySSie blaho pre národy.

Kristus nás oslobodil od zlorecenstva zákona, ktoré 
padalo na vSetk^ch. Jeho smrt’ bola za nás. Je to smrt’ 
zástupná, ke<f JeziS Kristus preniesol na svojom tele to, 
£0 by éakalo hriesnika. JeiiSovo utrpenie bolo zástup- 
nym utrpením. JeiiSovo dielo sa vzt’ahuje na iidov aj na 
pohanov, na vSetk^ch. Kristus nás vykúpil. V Kristu sa 
rozSiruje platnost’ poiehnania na vSetky národy zeme. 
Poiehnanie, o ktoré tu ide, je vlastne zasMbením spásy 
skrze vieru. Bez viery nevie ho élovek prijat’.

Spravodliv^ zo svojej viery bude ü t’. Hospodin hfadí 
na vieru, dőveru, vemost’ a oddanost’ svojho Mdu. Zo 
svojej milosti ho zachraüuje. V tejto istote o spasení v 
JeíiSovi rozvíja apoStol ucenie o ospravedlnení z viery. 
Viera je vefk^m darom Ducha Svatého.

ApoStol viaie spasenie v^luéne na vieru. Ölovek mőie 
obstát’ pred Bohom len na základe svojej viery a nie na 
základe svojich skutkov. Viera získava spásu.

Pavlovo uöenie o ospravedlnení z viery, to bola jedna 
zo základnj'ch zásad reformácie. Duchovn^ odkaz apos
tola Pavla znie cez reformátorov aj dnes. Nespoliehame 
sa na svoju osobnú spravodlivost’. Oéakávame na Boiiu 
milost’ v nádeji, ie  nebudeme zahanbení.

VSetko závisí od toho, aby sme naSli pravú, spasitefnú 
vieru. Kaíd^ ölovek má vorakú svoju vieru. Jestvuje aj 
faloSná viera. Otázkou je, éi mám pravú vieru, ktorá ma 
zachráni pred peklom. Pravá, spasiteMá viera, je viera v 
JeiiSa, Syna iivého Boha.

Sú, ktorí hovoria: nemőiem vérit’, lebo nie som ná- 
boin^. Ketf JeiiS chodil po zemi, boli vermi náboiní 
Mdia. Boli to zákonníci, farizeji. Ti ukriíovali Syna Bo- 
iieho. A nenáboiní publikáni, ktorí sa venovali svojmu 
povolaniu, pretoíe museli bojovat’ o kaídodenny chlieb, 
títo naSli cestu k JeiiSovi, a verili v Neho. JeiiS nepriSiel, 
aby náboin^ch Mdí urobil eSte náboinejSími, ale priSiel 
preto, aby zachránil hrieSnikov pred peklom a urobil ich 
det’mi Boiími.

V Biblii je jeden otrasn^ príbeh. Na Olivovom vrchu 
sedí Pán JeiiS. Pred Ním mesto Jeruzalem, kde bol 
chrám. Vtedy JeiiS takto zvolal: .Jeruzalem, Jeruzalem, 
ako éasto som chcel zhromaidit’ tvojich synov, ako sliep- 
ka svoje kuriatka pod svoje krídla, ide nechceli ste. Teraz 
stojíte pred Boiím súdom. VaSe mesto bude spustoSené.”.

Kto chce iit’ bez Boha, ten aj mőíe. Boh sa nám ponú-
ka. My mőieme odmietnut’. Kto nechce toho Spasitefa,

ktorého Boh poslal, aby zachránil hrieSnikov, mőie Ho 
odmietnut’. U Boha niet donucovania. Boh nám skrze 
JeiiSa ponúka odpustenie hriechov a pokoj. Uver v Pána 
JeiiSa a budeS spaseny!

Nemá pravdu, kto tvrdí: Neviem vérit’. Öitaj Bibliu a 
potom si zloi ruky a povedz: „Pane, pomöi mi dospiet’ ku 
viere.” HTadaj spoloéenstvo s Mcfmi, ktorí tiei chcú byt’ 
krest’anmi. Niet osamelych pútnikov na ceste do neba.

Pán JeiiS ráz kázal a vefa Mdí Ho poöúvalo. Zrazu im 
povedal: „Takí, aki ste, nemőiete vojst’ do kráfovstva 
Boüeho, musíte sa znovuzrodit’!” V úzadí stálo pár 
muiov, a ti povedali: pocimé prec! A tak sa zrazu zaénel 
ten zástup drobit’. Mnohí utiekli, len ti dvanásti stáli eSte 
pri Nőm. JeiiS im povedal: aj vy mőiete odíst’. Ale tam 
stál Peter a odvetil: „Pane, ku komu pőjdeme? Sióvá 
veéného iivota máS, a my sme uverili a poznali, ze ty si 
Kristus, ten Syn iivého Boha.”.

Urob, ako prví uéeníci. Poéúvaj Ho. Öitaj o Nőm. Zi s 
Ním. Prameiíom viery je Biblia. Citat’ Bibliu je dőleiité 
ako jest’. Viera je sila, ktorá nesie. Ölovek dostáva nov^ 
stredobod vo svojom íivote a teSí sa z nebeskych bohat- 
stiev.

Cselovszky

Z Lutherovych myslienok
Na viere vSetko záleií, na tóm stojí cely krest’ansky 

íivot. Pre úu je fiié nie nemoiné a t’aiké. Preto kto veri, 
aj ked1 umrie, predsa bude iit’. Aj kecT je chudobn^, stane 
sa ráz bohatym, aj kecT je nemocn^, ozdravie.

Viera je taká vzneSená, íe  vSetko na éloveku robí 
dobr^m. Viera je uéitefkou. Viera sama premeüuje my- 
sef a vedie k správnemu poznaniu Boiej völe. Viera je 
poőiatkom vSetk^ch dobr^ch skutkov.

Jedine viera nás robí pred Bohom spravodliv^mi a 
svätymi. Kde je viera, tam musia z nej vyptyvat’ aj dobré 
skutky. Boh nechce mat’ len poslucháéov alebo reéníkov, 
ale nasledovníkov a öiniteTov totiz vo viere skrze lásku. 
Viera bez lásky nie je vierou.

Láska je ovocím, ktoré vy viera z viery a vSetko koná 
s radost’ou. Célé krest’anské ucenie a iivot sú zahmuté v 
tychto dvoch veciach, vo viere a láske, v nich je őlovek 
postaveny doprostred medzi Boha a svojho blíineho, ako 
prostriedok, nástroj, ktory zhora prijíma a dolu zase 
rozdáva. Je podobn^ nádobe éi rúre, cez ktorú neustále 
prúdit’ má prúd Boiích dobrodení na inych Mdí.

Kristus nechce, aby nikto nie nemal, ani peniaze, ani 
majetok. Je to Boií dar. Nemőieme byt’ vSetci zobrákmi, 
ale kaidy má si nadobudnút’ tofko, aby mai z éoho iit’ a 
pritom aj in^m mohol pomőct’.

Ölovek je pre prácu stvoren^, má pracovat’ a pritom 
musí vediet’, ie  ho iiví, ktosi iny ako jeho práca, totiz 
Boiie poiehnanie. Pracovat’ treba tak, akoby sme mali tu 
veéne iit’, a predsa stále pamätat’ na to, akoby sme v tejto 
hodine mali umriet’.

Preloül: J. Madarás

P a m ia tk a  z o s n u l y c h

Prvého novembra, alebo v posledn^ veéer cirkevného 
róka sa zhromaid’ujeme na cintorínoch a spomíname po- 
chovan^ch. Pamiatka zosnulych je preto pohTadom spät’. 
Myslíme na ich üvot, spomíname na spoluütie, na roz- 
hovory a skutky.

O smrti nehovoríme pred det’mi, aby sa nebáli. Pred 
starcami a nemocnymi zase preto, aby si nemysleli, ie 
im u i prajeme miesto v hrobe. Ale nad hrobom sme 
zajatí mySlienkami na smrt’, ktorá éaká kazdého z nás.

Sme súéast’ou prírody. Pozorujeme rast na jar a v lete. 
V jeseni aj najkrajSia kvetina uschne a hynie. Vieme, ie  
ráz aj my skloníme hlavu. Aj my sme pred onou cestou, 
ktorej sa mnohí bója, ale ktorá pre diet’a Boüe nie je 
straSná. Sme na ceste, práve preto svoj pohTad upierame 
vpred.'oéakávame svet veénosti.

Podfa Biblie smrt’ a hriech spolu súvisia. Smrt’ priSla 
na svet skrze Adamov hriech. Pre kaidého je smrt’ 
trestom za jeho hriech. Sme zodpovední. Ölovek sám 
vlastnymi silami sa nemőie vyslobodit’.

PoteSujeme sa slovom Pánovjhm. Krest’an nie len to vie, 
ie  smrt’ je vSeobecn^ fudsky osud, ale vieme a veríme aj 
to, ie  naSou jedinou záchranou je Kristus. Smrt’ je náS 
posledny nepriateT, ale Kristovo dielo zniéil smrt’. Lebo 
Kristova smrt’ bola za nás. Boh konal v Kristu so svetom. 
Kristus má teraz klúée smrti, takze On mőie byt’ pomen- 
ovan^ „prvoroden^ z mrtvych”. Tak sa nám smrt’ mőie 
ukazovat’ ako spánok, z ktorého nás Pán prebudí k nové- 
mu zivotu, kde nebude bolesti, chorőb a trápení. A to nie 
je klamná útecha. Pre mnoh^ch by to bolo jednoduchSie, 
keby niekto z mítvych priSiel svédéit’ o t^chto veciach.

Vzkrieseny Pán mőie nám svédeit’ o tóm, co je sím 
a éo nasleduje po nej. On preto umrel, aby sme boli v 
kúpení z nasich hriechov. On preSiel zo smrti do iivo 
nám jasne hovorí: „Kto poéúva moje slovo a veri Ton 
ktory ma poslal, má vecn^ üvot a nejde na súd, ; 
presiel zo smrti do üvota” (Jn 5,24).

Tu sa nám objasnia dve tajnosti. Kto má vieru v srd 
toho neéaká odsúdenie. Tak pre veriaceho smrt’ je 1 
prechodná stanica, za ktorou nasleduje iivot vo vecni 
ti, iivot so Vzkriesenym.

PohTad na smrt’ nie je tu na to, aby naplnil nás I 
zármutkom. Vieme, ie  jestvuje vyslobodenie u nás 
Pána. Preto, ked1 vidíme svoju slabost’ a pominut 
nőst’, a vidíme, ie  élovek jeden za druh^m umie 
vedzme, ie  z Jeho moci a slávy, z Jeho dobroty a i 
losti ide nám sila, ktorá aj v den pamiatky zosnubj 
nás vie naplnit’ chválospevami na Hospodina. Hős] 
din v Kristu odpustil nám naSe hriechy. Tym prés 
dővod k smrti veénej. V Kristu mámé istotu odpuste 
hriechov a tak aj istotu premoienia smrti. Nie sme v 
pod mocou smrti, lebo v Kristu je náS iivot isty. Veri 
u i má vít’azstvo. Preto veríme v tela z mrtvych vzkt 
senie a v üvot veén^.

O smrti nepíSeme na to, aby sme sa jej báli, ale : 
sme vyuiili üvot k dobrému kym je éas.

Daj sa poteSit’, aby si mohol vyznávat’ spolu so ; 
mistom: „Keby som kráéal hoci temnym údolím, ne 
jím sa zlého, lebo Ty si so mnou, Tvoj prút a Tvoja j 
ica ma pötesujú” (Zalm 23,4).

Q

Samuel Dauszky
KU DREVU KRIZA IDEM

Ku drevu kríza idem, 
bo inde nájst’ nem őiem  
upokojenie duSe; 
a tam  sa v piáéi pokloním, 
z t’archy hriechov oslobodím, 
kde trpí Jeho srdee.

Ten Baránok je  JeiiS 
ako sa dostal na k ríi?
Preéo Jeho tiekla krv?
Za miia On trpel bolesti, 
za moje hriechy, neresti 
spásy veénej mocny prúd.

Ja som tú smrt’ zaslúiil, 
vecf ja  som sa previnil, 
mne patrila chm úm a noc.
A mfta JeiiS, pastier dobry,

s O tcom  nebeskym  udobrí 
vykúpi m a Jeho moc.

Divná láska nebeská!
Jej úéinok nemeSká: 
srdee na svet zabudne!
Len na Teba, Pane, hfadím, 
za m ilost’ m nohú Ti vdaéím  
zmiznú spáry záludné.

A tak kráéam  za Tebou 
idúc cestou k ríiovou  
pokoj mi je  odmenou.
Láska k Tebe m a pripája 
kto sa v boji s Tebou spája, 
ide cestou vít’aznou.

Z  madarciny prelozil: Ján AndráSil 
Ék: 208
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Királyok Királya és urak Ura. Övé egyedül a hal

hatatlanság, övé a tisztelet és az örökkévaló hatalom. 
lTim 6,15-16

VASÁRNAP Az apostolok így szóltak az Úrhoz: 
„Növeld hitünket!” Lk 17,5 (Ézs 42,3; Zsolt 33,13-22; 
Mt 22,15-22; Fii 3,17-21; Zsolt 33) Együtt kérhetjük, 
Urunk növeld a hitünket! Kéijük, mert vagy fogyatko
zik vagy kételkedővé válik, de mindenképpen megerő
sítésre szorul hitünk. Jézus a hit erejére mutat rá, „ha 
mustármagnyi hitetek volna”... Miért a kérés ha ez a 
mérték ilyen erőt képvisel? Egyrészt, mert a kísértő 
éppen hitünkben akar „fogyatékossá” tenni, hogy hatá
sa alá kerülve sebezhetőkké váljunk. Másrészt, hogy 
mindig tisztában legyünk az Istenbe vetett hit erejével. 
„Légy velünk hűségeddel megtartó Úristen, adj erőt, 
hogy megálljunk mindvégig a hitben!”

HÉTFŐ Krisztus nem bakok és bikák vérével, hanem a 
tulajdon vérével ment be egyszer s mindenkorra a szen
télybe, és örök váltságot szerzett. Zsid 9,12 (Ézs 53,5; 
Róm 13,1-7; Dán 3,1-30) A szövetség beteljesedett Isten 
és ember között. Krisztus egyszer s mindenkorra örök 
váltságot szerzett. Nincs szükség áldozatbemutatásra Is
ten tetszésének elnyeréséért, nincs szükség Isten „atlétá
jaként” aszkézisre, hiszen egyedül Krisztus révén, a vált- 
ságért melyet szerzett, vallhatjuk a szentek közösségét.

KEDD A reménység pedig nem szégyenít meg, mert 
szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott 
Szentlélek által. Róm 5,5 (Zsolt 32,10; Ézs 7,1-9; Dán

15,1-30) Aki hisz a feltámadásban, az reménnyel él, azt 
Isten átjárja szeretetével. Életünk során különböző 
|  utakon tétetünk próbára, válunk kipróbálná. Lelki tu-

Isakodásokkal élünk és ez nem jelent mást, mint a hit 
harcát. Segítségképpen a hit harcára állhat előttünk 
Ábrahám története. Isten ígérete ma is, hogy minden 
I küzdelem és nyomorúság ellenére nem hagy el. A ki- 

Jpróbáltság reménységet munkál és ez nem szégyenít 
I meg, hanem azt az ígéretet hordozza, hogy Isten az ő 
I Szentlelke által van jelen életünkben.

SZERDA Jézus így szólt: „Nekem adatott minden ha
talom mennyen és földön.” Mt 28,18 (lMóz 46,3-1;

L NAPRA ------ -
lKor 3,16-23; Dán 6,1-29) Emberi viszonylatban a ha
talom egyben lehetőség, hogy élnek vagy visszaélnek 
vele, legyen az természet feletti vagy emberek feletti 
hatalom. Nem mindig a hatalommal való élést, hanem 
éppen az ellenkezőjét tapasztaljuk, érezzük. Az emberi 
hatalom szemben a jézusi hatalommal minden esetben 
véges, időben és térben egyaránt. Jézus tanítson ben
nünket, hogy a ránk bízott „hatalommal” élni tudjunk, 
mindig lássuk az Ő mindenek feletti hatalmát, mely 
képes volt legyőzni a gonoszt és a halált. Vele mi is 
győztesek lehetünk.

CSÜTÖRTÖK A tanítványok pedig megrettenve és 
csodálkozva így szóltak egymáshoz: „Hát ki ez, hogy a 
szeleknek és a vizeknek is parancsol, és azok engedel
meskednek neki? ” Lk 8,25 (Zsolt 104,4; lSám 5,1—5; 
Dán 7,1-14) Ha még nem tettük fel a kérdést, nem késő 
megtenni. Hát ki ez? Személyesebben feltéve, ki vagy 
nekem? Az Ige és a Lélek munkája a választ is megad
ja. A sok isteni jelenség mellett a személyes megváltó 

JJrunkra találhatunk, alá megszólítottá akar tenni, hogy 
tanítványai legyünk.

PÉNTEK Valóban nagy a kegyességnek a titka; aki 
megjelent testben, igaznak bizonyult lélekben, megje
lent az angyaloknak, hirdették a pogányok között, hit
tek benne a világon, felvitetett dicsőségben. lTim 3,16 
(Dán 2,22; Ám 7,10—17; Dán 7,15-28) Ezen az alapon 
áll az elhívottak közössége, az egyház. Jézus jelent egy
felől alapot, másfelől pedig azt akarja, hogy erre az 
alapra építsünk. Mikor felvitetett dicsőségben, áldásra 
emelte kezét. Ami rá épül, azt áldása kíséri.

SZOMBAT Jézus így válaszolt a farizeusoknak és írás
tudóknak: „Nem az egészségeseknek van szükségük 
orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy 
az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket megtérésre.” 
Lk 5,31-32 (lPt 2,11-17; Dán 12,1-13; Jer 30,12-17) 
Mennyi „betegségről” tudunk, és mellettük milyen 
hosszú lappangási időkről. Isten jól látja, mennyire 
vagyunk egészségesek és velünk is meg akarja láttatni. 
Ahogy Isten örül minden egyes bűnös megtérésén, mi is 
tudjunk örvendeni ennek.

Albert G ábor

Félek, hogy nagyon belekeveredem
Mielőtt útra kelünk valahová, jól 

tesszük, ha felkészülünk. Felmérjük 
a veszélyeket és az utazás örömeit 
és aztán mérlegelünk. Jól van ez így. 
Csak akkor van baj, ha alaptalan fé
lelmek, vészmadarak pletykái, rém
hírei elveszik a kedvünket az uta
zástól, ami pedig nagyon szép lett 
volna.

Amikor tétován a biblia után 
nyúlsz és már-már rábízod magad 
Istenre, mérlegelni kezdesz: -  Azt 
mondják, nagyon jó Istenben bízni, 
hinni az Ő szereltében, erejében. 
De mi lesz, ha... És jönnek a félel
mek. Az egyik ilyen félelem, amely 
megkörnyékez: mi lesz, ha elveszí
tem az egyéniségemet? A hívők 
olyan egyformák. Én nem akarok 
olyan lenni.

Amikor Isten magához von téged 
és gyermekeként elhív, nem soro
zatgyártást végez. Az igazi kerami
kus művésznek nincs két egyforma 
figurája. Mindegyiket különös 
gonddal, odafigyeléssel veszi keze
lésbe, úgy munkálkodik rajta, hogy

véletlenül se lehessen összekeverni 
a többivel. Amikor Isten kezébe ve
szi életedet, nem egy meglévő sab
lonhoz igazít, hanem előhozza éle
tednek azokat a színeit, adottságait, 
amelyek csak rád jellemzőek. Nem 
leszel egyforma senkivel. Azt hi
szem, azok a hívők egyformák, akik 
nem vették a fáradságot, hogy Isten 
egyéni tervrajzához igazodjanak, 
hanem az egyszerűbb utat választot
ták: egymásra akartak hasonlítani.

A másik félelem, amely az út kez
detén reánk tör: mi lesz, ha elveszí
tem barátaimat? Ez a veszély fenn
áll. Isten fonnál téged és ez az új 
modell talán nem tetszik régi kör
nyezetednek. Még valószínűbb 
azonban, hogy te leszel az útjelző a 
többiek számára Jézushoz. Ők is ke
resik már régóta, csak sosem mer
ték bevallani. Titokban tartják bol
dogtalanságukat, életük értelmet
lenségét. Az a magabiztosság, kö
zömbösség, amit látsz rajtuk, na
gyon törékeny. Alig várják, hogy Jé
zus közelítsen az életükhöz. Milyen

megtiszteltetés számodra, hogy a 
Mester éppen téged jelölt ki erre!

És még egy félelem, amit így le
het megfogalmazni: mi lesz, ha túl
ságosan belekeveredem? Szeretek 
templomba járni, néha a Bibliát is 
kezembe veszem, sosem alszom el 
esti imádság nélkül, de ennyi nekem 
elég is.

Erről az a tapasztalatom, hogy 
semmi nem olyan fárasztó, mint egy 
kicsit vallásosnak lenni. Vagy legyek 
teljesen hitetlen, vagy legyek teljesen 
Jézusé. Amikor félsz, hogy nagyon 
belekeveredsz, gondolj arra, hogy 
annak a dolgába keveredsz bele, 
aki mindenkinél jobban szerét' té
ged. Ő nem félt a te ügyeidbe bele
keveredni egészen odáig, hogy 
meghalt érted a kereszten. Minden 
bűnödbe úgy belekeveredett, hogy 
magára vállalta. Halld meg az igét, 
amit a Biblia mond erről:

Aki meg akarja tartani az életét, az 
elveszíti azt. Alá elveszíti az életét 
énértem, az megtalálja azt. Csak ak
kor találod meg életed igazi értelmét, 
ha nem félsz egészen belekeveredni 
Jézus követésébe.

Bálint  Józsefné

Ismeretlen ismerős
Tizenhat éves amerikai fiú indult 

félreeső szülőhelyéről a többet ígé
rő nagyvilágba. Egy szatyorba bele
fért, amit otthon magáénak tudha
tott. Szakmai útravalója is csak a 
szappanfőzés volt, amit addigra el
sajátított. Útjában New York felé 
megismerkedett egy folyami hajós- 
kapitánnyal, aki hívő keresztyén 
volt, és bizalmat ébresztett benne. 
Elmondta neki történetét, és taná
csot kért tőle jövőjére vonatkozó
lag. A kapitány úgy vélekedett, hogy 
New Yorkban valaki vezető szap
pangyáros lesz. Lehet, hogy te, vagy 
másvalaki. Én nagyon kívánom -  
mondta a kapitány -, hogy te légy 
az! Add a szívedet Jézusnak, helyez
kedj el a szakmában, végezz becsü
letes munkát, s minden megkeresett

dollárból add meg Istennek, ami őt 
illeti. Letérdeltek a hajón, a kapi
tány imádkozott, és Isten áldását 
kérte utasára.

William Colgate -  ő volt a pályakez
dő szappanfőző -  megfogadta a taná
csot: szívét Jézusnak adta, s a főváros
ba érve munkát vállalt az első szap
pangyárban, amelyet talált. Becsüle
tesen dolgozott. Jó szappant készített, 
és keresetéből is minden 10. dollárt 
Isten ügyére adott.

Munkahelyi megbecsültetése és 
előrehaladása viszonylag gyorsan nö
vekedett. Az előbbi munkásból ké
sőbb részvényes, végül is New York 
legnagyobb szappangyárának tulaj
donosa lett. A Colgate-Palmolive- 
Peat nálunk is ismert nagy vállalko
zás. Naponként láthatjuk televízióban

a Colgate-fogkrém hirdetését, és vá
sárolhatjuk boltjainkban termékeit 

Ezért mondhattam ismerősnek. 
Viszopt azt sem akartam, hogy bizo
nyos vonatkozásban -  számunkra 
különösen is nem mellékes vonat
kozásban -  ismeretlen maradjon. 
Colgate eleinte keresetének tizedét, 
majd huszadát, harmincadét, negy
venedét, ötvenedét áldozta az Ur 
munkájára. Középkoráig eljutva a 
nagy vállalat egész nyereségét Isten
nek áldozta, s csak annyit használt 
belőle magára, amennyi életszük
séglete biztosítására szükséges volt.

Nem árt, ha erről is tudunk, ami
kor gyártmányát vásároljuk és hasz
náljuk.

Uuras Saaraivaara nyomán 
Csepregi Béla

Olvasói levél A
az Evangélikus Elet számára

Iskolai könyvtárunk olvasótermének polcán -  mint máskor, 
most is -  megjelent a „Keresztény Igazság” c. folyóirat legújabb 
száma (1997/35). A  „Reform áció ünnepének” közeledtével kü
lönösen vonzónak tűnik egy írás címe az 5. oldalon: „Felhívás 
imádkozásra egyházunkért október 31-én”.

Az egyoldalas írás elolvasása után döbbenten tettem  le a  la
pot. A  „Szerkesztőség” által jegyzett cikk egy felhívással zárul, 
hogy „adják tovább ismerőseik körében”. Nehezen tudnék jó 
szívvel eleget tenni ennek a felhívásnak. Sem mint egyháztag, s 
főleg nem, m int egyik gimnázium unk igazgatója. A  cikkben leírt 
diagnózis a teljes kilátástalanság vízióját vetíti az olvasó (így 
diákjaink) elé. „Egyházunk válságos helyzetben van”. Ezzel a la- 
konikus m ondattal indítanak a  szerzők, majd csupán deklará
ciók, kinyüatkoztatások révén az igazoló argumentumok teljes 
mellőzésével szinte m indent megtagadnak mai egyházunkban.

Helyzetértékelésük szerint hamis az egyház Krisztus-képe, s 
ezért hamis az emberképe is. Tévtanítások hangzanak el, s  eb
ben nem  jelentenek kivételt hittankönyveink sem. Nincs igazán 
legitim lelkész, sem öreg, sem fiatal. A  zsinati törvény íro tt ma- 
laszttá válik. Ism eretlen a pénzügyi, gazdálkodási fegyelem. 
Hiányzik a  lelkipásztori lelkűiét. Erkölcsi és etikai értelem ben 
súlyosan elmarasztalást érdem lő egyházi vezetők kerülnek -  
névtelen -  megjelenítésre a cikkben.

N em  sorolom tovább a  Felhívás szerzői által aposztrofált, s

egészében egy állításukban sem megalapozott vádakat. Követ
keztetésük egyszerű. Elérkezett a  végítélet órája, itt már csak az 
imádság segít.

Tisztelt Szerkesztőség! Szeretném emlékeztetni Önöket arra, 
hogy az ima, s főleg október 31-én -  nem erre való. A  reform á
ció szellemisége nem azt sugallja, hogy már minden rossz, nincs 
más kiút, csak az ima. Idézhetném a Szentírást, magát Luthert 
is, de maradván a hétköznapoknál, csak egy gondolatkísérletre 
hívom a szerkesztőség tagjait.

Képzeljék írásukat egy evangélikus gimnáziumi tanuló kezé
be. M ire fog gondolni az olvasó, az a fiatal lány vagy fiú, aki 
Önöktől tudja meg, hogy „gyülekezetromboló” közösségben él.

Tisztelt Szerkesztőség! Meghívom Ö nöket -  jó  szívvel, testvé
ri szívvel hívom Önöket iskolánkba egy disputára. Tbgyük helyé
re  a dolgokat. Fiatalságunk -  diákjaink megérdemlik az őszinte 
szót. Értelmesek és okosak. Tiszta szívűek és nyíltak -  de ne fe
ledjék - ,  kíméletlenül igazságosak.

Ők semmiképp sem -  de én sem -  fogadják el az Önök egy
házképét, m ert mást (is) tapasztalnak, s ezt nem  szabad tőlük el
venni. S akkor talán közösen is imádkozhatunk.
Békéscsaba, 1997. október 18.

Dr. Nánai László 
a Békéscsabai Evangélikus Gimnázium igazgatója

(Lapzártakor érkezett)

KÉT VILÁG POLGÁRAI VAGYUNK
jLlThessz 5,12-15

A Jézus halála és feltámadása 
(után alakult gyülekezetek helyzete 
I különleges volt: az ő idejükben, 
I minden napra várták a parúziát, 
I Krisztus dicsőségben való eljöve- 
I telét. Ezért figyelmük és gondol- 
(kodásuk beszűkült, csak arra tud- 
tak gondolni, mikor lesz Jézus el- 
jövetelének időpontja. Nem fog- 
lalkoztak munkájukkal, egymással, 

(energiáikat a várakozásra össz- 
jj pontosították. Ezért figyelmezteti 
! Pál apostol a thesszalonikai gyüle
kezetét az 5. fejezet elején: ne ku- 
tássák az időpontokat és az alkal- 

i ma kát, mert azokat nem lehet előre 
j tudni, az Úr napja úgy jön el, mint 
| éjjel a tolvaj, vagyis amikor senki se 
| várná. A  keresztyéneknek nem az 
j időt kell számolgatni, hanem úgy 
I kell élniük, hogy felkészültek legye
inek, bármelyik pillanatban jön is el 
j Jézus Krisztus. A felkészülés pedig 
nem azt jelenti, hogy nem csinál- 

| nak mást, mint várnak. Pál így fo
galmaz: „Mi azonban, akik a nap- 
pal fiai vagyunk, legyünk józanok, 
vegyük magunkra a hit és a szeretet 
páncélját, és mint sisakot, az üdvös- 
ségreménységét... Vigasztaljátokte- 

| hát egymást, és építse egyik a mási- 
I  kát, ahogyan teszitek is. ” (5,8-9)

Nem szabad megfeledkeznünk 
arról, hogy két világ polgáraiként 
éljük földi életünket. Reménysé
günk szerint Isten országának is 
elhívott polgárai vagyunk, de an
nak a világnak is tagjai vagyunk, 
amelyben mindennapjainkat éljük 
-  ezt sem szabad figyelmen kívül 
hagyni, mondván: az úgyis elmúlik, 
mi inkább csak az eljövendőt fi
gyeljük és várjuk!

Két világ polgárai vagyunk. Az 
egyik állampolgárság kötelez min
ket arra, hogy a másiknak is fele
lősséggel tartozunk. Ezt akkor na
gyon nehéz megtartani, ha a kör
nyezetünk nem ugyanúgy gondol
kodik, mint mi. H a a hívő keresz
tyén embert nemhívők veszik kö
rül, akik vagy nem foglalkoznak az 
ő hitével, vagy akár ki is gúnyolják 
amiatt. Az lenne a legegyszerűbb 
és legkényelmesebb, ha a hívő em
berfalat emelne maga elé, hogy ne 
is kelljen látnia a többieket. Ám 
Isten éppen arra figyelmeztet,

hogy felelősek vagyunk mindenki
ért: akár hívők, akár nem, testvé
reink ők is. Nem fordíthatjuk el 
róluk a tekintetünket, segítenünk 
kell őket: inteni a tétlenkedőket, 
biztatni a bátortalanokat, felkarol
ni az erőtleneket, és mindenkihez 
türelmesnek lenni.

Miért kell erre figyelmeztetni az 
embert? Mert van egy örök embe
ri tulajdonság: ha valaki rosszat 
tesz velünk, az első felindultsá- 
gunk arra késztet, hogy visszaad
juk neki a rosszat. Ez a „szemet 
szemért, fogat fogért” elve az em
beri kapcsolatokban. Ám Jézus új 
alapokra helyezte az emberek kö

zö tti viszonyt: „Hallottátok, hogy 
megmondatott: szemet szemért, fo 
gat fogért. Én pedig azt mondom  
nektek, hogy ne szálljatok szembe a 
gonosszal, hanem annak, aki arcul 
üt jobb felől, tartsd oda a másik ar
codat is.” (Mt 5,38-39) S talán 
mindannyian tudjuk, milyen nehéz 
megtartani ezt, óriási önuralom 
kell ahhoz, hogy ne akarjon az em
ber bosszút állni azon, aki rosszat 
tett velünk. De Jézus, aki példát 
mutatott nekünk ebben is, erőt is 
ad ahhoz, hogy emberi kapcsolata
inkat a szeretet irányítsa, hogy 
azok a felebaráti szereteten ala
puljanak. Mert Krisztus áldozata 
kötelez minket, hogy evilág polgá
raiként is mint Isten gyermekei él
jünk.

Sánta Anikó 

IMÁDKOZZUNK!
Szerető Istenünk! Add nekünk Szent- 
lelkedet, hogy világosan lássuk felada
tainkat, komolyan vegyük hivatásun
kat, megbecsüljük a ránk bízott örök
ség gazdagságát, és mély hálával tölt
se be szívünket szereteted ereje. Kész
tess bennünket az igazság elfogadásá
ra, ne úgy, amint mi képzeljük, hanem 
am int azt megvilágosítod számunkra. 
Nyisd ki a világosság kapuját, ismer
tesd meg velünk szereteted jó  rendjét, 
és engedd érvényre ju tn i közöttünk. 
Ámen.

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELE
TET KÖZVETÍT az MTV a TV1 csa
tornáján november 2-án, vasárnap de. 
11 órakor Soltvadkertről az evangéli
kus templomból. Igét hirdet Káposzta 
Lqjos esperes-püspökhelyettes.

MEGJELENT!!! MEGJELENT!!!
REMÉNYIK SÁNDOR 

ÖSSZES VERSEI 
reprint kötete 

a Sújtóosztály kiadásában. 
Ára: 1290,-Ft

Karácsonyi ajándékozásra kiválóan 
alkalmas!

PÓSFAY GYÖRGY:
„A FÖLDÖN ÉLŐ EGÉSZ 

EGYHÁZ”
Ára: 680,- Ft

NAGYCSERKESZ 
November 2-án, vasárnap du. fél 3 

órakor ünnepi istentiszteleten D. Sze- 
bik Imre püspök felszenteli a gyüleke
zet új templomát. Minden érdeklődőt 
szeretettel vár a Gyülekezet.

BUDAHEGYVIDÉK 
Evangélizáció lesz a gyülekezetben 

november 7-én, pénteken és november 
8-án, szombaton este fél 7 órakor. Be
fejezése november 9-én, vasárnap de., 
a 11 órai istentiszteleten. Igét hirdet: 
Zászkaliczky Pál a Teológus Otthon 
igazgatója. Mindenkit szeretettel vár
nak.

Ökumenikus esték lesznek a Farkas
réten, a közös evangélikus-református 
templomban (XII., Németvölgyi út 
138.) minden hónap második hétfőjén 
este fél 7 órakor. Legközelebb novem
ber 10-én, „Rejtett egységünk a Krisz
tusban, egyházaink közös hitbeli látása 
és tanítása” címmel dr. Hafenscher 
Károly tart előadást megbeszéléssel. 
Az érdeklődőket szeretettel várják.

KELENFÖLD
Dr. Németh Ödön igazgató-főorvos 

halálának 21. évfordulóján, október
31-én, Jutási Angelika és Nagy Dorottya 
kapta meg az áldott emlékű kelenföldi 
presbiter emlékét megörökítő alapít
vány évi kamatát.

KELENFÖLD -  november 8-án, 
szombat du. 1/2 6 órakor szeretetven- 
dégség keretében LAZAR ERVIN író
val beszélgetnek. Közreműködik: Al
földi Kati.

Az Evangélikusok Közössége az 
Evangéliumért (EKE) bibliaiskolai 
hétvégét rendez Piliscsabán, a Béthel

otthonban november 21-23. között. Az 
együttlét pénteken du. 6-kor kezdődik, 
költsége: 1600,- Ft. Jelentkezési cím: 
Széli Réka, 1195 Budapest, Nagy Sán
dor u. 41. Visszajelzést küldünk.

Az MPKE november 4-én, kedden 
du. 5 órakor összejövetelt tart, melyen 
Regéczy-Nagy László tart előadást 
„ítél-e a történelem?” címmel. Ezzel 
az alkalommal 1956 forradalmáról és 
szabadságharcáról emlékezünk. Az 
előadás helye az OMIKK-klub. (Vm., 
Múzeum u. 17.)

HIBAIGAZÍTÁS
Lapunk előző számát tévesen 28. 

számnak jelezték. A helyes szám: 43. 
Elnézést kérünk.

A Fébé Diakonissza Egyesület teljes állá
sú takarítónőt keres anyaházába (1021 Bu
dapest, Hűvösvölgyi út 193.) Jelentkezni le
het Madocsai Miklós címén, 1015 Budapest, 
Ostrom u. 15.

MESTERMŰ
A DIGITÁLIS ORGONÁK KÖZÖTT

J O H A N N U S

Mesterség fink „titkai” :
-csak a valódi sípok hangjához mérhető 

hangminőség
-egyedülálló megbízhatóság 

-intonálhatóság a helyszín akusztikája és a 
felhasználó ízlése szerint 
•páratlan típusválaszték 

•templomi kiépítettségfi hangsugárzás a 
legkisebb modelleknél is 

-ellenőrizhető, felkereshető hazai referenciák 
. -egyedi szolgáltatások, ingyenes akusztikai 

felmérés 
•5 éves garancia

-kedvező árak és fizetési feltételek 
Várjuk érdeklődőinket a holland Johannus 
Orgonagyár magyarországi képviseletén: 

SPEED-EX K it
1056 Budapest Irányi u. 17.1IL 1.
Tel/fax: 118-076« vagy 118-0191

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1997. november 2.
L, Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Kőháti Dó

ra; de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; de. 
11. (úrv.) Hafenscher Károly; du. 6. dr. 
Zsigmondy Árpád; n ., Modor! u. 6. de. fél 
10. Csizmazia Sándor; Pesthídegkút, II., Ör
dögárok u. 9. de. fél 11. Rihay Szabolcs; Bé
kásmegyer, Hl., Víziorgona u. 1. de. fél 9. 
Donáth László; Csillaghegy, III., Mátyás kir. 
u. 31. de. 10. Donáth László; Óbuda, III., 
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. 9. (úrv.) családi ifi. 
Cselovszky Ferenc; de. 11. (úrv.) Zászka
liczky Péter, du. 6. Gerőfi Gyuláné; VII., Vá
rosligeti fasor 17. de. 11. (úrv.) dr. Harmati 
Béla; du. 6. Muntag Andorné; VIII., Üllői út 
24. de. fél 11. Kertész Géza; VIII., Rákóczi 
út 57/b. de. 9. (szlovák) Cselovszky Ferenc; 
M ű., Karácsony S. u. 31-33. de. 9. Kertész 
Géza; Vili., Vajda P. u. 33. de. fél 10. Bolla 
Árpád; IX., Thaly Kálmán u. 28. de. 11. dr. 
Rédey Pál; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. 
fél 11. Bolla Árpád; X., Kerepesi út 69. de. 8. 
íamasy la más; Kelenföld, XI., Bocskai út 
10. de. 8. (úrv.) Szeverényi János; de. fél 10. 
(családi) Joób Máté; de. 11. (úrv.) Szeve
rényi János; du. 6. (vespera) Rőzse István; 
XI., Németvölgyi út 138. de. 9. Rözse István; 
Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de.
9. Hafenscher Károly; BudahegyWdék, XII., 
Ihrcsay V. u. 11. de. 9. (úrv.) Holecska Anikó 
(szuppl.); de. 11. (úrv.) Holecska Anikó 
(szuppl.); du. fél 7. Bácskai Károly, XIII., 
Kassák L. u. 22. de. 10. ifi. Kendeh György; 
XIII., Frangepán u. 43. de. fél 9. ifi. Kendeh 
György; XIV, Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) 
Támásy Tamás; XIV, Gyarmat u. 14. de. fél
10. Thmásy Tamás; Pestújhely, XV, Tfemplom 
tér de. 10. Sánta Anikó; Rákospalota, XV, 
Régi Fóti út 73. (Nagytemplom) de. 10. 
Veperdi Zoltán; Rákosszentmihály, XVI., 
Hősök tere 11. de. 10. dr. Kamer Ágoston; 
Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. fél 11. 
Blatniczky János; Mátyásföld, XVI., Prod ám 
u. 24. de. 9. Blatniczky János; Rákoshegy, 
XVII., Tessedik tér de. 9. (úrv.) Péter Attila; 
Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. Kósa 
László; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. 
de. fél 11. (úrv.) Péter Attila; Rákosliget,
XVII. , Gózon Gy. u. de. 11. (úrv.) Kósa Lász
ló; Festszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. 
de. 10. Havasi Kálmán; Pestszentimre,
XVIII. , Rákóczi út 83. (ref. templom) de. há
romnegyed 8. Havasi Kálmán; Kispest,
XIX. , Templom tér 1. de. 10. Széli Bulcsú; 
Kispest, 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. Brebovszky Gyula; 
Budaörs (ref. imaház) de. 9. Endreffy Géza; 
Törökbálint (ref. templom) du. 3. Endreffy 
Géza. Budakeszi de. fél 9. Bácskai Károly.

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 
23. VASÁRNAP a liturgikus szín: zöld. 
A délelőtti istentisztelet oltári igéje: 
Mt 13,31-33; az igehirdetés alapigéje: 
IThess 5,12-15. HETI ÉNEKEK: 461, 
44.

„ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK!” cím
mel evangélikus félóra lesz a Kossuth 
Rádióban november 3-án, hétfőn 
13 JO-kor. Előtte evangélikus korális- 
mertetés lesz 13.20-kor.

20-30-as évekből festményeket vásárol
nék. 315-5015.

Rózsák, gyümölcsfák, örökzöldek. Vidéki 
megrendeléseket postán, pontosan teljesítjük. 

Kérje díjmentes katalógusunkat!
Szálkái kertészet, Budapest, Pf. 5. Ibi.: 206- 

1368. Személyes árusítás: Budapest ü l., Zsófia 
u. 16.

Toronyóra-készítés, felújítás! Harangjá
ték-, haranglengető- és vezérlőóra-készítés. 
85 év tapasztalata és vüágszínvonalú elekt
ronika. Ötéves garanciával.

Óragyártó üzem: Konkoly Józsefi 1102 
Budapest, Állomás u. 14. I t l /F k x  260-7065, 
06 (30) 492-915.

GOMBOS LAJOS 
aranykoszorús harangöntő mester

2162 öibottyán, 
Rákóczi út 119. Pf. 3. 
Tklefon: 06/28-360-175 
Budapesti iroda: 
Xm.,Jász u.óO/B 
Telefon; 3304394

E v a n g é lik u s
É le t

A Magyarországi 
Evangélikus Egyház hetilapja 
Felelős szerkesztő 
és kiadó: TÓTH-SZÖLLŐS MIHÁLY 
Szerkesztőség és kiadóhivatal 
1085 Budapest, Üllői út 24. 
Telefon/fax: 117-5478; 117-1108 
Árusítja a Kiadóhivatal és a 
Magyar Posta RT.
Index: 25 211 ISSN 0133-1302
Szedés;
Fényszedő Központ Kft.
(970044/20)
Nyomás: rotációs ofszetnyomás 
720 043 Petőfi Nyomda RT, 
Kecskemét 
Felelős vezető:
SZABÄDOS TIBOR mb. vezérigazgató

Előfizethető az Evangélikus Élet 
Kiadóhivatalban közvetlenül vagy 
postautalványon.
Előfizetési dij belföldön: 
fél évre 1040 Ft, egész évre 2080 Ft 
Előfizetési díj külföldön: 
szomszédos országokban: egész 
évre 4500 Ft (postázással együtt), 
más országokban (nyugaton): 
egész évre 45 USD (68 DEM) 
légipostával: 66 USD (99 DEM) 
Csekkszámlaszám: 
11708001-20204127 
Beküldött kéziratokat nem őrzünk 
meg és nem adunk visszal
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J ézu s igazságát tanítani é s  megváltani, J ézu s Krisztus 

feltétlen szere te téve l szeretn i - e z  a kesken y út. 

Hinni J ézu s ígéretében , h o g y  követői öröklik a fö ldet 

- e z  a kesken y  út. Látni é s  m egism erni g y e n g e sé g é 

ben  é s  nyom orúságában a m ásik em bert, d e  e l nem  

ítélni, a z  öröm hírt m indenképpen  továbbítani neki -

e z  a kesken y út.

Bonhoeffer

“  A TARTALOMBÓL “
A MOHÁCSI GYÜLEKEZET 

HARMADIK SZÜLETÉSNAPJA

EGY ESKÜVŐ ÜZENETE

SAJTÓKÖZLEMÉNY A MAGYAR 
ÖKUMENIKUS SZERETETSZOLGÁLAT 

ELRABOLT MUNKATÁRSAIRÓL

„HIRDESSÉTEK... 
MINDEN TEREMTMÉNYNEK!”

-  Gáncs Péter beiktatása a Deák téren -
Október 18-án, szombaton, ezen a hűvös, napfé

nyes őszi délelőttön 3/4 10 felé már igencsak gondo
san kellett körülnézni ahhoz, hogy szabad ülőhelyet 
találjunk a Deák téri templomban. Az ez évi Országos 
Evangélizációra érkező hívek a gyülekezés, várakozás 
perceit énektanulással töltötték. „Jézust hallgassá
tok!” -  a kétnapos program nyitó istentiszteletének 
keretében került sor Gáncs Péter nagytarcsai lelkész 
új tisztségébe való beiktatására.

A  misszió, a tanúságtétel, a Jézushoz vezetés min
den felelős keresztény ember feladata: lelkészeké és 
laikusoké egyaránt. Egyházunk nemrég befejeződött 
zsinatán úgy határozott, törvényt alkot „országos 
evangélizációs és missziói lelkészi szolgálat” létesíté
séről, a missziói munka országos irányításának, szer
vezésének, koordinálásának szükségességéről.

Az ünnepi istentiszteleten D. Szebik Imre püspök 
hirdette Isten igéjét Máté 17,5 alapján: „Ez az én sze
retett Fiam, akiben gyönyörködöm, reá hallgassatok!" 
Prédikációjában emlékeztetett rá: nincs fontosabb fe l
adat, betöltendőbb küldetés, m int az evangélium hirde
tése. A  mezők érettek az aratásra! A  kérdésre, melyet 
sokszor nekünk szegeznek -  „Van-e jövője az evan- 
gélizációnak?” -  határozott és bátorító felelet egyhá
zunk döntése, mellyel felszabadít egy lelkészt erre a 
szolgálatra. Bátorítás a lelkészi kar számára is, de bá
torítás mindannyiunknak, hogy a hitben növeked
jünk. Remélhetjük: ha gazdagon hull a magvetés, az 
aratáskor együtt örülhetünk az eredménynek is, az Úrra 
tekintve és Ót kérve bízhatunk abban, hogy erősödik az 
evangélikus egyház.

„Jézust hallgassátok!” -  szól a felhívás, és fontos, 
hogy elgondolkozzunk rajta, valójában kit, mit hallga
tunk mi? Rossz híreket, melyek megterhelik a lelkün
ket? Vagy hamis beállítású féligazságokra figyelünk? 
Miért? A z  ige felébreszt: Jézust hallgassátok! A meg
bocsátást, mint életrendező elvet és az evangéliumot 
kell továbbadnunk nekünk is, mai tanítványoknak, de 
előbb Őt, az U rat kell hallgatnunk, hogy utána elin
dulhassunk és beszélhessünk Róla.

Az igehirdetés után a lelkészavatás ismert rendjé
ben folytatódott az istentisztelet, az oltárnál 
Szeverényi János és Szemerei János lelkész segédke
zett, majd mintegy 30 lelkésztárs adott áldást egy-egy 
bibliai igével. A  nagytarcsai „Jubilate” kórus éneke 
tette még ünnepélyesebbé az alkalmat. Öröm volt lát
ni a sok fiatalt, a búcsúztató nagytarcsai gyülekezet 
képviselőit, a népviseletbe öltözött híveket.

Az istentiszteletet követő ünnepi közgyűlésen első
ként Frenkl Róbert országos egyházi felügyelő köszön
tötte a frissen beiktatott missziós lelkészt. Négy észa
ki rádiómisszió üzenetét hozta egy finn lelkésztestvér, 
aki szólt a rádiós evangélizáció negyvenesztendős 
múltjáról, jelenéről, további terveiről.

Hálát adva az Úrnak, aki munkásokat küld az Ő ara
tásába, hadd köszöntsük m i is Gáncs Pétert, Isten áldá
sát kívánva életére, szolgálatára!

-  kd -

A templomból indul az „okos istentisztelet"
Templomépítés 200 éves évfordulója Mezőberényben

Alig van olyan hét, hogy egyházunkban valahol ne 
emlékeznének gyülekezetek megalapításának évfordu
lójáról vagy templomépítési jubileumról. Ezek az ün
nepségek a hálaadás alkalmai mindenütt. így volt ez 
október 5-én Mezőberényben is, ahol a II. kerületi egy
házközség szép templomában, a megújult falak között 
gyűlt össze a gyülekezet ünnepelni, hálát mondani.

Mezőberényben két egyházközség él egymás mel
lett. Ez a korábbi települési viszonyok következmé
nye. Az I. kerületben a német ajkúak dicsérik Istent 
templomukban, a II. kerületben szlovák nyelven te
szik ugyanezt, és mindkét templomban folyik magyar

nyelven is az istentisztelet. Háromnyelvű város, mely
ben a lakosok, és köztük az evangélikusok is teljes bé
kességben élnek, dolgoznak, Istent tisztelik és hozzá 
imádkoznak, ki-ki a maga nyelvén.

Most az ünnepre a II. kerületben gyűlt össze a vá
ros és a környék evangélikussága. A 200 éves temp
lom már nagyon rászorult a felújításra, és ezt végez
ték el az elmúlt hónapokban.

Lestyán Adám  felügyelőtől tudtuk meg, hogy az 
1720-as években -  a török elvonulása után -  telepítet
ték be újra ezt a községet szlovák és német telepesek
kel. A templom 1792-97 között épült fel barokk stí
lusban, Tillberger nevű építész munkájaként. A  kö
vetkező évszázadban sorban vásároltak harangokat, 
1856-ban orgonát is. Sajnos az idő vasfoga, de meg a 
háborúk rombolásai is nyomot hagytak a szép épüle
ten, de csak 1996-ban jutottak odáig, hogy elindulha
tott a renoválás. Az eredetileg tervezett külső-belső 
renoválásból így is csak a belső rendbe hozása való
sulhatott meg.

Az ünnepi istentisztelet szolgálatát D. dr. Harmati 
Béla püspök Táborszky László esperessel és Feyér Sán
dor lelkésszel együtt végezte. Az igehirdetés textusa 
Róm 12,1-2 verse volt. Az „okos istentiszteletről” 
szólt az ige, a templom pedig az istentisztelet helye. 
Itt Isten keresi az embert, mert Jézusban személyesen 
jött el hozzánk. Szánjuk oda áldozatul magunkat, je
lenjen meg életünkben a megbocsátás, a tisztaság és a 
becsületesség. Isten ezért kéri: Változzatok meg! Ne 
igazodjatok a világhoz, újuljon meg értelmetek! Ez 
történik itt a templomban, ezért vagyunk most is itt, 
hogy a falak után újuljon a szív és a lélek az egész éle
tünket betöltő okos istentiszteletre.

A németországi Gronau testvérgyülekezetének if
júsági énekkara szolgálatával színesítette az alkalmat. 
Az ünneplő gyülekezetét sokan köszöntötték. 
Táborszky László esperes Isten hűségére mutatott rá, 
Bátovszky Gábor az I. kerületi gyülekezet nevében a 
közös örömről beszélt. Szabó Endre református lelki- 
pásztor a 46. zsoltár alapján az oltalmazó Isten felé 
irányította a gyülekezetét, a régebben itt szolgált lel
készek nevében id. Deme Károly ny. lelkész szólt, dr.

Valentinyi Károly egyházmegyei felügyelő az egyház
megye gyülekezetei nevében adta át köszöntésüket. 
R olf Kretz lelkész Gronauból jött el áldást mondani, a 
városka polgármestere, Norbert Dickmann magyar 
nyelven üdvözölt. Cservenák Pál Miklós polgármester, 
aki maga is a gyülekezet tagja, meleg szavakkal emlé
kezett a múltról és a jelenről is. Konecsni György a 
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat nevében mondott 
köszöntést. A gyülekezet egyik volt lelkészének, 
Biszkup Ferencnek a fia, Biszkup Béla Svájcból jött el 
erre az ünnepre, és meghatódottan szólalt meg a 
megújult régi falak között.

Istentisztelet után a templom előtti téren Jeszensz
ky Károly volt lelkész szobrát leplezték le. A  szobrot 
az önkormányzat adta, és méltó helyét itt találták 
meg. Jó dolog, hogy ezzel együtt még több szoborral 
szeretnék a közeljövőben gazdagítani, szépíteni váro
sukat. A szobor leleplezésénél Harmati püspök mon
dott imádságot.

Az ünnepség kiterjedt az egész városra is. Előző 
napon, szombaton a gronaui ének- és zenekar hang
versenyére hívogattak, vasárnap délután pedig népvi
seleti kiállítást nyitottak meg a Művelődési Központ
ban.

T.

R em énységgel em lékeztünk
„Magasztaljátok az Urat, mert jó  . . . ”

Hálaadásra hívtak az orosházi evangélikus temp
lom harangjai szeptember 14-én. Hálaadásra, amiért 
60 évvel ezelőtt, sok ellenállást és akadályt legyőzve, 
Isten kegyelméből elkezdhette működését az Oroshá
zi Evangélikus Gimnázium. Középiskolát létesíthetett 
a „legnagyobb magyar falu” szellemi gyarapítására a 
legnagyobb magyar evangélikus gyülekezet.

Nagyszerű tanárok tudása és lelkesedése értékes, 
sikeres életpályákat indított el az ideiglenes otthon 
egyszerű falai közül. Bár 11 év múltán az államosítás 
derékba törte a terveket, az elvett iskolában az átvett 
tantestület folytatta munkáját, továbbra is kiváló fia
talokat készített fel az életre.

A hatvanas években a régi gimnáziumot lebontot
ták, általános iskola épült a helyén. Jelképnek is te
kinthető, hogy 1992-ben éppen itt kezdhetett működ
ni az egyházi tagozat, majd az épület, az evangélikus 
egyházközségtől elvett iskolák helyett kárpótlásként, 
egyházi tulajdonba kerülhetett.

A  teljes birtokbavétel 1996. július 1-jén történt 
meg. Városunknak ismét van evangélikus iskolája, és 
a tetőtér-ráépítéssel nyert új emeleten 1998 őszétől, 
reménységünk szerint, újból elkezdődhet a gimnáziu
mi oktatás.

Az évforduló megünneplésére már itt, a leendő 
gimnáziumban, a tantestület közreműködésével ké
szültünk.

Kerestük, hívtuk iskolánk egykori növendékeit. 
Számos válasz érkezett, többen küldtek tárgyi emlé
ket gimnáziumi éveikről vagy későbbi életútjukról; 
emlékidéző írásokat, művészeti alkotásokat. így gyűlt 
össze egy kis kiállítás anyaga. Kossuth-díjas zeneszer
zőnk Szokolay Sándor, akit a „zene múzsája” innen hí
vott el Békés-Tarhosra, majd a világhír felé, zsoltáros 
szöveggel hálaadó motettát írt az ünnepre. Bátyja, dr. 
Szokolay Károly verssel köszöntötte régi iskoláját.

Szeptember 14-én a harangok hívó szavára templo
munk benépesült. A padokban meghatott öregdiákok 
ültek a gyülekezet tagjai között. Szárnyalt az „Erős 
vár a mi Istenünk”.

Ribár János esperes igehirdetésében hálaadásra, de 
egyben önvizsgálatra buzdított. Veszteségeink gyak
ran éppen vétkeink következményei. Egyedül Isten 
kegyelmében bízhatunk.

Az oltár előtt Bolla Árpád ny. esperes imádkozott.
Szokolay Sándor gyönyörű motettáját az Orosházi 

Madrigál Kórus szólaltatta meg (a szerző kívánságára, 
édesapja, a kórus alapítója emlékére).

A Táncsics Gimnáziumban Keller József ny. igazga
tó a második világháború tanár- és diákáldozatainak 
emléktáblája előtt történelmi visszapillantással és ko
szorúzással tisztelgett.

Az Evangélikus Általános Iskolában -  és leendő 
Evangélikus Gimnáziumban -  délután lehullott a le-

1987. október 24-én iktatták be püspöki tisz
tébe D. dr. Harmati Béla püspököt. Beiktatásá
nak 10 éves évfordulóján a tiszteletére adott fo
gadáson D. Szebik Imre püspök méltatta püspö
ki szolgálatát a kerületben és az Országos Egy
ház elnökeként, és megköszönte a püspöki szol
gálatban való hűségét. Ugyanakkor köszöntöt
ték dr. Frenkl Róbert országos felügyelőt is, akit 
egyidejűleg iktattak be akkor kerületi felügyelői 
tisztébe. Dr. Reuss András rektor a Hittudomá
nyi Egyetem nevében, Szépfalusi István a bará
tok nevében köszöntött. Isten áldását kérjük 
Harmati Béla püspök életére és szolgálatára!

pel a márványtábláról: Ezen a helyen állt egykor az 
Evangélikus Gimnázium ...

A múltba nézés és a jövőbe vetett reménység gon
dolatait két volt orosházi gimnazista: dr. Györgyi Sán
dor egyetemi tanár és Bolla Árpád ny. esperes foglal
ta össze. A  táblát megkoszorúzta az iskola, majd az 
öregdiákokkal közösen az egyházközség. Az iskola 
zászlójára dr. Ravasz Magda -  dr. Fehér Dezsőné -  egy
kori diák kötött szalagot.

Az intézmény igazgatója, Jantos Istvánné meleg 
szavakkal nyitotta meg az emlékkiállítást, hívogatva, 
hogy -  bár más falak között, de a régi helyen, a régi 
lelki-szellemi környezetben találjon újból otthonra 
minden hazalátogató hajdani diák.

Jó volt együtt emlékezni és jó  együtt hinni, hogy Isten
be vetett reménységünk nem lehet hiábavaló, mert 

„örökkévaló az O kegyelme”!
Fürst Enikő

GONDOLATOK LELKESZAVATASKOR
Hír: Szabados Regina végzett evangélikus teológiai 

hallgatót lelkésszé avatta Szekszárdon 1997. október 
11-én püspöke, D. dr. Harmati Béla. Az avatásban se
gédkezett dr. Reuss András, a Hittudományi Egyetem 
rektora és Németh István szekszárdi nyugdíjas lelkész.

Szép, sudár leány áll reverendában lent az oltár 
lépcsői előtt, és mi szembenézünk vele az oltártól. Az 
ifjú lelkésznő mögött a zsúfolásig megtelt templom
ban az ünneplő gyülekezet, legelöl reverendás leendő 
lelkésztársai, majd a család, rokonság, barátok és az 
érte imádkozó többi hittestvér. Jobb kéz felől a már
vány keresztelőmedence, ahol valamikor keresztel
tük. Szemben vele mi hárman, akiktől sok útravalót 
kapott hivatásához, szolgálatához.

Az igehirdetés, 2Tim 1,12, az elhívás szent erőfor

rásait mutatja meg, azt a részét, amit senki el nem 
ronthat, mert maga a megváltó Isten cselekszik ben
ne. De őszintén beszél arról is, ami az emberi rész 
benne, ami nehéz lesz és sokszor gyötrelmes, csak 
bűnbánattal és imádsággal mehet napról napra to
vább.

Ebből a kis, század elején önállósult gyülekezetből 
diákok mentek a lelkészi szolgálatba, akiket a pásztorok 
igehirdetéseiben ért utol a szent Isten, én vagyok a har
madik, a mohácsi Pál a negyedik és Regina az ötödik

A z  ünnepből hadd emeljem ki ezt a különös örö
möt, hogy öt pásztor-szolga ment ebben a században 
ebből a kis megyeszékhelyi gyülekezetből az egyház 
édes-gyötrelmes szolgálatába. Benne élünk Tolna-Ba
ranyai Egyházmegyénk kitelepítésektől többször is

sújtott közösségében, magunk is egy járásnyi szór
ványterületen.

De gazdagnak érezzük magunkat, mert az Úr sze- 
retete újabb és újabb pásztorokat készített el közü
lünk, és húszévenként küldi az új igehirdetőket.

Lenéztem az oltár elől Szabados Reginára. Egy év 
híján ötven éve én álltam a helyén. Látom meghatott, 
párás szemét, és látom mögötte könnyesen mosolygó 
szüleit, és érzem az erőt ebben a törékeny leányban és 
az Istentől elkészített áldást a most induló pásztorra 
váró szolgálatok útján.

Regina, kedves. ím e az odaszánás titka: -  Ha mögöt
tünk imádkoznak szülők és hittestvérek, akkor Jézus 
előttünk jár és vezet az úton. Áldjon meg az Úr, és őriz
zen meg Téged! H. Németh István

Olvasói levél
Tóth Imréné Csizmadia Katalin és Éva (Szeged) írta 

a következőket: Különösen kedves és megható volt szá
munkra, amikor nagyapánknak dr. Benkő Istvánnak, 
az orosházi Evangélikus Gimnázium első igazgatójának 
az 1937. évi tanévnyitó beszédét idézték A  régi tanárok 
között említették édesanyánkat, dr. Benkő Katalint is. 
Közös ebéd után a régi Evangélikus Gimnázium falán  
emléktáblát avatott az iskola régi diákja, Bolla Árpád 
ny. esperes, majd az öreg diákok nevében dr. Györgyi 
Sándor megható szavakkal emlékezett a gimnáziumban 
eltöltött kedves diákévekre. A z ünnepség után megte
kinthettük a gimnáziumtörténeti kiállítást.

Keller József igazgató és Győri Gábor lelkész Szege
den nagyapánk és édesanyánk sírján elhelyezték a meg
emlékezés virágait.
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IGAZ M ESÉK

A szent életű ember és a róka
Egyszer egy szent életű ember haladt át egy köves 

sivatagon. Hirtelen észrevett valamit, amin meglepő
dött és el is szomorodott.

-  Te jó ég! -  kiáltott fel. -  Szegény róka, ott fekszik 
magában. Nincsenek mancsai. Biztos csapdába esett! 
Remélem, az Úr megkönyörül rajta, és hamarosan 
véget vet a szenvedéseinek, mert ilyen állapotban 
nem tud sokáig élni.

Mivel a szent életű ember nem tudott többet tenni 
a rókáért, folytatta útját szomorúan csóválva fejét. 
Egy hónap múlva ugyanazon az úton ment, látta, hogy 
a róka még mindig ugyanott fekszik.

-  Szentséges Isten! Ez ugyanaz a róka! Vajon, hogy 
bírta ki ilyen sokáig? Olyan egészségesnek látszik és a 
szemei is milyen fényesek. Majd továbbment, de a ró
kát nem tudta elfelejteni.

Azon az éjjelen ébren feküdt az ágyában, s azon 
törte a fejét, hogyan marad életben a róka, ha nem 
tud mozogni. Elhatározta, hogy másnap visszamegy a 
sivatagba és kideríti a rejtélyt. Kora reggel már a kö
ves úton volt nem messze a rókától. Már a közelébe 
ért, amikor hirtelen félelmetes árnyékot pillantott 
meg a kövek között.

-  Uram, izgalmazz! -  kiáltotta -  ez egy oroszlán! 
Végem van, biztos meglátott. -  A félelemtől reszket
ve szorosan behunyta szemét és a végre várt. Semmi 
sem történt. Az idő múlt... még mindig semmi. Óva
tosan kinyitotta a szemét, hogy lássa mi történt. Az 
oroszlán még mindig ott volt, de a róka mellett fe
küdt, és azt a húst rágcsálta, amit magával hozott. A 
szent életű ember meglepetésére az utolsó falat húst 
a rókának hagyta, majd eltűnt a kövek között.

-  Most már értem! Az oroszlán tartja el a rókát. 
Milyen csodálatos! Ha nem a saját szememmel látom, 
el sem hiszem. Nos, ebből az a tanulság, hogy mostan
tól olyan leszek, mint a róka, és abból élek, amit má
sok adnak nekem.

Gyorsan visszament a városba, és a kis motyójával 
leült a városkapuba.

-  Mint a szegény róka -  gondolta. -  Itt fogok ülni 
és mások nagylelkűségére fogok várni.

Ott ült néhány napig, de mindenki csak elment 
mellette. Sem egy jó barát, sem idegenek nem álltak 
meg mellette, hogy adjanak neki valamit. Egyre sová
nyabbá és gyengébbé vált. Erezte, hogy csontjai zö
rögnek, a gyomra pedig korgott az éhségtől. De még 
mindig ott ült.

Néhány nap múlva már ahhoz is gyenge volt, hogy 
mozogjon, amikor végre megállt mellette valaki.

-  Te vagy az? -  hallotta az egyik barátja hangját. -  
Mi a csudát csinálsz te itt?

J é z u s  m o n d j a :
„ É n  v a g y o k  
a  v i l á g  v i l á g o s s á g a :  
a k i  e n g e m  k ö v e t ,  
n e m  j á r  s ö t é t s é g b e n ,  
h a n e m  ö v é  l e s z  
a z  é l e t  v i l á g o s s á g a . ”

PILINSZKY JÁNOS

A z utca forgatagából hirtelen ki
hagyott a zaj. Semmi se változott, 
csak elnémult. A z autók és villamo
sok hangtalanul közeledtek feléje, és 
álomszerű gyorsasággal hagyták 
oda. Lehetetlen volt fölfogni, m i tör
tént vele.

Csönd volt, tökéletes csönd volt 
körülötte, mintha az áradó tömeg 
puha gumiszőnyegen lépkedne, s 
neki is csak rá kellett bíznia magát 
a forgatagra, minden cél és min
den fáradozás nélkül. A veszteség
ből egyelőre csak ennyit érzett: ezt 
az álomszerű, mindent kiürítő 
csöndességet.

De a képek nagyító alá kerültek, 
a tárgyaknak szinte pórusait látta. 
Ezen el is ámult, el is szórakozott 
egy kicsit. Még nem érezte, hogy 
elhagyták, sőt kárpótlásul mintha 
az egész világ szemébe tolult vol
na, némán, de hihetetlen közvet
lenséggel. Mintha annak az egy va
lakinek a helyét, akit szeretett, s 
akivel szakítania kellett, mint se
bet a vér, érzékeit most az egész 
világ öntené el puha, különös me
legével. Most még a kövekről is 
úgy érezte, hogy törődnek vele, s 
csodálkozva fedezte fel, mennyire 
közös melegből gyúrták a világot.

Az utcán járt, s a teremtés ten
gerének medrében lépkedett. Kö
rülfonták a zajok és csönd volt 
mindenütt, mint a legelső hajna
lon. Elhagyta, akit szeretett, s a 
veszteség első, elviselhetetlen pil
lanatában segítségére siettek a 
gyerekkor csillagai.

De a moziban, ahová betévedt, 
azon kapta magát, hogy nem érti, 
nem is nézi a filmet. Ismét kijött az 
utcára, mely akkorra már zajos és 
üres volt, a fájdalom iszonyú és el
viselhetetlen józanságával. Most 
már tudta, mi történt vele, s nem
csak tudta, de úgy érezte, soha 
többé nem is fog mást megtudni 
ezen az egyetlen tudáson kívül. 
Ennek az egyetlen hiánynak a ten
gelyében kell ezentúl forgolódnia, 
neki is, napjainak is, éveinek is, 
egész életének! A veszteség meg
állította: soha többé nem tud le- 
szállni róla, mint fölszúrt bogár 
nem léphet le a tű hegyéről.

Bolyongott a házuk körül, so
káig nem bírt hazamenni. Rette
gett, hogy észreveszik rajta a válto
zást. De senki nem vett észre rajta 
semmit. Az előszobában megigazí
totta a haját: először szeretett, és 
először csalódott életében. Szép 
lánynak tartották, s most nem ér
tette, miért is szép? A  konyhában 
megmelegítette a levest, s bevitte. 
A tálból fölszálló forró gőzön át 
olyan valószínűtlen volt a családi 
asztal: apja, anyja s kisöccse a su
gárzó abrosz, a fehér porcelántá-

A szent életű ember megpróbált beszélni, de csak 
suttogni tudott. Lassan elmesélte a róka és az orosz
lán történetét.

-  Biztosan van tanulsága a történetnek -  fejezte be.
-  Természetesen van -  mondta a barátja -, de hogy 

lehettél ennyire bolond? Nem jöttél rá, hogy nem úgy 
kellett volna viselkedned, mint a szerencsétlen róká
nak, hanem mint az oroszlánnak?

Angolból fordította: Boda Zsuzsa

Kedves Gyerekek!
Harmadik fordulójához érkezett a „Hétpróba” című 

játék. Ugye nem felejtettétek el, hogy aki a tizenöt fordu
lóban hét feladatot helyesen megfejt és beküld, az tagja 
lesz a Hétpróbás Klubnak, igazolványt kap, és a további 
megfejtésekért már abba gyüjtheti a pontokat. Remény
ségünk szerint lesz klubtalálkozó, és egy szerencsés meg
fejtő jövő nyáron ingyen jöhet hittanos táborba. Levelei
teket nagyon várom a következő címre: Füller Tímea, 
7054 Tengelic, Rákóczi u. 22.

Szeretettel: Timi néni

A következő feladat megoldásához valószínűleg 
szükségetek lesz számológépre, bár a nagyobbak 
anélkül is megpróbálkozhatnak vele. Először olvasd 
el a Máté evangéliuma 14. részét a 13. verstől a feje
zet végéig figyelmesen, majd válaszolj a kérdésekre és 
végezd el a megadott műveleteket. A kapott szám egy 
nagyon fontos esemény dátuma. Ha egyedül nem si
kerül rájönnöd, bátran kétj segítséget a tisztelendő 
bácsitól. Sok sikert!
Ennyi tanítványa volt Jézusnak. D
Ennyi tele kosárban fért el a maradék. A
Ennyi hal állt Jézus rendelkezésére. O
Ennyi kenyér volt a tanítványoknál. O
Ennyi fős csoportokba ültették le az embereket. O
Hányadik versben találod? Jézusnak ezt a mondatát:
„Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!” V

(□  • A ) • (CD • O )  +  O  +  V  =  ?

A gyermekrovat készítőinek címe: 
Cselovszky Ferenc, 1052 Budapest, Deák tér 4.

A L O K N A K

A te akaratod
nyérok fölé hajolva. Hát senki se 
lát rajta semmit? Hirtelen ki
mondhatatlanul egyedül lett.

S mint minden elhagyatott, 
most már ő maga kívánta az egye
düllétet, mintha minden reménye 
az éjfél sötétségében lett volna. De 
a sötétség se segített, az imádság 
se segített rajta. Akkor megré-

mesen meginog, és eltűnik a teher 
alatt. S ekkor történt valami, amin 
később, hónapok múlva is elgon
dolkozott. A súly egy pillanatra se 
mozdult el róla, de mintha valaki 
megigazította, helyére rakta volna, 
mint régi gyerekkirándulásokon a 
megcsúszott hátizsákot. „Kösz” -  
mondta ilyenkor, s rámosolygott a

mült: a veszteség, mint valami ret
tenetes súly nehezedett rá, nem és 
nem mozdult el róla. Már nemcsak 
szenvedett, egészen egyedül ma
radt, s félelem szállta meg ebben 
az ember nem lakta egyedüllét
ben.

Legyen meg a Te akaratod, su
sogta, s újra és újra csak ezt ismé
telte, s már nem várt semmire, 
vagy tán csak arra, hogy engedel-

barátnőjére, s lehetett újra tovább
menni, fáradtan is megnyugodott 
léptekkel az emelkedő országúton. 
Valami ilyen történt vele most is, 
az éjféli sötétségben. De hogy va
lóban ezt történt, azt bizonyosan 
csak hónapok múlva tudta meg, 
mikorra már az idegen teher cso
dálatosképp eggyé vált vele, fölszí
vódott, és pótolhatatlan békévé 
változott benne.

AZ ODAADÁS ISKOLÁJA
„Az ifjúkor az odaadás iskolájá

nak időszaka. Arra adta Isten 
mindnyájunknak, hogy megtanít
son bennünket második hatalmas 
ösztönünknek parancsait követ
hetnünk. Venni tudni és adni tud
ni: ez a két nagyszerű emberi gesz
tus adja a teljes élet ritmusát. Csak 
az igazán ember, aki ezt a két mű
vészetet a legmagasabb fokaiban 
érti és élni tudja: a gyűjtését és 
szórásét...

A barátot éppen azért adja 
ilyenkor mindnyájunknak Isten, 
hogy kibontakozhassunk önma
gunkból, és feléje fordulhassunk, 
kitárulkozhassunk másoknak. A 
barát szérum, a barátság oltás az 
önmagunkba fordulás, önzés 
ellen...

A szerelem kora ez az időszak, a 
nemi problémák kora, s benne a 
másik ember problémája oldódik 
meg tökéletesen. A férfi megfejti a 
nőt, a nő a férfi titkát, s ezáltal vál
nak nemcsak házasságra képesek

ké, de szolgálni, áldozni, szeretni 
tudókká is...

Aki szolgál, az kész az odaadás
ra, aki áldoz, az képes az odaadás
ra. Aki szeret: odaadja magát, és a 
másik fél el tudja őt fogadni. Erő
sebb a szeretet, mint a halál...

Amíg az ember csak gyűjt, addig 
gyermek. Etel, készlet, vagyon, 
pénz, tőke, érték, humánum, örök 
érték lépcsőfokain jut el Isten
hez...

Krisztus az örök érték statiku
san és a szeretet dinamikusan. Aki 
az önfenntartás és a fajfenntartás 
két emberi ösztönébe bele engedi 
ágyazódni, mint testbe Jézus 
Krisztust, az él többé nem ő, ha
nem él benne ez a Jézus Krisztus, 
és megoldotta földi életének nagy 
talányát. Az igazi érték a lélek üd
vössége és az igazi szolgálat és az 
igazi áldozat: a szeretet.”

Részletek 
Karácsony Sándor: Ifjúság 

és hivatás c. könyvéből

Utak az emberhez
Válogatást jelentetett meg a Teológiai Irodalmi Egye

sület a Wege zum Menschen című folyóirat cikkeiből. A 
német folyóirat pasztorálpszichológiai tárgyú cikkeket 
tartalmaz. Címzettjei azok a teológusok és nem teológu
sok, akik érdeklődnek a poimenika, a pasztorálpszicholó- 
gia kérdései iránt.

A válogatás apropója az a figyelemre méltó érdeklődés 
volt, ami évek óta kíséri a Protestáns Posztgraduális Tanfo
lyam pasztorálpszichológiai előadásait és műhelymunkáját. 
Az érdeklődés hátterében nyüvánvalóan annak érzékelése 
áll, hogy népünknek, környezetünknek, nekünk magunk
nak nagy szükségünk van (lenne) lelki egészségünk ápolá
sára, visszanyerésére, gondozására. Nem kérdés, hogy az 
egyházak megszólítottak ebben az összefüggésben. A  lelkigon
dozás iránti igény és szükség nagyobb, mint gondolnánk, s 
hogy van, csak mostanában kezdjük észrevenni

Nem tankönyvet tart kezében, aki belelapoz a füzetbe. 
Témafeldolgozásokat inkább, problémafelvetéseket, né
ha meghökkentő, megkérdőjelezhető, de mindenképpen 
töprengésre buzdító gondolatokat. Tanulmányokat a 
lelkigondozástan és a pasztorálpszichológia mai témáiról.

Ökumenikus együttmunkálkodás eredményeként jött 
létre ez a válogatás, s ezt nem lehet elegendő örömmel 
kifejezni ma, amikor a széttagozódás, sőt egymásnak fe
szülő ellentétek jellemzik szűkebb és tágabb környeze
tünket, pedig széttöredezettségünk tán soha üyen életve
szélyes nem volt, mint épp ma. Református és evangéli
kus diákok, segédlelkészek és lelkészek dolgoztak önzet
lenül a fordításon. Itt-ott érződik az amatőr munka, de 
önzetlenség és összefogás olyan értékek ma, amelyek fe
ledtethetik a hibákat. Akik dolgoztak ezen a füzeten, úgy 
tervezték, évkönyvet készítenek, és jövőre folytatják a vá
logatást, fordítást, összeállítást. Azzal a reménnyel bo
csátjuk útjára füzetünket, hogy az olvasók érdeklődése 
valóban évkönyvvé fogja tenni, azaz igényli a folytatást.

A válogatás 89 oldal terjedelmű, hét tanulmányt tartal
maz. A  válogatást, szöveggondozást az Evangélikus Hittu
dományi Egyetem Gyakorlati Teológiai Tanszéke és Gya
korlati Intézete végezte. A füzet létrejöttében, elkészítésé
ben szakmai segítséget nyújtott Hézser Gábor református 
lelkész, pasztorálpszichológus.

A füzet ára 250 Ft. Megrendelhető a Teológiai Irodalmi 
Egyesületnél 1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3.

Emlékezés Terray Károlyra
Méltánytalanul elfelejtett pedagógusra, íróra és filo

zófusra emlékezünk. 185 évvel ezelőtt, 1812. november 
13-án született Terray Károly. (A neves templomépítő 
Terray Mihálynak egyik fia volt.)

1830-ban lett teológus Pozsonyban. (Később tanári 
képesítést is szerzett.) Az ottani Líceumi Magyar Társa
ságnak titkára lett. Ekkoriban jelentek meg első versei. 
Barátság fűzte Kölcsey Ferenchez. Élénk leve
lezést folytattak. Terray Károly 1838-ban 
epigrammát írt a Himnusz költőjének 
halálakor, megállapítva: „Sírköve a 
haza lesz, míg a magyar él, halad, 
érez...”

1835-ben fejezte be tanul
mányait. Gömör megyében 
tanított. 1841/43-ban német- 
országi tanulmányúton vett 
részt. A berlini egyetemen 
Hegel előadásait hallgatta.
(Később „Térey” álnéven 
röpiratot adott ki. Ebben 
Hegel tanításait ismertet
te.)

Hazatérése után a loson
ci evangélikus gimnázium
ban tanított 1849-ig. Kiváló 
tanári módszereire már ek
kor felfigyeltek. Pedagógiai 
tárgyú munkái kedvező vissz
hangot keltettek. Szakmai kö
rökben különösen nagyra értékel
ték Körmondattan című tankönyvét.

A szabadságharcot lelkesen támo
gatta. Annak bukása után az osgyáni evan
gélikus gimnáziumban tanított. Ismert tény, hogy ez 
az intézmény 1853-ban egyesült a rimaszombati refor
mátus gimnáziummal. 1853-1868 között Terray Károly 
ennek a fuzionált intézménynek tanára, néhány tanév
ben pedig igazgatója is volt.

Magyar hazafiként állt szemben a Bach-féle önkény

uralommal. (Emiatt egy alkalommal őrizetbe vették, de 
hamarosan kiszabadult.) 1859. október 27-én ünnepi 
előadást tartott Kazinczy Ferenc születésének 100. év
fordulója alkalmából, önkényuralom-ellenes éllel. (Ez a 
műve füzetalakban is megjelent.)

Rimaszombati tanítványai közé tartozott az ifjú Mikszáth 
Kálmán is. Az író később hálásan emlékezett egykori 

tanárára. (Egyik írásában Terray Károlyt ge
rinces hazafinak, „keményfejű magyar”- 

ik nevezte.)
Terray Károly munkáit nagyra be

csülte Eötvös József is. Az író a 
kiegyezés után közoktatásügyi 
miniszter lett. 1868-ban kine
vezte Terray Károlyt a lo
sonci tanítóképző intézet 
vezetőjévé. A következő 
tizenhárom év folyamán 
pedagógiai tárgyú tanul
mányokat írt, és elisme
résre méltó módon végez
te igazgatói munkáját. 
Sok elismerésben és ki
tüntetésben részesült. 
1881. február 6-án szépen 
ünnepelték meg az ő tanári 

jubileumát. Egy hónappal 
később, március 7-én halt 

meg.
Sajnos, a XX. században neve a fe

ledés homályába merült. (Déduno
kája, dr. Terray Barnabás próbálta 

emlékét feleleveníteni, de kevés ered
ményt ért el ezen a téren, a hivatalos körök 

meg nem értő magatartása miatt.)
Terray Károly Kölcsey barátja, Mikszáth nevelője és 

Eötvös által is nagyra becsült tanár volt. Az evangélikus 
egyház és a magyar szellemi élet büszke lehet rá. Emlé
két ápolni kötelességlink

Dr. Merényi László

M ÁSFÉL SZÁZADOS EM LÉK EZÉS
Kerek százötven évvel ezelőtt, 1847. november 9-én távo

zott az élők sorából Felix Mendelssohn-Bartholdy, a nagy né
met romantikus zeneszerző. Fiatalon került sírba, harminc- 
nyolc évesen.

Nagyon gazdag családból származott, s ez tekintélyes 
részben meghatározta életútját, zenei fejlődését. (Házi ze
nekarával próbálhatta ki a szerzeményeit.) Nevelése, érze- 
lemvüága, gondolkodása meghatározó módon kötődött az 
evangéliumi kereszténység lutheri ágához. Megnyilatkozik 
ez művei egy részének tárgyában: az oratóriumokban (Éliás, 
Paulus), a Dicsőítő ének alcímű hatalmas II. szimfóniában, a 
Reformáció szimfonikus műben, amely az „Erős várunk...” 
dallamát dolgozza fel (V. szimfónia) néhány dalában („Es ist 
bestimmt im Gottes Rat”) stb., de az egyéb szerzeményekben 
is érezzük hitének érzelmi lenyomatát: benne van ennek a zené
nek a vonzó, finom  érzelmességében és kulturáltságában.

Kétségtelen, hogy hite igen szubjektív jellegű. De mi mást 
várhatunk a romantikától? Ez a szubjektív hit mélységesen 
őszinte és elfogadó.

Én úgy érzem, úgy vélem: Mendelssohn a „leglutheránus- 
abb” zeneszerző, az evangélikus lelkiség és életérzés az ő ze
néjében nyilvánul meg legjellegzetesebben. Hogyan, kérdez
hetné meghökkenve az olvasó, hiszen J. S. Bach... Való, hogy 
Bach volt a legnagyobb. Az ő művében is ott van a reformá
ció hitélménye. Ám ő annyira egyetemes, annyira benne van 
minden, ami emberi, ami lélek, ami európai, hogy csak ki- 
sebb-nagyobb önkényességgel lehetne kategóriába sorolni. A 
rendkívül művelt Mendelssohn is átszűri magán a teljes euró
pai szellemet, de művészetének légkörét szembetűnően meg
határozza vallásának öröksége és gyakorlata. Ennek a belső 
meghatározottságnak a külső jeleként tekinthetjük tárgyvá
lasztásait. A romantika számára elérhetetlen volt Bach egye
temessége; az igazi érték ugyan mindig mindenkié, de a szub
jektivitás uralma és az alkotó módszerek romantikus szétága- 
zása tagolta a szellem megnyilatkozásait, és ebben az irány
ban hatott a zene nemzeti jellegének erősödése is.

Ám ami Bachot illeti: senki nem tett annyit az ő érdeké
ben, mint Mendelssohn. Felfedezte, megszólaltatta a 19. 
század elejére félig-meddig elfelejtett óriást. Tekintélyes 
részben neki köszönhetjük, hogy Bach a miénk is, ezredvégi 
telkeké.

Emberileg igen sajnálatos, hogy Mendelssohnnak fiatalon 
kellett meghalnia. De egyetlen zenetudós sem állította, hogy tor
zót hagyott volna a jövőnek Értékben hiánytalan életmű, amit 
alkotott.



EGY ESKÜVŐ ÜZENETE
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Az ökumenikus törekvéseknek is új 
lendületet adhat egy esküvő, amely 
amúgy is kiváltotta ország-világ érdek
lődését.

Egy ősi katolikus -  osztrák-magyar -  
család férfitagja, Habsburg György ve
zette oltár elé egy ősi lutheránus -  né
met -  család hölgytagját, Oldenburg 
Eilikét.

Több egyéb üzenetén túl az esküvő 
vallási tekintetben is figyelemre méltó 
volt. Egy, a hitét komolyan vevő katoli
kus család, és egy hasonlóan mélyen 
hívő evangélikus család gyermekei pél

dát mutatva kezdték meg közös életü
ket.

A  Bazilikában az esketési szertartás
ban evangélikus lelkész is részt vett, a 
násznép, illetve az esküvői közönség 
lutheránus tagjai az egyik oltárnál saját 
hitük szerint -  két szín alatt -  vehették 
az Úrvacsorát.

Jól tudjuk, hogy a vegyes házassá
gokban élőknek és családtagjaiknak is 
mennyi teherrel kellett -  kell?! -  meg
küzdeniük. Sok a pozitív példa is, hi
szen olyan vegyes vallású országban, 
mint hazánk, a házasságok jelentős ré
sze szükségszerűen vegyes házasság. 
Jellemzően akkor nagy a gond, ha 
mindkét család, mindkét fiatal komo
lyan veszi a hitét. Pedig ez a kívánatos.

Bizonyára -  a múltat illetően feltétle
nül -  van igazság abban a gyakorlatias 
vélekedésben, hogy mivel Magyarorszá
gon a katolikus vallás többségi vallás, itt 
más helyzetben van, mint Németország
ban, ahol kiegyensúlyozott a katoli- 
kus/lutheránus arány. Azaz nálunk a na
gyobb, erősebb egyház inkább ragaszko
dott ahhoz, hogy a gyerekek a vegyes 
házasságban is katolikusok legyenek, 
mint Németországban, és ezt láthattuk 
a legutóbbi főúri esküvő kapcsán is.

Szeretném hinni, hogy másról, több
ről, valódi ökumenizmusról van szó. 
Jól ismert, hogy események katalizál
nak érlelődő eszméket, mozgalmakat.

Az utóbbi évtizedekben örvendetesen 
találkozott az egyházak közötti hivatalos 
kapcsolatokban, a teológiai megújulás
ban megjelenő ökumenizmus, és a kü
lönböző felekezetekhez tartozó hívő em
berek vágya a természetes ökumenikus 
kapcsolatokra.

Ezután az esküvő után etalonná kell 
váljék a hasonló szertartás, amennyiben 
a családok, a fiatalok ezt igénylik. Eddig 

is volt már példa erre. 
Most bátrabban vál
lalhatják ezt azok a 
lelkipásztorok, akik 
eddig is megtalálták, 
járták a gyakorlati 
ökumené útját, a lelki
gondozás útját.
Nagy hatással volt 
rám egy német orvos- 
professzor barátom 
és főleg felesége el
beszélése. Mindket
ten hívő katolikusok. 
Egyik fiuk evangéli
kus lányt vett el, a 
családok természe

tesnek vették, hogy a gyermekek a szü
lők vallását követik. A  nagymama -  
nemcsak mélyen hívő, de rendkívül in
telligens asszony -  könnyes mosollyal 
mondta el nekem, milyen öröm, élmény 
számára az azonosulás evangélikus 
lányunokái vallási nevelésével, a hit kö
zös pontjai alapján, mennyit gazdago
dott mindkét család vallási élete egymás 
hite által.

Nincsenek illúzióim. Tüdőm, hogy 
még sok nehézség várhat családokra, 
fiatalokra, vegyes házasság esetén. 
Erősek az előítéletek, nem mindenho
vá jutott, jut el az ökumenizmus friss 
szele. Nem mindenütt értik meg az idők 
szavát. Megőrizve hitünk sajátos értékeit, 
azt kell keresnünk, arra kell építenünk, 
ami összeköt.

Tüdőm, ma is veszélyes erről írni, ér
zékeny kérdés a vegyes házasság. Még
is úgy véltem -  anélkül, hogy történel
mi-társadalmi elemző igénnyel közelí
tettem volna a témához - , talán szabad 
ráirányítani a figyelmet egy népszerű 
házasság vallási vonatkozásaira, bízva 
abban, hogy az ügy e téren is, a maga 
módján, a jövőt szolgálja, példát mutat 
hasonló helyzetbe kerülő fiataloknak.

dr. Frenkl Róbert

A mohácsi gyülekezet hatvanadik 
születésnapja

Megalakulásának hatvanadik évfor
dulóját ünnepelte augusztus 31-én az 
egykori missziói gyülekezet, mely 1937. 
szeptember 1-jével Ormos Elek akkori 
magyarbólyi s. lelkész kiküldésével 
kezdte el önálló életét. A 40-50 főnyi 
gyülekezeti magból alig egy évnyi gyűj
tögető és szervezői szolgálat nyomán, 
mintegy 45 km átmérőjű körzetre is ki- 
teijeszkedve, 400 lelket magában fog
laló missziói gyülekezet terebélyese
dett ki. E  kisded nyáj 1942-ben, a má
sodik világháború kellős közepén már 
a város szívében saját felügyelője, id. 
Ihrig Dénes mérnök tervezésében a dél
pannon tájba simuló egyedi stílű temp
lomának építésébe is belekezdett. 1944 
őszén, mint valami felékesített meny
asszony, hófehér díszében várta készen 
az egykori front közelében felépült 
templom a felavatását. Sajnálatos mó
don repülőkről lehullatott bombák 
pusztító légnyomásai és szerteszóródó 
repeszei akadályozták meg ezt. Maga a 
gyülekezet is a város kiürítése során, 
sokak elmenekülése és az elakadt köz
lekedési lehetőségek folytán részeire 
hullott.

Mint egykor Jeruzsálem romjai fö
lött, az újabb „mohácsi vész” múltán is 
a visszaszivárgó hívek, szétvert méhraj
ként, számbelileg jelentősen legyengül
ve is, de újra egymásra leltek, és két 
évig tartó erőfeszítéseik nyomán, az 
akkor tomboló infláció közepette, 
rendbe hozták sérült templomukat, és 
1946. szeptember 15-én D. Kupi Béla 
püspök áldásával birtokukba vették.

Egy évbe sem tellett azután, hogy a 
szlovák-magyar lakosságcsere folytán 
mintegy 70 Alsó- és Felsőszeliből kite
lepített magyar evangélikus család ér
kezett az éledő gyülekezet szórványte
rületére, miáltal az akkor már anyásult 
mohácsi gyülekezet lélekszáma közel 
600 főre emelkedett. Ennek Telki gon
dozását végezte aztán az időközben 
véglegesen megválasztott és beiktatott 
Ormos Elek lelkész további három év
tizeden át. Az 1978-as esztendő újabb 
nagy változást hozott a szórványgyüle
kezet életében. A  gyülekezet első pász
torának 68 éves korában történt nyu
galomba vonulásával Zászkaliczky Pál 
magyarbóly-siklósi lelkész vette át a 
mohácsi körzetben is a szolgálat pász
torbotját. Ekkor fogadta ugyanis a 
mohácsi gyülekezet társaivá a kitelepí
tés folytán erősen legyengült ma
gyarbólyi anyagyülekezetet, filiáival és 
siklósi társgyülekezetével együtt.

A hármas társulás folytán Baranya 
mintegy harmadnyi területére szétnyú
ló hatalmas, 1000 lelket magában fog
laló szórványterület egyszemélyes gon
dozása során 6 év elmúltával kitűnt, 
hogy gondozója erejét meghaladja. A 
fájdalmas búcsú után 1983 ádventjé- 
ben a Nagyszénásról helyébe költöző 
Németh házaspár már kétszemélyessé 
válthatta át a több templomos, mintegy 
15 istentiszteleti állomással rendelke
ző, és azóta még tovább bővülő szór
ványterület gondozását. 1997. augusz
tus 31-én volt miért ünnepelni és Urá
nak hálát adni országunk egyik legna
gyobb szórványterülettel rendelkező, 
hármas társulású gyülekezetének. Ige
hirdetést a néhai mohácsi szórvány 
egykori szülötte, dr. Cserháti Sándor 
teológiai professzor tartott, míg az egy
kori önállósulás történetét Németh Pál 
lelkész ismertette a templomot zsúfo
lásig megtöltő kései utódok előtt. Az 
ünneplő gyülekezetét melegen üdvö
zölte 87 éves nyugdíjas lelkészével 
együtt egykori közvetlen utóda, 
Zászkaliczky Pál, Teológus otthonunk 
igazgatója, ifj. Ihrig Dénes műegyetemi 
docens, a református lelkészházaspár, 
Mohai Zoltánnal, a gyülekezet mohácsi 
részletének felügyelőjével egyetem
ben. A Némethné Tóth Ildikó vezette al
kalmi énekkar és Keszthelyi Márta egye
temi hallgató Túrmezei Erzsébet „Cso
dákra emlékezni jó” című költeményé
nek elszavalása után a rendkívül csalá
dias, meleg atmoszférájú ünnepség a 
ny. lelkész hálaadó imájával és a Him
nusz eléneklésével ért véget.
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profilok

Thnórán 
kívüli foglalko

zások
Külföldi

kapcsolatok

B erzsenyi D á n ie l E va n 
g é liku s G im n á ziu m  -  
L íceu m  
9401' Sopron, 
Széchenyi tér 11.
Tel: (99) 312-250

Nyolcosztályos 
gimnázium 
(5-12 évf.)

1997.11.10. 
szint
felmérésre

Északnyugat-
Dunántúl biztosított

két élő idegen 
nyelv és a 
latin

angol/német/
francia/finn/
ógörög/orosz

német nemze
tiségi képzés

szaktárgyi, 
művészeti és 
sport fakultá
ció

német nyelv- 
terület, anya
nyelvi angol, 
német és fran
cia tanárok

Négyosztályos gimná
zium (9-12 évf.)

1997.11.10.
szint-
felmérésre

Északnyugat-
Dunántúl biztosított két élő idegen 

nyelv
angol/német/
francia/finn/
ógörög/orosz

német nemze
tiségi képzés

szaktárgyi, 
művészeti és 
sport fakultá
ció

német nyelv- 
terület, anya
nyelvi angol, 
német és fran
cia tanárok

Á négyosztályos német nemzetiségi képzésre készülők részére úgynevezett nulladik évfolyamot indítanak a németül, ill. magyarul kevésbé tudók
nak. A nemzetiségi képzésben részt vevők a tantárgyak felét magyarul, a másik felét németül tanulják.

Levelező tagozat 1998. 08. 31. Sopron biztosított német 4 és 3 éves 
képz.

D eá k  T éri E vangélikus
G im n á ziu m
1052 Budapest,
Sütő u. 1.
Tel: (1) 117-3963, (1) 
266-5375

Nyolcosztályos 
gimnázium 
(5-12 évf.)

1998. 01.15. országos biztosított
5. osztálytól 
német,
7. osztálytól 
angol

énekkar, ze
nekar, rajz
szakkör, 
sportkör, ter
mészetismeret 
szakkör

német nyelv- 
terület

Elsősorban evangélikus vallású, gyülekezetükhöz kötődő, hittanoktatásban részt vevő, jó magatartású és jó tanulmányi eredményű diákokat várnak 
lelkészi ajánlással.

Négyosztályos 
gimnázium 
(9-12 évf.)

1998. 01.15. országos biztosított német/angol latin

11. osztálytól 
minden tan
tárgyból fa
kultációra van 
lehetőség 
igény szerint

énekkar, 
zenekar, rajz
szakkör, 
sportkör, ter
mészetismeret 
szakkör, latin 
szakkör

német nyelv-
terület,
Pozsonyi
Evangélikus
Gimnázium,
Finnország

Elsősorban evangélikus vallású, gyülekezetükhöz kötődő, hittanoktatásban részt vevő, jó magatartású és jó tanulmányi eredményű diákokat várnak 
lelkészi ajánlással.

N yíregyházi K ossuth  
L a jo s E vangélikus  
G im názium  
4400 Nyíregyháza, 
Szent István út 17-19. 
Tel: (42) 410-031

Nyolcosztályos 
gimnázium 
(5-12 évf.)

1998.03. 02.

Nyíregyháza,
Szabolcs-
Szatmár-
Bereg
megye

biztosított
angol/
német/
francia/
olasz

„Beszélni ne
héz” művé
szeti szakkör, 
konditerem, 
labdarúgás, 
asztalitenisz, 
sítábor

német,
francia,
olasz
nyelvterület

Jelentkezők felvételi elbeszélgetésen vesznek részt. Lelkészi vagy hitoktatói ajánlás szükséges a felvételhez. Két osztályt indít.

Négyosztályos 
gimnázium 
(9-12 évf.)

1998. 03. 02.

Nyíregyháza,
Szabolcs-
Szatmár-
Bereg
megye

biztosított angol/
német

francia/
olasz

emelt szintű 
nyelv

„Beszélni ne
héz” művé
szeti szakkör, 
konditerem, 
labdarúgás, 
asztalitenisz, 
sítábor, sakk, 
újságírás

német,
francia,
olasz
nyelvterület

Jelentkezők felvételi elbeszélgetésen vesznek részt. Lelkészi vagy hitoktatói ajánlás szükséges a felvételhez. Három osztályt indít.

KITÜNTETÉSEK AZ ORSZAG-
HÁZBAN OKTÓBER 23-ÁN

Göncz Árpád államfő október 
23-án, a forradalom és szabadság- 
harc 41. és a Magyar Köztársaság 
kikiáltásának 8. évfordulója alkal
mából kitüntetéseket nyújtott át az 
Országház épületében.

A  Magyar Köztársasági Érdem
rend Tisztikeresztje kitüntetést 
adományozta dr. Berki Feriz espe
res adminisztrátornak, a Magyar 
Ortodox Egyház vezetőjének.

Nagy Imre-emlékplakettet ka
pott Mózes Árpád kolozsvári evan
gélikus püspök.

A  kitüntetetteknek ezúton is 
gratulálunk!

Ez az ének megbízható tudósítá
sok szerint az egyik legnépszerűbb 
ének volt a középkorban. A régi le
genda szerint Notker Barbulus 
szentgalleni szerzetes (megh. 
1022) írta, amikor azt látta, hogy az 
építők egy mély szakadék felett 
vernek hidat nagy életveszélyben. 
Az ének második része már az 5. 
századból való. Akkor szűnt meg 
Konstantinápolyban az az egy hé
tig tartó földrengés, amikor Proc- 
lus püspök a megrettent tömeggel 
együtt énekelte az ének második 
részét. Ez a legenda járulhatott 
hozzá ahhoz, hogy az éneknek má
gikus erőt kezdtek tulajdonítani. Lu
ther azután 1524-ben, a latin szö
veget újra lefordította, a dallamot 
átdolgozta és két további verset írt 
hozzá. Az ének egyszersmind a leg
csodálatosabb szöveg-dallam kap
csolatot mutatja, amilyent a refor
máció korszaka valaha is elért! 
Minden fontosabb szót kiemel. A 
dallam megfelelő hangja mindig 
híven tükrözi a szöveg szorongó 
kérdését a menekülés felől, vala
mint az írás feleletét: „Ó, Urunk, 
csak Tehozzád...” A bűnvallást, a 
kegyelemhirdetést és a vers végi 
könyörgést is megfelelően fejezi ki 
a dallam. Jó lenne, ha ezt az éneket 
nem temetési éneknek tekinte
nénk, hanem imaéletünk közép
pontjába állítanánk, mint egyik 
legszebb evangélikus énekünket.

Vegyük ismét segítségül Rudolf 
Schäfer énekábrázolását. Énekünk
höz 4 képet is készített. A 3. vers 
gondolatát, a Krisztushoz mene
külést, a védőköpenyes Krisztus ké
pével ábrázolja. Nagyszerűen fejezi 
ki, hogy az elet bajaitól, főképp a 
haláltól szorongó híveit hogyan 
rejti örök oltalmába. Krisztus a

»St»'*'

hozzá menekülőket a köpenye alá 
veszi, és merészen néz minden el
lenséggel, még a halállal szemben 
is. A „biztos menedék” záloga. 
„Hisz véred mosta el vétkünk.
Úgy fizettél meg értünk” (3. v.)

Gáncs Aladár

NAPFÉNY
SZERETET
OTTHON

nyílt meg Budapesten a 
V ili. kerület Illés u. 38. sz. 
alatt. Az otthon Alapítványa 
és az Evangélikus Geronto
lógiai Egyesület által felépí
tett modem otthont október 
9-én avatta fel D. dr. H ar

mati Béla püspök, ökumenikus istentisztelet kereté
ben.

Az otthon testvére az Érden már működő hasonló 
nevű otthonnak. Az ötemeletes, modem, tetőtér-be- 
építéses, két utcára néző épületben emelt szintű ellá
tást nyújtó idősek otthona várja a beköltözőket.

A püspök felszentelő igehirdetésében arról szólt, 
hogy a szabadságnak felelősséggel kell párosulnia, a 
test építése mellett gond legyen a lélek építésére is. 
Szeretetet, békességet, nyugalmat adó ház legyen az 
itt lakók számára. T.

TÁJÉKOZTATÓ
A grazi ökumenikus találkozó magyar összejövetelén el

határozott hazai találkozás szeivezését a Kereszt(y)én(y) 
Ökumenikus Baráti Társaság (KÖT) vállalta.

Tisztelettel értesítjük, hogy a találkozót a Deák téri evan
gélikus gimnázium dísztermében (V, Sütő u. 1.) 1997. no
vember 22-én tartjuk. Harmati Béla evangélikus püspököt, 
az Ökumenikus Tanács Elnökét és Ladocsi Gáspár római ka
tolikus tábori püspököt kérjük föl a találkozó védnökségére. 

A  találkozó tervezett napirendje:
900-1000 Regisztráció, ismerkedés 
1000—1030 Megnyitó ima és bevezető előadás 
10“-12” Az ökumené terén tevékeny közösségek bemu

tatkozása
12”-14°° Beszélgetés, virsli, üdítő 
14°°-15M A grazi találkozón szerzett tapasztalatokat is

mertető előadások

15»_17°o Tapasztalatcsere és javaslatok gyűjtése arról, ho
gyan mutassuk föl Graz után egységünket család
jainkban és vüágunkban

17°°-1715 Imádsággal, áldással zárjuk az összejövetelt
18°° A  budai Margit könlti Ferences templomban 

szentmise lesz a KÖT alapító elnökének, dr. 
Gaizler Gyula halálának első évfordulóján.

Kérjük, hogy a szervezés segítésére a legrövidebb időn be
lül levélben vagy faxon jelezze, hogy a találkozón hányán 
vesznek részt közösségéből, és szerepet vállalnak-e a dél
előtti vagy délutáni programban.

A választ a KÖT címére kérjük: 1062 Budapest, Andrássy 
út 132.

Dr. Gaizler-lakás
Tel./fax: 312-2739
Mindenkit szeretettel hív és vár a szervezőbizottság

SAJTÓKÖZLEMÉNY A MAGYAR ÖKUMENIKUS SZERETET
SZOLGÁLAT ELRABOLT MUNKATÁRSAIRÓL

Előzmények: 1997. október 23-án kora hajnalban isme
retlen fegyveresek elrabolták a Magyar Ökumenikus Szere
tetszolgálat Groznijban dolgozó két munkatársát, Du- 
najszky Gábort -  a Szeretetszolgálat grozniji irodájának ve
zetőjét-és Oláh Istvánt. Hídvégi Ágnest, a Szeretetszolgálat 
Csecsenföldön dolgozó harmadik munkatársát elengedték. 
Az emberrablók pénzt és az iroda elektronikai berendezése
it is magukkal vitték. Az események után Hídvégi Agnes 
azonnal hazaindult, és 1997. október 26-án, vasárnap érke
zett meg Magyarországra.

Hazaérkezése után az 1997. október 27-i sajtótájékoz
tatón Hídvégi Ágnes többek között elm ondta: az em ber
rablók kilétéről és a tám adás okáról nincs elképzelése, 
hiszen a Szeretetszolgálat sokat és sokaknak segített 
Csecsenföldön, éppen ezért nehéz magyarázatot találni a 
történtekre. Az események után benne is felm erült az a 
kérdés, hogy m iért nem  vitték magukkal őt is az em ber
rablók. Szerinte ennek egyik oka ösztönös reakciója lehe
te tt -  hosszú ideig könyörgött a fegyvereseknek, hogy ne 
vigyék magukkal, ami talán váratlanul érhette őket. A  
másik ok női mivoltában kereshető. A  csecsen társada
lomban ugyanis a nő szerepe rendkívül fontossá vált a há
ború utáni zűrzavaros, helyzetben, és ez meghatározza 
helyzetét a családban. Éppen ezért egy nőt bántani, meg
ütni, erőszakkal elhurcolni a csecsen férfi számára na
gyon nagy szégyen.

Nagyon fontosnak tarto tta megemlíteni beszámolójá
ban a helyi emberek, partnerszervezetek, ismerősök, ba
rátok által kifejezett aggódást, együttérzést és segítőkész
séget. Pénteken, amikor a helyi csecsen televízió és rádió 
hírt adott az esetről, tömegesen keresték fel a Szeretet
szolgálat irodáját. Felajánlották a segítségüket, és kife
jezték együttérzésüket. Könnyes szemmel búcsúztak el 
tőle, értesülvén a hírről, miszerint a Szeretetszolgálat fel
függeszti munkáját. Nem a saját jövőjük és problém áik 
aggasztotta őket, csupán azt akarták tudni, hogyan segít

hetnek, mit tehetnek a Szeretetszolgálat m unkatársaiért. 
Az iroda iránt megnyilvánuló szeretet és az együtt eltöl
tö tt 6-7  hónap alapján Hídvégi Ágnes reméli, hogy a 
helybéliek önkéntes részvétele is segítséget nyújthat a 
tisztánlátáshoz.

A  Szeretetszolgálat csecsenföldi tevékenységéről szól
va megemlítette: Dunajszky G áborral és O láh Istvánnal 
éppen az előző napokban fejezték be 1998. évi segély
program-tervezetének kidolgozását. Ebben az élelmi
szersegélyezés m ellett nagyobb szerepet kapott az em be
rek saját kezdeményezésén alapuló, jövedelemszerzésre 
irányuló tevékenységének támogatása, a rekonstrukciós, 
a rehabilitációs és kisebb mezőgazdasági projektek. E h 
hez szorosan kapcsolódott az az aknam entesítő program, 
amelyet a T H E  H A LO  TR U ST nevű angol szervezet a 
dán kormányzat és a dán egyházi segélyszervezet tám o
gatásával vezet Csecsenföldön, és amely lehetővé teszi a 
mezőgazdasági term elés mielőbbi beindulását.

M egemlítette még: nehéz volt azzal a tudattal eljönni, 
hogy a sokak által tám ogatott segélyprogram -  amely 
ingyenkonyhák üzem eltetését és m enekültotthonok se
gélyezését foglalta magában -  félbeszakad, és különösen 
az, hogy a munkatársai nélkül kell hazautaznia.

A  sajtótájékoztató végén köszönetét m ondott m ind
azoknak, akik segítették a hazautazásában: a csecsen la
kosságnak, az Oroszországi Föderáció csecsenföldi kép
viselet vezetőjének; név szerint Akmal Szaidov úrnak, a 
moszkvai magyar nagykövetnek -  Nanovszky Györgynek 
és feleségének - ,  Kovács László külügyminiszternek és 
Oleg Kallimoulinnak -  az Oroszországi O rtodox Egyház 
Patriarchátusának m unkatársa - ,  aki tapasztalatával elő 
segítette és végigkísérte a hazautazása során.

Végezetül rem ényét fejezte ki a Szeretetszolgálat e lra 
bolt m unkatársainak mielőbbi kiszabadulásával kapcso
latosan, és reméli, hogy társai testi és lelki épségét nem  
veszélyezteti fogvatartásuk.
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-  NAPRÓL NAPRA
íme, most van a kegyelem ideje! íme, most van az 

1 üdvösség napja! 2Kor 6,2
VASARNAP Azért küldött engem Krisztus, hogy az 

I evangéliumot hirdessem, de nem bölcselkedő beszéd-

Ídel, hogy a Krisztus keresztje el ne veszítse erejét. lK or 
1,17 (Ezs 66,19; Zsolt 90,1-17; Zsolt 85,2-«; Lk 
17,20-30; Róm 14,7-9, Zsolt 1) Van egy halfaj, mely

IB mindig összegyülekezik a rajzóhelyére. Az élővilág 
rendjében bizonyára valamiért fontos ez számukra. Az 
emberek életében is vannak alkalmak, mikor pl. egy 
családra gondolva, összesereglenek egymást erősítve, 
hagyományaikat ápolva. Isten igéje Krisztus keresztjé
nek erejét hordozza, a bűnbocsánat, a megváltás erejét. 
Ahol az evangélium hirdettetik, és az ige „halló” fülekre 
talál, ott olyan erő van jelen, mely növekszik, és minden 

|  hagyomány felett áll. Osszegyülekeznünk istentisztelet- 
{ re, bibliaórára, imaközösségbe stb., valamiért fontos.

HÉTFŐ Három órakor Jézus hangosan felkiáltott:
I „Eloi, Eloi, lámá sabaktáni!” -  ami azt jelenti: „én Iste-

Inem, én Istenem, miért hagytál el engem?” Mk 15,34 
(Zsolt 102,18; Jób 14,1-6; Péld 25,11-28) Amitől leg
jobban félünk, az a szenvedés és a halál. Jézus mindket- 

I tőt vállalta, nem mint mártír, hanem bűneink terhével a 
J vállán, értünk. Sok minden titok számunkra, de azt tud- 
I juk, hogy a halál elkerülhetetlen része sorsunknak, azt 
|  pedig hihetjük, hogy van folytatás.

KEDD Ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen sze- 
8 retetre és jó cselekedetre buzdítsuk. Saját gyülekeze- 
! tünket ne hagyjuk el. Zsid 10,24-25 (ÍK ir 8,29; Mt I 24,15-28; Péld 26,11-22) Sportcsapat, ha egy versenyre 
] utazik, a cél a győzelem. Tartalék versenyzők is utaznak 
I a csapattal, akiknek feladata, a lehetséges szereplés 
í mellett, hogy buzdítsanak, segítsenek. Az a mondás jár- 
|  ja, hogy ha ez a fajta segítség megvan, az „fél győze- 
I lem”. Csapatunk a gyülekezetünk, melyben egyaránt le- 
I hetünk versenyzők és tartalékok, feladatunk a jó  cse- 
I lekvése és a szeretetben való élés. A cél Isten országa,
I ahol minden „befutó” győzelmet jelent.

SZERDA Nem önmagunkat hirdetjük, hanem Jézus 
j Krisztust, az Urat. 2Kor 4,5 (Zsolt 115,1; Mt 24,29-35;

Péld 27,1-7) Reklámhadjáratok szólnak önmegvalósí
tásról, lassan „sikermegszállott” nemzedék leszünk. 
Szinte automatikus, hogy ennek következménye, hogy 
önmagunk hirdetőjévé válunk, elhomályosul az evangé
lium. Nagy a kísértés, hiszen „tetszetős” a lehetőség, a 
kínálat. Az önmegvalósítás álarc mögé vagy egy doppin
golt helyzetbe állítja életünket. A  siker határozza meg 
életritmusunkat, emberi kapcsolatunkat, gondolkodá
sunkat. Az evangélium hirdettetik, hogy ne kábuljunk el 
a kísértésnek engedve, hanem meglássuk Urunkat, aki 
mellettünk van az élet napos és árnyas oldalán egyaránt.

CSÜTÖRTÖK Ne győzzön le téged a rossz, hanem te 
győzd le a rosszat jóval. Róm 12,21 (Ám 5,14; Mt 
24,29-35; Péld 28,1-5.13-14) Az élet minden területére 
beférkőzik a rossz, az édeset keserűre változtatja. Ez 
ügyben lép fel Jézus, és hívja el „tanítványait” ma is, 
hogy ne győzzön le minket a rossz. A  rossz háttérbe szo
rításának egyetlen lehetősége, hogy jön egy nála és ná
lunk erősebb, aki megszabadít.

PENTEK Most is a miatt a reménység miatt állok itt 
vád alatt, amelyet atyáinknak ígért Isten. ApCsel 26,6 
(Zsolt 31,25; Jer 18,1-10; Péld 29,4-11.18.25-27) Tör
ténelmi korok és helyzetek jellegzetes életérzése a féle
lem és bizonytalanság, melyet éppen vádaskodással kí
vántak elérni. A  vádak egyre ámyaltabbak lettek, pl. le
nézettség, gúny, együgyűség. Isten ígéretében viszont 
örök érvényű igazság van. Változhatnak korok és szo
kások, Isten akarata ugyanaz az evangélium által, hogy 
el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen.

SZOMBAT Hagyjátok békén ezeket az embereket, és 
bocsássátok el őket. M ert ha emberektől való ez a szán
dék vagy ez a mozgalom, akkor megsemmisül; ha pedig 
Istentől való, akkor úgysem tudjátok megsemmisíteni 
őket. Azok hallgattak rá. ApCsel 5,38.39 (Zsolt 86,2; 
Mt 24,43-51; Péld 30,7-9.21-23) Az titok, hogy Isten 
Szentlelke hogyan munkálkodik^ azt viszont tudhatjuk, 
hogy „csodákra” képes. Ami az O igazsága mibennünk, 
az nem semmisül meg. „Istentől el nem állok, s Ő  nem f 
áll tőlem el.”

Albert Gábor g

Hiszek...
„Hiszek, Uram” 

Jn 9,38
Egy tanulságos történet. A há

roméves kis Klári hallja játéka 
közben, hogyan panaszkodnak a 
nénik az eső miatt. Mindegyikőjük 
arról beszél, hogy tönkremegy a 
termés, mert csak esik, esik, esik 
szüntelen. A kicsi közbeszól: „Ne 
féljenek, nénik, majd nem tud esni 
az eső. Megmondom apukámnak, 
hogy deszkázza be az eget.”

Azzal már szalad is édesapja 
asztalosműhelyébe nagy kérésével. 
Aztán feleletet sem várva, boldo
gan fut vissza a játékához.

A kislány remélt. A kislány hitt. 
A kislány meg volt győződve arról, 
hogy lehetséges az ég deszkáit be
szögezni. Ez a hit, amely nem is
mer lehetetlent.

Érdemes ezt a szót, hogy hit, 
igei formában is megnézni: hiszek. 
A legemberibb szavaink egyike, 
melyet kimondunk: szeretek. Ez lá
gyítja meg legjobban a szívünket.

Erre vágyunk a legjobban. Ember
ségünk másik gyöngyszeme: hi
szek. Valami emberit fejezünk ki 
magunkból.

Mindenki mást. Kicsit hiszek. 
Nagyon hiszek. Ingadozva hiszek. 
Feltétel nélkül hiszek. Magamban 
hiszek. A pénzben hiszek. A tár
samban hiszek. Abban hiszek, 
hogy nem hiszek. Az Istenben hi
szek.

Hogyan hisz Babits Mihály? Ezt 
írja hitéről: „Futottam hősen, szün
telen, lélekzetlen; olykor szinte el
bukni látszottam, s hasonlítottam 
ahhoz a fához, melynek koronáját 
földig csapja a szél... Mi tart fönn? 
Mi a gyökér, mely nem szakad el? 
Mely elpusztíthatatlan táplálék vala
mi kimeríthetetlen erővel?”

Mi tart fönn bennünket, amikor 
a szél úgy tépázza koronánkat, 
hogy a földig sújtja le? A törzs 
majdnem kettétörik. De csak 
majdnem és mégsem. Mégsem, 
mert ott az Istenünk, és ki tudjuk

mondani a második legemberibb 
szavunkat; hiszek. Hiszek, Uram.

Hiszek Benned, Uram, mert ha 
mindenki elhagy, Te soha. És ha ki 
tudom ezt mondani: hiszek, Uram, 
mert Tőled jön a segítség, akkor 
mást is ki tudok mondani. Ki tu
dom mondani: hiszek abban, hogy 
szeretni érdemes, csak azt érdemes.

Valaki felhívott telefonon. Is- 
meijük egymást hét-nyolc éve. Be
szélgetünk a nehézségekről, az 
élet ránk szakadó köveiről. Próbá
lok neki a szeretetről beszélni. 
Szeretni érdemes, mert így nő a 
szeretet. A hit, remény, szeretet 
közül is a szeretet a legértékesebb. 
Azt mondja rá a beszélgető tár
sam: „Ja, igen. A szeretet ritka, 
mint a fehér holló.”

Fehér hollót még nem láttam, de 
csupa szív embereket már igen, akik 
tudnak igazán szeretni. Ki tudják 
mondani: Hiszek abban, hogy sze
retni érdemes, csak azt érdemes, 
még ha ráfizetek is.

Hiszek, Uram! Hiszek a szeretet
ben.

Börönte Márta

Megtérés = hazatérés
Egy alkalommal a lelkész az isten
tiszteleten éppen Jézus hívó szavát 
olvasta: „Jöjjetek énhozzám mind
nyájan...” Hirtelen egy gyermek
hang törte meg a csendet: „Apu
kám, megyek!”

Fájó hallani, amikor valaki így 
panaszkodik: „Engem már nem 
vár haza senki.” Legyen mindnyá
junk vigasztalása, hogy mennyei 
Atyánk mindig nagy szeretettel ha-

Stenczel Klára 
diakonissza-testvér

Katalin 5540 Szarvas, Arborétum u. 12. T:Az Evangélikus Egyház Lelki Segély Szol
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tól november 15-én 12 óráig
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Értesítés „bátyus konferenciák” szervezéséről

A megtérésre szóló hívás nem 
idegen számunkra. Sokszor talál
kozunk vele Bibliánkban: „Térjl 
hozzám, mert megváltottalak!” -  
„Akit én szeretek, megfeddem és\ 
megfenyítem: igyekezz tehát, és térj 
meg!” -  „ Térjetek meg mert egészem 
közel van már a mennyek országa! \

Vannak, akik nem szívesen hal
lanak erről. Igaz, a szekták is elég 
gyakran használják ezt a kifeje
zést, de megtérésen betérést értenek 
az ő közösségükbe. így a szónak 
rossz csengése is lehet. Az én szí
vemben mégis áldott, jó csengése 
van!

Megtérésünk különféle lehet. A 
megtérés Isten műve, és O nem 
végez sablonmunkát. Egyikünk 
megtérése hirtelen történik, pál- 
fordulásszerűen: „ Uram, m it
akarsz, hogy cselekedjem?" Mási
kunk megtérése hosszabb folya
mat.

Számomra a megtérés hazatérés 
mennyei Atyám kitárt karjaiba. 
Mint ahogy egy gyermek elrontott 
kis autójával apjához rohan: 
„Édesapa, kérlek, javítsd meg a 
kocsimat!” Én pedig így szólhatok: 
Atyám, javítsd meg, kérlek, élete
met, Jézusért bocsásd meg bűnö
met, hozd rendbe dolgomat, hadd 
üdüljek fel nálad! -  Egy igen idős 
testvérünk, Hermin néni, aki alig 
tudta már kifejezni magát, de min
den közösségi alkalmon részt vett, 
mindig ezt az igét idézte: „Isten kö
zelsége oly igen jó  nekem. ” Istenhez 
megtérni, hozzá menni, nála lenni 
igen jó. Bocsánat, gyógyulás, fel
üdülés, erő van nála számunkra.

Teljesen önköltséges, formaságmentes 
összejövetel, laza kötöttségű találkozás, 
amelyre az élelmiszert és a szellemi táplálé
kot mindenki maga hozza a batyujában, és 
adja azokat közre, közös fogyasztásra.

A „bátyus konferenciák” célja: A börtön- 
pasztoráció, a büntetés-végrehajtás, a Mé
cses lelkiség, az ökumenizmus, az utógondo
zás stb. egy-egy kérdésének körbejárása. 
Egy szellemi műhely megalapozása.

A „bátyus konferenciákra” várjuk azokat a 
tagtársainkat, a tevékenységünkkel, lelkisé
günkkel, törekvéseinkkel egyetértőket, minden 
alkotni vágyó, jószándékú érdeklődőt, akik az 
adott témában közreműködni kívánnak.

Hivatalosan jelentkezni nem kell. Aki va-

zavár! Megtérni, Urunkhoz haza
térni igen jó! Ha valaki azt kérdez
né tőlem, kell-e minden nap meg
térni, ezt felelném: nem k e l l ,  
hanem s z a b a d !

„Térjetek hát meg Istenetekhez, 
az Úrhoz! Mert kegyelmes és irgal
mas ő, türelme hosszú, szeretete 
nagy” (Jóéi 2,13).

06 66 313-423
Ha lehet, minden résztvevő hozzon ma

gával: Bibliát, tisztálkodási eszközöket, ágy
neműhuzatot, lepedőt és jegyzetfüzetet.
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lamilyen segítséget igényel vagy részletesebb 
felvilágosítást kíván, annak a Társaság köz
pontja örömmel a rendelkezésére áll. (6753 
Szeged-Tápé, Heller köz 6. Tel./fax: (62) 
495-592)

Az összejöveteleket egy-egy témakörben 
tervezzük megrendezni. Minden jobbító 
szándékú javaslatot köszönettel várunk.

Az első „bátyus konferencia”
Helyszíne: Szeged-Tápé, Heller köz 6.
Ideje: 1997. november 8., szombat 10-14 

óráig. (A megadott időpont előtt és után 1-1 
órával már és még a helyszínen előkészületi 
ismerkedés.)

Témája: Az ökumenikus keresztút (for
mája, tartalma, elmélkedése stb.).

A VASARNAP IGEJE
BOLDOGOK A HALOTTAK
J e l  1 4 ,12 -13

Boldogság, boldog élet. Az em
berek többségének határozott el
képzelései vannak arról, mit tart 
igazi boldogságnak. Természetes, 
hogy kinek-kinek a világnézete 
óhatatlanul rányomja bélyegét er
re az ideára. Egészség, siker, jól fi
zető állás, szép család, némi (mi
nél több) pénz... ennyi talán elég 
is. Egyeseknek. Sajnos. Hiszen leg
többször úgy éli meg az ember a 
boldogságot, hogy útban van felé, 
már csak karnyújtásnyira van, de 

I még nem az övé, máskor meg 
mintha bújócskázna velünk: so
sincs ott, ahol keressük. Lehet az 
Úrban is boldognak lenni. Ez nem 
ábrándkergetés.

De boldog halál, boldog halot
tak?! Ritka szóösszetétel! Erre 
nemigen gondolunk. Látóterünk 
peremére szorult, „hontalanná 
vált” a halál. Evilági szemmel néz
ve e főnév és e jelző mintha nem is 
illene össze. A halál „erről az ol
dalról” nézve keserű, fájó valóság, 
feketeség, süket csend, mozdulat
lanság, gyász. Kibontva a közhe
lyek páncéljából: az út vége, meg
változtathatatlan, tagadhatatlan, 
létező, valóság.

Gárdonyi Géza szavai jutnak 
eszembe: „...az én szívem kétség 
nem szorongatja, midőn indulok 
végórám elé. A halál nékem nem 
fekete börtön, nem fázlaló, nem is 
rút semmiképpen: egy ajtó bezárul 
itt lenn a földön, s egy ajtó kinyílik 
ott fenn az égen -  ez a halál...” 

Igen, erre a kinyíló ajtóra kell 
gondolnunk vasárnapi igénk olva
sásakor. Mert az Úr Jézus erre biz
tat minket. Minden mai „Jairusá- 
hoz” így szól: Ne félj, nem halt 
meg a gyermek, csak alszik! Jézus 
szavával ellene mond szilárdnak 
hitt pilléreken nyugvó tapasztala
tainknak, önnön bölcsességünkből 
felépített, szigorú rendszereink
nek, sivár, vigasztalan, gyógyítha
tatlan sorsunknak. A  Feltámadott 
járhatóvá tette a járhatatlan utat, 
ajtót nyitott a halálban -  az életre.

A Jelenések könyvének igéje az 
előző versek ismeretében arra en
ged következtetni: az állhatatosak, 
a szentek, „az Úrban meghalok” 
azok a vértanúk, akik Jézusba ve

tett hittel, bizonyságtevő hűséggel, 
győztesként állhatnak Isten elé. 
Boldogok, mert életükben, halá
lukban Krisztussal vannak. Csele
kedeteik -  zsidó gondolkodás sze
rint -  követik őket, azaz Isten szí
ne előtt tanúskodnak mellettük. 
Nem érdemszerző jó cselekedet 
értendő ezalatt, hanem hit és élet 
elválaszthatatlan egysége, gyökér 
és gyümölcstermő ág örök szim
biózisa.

Boldogmondás, a halálról? 
Örömüzenet, evangélium? A titok 
ennyi: „az Úrban”. Az Úrban élve: 
nemcsak a visszáját láthatjuk -  a 
színét is! Az Úrban élve a meghalás 
is nyereség. (Filippi 1,21) Vágyó
dunk megpihenni, fáradozásainktól 
megnyugodni, sikereink és kudar
caink teli zsákját letenni Nála. Jó e 
boldogmondás ígéretébe beleka
paszkodni, de nem hagyhatjuk fi
gyelmen kívül igénk első mondatát 
sem: hiszen a „címzettek” azok, 
akik „megtartják az Isten parancsa
it és a Jézus-hitet”. Hallatlan bizta
tás volt ez az első keresztényeknek, 
az üldözések elszenvedőinek, akár
csak protestáns őseinknek. Ám té
vedünk, ha azt hisszük: a hitkérdés 
ma már nem élet-halál kérdés! 
Mert az. Az Apokalipszis sorai erre 
figyelmeztetnek.

Kőháti Dorottya

IMÁDKOZZUNK!
Urunk, Istenünk! Nem tagadjuk 

Előtted, hogy félünk. Innen nézvé oly 
sok az ismeretlen, a rémítő, a bizony
talan. Adj szívünkbe világosságot, 
hogy az örökkévalóság szemszögéből 
lássuk életünket, és úgy állhassunk 
majd egykor szent színed elé, mint Ró
lad tanúskodó, Téged követő, hűséges 
tanítványaid. Erre segíts minket, az Úr 
Jézus Krisztus által. Ámen.

ÖRÖMHÍR címmel egyházunk mű
sorát közvetíti a TV1 november 9-én, 
vasárnap 15.30-kor.

JÓ  REGGELT ADJ, ISTENEM! 
címmel evangélikus ifjúsági műsort 
közvetít a TV1 november 22-ig minden 
szombaton reggel 8 órai kezdettel. Az 
adások az evangélikus egyházzene je 
lentős alakjaiból mutatnak be néhá
nyat.

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1997. november 9.
I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Hafenscher 

Károly; de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; 
de. 11. (úrv.) Balicza Iván; du. 6. Herczog 
Csaba; II., Modori u. 6. de. fél 10. Csizmazia 
Sándor; Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. 
de. fél 11. Rihay Szabolcs; Békásmegyer, HL, 
Víziorgona u. I. de. fél 9. Thurnay Béla; 
Csillaghegy, III., Mátyás kir. u. 31. de. 10. 
Donáth László; Óbuda, IU„ 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.); de. 11. (úrv.); du. 6.; 
VII., Városligeti fasor 17. de. 11. (úrv.) 
Szirmai Zoltán; du. 6. Pocsai Istvánná; VIII., 
Üllői út 24. de. fél 11. Kertész Géza; Vili., 
Rákóczi út 57/b. de. 9. (szlovák) Cselovszky 
Ferenc; VU1., Karácsony S. u. 31-33. de. 9. 
Kertész Géza; VUI., Vajda P. u. 33. de. fél 10. 
Bolla Árpád; IX., Thaly Kálmán u. 28. de.
11. dr. Rédey Pál; Kőbánya, X., Kápolna u. 
14. de. fél 11. Bolla Árpád; X., Kerepesi út 
69. de. 8. Ihmásy Thmásné; Kelenföld, XI., 
Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) Joób Máté; de.
II. (úrv.) Joób Máté; du. 6. (vespera) 
Schulek Mátyás; XI., Németvölgyi út 138. de.
9. Schulek Mátyás; Budagyöngye, XH., Szi
lágyi E. fasor 24. de. 9. Balicza Iván; Buda- 
hegyvidék, XH., Tarcsay V. u. 11. de. 9. (úrv. 
családi) Vári Krisztina; de. 11. (úrv.) 
(evangélizáció) Zászkaliczky Pál; du. fél 7. 
Bácskai Károly; XIH., Kassák L. u. 22. de.
10. ifj. Kendeh György; du. 4. (szeretetven- 
dégség) Marossy Attila; XIII., Frangepán u. 
43. de. fél 9. ifj. Kendeh György; XIV., Lőcsei 
út 32. de. 11. (úrv.) Htmásy Thmásné; XIV, 
Gyarmat u. 14. de. fél 10. Thmásy Thmásné; 
Pestújhely, XV, Templom tér de. 10. Makán 
Hargita teol. (szuppl.); Rákospalota, XV, 
Régi Fóti út 73. (Nagytemplom) de. 10. 
Szabó István; Rákosszentmihály, XVI., 
Hősök tere 1. de. 10.; Cinkota, XVI., 
Batthyány I. u. de. fél 11. Blatniczky János; 
Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. 
Blatniczky János; Rákoshegy, XVH., Tesse- 
dik tér de. 9. Marschalkó Gyula; Rákos
csaba, XVH., Péceli út 146. de. 9. (úrv.) 
Péter Attila; Rákoskeresztúr, XVH., Pesti út
I I I .  de. fél 11. Kósa László; Rákosliget, 
XVH., Gózon Gy. u. de. 11. Péter Attila; 
Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de.
10. Havasi Kálmán; Pestszentimre, XVIII., 
Rákóczi út 83. (ref. templom) de. háromne
gyed 8. Havasi Kálmán; Kispest, XIX., 
Templom tér 1. de. 10. Széli Bulcsú; 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, XXU., Játék 
u. 16. de. 11. Solymár Gábor; Budaörs (ref. 
imaház) de. 9. Endreffy Géza.

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁN 
24. VASÁRNAPON a liturgikus szín: 
zöld. A délelőtti istentisztelet oltári 
igéje: Lk 11,29-35; az igehirdetés alap
igéje: Jel 14,12-13. HETI ÉNEKEK: 
500, 449.

HAZAI ESEMÉNYEK
GERENDÁS

A gyülekezet lelkészi hivatala telefont 
kapott. Hívószáma: (66) 249-199.

A kirándulók ökumenikus missziói 
összejövetelén november 9-én, vasárnap 
du. 4 órakor a zuglói református templom 
imatermében (XIV, Limanova tér 11.) 
„A fin n  evangélikus egyház világm issziói 
m u n ká ja "  címen tart előadást B encze Im 
re, az Evangélikus Külmissziói Egyesület 
elnöke.

Az MPKE soron következő összejöve
telén, november 11-én, kedden du. 5 óra
kor Szalai Attila, az Új Magyarország mb. 
főszerkesztője tart előadást „A mai Len
gyelország” címmel. (OMIKK-klub, Mú
zeum u. 17.)

A Szent László Akadémia őszi elő
adás-sorozatában D. Szeb ik  Im re püspök 
tart előadást „Egyház és magyarság az 
ezredfordulón” címmel. Társelőadó: 
P ozsgaylm re, az Akadémia rektora. Hely
szín: Magyarok Háza, 1052 Semmelweis 
u. 1-3.1. em.

Megjelent!!
„Jézust hallgassátok!” -  az országos 

evangélizáció hanganyaga 2x90 percben. 
Megrendelhető az Evangélikus Rádió
misszió címén: 2142 Nagytarcsa, Pf. 19. A 
kazettákért csak adományokat fogadunk el.

Börtönmisszió
Imádkozzunk a felekezetek közötti 

összefogásért, közeledésért, hogy vállvet
ve tudjunk ellenállni a megosztó rontó 
hatásoknak.

Nyíregyháza
Október 15-16-án került sor a Besse

nyei György Ihnárképző Főiskolán a főis
kola fennállásának 35., a névadó születé
sének 250. és a nyíregyházi tanítóképzés

Id. Magassy Sándor ny. lelkész elké
szítette az Óegyházi igehirdetési alap- 
ige-sorozat feldolgozását. Ebben az 
egyházi év minden vasár- és ünnepnap
jára található igemagyarázat és részle
tes igehirdetési vázlat, valamint a Lel
kipásztor című folyóiratban 1924-től 
megjelent igehirdetések és elmélkedé
sek lutheri teológián alapuló kritikai 
áttekintése.

Bár ez a munka elsősorban lelké
szek számára lehet hasznos segítség, 
de mások számára is érdekes lehet 
nyomon kísérni azt, hogy különböző 
történelmi helyzetekben ugyanarról az 
igeszakaszról miként vélekedtek evan-

indulásának 150. évfordulója alkalmából 
történő megemlékezésre és tudományos 
ülésszakra. Az ünnepi programot dr. H ar
m a ti B éla p ü sp ö k  nyitotta meg. A tudo
mányos ülésszakon többek között dr. Sza
bó L a jo s teológiai tanár, B artha István  és 
L aborczi G éza nyíregyházi lelkészek tar
tottak előadást. Jó bizonyítéka ez a ren
dezvénysorozat a Nyíregyházi Evangéli
kus Gyülekezet, a Tanárképző Főiskola 
és az Evangélikus Hittudományi Egyetem 
fejlődő kapcsolatának.

Győr
Október 19-én, vasárnap vehették át 

ünnepélyes istentisztelet és diplomaosztó 
ünnepi ülés keretében hitoktatói okleve
lüket az Evangélikus Hittudományi Egye
tem Győri Kihelyezett Tagozatán végzett 
tanítók, K árolyi Szilvia , Szabó M árta és 
Jankovits Béla. Az istentiszteleten dr. Sza
bó L a jos teológiai tanár prédikált, majd 
az azt követő ünnepségen átadta a diplo
mákat. Részt vett az alkalmon és üdvözlő 
szavakat mondott a templomban Cseh 
Sándor főigazgató az Apáczai Csere Já
nos Főiskola részéről. Áz oktatást Ittzés 
G ábor és id. M agassy Sándor lelkészek 
végzik nagy hűséggel és odaadással a ki
helyezett tagozaton.

FORTCHEIM- 
NEUENDETTELSAU 

Október 28-én a Bajor Evangélikus 
Egyház éves szórványnapján iktatták be 
ügyvezetői igazgatói állásába dr. habil. R u 
d o lf Kellert. Korábban hosszú éveken át a 
Martin Luther Bund erlangeni központjá
ban dolgozott, és nem kis szerepe van a 
magyarországi kapcsolatok intenzívebbé 
válásában. Tavaly az Evangélikus Hittudo
mányi Egyetem nyári posztgraduális tan
folyamán 1 egyháztörténeti előadásokkal 
szolgált. Új munkahelyén a Gustav-Adolf- 
Werk és a Martin-Luther-Verein neuen- 
dettelsaui központját irányítja. A beikta-

gélikus lelkészek, teológiai tanárok és 
püspökök.

A munka várhatóan két 600 oldalas 
kötetben jelenik meg. A megrendelé
seket az alábbi címre kérjük küldeni: 
Szepesfalvy Gábor, 1225 Budapest, 
Hunyadi L. u. 9. Telefon (06-1) 227- 
1316.

A két kötet kedvezményes ára (meg
rendeléskor, ill. 1997. dec. 20-ig törté
nő befizetés esetén): 3500 forint.

Referencia kérhető az alábbi evan
gélikus lelkészi hivatalokban: 8439 Si
kátor, 88/449-017; 8066 Pusztavám, 
22/417-223; 9471 Nemeskér, 99/365- 
205; 9123 Kajárpéc, 96/378-372

tás szolgálatát K laus-Jürgen R oepke egy
házfőtanácsos végezte. Evangélikus egy
házunk képviseletében dr. Szabó Lajos 
teológiai tanár működött közre a beikta
tás liturgiájában, és fejezte ki az ünnepi 
közgyűlésen egyházunk áldáskívánását. 
Ugyanezen az alkalmon számolt be a du
naújvárosi templomépítésről, és több gyü
lekezetben igehirdetéssel is szolgált 
R eisch G yörgy lelkész.

ACSA
November 9-én, de. fél 11 órakor a 

templomszentelési emlékünnepen a gyü
lekezet hálát ad templomának megújí
tásáért és a parókiára bevezetett gáz
fűtésért. Igét hirdet: D. dr. Harmati Béla 
püspök. Minden érdeklődőt szeretettel 
várnak.

GÖDÖLLŐ
A lelkészi hivatal új telefonszáma: (28) 

410-484.

HALÁLOZÁS
Dr. Asztalos Péter oki. gépészmérnök 

életének 75. évében, október 23-án el
hunyt. Temetése november 13-án, fél 11 
órakor lesz a Farkasréti temető alsó halot
tasházából.

E vangélikus
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Azért a  keresztyén em ber halálét más szemmel kell 

néznünk, mint egyebekét. A meghalt keresztyént ne 

számítsd halott és elföldelt embernek. Őt érzékünk 

ugyan ilyennek fogja fel, ezért fájdalmas a temetés. 

Figyeljünk Pálra, mit mond Pál: A keresztyének el

aludtak Krisztusban, s az Isten majd előhozza őket 

Krisztussal. Vigasztaljátok magatokat ezzel az igével

L u th e r

A TARTALOMBÓL
HIEDELEMVILÁG PÁPUA ÚJ-GUINEÁBAN

E PE R JE S  ES NYÍREGYHÁZA

TOVABBTANULASILEHETŐSÉGEK 
ISKOLÁINKBAN

Isten embere volt, ..
Ötven évvel ezelőtt, 1947. november 4-én hunyt el és 

november 7-én a Deák téri templomból kísérték utolsó 
földi útján a Kerepesi temető díszsírhelyhez D. Raffay

Sándor püspököt, 
az egykori Bányai 
Egyházkerület kö
zel harminc éven át 
szolgált püspökét.

Cegléden szüle
tett, itthoni tanul
mányai után Lip
csében, Bázelben 
és Jénában növelte 
tudását, később 
Besztercebányán, 
Zólyomban és Tá- 
piószentmártonban 
volt lelkész, majd a 
pozsonyi teológiai 
tanárság után a De
ák téri gyülekezet 
lelkészeként hívták 
el az egyházkerület 
élére.

Hatalmas, szálfaegyenes termete, érces hangja, szün
telen villogó tekintete már megjelenésében is tiszteletet 
parancsolt. De aki azt gondolná, hogy ez a külső vala
milyen parancsolgató, szigorú, kemény belsőt takart, az 
nem ismerte igazán. Fegyelmet, rendet követelt és tar
tott kerületében, de hatalmas szíve volt a hozzá segítsé
gért, megértésért forduló lelkésztársakhoz, tanítókhoz 
és általában minden embertársához.

Püspöki szolgálatát sokféleképpen jellemezték. Egy
házkormányzói bölcsességét említették kortársai, és ez 
az első világháborúból éledező országunk és egyházunk 
javát segítette. Korának erőteljes igehirdetője volt és 
bibliafordítóként is beírta nevét. Mint egyházpolitikus 
csak azt nézte, hogy papjainak legyen politikai meg
győződése, de ne ártsák bele magukat napi politikai 
kérdések megoldásába. Legfőképpen mint temp
lomépítő püspököt emlegették. Közel harminc éve alatt 
36 templomot szentelt fel, és ez a két világháború közti 
időben feltétlenül egyházkerületének megerősödéséről 
tanúskodott. Egyházunk elzárkózottsága ellen küzdött, 
maga is több külföldi konferencián, világgyűlésen vett 
részt.

Nagyon találóan jellemezte nekrológjában dr. Kékén 
András Deák téri lelkész, amikor így írt róla: . .Isten 
embere... nem akart más lenni, csak szolga az ő Urának 
egyházában, s nem bízott semmi másban, csak Urának 
mindent elfedező, irgalmas szeretetében. Ereje felülről 
való ajándék volt -  szeretete pedig a Krisztus szerelmé
nek szétsugárzó fénye.”

tszm

MEGRENDÜLÉS
Először talán csak nosztalgia volt. Amikor október 

18-án, szombaton délelőtt a Deák térre igyekeztem, 
azon bosszankodtam, nem tudhattuk, hogy munka
nap lesz, nem bukik-e meg emiatt az országos evangé- 
lizációs alkalom, elsősorban a nyitó istentisztelet, 
Gáncs Péter országos missziói lelkész beiktatása.

A templomhoz érve hamar eloszlott aggodalmam. 
Valóban az ország minden részéből érkeztek fiatalok 
és idősek, férfiak és nők az istentiszteletre -  itt jött a 
nosztalgia -  megtöltve a templomot, a fél évszázaddal 
ezelőtti konferenciák, evangélizációk hangulatát 
árasztották.

A nosztalgia helyét azonban hamar átvették azok 
az emlékek, amelyeket az istentisztelet hívott elő. így 
értettem meg, miért keltett ekkora visszhangot, miért 
lett az Országos Presbitérium talán legnépszerűbb 
döntése az országos missziói lelkész munkába állítása.

Egyfajta kontinuitás állt helyre ezzel a döntéssel. 
Tálán pontosabb, ha úgy fogalmazunk, hogy valami -  
immár hivatalos egyházi megerősítéssel, üzenetérték
kel -  újra kezdődött.

A z egyházi szolgálat lényege a misszió, a krisztusi 
evangélium hirdetése mindenkinek, emberek Istenhez 
vezetése, a megtérés munkálása. Negyven évig az egyhá
zi élet minden megmaradt értéke ellenére, éppen ebben, 
a legsajátosabb tevékenységben volt korlátozva az egy
ház. Nyomasztott ez a helyzet lelkészeket és híveket, ezért 
is nagy az öröm, ha nehéz is az újrakezdés.

Szívem szerint, az országos egyház nevében kö
szöntve az új missziói lelkészt, hagytam volna ajkam- 

(Folytatás a 3. oldalon)

Egy vasárnap Somogy-ZalábanNagy a távolság Budapest és a somogy-zalai dom
bos vidék között (természetesen csak kilométerek
ben!), ezért úgy gondolják az ott szolgáló lelkészek és 
gyülekezeteik is -  ha a kerület püspöke egyik gyüleke
zetbe látogat, legalább még kettőbe meghívják arra a 
napra -  így bőven jut alkalom szolgálatára, találko
zásokra, beszélgetésekre, gyülekezetek kéréseinek 
helyben való intézésére. így történt ez október 12-én 
is.

SURD
Virágokkal ékesített díszkapu várta a vendégeket a 

surdi templom előtt. A  templom bejárata felett is vi
rágokból kirakott számok hirdették: a 200 éves temp
lom jubileumára sereglett egybe a falu és a környező 
falvak evangélikussága. D. dr. Harmati Béla püspököt 
fogadta a gyülekezet lelkésze, Smidéliuszné Drobina 
Erzsébet és felügyelője, Szegedi Sándor. Az esperesre 
sem kellett várni, hiszen „helyben lakik”, Smidéliusz 
Zoltán és felesége együtt gondozzák ezt a gyülekeze
tét és a környéken élő evangélikusokat. Jó volt látni, 
hogy a gyülekezet két korábbi lelkésze is eljött ünne
pelni: dr. Pusztay László és Zámolyi Gyula.

A surdi gyülekezet már a reformáció fénykorában 
létezett, 1600-ban már volt egy fatemploma. Első lel
készeik Muraközi Miklós és a bibliafordító Kuzmics 
István voltak. Az a korszak nehéz időket hozott erre a 
vidékre. Háborúban éltek. Török és zsoldos egyaránt 
pusztított. Napóleon csapatai Győrből fenyegettek. 
De -  ahogy a püspök prédikációja elején elmondta: 
iyAz emberek nem jajgattak akkor, hanem templomot 
építettek. "Artikuláris hely is volt Surd, ami azt jelentet
te, hogy gyűjtőhelye volt a régióban élő evangélikusok
nak. Csak itt lehetett gyakorolni vallásukat. Nem csu
pán a közvetlen környék népe járt ide templomba, de 
távolabbi vidékekről, a ma Szlovéniában élő gyüleke
zetekből is ide zarándokoltak el. Az ő nevükben és 
képviseletükben jött el Lendváról Skalicz Gusztáv lel
kész kis küldöttséggel, hogy ők is részt vegyenek a há
laadásban.

Korábbi években már elvégezték a külső renová
lást. Most az orgona felújítása során tűnt ki, hogy a 
karzat nem bírja el, elöregedtek a tartógerendák. Új 
karzatot kellett építeni, hogy a felújított orgona biztos

alapokon álljon. A  karzat mellvédjére az egyházi esz
tendő szimbólumai kerültek, és természetesen meg
újult az egész belső tér. A gyülekezet „jókedvűen és 
szeretettel” adakozott -  amint azt jelentésében a gyü
lekezet lelkésze elmondta.

A  püspök igehirdetését Fii 2,12-13 alapján mondta 
el. „Félelemmel és rettegéssel... ” Ebben a gyülekezetben 
200 éve keresi a gyülekezet az üdvösséget. Közel lenni Is
tenhez, akaratát teljesíteni -  ez az üdvösség. Isten elő
ször is a bűneinkre mutat. Ezért van a félelem és a rette
gés. Magunkban kell legyőznünk a gonoszt, mert ben
nünk van! A  szívnek kell megváltoznia -  és ezért adatott

a templom a 200 éven át. Itt Isten munkálja az akarást 
és a cselekvést a jóra, hogy becsület, tisztesség és munka 
legyen földi pályafutásunkban, és így érkezzünk meg az 
örök életbe, mert ezt is ő  munkálja bennünk

A köszöntők sora tett hitet amellett, hogy Isten hű
ségében jó bízni. A lelkésznő beszámolója -  melyből 
fent idéztem -  tele volt bizakodással és reménységgel, 
mert a megvalósulás idején is ezt igazolta. Az esperes 
a 119. zsoltár 105. versével az ige mécsesét tette a gyü

lekezet elé. Skalicz Gusztáv lendvai lelkész szlovénül 
kezdte üdvözlését, jelezve, hogy 220 éve itt ezen a nyel
ven szólt az ige és Kuzmics István lelkész erre fordítot
ta le a bibliát, melyet most ők őriznek. Nagybocskay Ta
más egyházmegyei felügyelő a jézusi kősziklára irányí
totta a figyelmet, Vajda István zalaistvándi lelkész, akit 
itt kereszteltek és konfirmáltak, arról tett bizonyságot, 
hogy Jézus Krisztus által vagyunk mozgásban.

Megható volt a két korábbi lelkész felszólalása. 
Pusztay László 136. zsoltár 1 versével Isten örökkéva
ló szeretetére mutatott, Zámolyi Gyula a 34. zsoltár 9. 
versével mondta, hogy Isten ebben a templomban is 
meg akarja valósítani üdvözítő szeretetét. Számos kö
szöntés hangzott még el a szomszédok, egyházi veze
tők részéről szóban és írásban, majd a püspök záró 
szavaiban buzdított arra, hógy gyülekezetben és egy
házmegyében tartsák erősen a testvéri közösséget.

NEMESPÁTRÓ
Délután a szomszédos Nemespátró gyülekezetében 

folytatódott az ünnepi sorozat. Nemespátrónak szép 
temploma kívül-belül rendben van, de itt a gyülekezet 
visszakapta a volt parókiát, melyet felújítottak és át
alakítottak. Tekintettel arra, hogy a gyülekezetét 
Smidéliusz Zoltán esperes gondozza, aki Surdon la

kik, itt a parókiából gyülekezeti termet, hittantermet 
és egyházmegyei levéltárat alakítottak ki. Bizonyára 
kevés egyházmegyének van ilyen minden tekintetben 
megfelelő, rendezett irattára, levéltára. A  gyülekezeti 
termet úgy alakították ki, hogy ott a falu házasságkö
tő terme is szép helyet kapott.

Ennek az épületnek avatása, hivatalos átadása tör
tént meg a délutáni istentisztelet után. Harmati Béla 
püspök 2Thessz 2,16 és következő versei alapján a vi
gasztalás és a reménység kettősségéről szólt. M indkettő
re nagy szükségünk van. Vigasztalan helyzetek alakul
tak, melyeket meg kellett harcolnunk, és igen sok re
ménység veszett el életünk folyamán. Ez a visszake
rült épület a reménységet erősíti, igazolja. Isten azon
ban örök vigasztalást és reménységet és örök remény
séget ígér nekünk. Ezért mondunk most hálát és di
cséretet neki.

Istentisztelet után a levéltárban kiállítást tekinthettek 
meg a vendégek a falu és a gyülekezet múltjáról.

SZERETNEK
Ez a harmadik helyszín már az esti órákban került sor

ra. Szepetneken a régi parókia lebontása után határozták 
el, hogy gyülekezeti házat, benne lelkészlakást alakítanak 
ki egy új, emeletes épületben. A gyülekezet korábbi lel
késze ugyan eltávozott, de Deme Dávid nagykanizsai lel
kész gondozásával a terv megvalósult. Szép gyülekezet 
gyűlt össze itt is, eljött a kanizsai gyülekezet énekkara és
szolgálatával itt is emelte a gyülekezet áhítatát./»

Harmati Béla püspök Mik 6,8 alapján prédikált ar
ról az Istenről, aki ebben áz új épületben is úgy akar 
szólni, jelen lenni, mint aki megmondja, mit kíván tő
lünk. A prófétai szó úgy állít Isten színe elé, hogy 
megmondja, mi a jó és azt, hogy mit kell megtenni az 
embernek. Azt várja tőlünk, éljünk az ige szerint, le
gyünk szeretettel mindenki iránt 
és alázatosak Isten előtt. Isten a 
lelkiismeretünket teszi patikamér- 
legű érzékennyé. E z az üzenet: Sze
resd Istent, a te Uradat -  ezért épült 
fe l ez a ház is, hogy ez hangozzék és 
életeket átformáljon.

Pfeifer Zoltán felügyelő nyitotta 
meg a közgyűlést és a 103. zsoltár 
első két versével mondta el: Meg
tanultunk türelmesnek lenni és 
Isten megmutatta jóságát. Deme 
Dávid lelkész ism ertette az építés 
történetét. 1995-ben kezdődött az 
építés, sok volt a gond, fogyott a 
türelem is. Végül is nagyon szép 
emberi alkotás született, méltó, 
hogy megköszönjük Istennek is és 
az építőknek is. Segített a Gusz
táv Adolf Segélyszolgálat, az O r
szágos Egyház, a németországi 
Luther M árton Szövetség. A lel

kész megemlékezett Peter Schellenberg főtitkár meg
rendítő haláláról. De számos testület és személy is 
felsorakozott az adakozók közé. A  szepetnekiek ősei 
valamikor Württembergből érkeztek erre a vidékre, 
m ost Theo Sorg baden-württembergi püspöknek 
m ondtak köszönetét, hogy onnan is érkezett a segítség.

Az esperes Mk 10,15 alapján ar
ról szólt, hogy gyermekké kellett 
lenni, hogy mindez megvalósul
jon. Az egyházmegyei felügyelő 
azt emelte ki, hogy m egmutatko
zott az együttmunkálkodók kö
zössége, ez maradjon is meg. Ba
logh Tibor református lelkipász
tor öröm ét fejezte ki egész egy
házközsége nevében. Dr. Nagy 
Arpádné polgármester a 118. zsol
tárra hivatkozva mondta: „Az Úr 
vitte végbe ezt”... a fa lu  lett telje
sebb azzal, hogy felépült ez a gyüle
kezeti ház.
A z  egész ünnepségre a családias 
jelleg nyomta rá bélyegét. Ilyen kö
zösségben és szellemben még so
káig együtt maradt az estében a hí
vek serege a vendégekkel.

Tóth-Szöllős Mihály
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Lázár Ervin:

A cso d ap a tik a
-  Mit nem képzel?! -  ordított első vevőjére torkasza- 

kadtából Rimapénteki Rimái Péntekh vadonatúj patiká
jában, amit éppen az imént nyitott meg Rimapéntek fő
terén.

-  Hogyhogy mit képzelek?! -  emelte fel a hangját az 
első vevő. -  Talán nem az van kiírva a maga boltjára, hogy 
patika?!

-  De az -  mondta Rimapénteki Rimái Péntekh.
-  Akkor meg mit ordítozik, ha aszpirint kérek? Hol 

kérjem, ha nem patikában?
-  Az is ki van írva, hogy ki a cégtulajdonos -  mondta 

fölényesen Rimapénteki Rimái Péntekh.

-  Mit érdekel engem a cégtulajdonos -  háborgott az 
első vevő nekem aszpirin kell, és kész.

-  Csak nem képzeli, hogy egy Rimapénteki Rimái 
Péntekh vacak aszpirineket, fejfájás elleni porokat, láz
csillapítókat, lábizzadásgátlókat és popsikenőcsöket 
árul?!

-  Mi a szöszt árulna mást egy patikában? -  mérgelő
dött az első vevő.

-  Embernek fia -  mondta kissé lecsillapodva Rimapén
teki Rimái Péntekh ez nem a test, ez a lélek patikája.

Az első vevő szemében érdeklődés csillant.
-  Lelki bajok ellen?
-  Igen -  mondta Rimapénteki Rimái Péntekh.
Most már teljesen elpárolgott a mérge, szinte kedve

sen nézett az első vevőre. Ami az ő esetében elég nagy 
szó.

-  Tisztelt barátom -  folytatta kissé ünnepélyesen -, mi
vel ön az első vevőm, bármit vásárol, ingyen kapja. Vá
lasszon!

-  Hogy őszinte legyek -  toporgott izgatottan az első 
vevő -, nem pontosan értem, hogy mire lehet gyógyszert 
kapni az ón patikájában... bár reménykedem... de remé
nyeimet ki sem merem mondani.

-  Mondja csak bátran -  biztatta Rimapénteki Rimái 
Péntekh.

-  Netalántán irigység, gőg, nagyképűség, gyávaság, 
káröröm, rosszindulat...

Rimapénteki Rimái Péntekh átszellemült arccal bólo
gatott és folytatta:

-  Meg kicsinyesség, kapzsiság, nagyravágyás, álsze
rénység, alamusziság, lustaság, torkosság, tohonyaság, 
lelki restség, pénzsóvárság és mindenféle gonoszság, elté
velyedés és átok ellen vannak újaim, balzsamjaim, csepp- 
jeim és pasztilláim.

-  Ez nagyszerű! Uram, bocsásson meg, hogy az imént 
emeltebb hangot merészeltem megengedni magamnak. 
Akkor még nem tudhattam, hogy ön egy zseni, az embe
riség megmentője. Egyúttal az én megmentőm is. Há- 
zsártosság ellen is van gyógyszere?

-  Van -  mondta gyanakodva Rúnapénteki Rimái 
Péntekh.

Az első vevő tapsikolt és ugrándozott örömében.

INGRID SJÖSTRAND
Ha fülünket a földre szorítjuk •

Ha fülünket a földre szorítjuk 
egy nyári napon, 
hallani a motozó gyökereket, 
amint helyüket keresik, 
ágbogaikkal 
átfonva egymást 
a talaj nagy úthálózatában.
Valami szöszmötöl.
Egy giliszta fektet le csöveket.
Micsoda zsivaj!
Pockok suhannak metró-alagútjukban!
És még van, aki 
ásót mer nyomni a földbei

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • A *

-  Tetszik tudni, van egy házsártos, irigy, lusta és nagy
képű feleségem, egy kicsinyes, kapzsi napam, egy torkos, 
tohonya, pénzsóvár ipám, egy alamuszi ángyikám, egy 
kárörvendő bácsikám, mindnek kérek, ami jár, ú, bal
zsam, pasztilla egyre megy, csak használjon.

Rimapénteki Rimái Péntekh vakarta a feje búbját.
-  Van egy bökkenő -  mondta.
-  Engem már semmi meg nem akadályoz, hogy meg

mentsem a feleségemet, ipamat, napamat, ángyikámat, 
bácsikámat. Mindenre hajlandó vagyok a gyógyszerekért. 
Halljam azt a bökkenőt!

-  Annyicska csak -  mondta Rimapénteki Rimái 
Péntekh -, hogy a gyógyszert mindenkinek magának kell 
kérnie a bajára, különben nem használ.

Folytatása következik

Túdod-e...

mi az a Baál?
A Baál eredetileg a kánaáni 

őslakos pogányság férfi istené
nek a neve. Kezdetben nem 
volt tulajdonnév, az istensége
ket ugyanis nem nevezték nevü
kön az első időkben. Ekkor a 
„baál” szépséget, tisztaságot je
lenthetett, és forrásokat, fákat, 
állatokat, hegyeket, köveket 
vagy helyeket jelöltek e névvel.
Ezekben a helyi baálokban a 
föld termékenységét és minden 
áldás adóját tisztelték és imád
ták a pogány kánaániak. A Baál 
tiszteletét Aháb király és Jezá- 
bel királyné idejében Izráelben 
is elrendelték a föníciaiak vallá
sának gyakorlatát vezetve be. Ez ellen a kultusz ellen vet
te fel a harcot Illés próféta.

„ÁLLATI”
Tüdod-e, melyik a legveszélyeztetettebb víziállat? A KI

HAL. Kimoshatatlan jószág a TINTA-HAL. Nagyon rossz 
bőrben levő állat a HAL-VÁNY. A tenger legunalmasabb

társa a HALGATAG. 
Hűha!

No, de komolyra 
fordítva a szót! Hol 
van arról szó az Új
szövetségben, hogy 
Jézus maga sütött pa
rázson halat?

A gyermekrovat készítőinek címe: 
Cselovszky Ferenc, 1052 Budapest, Deák tér 4.

1

Hogy egyszer ta lá lkozhassanak Jézu ssa l
Imádkozom értük. Mármint azért a fiatal párért, 

kikkel már jó ideje jó kapcsolatot ápolunk feleségem
mel. Azon ritka fiatalok közé tartoznak ők, akiket 
nem vonz a cigaretta, az alkohol és mindketten szoli- 
dak, s ami a legfontosabb: nagyon szeretik egymást. 
Mondhatnánk: egymásnak vannak teremtve.

Egy beszélgetésünk alkalmával felvetődött a kér
dés: milyen a viszonyuk Istennel? A fiú katolikus, s 
nem idegen tőle a templom légköre. Mint mondta, 
járt már misén és evangélikus istentiszteleten is. Egy
szerűsége miatt inkább az utóbbi fogta meg. A lány?

Nos, őrajta látható volt, hogy mennyire vallástalan 
környezetben nőtt fel. „Meg vagy keresztelve?” 
„Nem.” „S meg akarsz keresztelkedni?” „Nem.” -  
hangzott lakonikus tömörséggel a lehangoló válasz. 
Evangélizálással igazából még nem próbálkoztam ná
luk, nem akartam „ajtóstul betörni a házba”. Egyelő
re nem tehetek mást, mind rendszeresen imáimba 
foglalom őket, de találkozásainkkor minden alkalom
mal szóba hozom Jézust, s talán egyszer erőfeszítése
imnek meglesz az eredménye.

Gajdács Pál

Isten ma is szól
A Bibliában 388-szor olvasható ez 

a mondat: „így szól az Úr", vagy „azt 
mondja az Isten”. Jaj lenne, ha nem 
szólna, ha elhallgatna.

A zsidó nép életének legzavaro
sabb korszaka a bírák ideje volt. Isten 
ritkán szólalt meg, mert szövet
séges népe elfordult tőle, és po
gány népek bálványait kezdte 
imádni. Isten azzal büntette 
őket, hogy elhallgatott, és hagy
ta őket idegen népek igájában 
nyomorogni.

Isten ma is szól minden nép
hez és minden emberhez. Néha 
ítéletes módon. Egy-egy pusztí
tó háború, mindent porba döntő 
földrengés vagy árvíz által, mert 
a népek nem akarják meghalla
ni Isten halk és szelíd szavát, 
megtérésre hívó atyai intését.

Egy autóbaleset, fájdalmas 
betegség, vagy hirtelen halál
eset is lehet Isten intő, figyel
meztető szava: Vigyázz ember, 
valami nincs rendben az életed
ben, nem tévesztetted el az utat?!

Ha Isten ilyen sokféle mó
don szól és figyelmeztet: miért 
nem hallja meg az emberek egy 
része Isten szavát? -  vetette fel 
a kérdést Attila.

Ezt nagyon egyszerűen meg tudom 
magyarázni. Előbb azonban hadd kér
dezzem meg tőletek, ismeritek-e ezt a 
szót: elhangolódás?

-  Nem, még nem hallottuk -  vála
szolták a gyermekek.

-  Nézzétek, itt van a rádióm. Légy 
szíves, Andi, kapcsold be.

-  Tiszteletes bácsi, bekapcsoltam, 
mégsem szólal meg.

-  Bizony nem, mert nincs Budapest 
hullámhosszán. Ha azt akarod, hogy 
megszólaljon, rá kell állnod a Kossuth 
vagy a Petőfi adó hullámhosszára. A

rádióújságok pontosan jelzik, hogy 
melyik hullámhosszon melyik rádióál
lomás fogható. Ha rossz hullámhossz
ra kapcsolsz, nem jön be a keresett ál
lomás.

Mindezt azért mondtam el ilyen 
részletesen, hogy megértsétek: 
Isten szavát csak az ő hullám
hosszán lehet fogni. Ez az „is
teni hullámhossz” a Szentlélek 
hullámhossza. Ezért, amikor 
előveszed a Bibliádat és olvas
ni akarod, előbb imádkozz és 
kérd az Atyát, hogy Ő állítson 
rá a Szentlélek hullámhossz
ára. Különben csak betűt olva
sol.

Elmondok egy érdekes tör
ténetet. Pál apostol egyszer 
Filippi városában hirdette az 
igét. Sokan hallgatták, de csak 
egy ember tért meg: Lídia, a 
bíborárus asszony. Azt olvas
suk: „Ennek az Úr megnyitot
ta a szívét, hogy figyeljen arra, 
amit Pál mondott” (ApCsel 
16,14b). Mit jelent ez? Azt, 
hogy a Szentlélek ráhangolta 
Lídia szívét arra, amit Pál hir
detett.

A szívünk kulcsa á Szentlé
lek kezében van. O tudja ki

nyitni a szívünket, és ráállítani arra a 
hullámhosszra, amelyen már nem em
beri beszédet, hanem az élő Isten sza
vát, éltető igéjét halljuk.

A legnagyobb ajándék
Észak-India egyik falujában a bazárban egy misszionárius hirdette 

az Igét. Ilyen alkalmak után az emberek még sokáig szoktak beszél
getni, mert. India magas kultúrájú ország. Egy muzulmán férfi lépett , 
a misszionáriushoz:

-  Hl kell ismerned, hogy nekünk, muzulmánoknak van valamink, 
ami nektek, keresztyéneknek nincs. Mi legalább el tudjuk vinni hí
veinket Mekkába, ahol felkereshetik Mohamed koporsóját, de ha ti, 
keresztyének Jeruzsálembe mentek, nem találtok ott koporsót, csak 
egy üres sírt.

A  misszionárius így válaszolt:
-  Hála Istennek, igazad van! Ez a különbség a mi hitünk és a ti hi

tetek között. A  ti vezetőtök sírjában pihen, de Jézus Krisztus, akinek 
az országa magában fogja foglalni a föld minden nemzetét, népét és 
törzsét, nem található semmilyen sírban. Az Ú r Jézus feltámadt! És 
az üres sírból feltámadott Krisztus mondja: „Nékem adatott minden 
hatalom mennyen és földön!" (Mt 28,18).

Feltámadott Urunk örök Megváltónk. „Mert én élek, ti is élni fog
tok” -  ígérte (Jn 14,19).

-  Krisztus valóban élt? -  kérdezed talán. Ebben az egyben minden
ki egyetért -  hogy ez az ember, aki azt állította magáról, hogy Isten 
Fia, valóban itt élt a földön.

Azt is tudjuk, mikor élt -  Kr. e. kb. 5 vagy 6-tól egészen Kr. u. 30- 
32-ig.

Tidjuk, hol született -  a júdeai Betlehemben, egy olyan városban, 
amely nemcsak a legendákban, hanem a valóságban is létezett és ma 
is létezik. TUdjuk, hol élte le életének nagy részét -  Galilea északi ré
szén, Názáretben, és ácsmester volt.

Ismerjük korának sok emberét -  nevük a Biblián kívül sok más 
történelemkönyvben is szerepel. Nagy Heródes és fia, Heródes,

Agrippa, Salome, Poncius Püátus, Tiberius császár, Gamáliel, Félix, 
Fesztusz.

,Az ókori világ minden történetírása, mindeij|efipik|opédig említést 
tesz arról, hogy Jézus az I. században élt. A  történetíró H. G. Wells 
gyűlölte a keresztyén hit minden tanítását, művében, a „Történelem 
vázlatáéban azonban kénytelen volt oldalakat szentelni a názáreti 
Jézusnak.

Minden történelmi évszámot a Kr. e. vagy Kr. u. rövidítéssel jelö
lünk (Krisztus előtt vagy Krisztus után), ami Krisztus születésére utal 
-  nem Platónéra, sem Julius Caesaréra, sem Mohamedére.

Minden nemzedékben milliók életét változtatta meg az a szilárd 
hit, hogy Krisztusban kapta a világ Isten legtökélesebb kijelentését, 
az egyetlen evangéliumot, amely megszabadítja az embert a bűn ha
talmából, és adja a bűnbocsánat egyetlen bizonyosságát, az eljöven
dő élet egyetlen reménységét.

Krisztus többet tett az emberi erkölcs emeléséért, mint az összes 
görög filozófus együttvéve. A  történelem minden nagy embere fölött 
áll. „Hogy mindenekben ő  legyen az első" (Kol 1,18).

Jézus Krisztus él!
„Örökké él, hogy esedezzék értük”, akik hisznek benne (Zsid 7,25).
Mit higgyek?
Egyszer egy asszony levelet írt Krisztus egyik szolgájának: „Leírná 

nekem fehéren-feketén, hogy mit higgyek? Nagyon sok különféle 
könyvet ajánlottak, olyan sokat, hogy már nem is tudom, kinek higgyek. 
Arra kérem, ajánljon nekem egy könyvet, és megpróbálom elhinni.”

A válasz nem késett: „Nem egy könyv, nem a könyvek nagy száma 
ad üdvösséget. Az Úr Jézusban és váltságművében kell hinnünk és 
üdvözölnünk.”

„Higgy az Úr Jézus Krisztusban és üdvözölsz” (Csel 16,31).

150 éve halt meg Schedius Lajos

Egy tudós polihisztorunkról
Bakonytamásiban felavatták 
Tatay Sándor író síremlékét

Az 1991 őszén elhunyt Tatay Sándor Kossuth-díjas úó 
szép súemlékét a közelmúltban ünnepélyes keretek között 
avatták fel Bakonytamásiban. A falu köztemetőjének gon
dozott és bekerített részén, a Tatay család súkertjében nyug
szanak a neves úó korábban elhunyt hozzátartozói, ősei is.

A május 6-i emlékező szertartáson jelen voltak az úó ro
konai, a község elöljárói, lakói, tanulói és a székesfehérvári 
Tatay Sándor Alapítványi Szakközépiskola tanárai és tanulói 
szinte teljes létszámban. A szertartás kezdetén az úó Haza
térés című művéből részletek hangzottak el. E munkájában 
és sok más könyvében és novellájában festőién rajzolja meg 
szülőfaluja, Bakonytamási és választott otthona, Badacsony
tomaj életét és lakóit.

Ezt követően Rab Zsuzsa költőnő úásából hallhattuk, mi 
volt a titka Tatay Sándor hallatlan népszerűségének, melyre 
a költőnő egyetlen szóval válaszol: a szeretet. Mert Tatay Sán
dor szerette hazáját, szülőföldjét, otthonát és a benne élő 
embereket.

Tamás István, a neves úótárs és egykori jóbarát Tktay Sán
dort méltató beszédében hangsúlyozta, hogy a badacsonyi 
kékesszürke bazaltkő mögött ott láthatók lelki szemeinkkel 
regényének alakjai, hősei, akik szinte valamennyien ezen a 
tájon született hétköznapi emberek, tamási és badacsonyi il
letőségűek. Az írótárs kiemelte azt is: „Aki e kő alatt nyug
szik, tudta, semmit sem érnek az erőszakos, divatos irányza
tok, ha szem elől tévesztik, ami elsősorban dolga az úoda- 
lomnak: Az élet történéseit, a lélek történéseit érthetően el
mondani az embereknek. Szépség és értelem az 0  művésze
te. Jóság és nagyság. Mert nagyság csak ott van, ahol az egy
szerűség van. Minden úányzat között egyedül ez az örök.”

A délelőtti szertartás zárásaként Ördögh Endre lelkész az 
Úr kegyelmébe ajánlotta a nagy magyar úót és a síremléket. 
Ezután a hozzátartozók, a megye, a község, a helyi és a ne
vét viselő iskola vúágai borították el a súhelyet. Délután pe
dig a Tatay Sándor Alapítványi Szakközépiskola diákjai szín
vonalas kultúrműsorral kedveskedtek a szertartáson részt 
vett vendégeknek és a falu lakosságának.

Emlékezzünk mi is a bakonytamási lelkészcsaládból szár
mazó nagy magyar úóra, Tatay Sándorra, akinek értelmes 
életét 81 éves korában oltotta ki a halál.

H. Szabó Lajos

Mária Terézia 1777-ben kiadott Nevelési Rendje a 
kb. 4000 népiskola oktatási rendjével egyáltalán nem 
foglalkozott. Az alsófokú oktatás így egészen 1848-ig 
a legelhanyagoltabb állapotban maradt. A  falvak na
gyobb felében pl. Mária Terézia idejében egyáltalán 
nem volt iskola, illetve tanító. A tanítók nagy része hi
ányos képzettségű ember volt, pl. kiszolgált katona. 
Legtöbbjük a falu kántorának és jegyzőjének a tisztét 
is betöltötte, és csak mellékesen foglalkozott tanítás
sal. Tankötelezettség nem volt. Az önként iskolába já
ró jobbágygyermekek is csak a téli hónapokban láto
gatták az órákat, mert szüleiknek korán munkára kel
lett fogniuk őket. Az uralkodó egyébként is azt vallot
ta, hogy „a jobbágy ne okos legyen, hanem engedel
mes”.

A z egyetemi oktatás is megőrizte katolikus-klerikális 
jellegét.

Ilyen viszonyok között fejlődést és haladást jelen
tett Schedius Lajos működése.

Schedius Lajos 1768. december 20-án, Győrött szü
letett, polgári családból. A jó eszű, szorgalmas ifjú Po
zsonyban, Sopronban és Göttingenben tanult. Po
zsonyban és Sopronban megismerkedett a hazai, 
Göttingenben pedig a külföldi műveltséggel. Teológi
ai, bölcsészeti és esztétikai tanulmányokat folytatott; 
teológiai disszertációja elnyerte III. György angol ki
rály ösztöndíját is. A fiatal tudóst 1792-ben kinevez
ték a pesti egyetemre a filológia-esztétika tanárává. A 
Nevelési Rend értelmében az esztétika csak az aján
lott tárgyak közé tartozott. Ő volt az első protestáns 
professzor az alapításától kezdve erősen katolikus
klerikális egyetemen. Előbb dékán, majd 1835-től 
rektor volt.

1847. november 12-én, Pesten halt meg.

Munkássága hármas tagozódású.
Pedagógus volt. Érdekesek a városi polgárság érde

keihez kapcsolódó, ún. polgári iskolákról szóló fejte
getései.

A róla elnevezett tanterv sokáig használatban volt 
a protestáns iskolákban. A  Pestalozziról elnevezett pe
dagógiai irányzatot népszerűsítette.

Kultúrpolitikus volt. Részt vett a 90-es évek irodalmi 
életében. A  színjátszás terén is buzgólkodott. Kazin- 
czyval levelezett. Kisfaludy Auróra-körének tevékeny 
résztvevője volt. A pesti evangélikus elemi iskolának 
és gimnáziumnak 24 évig felügyelője volt. 1826-ban a 
Vakok Intézetének igazgatója, 1831-ben a Magyar Tu
dományos Akadémia levelező tagja, 1842-ben a Kis
faludy Társaság alelnöke lett. Tagja volt az Erdélyi 
Magyar Társaságnak, a göttingeni és a jénai Tudós 
Társaságnak és a harkovi Orosz Akadémiának. Már 
1802-ben felvetette egy Természettudományi Akadé
mia létesítésének a gondolatát, amelynek feladata lett 
volna a természettudományok fejlesztése és népsze
rűsítése.

Szerkesztő volt. Barátjával, Kármán Józseffel az 
Uránia című lap megindításával előkészítette egy iro
dalmi központ működését (1794). Szerkesztette a 
Literarischer Anzeiger für Ungarn (1797-1799) és a 
Zeitschrift von und für Ungarn (1802-1804) című fo
lyóiratokat.

Magyarul, németül, latinul írt pedagógiai, könyvé
szeti, filozófiai, történelmi, társadalomtudományi és 
gazdaságtörténeti műveket, valamint verseket.

Életművéből hasznosítjuk mindazt, ami egyházunk 
szolgálatát előbbre viszi; felelősséget tanulhatunk tőle, 
minden jó  ügy iránt!

B. B.

Olvastad már a 
MISSZIÓI MAGAZIN 

legújabb számát?
A misszió különböző ágai adnak benne színes jelzést 

munkájukról: a Rádió-, a Kazetta-, a Lepra-misszió, és 
megszólal a Norvég Egyházi Szolgálat Izraelért helyi kép
viselője, a finnugor népek szakértője, meg a „bibliafordí
tók” lelkes táborából is egy teológus testvérünk.

De ami a legfontosabb: alapos és, részletes beszámolót 
kapott a MAGAZIN új száma a BÁLINT HÁZASPÁR
TÓL a Pápua Új-Guineában élő keresztyének furcsa, ke
verék hitvilágáról, a fiatal keresztyénség ottani nagy próbá
járól, a babonaság, az animizmus kísértéseiről. Ez persze 
megkérdőjelezi a mi „kétezer éves” hitünket is, mennybe 
épül Jézus Krisztusra, az igaz, egyetlen alapra! Mennyire 
fertőzi meg modem babonaság, tévelygő bálványozás a mi 
kegyességünket. Tükröt tart hát elénk: nézzünk csak jól 
bele: hogyan valósítjuk meg hétköznapjainkban magunk is 
Jézus evangéliumának, a szentírásnak üzenetét? Útmuta
tónk, zsinórmérték-e számunkra a Biblia? Mi magyar 
evangélikusok vajon tudunk-e segíteni távol-keleti testvé
reinknek valamiképpen? Ahogy a nyáron közöttünk járt 
pápua Aisi Mártha asszony mondta: mindenekfölött az 
lenne számukra a segítség, ha minél többen jutnának hoz
zá a Szentíráshoz! Kevés és drága ott a saját nyelvű 
(pidzsin) Biblia. Ezen a téren kellene hát támogatni, segí
teni őket!

Ezért közöltük a MISSZIÓI MAGAZINBAN, hogy 
pidzsin nyelvű Bibliák beszerzésére indítunk gyűjtést. Mivel 
egy biblia kb. 1500,- forintnak megfelelő összegbe kerül, 
azért, aki EGY BIBLIÁT AKAR ADNI PÁPUA TEST
VÉREINKNEK 1500,- Ft befizetésével megteheti ezt.

Örömmel értesültünk, hogy felhívásunkra többen áldo
zatos készséggel reagáltak. Vannak gyülekezetek, ahol egy- 
egy BIBLIÁKÖR tagjai fogtak össze, és közösen gyűjtöt
tek olyan összeget, amivel támogathatják e szép tervet. Mi
vel januárban tudjuk eljuttatni hozzájuk adományunkat, 
azéit sürgős és fontos, hogy legkésőbb december közepéig 
megérkezzék Külmissziói Egyesületünk címére (1085 Bu
dapest, Üllői út 24.) a felajánlott összeg.

Köszönjük testvéreink áldozatkészségét! Isten áldja meg 
az adakozókat, hogy sok örömöt szerezhessünk a pápua 
keresztvéneknek.
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HIEDELEMVILÁG PÁPUA ÚJ

Hangzott Jézus parancsa közel 
kétezer évvel ezelőtt, s szól ma is hoz
zánk, keresztyénekhez a harmadik 
évezred határán. Minden népet. Eb
be beletartozik a szomszédunk, a 
munkatársunk, és beletartoznak tá
voli kontinensek különös nemzetei is.

A mi családunknak személyesen 
az a feladata, hogy egy nagyon is tá
voli országban, Pápua Új-Guineán 
tegyünk bizonyságot Jézus megváltó 
szeretetéről.

Sok megfigyelés, csendes tapasz
talatgyűjtés, beszélgetés, olvasás és 
tanulmányozás után szeretnénk né
hány dolgot megosztani otthoni test
véreinkkel.

Mikor egy misszionárius megér
kezik egy messzi, számára még isme
retlen földre, az Ige üzenetével a 
„hátizsákjában”, körülnéz, s máris 
szeretné „kicsomagolni” zsákja érté
kes tartalmát. Akkor meglepődve 
veszi észre, hogy nincs hely. Az em
bereknek, akiknek a drága ajándé
kot szánta, mindkét kezük tele van. 
Nevetni kezd, hiszen úgy látja, hogy 
azok homokot szorongatnak a mar
kukban, s könnyedén kiáltja:

-  Dobjátok el gyorsan azt az ér
téktelen holmit, én aranyat hoztam 
nektek! -  s elképed, mikor gyana
kodva, nyugtalanul fordulnak el tőle, 
tenyerüket még szorosabbra zárják, s 
kijelentik, hogy azt sem tudják, mi az 
az arany, nem is kérnek belőle.

Szegény misszionárius elkesere
dik, próbálja rábeszélni őket a cseré
re, de mindhiába. Majd haragos lesz, 
s némelyeknek kiüti a kezéből a ho

-GUINEÁBAN
/ /

Ősi hitek útvesztőjében
„Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet...” (Mt 28,19)

A gyász érzésének kifejezésére szürke agyaggal vonják 
be testüket.

mokot. Ekkor azok megtámadják, 
kis híján megölik. Míg egy kunyhó 
félhomályában egy gyékényen lassan 
gyógyul sérüléseiből, sokat gondol
kodik. Feltámad benne a kíváncsi
ság: mit szorongatnak ezek az embe
rek olyan féltve, hogy nem tudják át
venni az értékesebb holmit? Miért 
olyan fontos ez nekik?

Felgyógyulva kiül a kunyhója elé, 
elbeszélget az arraj árókkal, szemléli 
a falu életét, nem szól bele semmibe, 
csak figyel -  miközben az idegenek 
is figyelik az ő keresztyén életét. 
Mindkét fél egyre többet szeretne 
már tudni a másikról. Idővel megér
ti, mi az, amit a kezükben tartanak, 
ráébred, hogy ez ősidők óta mennyi
re fontos nekik, úgy érzik, az életük 
függ tőle. Rádöbben, hogy nagyon 
hosszú út vezet odáig, amíg átnyújt
hatja, amit hozott -  s valóban el is 
fogadják tőle...

Ez a kis mese ter
mészetesen soha se
hol nem történt 
meg. Legalábbis 
nem szó szerint. De 
lelki értelemben ér
demes rajta elgon
dolkodni.
Amikor egy lelkész, 
vagy nem lelkész 
misszionárius belép 
egy idegen ország
ba, nem légüres te
ret, üres, megtöltés
re váró edényeket 
talál, hanem évezre
dek óta ott lakó, ér

ző, gondolkodó, tudatos embereket. 
Pápua Új-Guinea területén -  egyes 
régészeti leletek alapján -  valószínű, 
hogy már 10-12 ezer évvel ezelőtt 
kezdetleges kertészkedést folytat
tak. Ahogyan a törzsek kialakították 
saját életmódjukat, szokásaikat, 
éppúgy megalapozták hitüket, hie
delmeiket, melyek életük, biztonsá
guk és törvényeik alapját képezték.

A misszionárius feladata nem 
rombolás, hanem beteljesítés. A jó 
kertész sem tép ki tövestől minden 
útjába kerülő növényt, hanem meg
próbálja használni a meglévőket, 
gondozza őket, nemes hajtásokat olt 
beléjük.

Új-Guinea szigetének kultúrája 
hosszú múltra tekint vissza. Az éve
ken át itt szolgáló misszionárius ezt 
semmiképpen sem hagyhatja figyel
men kívül. Elengedhetetlen, hogy 
tisztelettel, megértéssel közelítse

meg az embereket és életmódjukat.
Istent nem a misszionáriusok 

„szállították” el a Föld eldugott te
rületeire. 0  ott mindig is jelen volt, 
jóllehet az ott élők nem voltak en
nek tudatában.

Jó lenne elkerülni azt a hibát -  ami 
a múltban sajnos néha előfordult -, 
hogy az erős „nyugati” keresztyén vi
lágból származó misszionárius erősza
kos, negatív, pesszimista és gyakran el
lenséges hozzáállásból közelítse meg 
az ősi, ún. pogány népeket.

Fontos, hogy a misszionárius tisztá
ban legyen saját hite lényegével, sajá
tosságaival, saját környezete hagyo
mányai által meghatározott megnyil
vánulásaival, s azzal, hogy két alapve
tően különböző kultúra ütközési pont
jában van. Puszta jelenléte változást 
generál az eredeti lakosság körében. 
Nyitottságra, világos látásra van szük
sége ahhoz, hogy elválaszthassa a 
tényleges Evangéliumot a lényegtelen 
külsőségektől. Ne az általa Európá
ban vagy Amerikában megszokott öl
tözködést, szóhasználatot, liturgiát 
erőltesse rá másokra, hanem a lényeg
re mutasson rá. Csakis így értheti meg 
a másik nép hit- és gondolatvilágát, s 
érheti el célját -  az Evangélium to
vábbadását -, így töltheti be hivatását 
egy hatalmas mű kicsiny építőmunká
saként.

E cikksorozat további részeiben 
néhány szempont alapján szeretném 
bemutatni a melanéziai (új-guineai) 
ősi hitvilág néhány elemét, időnként 
összehasonlítva a keresztyén hittel.

Bálintné Kis Beáta

Az alapul szolgáló 46. Zsoltár
nak és Luther „főénekének” is 
hármas témája van: teremtés, tör
ténelem és örök élet. Mikor írta 
Luther ezt az éneket, amely evan
gélikus egyházunk „himnusza” és 
a reformátor legismertebb éneke? 
Több kutató véleményéből a leg
valószínűbb feltevés, hogy éne
künk 1526-28 között keletkezett. 
Ezek az évek Luther számára sú
lyos benső nyomorúságot és kísér
tést jelentettek. Tüdjuk, hogy 1517 
után mennyi küzdelme volt Lu
thernak, mikor a sok hamis szokás 
és tanítás ellen szót emelt, és hir
dette a tiszta evangéliumot. Ilyen 
harcok között lett erőforrása a 46. 
Zsoltár is, melyből énekünk szüle
tett. Hozzuk most közelebb Lu
ther alakját úgy is, hogy miféle 
egyéni, családi, testi bajokkal is 
küzdött, és valóban sokféle „tövis” 
adatott életében épp ezekben az 
években. Néhány adat: 1526. júni
us 4-én született első gyermeke, 
Hans, 10 nappal később lépett fel 
első epekőfájdalma, 1527-ben 
újabb betegség jött hozzá. Heves 
szívszorulásai voltak, amelyek 
Spalatin szerint majdnem megöl
ték. Ezekben az időkben vigasza és 
erőforrása az Isten igéje és a gyü
lekezet imádsága volt.

Az ének első sorai Krisztusra 
vonatkoznak. O az „erős vár", jó

Erős vár 
a mi Istenünk 
(254. ének)

fegyver és védőpajzs. A  második 
versben a „hős vezér” szintén nem 
más, m int Jézus Krisztus. A  2. és 3. 
vers az ige diadalmas erejét hirdeti. 
E versek üzenetét Rudolf Schäfer 
két képen is ábrázolja. A z egyiken 
Dávid legyőzi az állig felfegyverzett

Góliátot Isten nevével. A  másikon 
Jézus pusztai megkísérlését látjuk és 
azt, hogy a kísértőt Ó isa z ige szavá
val győzi le.

Sok vita volt a dallam eredetéről 
is. Ma már nem vitás, hogy az 
„Erős vár a mi Istenünk" kezdetű 
ének dallamát Luther írta. Szöveg 
és dallam tökéletesen illik egymás
hoz. -  Van olyan gyülekezetünk, 
amelyik minden vasárnap elénekli 
az istentisztelet befejezéséül!

Gáncs Aladár

Eperjes Nyíregyháza testvérváro
sa. Mindkét város jelentős szerepet 
játszott a hazai evangélikusság törté
netében.

Eperjes a nevét a monda szerint 
II. (Vak) Béla királyunktól kapta a 
sok eperről, bár mások IV. Béla kirá
lyunktól eredeztetik. A lutheri refor
máció a 16. században termékeny ta
lajra talált itt. 1550-ben már műkö
dött a latin gimnáziuma, és a kollégi
umot, ma főiskolát 1667-ben alapí
tották. Ebben a Tárca-parti Athén
ban evangélikus teológia, jogakadé
mia, tanítóképző és gimnázium mű
ködött. A nyíregyházi evangélikus

Eperjes és N yíregyháza
papok és tanítók legtöbbje az első vi
lágháború előtt Eperjesen végzett. 
Az eperjesi kollégium utolsó magyar 
igazgatója Gömöry János volt.

Gömöry János 1869-ben született 
Nyíregyházán, és az evangélikus gim
náziumunk azon első évfolyamán 
végzett, akik 1888-ban elsőként 
érettségiztek gimnáziumunkban. Ta
nári oklevelet szerzett. írónak és 
szervezőnek egyaránt kiváló ember 
volt. Amikor állását elvesztette, nyír
egyházi Alma Matere, a Kossuth La

jos Gimnázium meghívta hitoktató
jának. Bár nem ő lett a hitoktató, ha
nem 1923-ban egy másik volt diák, 
Máczay Lajos, aki vallástanárom és 
cserkészparancsnokom volt nyolc 
esztendőn keresztül Ő is. Eperjesen 
végzett, és tőle hallottam a legtöbbet 
Eperjesről. Gömöry J'ánöSt’ ázetfté1 
lyesen is ismertem. 1940-ben a Kürt 
utcai ifjúsági házunkban is megje
lent. Pátriárka korban Budapesten 
halt meg 1968-ban, pár nappal 100 
éves születésnapja előtt.

Továbbtanulási lehetőségek iskoláinkban (folytatás)
V. Hat- és négyosztályos gimnáziumok

Iskolák Jelentkezési
határidő

Beiskolázási
terület

Kollégiumi el
helyezés

Kötelező 
idegen nyelv

Választható 
idegen nyelv

Speciális
profilok

Iknórán 
kívüli foglalko

zások
Külföldi

kapcsolatok

Bonyhádi Petőfi Sán
dor Evangélikus Gim
názium és Kollégium 
7150 Bonyhád, 
Kossuth Lajos u. 4. 
Tkk (74) 451-719

Hatosztályos 
gimnázium 
(7-12. évf.)

1998.03.02. Dél-
Dunántúl biztosított angol/német angol/német

emeltszintű 
matematikai, 
két tan
nyelvű 
német kép
zés

szaktárgyi
szakkörök,
énekkar,
kosárlabda,
atlétika

Bajorország

Négyosztályos 
gimnázium 
(9-12. évf.)

1998. 03. 02. Dél-Dunán-
túl biztosított angol/német angol/német

speciális tan
tervű német, 
természet- 
tudományos, 
haladó angol

szaktárgyi
szakkörök,
énekkar,
kosárlabda,
atlétika

Bajorország

A z Evangélikus Egy
ház Aszódi Petőfi 
Gimnáziuma 
2170 Aszód,
Régész út 34.

Tél.: (28) 400-614

Hatosztályos 
gimnázium 
(7-12. évf.)

1997.11.30.; 
1998.02. 01. országos biztosított angol/német latin/francia/

finn/szlovák

gazdasági
ismeretek/
környezet
védelem

csillagászat, 
ifjú fizikusok

Finnország,
Aland

Négyosztályos 
gimnázium 
(9-12. évf.)

1997.11. 30.; 
1998. 02.01. országos biztosított angol/német latin/francia/

finn/szlovák

gazdasági
ismeretek/
környezet-
védelem

csillagászat, 
ifjú fizikusok

Finnország,
Aland

VI. Négyosztályos gimnázium és szakközépiskola

Az eperjesi kollégiumnak sok ki
váló tanára és diákja volt, akik a ma
gyar történelemben szerepet játszot
tak. Az első növendékei között volt 
Thököly Imre, a későbbi fejedelem, 
aki maga is evangélikus .volt. Szere-, 
pelt az eperjesi diákok színkörében 

i is. A'másik nagy evangélikus Kossuth 
Lajos volt, aki az 1848/49-es forra
dalmunk elnök-kormányzója lett. Az 
evangélikus Petőfi Sándor nem volt 
növendéke az eperjesi kollégiumnak. 
Az ő barátja, Kerényi (Christmann) 
Frigyes, a pesti forradalmi ifjúság 
egyike viszont eperjesi volt. Petőfi 
Sándort Tompa Mihállyal együtt 
Eperjesre hívta, ahol költői verse
nyen vettek részt. Mind a hárman az 
„Erdei lak” című költeményükkel 
versenyeztek. A győztes az eperjesi 
Kerényi Frigyes lett, akit ma már 
nem ismernek széles körben.

A magyar evangélikusság „eperjesi 
vésztörvényszék” néven ismeri azt a 
kegyetlen történetet, amelynek fősze
replője az a Caraffa Antal olasz szár
mazású császári tábornok volt, aki 
310 évvel ezelőtt -  1687 februárjában 
-  a maga elnöklete alatt 12 tagú kü
lönleges bíróságot hozott létre. Eper
jesen működött a bíróság 1687 már
ciusában, áprilisában, májusában. Ha
zaárulással és Thököly-pártisággal vá
doltak meg több száz vezető embert. 
Közülük 24 vezető állású evangélikus 
embert mészárolttik le a koncepciós 
per során. Kivégzésüket Caraffa Antal 
tábornok is végignézte. Fejüket a vá
roskapukra szegeztette ki.

1687. november 3-án Lipót császár 
a különleges bíróságot feloszlatta.

II. János Pál pápa 1995. szeptem
ber 6-án Kassán szentté avatott há
rom jezsuita szerzetest. Eperjesen át

haladva lerótta kegyeletét az 1687-es 
eperjesi vésztörvényszék által kivég
zett 24 mártír emléke előtt, akiknek 
földi maradványai az eperjesi evan
gélikus templomban nyugszanak.

Geduly Henrik nyíregyházi evan
gélikus lelkészt 1911. májú§ 16-án ik
tatták be a tiszai evángélikus egyház
kerület püspöki székébe. Ez a kerü
let Árvától Brassóig terjedt. Geduly

Henrik 1911—1918-ig az eperjesi kol
légium utolsó magyar evangélikus 
egyházi főhatósága volt. Az eperjesi 
kollégium jogi karát és tanítóképző
jét Miskolcra telepítette át.

Eperjes ma Kelet-Szlovákia máso
dik nagy városa, amely 1997 szep
temberében ünnepelte várossá nyil
vánításának 750. évét.

Dr. Reményi M ihály

A kollégium története megvásárolható a 
Sajtóosztályon könyv formájában. Gömö
ry János: Eperjes 274,- Ft.

AZ EPERJESI KOLLEGIUM MA

A képen az egykori eperjesi Evan
gélikus Kollégium látható jelenlegi 
állapotában. 1945 után ez a nagy 
múltú intézmény is állami tulajdonba 
került, és 1950 és 1992 között könyv
tárnak, levéltárnak, egészségügyi 
szakiskolának és a Sárosi Galériának 
adott otthont. Bár a rendszerváltás 
után a kollégiumi épületek is vissza

kerültek az evangélikus egyház tulaj
donába, a pénzhiány itt is megoldha
tatlan problémát jelentett. Csak re
mélni lehet, hogy az Eperjesről szóló 
első írásos emlék kiadásának 750. év
fordulóját ünneplő város a tradíciók
nak megfelelően segítséget nyújt, 
hogy e patinás intézmény ismét embe
ri körülmények között működhessen.

Iskolák Jelentkezési
határidő

Beiskolázási
terület

Kollégiumi el
helyezés

Kötelező 
idegen nyelv

Választható 
idegen nyelv

Speciális
profilok

Tknórán 
kívüli foglalko

zások
Külföldi

kapcsolatok

Eötvös József Evangé
likus Gimnázium és 
Egészségügyi Szakkö
zépiskola
9400 Sopron, Deák 
tér 51.
IfcL. (99) 311-767

Négyosztályos 
gimnázium 
(9-12. évf.)

1998.03.01. országos biztosított angol/német

vöröskeresz
tes szakkör, 
kosárlabda 
és igény sze
rinti szakkör

Finnország

Szakközépiskola 
(9-12. évf.) 1998.03.01. országos biztosított angol/német/ 

orvosi latin egészségügyi
egészség
nevelő szak- 
kör/futball

Finnország

Szakközépiskola 
(13. évf.-tól) 1998.03.01.

országos (eü. 
szki. érettsé
gi szükséges)

biztosított angol/német egészségügyi
ápolóképzés

(Folytatás az 1. oldalról)
ra tolulni az emlékeket. De megmaradtam a köszön
tés illő keretei között. Itt azonban megvallhatom, 
hogy gondolataim, érzelmeim fél évszázadra, a kon
firmációmat követő időszakra nyúltak vissza. Deák 
tér. A  hely szelleme. Zászkaliczky Pál esperes 
evangélizációjára gondoltam, majd Fabinyi Tibor szol
gálatára az ifjúság körében, ahol azután egy finn teo
lógus, Talvitie Simo János igehirdetése hozta meg a 
frontáttörést, az ébredést. Neveket szerettem volna 
mondani, kilépve immár a Deák térről, elsősorban 
Csepregi Béla nevét, hiszen ő  testesítette meg az evangé
likus evangélizációt, lehet ő  volt az utolsó fő  hivatású 
missziói lelkész. De más neveket is kellett volna mon
dani, evangélizátorokét, akik akkor fiatal férfiak vol
tak, mára megöregedtek, vagy Uruk már magához 
szólította őket. Az ilyen emlékezés, felsorolás mindig 
hiányos, ezért is hallgattam erről, pedig szívesen em
lítettem volna legalább azok nevét, akikhez személyes 
emlékek is fűztek. Győri Jánost, Józsa Mártont, 
Ferenczy Zoltánt, Gálát Györgyöt feltétlenül mondtam 
volna. Es persze Káldy Zoltánt, akinek az evangélizá- 
ciója azért is fontos volt akkor, mert nem volt lelké
szünk. M i hívtuk, igen, ilyen hatalom volt akkor a gyü
lekezet ifjúsága -  a helyettesítő lelkészek igyekeztek tisz
teletben tartani tevékenységünket -, mert lelkészünk fel 
volt függesztve. De akkor, 1949-ben, Káldy Zoltán nem  
ment fe l addig a Deák téri szószékre, amíg Kékén A nd

rás, a felfüggesztett, később internált lelkész, egyet nem  
értett ezzel. Először őt kereste fel. Mekkora utat tett 
meg ehhez képest 1958 után. Ezért sem említettem. 
Még túl frissek a sebek. Nem érkezett el a tárgyilagos 
visszatekintés ideje. Változnak az idők. 1987-ben, ke
rületi felügyelői beiktatásomkor bátorságnak tarto t
ták, hogy megemlítettem Ordass Lajos és Kékén A nd
rás nevét. Pedig csak minimális tisztesség volt. A  Deák 
téri evangélizátorok sorában 1997-ben megemlíteni 
Káldy Zoltánt, akár bátorságnak is tekinthető, pedig ez 
is csak minimális tisztesség. Ha már emlékezünk

De a nosztalgiát és az emlékezést, nem csak ben
nem, hanem hitem szerint az egész ünneplő gyüleke
zetben őszinte megrendülés követte. Az Isten ereje, 
hatalma érintett meg, szólított meg mindnyájunkat. 
Többről volt szó, mint egy munkaág újraélesztéséről, 
többről, mint a lelkészhiány ellenére egy értékes em
ber országos szolgálatba állításáról, kivonva őt a gyü
lekezeti munkából.

A z egyház vallott programjáról, identitásáról, törekvé
seiről, bűnbánatáról és hűségéről. Arról, hogy fontosnak 
tartja a népegyházi értékek megőrzését, többek között is
koláit, fontosnak a diakóniát, jelentősnek a struktúra 
megújítását, de mindennek a misszió ad értelmet.

Megrendültén vettünk részt a missziói lelkész beikta
tásán, úgy éreztük jó  ehhez az ügyhöz, jó  ehhez az egy
házhoz, jó  az Úristenhez tartozni.

FTenkl Róbert
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Mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus 
ítélőszéke elé. 2Kor 5,10.

VASÁRNAP Ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is. Mt 
6,21 (Zsolt 50,1-23; Zsolt 143; Mt 25,31-46; Róm 
8,18.23; Zsolt 6) Szívesen gondolunk kincsre és be kell 
vallanunk, hogy sokszor evilági kincsek, javak jelentik 
számunkra a kapaszkodót, a biztonságérzetet. Az ember 
nem Isten, hogy anyagi javak nélkül tudna élni, de ne is 
aljasodjék odáig, hogy az jelentsen számára mindent... 
Jézus mennyei kincsről beszél, mely értékesebb minden 
földinél, és a szív kincsévé Jézus követésével válik. A 
Mester ugyan magas mércét állít követője számára, bizo
nyára azért, hogy törekvésünket a legnagyobb érték, a 
teljesség határozza meg.

HÉTFŐ Az Isten minden teremtménye jó. lTim 4,4 
(Zsolt 111,2; Jer 8,4-7; IThessz 1,1-10) Önmagában ez a 
mondat akkor igaz, ha a teremtés rendjére gondolunk, 
hogy Isten jónak teremtette az embert, de mi elrontot
tuk, elrontjuk. Ma úgy igaz, hogy oly mértékben lehetünk 
jók, amennyire él bennünk a Krisztus, a mi könyörgésünk 
által, az Ő igéje által. A gonoszt csak egy nagyobb hata
lom győzheti le, az Isten. A bennünk lévő „erőviszonyok” 
helyzete a szabadulásunk, üdvösségünk.

KEDD Éjféltájban Pál és Szilász imádkozott, és énekkel 
magasztalta Istent A foglyok pedig hallgatták őket. 
ApCsel 16,25 (Zsolt 20,5; lMóz 19,12-19; IThessz 
2,1—12) Gyenge hivatkozási alap, hogy nincs időm elcsen
desedni, magasztalni Istent. Az imádkozás ma is az Isten
nel való kommunikáció, akár egyénileg, akár közösség
ben történik. Isten válasza és jelenléte életünkben sokfé
leképpen tud megmutatkozni. Ő ismer bennünket iga
zán. Szerencsére ma nincs szükség arra, hogy falak omol
janak ahhoz, hogy „szabadok” lehessünk. Isten Krisztus 
által felszabadított mindenkit a vele való közösségre.

SZERDA Az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan 
megtérést szerez az üdvösségre. 2Kor 7,10 (Zsolt 118,18; 
Zsolt 51,3-14; Zsolt 130; Lk 13,1-9; Róm 2,1-11; 
IThessz 2,13-16) Szomorúság oka lehet gyász, betegség, 
vagy kudarc, pl. annak következtében, hogy önvizsgálatot 
tartottam. Nem megy, nem bírom tovább! Csökken a tü
relem, a békesség, az alázat. Ismerős a felkiáltás és a kö-

V_________________________ ;____________________

vetkezmény is. A sokéle meredekségű lejtők éppen az 
Istentől való távolodást jelentik és valóban szomorúak. 
Isten szerinti szomorúság, ha valami megszólal bennem, 
van remény, Krisztus keresztje valóban bűnbocsánatot, 
életet jelent. Isten mellénk áll ebben a szomorúságban, 
hogy megmaradjon a türelem, a békesség és az alázat.

CSÜTÖRTÖK Én nyomorult ember! Ki szabadít meg 
ebből a halálra ítélt testből? Hála az Istennek a mi urunk 
Jézus Krisztus. Róm 7,24-25 (Zsolt 103,4; Ez 14,12-23; 
IThessz 2,12-20) Van érés a keresztyén életben, ezt biz
ton hihetjük. Mértékét viszont nehéz lenne definiálni, hi
szen ha azt mondjuk, már nincs szükségünk harcra a ben
nünk lakó bűnnel, magunkat csapjuk be. Bárhol is tar
tunk, emberi oldalról nézve nyomorultak vagyunk. Még
is van ami motivációt jelent, az Isten szeretete. A  testben, 
melyet kaptunk, élnünk kell addig amíg az megszabott 
számunkra, mindig meglátva, amit Isten Krisztusban 
adott.

PÉNTEK Pál, Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, 
akit Isten kiválasztott arra, hogy hirdesse evangéliumát, 
amelyet prófétái által a szent iratokban előre megígért. 
Az ő Fiáról szól az evangélium, aki test szerint Dávid 
utódaitól származik. Róm 1,1-3 (Ézs 11,1; Jel 2,8-11; 
IThessz 3,1-13) Istennek voltak különlegesen elhívott 
emberei, mint pl. Pál, a próféták vagy Dávid. Karizmati
kus személyek voltak, Isten ily módon állította őket szol
gálatába, mintegy „eszközül” használva sokak javára. 
Szükség volt rájuk. Krisztus tanítványai ma is lsen embe
rei függetlenül attól, hogy milyen „látványos” elhívásban 
volt részük rátalálni az evangéliumra, Isten szolgálatába 
kerülni ma elsősorban szeméyles csoda. Jézus megtanít 
bennünket a jó  cselekvésére, a bizonyságtételre, melyet 
Isten eszközül használhat mások javára.

SZOMBAT Jézus ezt mondta Simonnak: én könyörög
tem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited. Lk 22,32 
(2Móz 14,13; Jel 20,11-15; IThessz 4,1-12) Jézus könyö
rög értünk és mégis megtagadjuk sokszor szavunkkal, 
cselekedeteinkkel. Isten igéje és a Szentlélek munkája 
révén erősít bennünket, ha igéjére valóban figyelünk és 
szívünk ajtaja nyitva áll. Növekedés akkor van, ha Krisz
tus erőtere növekedik bennem.

Albert Gábor

J

Jöjjetek az igazi jóhoz!
(Tamás apostol cselekedetei című apokrif iratból)

Tamás szüntelenül hirdette az 
igét, és így beszélt:

Változtassátok meg gondol- 
kodástokat és higgyetek az ígéret
ben, vegyétek magatokra a szelíd
ség igáját és a könnyű terhet, hogy 
éljetek és ne haljatok meg. Ezt sze: 
rezzétek meg magatoknak, erre vi
gyázzatok; jöjjetek ki a sötétségből, 
hogy a fény fogadjon benneteket; 
jöjjetek az igazi jóhoz, hogy megkap
játok tőle a kegyelmet...

Higgyetek Urunkban, Jézus 
Krisztusban, hogy Benne legyen 
reményetek, Benne legyen éltetek 
mindörökkön-örökké, hogy Ő le

gyen útitársatok itt, a tévelygés föld
jén, s Ő legyen kikötőtök ezen a vi
haros tengeren, bővizű forrás ezen 
az aszú vidéken, élelemmel teli csűr 
éhezők lakhelyén, lelketek nyughe
lye és testeteknek is orvosa...

Vesse hát le mindegyiktek a régi 
embert, és öltse fe l az újat, hagyjá
tok el előbbi viselkedésieket és 
életeteket; akik lopnak, ne lopja
nak, hanem fáradságukból és 
munkájukból éljenek; a házasság
törők többé ne paráználkodjanak, 
hogy ne szolgáltassák ki magukat 
az örök büntetésnek... Vessétek le 
a kapzsiságot is, meg a hazugságot,

a részegséget, a rágalmazást; ne fi
zessetek vissza a rosszért rosszal, 
mert mindez idegen és ellenszen
ves az Istennek, akit hirdetek! In
kább a hitben éljetek és a szelíd
ségben, a szentségben és a re
ményben, mert Isten ebben leli 
kedvét, hogy az ő háza népe lehes
setek...

Gyermekeim és testvéreim, akik 
hisztek az Úrban, tartsatok ki eb
ben a hitben, hirdetvén Jézust, aki
ről én hoztam hírt nektek! Belé 
vessétek reményeteket, ne hagyjá
tok el őt, s O sem hagy el titeket. 
Amikor mélyen alusztok elnehe
zülve az álomtól, O nem alszik és 
vigyáz rátok...

Vessük hát reménységünket Jé
zus Krisztusba, Isten mindig szere
tett fiába!

Ha ki tudom mondani: Hiszek, 
Uram, akkor azt is ki tudom mon
dani, hogy hiszek a művészetek
ben.

Talán egy éve Chagall-kiállítás 
volt Budapesten. A művész sok 
szenvedés után létrehozta Francia- 
országban a Bibliai Üzenet Múze
umát, ahol 465 bibliai témájú alko
tás látható. Ebből volt itt egy soro
zat. Aki látta, megtudhatta, hogy 
azért zöld a szamár Chagall egyik 
képén, mert a zöld a reménység 
színe. Aki remél, annak ez is el
képzelhető.

A művész a múzeumot a Csend 
szigetének nevezte el. A múzeum 
felavatásán ezt mondta: „Itt majd 
az emberek talán a szeretet szavát is 
kimondják, a szeretetét, melyet én 
minden ember iránt érzek. ”

Chagall számára a Biblia egy má
sodik természet; a kétségek idején a 
vigasztaló szó. Meg volt győződve 
arról, hogy csak olyan emberek 
követhettek el annyi rémséget, 
akik nem ismerték a Bibliát, akik 
nem a Bibliával cseperedtek fel. 
Hiszem, hogy egy festmény áraszt
hatja a békét és a jóra befolyásol. 
Kísért a jóra.

Évekkel ezelőtt valaki készített 
egy kísérletet. A  kísérlet abból állt, 
hogy tizenöt felebarátnak fotókat 
mutatott. A  képeken festményeket 
lehetett látni. Az első feladatnál 
azokat a képeket kellett kiválasz
tani, amelyek a legtöbb harmóniát, 
békét sugározták magukból. Úgy 
érezte magát az ember, hogy béke 
terem tődött a szívében, ha ezekre 
a képekre nézett.

A  második feladatnál arra a 
képre kellett rámutatni, amely fel
kavar. Iszonyatot sugall. Az egyik 
képre mindenki rámutatott. Élet
telen, romos házakat ábrázolt. A

LATOK...
„ S a ra t te tt a  s ze m e im re , a z tá n  
m e g m o sa k o d ta m  é s  lá to k . ” Jn 9,15

pusztulás nyomai mindenütt.
A kísérlet befejeződött. Min

denki kíváncsi volt a festők nevei
re. Vajon ki festette a romos háza
kat? Addig nem tudtuk a művé
szek neveit, hogy ne legyünk előí
téletesek.

A romos ház festője a második 
világháború elindítója volt, akinek 
tömegek szalutáltak. Fiatal korá
ban festőnek készült -  már akkor a 
pusztulást ábrázolta.

Te adtad a látóképességet, 
Uram. Látok békét ábrázoló képe
ket. Látok pusztítást megfestett 
festményeket. Hiszek abban, hogy 
több virágcsendélet születik, mint 
pusztulást ábrázoló kép, hogy töb
ben látják a szépet s a jót. Keve
sebben a borzalmakat. Teremts jót 
a rossz mellé! Add, hogy a rosszra 
én is a jót adjam! Ehhez kellenek a 
látó szemek.

Börönte Márta

Köszönet
Az Evangélikus Élet nyilvános

ságán keresztül köszönetünket fe
jezzük ki Detre János lelkésztár
sunk, egyházmegyénk esperesének 
azért az óriási tehervállalásért, 
amelyet az Aszódi Evangélikus Pe
tőfi Gimnázium újraindításáért és 
felépítéséért küzdve tanúsított. Ez

a küzdelem rengeteg idejét és ere
jét vette igénybe. Most, amikor a 
gimnázium felépült, szeretettel kí
vánjuk neki az ige áldásának meg
tapasztalását: „Akik az Úrban bíz
nak, erejük megújul.” (Ézs 40,31) 

Pest megyei lelkésztársai 
és a gyülekezetek

KARÁCSONYI ENGEDM ÉNYES KÖNYVVÁSÁR
1997. nov. 17-tól 1997. dec. 20-ig 

(A raink az 50% -os engedm ényt m ár tartalm azzák)
Dedinszky: A Biblia néprajza 62,- Nagy Gy.: Az egyház kincse 77,-
Elek: Győry Vilmos 185,- Piper-Bodrog: Betegágyon 55,-
Evangélikus templomok levelezőlap 2 5 - Plakát, úrvacsorái terítős 100,-
Grünvalszky K.: Ábrázolt Egyháztör Podmaniczky P.: Megszabadított élet 58,-
ténet 560,- Ray, J.: Jövevények és vándorok 74,-
Grünvalszky K.: Énekek éneke 40,- Scholz L.: Fények s felhők alatt 49,-
Gáncs A.: Akinek a szíve lángolt 34,- Scholz L.: Jézussal egy asztalnál 60,-
Görög T: Imakönyv 43,- Scholz L.: Jót várj! 41,-
id. Harmati B.: Egészségünk és Szépfalusi I Ahogy Bécsben
üdvösségünk 25,- megindultam 784,-
id. Harmati B.: Vallásos költemények 132,- Tferray: Izrael és az evangélium 51,-
Jer örvendjünk keresztyének 264,- Terray: Küdetésben 76,-
Hemád T: Kapemaum 185,- Vajta V: A szeretet keresztény
Klein, G : Fény az útvégén 190,- értelmezése 69,-
Krisztus tanúja Luther élete 52,- Vajta V Hitből fakadó élet 86,-
Kutas: Egy emberélet 32,- Veöreös I.í A harmadik egyházi út 35,-

A  könyvek kaphatók a Sajtóosztály Könyvesboltjában (1085 Bp. Üllői út 24.), illetve tele
fonon megrendelhetők: 117-5478,117-1108.

A HIHETETLEN ÍTÉLET
Jel 22,11-14

Aki a Jelenések Könyvét olvas
ta, bizonyára gondolt már arra, 
hogy egy mai átlagember számára 
milyen félelmetes szavak olvasha
tók ott az emberiség jövőjéről. 
Szinte hihetetlenül hangzanak. 
Teljes mértékben ellentmond a 
mai valóságnak. Hiszen az embe
rek többsége úgy él, mint akiknek 
a tetteit soha nem fogják számon 
kérni. Ezért jótetteket felesleges 
cselekedni, nem kell a másik em
berrel törődni. Nem kell feltétel 
nélkül jót tenni senkivel. Ha vala
mit teszek, rögtön az az első kér
dés, hogy érdemes-e, van-e belőle 
valami hasznom? Ebben a gondol
kodásmódban él az egész világ. A 
rossz cselekvésével teljesen más a 
helyzet. Hiszen, ha valaki rosszat 
tesz, és az nem tudódik ki, akkor ő 
nyugodtan gondolhatja azt, hogy 
ez mindörökre titokban marad. 
Sokan élnek vissza ezzel a hamis 
gondolkodásmóddal.

Jézus arra figyelmeztet minket, 
hogy hamarosan eljön, és minden
kinek megfizet cselekedete sze
rint. Ezt a találkozást és az ítéletet 
senki nem kerülheti el. Ez már ön
magában is elég hihetetlenül 
hangzik, de ehhez még hozzájön 
Jézus kijelentése: En vagyok az al
fa  és az ómega, az első és az utolsó, 
a kezdet és a vég. Nehéz mindeze
ket elhinni, mert egy kívülálló sok
kal inkább azt látja, hogy ez a világ 
kormányozhatatlanná válik. A sze
mélyes érdekek inkább a sátán 
malmára hajtják a vizet. Átlátha
tatlan minden.

Egy ilyen helyzetben szólal meg 
szelíden az ige üzenete: Boldogok, 
akik megmossák ruhájukat, mert jo 
guk lesz az élet fájához, és bemen
nek a kapukon a városba. A re

ménytelennek tűnő helyzetben 
hangzik el a felszólítás, hogy még
is lehetünk boldogok. Nem jövő 
időben hangzik, hanem jelenben. 
Már most boldog lehet, aki Jézus
hoz fordul bűnbocsánatért. De 
mindezzel párhuzamosan a Jézus
hoz való odafordulást sem jövő 
időben kell értelmezni, hanem je
lenben. Most van a kegyelem ide
je, ma kell Jézushoz fordulni, hogy 
az ítélőszék előtt is mellettünk áll
hasson. így maga az ítélőbíró lesz 
a mi ügyvédünk. Ennél nagyobb 
védelmet és kegyelmet senki nem 
kaphat.

Az egyháznak képviselnie kell 
azt a meggyőződést, hogy bármi 
történik a földön, Isten tervei 
megvalósulnak. Hadd legyenek 
egyesek igazságtalanok vagy tisztá
talanok, Isten országa akkor is 
megvalósul. Az egyházi esztendő 
utolsó előtti vasárnapján életünk 
megítélése kap hangsúlyt. Nem él
hetünk úgy, mint aki nem akar er
ről tudni és hallani!

Menyes Gyula 

IMÁDKOZZUNK!
Mindenható Istenünk! Kérünk, fo
gadd el mindazt a kevés jót, amit te
szünk az életben a Te dicsffségedre. 
Kérünk, hogy az ítélet napján Te legyél 
a bírónk és a védőnk is! Ámen!

„ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK!” cím
mel evangélikus félórát közvetít a Ma
gyar Rádió a  Kossuth adó hullám
hosszán november 17-én, hétfőn 13.30 
órakor. Előtte evangélikus korális- 
mertetés lesz 13.20 órakor.

JÓ  REGGELT ADJ, ISTENEM! cím
mel evangélikus ifjúsági műsort közve
tít a TV1 november 22-ig minden 
szombaton reggel 8 órai kezdettel. Az 
adások az evangélikus egyházzene je 
lentős alakjait mutatják be.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Balicza 
Iván; de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; 
de. 11. (úrv.) Kőháti Dóra; du. 6. dr. Széchey 
Béla; II., Modori u. 6. de. fél 10. Csizmazia 
Sándor; Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. 
de. fél 11. Rihay Szabolcs; Békásmegyer, III., 
Víziorgona u. 1. de. fél 9. Donáth László; 
Csillaghegy, in ., Mátyás kir. u. 31. de. 10. 
Donáth László; 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.) ifj. Cselovszky Fe
renc; de. 11. (úrv.) Zászkaliczky Péter; du. 6. 
ifj. Cselovszky Ferenc; VII., Városligeti fasor 
17. de. 11. (úrv.) Nagy Zoltán; du. 6. Muntag 
Andorné; VIII., Üllői út 24. de. fél 11. Ker
tész 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. Bolla Árpád; IX., 
Thaly Kálmán u. 28. de. 11. dr. Rédey Pál; 
Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. fél 11. Bolla 
Árpád; X., Kerepesi út 69. de. 8. Tamásy 1h- 
másné; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. 
(úrv.) Rőzse István; de. 11. (úrv.) Rőzse Ist
ván; du. 6. (vespera) Joób Máté; XI., Német
völgyi út 138. de. 9. (családi) Joób Máté; 
Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 
9. Kőháti Dóra; Budahegyvidék, XII., 
Tarcsay V. u. 11. de. 9. (úrv.) Bácskai Károly; 
de. 11. (úrv.) Bácskai Károly; du. fél 7. Vári 
Krisztina; XIII., Kassák L. u. 22. de. 10. 
Marossy Attila; XIII., Frangepán u. 43. de. 
fél 9. Marossy Attila; XIV, Lőcsei út 32. de. 
11. (úrv.) Varsányi Ferenc; XIV., Gyarmat u. 
14. de. fél 10. Ihmásy Thmásné; Pestújhely, 
XV, Templom tér de. 10. Sánta Anikó; Rá
kospalota, XV, Régi Fóti út 73. (Nagytemp
lom) de. 10. Veperdi Zoltán; Rákosszentmi
hály, 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. Kósa 
László; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. de. 
9. Marschalkó Gyula; Rákoskeresztúr, 
XVU., Pesti út 111. de. fél 11. Kósa László; 
Rákosliget, XVII., Gázon Gy. u. de. 11. 
Marschalkó Gyula; Pestszentlőrinc, XVIII., 
Kossuth tér 3. de. 10. Korányi András 
(szuppl.); Pestszentimre, XVIII., 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. 
Lehoczky Endre; Budafok, XXH., Játék u. 
16. de. 11. Solymár Gábor; Budaörs, (ref. 
imaház) de. 9. Endreffy Géza

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE 
UTÁN UTOLSÓ ELŐTTI VASÁRNAP 
a liturgikus szín: zöld. A délelőtti is
tentisztelet oltári igéje: Lk 19,11-28; 
Jel 22,12-14. HETI ÉNEKEK: 502, 
526.

HAZAI ESEMÉHYEK
Meghívó

A  Magyarországi Evangélikus Egyház 
1997. november 22-én, szombaton dél

után 16 órai kezdettel 
ünnepi megemlékezést tart a Deák téri 

evangélikus templomban 
a kétszáz éve született 

Mária Dorottya 
József nádor hitvese emlékére 

Előadást tartanak: 
dr. Fabiny Tibor budapesti, dr. Kari 
Schwarz bécsi teológiai professzor és 

dr. Németh Margit tudományos 
főmunkatárs

Közreműködik: Alföldy-Boruss Csilla, 
Alföldy-Boruss Eszter,

Fülöp Attila, Tátrai Vilmos, Trajtler 
Gábor és a Lutheránia énekkar 
Kamp. Salamon vezényletével 

Ünnepi alkalmunkra szeretettel várják 
az érdeklődőket.

KELENFÖLDI ASZTALI BE
SZÉLGETÉSEK keretében,A z infor
mációs társadalom etikai kérdései” 
címmel előadást tart HAVASS MIK
LÓS az MTESZ és a SZÁMALK elnö
ke. Az előadás november 18-án, kedd 
este 6 órakor lesz a Tanácsteremben.

Az új Evangéliks Missziói Központ 
címe és telefonszáma: 1164 Budapest, 
Batthyány Ilona u. 38-40. Tel./fax: 400- 
3057. A  cinkotai épület otthont ad az 
Ev. Rádiómissziónak és Gáncs Péter 
országos evangélizációs és missziói lel
kész szolgálati lakásának is.

A  KÜLMISSZIÓI EGYESÜLET 
Marseille-ben járt csoportja november 
24-én, hétfőn du. fél 6-kor számol be a 
finn misszionáriusok arabok között fo
lyó munkájáról a kelenföldi tanácste
remben (XL, Bocskai út 10.). Minden 
érdeklődőt szeretettel vár az Egyesület 
Vezetősége.

MEGJELENT!! MEGJELENT!!

REMÉNYIK SÁNDOR 
ÖSSZES VERSEI 

REPRINT KIADÁSA. ÁRA: 
1290,- F t

Kapható könyvesboltunkban, 
VIII., Üllői út 24.

GÖDÖLLŐ
A lelkészi hivatal új telefonszáma: 

(28) 410-484

BÖRTÖNSZOLGÁLAT
Imádkozzunk az ökumenéért, hogy 

minél nagyobb összefogással, összesze- 
dettséggel tudjunk együtt Istenre fi
gyelni.

A KERESZTÉNY-ZSIDÓ TÁR
SASÁG konferenciát rendez novem
ber 18-án, kedden du. 4 órakor a Kö
zép- és Kelet-Európai Kömyezetfej- 
lesztési Intézet dísztermében (VI., 
Andrássy út 23. I.) Zsidókép az okta
tásban címmel.

HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓ
Megyer Lajos ny. esperes és felesé

ge Benyhe Vilma 60. házassági évfor
dulójukat ünnepelték a nyíregyházi 
templomban 1997. augusztus 10-én. 
Igét hirdetett Bozorády Zoltán espe
res.

HALÁLOZÁS
Farkas Lajos gyémánt diplomás lel

készt életének 90. évében az Úr magá
hoz szólította. Temetése november 8- 
án volt Hódmezővásárhelyen. „Mert, 
ha élünk, az Úrnak élünk, ha megha
lunk, az Úrnak halunk meg, ezért akár 
éljünk, akár meghaljunk, az Úréi va
gyunk.” (Róm 14,7-8)

FELHÍVÁS
A MAGYAR ÖKUMENIKUS SZE

RETETSZOLGÁLAT 
1998. februári kezdéssel 

az Országos Képzési Jegyzékben 
szereplő

SZOCIÁLIS ASSZISZTENS 
képzést indít.

Jelentkezési feltételek: érettségi bi
zonyítvány, egyházi vagy egyházi jelle
gű intézménynél, gyülekezetben vég
zett munka igazolása vagy lelkészi 
ajánlás, önéletrajz. Felvételi vizsga 
nincs, a jelentkezők felvételi beszélge
tésen vesznek részt. A képzésben meg
szerezhető végzettség szintje: középfo
kú szakképzettség. Á végzettség álla
mi, önkormányzati és egyházi terüle
ten végzett szociális tevékenységre egy
aránt jogosít. A szociális asszisztens 
szakképesítéssel betölthető munkakö
rök: szociális asszisztens, szociális szol
gáltatási foglalkozások szervezője, hu
mánpolitikai részegység munkatársa,

munkaerőpiaci szolgáltatás szervezője, 
mentálhigiénés asszisztens, szociális 
gondozó, gyermekfelügyelő, kulturális 
szervező munkatárs, gyülekezeti 
diakóniai munkatárs, egyházi szeretet
otthonokban végzett tevékenység.

Képzési idő: 2 év
Az elméleti képzés 800 órája hétvé

geken -  korlátozott számú -  bentlakás
sal történik.

Tandíj: 25 000,- Ft/félév, mely tandí
jat a munkahely vagy a küldő fel átvál
lalhatja.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 
1997. DECEMBER 15.

JELENTKEZÉSI CÍM: MAGYAR 
ÖKUMENIKUS SZERETETSZOL
GÁLAT

SZOCIÁLIS ASSZISZTENS KÉP
ZÉS

1238 BUDAPEST, GRASSALKO- 
VICH ÚT 104.

További felvilágosítás: 06—1-286- 
0010 Donkó Erzsébet (hétfő-szerda)

Dr. Török Zoltán 87 éves korában el
hunyt. Temetése szűk családi körben 
egyházunk szertartásával történt a Far
kasréti temetőben, november 11-én. 
(Minden külön értesítés helyett.)

A próhirdetés

A Fébé Diakonissza Egyesület teljes 
állású takarítónőt keres anyaházába 
(1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 193.). 
Jelentkezni lehet Madocsai Miklós cí
mén, 1015 Budapest, Ostrom u. 15.

Toronyóra-készítés, -felújítás! Ha
rangjáték-, haranglengető- és vezér
lőóra-készítés. 85 év tapasztalata és vi
lágszínvonalú elektronika. Ötéves ga
ranciával.

Óragyártó üzem: Konkoly József, 
1102 Budapest, Állomás u. 14. Tfel./Fax: 
260-7065, 06 (30) 492-915.

GOMBOS LAJOS 
aranykoszorús harangöntö mester

2162 Őrbottyán, 
Rákóczi út 119. Pf. 3. 
Telefon: 06/28-360-175 
Budapesti iroda:
XIII., Jász u. 60/B 
Telefon: 330-6394
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M inden fénybe borul, m ihelyt kialakul

bennünk az istenhit legparányibb foka.

Theilhard de Chardin

A TARTALOMBÓL
HÁLAADÁS A KÉTB0D0NYI 

TEMPLOMBAN

LELKÉSZAVATÁS KELENFÖLDÖN

PANNONHALMA ÉS SO PRO N  
„EGY SZÍVVEL’

Tíz év után
Interjú dr. Harmati Béla püspökkel

Püspök úr, 1987. október 24-én elhangzott bekö
szöntő beszédében négy prioritásról szólt. Mit tudott 
ezekből megvalósítani? Különösen is érdekes egy év
tized után a spiritualitás és hitbeli megújulás és az 
egyházi bizalmi légkör kérdése.

A négy prioritást csak egyszerre tudom emlegetni. 
Az első kettő ugyanis összefügg a második kettővel, 
az egyházon belüli lelki és anyagi téren szükséges fel
méréssel és a szervezeti reformokkal.

Hálát adva kell arra emlékeznem, hogy az elmúlt 
évtizedben spirituális-hitbeli megújulást adott az Is
ten, sőt kérésünkön és elvárásunkon felül is megál
dott. Gondoljunk itt a gyermek- és ifjúsági munkánk 
eredményeire, a küjönösen is a városokban jelentke
ző felnőtt-keresztelést kérőkre, az országos és terüle
ti evangélizációkra és missziós napokra, az elmúlt 
nyáron Pakson tartott országos egyházi találkozóra. 
Ki gondolta volna 
azután tíz évvel ez
előtt, hogy egy év
tized alatt megvál
tozik körülöttünk 
a társadalom, 
visszakapjuk isko
láinkat és intézmé
nyeinket. Beikta
tásomkor magam 
sem reméltem!

Az egyházi 
„magnus consen
sus”, az egyetértés, 
a bizalmi légkör 
munkálása már 
nem ilyen egysze
rű. Hiszen az el
múlt években vol
tak esetek, amikor 
lelkészek támadtak az egyház ellen, és akadnak néhá
nyon olyanok ma is, akik a közös munka helyett csak bí
rálni tudnak, mondván, hogy „nálunk nem történik 
sem m i”.

Beszéljenek a tények! Sikerült megerősíteni a gyüle
kezeteket, számos templom, parókia épült, vagy tata
rozták a régit. Kiépültek új munkaágak is, mint például 
a kórházlelkészi szolgálatok, a katonai lelkigondozás, a 
tábori lelkészi szolgálat és a börtönmisszió. Hadd te
gyem hozzá, mindegyik ökumenikus együttműködéssel. 
Összehívtuk a zsinatot, és hat éven keresztül számos új 
törvényt készítettünk, és ha ezek közül nem is sikerült 
mind, az a reményem, hogy a következő, 1998-ban 
összeülő új törvényhozó zsinat kijavítja azokat.

Az elmúlt tíz évet legmarkánsabban egyházi iskolá
ink visszaszerzése jelentette. Vajon mennyire látja egy
házi iskolának Püspök úr az intézményeinket. Az okta
tás szempontjai nem szorítják háttérbe a keresztyén 
nevelést, a bibliai-krisztusi értékek továbbadását?

Püspök elődömet, D. Ordass Lajost azért börtö- 
nözték be 1948-ban, mert nem volt hajlandó hozzájá
rulni az egyházi iskolák államosításához. Ma az ő 
mártír-nyomdokain járunk, amikor újra egyházi isko
lákat indítunk. Korábban a szülők hozták a gyermeke
ket az egyházhoz, ma a gyermekek hozzák szüleiket. 
Egy-egy intézményünk körül ki kell alakulnia annak 
az erőtérnek, annak a spirituális légkörnek, amelyik
ben megbékélhetünk Istennel és embertársainkkal.

Távolról sem azt jelenti ez, hogy megelégedhetnénk 
önmagunkkal! Tíz év nem volt elég arra, hogy évtizedek 
pusztításait és mulasztásait pótolja. Egyáltalán nem va
gyok például megelégedve hittanoktatásunk színvo
nalával! Ebben a gondban osztozunk a többi magyar- 
országi történelmi egyházzal. Kevés a jól képzett hit
oktató, kevés a jó könyv és segédeszköz. Iskoláink ok
tatási színvonalával nincs baj, a kívánatos keresztyén 
spirituális légkör kialakítása szempontjából tanárok 
és diákok között azonban még akad tennivaló.

Örvendetesen megnövekedett teológiai hallgatóink 
száma. Ez reményt ad arra, hogy a lelkészhiány meg
szűnik egyszer..Mint a teológia korábbi tanára, ho

gyan értékeli a ma mindenütt jelentkező egyházi és 
teológiai pluralizmust?

A  beiktatásom utáni napon, 1987. október 25-én tet
tük le a Teológia új épületének alapkövét. Öröm, hogy 
ez az új épület ma már kicsi és szűk a lelkészi szolgá
latra készülők és a hittantanári szak hallgatóinak. A 
korábbi évtizedek igen kicsiny évfolyamai miatt eltart 
még néhány évig a lelkészhiány leküzdése. Ma már 
nem a gyülekezetek választanak lelkészt, hanem a lelké
szek választanak gyülekezetei!

Az természetes számomra, hogy a különböző vidé
kekről, kegyességi irányzatokból származó, különbö
ző képességekkel és érdeklődéssel megáldott lelkészi 
gárda pluralizmust, többféleséget képvisel. Van ter
mészetes, egészséges pluralizmus, ettől nem félek. 
Miért is kellene egyformán prédikálnia minden lel
késznek? A z egyházi proprium, a krisztusi evangélium

ügyében kell egynek 
lennünk, és akkor 
nem árt a teológiai 
sokszínűség ha- 

gazdagodást 
A különbö- 

munkaterüle- 
teknek össze sza
bad és kell kapcso
lódniuk, szeretet- 
ben kell egymás 
hitét építenünk és 
nem rombolnunk. 
Az az egyházi plu
ralizmus ugyanis 
káros, elítélendő 
és megszünteten
dő, amikor valaki 
a maga másságával 
csak akadályozni 

akar, és úgy gondolkodik, hogy tőle eltérő felfogású 
emberekkel, akiket ő nem tekint „hitelesnek”, az egy
házban nem hajlandó együttdolgozni.

Az évezred fordulójához közeledünk. Hogyan látja 
Püspök úr a következő időszakot, milyen remények
kel tekint előre saját munkájában, és mit remél egy
házunk és hazánk számára?

A jövő egyháza véleményem szerint kisebb, de ak
tívabb és ökumenikusabb lesz. A gyülekezetek min
den tagjának szerepet kell vállalni a közös feladatok 
elvégzésében. Jaj annak a gyülekezetnek, ahol úgy 
gondolkoznak, választottunk papot, dolgozzon az, mi 
legfeljebb tapsolunk vagy kritizálunk.

Az egyes városokban és falvakban együtt kell ha
ladnia a misszióban, a szociális kérdések megoldásá
ban, a bizonyságtételben, az iskolakérdésekben azok
nak, akik Jézushoz tartoznak, bármiféle templom le
gyen is az otthonuk. A z ökumenikus együttműködés 
ugyanakkor nem jelenti a saját egyház feladását, a saját 
tradíció leépítését vagy megvetését, hanem a nekünk ju t
tatott tálentumokkal szolgálni kell másokat és elfogadni 
az ő  „furcsaságaikat” is. Sokszor idézem azt a mon
dást, hogy „aki nem bírja a Főpásztor másféle juharnak 
birkaszagát, az magamagát rekeszti ki a Krisztus nyájá
ból". Ez vonatkozik egyházunk külföldi kapcsolataira 
is. Öröm, hogy testvéregyházi szerződések kötnek a 
bajorországi, a szlovákiai, a jugoszláviai, a finn és svéd 
evangélikus egyházakhoz.

A következő három évben nagyszerű alkalmak áll
nak előttünk, emlékezni 1848-49 szabadságharcára és 
ezeréves magyarországi keresztyénségünkre. Ez nem 
visszavonulást jelent templomfalaink közé, tradícióin
kat őrizve, mintha valamiféle múzeum lennénk, ha
nem a krisztusi életvitel, az evangélium, az Istennel és 
emberekkel történő megbékélés, a bibliai erkölcs kö
veteiként és tanúiként kell élnünk a társadalomban 
népünk javára. A saját feladatokról szólva csak azt 
mondhatom, hogy a tíz éve meghirdetett négyes prio
ritás még jócskán ad munkát, és az a reményem, hogy 
Isten erőt és áldást ad szolgálatomra.

Tóth-SzöllSs Mihály

TEM PLO M O K  Ü ZENETE
Emlékezés Soltvadkerten a templom felszentelésének 

160. évfordulóján

Senki és semmi nem szabja meg 
azt, hogy mikor örvendezzen egy 
gyülekezet. Tíz évvel ezelőtt a „ke
rek” 150 éves jubileumot ünnepel
ték, de a 160. évfordulón is meg
újultak az örömben.

Bibliavasárnap volt október 
utolsó vasárnapján. A reformáció 
hetének megnyitása, ünnep az Or
szágos Protestáns Napok kereté
ben. D. dr. Harmati Béla püspök lá
togatott el a gyülekezetbe, ott volt 
dr. Bölcskei Gusztáv debreceni re
formátus püspök és felesége, aki 
nem „hivatalból”, hanem „család
tag ik én t érkezett az ünneplésre. 
Mint elmondta, anyai ágon déd
unokája annak a Spannagel Ferenc 
lelkésznek, aki 160 éve a templom 
felszentelésekor szolgált a gyüle
kezetben. Érkeztek kedves vendé
gek Németországból is, Bodels- 
hausenből, a testvérváros és test
vérgyülekezet vezetői. Ők egy hét
tel előbb tartották otthon a temp
lomuk 150. jubileumát, ahová a 
soltvadkertiek zarándokoltak el, 
majd együtt jöttek ide hálát adni.

Soltvadkerten az istentiszteleti 
liturgiához már hozzátartozik 
ilyen alkalmakon az „óvodások be
vonulása” és bemutatkozása. 
Öröm látni az egyforma öltözet
ben bevonulókat és fegyelmezett 
magatartásukat. Lakatosné Hach- 
bold Éva vezető óvónő vezényleté
vel énekeltek, beszéltek, bizonysá
got tettek Jézusról.

Az emlékező alkalom túlnőtt a 
templom falain. Káposzta Lajos es
peres-lelkész szavai átfogóan érté
kelték a szomszéd gyülekezetek és 
templomok szolgálatát.

„A több mint kétszáz éves refor
mátus templom... napkelet felé 
néz, hirdeti Kálvin János jelmon
datát: Post tenebras lux -  sötétség 
után világosság következik! A  kato
likus templom nyugatra sóhajtja az 
emmausi tanítványok fohászát: 
maradj velünk, mert esteledik, a nap 
is lehanyatlott m ár!... 160 éves 
templomunk pedig 480 évvel a 95 
tétel kiszögezése után északra néz
ve hirdeti Luther szavait: Itt állok, 
másként nem tehetek; Isten engem 
úgy segéljen!”

Az istentisztelet igehirdetését 
Harmati püspök Biblia-vasárnap 
textusa alapján tartotta. Istent di
csőítette, „akinek van hatalma ar

ra, hogy megerősítsen titeket az én 
evangéliumom és a Jézus Krisztusról 
szóló üzenet szerint...” (Róm 
16,25-27). Ez az ige a templom és 
a gyülekezet megkonfirmálásáról 
szól. Az evangélium erőtere a 
templom, az intézmények, az isko
lák is, ahol a nevelésben bontakoz
hat ki Isten ereje. Mindezekben a 
proprium az evangéliumhoz kötő
dés. Ez a megerősítés küldöttek 
útján jön hozzánk, a Bibliában szó
lal meg, és ehhez a titokhoz tartoz
nak a bibliafordítók is, akik eszkö
zök abban, hogy 
elérjen az evangé
lium! Ez az evangé
lium segítsen arra, 
hogy több legyen a 
bizalom a generáci
ók között, hogy gya
koroljuk a megbo
csátást és a megbé
kélést.

Az ünneplés 
gazdag tartalmába 
beletartozott Sza
kács László egyko
ri tanító és kántor 
köszöntése, akit 60 éve iktattak be 
tanítói állásába. A templom 100 
éves jubileumán és 50 évvel ké
sőbb is ő ült az orgonapadon, most 
pedig súlyos szemműtét után az is
tentisztelet kezdőénekét ő kísérte 
a felújított orgonán. „Köszönöm, 
hogy hűséges maradt Istenhez, 
nem dobta el hitét a nagyobb kar
rier érdekében” -  köszöntötte őt 
az esperes.

A gyülekezet lelkészcsaládja is 
kivette részét a szolgálatból. Az 
énekkar áhítatot emelő éneklését 
Káposzta Ilona tanította be és ve
zényelte, a zenei kíséretben Ká
poszta Nóra is részt vett. Az ün
nepre megjelent egy -  a gyüleke
zet történetét rögzítő -  kiadvány, 
melyet ifj. Káposzta Lajos és Stark 
Antalné állított össze. Különleges 
írások gyűjteménye: nem száraz 
történetírás, hanem rövidebb- 
hosszabb olvasmányok vannak 
benne, hogy egy-egy elolvasása 
után legyen alkalom az elgondol
kodásra, meditálásra és az emlé
kek újra átélésére. Fúvósötös is 
szerepelt a zenei részben, Krutt- 
schitt Antal néhai esperes déd
unokája, Kemény Tibor vezetésé
vel.

Leleplezték azt az „emlékkövet” 
is, melyet megtaláltak, és amely a 
templomépítés kezdésére emlé
keztet. Erről a kőről kerámia
plakettet készített Krebsné Tuska 
Zsuzsa művész-tanár.

Köszöntések is elhangzottak az 
istentisztelet utáni közgyűlésen, 
melyet Haskó Mihály felügyelő 
nyitott meg. Bölcskei Gusztáv püs
pök az ősök, a család köszöntése 
mellett a református egyház nagy 
családjának köszöntését is hozta. 
Egymással szót érteni kell és le

het, figyelni kell egymás harango
zására, hogy harmóniában legye
nek. Em st Hermann bodelshau- 
seni lelkész segítségüket ajánlotta 
fel, hogy Jézus evangéliumával 
hozzájáruljanak a jézusi értékek 
elfogadásához. A testvérváros 
polgármestere, Bemd-Dieter Ess- 
linger a kapcsolatukat így jelle
mezte: „apró lépés a békességhez, 
melyet meg kell tennünk”. Hans 
Zell felügyelő pedig a két gyüle
kezet cserkész kapcsolatáról 
szólt.

Tanítványai nevében köszöntöt
te a jubiláló Szakács Lászlót Font 
Miklós, az egykori tanítvány, és 
meleg szavakkal szólt az ünnepelt- 
hez Harmati Béla püspök is, meg
említve sok évtizedes áldozatos 
munkáját. A szomszéd kiskőrösi 
gyülekezet nevében a gondnok kí
vánt áldást az ünneplőkre.

A gyülekezet lelkésze e szavak
kal mondott köszönetét gyüleke
zetének: „Köszönöm a testvérek
nek, hogy evangélikusok maradtak. 
A  nehéz időben hittanra írattak, 
templomba jártak, imádkoztak, 
nem fáradtak meg még akkor sem, 
amikor másodrendű állampolgá
rokká lettünk. ”

Két ú j egyházmegye alakult a D éli Egyházkerületben
Zsinati Törvényeink értelmében 

a megszűnt Csongrád-Szolnoki 
Egyházmegye helyett úgy egészí
tették ki az egyházmegyék számát, 
hogy a legnagyobb egyházmegyét 
kettéválasztották. November 8-án, 
szombaton tartották a Pest Megyei 
Egyházmegye közgyűlését és ezen 
jelentették be a kettéválást.

Az Észak-Pest Megyei Egyház
megyében az előzetesen megtar
tott választás szerint továbbra is 
Detre János aszódi lelkész lett az 
esperes. Egyházmegyei felügyelő
nek pedig dr. Roncz Béla docenst, 
az Aszódi Petőfi Gimnázium igaz
gatóját választották meg.

A Dél-Pest Megyei Egyházme

gye esperese a leadott szavazatok 
alapján Koczor Tamás gyóni lel
kész lett. Egyházmegyei felügyelő
nek Bárdossy Tamást, az irsai gyü
lekezet presbiterét választották 
meg.

Mindkét egyházmegyében meg
tartották a tisztségviselők választá
sát is.

Az Észak-Pest Megyei Egyházme
gye közgyűlését 1997. november 30- 
án, vasárnap du. 3 órára hívják 
össze Aszódra, ahol a templomi is
tentiszteleten beiktatják dr. Roncz 
Béla egyházmegyei felügyelőt, a 
megválasztott tisztségviselők pedig 
esküt tesznek.

A Dél-Pest Megyei Egyházmegye 
közgyűlését 1997. december 13-án, 
szombaton de. 10 órára hívják 
össze a Dabas-Gyóni Gyülekezet 
templomába, ahol ünnepi istentisz
teleten beiktatják Koczor Tamás 
esperest és Bárdossy Tibor egyház- 
megyei felügyelőt. A megválasztott 
tisztségviselők esküt tesznek.

\
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A szolgává lett Ur és az ember önistenítése
Küzdesz,
kínlódsz,
verekszel,
hogy elérd a boldogságot; 
futóhoz hasonlítasz, 
aki meg akarja nyerni a versenyt 
anélkül, hogy ismerné a célt.
Állj meg előbb, 
keresd az utadat!
Michel Quoist

mxm

IGAZ MESEK

Lázár Ervin: A cso d ap a tik a  
(2. rész)

(folytatás az elm últ hétről)

-  Úgy érti... -  tátotta el a száját az első vevő.
-  Úgy I  bólintott a mondat végét meg sem várva 

Rimapénteki Rimái Péntekh.
-  Hát azt várhatja -  mondta elkeseredetten az első 

vevő.
-M it?
I  Hogy, mondjuk, a feleségem idejöjjön, és gyógy

írt kérjen irigység, lustaság, házsárt és nagykép ellen a 
saját maga számára.

I  Már miért ne történhetne meg?
-  Mert azt hiszi saját magáról, hogy jóindulatú, sze

rény, szorgalmas. Éppen hogy rólam állítja, hogy 
irigy, lusta, veszekedős és nagyképű vagyok.

-  Szívesen állok rendelkezésére -  készségeskedett 
Rimapénteki Rimái Péntekh -, kérjen csak akárme
lyik ellen, egy szempillantás alatt meggyógyul.

-  Csak nem képzeli, hogy igaz?! Még hogy én 
irigy?! Még hogy én lusta?! Még hogy én nagyképű?! 
Nevetséges!

-  De veszekedősnek csak veszekedős. Velem is 
mindjárt veszekedni kezdett, ahogy belépett.

-  Én?! Ember, maga veszekedett! Legjobb lenne, 
ha beszedne valamit veszekedősség ellen a híres 
gyógyszereiből. Tablettát, írt vagy balzsamot.

-  Maga nagyképű fajankó! -  ordította el magát Ri
mapénteki Rimái Péntekh. -  Takarodjon innét, mert 
úgy kivágom, mint a sicc!

Az első vevő sem volt rest, visszaordított. Egy dara
big válogatott sértéseket ordítgattak egymásnak, az
tán a vevő elunta, nagy dérrel-dúrral becsapta maga 
után a patikaajtót. Durr!

Hátha mégis igaza van -  gondolta Rimapénteki Ri
mái Péntekh - , és be kellene vennem egy hirtelen ha
rag elleni tablettát. Ugyan -  legyintett azonnal -, nem 
hirtelen harag ez, egyszerűen csak igazságosság. Igaz
ságos vagyok, annyi az egész. Abból meg kár volna ki
gyógyulni.

Nem is vett be semmilyen tablettát. Leült, várta a 
vevőket. Jöttek is, de mind másnak akart venni a bal
zsamokból, írokból, tablettákból. Saját magának 

‘egyik sem. Minek, hiszen nekik aztán semmi hibájuk 
sincs!

Lassan-lassan el is maradoztak a vevők. Nem akadt 
senki Rimapénteken, aki elismerte volna magáról, 
hogy nagyképű, rosszindulatú, irigy, kétszínű, kicsi
nyes, kapzsi, nagyravágyó, álszerény, alamuszi, tor
kos, tohonya, pénzsóvár, lelki rest. Nem tudom, ha te 
Rimapénteken laksz, elmentél volna-e Rimapénteki 
Rimái Péntekh patikájába valamilyen gyógyszerért? 
Igen? Nem?

Mert így bizony fölkopott az álla szegény csodapa
tikusnak. Irjai megpenészedtek, balzsamjai megpim- 
pósodtak, tablettái szétporladtak, ő maga meg 
búvában-bánatában elbujdosott, ma sem tudja senki, 
hol lakik, mit csinál -  hacsak Bab Berci nem. De ő 
mélyen hallgat felőle.

Vége

„Tudod-e...”

milyen állat az öszvér?
Az öszvér a szamár és a ló keveréke, ahol az apaállat 

a szamár, az anyaállat pedig a ló. Érős, mint a ló, 
ugyanakkor a szamár óvatosságát is örökölte. Dávid

korában a herce
gek nyerges állata 
volt. Az öszvér 
pompás teherhor
dó is. A törvény til
totta Izraelben az 
állatok keresztezé
sét, ezért valószínű, 
hogy valahonnan 
máshonnan szerez
ték be a zsidók eze
ket az állatokat.

K ed ves  G yerekek!
Megérkeztek az első megfejtések hozzám. Nagyon 

örülök, hogy mind hibátlan volt, és annak is, hogy az or
szág minden tájáról vannak „Hétpróbás”-jelöltek Csak 
így tovább és bátran biztassátok a barátaitokat, még 
nem késtek le semmiről, hiszen ha most kezdik el meg
fejteni a rejtvényeket, akkor is biztosan sikerül még hetet 
beküldeni, és akkor ők is klubtagok lehetnek. A  követke
ző feladat megfejtését nagyon várom és mindnyájatokra 
sok szeretettel gondolok: Timi néni

A teremőr bácsi kétségbeesetten tárta szét a karját. 
Mit kezdjen ő ezzel a sok talált tárggyal meg ezzel a 
rengeteg türelmetlen emberrel? Legalább ne beszél
nének mind egyszerre! így végképp nem érti, hogy mi 
kihez tartózhat. Segítsetek neki! Kössétek össze az 
összetartozókat! Sok sikert a munkához!
Illatos nárdus kenet

Egy nedves gyapjú 
Teveszőr ruha 
Egy hárfa
Egy bot, amely eldobva 

kígyóvá változik 
Egy beszélő szamár 
Egy vizes korsó
Egy korsó, amelyből bármeddig 

töltjük, nem fogy ki az olaj

Sareptai özvegy
asszony
Keresztelő János
Mózes
Mária

Gedeon
Dávid
Bálám

Samáriai asszony

Megfejtéseiteket a jövő szerdáig adjátok postára a követke
ző címre: Füller Tímea, 7054 Tengelic, Rákóczi u. 22. 
Örömmel közöljük még az eddigi helyes megfejtést bekül
dők névsorát: Fink Erika -  Györköny; Csanádi Orsolya -  • 
Budapest; Verebics Ilka -  Siófok; Balázs Ildikó -  Győr.

A gyermekrovat készítőinek címe:
Cselovszky Ferenc, 1052 Budapest, Deák tér 4.

Az Úr lett szolgává. Uralma ab
ból áll, hogy aláveti magát. Orszá
gos szolgálat. Hatalma ez elkötele
zettségben és kötöttségben érvé
nyesül: fiúi elkötelezettségében az 
atya iránt és kötöttségében az em
berekhez. Szolgák szolgájává lesz. 
Ez az isteni cselekedet alázata, 
amely Jézus Krisztusban értünk 
történt. Az ember azonban, akiért 
Isten Jézus Krisztusban ilyen Is
tenné lett, az ennek a visszája: a 
szolga, aki Úr akar lenni.

Az ember vállalkozásának sem
missége ebben a tekintetben is ké
zenfekvő. Az igazi Úr nemcsak 
akar szolgává lenni, hanem azzá is 
lesz. A z Ür Jézus Krisztus királyi 
hatalommal teszi azt, amit tesz: 
amit akar, az megtörténik: szolgává 
lesz. Az ember, akiért ezt teszi, 
csak akar Úrrá lenni. De hatalma, 
amelyet ilyen gondolatokhoz, tet
tekhez és magatartáshoz igénybe 
vesz, hamis úton és tolvajlással 
szerzett, és ezért jogtalan. Termé
szetének és Istennel való szövetsé
gének megfelelően, Urával béké
ben élve, mint Isten barátja szol
gaként is lehetne hatalma arra, 
hogy vele együtt uralkodjék. Ami
kor Istentől elidegenedik és ön
magára hagyatkozik, éppen ezt a 
hatalmát tékozolja el. Most már 
mint csak önmaga árnyéka gon
dolkodik és cselekszik: mintha 
megvolna hatalma. Már csak úgy 
viselkedhet, mint Schiller Wallen
steinében az őrmester, mintha ő 
volna a hadvezér. Már csak látsz
hatja a nagy Urat. Szó sem lehet 
arról, hogy az Isten elleni mozgá
sában azzá lehetne. Amit akar és 
keres, éppen ezt nem fogja megta
lálni. Gondoljunk csak az olyan vi
lágtörténeti karikatúrákra, mint 
Néró, Caligula, Napóleon, Nietz
sche, Mussolini, Hitler. De hiszen 
ők csak kifecsegték az emberi vál

lalkozás elégtelen és groteszk vol
tát. A római pápa igényének üres
ségében is végül mégiscsak napvi
lágra kerül az ember üressége -  
minden emberé - , aki mint ilyen 
az antikrisztusit, a Krisztussal el
lentétest, és ezzel a számára lehe
tetlent, a maga körében megtiltot- 
tat akarja.

A z ember, aki Isten után vágyik és 
Őt nem találhatja meg; az ember, 
aki szeretné hallani, hogy Isten igent 
mond rá, és nem hiszi el, hogy ez 
már megtörtént; az ember, aki életé
nek egy új, elmúlhatatlan értelme 
után vágyik, és azt nem tudja felfe
dezni -e z  az az ember, akihez Pál (a 
Római levél 8. fejezet 26. vers) be
szél. Közülünk mindenki ilyen em

ber. Mert éppen akkor, amikor a Lé
lek távol van az öntudatunktól, 
amikor képtelenek vagyunk imád
kozni, vagy bármilyen értelmet az 
életünkben felfedezni, akkor dolgo
zik a Lélek csendben a lelkünk mé
lyén. Ha Istentől távol érezzük ma
gunkat, áldozatul dobva az értel
metlenségnek és kétségeskedésre 
kárhoztatva, akkor sem vagyunk el
hagyatva. A  lélek, amely sóhajtozik 
bennünk, és velünk együtt vágyako
zik, az képvisel bennünket. Nyilván
valóvá teszi, hogy valójában kik va
gyunk. A ki ezt érzi -  minden érzelem 
ellenére aki ezt teszi -  minden hit el
lenére, alá ezt tudja -  minden tudás 
ellenére, annál van a Lélek.

Paul Tillich

Vágyakozzatok arra, ami a földön van!
Ma nagyon sok múlik azon, 

hogy nekünk, keresztyéneknek 
van-e elég erőnk arra, hogy a világ
nak megbizonyítsuk: nem vagyunk 
álmodozók és nem járunk a fel
hőkben. Mi nem engedjük, hogy a 
dolgok úgy maradjanak, ahogyan 
vannak, hogy hitünk valóban nem 
ópium, ami megnyugtat bennün
ket egy igazságtalan világban. El
lenkezőleg: hogy éppen, mert arra 
tekintünk, ami odafelvaló, csak 
annál erőteljesebben és céltudato
sabban protestálunk ezen a föl
dön. Tiltakozunk szóval és tettel, 
hogy mindenáron előre jussunk. 
Mert hát úgy kell-e annak lenni, 
hogy a keresztyénség, ami egykor 
olyan forradalmár módon kezdte, 
most már minden időben konzer
vatív marad? Hogy minden új 
mozgalomnak az egyház nélkül 
kell utat törni magának, és hogy az 
egyház mindig csak húsz évvel ké
sőbb ismeri fel azt, hogy mi tör-

LETEZESUNK: KÖTELESSÉG
Nem tudom, olvasnak-e manap

ság a fiatalok verset. Csak sejtem. 
Nem sokat. Megelégszenek a tan
anyag előírta kötelezőkkel, s leg
feljebb is csak a szöveggyűjte
ményt forgatják. Pedig a műfaj -  
minden ellenkező híreszteléssel 
szemben -  nem halt ki, létezik.

Egy fiatal, erdélyi születésű pro
testáns költő, Juhos-Kiss János má
sodik verseskötetét ajánlom szere
tettel mindazoknak a kereső lel- 
keknek a figyelmébe, akik a költő
höz hasonlóan fájóan érzékelik a 
mindennapok illúziótlanságát, 
küzdenek a hit és a szerelem drá
máival, bátrak az önmagukkal való 
szembenézésre, és nem riadnak 
vissza az őszinte számvetéstől.

Létezésünk: kötelesség című köte
tében Juhos-Kiss János felidézi a

hajdani kapaszkodókat, lelki fo
gódzókat, érzelemgazdag gondolati 
lírájával etikai-morális kérdéseket 
is vállal, személyes bánatait is meg
fogalmazza. Életbe kivetett, kereső 
lélek, mint mindannyian, kimondja 
azt, ami valahol mélyen talán ben
nünk is megszólal: „Csak egy jó  szót 
akartam adni /  s könyvet írtam az 
élőkhöz /  csak egy jó  szót akartam 
kapni / a mímelést nem fogadtam  / 
bolyong a lelkem, mint a tenger hab
ja  / fehéren, otthontalan... ”

A  szellem, a hit, a lélek az em
beriség legnagyobb feltáratlan 
drámája, vallja a költő. Nem meg
fellebbezhetetlen igazságokat, csu
pán választ sugalló gondolatokat kí
nál. Érdemes a karcsú kis kötetet 
kézbe venni.

Kőbáti Dorottya

tént? Ha ennek valóban így kell 
lenni, akkor ne csodálkozzunk 
azon, ha a mi egyházunk számára 
is olyan idők jönnek, amelyek már
tírvért követelnek majd. Ez a vér 
azonban, ha valóban lesz bátorság 
és hűség bennünk ezt a vért kion
tani, nem lesz olyan ártatlan és vi
lágító erejű, mint amaz első bi
zonyságtévők vére. A  mi vérünket 
nagyon nagy saját bűnünk terhel
né: annak a szolgának a bűne, akit 
kidobtak a sötétségre.

Dietrich Bonhoeffer

Túrmezei Erzsébet

Ahogy lehet!
Névtelen. Csak azt tudom, hogy

hittek,
s hogy Jézus elé egy halálra vált 
gutaütöttet vittek.
Beleütköztek testbe-vérbe, kőbe, 
sokaságba, falakba, háztetőbe, 
de nem tört meg a bátor lendület! 
Ha ajtón nem, hát a tetőn

keresztül,
de odavitték 
Jézus elé betegüket.
Nem hátráltak meg, és a béna járt!

Négy vádoló szempár tekint felém 
az évezredes messzeségen át.

Segítségért sikoltó testvérekkel 
van az utam lépten-nyomon tele, 
akiket vinni kellene,
Jézushoz vinni! S megállítanak 
emberek, zárt ajtók, kemény fa
lak.
Mégse szabad megállni! Hova lett 
az a tetőbontó hit, szeretet?
Ki ment fel, ha végezetlen marad 
a szent, örök, egyetlen feladat: 
Jézushoz vinni az embereket!?
Fel! A  tetőn át is! Ahogy lehet! 
Keresztültörve hittel mindenen, 
ahogy az a négy áldott névtelen!

Egy tudós teológus emlékezete
(dr. Masznyik Endre 140 éve született, 70 éve halt meg)

A
Évtizedek sodrásában

Ceruzasorok Lenhardtné Bertalan Emma könyvéről
A  magyar teológusok egyik legkiválóbbika még a 

múlt században készült dogmatikáját ezzel bocsátotta 
útjára: „ Vajha ezt is minél előbb jobb váltsa fel!” De ke
reken hatvan esztendőnek kellett eltelnie, míg óhaja 
teljesült, és megjelent D. dr. Prőhle Károly professzor 
hittana a „Hit világa”. Addig pedig két generáció lel
késznemzedékének könyvtárában csak Masznyik ma
gyar nyelvű dogmatikája árválkodhatott.

Masznyik Endre apai és anyai ágon is régi papi csa
ládnak a leszármazottja. Őse volt az I. Lipót korában 
gályarabságra ítélt, de megmenekült Masnicius Tóbi
ás, akinek utódai később Aszódra telepedtek. Édes
apja Tiszaföldváron volt lelkész -  Petőfivel is levele
zett - , s Endre ott, az alföldi családi otthonban szívta 
magába „az édes anyatejjel magyar nyelvkincsét és a 
honszeretetet”. Fiatalon jegyezte el magát az irodalom
mal s a tudománnyal. Tollát nemcsak író-, de szúró esz
köznek is használta. Mint született polemizáló, vitá
zott reformátusokkal és katolikusokkal -  mégis vala
mi nemes, türelmes szabadelvűség jellemezte. Egyik 
utolsó írása: „Karácsonyi levél a katolikusokhoz” 
azonban éppen á magyarság egységét, összefogását 
hirdette meg.

Azok közé a ritka tudósok közé tartozott, akik nem 
a német professzorok katedrái alatt, külföldi egyete
meken szedték össze ismereteiket, hanem -  két rövi- 
debb tanulmányúitól eltekintve -  magyar intézmé
nyekben: Szarvason, Sopronban és Pozsonyban tanult 
csupán. Esztétikából szerzett bölcsészdoktorátust, s 
így lett az őt nevelő pozsonyi „egyetemes teológiai 
akadémiának” tanára már 25 éves korában. A lelkész
nemzedékek egész sorát tanította 35 évi szolgálata 
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alatt a rendszeres teológia és az újszövetségi tudomá
nyok tárgykörében.

Pozsonyban valóságos kis „evangélikus tudományos 
akadémiát" szervezett maga körül. Több mint 30 köte
te jelent meg, s rengeteg cikke-írása a legkülönbö
zőbb szakfolyóiratokban. A „Jézus élete” vagy „Pál 
apostol élete”, „Luther élete” és „Luther aranymon
dásai” mind igen jelentősek voltak a maguk korában. 
Sajtó alá rendezte, és részben fordította is Luther mű
veit. (Hat kötetben, 1917.)

Egyik alapítótagja volt a Magyar Protestáns Irodal
mi Társaságnak, kezdeményezésére alakult meg az 
első evangélikus teológus ifjúsági otthon, s a pozsonyi 
konvent (egyháztanács) tárgyalási nyelve az ő indítá
sára váltott németről magyarra. Elnöke volt a Luther 
Társaságnak, s élete utolsó éveiben -  amikor Ercsiből 
Budapestre költözött -  a budai evangélikusok lapja, a 
„Hegyen épített város” az ő szerkesztésében jelent 
meg.

• Legnagyobb tette az Újszövetség újrafordítása (1925), 
amely szerinte nem egyéb, m int „Caroli Redivivus” (Új
raéledt Károli). Joggal állították egy sorba ezt a mun
káját sokan az irodalom képviselői közül is Heltai és 
Károli bibliafordításaival!

Éppen országos bizottság alakult, hogy 70. szüle
tésnapját és fél évszázados írói jubileumát megünne
peljék, amikor váratlan hirtelenséggel meghalt 1927. 
október 13-án. Sírjánál Raffay Sándor püspök Fii 3,12 
verse alapján hirdette az igét, és „Krisztus által megraga
dott léleknek" nevezte Masznyik Endrét, aminthogy az is 
volt egész életében.

id. Bencze Imre

„Azért vagyunk a világon, hogy va
lahol otthon legyünk benne.” 
(Tamási Áron: Ábel)

Aki ezt a megdöbbentően szép önéletrajzi ihletésű 
könyvet írta, otthon van a világban és otthon szülő
földjén, a bakonyaljai kis faluban. Álomban és való
ságban. Aggodalm ak és élmények között. Sírások és 
nevetések kíséretében” -  ahogy írja, és vele jáijuk mi is 
a földeket, a határt, és éljük a bakonyaljai parasztcsa
lád szépségekkel, örömmel, de az élet adta gyötrel
mekkel, el-elfojtott könnyekkel telített életét. Az ol
vasó az első néhány oldal után elfelejti saját környe
zetét, az íróval éli át a napok történéseit; halljuk a 
lombok susogását, szeretnénk megsimogatni a ringó 
búzatáblákat, megrettenünk az elfutó kis nyáltól, kö
vetjük a felröppenő madarakat, gondolatban megsi
mogatjuk az udvar pihés kis jószágait, a sárga kis csi
béket, a tollasodó fehér kis libákat... lépdelünk a 
Bakonyér kristálytiszta vize mentén... Szinte érezzük 
az ízletes falusi ételek illatát, a fahéjas rétes, a kakaós 
kalács ízét...

És ízlelgetjük az olvasmányos írás szép magyar sza
vait, mondatait. Ismerőseink lesznek a családtagok, a 
barátok és ellenségek. Mert a szép családi életnek 
bomlasztója is van. A paraszti életnek is volt árnyol
dala. Őszintén, csendes szóval, fájdalmas emlékezés
sel ír erről is a szerző. Szemünk előtt pereg le a 30-as 
évek kis falujának élete, egy magyar falu közösségé
nek összetartó ereje, amely különösen példamutató a 
háborús években. Mégis az ötvenes évek, s az azt kö

vető évtizedek romboló munkájának hatását nem 
tudják elkerülni.

A több mint háromszáz oldalas életrajzi regényből 
megismerjük a szerző első iskoláját, az oldalánál ma
gasodó egytornyú, falusi istenházát, az evangélikus 
„oskola” első tanítási óráit, az otthoni tanulást petró
leumlámpa mellett, míg „megjelent” a villany. Öt év 
után a falusi hétköznapok, ünnepek, szüretek, csalá
di események sokszínűségét felváltotta az új iskolake
resés izgalma. Az új iskola és otthon a kőszegi 
Gyurátz Ferenc Leánygimnázium és Leánynevelő In
tézet volt. Értéke a könyvnek az evangélikus iskola 
tanításának a bemutatása. „A toleranciát, a becsületet 
és a hazaszeretetei az itteni parasztoktól tanultam. Tíz
éves koromban a nyugati szellemiségű Kőszegre kerül
tem. A  keresztyén erkölcsiséget tanító evangélikus kö
zépiskolában értem emberré. Könyvtáros-török szakos 
diplomámmal a Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvtárában dolgoztam negyven évnél is tovább. A z 
ötvenes években az egyetemekről félreállított nagyszerű 
tudós emberek társaságában élhettem. Kötelességemnek 
éreztem, hogy továbbadjam az utódoknak mindazt, 
am it kortársaimmal együtt átéltem. Ezért írtam ezt a re
gényt" -  olvassuk a szép kiállítású könyv utolsó olda
lán. Köszönjük, hogy megírta! Tiszta, szép, igaz írás 
azokról a szomorú időkről is, amelyeknek a fiatalabb 
generációk alig ismerik a történeti hitelességét. A 
könyv szép kiadása, a diáktárs, Farkas Zsuzsa illuszt
rációjával a Czupi Kiadó (Nagykanizsa 1997.) gondos 
munkáját dicséri.

Schelken Pálma
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H álaadás a kétbodonyi tem plom ban
Nógrád megye dombos-hegyes 

vidékén számos kis gyülekezet él 
meghúzódva egy-egy völgyben, ki
használva a településre alkalmas 
völgyeket, lejtőket. Október 25-én 
délelőtt egy ilyen kis falu népe 
gyűlt össze hálaadásra Kétbodony- 
ban, mert megújult kívül-belül 
templomuk.

A feljegyzések szerint már 1691- 
ben élt itt evangélikus lelkész és 
pásztorolta híveit a lutheri refor
máció szellemében. Később a Li- 
pót-féle „explanatio” értelmében 
meg kellett volna szűnnie, ehelyett 
azt olvashatjuk, hogy anyagyüleke
zetté lett. Azóta folyamatosan 
hangzik itt az ige. Huszonhat lel
kész szolgált egymás után az évti
zedek során, többen hosszú ideig.

Az egyházkerület püspöke D. 
Szebik Imre jött el a gyülekezetbe, 
hogy az ünnepi istentisztelet szol
gálatát elvégezze. Kalácska Béla 
esperes és Benkő Ferenc helyi lel
kész segédkeztek a liturgiában. 
Rajtuk kívül környékbeli lelkészek 
is idelátogattak. Igehirdetési tex
tusát a püspök a 26. zsoltárból vá
lasztotta. Miért olyan drága ne
künk a templom? -  erre ad választ 
ez a zsoltár. Először is azért, mert 
imádság háza. Kétszer tanul meg 
imádkozni az ember: amikor go
noszok törnek rá és amikor beteg
ség lesz úrrá rajta. De a templom a 
bűnbocsánat helye is. Tele van a vi

lág meg nem bocsátással. Itt az ol
tárnál lecsendesedhetnek az indu
latok. A közösség helye is a temp
lom. Itt Istennel vállalunk közös
séget, mert 0  vállalja mivelünk, és 
azokkal is, akik ide eljönnek. Ezért 
áldjuk ma Istent a megújult temp
lomért!

Az istentiszteletet bensőségessé 
tette a nagytarcsai Jubilate ének
kar szolgálata, akik több alkalom
mal szólaltatták meg énekeikben 
Isten szeretetét és dicsőségét. Ve
zetőjük Bálint József karnagy volt.

Az istentiszteletet követő köz
gyűlésen számot adtak a templom
renoválás történetéről. Bagyinszki 
Ferencné felügyelő és Benkő Ferenc 
lelkész számolt be az indulásról, 
1996 júniusában történt kezdésről. 
Külső és belső renoválás volt egy
szerre, új oltár készült és új villany 
bevezetés. Sokat segítettek a falu
ból elszármazottak is. Az oltár tér 
festését Puha Ferenc festőművész 
készítette, Fejes Tamás pedig a mű
emléki felügyele
tet látta el.

K ö s z ö n t é s t  
mondott Szebik 
Imre püspök, a 
templom szerete- 
tére buzdítva, 
hogy gyakran 
használják szép 
templomukat. Ka
lácsba Béla espe
res arról szólt, 
hogy eközben a 
gyülekezet is meg
újult. Dr. Selmeczi 
János, aki koráb

Pannonhalma és Sopron 
-  „egy szívvel”

Soproni Evangélikus Líceu
munkban ismét bensőséges nagy
családi ünnep volt. Történt, hogy 
tavaly, a magyar iskola ezeréves 
ünnepén Kutas László szobrász- 
művész, egy licista öregdiák két re
mek emléktáblát készített. Az 
egyiket a pannonhalmi bencés ko
lostorban helyezték el, a soproni 
Evangélikus Líceum küldöttei vit
ték el azt oda, a másik ugyanilyen 
tábla elhelyezésére pedig most ke
rült sor soproni iskolánkban.

Az ünnepre meghívták dr. Vár
szegi Asztrik pannonhalmi bencés 
rendi főapátot, soproni iskolánk 
volt növendékét, és egyházkerüle
tünk püspökét,-vD.- Szebik Imre • 
püspököt. Az ünnep színtere, a 
számtalan forró ünnepi alkalom 
helye, a tornacsarnok volt. Öku
menikus, közös evangélikus-kato
likus énekek szálltak az ég felé. 
„Áldunk Téged, Istenünk...” éne
keskönyvünk 42. éneke. Gondosan

választott versek, szép szemelvé
nyek adták a keretet. Dr. Várszegi 
Asztrik főapát meghatott szeretet
tel köszöntötte iskoláját, ahová 
most „hazajött”! Öröm és ajándék 
részére, hogy Jézus Krisztus evan
gélikus egyháza ősi magyar iskolá
jában D. Szebik Imre evangélikus 
püspökkel együtt emléktáblát 
avathat, a pannonhalmi tábla má
sát. Jelkép és üzenet ez a két tábla. 
A 996-os szám a Szent Márton-he-

ban helyettes lelkész volt itt, Isten 
gondoskodó szeretetéről beszélt. 
Urbán Árpád, a terület országgyű
lési képviselője jelezte, hogy az új 
törvény megalkotásával az egyház 
javát szeretnék munkálni.

A gyülekezet lelkésze találóan 
idézte Túróczy Zoltán püspök 
mondását: A szép templom reklám 
és erkölcsi bizonyíték egy gyülekezet 
életéről.

T.

Már búcsút veszek tőled 
(505. ének)

gyi rendház és iskola alapítási éve. 
Az ezer év lenyűgözően hatalmas, 
történelmi idő! A másik évszám 
1557. A soproni evangélikus iskola 
alapítási éve. Benne izzott még a 
reformáció első tüze! Az emlék
tábla harmadik évszáma 1996. A 
magyar iskola, neveléstörténet, 
művelődéstörténetünk ezereszten
dős! Most a két iskola, növendékei 
és nevelői testvéri összefogással 
kívánják ezután szolgálni hazánk 
és egyházunk üdvét.

Szebik Imre püspök az emlék
tábla görög betűs első szavát ma
gyarázta meleg, tanító szeretettel. 
„Oikoumené” jelenti először is a 

- lakott- földet, azután az egységes 
keresztyén hit és szeretet Krisztus
hitben összekapcsolódó istentisz
teleti és gyakorló keresztyén élet
vitelt. A keresztyén egyház katoli
kus és evangélikus tagjait átöleli 
Jézus megváltó keresztje. Felcsen
dült az ünneplő sereg éneke: „Ki

rályi zászló jár elöl, 
Keresztfa titka 
tündököl...” (189. 
énekünk).
Az ünnep az iskola 
egyik folyosóján, a 
„szülői váróban” 
folytatódott. A két 
püspök itt leplezte 
le az emléktáblát. 
Minden osztály
küldötte egy-egy 
bibliai igével és rö
vid jelentéssel szá
molt be osztálya 
egyházi létszámá
ról. Öröm volt lát
ni az „utódokat”, a 

kis mujkótól kezdve az ifjúvá ser
dült fiúkig, leányokig. A diáksereg 
osztályában iskolarádión hallgatta 
az ünnepi műsort.

És mit ábrázol az emléktábla? .4 
két iskola képét, pecsétjét... a há
rom évszámot és latinul:. „Egy szív
vel, -élekkel -  a magyar nevelésért!: 
-  vallomást.

Bizonyára a jelenlegi diáksereg, 
meg majd az elkövetkezendő diák
nemzedék megáll a folyosói em-

A M agyarországi Egyházak Ö kum enikus T anácsa 
E lnökének köszöntő levele

Főtiszteletű 
Dr. Pápai Lajos 
megyés püspök úr részére 
9021 Győr, Káptalan domb

Budeapest, 1997. nov. 10.

Tisztelt Püspök Úr!
A  Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa nevében tisztelettel 

küldöm áldáskívánó köszöntésemet Apor Vilmos mártírpüspök boldoggá 
avatása ünnepén az apostoli intés szerint: „Ne feledkezzetek meg vezetőitek
ről, akik az Isten igéjét hirdették nektek. Figyeljetek életük végére, és kövessé
tek hitüket. ” (Zsid 13,7)

Isten áldása legyen az emlékezőkön és mindazokon, akiket e mártírság 
bátor helytállásra késztet.

Tisztelettel és szeretettel
D. dr. Harmati Béla 
evangélikus püspök 

a MEÖT elnöke

Senki sem vonhatja ki magát e 
rendkívül szép költemény hatása 
alól. Eleven, erős, a szenvedésben 
megpróbált hit jut benne kifeje
zésre. Valerius Herberger szülővá
rosának, Fraustadtnak hű lelki- 
pásztora, gyülekezete számára írta 
ezt az éneket. A költemény erede
ti címe így hangzott: „Ahítatos 
imádság, melyben a fraustadti 
evangélikus gyülekezet 1613 őszén 
a szívét az Urnák szentelte, mivel 
Ő súlyos haragjának vesszejét, 
amely alatt 2000 ember meghalt, 
kegyelmesen letette. Egyúttal de
rűs ének, amelyben a hívő szív bú
csút mond a világnak”.

Ebben az énekben egy olyan 
férfi beszél hozzánk, aki nehéz 
időkben önfeláldozó gondosko
dással segítette gyülekezetét. 
1613-ban Fraustadt városában öt 
hónap alatt pestisben több mint

léktábla alatt, és betűzik a görög és 
latin szavakat. „Unanimiter” -  egy 
szívvel, egy lélekkel, egyhangúan, 
az egység leikével...

Bárcsak a pannon síkság Szent 
Márton-hegyén és itt a nyugati ka
puban értékes, jó l nevelt ifjúság in
dulna el a két testvérintézetből! Az 
egyikben jobbára reverendás pa
pok tanítanak és névéinek. Adná 
Isten, hogy soproni Líceumunk
ban, ha Luther-kabát nélküli, civil 
ruhás tanárok tanítanak is, de be
lül, szívükben papokként tanítsák 
és neveljék a hívő, okos, egészsé
ges és derűs, rájuk bízott fiatalo
kat. Olyan fiatalokat, akik család
juk, egyházunk, társadalmunk vilá
gító fiataljai és tagjai lesznek.

Eltűnődve álltam a két iskolát 
ábrázoló tábla előtt. Egy bibliai

történet elevenedett meg bennem. 
Máté evangéliuma 17. fejezetében 
olvasunk egy nagyon súlyos beteg 
ifjúról... érte aggódó szülőről... 
segíteni, gyógyítani tehetetlen 
tanítványokról... Súlyos beteg tár
sadalmunk, gyötrelmes kísértések
ben vergődő ifjúságunk képe je
lent meg előttem.. Amit akkor ott 
az Üdvözítő ’’Ü R 1 az édésapáriák 
mondott; hogy „Hozzátok őt idel’’.- 
ma is az egyetlen gyógyulási lehető
ség!

Pannonhalmán is, Sopronban is 
az élő Jézus szól igéjében, az emlék
táblán ábrázolt falak között: „Hoz
zátok őt hozzám!”

Hogy m i magunk is lehessünk, Jé
zus kegyelmet kapott tanítványai, 
egy nagyon elsötétült világban.

Sümeghy József

A Magyarországi Evangélikus Egyház három önálló kollégiummal ren
delkezik Budapesten, Sopronban és Nyíregyházán. Ezek pontos címe a kö
vetkező:

MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ
BUDAPESTI KOLLÉGIUMAI
1077 BUDAPEST, Rózsák tere 1.
Tel.: 342-9369
HETVÉNYI LAJOS EVANGÉLIKUS LÍCEUMI DIÁKOTTHON
9401 Sopron, Mátyás király u. 21.
Tel.: 99/320-211
LUTHER MÁRTON KOLLÉGIUM
4400 NYÍREGYHÁZA, Béla u. 1.
Tel.: 42/410-601
Aszódon és Bonyhádon a gimnáziummal összevont intézményként műkö

dik a diákotthon. Minden intézményünkben nagy szeretettel várják az evan
gélikus iskolák gyermekeit. Jelentkezés az evangélikus iskolákon keresztül.

Más iskolák evangélikus diákjai is kérhetik felvételüket -  lelkészi aján
lással -  ezekbe az intézményekbe, ha van szabad hely.

Budapesten főiskolai kollégiumként működik a Luther Otthon. Ide evan
gélikus egyetemi és főiskolai hallgatók ugyancsak lelkészi ajánlással ju tha t
nak be. Jelentkezni a budapesti kollégium címén lehet július 20-ig.

Az országban tíz helyen található evangélikus óvoda, amelyek pontos cí
mét, telefonszámát az Evangélikus Naptárban lehet megtalálni. Részletes 
tájékoztatást az intézmények vezetőitől vagy a gyülekezetek lelkészeitől kap
hatnak az érdeklődők.

Magyarországi Evangélikus Egyház 
Oktatási Osztály

Egyházunkban a nyáron befeje
ződött a rendszerváltó Zsinat. 

A Zsinat, mely negyedszázaddal 
az előző befejezése után hívatta- 
tott össze teljességgel megválto
zott történelmi körülmények kö
zött! E hasábokon korábban már 
szerény személyem is kifejtette -  
másokkal, erre alkalmasabbakkal 
együtt - , hogy történelmi küldetést 
teljesített a Zsinat. Megalkotta 
mindazon törvényeket, melyek az 
új, a megváltozott körülmények 
között lefedték egyházunk életé
nek szinte valamennyi viszonyla
tát. A szinte szócska azért kívánko
zik ide, mert -  mint például a 
nyugdíjszabályozás -  vannak még 
hézagok törvénykezésünkben, de 
ezek okai az állami törvénykezés 
elhúzódása; hiszen az nyilvánvaló, 
hogy csak létező, hatályos állami 
törvényekkel egybecsengő szabá
lyozást alkothatunk mi is.

Hogy a Zsinat munkájában ha
gyott javításra szorulót? Minden

AZ UJ ZSINAT ELE NEZVE
bizonnyal! Hogy a Zsinat nem a 
legtökéletesebben végezte munká
ját? Lehetséges, de itt se felejtsük 
el, hogy a zsinati Anyák és Atyák is 
-  mondhatni -  „menet közben” ta
nulták a demokráciát, a demokra
tikus jogalkotás mikéntjét. Éppen 
ezért (is) van szükség az új zsinati 
tagok választására, az új Zsinat 
megalakulására, hogy legyen a de
mokratikus viszonyok között szük
ségképpen megkívánt permanens 
törvénykezésnek fóruma.

A feloszlott -  de küldetését az 
adott körülmények között maxi
málisan betöltő -  Zsinat igazi ér
tékelésére később, csak kellő táv
latból kerülhet majd sor. Azt ak
kor az arra illetékesek nyilván el is 
végzik majd. Bennünket érdekel
jen most inkább a következő, most 
alakuló Zsinat jövője, munkája, 
feladata.

Az 1994-es állami általános vá

lasztások előtt napirenden volt a 
hírközlésben, hogy a második vá
lasztásnak -  történelmi kereteink 
között -  nagyobb a tétje, jelentősé
ge, m int volt az elsőnek. Ha parado
xonnak tűnik is az állítás, igaz! Az 
elsőt, esetünkben az 1991-ben 
összehívott Zsinatot, mindenféle, 
pontosan esetleg körül sem írható 
elváráscsomag vette körül. Amint 
ez ilyenkor törvényszerű, voltak- 
vannak olyanok, akik nem elége
dettek az eredménnyel. Pedig egész 
egyházi közvéleményünknek látnia 
kell, hogy a történelmi átalakulást a 
Zsinat -  kellő átmeneti időt bizto
sítva -  végrehajtotta!

Itt érkezünk a neuralgikus pont
hoz. Demokráciában természetes, 
hogy a legfőbb törvényalkotó fel
adatát, ügyrendjét maga szabja 
meg. É jogával azonban magától 
értetődőleg csak élnie, és nem 
visszaélnie szabad, támaszkodva a

2000 ember halt meg. -  Mi jelle
mezte Herberger munkáját és 
szolgálatát? A gyülekezethez kö
zeli, együttérző és magvas prédiká
ciókat mondott. Gyakorlati érzéke 
folytán biztos kézzel őrizte gyüle
kezetében a belső és külső rendet, 
írásai révén Fraustadt neve 
messze az ország határain túl is
mertté vált.

Nehéz idők a hívő keresztyént 
még erősebbé teszik hitében. Meg 
kell hallanunk Herberger üzenetét 
arról, hogy mi marad meg a szen
vedés olvasztótégelye után: Krisz
tus szeretetének bizonyossága és 
az örök élet reménysége. Mi vette 
körül Herbergert, amikor ezt az 
éneket írta? Elcsúfító betegség, 
kételkedés, szorongás, halál és az 
ember tehetetlensége. A bomlás 
és hanyatlás közepette átnéz a köl
tő abba a világba, ahol nem lesz 
többé sem kiáltás, sem fájdalom. 
Az örök életnek ezzel a reménysé
gével vigasztalja gyülekezetét a 3, 
és 4. versben. „írd az élet könyvé
be Megváltottad nevét,

Hogy végórámhoz érve, Hittel 
nézzek feléd!

A boldogok sorában Adj, Jézu
som, helyet,

Hogy mindörökké áldjam A te 
hűségedet.”

Gáncs Aladár

Szolgatársat köszöntöttünk
Lelkészavatás Kelenföldön

Ünnepre gyűltünk össze a ke
lenföldi evangélikus templomban. 
A padsorok hamar megteltek gyü
lekezeti tagokkal, családtagokkal, 
vendégekkel és szolgatársakkal. 
Hangosan szólt az ünnepi ének, 
melyben a gyülekezet hálaadását 
fejezte ki Isten elkészített útjaiért.

Ünnep volt ez az alkalom a gyü
lekezet számára, hiszen Schulek 
Mátyás nemcsak presbitere a gyü
lekezetnek, hanem amióta elvé
gezte a levelező teológiát, igehir
detője is. A lelkészek mellett eddig 
is gyakran szolgált a kelenföldi és

farkasréti templomban, de csak 
mint igehirdető. Éppen-ez volt a 
legfőbb ok, ami miatt lelkésszé 
avatását kérte: hogy kiszolgáltat
hassa az Úr szent vacsoráját. így 
teljes az istentiszteleti szolgálat. 
Ezt nemcsak a teológián tanulta, 
melyet felnőtt korban, 54 évesen 
kezdett el, hanem a szülői házban 
lelkészgyermekként.

Halálának 50. évforduló
ján  megemlékezés volt D. 
Raffay Sándor püspök sírjá
nál a Kerepesi temetőben. 
Gryllusz Vilmos, a Deák téri 
gyülekezet felügyelője beszé
dében emlékezett a gyüleke
zet volt püspök-lelkészére, 
összegyűjtve a kortársak em
lékeit, beszámolóit. D. dr. 
Harmati Béla püspök imád
ságban kérte Isten áldását az 
elhunyt püspökre és a ma élő 
gyülekezetre, egyházunkra.

Ünnep volt a család számára, 
mely olyan sok szolgálattevőt 
adott már az egyháznak. Temp
lomépítőt, lelkipásztort, tanárt... 
most e két utóbbit együtt. A család 
öröme és támogatása abban is ki
fejeződött, hogy a testvérek közös 
ajándékaként kapta meg a lelkész
jelölt a Luther-kabátot.

Ünnep volt a szolgatársak szá
mára is. A tanárok számára, akik 
kollégájukra és igazgatójukra kér
ték Isten áldását a gyülekezettel 
együtt. Ez az alkalom is megerősít
hetett bennünket abban az evan
gélikus tradícióban, mely szerint 
az iskola és a templom egymáshoz 
tartoznak, egy ügyet szolgálnak. 
Az Isten ügyét, mely minden kor
osztályt és minden réteget el akar 
érni, hogy azok megtalálják a 
Krisztusban való békességet, az 
egyházszeretetet és a tágabb kö
zösségben való helyüket.

Erre az ünnepre a lelkészkollé
gák is szép számmal gyűltek össze, 
hogy együtt hallgassák Isten igéjét, 
melyet D. Szebik Imre püspök hir
detett, Kolossá 4,3 alapján: 
„Imádkozzatok egyúttal értünk is, 
■hogy Isten nyissa meg előttünk az 
ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisz
tus titkát, amely miatt most fogoly is 
vagyok. ” Igehirdetését arra a hár
mas egységre fűzte, mely elenged
hetetlen a lelkészi szolgálatban: 
meditáció -  Isten igéjével való 
foglalatosság, oratio -  imádság és 
tentatio -  kísértésekben való 
helytállás, mely hitünket és a 
Krisztushoz való ragaszkodásun
kat erősíti. A lelkészavatás liturgi
ájában dr. Cserháti Sándor teológi
ai tanár és Szeverényi János, a gyü
lekezet igazgató lelkésze segédke
zett. Az igehirdetés és az eskütétel 
után a liturgia talán legszebb része 
következett. A lelkészek megál
dották az új szolgatársat, és közö
sen elénekelték a confirmát. „Erő
sítsd meg, Istenünk, amit cseleked
tél értünk... ”

Ez a legtöbb, mit új szolgatár
sunknak kívánhattunk, és a legszi
lárdabb alap, melyre szolgálatunk
ban építhetünk: Erősítsd meg Iste
nem általam is, amit cselekedtél 
értünk. Isten áldja Schulek M á
tyást a lelkészi szolgálatban!

J .M .

választók bizalmára. A politikában 
ez viszonylag könnyű, hiszen a tör
vényhozásba előzetesen ismerte
tett program alapján nyert szava
zatokkal lehet bejutni. Egyhá
zunkban azonban programot érin
tő felmérést az egyházmegyei köz
gyűlések előkészítése során senki 
nem végzett, így azt sem lehet tud
ni, kikből fog -  természetesen kor
rekt, törvényes körülmények kö
zött lefolytatott választás eredmé
nyeképpen -  állni a Zsinat. Már
pedig feltétlenül kívánatos -  egész 
Egyházunk jövője érdekében - , 
hogy a korábbi munkálatok folyta
tódjanak, hiszen az előző Zsinat 
kijelölte egyházunk európai fejlő
désének útját, azon nem tovább 
haladni több lenne, mint hiba...

A feloszlott Zsinat törvénnyel 
kötelezte az egyházvezetést rend
szeres zsinati beszámolóra az egy
ház szervezeti átalakulásának fo
lyamatos intézését illetően, hogy 
2001. január 1-jén pz új törvények-

M ISSZ IO I OFFERTORIUM
A mai vasárnap offertóriuma egyházunk missziói szolgálatát se

gíti.
A misszió ügyének fontosságát jelzi az országos missziói lelkész 

szolgálatba állítása, a cinkotai Evangélikus Missziói Központ fel
építése, a Pólus Centerben megkezdődött ökumenikus missziói 
munka, hogy csak az utóbbi hetek néhány eseményét említsük...

A missziói offertórium összegének jelentős része -  missziói pá
lyázat útján -  visszakerül a gyülekezetekbe, az ottani, konkrét 
missziói munkát támogatva.

Éljünk az adakozás, a pályázás, a misszió lehetőségével!

nek megfelelően működhessen a 
jó  hír szolgálatában egyházunk 
minden tagja, minden szerve!

Világos tehát, hogy a megkez
dett munkát kell majd folytatnia az 
új Zsinatnak. Könnyebb dolga lesz, 
mint az első Zsinatnak, mert most 
már nem bontani és építeni, hanem 
„csak” (tovább) építeni kell, ami 
nem kis dolog, de mégiscsak más, 
mint volt a korábbi feladat.

Bízzunk, bíznunk kell abban, 
hogy az új, demokratikus egyházi 
célkitűzéseket magukénak valló zsi
nati Anyák és Atyák folytatni fogják

azt, amit az elődök elkezdtek. Ez 
válna valamennyiünk javára, hiszen 
ne feledjük, a zsinati munka nem a 
hitet újítja -  ezt nem is teheti! - ,  
„csak” a minél kedvezőbb kereteket 
adja a hitgyakorláshoz.

Ehhez a „csak”-hoz kívánjunk a 
megalakuló Zsinatnak minden jót, 
előlegezzük a zsinati tagoknak va- 
lamennyiünk„maximáUs bizalmát, 
s hordozzuk Őket imádságunkban, 
hogy küldetésüknek lelkiismerete
sen meg tudjanak felelni!

Dr. Galli István 
országos egyházi ügyész
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r NAPRÓL NAPRA
Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. 

Lk 12,35

VASÁRNAP Nekem olyan jó Isten közelsége! Uramat, 
[ az Urat tartom oltalmamnak. Hirdetem minden tettedet. 

Zsolt 73,28 (Lk 9,2; Zsolt 126; Zsolt 39; Mt 25,1-13; Jel 
21,1-7; Zsolt 46). Csodálatos a jó Isten közelsége. Krisz
tusban testközelbe kerültem vele. Kimondottan élvezem 

I ezt a nagy kiváltságot, hogy életemet úgy élhetem: O szün- I telenül velem van. Másra nem is vágyom. Bár szerencsére 
I sokak közelségét, sokak szeretetét élvezhetem a kömyeze- 
[ temben élők közül (szerető hitves, öt gyermekem, szüleim,I testvéreim, gyülekezeteim tagjai, szolgatársaim, ismerőse- 
I im stb.), mégis az Isten közelsége, Isten szeretete egészen 
I más. Véd és oltalmaz. Szívem halával van tele iránta. Kép- 
I télén vagyok mást tenni, mint Őt dicsérni, Róla szólni.

HÉTFŐ Harsogjon hangod, mint a kürt! Mondd meg né- 
I pemnek, hogy mi a bűne. Ézs 58,1 (Jn 8,34; Ezs 65,17-25;

IThessz 4,13-18). Igen, ez is beletartozik a feladataim kö- 
■ zé, mert maga az Úr Isten bíz meg vele. Erősen, biztosan,I határozottan, bátran és nem bizonytalanul kell megszólal- 
I nőm a bűn, dolgában. Nem: vagy, talán, lehetséges, hanem 
I egyértelműen, ami bűn azt nevén nevezve, leleplezve, rávi- I lágítva, napfényre hozva. (De nem megszégyenítve, meg

alázva, hanem a Krisztustól tanult féltő szeretettel...)

KEDD Jézus megkérdezte tanítványait: „Hát ti kinek 
! mondotok engem?” Simon Péter megszólalt, és így felelt: 

„Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia.” Mt 16,15-16 (2Móz 
16,12; Jel 21,10-27; IThessz 5,1-11). Kollektív kérdés -  
korrekt, egyéni válasz. Valaki megszólalt a tizenkettő nevé
ben. A válasz elhangzott, én akár már hallgathatok is? Pé
ter hitvallása után valaki még kíváncsi egyáltalán az én vá
laszomra? Igen, elsőnek Jézus. Ő ma is várja tőlem a vá
laszt, majd őt követően még sokan mások. Munkatársaim, 
szomszédaim, hittestvéreim mind-mind kíváncsiak arra: ki 
nekem Jézus Krisztus? Tudok-e én is Péterhez hasonlóan 
hitvalló válasszal reagálni?

SZERDA Krisztus megváltott minket a törvény átkától, 
úgy, hogy átokká lett értünk. Gál 3,13 (Neh 13,2; Mk 
13,31-37; IThessz 5,12-28). Megváltott. Ki, kiket és mitől? 
Krisztus, minket és a bűntől. Hogyan? Drága árat fizetett 
értünk. Életét adta értünk a keresztfán. Átokká lett ér
tünk. Mit jelent ez? Nem azt jelenti, hogy átkozott, hanem

Ő, aki bűnt nem ismert, bűneinket magára vette. Ő a bűn- 
telen bűnné lett érettünk, a bűnt, illetve annak következ
ményét vette magára. Vagyis azt a halált szenvedte el, me
lyet a törvény a gonosztevők halálának mond.

CSÜTÖRTÖK ó , Uram, nagy és félelmetes Isten, aki 
megtartod a szövetséget és a hűséget azok iránt, akik sze
retnek és megtartják parancsolataidat! Vétkeztünk és bűn
be estünk. Dán 9,4—5 (lTim 1,15; Ez 43,l-7a; 2Thessz 
1,1-12). Kollektív megnyilatkozás, itt. Dániel szavain ke
resztül. Nem kertel, nevén nevezi a bűnt. Vétkeztünk és 
bűnbe estünk -  én és te -  mi valamennyien. Nem törődik 
azzal, hogy ez a bűnvallás megtépázza tekintélyét. Egysze
rűen nem bírja tovább hordozni a bűn súlyát. Rettentő 
mélységek tárulnak fel. Mindenkire átragad a bűnvallás. 
Valid be te is bűneidet! Ez megtöri a bűn hatalmát rajtunk. 
Az új kezdet a bűnnel való szakítás nélkül nem megy!

PÉNTEK Ki állhat meg az Úrnak, ennek a szent Istennek 
a színe előtt? lSám 6,20 (Zsid 12,28; lP t 4,12-19; 2Thessz 
2,1-12). Isten a maga képére és hasonlatosságára terem
tett minket. Mégis, hol vagyunk mi az Isten szentségétől? 
Hogyan maradhatunk meg a közelében? Hogy tűri a mi Is
tenünk a szentségtől olyan gyakran távol lévő életünket? 
Isten úgy rendelkezett, hogy szentek legyünk lélekben -  
ApCsel 26,18. Ez a belső szentség az, amivel Isten azt 
akarja megmutatni, hogy csak az a szentség, amit Ő végez 
bennünk. Szenteknek nevez bennünket a Szentírás, már itt 
a földi életben, ha hiszünk benne. Nem magamtól, a saját 
érdememből kell és lehet szentté válnom, hanem mert 
enyém Isten Igéje és Krisztus megigazított, megszentelt és 
adta nekem a mennyet és az Ő közelségét.

SZOMBAT Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, 
mert az tökéletesen összefog mindent. Kol 3,14 (Zak 7,10; 
2Pét 3,3-13; 2Thessz 2,13-17). A krisztusi szeretet fog 
össze csodálatosan mindent. Krisztus csendesen hallgat és 
elfedezi bűneinket. Pedig ítélhetne, megbélyegezhetne. El
tiporhatna. De nem ezt teszi. Mi se tegyük! Hozzuk napvi
lágra a bűnt, de nem megbélyegzéssel vagy kegyetlen íté
lettel, hanem jósággal, irgalommal. Nem sárdobálással, 
hanem elfedő szeretettel. A bűnt kegyességgel takarva el. 
Nem agresszivitással hetvenkedve, hogy mennyire gyűlö
löm a bűnt, hanem elfeddő szeretettel.

Liptákné Gajdács Mária

A VASARNAP IGEJE
ÉLETFORMÁLÓ VÁRAKOZÁS
Jel 7,9-17

FELEK...

Mikor mondhatjuk magunkról 
szívünk teljes őszinteségével; Nem 
félek! Gyakrabban mondogatjuk; 
félek a holnaptól. Félek egy költö
zéstől. Félek egy nagytakarítástól. 
Félek egy operációtól. Nem aka
runk félni, mégis félünk.

A félelemről született egy nagy
szerű tanmese Jörg Zink tollából. 
Könyvének címe, amelyben a tan
mese található; A nagy Isten és a 
mi kis ügyeink.

Volt egyszer egy körtefa, amely 
egy szép kertben díszlett. Egyszer 
csak elkezdett töprengeni. Ősz 
volt, közeledett a téli csend. Ez egy 
olyan csend volt, amelyben erőt le
hetett gyűjteni, hogy majd szép 
körték teremjenek a megfelelő 
időben. Az erőgyűjtés mellett a 
körtefa másról is elkezdett gon
dolkodni. Összeráncolta homlo
kát. Elkezdte törni fejét, hogy mi 
jó és mi rossz jöhet még?

Ki tudja milyen tél lesz? Túl
éli-e egyáltalán? S a tavasz? Ki 
tudja, nem jön-e olvadáskor ak-

„ N e m  m a r a d o k  e l  tő le d , 
s e m  e l  n e m  h a g y la k  té g e d .”  

Z s id  1 3 ,5

kora árvíz, hogy gyökerestől ki
mossa? Esetleg a nyulak rágják le 
a kérgét? De az is meglehet, hogy 
elkerülik a méhek; esetleg jég ve
ri el. Ha pedig minden rendben 
megy, a falu csibészei lopják le a 
körtéket. Ahogy így morfondíro
zott, befészkelte szívébe magát a 
félelem. Sőt annyira elhatalmaso
dott benne, hogy megfogadta: jö 
vőre nem terem gyümölcsöt. 
Visszahúzta hajtásait, lezárta 
bimbóit és nyáron nem termett 
gyümölcsöt.

Ismerős a körtefa története? 
Nem mi vagyunk az aggódó körte
fa? Aggódó körtefaként hogy gon
dolkozhatunk a testvéri szeretet- 
ről? Nem segítek a másiknak, ne
kem is kevés az időm, az energiám, 
a havi kosztpénz.

Aggódó körtefaként hogy gon
dolkozhatunk a vendégszeretet
ről? Nem kínálom meg a másikat, 
még jöhet rám is szegénység.

Aggódó körtefaként hogy gon
dolkozhatunk a foglyokról? Nem

látogatom meg a másikat, még 
megszólnak. Mindenki a saját éle
tének kovácsa. Pedig lehet, hogy a 
másik nem tehet róla, hogy oda
bent van.

Aggódó körtefaként hogy gon
dolkozhatunk a gyötrődőkről? 
Minden embernek megvan a maga 
keresztje. Nekem is. Ez az élet. 
Elég a magam baja. Nekem ki se
gít?

A történetnek nincs vége. Van 
egy kertész, aki mindig gondját vi
seli az aggódó körtefának. Mikor a 
körtefa rájön, hogy van gondosko
dó kertész tavasszal, nyáron, 
ősszel, télen, többé már nem aggó
dó körtefa. Élő, gyümölcsöt termő 
fa lesz.

Nekünk sem kell aggódó körte
faként élnünk. Olyan kertészünk, 
Jézus Krisztusunk van, aki így éb- 
resztgeti szívünket: „Nem mara
dok el tőled, sem el nem hagylak té
ged.”

Mikor mondta Neked először 
ezt az Isten? Nekem bele van írva 
a Bibliámba: „1983. október 1. -  
teljes kétségbeesés. ” Aggódó körtefa 
voltam, gyümölcstelen, de megérez- 
tem, hogy van kertészem, van Jézus 
Krisztusom. Ma újra olvasom az igét 
és újra megtapasztalom Ót.

Börönte Márta

SZÜLÖK, DIAKOK, FIGYELEM!
Az Evangélikus Egyház Aszódi Petőfi 

Gimnáziuma felvételt hirdet
az 1998/99. tanévre

négy- és hatosztályos gimnáziumi képzésre. 
A 4,5 feletti általános iskolai tanulmányi 

átlaggal rendelkező jelentkezőket 
automatikusan felvesszük.

A jelentkezők felvételi elbeszélgetésen 
és szintfelmérésen vesznek részt, amelyet 
1997. december 6-án, szombaton délelőtt 

9 órától tartunk gimnáziumunkban. 
Jelentkezni 1997. november 30-ig lehet 

a gimnáziumban, illetve a lelkészi 
hivatalokon keresztül.

Dr. Roncz Béla 
igazgató

MEGHÍVÓ
A Magyarországi Luther Szövetség Hans Holbein 

festőművész születésének 500. évfordulója alkalmá
ból

A REFORMÁCIÓ ÉS A KÉPZŐMŰVÉSZETEK
címmel 1997. november 29-én, szombaton du. 2 óra
kor a Deák téri Evangélikus Gimnázium Dísztermé
ben (V, Sütő u. 2. II. em.) megemlékezést tart. 

Előadók:
Zászkaliczky Zsuzsanna művészettörténész:

A reformáció és a művészetek 
ifj. Harmati Béla művészettörténész:

Hans Holbein művészete
A vetítéssel egybekötött és zeneszámokkal kísért 

rendezvényre szeretettel várnak minden érdeklődőt.

KARÁCSONYI ENGEDM ÉNYES KÖNYVVÁSÁR
1997. nov. 17-től 1997. dec. 20-ig

(A ra ink az 5 0 % -o s engedm ényt m ár tartalm azzák)
Dedinszky: A Biblia néprajza 62- Nagy Gy.: Az egyház kincse 77,-
Elek: Győiy Vilmos 185,- Piper-Bodrog: Betegágyon 55,-
Evangélikus templomok levelezőlap 25,- Plakát, úrvacsorái terítős 100,-
Grünvalszky K.: Ábrázolt Egyháztői Podmaniczky P.: Megszabadított élet 58,-
ténet 560,- Ray, J.: Jövevények és vándorok 74,-
Grünvalszky K : Énekek éneke 40,- Scholz L.: Fények s felhők alatt 49,-
Gáncs A : Akinek a szíve lángolt 3 4 - Scholz L.: Jézussal egy asztalnál 60,-
Görög T: Imakönyv 4 3 - Scholz L.: Jót várj! 41,-
id. Harmati B.: Egészségünk és Szépfalusi 1.: Ahogy Bécsben
üdvösségünk 2 5 - megindultam 784,-
id. Harmati B.: Vallásos költemények 132,- Terray: Izrael és az evangélium 51,-
Jer örvendjünk keresztyének 264,- Terray: Küdetésben 76,-
Hem ád T: Kapernaum 185,- Vájta V: A szeretet keresztény
Klein, C.: Fény az útvégén 190,- értelmezése 69,-
Krisztus tanúja Luther élete 52,- Vajta V: Hitből fakadó élet 86,-
Kutas: Egy emberélet 32,- Veöreös I.: A harmadik egyházi út 35,-

A könyvek kaphatók a Sajtóosztály Könyvesboltjában (1085 Bp. Üllői út 24.), illetve tele-
ionon  megrendelhetők: 117-5478, 117-1108.

Keresztyén
könyvvásár

1997. november 28-29.
Pénteken 11-19 és szombaton 

9-15 óráig
a Református Teológiai 
Akadémia dísztermében 

(Budapest, IX. kér., 
Ráday utca 28.)

Közel 20 keresztyén kiadó 
bemutatót és vásárt tart 

kiadványaiból.

Egyes könyvek kedvezménnyel 
kaphatók!

Szeretettel várunk mindenkit!

Az egyházi esztendő utolsó va
sárnapja mindig a visszatekintés 
időszaka. Mi történt az elmúlt egy
házi esztendőben, hányán hiá
nyoznak a gyülekezetből, kinek a 
padja marad üres ezután a temp
lomban. A következő vasárnap 
már az előretekintés ideje -  az ád
venti időszak, -  amikor a karácso
nyi jászol felé fordul a tekintetünk.

A mai vasárnapon jól érezhető, 
hogy Jézus eljövetelét várjuk az 
egész egyházi esztendőben. Ad
venttól húsvétig az Ember-Jézus 
kerül előtérbe, aki Betlehemben 
úgy születik meg, mint bármelyi
künk, úgy élt közöttünk, mint em
ber, de szavai, gondolkodásmódja 
és cselekedetei Istentől jövő erőt 
képviseltek. Emberként szenved a 
kereszten és úgy hal meg, olyan 
szörnyű kínok között, ahogyan mi 
is elszenvednénk a halált. Advent
tól húsvétig azt várjuk, hogy az 
Ember-Jézus kerüljön közelebb 
hozzánk, és változtassa meg az éle
tünket. így várjuk eljövetelét.

Húsvéttól egészen az egyházi 
esztendő utolsó vasárnapjáig — a 
mai vasárnapig -  másfajta várako
zás él bennünk, amelynek a betel
jesedése, a csúcspontja éppen ma 
van. Ez pedig az a Jézus-várás, 
amit minden alkalommal elmon
dunk az Apostoli Hitvallásban is. 
Fölment a mennybe, ott ül a m in
denható Atya Isten jobbján; onnan 
jön el ítélni élőket és holtakat! Ilyen 
értelemben a mai vasárnap mon
danivalója a beteljesedést fejezi ki. 
Visszatekintünk az elmúlt egyházi 
esztendőre, ugyanakkor előrete
kintünk az üdvösségünkre. Kérdés 
az, hogy valóban át tudjuk érezni 
ennek a mondanivalóját?

A Jelenések könyvének leírása 
várakozásunk beteljesedéséről 
szól. János apostol látomásban 
megkapja a lehetőséget, hogy el
mondja nekünk mindazokat az 
eseményeket; amelyekkel minden
kinek egyszer szembe kell néznie. 
Mai kijelölt igeszakaszunk legna
gyobb kérdése az, hogy hogyan le

het eljutni Isten királyi trónja elé 
az ítéletkor, és hogyan leszünk 
méltók azt a bizonyos fehér ruhát 
felvenni. A feleletet a vének egyi
ke adja meg, vagyis egyike az ó- és 
újszövetségi kinyilatkoztatás hor
dozóinak: Ezek a nagy nyomorú
ságból jöttek, és megmosták ruháju
kat, és megfehérítették a Bárány vé
rében. Ebben benne van a Krisz
tus-követő élet kettős tartalma. 
Szembe kell nézni az élet nehézsé
geivel. Nem élhetünk remeteként 
az emberektől elzárkózva hitéle
tet. Meg kell küzdeni az élet fel
adataival, bajaival, kísértéseivel. A 
másik tartalma összefügg ezzel, 
ami azt jelenti, hogy ki kell hasz
nálni azt a kegyelmet, amelyet 
Krisztus vére, azaz kereszthalála 
szerzett meg számunkra. A Bárány 
vérében való megmosatás nem
csak azt fejezi ki, hogy Krisztus vé
rének tisztító hatása van, hanem 
azt is, hogy az ember a megigazu- 
lásban átalakul és egészen tiszta 
lesz, új teremtménnyé válik. Ez a 
bizonyos átalakulás már ebben az 
életben elkezdődik és teljes szép
ségét abban a világban éri el, 
amelyről a Jelenések könyve be
szél. A jutalom pedig ez: Nem 
éheznek és nem szomjaznak többé, 
sem a nap, sem más hőség nem tűz 
rájuk, mert a Bárány, aki középen a 
királyi széknél van, legelteti őket, el
vezeti őket az élet vizének forrásai
hoz, és az Isten letöröl szemükről 
minden könnyet.

Az egyház hitének tehát az a 
nagy adománya, hogy az ember az 
örök élet reményében élhet, s ez 
kitartást ad a kötelességteljesítés
ben és a szenvedésben. Ezzel a hit
tel kezdhetjük el az új egyházi esz
tendőt is!

Menyes Gyula 

Imádkozzunk!
Mennyei Atyánk! Ebben a remény

telennek tűnő világban megköszönjük 
neked útmutatást adó igédet. Az egy
házi esztendő végén hálával tudjunk 
visszatekinteni kegyelmedre, és re
ménységgel előre a karácsonyi jászol
ra. Ebhez kérjük segítségedet. Ámen!

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1997. november 23.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Balicza 
Iván; de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; 
de. 11. (úrv.) D. Szebik Imre; du. 6. Balicza 
Iván; II., Modori u. 6. de. fél 10. Csizmazia 
Sándor; Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. 
de. fél 11. Sztojanovi András; Békásmegyer, 
III., Víziorgona u. 1. de. 9. Bozóky Éva; Csil
laghegy, III., Mátyás kir. u. 31. de. 10. Bozó
ky 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.) Gerőfi Gyuláné; de. 11. (úrv.) dr. 
Harmati Béla; du. 6. Zászkaliczky Péter; 
VII., Városligeti fasor 17. de. 11. (úrv.) Szir
mai Zoltán; du. 5. szeretetvendégség; 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., Vajdá P. u. 33. de. fél 10. 
Bolla Árpád; IX., Thaly Kálmán u. 28. de.
11. dr. Rédey Pál; Kőbánya, X., Kápolna u. 
14. de. fél 11. Bolla Árpád; X., Kerepesi út 
69. de. 8. Támásy Tamás; Kelenföld, XI., 
Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) Joób Máté; de. 
11. (úrv.) dr. Reuss András; du. 6. (ifjúsági) 
Dietrich Tiggemann; XI., Németvölgyi út 
138. de. 9. Szeverényi János; Budagyöngye,
XII. , Szilágyi É. fasor 24. de. 9. Hafenscher 
Károly; Budahegyvidék, XII., Daresay V. u. 
II. de. 9. (úrv,) Bácskai Károly; de. 11. (úrv.) 
Bácskai Károly; du. fél 7. dr. Széchey Béla;
XIII. , Kassák L. u. 22. de. 10. ifj. Kendeh 
György; XIII., Frangepán u. 43. de. fél 9. ifj. 
Kendeh György; XIV., Lőcsei út 32. de. 11. 
(úrv.) Tamásy Tamás; XIV., Gyarmat u. 14. 
de. fél 10. Tamásy Tamás; Pestújhely, XV, 
Templom tér de. 10. Sánta Anikó; Rákospa
lota, XV, Régi Fóti út 73. (Nagytemplom) 
de. 10. 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. Péter 
Attila; Rákoscsaba, XVn., Péceli út 146. de.
9. Kosa László; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti 
út 111. de. fél 11. Péter Attila; Rákosliget,
XVII. , Gózon Gy. u. de. 11. Kosa László; 
Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de.
10. Havasi Kálmán; Pestszentimre, XVIII., 
Rákóczi út 83. (ref. templom) de. háromne
gyed 8. Havasi Kálmán; Kispest, XIX., 
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; Budaörs 
(ref. imaház) de. 9. Endreffy Géza.

SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE 
UTÁN UTOLSÓ VASÁRNAP a liturgi
kus szín: zöld. A délelőtti istentisztelet 
oltári igéje: Mt 13,36/b-43; az igehir
detés alapigéje: Jel 7,9-17. HETI ÉNE
KEK: 493, 454.

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELE
TET közvetít a Magyar Rádió .a Kos
suth adó hullámhosszán 1997. novem
ber 30-án, ádvent L  vasárnapján de. 
10.05 órakor Kecskemétről az evangé
likus templomból. Igét hirdet Kis Já 
nos lelkész.

HAZAI ESEMENYEK
ZENES AHITAT 

november 30-án, vasárnap 
18 órakor

a Deák téri templomban a 
BUDAVÁRI 

MÁTYÁS-TEMPLOM 
ÉNEK- ÉS ZENEKARA 

szolgálatával. 
Dohnányi:

Templomszentelési mise 
Vavnnecz Mór: Requiem 

Közreműködnek:
Tarkó Magda, Török Ilona, 

Keönch Boldizsár, Páni János, 
Hock Bertalan 

Vezényel: TARDY LÁSZLÓ

Program: Nyitó áhítatot tart Vári 
Krisztina lelkész.

Előadás megbeszéléssel Dr. Sineger 
Eleonóra pszichoterapeuta: Konflik
tuskezelés, problémamegoldás a gya
korlatban

Előadás megbeszéléssel Zászkalicz
ky Péter lelkész Közösségünk vagy egy
mással? (I. János 1, 3-7)

Záró áhítat Szirmai Zoltán esperes 
Mindenkit szeretettel vár a Rende

zőség.

2 db 300 cm hosszú 100 cm magas (benne 
kerítéskapu) 10 000,- Ft/fm

Cím: Tamási Evang. Egyházközség, Tamá
si, Kossuth tér 18. 7090

Kőbánya-újhegyi 49 m2-es VIII. emeleti 
2 szobás azonnal beköltözhető, világos 
konyhás lakás, jó közlekedéssel eladó. Ér
deklődni telefonon: 220-5504,12-20 óra kö
zött.

A KULMISSZIOI EGYESÜLET 
Marseille-ben járt csoportja november 
24-én, hétfőn du. fél 6-kor számol be a 
finn misszionáriusok arabok között fo
lyó munkájáról a kelenföldi tanácste
remben (XL, Bocskai út 10.). Minden 
érdeklődőt szeretettel vár az Egyesület 
Vezetősége.

BALASSAGYARMAT 
1997. november 30-án (vasárnap) 

délután 2 órakor ünnepi istentisztelet 
keretében szenteli fel D. Szebik Imre 
püspök az egyházközség új hitéleti 
központját. Gyülekezetek vezetőségét 
és minden érdeklődőt szeretettel vár a 
Balassagyarmati Gyülekezet.

2 fő ÁPOLÓNŐT és 2 fő GONDOZÓ
NŐT SÜRGŐSEN FELVENNÉNK a ha
marosan nyíló „Nyugdíjas Lelkészottho
nunkba”. Ezenkívül 2 fő TAKARÍTÓNŐT, 
valamint ÉLELMEZÉSVEZETŐT és 
KÖNYVELŐT is alkalmaznánk: SAREPTA 
EV. SZERETETOTTHON -  1029 Buda
pest, Báthori L. u. 8. Tel.: (1) 176-8590. Vi
dékieknek szállást biztosítunk! „Kétjük az 
aratás Urát: küldjön munkásokat!”

A MPKE-ben november 25-én, ked
den du. 5 órakor Udvaros Béla „A 
semmi ágán ül szívem)” (József Attila 
istenes versei) címen tart előadást. 
(VIII., Múzeum u. 17.)

BUDAPEST-ZUGLO 
Templomának belső felújítása utáni 

templomszentelési istentiszteleten 
1997. november 30-án, de. 10 órakor a 
szolgálatot D. dr. Harmati Béla püspök 
végzi. Szeretettel hív és vár mindenkit a 
Gyülekezet. (XIV, Lőcsei út 32.)

BUDAHEGYVIDEK 
A Keresztyén Értelmiségi Fórum 

legközelebbi alkalmát 1997. december 
1-jén, hétfő este fél 7 órakor tartják a 
gyülekezeti teremben (XIL, Tarcsay 
Vilmos u. 11.). Fórumbeszélgetéssel 
egybekötött előadást tart dr. Orbán 
Viktor, ,A  magyar keresztény értelmiség 
hivatása, ahogy a politikus látja" cím
mel. Minden érdeklődőt szeretettel 
várnak.

SZÜLETÉS
Szókéné Bakay Beatrix nógrádi lel

késznőnek és férjének, Szőke József
nek elsőszülött gyermeke: Mirjam 
1997. október 29-én megszületett. 
„Már anyám ölében is rád voltam utal
va, anyám méhében is te voltál Iste
nem.” (Zsolt 22,11)

GOMBOS LAJOS 
aranykoszorús harangöntő mester

2162 őrbottyán, 
Rákóczi út 119. Pf. 3. 
Telefon: 06/28-360-175 
Budapesti iroda:
XIU., Jász u. 60/B 
Telefon: 330-6394CD

HALÁLOZÁS
Karner Anna -  a sajtóosztály 18 

éven át volt könyvelője -  74 éves korá
ban elhunyt. Temetése november 14- 
én volt a budapest-cinkotai közteme
tőben, dr. Rédey Pál szolgálatával, 
„íme itt vagyok, amint a könyvtekercs
ben meg van írva rólam, hogy teljesít
sem a te akaratodat, Istenem.” (Zsid 
10,7) *

RABASZENTANDRÁS 
Ünnepi istentiszteleten iktatja be 

Jankovits Béla esperes a Rábaszent- 
andrási és a Sobori Egyházközség meg
választott új elnökségét, 1997. novem
ber 30-án, du. 2 órakor. Az érdeklődő
ket szeretettel várják.

A próhirdetés

ZALAEGERSZEG 
November 23-án, vasárnap de. 9 

órakor Zalaegerszegen, 11 órakor 
Pusztaszentlászlón Gáncs Péter orszá
gos missziói lelkész szolgál az istentisz
teleteken.

A Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesü
let anyaházába (1021 Bp., Hűvösvölgyi út 
193.) takarítónőket keres. Érdeklődni lehet 
Madocsai Miklós lelkésznél: 1015 Bp., Ost
rom u. 15. Tel.: 201-7210.

A Budai Evangélikus Egyházmegye 
1997. november 29-én, szombaton dél
előtt 9-től 13.30-ig 

PEDAGÓGUS CSENDESNAPOT 
szervez a Deák téri Gimnázium (Buda
pest V, Sütő u. 1.) dísztermében.

„Kovácsoltvas kerítésrészek (lebontásból) 
eladók:

2 db 230 cm hosszú 60 cm magas (oltár 
körüli kerítésnek megfelelő)

2 db 180 cm hosszú 60 cm magas dúsan 
mintázott. (Ár: 15 000,- Ft/fm

2 db 430 cm hosszú 100 cm magas (egy
szerűbb mintájú) 10 000,- Ft/fm

1 db 280 cm hosszú 100 cm magas (egy
szerűbb mintájú) 10 000,- Ft/fm

2 db 245 cm hosszú 100 cm magas (benne 
kerítéskapu) 10 000,- Ft/fm

E v a n g é lik u s
É le t (fSfi

A Magyarországi 
Evangélikus Egyház hetilapja 
Felelős szerkesztő 
és kiadó: TÓTH-SZÖLLŐS MIHÁLY 
Szerkesztőség és kiadóhivatal 
1085 Budapest, Üllői út 24. 
Telefon/fax: 117-5478; 117-1108 
Árusítja a Kiadóhivatal és a 
Magyar Posta RT.
Index: 25 211 ISSN 0133-1302 
Szedés:
Fényszedő Központ Kft.
(970030/20)
Nyomás: rotációs ofszetnyomás 
720 046 Petőfi Nyomda RT, 
Kecskemét 
Felelős vezető:
SZABADOS TIBOR mb. vezérigazgató

Előfizethető az Evangélikus Élet 
Kiadóhivatalban közvetlenül vagy 
postautalványon.
Előfizetési díj belföldön: 
fél évre 1040 Ft, egész évre 2080 Ft 
Előfizetési díj külföldön: 
szomszédos országokban: egész 
évre 4500 Ft (postázással együtt), 
más országokban (nyugaton): 
egész évre 45 USD (68 DEM) 
légipostával: 66 USD (99 DEM) 
Csekkszám laszám: 
11708001-20204127 
Beküldött kéziratokat nem őrzünk 
meg és nem adunk vissza!
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A TARTALOMBÓL
A KASKANTYÚI TEMPLOM 

ÚJRASZENTELÉSE

TÍZ ÉV UTÁN

ÁDVENT A VÁRAKOZÁS 
MISZTÉRIUMA

BETELT AZ I D Ő . . .
Ismét elérkezett hozzánk az ádventi időszak. S ebben 

az esztendőben is, mint életünkben már oly sokszor, Is
ten bennünket kereső szeretetére figyelünk. Szeretem, 
hogy minden évben visszaérkezünk ahhoz a ponthoz, 
ahonnan végigkísérhetjük Isten üdvösséget szerző cse
lekvését az egyházi esztendő ünnepein keresztül. Jézus 
Krisztus emberré tételét és tanítását, értünk vállalt ke
reszthalálát és feltámadását, majd az Atya és Fiú Lelké
nek eljövetelét, aki gyülekezetei hív létre, aki embereket 
szólít meg és hív el, hogy hitüket felhasználva erővel tölt
sön el. Aki feltárja előttünk a célt, ahová életünk végén 
megérkezhetünk, az Istennel való az örökéletet.

Felteszik sokan a kérdést: nem unalmas ez? Mindig 
ugyanarról beszélni és ugyanazt hallani?

Nyári svájci élményeim közé tartozik, amikor több 
mint kétezer méteres hegycsúcsok felé igyekeztünk, 
hogy a hegy oldalán meredeken felfelé haladó szer
pentinen mindig visszaérkeztünk ahhoz a ponthoz, 
ahonnan gyönyörű kilátás nyílt a tájra. S ahogy mindig 
feljebb jutottunk a kép egyre csodálatosabban kitárult, 
egyre többet tudtunk befogni a táj szépségéből a ma
gasságkülönbség miatt. Nem volt unalmas, hogy mindig 
ugyanazt láttuk, de egyre tágabb látószögben.

Ehhez tudnám hasonlítani azt, hogy minden eszten
dőben újra hallunk Isten értünk munkálkodó szereteté- 
ről az egyházi esztendő ünnepein keresztül és ez, az át
élt megtapasztalásainkkal gazdagodva egyre mélyebben 
érintenek bennünket. Ez sohasem válhat unalmassá.

Advent első vasárnapjának igéi megtérésre hívnak. 
Keresztelő János éppen úgy mint Jézus Krisztus azzal 
kezdi munkálkodását, az Isten igéjének hirdetését, 
hogy megtérésre hív: „Betelt az idő, és egészen közel van 
már az Isten országa: térjetek meg, és higgyetek az evan
géliumban” (Mk 1,14).

Ez a halálosan komoly figyelmeztető szó nem ítélet, ha
nem örömhír. Annyit jelent: Szeret az Isten. Keres, hogy 
megtaláljon, megszólít, hogy magáénak vallhasson. Tud 
rólad és számon tart. Tudja, hogy az örömteli, boldog 
élethez megtérésre van szükség. Ezért vállalja fel azt a 
„népszerűtlen feladatot is”, hogy beszéljen a bűnről, 
amely elválaszt az Istentől. A boldogtalanság és békét
lenség oka, az Isten közelségéből való kiesés, amely 
azért következett be, mert az ember nem hitt Isten fi
gyelmeztető szavának. Nem vette komolyan, hogy ami
től Isten óvja, az az érdekében történik.

Ma sem vagyunk mások. Ismerjük Isten megtérésre 
hívó szavát, halljuk, hogy azzal javunkat munkálja -  de 
nem vesszük komolyan.

A választott nép, a királyként, és mégis alázatosan 
Jeruzsálembe bevonuló Jézust hozsannával fogadta, 
de hamar elutasítássá és „feszítsd meg”-gé változott aj
kán az üdvözlő szó, mert Jézus mást kínált, mint amit 
ők vártak. Mást hozott, mint amit ők szerettek volna. 
Nem volt hitük ahhoz, hogy Jézus megtérésre hívó sza
va azért lehetséges, mert nála van bűnbocsánat, meg
újulás. Nem látták szükségességét annak, hogy életvi
telükön, gondolkodásukon változtatni kellene. Önelé
gültek, elbizakodottak voltak. így saját magukat zárták 
ki, az Istennel való közösségből.

Az ádventi örömhír most nekünk hirdeti, betelt az 
idő. Ez még nem ítélet. A lehetőség megnyílását, a 
megújulás időszakát kínálja. Jön hozzánk az, aki ér
tünk cselekszik, és javunkra munkálkodik. Ne utasít
suk el Őt hitetlenségünkkel. Bálint László

ELŐFIZETŐINKHEZ!
OLVASÓINKHOZ!

Az év elején jeleztük, hogy lapunk formáját és terje
delmét szeretnénk megváltoztatni. A szükséges előké
születeket már megtettük. Házilag, „itthon” fogjuk szed
ni és tördelni és csupán a rotációs nyomást visszük 
nyomdához.

A változást nem ádventtel kezdjük meg, hanem az új 
év elején indítjuk. 1998 januárjától 6 oldalon és valami
vel kisebb alakban jelenünk meg. (Hasonlóan a Refor
mátusok Lapjához.) Tekintettel arra, hogy a Sajtótanács 
a jövő év terveit meghatározó ülését lapzárta után tartja, 
a lap árára vonatkozó közlést a következő számunkban 
fogjuk megjelentetni. Kérjük szíves megértésüket.

Kérjük, hogy akinek novellája, kisebb szépírása van a 
„fiókjában”, vagy cikkel tud jelentkezni lapunk írógárdá
jába, keresse fel szerkesztőségünket levélben vagy sze
mélyesen. Kibővített tartalommal szeretnénk szolgálni 
lapunk Olvasóinak!

Szerkesztőség

K ettős ju b ileu m  a M iskolci E vangélikus G yülekezetben
Kétnapos rendezvénysorozattal ünnepelte a mis

kolci gyülekezet idei kettős jubileumi evét. A nagy 
események, melyre a hálás utódok visszaemlékeztek: 
150 éve alapították a miskolci Evangélikus Tanítókép
ző Intézetet illetve annak elődjét, es 200 éve szentel
ték fel a ma is régi pompájában tündöklő templomot.

Komoly, és mélyreható előkészületek előzték meg 
az ünnepsorozatot. A gyülekezetért fáradtságot nem 
ismerve munkálkodtak kicsik és nagyok a két hónap
ja itt szolgáló lelkészházaspár: Sándor Frigyes és 
Sándomé Povazsanyecz Gyöngyi vezetésével.

Az ünnepségsorozat részei voltak iskola- és gyüleke
zettörténeti kiállítás, ünnepi istentiszteletek, előadá
sok, visszaemlékezések, TVajtler Gábor csodálatos or
gonahangversenye, melyek mind felejthetetlen élmé
nyekkel gazdagították azokat, akik eljöttek. De nem 
feledkezhetünk meg a számtalan személyes találkozás
ról sem, hiszen újra együtt volt a „nagy család”, a „mis
kolciak”, helyiek és fővárosiak, a Dunántúlról és or
szághatáron túlról érkezettek, régiek és újak. A gyüle

kezet jelenlegi lelkészei mellett a korábban itt szolgá
lók közül itt volt dr. Fabiny Tibor, D. Szebik Imre, Sár
kány Tibor, Sárkány Tibomé, Veczán Pál, Balicza Iván 
és Bozorády Zoltán. Igazi nagy örömünnep volt ez!

A TEMPLOMRÓL
II. József 1781-ben kiadott türelmi rendelete nagy 

hatást váltott ki a miskolciak „őseiből”, akik alig fél 
év múlva kimondták az önálló anyagyülekezetté ala
kulást és elszakadtak az arnótiaktól. Az első szent 
célkitűzésük nem volt más, mint a templom megépí

tése. 1782 májusában pedig már küldöttség vitte 
Bécsbe a kérvényt: „...legyen szabad vallásunkat nyil
vánosan gyakorolnunk s engedtessék meg nekünk Mis
kolc városában templomot emelnünk. ” S bizonyságul, 
hogy milyen fontos volt számukra az „ügy”, az enge
dély kézhezvétele utáni napon (!) megkezdődött a 
gyülekezet immár önálló élete, a tagok számbavétele 
és a gyűjtés a megépítendő Isten házára. 14 esztendő 
telt el, míg a hőn áhított templom felépült. Az épüle
tet kétszáz év alatt háromszor kellett felépíteni ill. új
jáépíteni. 1797. október 29-én szentelték fel. Húsz év 
múlva villámcsapás sújtotta és ekkor leégett. 1820. 
október 15-én volt a helyreállított templom új fel
szentelése, akkor nyerte el ma is látható belső kiala
kítását. 1843 nyarán tűzvész pusztított az egész város
ban , súlyos kárt téve a templom tetőzetében is -  ami 
ezután kapott cserépfedést. 1865-ben pedig karcsú, 
magasba ívelő toronnyal és a benne elhelyezkedő ha
rangokkal lett teljessé a ma is régi pompájában tün
döklő épület.

A gyülekezetnek három országban vannak testvér
gyülekezetei. Mindhárom gyülekezet képviseltette 
magát és együtt ünnepeltek északról, keletről és nyu
gatról a miskolciakkal.

Finnországból a Tampere-Pyynikki Egyházközsé
get hárman képviselték Esa Eerola lelkész vezetésé
vel. Magukkal hozták nemcsak a saját köszöntésüket, 
hanem Voitto Silferhuth -  a tamperei Dóm esperese, 
aki ösztöndíjasként sok-sok évvel ezelőtt Teológián
kon is tanult -  üdvözlő sorait is, melyből álljon itt né
hány sor az eredeti helyesírással: „Kedves testvérek a 
miskolci evangélikus gyülekezetben! A  szép, nagyszerű 
templomotok ebben az évben ünnepel kétszázadik szü
letésnapját. A  testvérgyülekezetek Tamperében veletek 
örül és hálát ad értetek Istennek és imádságban meg
emlékezik rólatok ezen a vasárnapon a kilencvenéves 
templomában. Üdvözletünket a m ai evangéliummal 
hozzuk, amit nálunk ma olvasnak: „Bizony mondom  
néktek azt is, hogy ha közületek ketten egyetértenek a 
földön mindabban, am it kémek, azt m ind megadja ne
kik az én mennyei Atyám. Mert ahol ketten vagy hár
man összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöt
tük. ”

A brassói magyar evangélikusok lelkipásztora, 
Raduch Zsolt vezette a héttagú erdélyi küldöttséget, 
akik szintén nem először jártak a miskolciaknál. Jó 
baráti és testvéri kapcsolat fűzi őket ide és az ittenie
ket odaátra, nyaranta felváltva teszik látogatásukat 
egymásnál.

A német testvérgyülekezet Stollbergből való. H ár
man jöttek el, köztük Andreas Dohne, a gyülekezet új

lelkésze, aki a 
templom tetőzeté
nek felújítására 
hozta el a stollber- 
gi testvérek ado
mányát.

Bátran állítha
tom, hogy ezek a 
testvérgyülekezeti 
kapcsolatok való
ban olyan együtt- 
léteket terem te
nek különböző 
kultúrájú és nyelvű 
evangélikusok kö
zött, melyek által 
mindannyian gaz
dagodnak. A kö
zös kirándulások, 
késő estébe nyúló 
vacsorák és beszél
getések felejthe
tetlen élmények 
maradnak.

A gyülekezet több mint 1500 meghívót küldött el 
minden jelenlegi és hajdani gyülekezeti tagnak, az el
származottak népes seregének, a valaha itt szolgáló 
lelkészeknek, segédlelkészeknek és azoknak, akik eb
ből a gyülekezetből indultak lelkészi szolgálatra. Az 
istentiszteleten D. Szebik Imre hirdette Isten igéjét. 
Sokan eljöttek és meghatott szívvel álltak meg az ol
tár előtt, ahol az itt megkereszteltek, konfirmáltak, 
megesketettek, valamint azok kaptak áldást, akik ké
sőbb, felnőttként kerültek e közösségbe. Jóleső, tes- 
tet-lelket bizsergető érzés, ha több száz tagú „kórus” 
együtt zeng Istennek hála- és öröméneket. Megemlé
keztek a már előre mentekről, akik áldozatos m unká
val dolgoztak azért, hogy ma is áldhassuk Urunk ne
vét Miskolcon is. Az istentiszteletet követő közgyűlé
sen dr. Fabiny Tibor tartott előadást a gyülekezet tö r
ténetéről, és a meghívottak közül többen mondták el 
személyes hangú köszöntő szavaikat. Ezt követően 
150 fővel közös ünnepi ebédre került sor, ahol terített 
asztal mellett folytatódtak a köszöntések, beszélgeté
sek. A jelenlevők megállapodtak abban, hogy az utó
dok -  folytatva, amit eleik elkezdtek -  tampereiek és 
miskolciak, brassóiak és stollbergiek együtt ünnepük 
meg majd a 250. évfordulót is 2047-ben. Adja Urunk, 
hogy e távoli ünnephez legyen és maradjon meg min
den feltétel: gyülekezet élő keresztyénekkel, templom 
és az ő Életét adó kegyelme!

K ÉPEK  AZ ORSZÁGOS PROTESTÁNS NAPOKRÓL

Több százra tehető azoknak az ünnepélyeknek, kultu
rális és spirituális rendezvényeknek száma, melyeket az 
idei Protestáns Napok idején hazánkban a különböző 
protestáns egyházak tartottak. Valamennyiről nem tu
dunk beszámolni, de úgy érezzük, hogy a központi ren
dezvényekről szólnunk kell.

DEBRECEN
Protestáns emlékünnepély és Teológiai Fórum

A vidéki rendezvények sorában Sárospatak után 
(1996) Debrecen következett. A  Nagytemplomban 
megtartott esti emlékünnepélyen dr. Bölcskei Gusztáv 
püspök a 46. zsoltárt választotta igehirdetésének tex
tusául. E  zsoltár alapján énekeljük Luther énekét: 
„Erős vár a m i Istenünk!” Vajon azzal az örömmel és 
bizonyossággal énekeljük, hogy miénk az Isten? 
Ennyire magabiztosak vagyunk? Valamikor büszkén 
hirdették, semmitől sem félünk, ma mindentől fé
lünk, csak Istentől nem. Sokaknak az egyház az erős 
vár, a zsoltár határozottan ezt hirdeti: Isten az erős 
vár! O a m i oltalmunk és erősségünk! Elhallgat min
den, ha Isten szól és minden a helyére kerül. Ő tud
ja megerősíteni az egyházat is.

Ünnepi előadást D. dr. Harmati Béla püspök, a 
MEOT elnöke tartott. Témája a „Protestantizmus és 
Humanizmus” kapcsolata volt. Mindkettő a reformá
ciónak is öröksége. A középpont a Krisztus! A humaniz
musban az ember keresi az Istent, a reformáció az em
bert kereső Istenre mutat. Ma is vannak, akik úgy gon
dolják a humanizmust: töröljük el Istent! Pedig az em
ber nincs Isten nélkül. Ezért a felszólítás: Téljetek meg! 
Változzatok meg! Vallási, erkölcsi értékek nem hiányoz
hatnak a humanista nemzet és állam köréből sem.

A Teológiai Fórum témája: „A protestantizmus 
szerepe a humanista szellemű tudomány és oktatás 
kialakulásában” volt. Társadalmi-politikai oldalról dr. 
Reuss András rektor világította meg a témát. A  refor
máció számára fegyvertárs és szövetséges volt a hu
manizmus. Egységben látták a világot. Mindig fontos 
eszköz volt a tudomány, a tudás. Méltatta 
Meanchthon szerepét a reformáció és a humanizmus 
terén. Korreferátumában dr. Barcza József a helvét re
formáció közös és ellentétes vonásait húzta alá.

Dr. Almási Tibor baptista teológiai tanár spirituális
egyházi oldalról közelítette a témát. Kimutatta, hogy 
kölcsönösen hatottak egymásra. A  szabadság értel-

A MEÖT központi rendezvényei
mezősében azonban eltért a protestantizmus a huma
nizmustól. Ma az a kérdésünk, tudunk-e hatást gya
korolni a humanizmusra? Dr. Hörcsik Richárd teoló
giai tanár a debreceni kölcsönhatást m utatta be a két 
irány között. A  humanizmus következményei voltak: 
a 16. századi iskolarendszer kialakulása, az a tény, 
hogy a város „közjövedelméből” támogatta az iskolát 
és kétségtelen hatással volt a kollégiumban kialakult 
belső életformára is.

A délutáni fórumban református, evangélikus, bap
tista és metodista felszólalók vallottak a humanista 
értékrend áldásairól és csapdáiról, mai egyházi gya
korlatunkban.

PROTESTÁNS KULTURÁLIS EST 
Á VIGADÓBAN

„ ...aki szereti Istent, szeresse a testvérét is.” Ennek a 
bibliai versnek a jegyében vette kezdetét a díszelő
adás a Vigadóban október 29-én este. Dr. Bóna Zol
tán főtitkár bevezető beszédében elmondta: a protes
tantizmus bibliai emberképe reális, hiszen az embert 
a maga valós helyzetében látja és hittel vallja, hogy az 
ember nem boldogulhat sem Isten trónfosztása árán, 
istentelenül, sem pedig embertársa bőrén, embertele
nül. Rámutatott: a protestantizmus nem pusztán ta
gadás vagy tiltakozás, hanem mindenekelőtt bizony
ságtétel Isten szeretete mellett, amely nem idealista 
szólam, hanem személyes tett.

Az igényesen összeállított, gazdag műsor felvonul
tatta a protestáns kultúra színe-javát. Az evangélikus 
Mikszáth Kálmán novelláját a szintén evangélikus, ki
váló színész, Bitskey Tibor olvasta fel. Hallhattuk Kob
zos Kiss Tamás lantjátékát, J. S. Bach csodaszép korál
ját a Schemelli énekeskönyvből, valamint Bakfark Bá
lint, Buxtehude és Kodály Zoltán egy-egy művét.

Az est középpontjában került sor a Magyar Tudo
mányos Akadémia volt elnöke, dr. Kosáry Domokos 
ünnepi beszédére „Protestantizmus és nemzeti műve
lődésünk” címmel. A professzor áttekintést adott a 
több mint 400 éves protestáns kultúra és a nemzeti 
identitástudat összefüggéseiről.

A tudományos összefoglaló után a neves előadó
művésznő, Jancsó Adrienne szavalt Áprily Lajos ver
seiből, a Lutheránia Ének- és Zenekar pedig Bach 80. 
kantátájának, az „Ein feste Burg”-nak megszólaltatá
sával nyerte el a hallgatóság tetszését.

Igeolvasással, ÍJn 4,7-21 üzenetével ért véget az est.
Méltó környezetben, méltó megemlékezés volt e 

díszelőadás az egyik legnagyobb ünnepünkről.
Kőháti Dóra

PÓLUS CENTER
Az idei Protestáns Napoknak újszerű rendezvénye 

csütörtökön, október 30-án zajlott le a budapesti be
vásárlóközpontban. (XV, Szentmihályi út 131.) „ITT 
ÉS MOST” a címe ennek az ökumenikus központ
nak. A megnyitón dr. Harmati Béla püspök arról szólt, 
hogy akik áldást örököltek, azoknak az evangélium 
áldását tovább kell adniuk. Az igazi humanizmus rá
talál a másik emberhez való közeledés útjára. Isteni, 
krisztusi értékeket kell továbbadnunk.

A Magyar Katolikus Egyház is bekapcsolódott e 
központ fenntartásába. Paskai László bíboros is az 
evangélium továbbadására fektette a hangsúlyt. Bölcs
kei Gusztáv püspök, a Zsinat elnöke így jellemezte az 
itt folyó munkát: ez a találkozás helye lehet Istennel és 
egymással! Demján Sándor a bevásárlóközpont igaz
gatója nemzetközi tapasztalatokra hivatkozott, am i
kor arról kérdeztük, mi adta az ötletet, hogy itt „befo
gadja” az egyházakat? Bizalommal fordult az egyhá

zakhoz, mert ez is lehet az ökumenizmus tiszteletre
méltó együttműködési formája. A  komplex szolgálta
tásba a „lelki szükséglet” kielégítése is beletartozik, 

A Pólus Centerben működő pavilont legkönnyeb
ben akkor találjuk meg, ha a Westel 900 mellett ke- 

(Folytatás a 3. oldalon)
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R ainer Maria Rilke

Ádvent

Havat terel a szél az erdőn, 
mint pehely-nyájat pásztora.
S néhány fenyő már érzi sejtőn, 
miként lesz áldott-fényű fa, 
és hallgatózik. Szűz utakra 
feszül sok ága, tűhegye, -  
szeleg fog, -  készül, nő magasba, 
az egyetlen szent éj fele.

ELETKEPEK RÓLUNK
A terem tett világ gon dozása

Kedves Kislányok!
Nem tudom, olvassátok-e az Evangélikus Elet gyer

mekeknek írt rovatát? Remélem, igen.
Hideg délután volt. Mit hideg, leírhatatlan fagy. Az 

ember pár perc kintlét után a meleg szobába vágyott. 
Álltunk Zsófaligeten a hévmegállóban. Átfagyott ke
zünk, lábunk. Ti hárman álltatok ott. Talán testvérek 
voltatok, olyan nagy szeretettel néztetek egymásra.

Megpillantottatok egy kutyát. Egy éhes, vérző lábú 
kutyát. Remegett, vacogott, fájdalmai voltak. Nevez
zük őt „Szeretetrevágyónak”. Odamentetek hozzá, 
bekötöztétek a lábát. Szeretetet adtatok neki. Azután 
belenyúltatok a hátizsákotokba, előkerült a zsebpénz. 
Összeadtátok, amitek volt és egyikőtök elszaladt 
hamburgerért. Az utolsó pénzetek lehetett, mert 
egyikőtök arról beszélt, hogy nem futotta meleg ham
burgerre. A hamburgeres néni ugyanis azt nem mele
gítette meg. Megetettétek a Szeretetrevágyót. Klassz 
volt, amit tettetek!

Nem tudom, hol laktok, de érzem, hogy egy gyüle
kezet kicsiny tagjai lehettek. Járhattok hittanórára, 
vasárnap istentiszteletre. Biztosan tanultatok a Te
remtő Istenről, Aki megteremtette a világot, s benne 
az élőlényeket, állatokat, kutyákat, a Szeretetrevá
gyót.

A többi hittanórán is ott lehettetek, mert bővelked
tetek ismeretben. Isten nemcsak megteremtette a vi
lágot, hanem gondozza is. Belevon ebbe a feladatba, 
szolgálatba. Örült, amikor látta, hogy cselekvői vagy
tok szavának.

Mikor a hittanosaimmal beszélgetek erről a fel
adatról, akkor egyszerű dolgokat sorolunk fel. Nem 
taposom le a füvet! Nem szakítom le csak úgy a virá
got, hogy utána eldobjam! Megtalálom a szemétkosa
rat, ha ki akarom dobni az elhasznált hulladékot! 
Nem csúzlizom le a madarakat!...

Csak ennyit kér a Gondviselő Isten? Ennyit min
denképpen. így marad tiszta, madárcsiviteléstől han
gos, világos a park. Örülnék, ha más gyerekeket is így 
látnék cselekedni, ahogy Ti cselekedtetek.

Kedves Kislányok! Fontosak vagytok Istennek!
Börönte Márti

Budapest, 1997. november hava

KEDVES OLVASÓ!
Ha láttál, vagy történt Veled valami hasonló -  és van 
kedved hozzá -  írd meg nekem!
Cím:
1165 Budapest 
Futórózsa u. 16.

A próféták  Á dventje
Az Ószövetség népe évszázadokon keresztül várta 

a megígért szabadító eljövetelét. Ennek a várakozás
nak azok az ígéretek szolgáltak alapjául, melyek a 
próféták jövendöléseiben fogalmazódtak meg. Hétről 
hétre egy ilyen próféciával ismerkedhettek majd meg, 
melyek Jézus születésére mutatnak előre. Mikeás 
próféta könyvében olvassuk:

„ Te pedig efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda 
nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki 
uralkodni fog Izráelen. Származása visszanyúlik a haj- 
dankorba, a távoli múltba... A  nyáj elé áll, és legelteti az 
Úr hatalmával, az Úristen fenséges nevével. Akkor nyu
godtan élnek, mert hatalma kiterjed a föld határáig. Ez 
lesz a békesség!”

Mikeás 5, 1.3.4a

ÁDVENTI BARKÁCSOLÁS
Készítsünk karácsonyfadíszt

Színes papírokból készíthetők az ábrán látható gyö
nyörű szívecskék. Készítsd el először is két példány
ban az egyes ábrán látható darabot. Középen hajtsd 
félbe mindkettőt, majd a második ábrán látható mó
don fond össze őket. Ha még egy fülecskét is ragasz- 
tassz rá, ennél fogva felakaszthatod a karácsonyfára. 
Jó barkácsolást!

A gyermekrovat készítőinek címe: 
Cselovszky Ferenc, 1052 Budapest, Deák tér 4.

Két új könyvet ajánlunk olvasásra

PÓSFAY GYÖRGY: „A FÖLDÖN ÉLŐ EGÉSZ EGYHÁZ”
Teológiai tanulmányaink befejezé

sekor professzoraink azzal bocsátottak 
el, hogy a teológia tudományát tovább
ra is műveljük. Ezt igyekeztünk mind
annyian megtenni adott lehetőségeink 
szerint.

Pósfay György az egyetem elvégzése 
után hamar svéd ösztöndíjat kapott, 
onnan egy amerikai gyülekezetben.
Caracasba hívták meg lelkésznek.
Később évtizedeken át az LVSZ szol
gálatában Latin-Amerikában dolgo
zott, de mindenütt folytatta tudomá
nyos teológiai munkáját. Ennek ered
ményét, Luther kutatásait doktori ér
tekezésben foglalta össze és most ennek rövidített formá
ját adta ki e könyvben.

„E kötetet a szerző -  köszöneté jeléül -feleségének ajánl
ja, aki sok más biztatója, támogatója, segítője mellett a leg
többet tette azért, hogy tanulmánya elkészüljön, majd 
nyomtatásban is megjelenjen és ezáltal gazdagodjon a Lu- 
ther-kutatással foglalkozó magyar nyelvű teológiai iroda
lom. ” (3. old.)

Témájának felvezetését így kezdi el: ,Amikor Luther 
Márton az egyházról írt, latin nyelvű műveiben nem egy eset
ben a z,univerzális’ jelzővel kapcsolta azt össze... Luther ily 
módon kíván olvasói számára valamit közölni az egyház 
jellegéről, azaz, hogy az egyház egyetemes, tehát az egész vi
lágra kiterjed. ” (13. old.)

Miért izgalmas Luther számára az egyház egyetemes
ségének kérdése? Korának egyházában körültekintve lát
ta a „cseheket” -  Húsz követőit Csehországban -, szem
bekerült a pápás egyházzal, harcolt a rajongókkal, akik 
különböző megújulási mozgalmakat szerveztek és radi
kális reformokat követeltek, és nem mehetett el az első 
századok egyházában bekövetkezett, az egyetemes zsina
tokon történt szakadások mellett sem, melyek az egyhá
zat keleti és nyugati egyházra szakították széjjel. Mind
ezek a tények fordították figyelmét annak tisztázására,

hogy hol van az igazi egyház, hogyan 
tekinthetjük „ecclesia universalis”-nak 
az egyházat?

A megoldást az evangélium felől kö
zelíti meg a szerző: „ Vajon az egyház uni
verzalitása (egyetemessége) az evangélium 
univerzalitásának (egyetemességének) kö- 
vetkezménye-e vagy sem? (109. old.)

Három fejezeten át taglalja az evan
gélium hatóterületét, benne Isten 
egyetemes meghívását és az evangé
liumban Istennek az egész emberiség
re kiterjedő szeretete megnyilvánulá
sait. „...az utolsó három fejezetben is
mertetett kutatás eredményeit összefog

lalva kijelentjük, hogy igazolva látjuk azt a felvetést, amefy- 
lyel ezt a munkát megkezdtük. Az Evangéliumnak Luther
nél valóban univerzális (egyetemes) jellege van, mert a 
Szentháromság tevékenységének (aktivitásának) megjelené
se. Ennek a tevékenységnek hatóterülete azonos Isten min
denhatóságának kiterjedésével. Tartalma Isten egyetemes 
szeretetének eljövetele az emberekhez, története, a jelenben 
vezető útja és a jövője azonos Isten egyetemes üdvtervével. ” 
(137. old.)

A könyv záró konklúziója: „...az embernek Isten kegyel
méből való megigazulását hirdető Evangélium, amelynek a 
teológiában központi helyre való juttatása kétségtelenül a 
lutheri reformáció legfontosabb hozzájárulása a keresztyén- 
ség megújulásához, Luther teológiai rendszerében az egyház 
egyetemes voltában (univerzalitásában) is visszatükröződik. 
Hisszük, hogy ez a felismerés a lutheri örökség mai hordo
zóinak is képes új távlatokat mutatni az ökumenikus moz
galmak terén, és új feladatok vállalására is ösztönözni fogja 
őket. ” (190. old.)

A kötethez ajánlást dr. Harmati Béla püspök, előszót 
pedig dr. Reuss András rektor írt. Nagy értéke van a feje
zetenként közölt gazdag jegyzetanyagnak.

A könyvet Sajtóosztályunk adta ki, megjelenését segí
tette a Norvég Egyházi Misszió adományával. T.

130. zsoltár 5. vers 
Valójában mit is jelent az, hogy 

várakozás? Egy olyan dolgot, amit 
mi emberek nem szeretünk, hisz azt 
mondjuk, hogy erre nincs időnk. 
Nekünk rengeteg elfoglaltságunk 
van ebben a rohanó világban, és vá
rakozni nem szeretünk, nem érünk 
rá, hisz minden fontosabb, mint az, 
hogy megálljunk, pihenjünk.

A mai ember úgy gondolja, hogy 
csak a nyugdíjasoknak és a sem
mittevőknek van idejük arra, hogy 
várakozzanak.

Számtalanszor beszélgettem fia
talokkal, akik azt mondták, hogy a 
karácsony nagyon szép és jó, és va
lahol még el is tudják hinni mind
azt, amit az egyház tanít, de szerin
tük az ádventre nincs szükségünk. 
Mondván: „Minek készülni arra, 
ami úgyis eljön, amit minden évben 
megünneplünk. ” Azt hiszem, ez 
minden probléma alapja, hisz min
dent nagyon is rutinosan kezelünk. 
Úgy vesszük ezeket az ünnepeket, 
mint amelyek minden évben „me
netrendszerűen” eljönnek.

Ilyenkor pár napig megpróbá
lunk jók és szépek lenni, egy kicsit 
olyanok vagyunk, mint az az em
ber, aki évente előveszi az ünnep
lőruháját, magára ölti, megcsodál
ja, és megpróbál a ruhához méltó
an viselkedni, aztán leveszi, és 
mindent elfelejt. Ezzel a cseleke
detünkkel egy kicsit modem Ha
mupipőkévé leszünk.

Pedig még talán mindannyian 
emlékszünk arra, milyenek is vol
tak gyermekkorunk várakozásai. 
Amikor készülődtünk a kará
csonyra, volt bennünk valami izga
lommal teli érzés.

• •
Ö röm teli Várakozás

Jól emlékszem még gyermekko
rom karácsonyaira, amelyek szá
momra olyan élményt jelentettek, 
amit nem tudok és nem is akarok 
sohasem elfelejteni. December 
elején már számoltuk, hogy hányat 
kell még aludnunk, fontolgattuk, 
hogy mi is lehet az, amit ajándék
ba kapunk. Vágyakkal telve jártuk 
annak a kisvárosnak az utcáit, ahol 
felnőttem, nézegettük a kirakato
kat és arról álmodoztunk, hogy mi
lyen ajándékokat fogunk kapni. 
Áztán ahogyan egyre jobban fel
nőttünk, ezek a dolgok egyre job
ban kivesztek belőlünk, és helyük
re valami új került. Pár évvel ez
előtt már csak azt vettem észre, 
hogy az ünnep megérkezett. Egy 
kicsit úgy éreztem magam, mint az 
az ember, aki egy hirdetést tesz ki 
a város hirdetőtábláira, fáira: 
„...elvesztettem karácsonyom, ké
rem segítsenek, hogy megtalálhas
sam ...” Rá kellett jönnöm, hogy 
milyen sok dolgot veszítek akkor, 
ha nem tudok készülődni az előt
tem álló dolgokra. Olyan leszek, 
mint egy figyelmetlen gazda, aki 
bár nagyon is jól tudja, hogy az 
előtte álló időszakban mit is kell 
tennie, de erről nem akar tudo
mást venni. Már csak akkor ébred 
rá mulasztására, amikor ez már 
késő.

A várakozás olyan, mint az autó
vezetés, amikor is két nagyon fon
tos dologra kell figyelnünk. Felké
szülni arra, ami előttünk van, le
gyen ez egy közeli esemény, a mi 
esetünkben a karácsony. Felké
szülni a gyermek Jézus földre jöt
tére. Elcsendesedni, rendezni a 
dolgainkat magunkkal és mások

kal, hogy az ünnep fényét ne 
homályosítsák el gondjaink. Felké
szülni, hogy ne rutinszerűen várjuk 
az ünnepet, hanem egyfajta gyer
meki izgalommal. Karácsonykor 
számomra is valami új kezdődik, 
kezdődhet, hisz a karácsony nem 
csak a gyerekekért van. Tudatosít
suk magunkban, hogy igen is ÉR
TEM IS földre jött Jézus, hogy 
számomra is üdvösséget hozzon, 
hogy az Ő segítségével én is meg
újuljak, újjat kezdhessek. Egy má
sik dologra is figyelnünk kell. Ez is 
Jézus visszajövetelével kapcsola
tos, de a távolabbi jövőbe mutat. 
Visszajön, mint bíró, Aki megítél 
minket és cselekedeteinket. Erre a 
visszajövetelre is készülnünk kell, 
persze nem úgy, ahogyan ezt so
kan megtették, vagy megteszik a 
mai napig is, tétlenül, karba tett 
kézzel, mondván: „Ha közel van 
Krisztus visszajövetele, akkor most 
már fölösleges bármit is tennünk. 
Luther Márton ezeknek mondja 
azt: „...hogy ha tudnám, hogy hol
nap lesz az utolsó ítélet, akkor még 
ma elültetnék egy fá t... ” Tehát a vá
rakozás nem szabad, hogy egyenlő 
legyen a semmittevéssel. Várakozni 
annyit jelent, hogy elrendezzem a 
dolgaimat, és várjak, de nem tétle
nül. Várni lélekben és testben azzal 
az őszinte tisztasággal, ahogyan azt 
gyermekkorunkban tettük.

Próbáljunk most az előttünk álló 
időben elcsendesedni, rendezni ma
gunkkal és a környezetünkkel a dol
gainkat, meghallani belsőnk üzene
tét. Gyermekien tiszta hittel és szere
tettel készülni az előttünk álló ünne
pekre.

Jéckel Gábor

SZÍNDARABAJÁNLÓ

Illyés Gyula: A különc
-  Kedvcsináló az Evangélium Színház ú j darabjához -

Megbizonyosodtam valamiről azon a novemberi vasár
nap délutánon. A tétel: „Manapság csak musicalekkel vagy 
vígjátékokkal lehet teltházas előadást csinálni” -  hamis. 
Bizonyítékom rá az Udvaros Béla nevével fémjelzett, a BM 
Duna Palotában működő Evangélium Színház legfrissebb 
bemutatója, no és persze a teli nézőtér. Igen, van igény a 
komoly gondolatokat sugárzó művekre, a lelkünket és 
szellemi kapacitásunkat egyaránt „munkába állító” érté
kes kulturális élményekre. Kinek is ajánljam a darabot?

A történelem iránt érdeklődődnek A dráma címszerep
lője ugyanis a talán kevéssé ismert gróf Teleki László, pá
rizsi magyar követ, a politikai irodalom mestere, korának 
-  a XIX. század derekán élt, emigráns, mindössze ötven 
évet -  elismert és nagy tekintélynek örvendő vezér szóno
ka. A főrendi tábla tagjaként az ellenzéki és reformpárt 
elkötelezett politikusa, akit szoros kapcsolat fűzött össze 
Kossuth Lajossal. Idegen földön is egy cél vezérelte: ha
zája ügyét kívánta előbbre vinni, a ’48-as forradalom bu
kása után is. Drezdai elfogatásakor ultimátumot kapott: 
fel kellett hagynia ellenzéki tevékenységével.

Az emberi tragédiák iránt fogékonyaknak Teleki László 
a számára vállalhatatlan kompromisszum helyett a pisz
tolyhoz nyúlt. Öngyilkosságával nagy megrázkódtatást,

mélységes közfájdalmat okozott tisztelői körében, hi
szen életében páratlan népszerűségnek örvendett. Ku
darc-e tette, vagy az egyetlen becsületes út tragikus lezá
rása? A választ ki-ki maga kell, hogy felismerje a színda
rab végén, hiszen Illyés Gyula drámájában a függöny itt 
-  legördül.

Bitskey Tibor híveinek A köztudatban evangélikus, Já- 
szai-díjas érdemes művész, az Evangélium Színház veze
tő színésze kiemelkedő alakítást nyújt. Lélekből játszik, 
mindvégig, hiszen a háromórás darab szinte valamennyi 
jelenetében színpadon van. Az általa megformált Teleki 
László ízig-vérig lelkiismeretes, feddhetetlen, hiteles 
személyiség.

S végül, de nem utolsósorban: a tartalmas kikapcsoló
dást keresőknek Hadd említsem meg e kis kedvcsináló 
zárásaként azt a ritkaságszámba menő, kedves, családias 
légkört, amely a színházban már hagyomány: Udvaros 
Béla rendező valódi házigazdaként fogadja a nézőket.

Nézzenek be az Evangélium Színházba! Érdemes.
Kőháti Dorottya

Előadások: november 30. és december 7. du. 4 órakor 
a Duna palotában.

AZ (MAGYAR) ÉRTELMISÉG HIVATÁSA
írta és szerkesztette i(j. Fasang Árpád

A Mundus kiadó gondozásában került ki 
a nyomdából ez a könyv. Szerzője zongora- 
művész, de olyan ember, akit nem csupán a 
zene, a saját művészi munkája köt le, de 
igazi „értelmiségi”, aki a maga által felállí
tott mércének igyekszik mindenben megfe
lelni. Ezenkívül tudnunk leli róla azt is, 
hogy „evangélikus értelmiségi”, Deák téri 
presbiter, aki az egyház elnyomatásának 
idején mindenkor felemelte szavát a dikta
tórikus vezetés ellen, az egyházi élet sza
badsága mellett.

Könyvének alapja egy korábban kézirat
ban, sokszorosítva megjelent írása: „Gon
dolkozzunk együtt az értelmiség hivatásáról 
1995-ben.” Ezt találjuk könyvének elején, 
mintegy 110 oldalon és ezt az írást küldte el 
sokaknak, akik közül 70-en reflektáltak az 
abban megírt gondolataira.

Ki az értelmiségi? -  teszi fel a kérdést és 
így felel erre: ,Az én olvasatomban: a módszeresen figyelő, kér
dező, kereső, rendszerező, értékelő, az igazságot kutató, s ha kell, 
azért szenvedést vállaló ember. E tulajdonságok összességükben 
jellemzőek az értelmiségi emberre." (138. old.) Az elmúlt négy 
évtizedben az értelmiségi „jelzőt” iskolai végzettség alapján 
osztogatták -  aki főiskolát, egyetemet végzett, olykor az 
érettségivel rendelkezőt is automatikusan tartották értelmi
séghez tartozónak, függetlenül attól, hogy a fenti tulajdonsá
gok részben, vagy egészben jellemzőek voltak-e reá vagy sem.

Hetvenen válaszoltak az írásra (mai Septuaginta?) és eze
ket az írásokat rendezte az írók nevének abc-rendje szerint a 
szerkesztő, könyvének második részében.

Hivatásukat, foglalkozásukat tekintve igen széles a palet
ta. A sort néhai Andorka Rudolf akadémikus, professzor 
nyitja meg, egyházunk tagjai sorából ott találjuk Boleratzky 
Loránd, Hafenscher Károly, Jeszenszky Géza, Sólyom Jenő és 
Várady Enikő nevét. Számos tudós, humán és reál tudomá
nyok művelői, művészemberek, politikusok, konzervatív és 
liberális, sőt szocialista árnyalatok jelesei sorakoznak a 
könyvben. A könyv értelme éppen az, hogy nem válogat,

nem zár ki senkit és éppen ezzel mutat 
utat a mai értelmiségnek arra, hogy mi
ként lehet a szellem erejével tisztázni, 
szintézisre jutni, egymást megbecsülni 
úgy, hogy abból az egész közösségnek le
gyen haszna, közös kincse.

Figyelemreméltó az a négy kérdés, me
lyet a válaszadóknak feltett, amikor meg
küldte nekik írását.

„...Minden magyar értelmiségtől a kö
vetkező kérdésekre szeretnék választ kap
ni:
1. Mién tekintem magam értelmiségnek?
2. Értelmiségi mivoltom hogyan és miként 
nyilvánul meg?

Mint értelmiségi, milyen elvárásoknak 
feladatoknak igyekszem megfelelni?
4. Az írott és íratlan szabályok alapján van
nak-e - s  ha igen, akkor milyen természetű -  
kötelezettségei az értelmiségnek a társada

lom más (nem értelmiségi) tagjaival szemben?"
Ezek figyelembevételével tanácsos a könyv második ré

szében található válaszokat elolvasni. Könyve végén maga a 
szerző is közreadja válaszait saját maga által feltett kérdé
sekre (470-471. ol.d).

A könyv „értelmiséget próbáló” írás. Nem könnyű olvas
mány. Gondolkodásra késztet és csak így éri el célját az ol
vasónál.

Vörösmartyt idézve fejezi be az írást a szerző: „Mi dol
gunk e világban?... A titkok titkára mindannyiunk személyes 
élete adhatja csak meg a választ. A nagyobb nyomaték kedvéért 
-  és biztatásul -  a folytatást a költő válaszát is szeretném idéz
ni, mégpedig kérdő mondat formájában: Hogyan küzdjünk 
erőnk szerint a legnemesebbekért?”

Az 530 oldalas kötet elejére angol, francia és német nyel
vű tartalomjegyzéket, a végére pedig ugyancsak háromnyel
vű summázást csatolt a szerző.

A Mundus Magyar Egyetemi Kiadó számot ad azokról a 
szervezetekről, amelyek támogatásával a kötet megjelent.



„Tedd meg, ami tőled telik, és kérd, amire gyönge vagy!”
A kaskantyúi templom újraszentelése

Október 26. sokáig emlékezetes 
vasárnap marad a kaskantyúi gyüle
kezet számára. A kívül-belül meg
újult templomot ekkor szentelte fel 
újra D. dr. Harmati Béla püspök. Az 
ünnepi istentiszteleten szolgált Ká
poszta Lajos esperes és Nagy Veroni
ka, a gyülekezet lelkésze.

Az igehirdetés a Zsolt 130,4 
alapján hangzott: „De nálad van a 
bocsánat, ezért félnek Téged. ” Alap- 
gondolata ez volt: úgy kell felfelé 
néznünk, a jelent és a jövőt úgy 
lássuk, hogy a múltba is tekintünk. 
A magasban dolgozó emberek 
tudják leginkább, hogy milyen erős 
lehet a mélység vonzása és a zuha
nás réme. A torony, az ég felé te
kintés az egyetlen, ami megmenti 
az embert ettől a zuhanástól. Jó 
érzés tudni, hogy van egy hely, 
ahol együtt tekinthetünk fölfelé! 
Kívül-belül megújult a templom, 
ami azt jelenti, hogy ez a gyüleke
zet törődik vele, szükség van rá és 
itt együtt figyel az Ú r igéjére. Ter
mészetesen lehet egyedül is Isten
hez fordulni, de sokszor nem ma
rad idő hosszabb imádságra, ha
nem csak egy rövid fohász hagyja 
el ajkunk: Uram segíts! Ezért jó és 
kedves a gyülekezettel együtt lépni

az Úr elé, egy delegáció, egy kül
döttség tagjaiként. Nem szabad 
azonban elfelejtenünk, hogy Isten 
is ránk tekint, bűnbocsánata le
száll hozzánk. Parancsolatait nem
csak a kőtáblákra, hanem a lelkiis
meretünkbe is belevéste.

„Uram, nálad van a bocsánat, 
ezért félnek Téged. ” Ez az ige üze
net a régmúltból, hogy az emberek 
mindig keresték az Istent, imára 
kulcsolták kezüket -  közösségben 
és magányosan egyaránt. Az igazi 
üzenet azonban az, hogy Isten is 
keresi az embert és fel akarja 
emelni magához.

A gyülekezet nagy részét idősek 
alkotják, akik átélték a szegénysé
get, a két világháború borzalmait, 
a bombázásokat. Ma békésebb 
időket élünk, mégis képesek va
gyunk pokollá változtatni ember
társaink életét. Megdöbbentő, 
hogy amikor a családok nyomo
rogtak, szinte semmijük sem volt, 
békesség uralkodott a szűk szobá
ban, ma pedig a vagyon, a „van va
lami” feszültségeket és indulato
kat szül, és szembe állítja az embe
reket.

Félje itt, ebben a templomban a 
gyülekezet Istent, de ugyanakkor

ne feledje el Jézus bátorítását sem: 
„Ne félj, te kicsi nyáj, mert tetszett az 
Istennek, hogy neked adja ezt az or
szágot!” „Épülnek a falak és szebb 
lesz az egyház, de jaj nekünk, ha 
belülről nem újulunk meg!” -  fe
jezte be a püspök igehirdetését.

Az istentisztelet folytatásaként 
Katzenbach Klaudia szép verset 
szavalt arról, hogy „Jelen van 
Krisztus közöttünk!”

Nagy Veronika lelkésznő köszön
tötte a jelenlevő egyházi és világi 
vezetőket, vendégeket, felolvasta a 
gyülekezet volt lelkésznőjének, 
Sárkány Tiboménak üdvözlő leve
lét.

„Lelkészínséges időben örül-e a 
gyülekezet, hogy van lelkésze? -  sze
gezte a kérdést Káposzta Lajos a 
jelenlevőknek. A szószéken el
hangzó mondatok célba érnek-e, 
értjük-e a sorokban meghúzódó 
mondanivalót? A z igehirdetés azon
ban nem egyoldalú! A  gyülekezet is 
„prédikál" a lelkésznek, evangéliu
mot hirdet azzal, hogy jelen van és 
így felhangozhat a jó  hír. Adja Isten, 
hogy még soká zengjen a dicséret és 
hálaének a megszépült kaskantyúi 
templomban!

Hulej Enikő

Az egyháztörténet két nevezetes 
alakja kapcsolódik ehhez az ének
hez. Ambrosius milánói püspök és 
Luther Márton. Az évszázadok fe
lett „kezet nyújtanak egymásnak”, 
hogy a gyülekezet énekével szol
gálják a világ Urát. Mindkét férfiú 
nagy világtörténeti fordulóponton 
élt. Ambrosius születése táján tet
te elismert vallássá az addig üldö
zött keresztyénséget Konstantinusz 
császár (306-337). Luther idejé
ben indult meg a nagy újrakezdés 
a nyugati kulturális és szellemi élet 
minden területén (reformáció). 
Az egyházi éneklés történetében 
pedig az a jelentőségük, hogy 
Ambrosius szilárd helyet biztosí
tott az istentiszteletben az egyházi 
énekben, Luther pedig a német 
gyülekezeti ének megalkotásával a 
gyülekezetét a liturgia részesévé 
tette. A középkorban számos him 
nuszt tulajdonítottak Ambrosius- 
nak, de csak 14 biztosan az övé. 
Legismertebb himnusza a „Veni 
redemptor gentium”, vagyis „Jöjj 
népek Megváltója”.

Jöjj népek 
Megváltója!
(131. ének)

Luther egyházi énekeiből csak 
ötöt költött teljesen szabadon. 
Többnyire már meglevő énekekre 
támaszkodik. Ez a meglevő anyag: 
bibliai szövegek (Zsoltárok, Tízpa
rancsolat, Ezsaiás elhívatása, a 
Karácsonyi történet, Simeon éne
ke, Jézus megkeresztelésének tör
ténete és a Miatyánk), zarándok 
énekek, szekvenciák, középkori 
óegyházi himnuszok és antifómák. 
így használja fel a 131. éneknél is 
Ambrosius himnuszát. Énekünk 
az első evangélikus énekgyűjtemé
nyekben jelent meg, 1524-ben Wit- 
tenbergben és Erfurtban. A dal
lam, amelyet ma énekelünk nem 
Ambrosiustól származik. Amikor 
Ambrosius ezt a himnuszt írta, az 
egyház még nem ünnepelte ádven- 
tet a mai értelemben. Adventnek 
különleges időszakként való meg
tartása csak a 6. század körül kez
dődik. Az ének könyörgés Annak 
eljöveteléért, Aki egy szűz gyerme
ke lesz. A z egész üdvtörténet a költő 
szeme előtt áll.

Gáncs Aladár

A
Uj presbiterek két kis gyülekezetbenKEPEK AZ ORSZÁGOS PROTESTÁNS NAPOKRÓL

(Folytatás az 1. oldalról)
ressük. Karácsony ünnepe előtt a különböző egyhá
zak ifjúsági csoportjai a hétvégeken műsorral fognak 
szolgálni. Az itteni feladatokat pedig a budapesti 
egyetemi lelkészségek fogják gondozni.

R E FO R M Á C IÓ I EM LÉKÜ NNEPÉLY

A Deák téri templomunkban volt az idei ünnepély. 
Itt dr. Almási Mihály baptista egyházelnök igehirdeté
se nyitotta meg az estet. Zsid 10,35 alapján a 480 év
vel ezelőtt elindult reformációt úgy jellemezte, hogy 
az nem hitújítás volt, hanem visszaigazodás, tisztulás, 
vissza a forráshoz. A megújulás ma is azt követeli, 
hogy deformálódott életünket visszafordítsuk a for

ráshoz. Ez nem jelent szektás „szuperközösséget”, 
sem képmutatást, föld-testcentrikus módozatokat, 
hanem bizodalmát, tűrést és hitből való életet.

Dr. Bölcskei Gusztáv püspök előadásában arról 
szólt, hogy a reformáció és a protestálás a felismert 
igazság melletti kiállást jelenti. Újra meg újra el kell 
végeznünk a protestantizmus és humanizmus találko
zását. Ezt a találkozást Erazmusz és Zwingli találko
zásán, mint történelmi példán mutatta be. Szükséges, 
hogy legyenek ma is olyan protestánsok, akik szólnak, 
ha másokat ütnek.

A Lutheránia Énekkar Kapi Králik Jenő 144. zsol
tárának előadásával zárta az ünnepi megemléke
zést.

Összeállította: Tóth-Szöllős Mihály

Néhány hónappal megválasztá
sunk után 1987. október 24-én ik
tattak be minket -  dr. Harmati Bé
la püspökkel - ,  mint a Déli Egy
házkerület új elnökségét.

A Magyar Rádió élő adásban 
közvetítette a teljes programot, a 
Televízió is beszámolt az esemény
ről. Életreszóló élményem a hét
köznap ellenére zsúfolt Deák téri 
templom hangulata.

Talán azért is emlékszem vissza 
igen pozitiven felügyelői szolgála
tom alig több, mint két esztende
jére, mert -  ma már ez nyilvánva
ló -  igazi történelmi időket él
tünk. Mi volt ebben a mi szere
pünk, volt-e valódi szerepünk, 
tudtuk-e -  főként kedvezően -  
befolyásolni az egyházban a folya
matokat, vagy csak részesei vol
tunk az eseményeknek, az utókor 
válaszol majd ezekre a kérdések
re. Mindenesetre a tíz évvel ez
előtti templomi nép, de velem az 
egyháztagok többsége igazi válto
zásként értékelte megválasztá
sunkat, beiktatásunkat. Várako
zását éreztette velünk és ez igen 
jó volt. Harmati Béla Géniből jött 
haza a hívó szóra, fontos volt szá
mára a nyolcvannyolc százalékos 
választási arányban megmutatko
zójelentős bizalom. Magam 1958- 
ban, Ordass Lajos püspök félreál- 
lítása után visszahúzódtam a köz
egyházi szolgálattól, „csak” a De
ák téren voltam presbiter. A lassú 
oldódáskor a Diakónia szerkesztő 
bizottságában vállaltam tagságot, 
de hívtak olykor gyülekezetekbe, 
ott is végeztem szolgálatot. Az új
rainduló ifjúsági konferenciákon 
is előadásokat. De valójában a 
Testvéri Szó mozgalomban rész
vétel vitt az események sűrűjébe 
és vezetett a politika és az egyház- 
politika útvesztőin oda -  ma is hi
szem, hogy az Úristen akaratából

hogy először országos presbi
terré (1986), majd egyházkerületi 
felügyelővé választottak. Bizo
nyos, hogy ebben a gyülekezetek 
várakozása mellett a hivatalos ál
lami politika elképzelése is benne 
volt. Nyilván úgy vélték, ha az 
egyházi közvélemény által elfoga
dott emberek kerülnek vezető po
zícióba, akkor az el nem kerülhe
tő reformok ütemében kompro
misszum születhet -  ők is tudták, 
hogy akár a társadalomban az 
egyházban is szükségesek a válto
zások lejáratott emberek eről
tetése viszont radikalizálhatja a 
helyzetet.

Szerettem a kerületi felügyelői

TÍZ ÉV UTÁN
munkát. Szerettem a részvételt a 
gyülekezeti alkalmakon, a találko
zást a hívekkel, örömteli megta
pasztalását annak, hogy annyi kor
látozás, nyomorúság után is él az 
egyház, de láttam a sok-sok tenni
valót is, azt, hogy egy-egy ünnepi 
alkalomra, jubileumra, püspöki lá
togatásra még mozgósíthatók a 
gyülekezeti tagok, de kevés helyen 
folyik igazán rendszeres munka, a 
lelkészek többnyire magukra ha- 
gyatottan dolgoznak.

Érdekesek voltak a kerületi 
presbitériumi ülések. A találkozás 
a testülettel, az esperesekkel, akik 
nem is olyan régen még negatív 
beállításban hallottak rólam belső 
egyházi tájékoztatást, mint a Test
véri Szó közösség képviselőjéről. 
Jó érzés volt, hogy először talán el
sősorban nem is annyira engem, 
mint a mondanivalómat az egyházi 
változások szükségszerűségéről és 
lehetőségéről fogadták el, hogy 
azután fokozatosan alkalmassá 
váljunk a közös munkára.

Nem kétséges, hogy jelentős ha
tást a folyamatokra csak bizonyos 
pozíciók vállalásával, keményeb
ben fogalmazva elfoglalásával le
het elérni. Ezért sem értettem 
meg, -  bármennyire fontosnak tar
tom is a tiszta helyzeteket -  ma 
sem értem, hogy kiválóan felké
szült, bizalmat élvező lelkészek 
nem vállaltak, vagy vállalnak köz
egyházi tisztséget, kirekesztve ma
gukat a szolgálat, illetve a hatás
gyakorlás lehetőségéből.

Magam felügyelői munkám első 
percétől fogva fontosnak tartot
tam -  ennek fontossága ma sem 
hangsúlyozható eléggé, bár
mennyire immár természetesnek 
tűnik - , hogy mindenki szabadon, 
félelem nélkül, lelkiismerete, leg
jobb tudása szerint végezhesse 
szolgálatát.

Ma már szinte történelem a 
87-89-es időszak, amelyből nagy 
emlék az oldódás, ahogy az embe
rek, lelkészek és nemlelkészek fo
kozatosan ráeszméltek az igazság, 
a szabadság, a megtiport eszmé
nyek újraéledésére. A megelőző 
évtizedekben, a puha diktatúrában 
az egyházak rövidebb pórázon vol
tak, mint a társadalom. Valamit 
visszakaptunk ebből a nyolcvanas 
évek végén, amikor a gyors egyhá
zi változások, az Államegyházügyi 
Hivatal megszűnése hitelesítették 
a társadalom előtt, hogy igazi a 
fordulat.

Erre az időszakra gondolva ma 
is mindig eszembe jut egy refor

mer lelkész anekdotába illő kétke
dése, aki mikor hírül vette, hogy 
Zászkaliczky Pétert meghívta a 
Deák téri gyülekezet és ő lesz az 
exponált püspöki székhely új 
parókus lelkésze, azt mondta: „És 
én leszek a római pápa.” Egysze
rűen nem tudta elhinni, hogy 1989 
tavaszán a Zászkaliczky család tag
ja -  évtizedek korlátozása után -  
lehet fővárosi, vezető gyülekezet 
lelkésze.

Felejthetetlen mozzanata ennek 
az időszaknak a Budapesti Evan
gélikus Gimnázium újraindítása 
1989. szeptember 2-án. Jóval az 
egyházi iskolák működését ismét 
lehetővé tevő törvény megszületé
se előtt.

Ezzel a történettel is még adó
sok vagyunk. Dr. Gyapay Gábor 
történész mindenesetre már dol
gozik annak a harminchét évnek a 
történetén -  1952-1989, amikor 
nem működtek evangélikus isko
lák hazánkban. De a szívekben -  
itthon és külföldön -  nem hunyt ki 
a láng és ez olykor tettekben is 
megmutatkozott, elvezetve az új
rakezdésig.

Vannak, ha kevesen is, akik ma 
is úgy vélik, hogy egyházunk válsá
ga teljes érdemben nem változott 
semmit a szocializmus éveihez ké
pest. Mások elismerik a jelentős 
kedvező változásokat, de úgy vélik, 
hogy ezek legfeljebb a társadalmi, 
politikai változások automatikus 
következményei, nem a lelkészek 
és a hívek munkájából adódnak. 
Ha megint csak kevesen is, de bi
zonyára vannak olyanok is, akik 
még szebbnek, jobbnak látják az 
egyházi változásokat, az újrakez
dést, az egyházépítést, mint ami
lyen az valójában. Mert talán ők 
valami jót igen közvetlenül tapasz
taltak.

Magam tíz év után sem tudok 
másként emlékezni 1987 októberé
re, az ezt követő időszakra -  nem 
szólva most a kilencvenes évekről, 
amikor már mindkettőnk szolgála
tát az országos egyházi munka hatá
rozta még -, hogy folyamatosan ta
pasztaltam, megéltem az Isten ke
gyelmét. Egész más volt ez az idő, 
mint a negyvenes évek végi, ötvenes 
évek eleji emlékeim az ébredés sod
ráról, mégis volt valami sajátos ha
sonlóság, beleértve a testvéri kapcso
latot, közös szolgálatot, imádságos 
felelősséget a püspökkel. Jó volt ke
rületi felügyelőnek lenni minden 
gond ellenére a nyolcvanas évek vé
gén az egyházban.

Frenkl Róbert

MIHÁLYHÁZÁN hálaadásra 
gyülekeztek a hívek, hogy az új pa
dokkal, szőnyeggel és oltárterítő
vei megszépült „lelki otthonuk
ban” erősödjenek hitükben.. A kö
zel 150 éves padokat egy kis lelkes 
csapat Mészáros István presbiter 
vezetésével -  ifj. Szabó Kálmán és 
fia, Nagy Lajos és Pulay Gyula 
gondnok együttes munkájával, 
újakkal cserélhették fel. Bevezet
tették a templomba, a gyülekezeti 
házba a gázt, így a hideg idő beáll
tával meleg templom várja a híve
ket. Hogyan valósíthatta meg 
mindezt önerőből az alig 300 lel
kes gyülekezet? Erre felelt Pulay 
Gyula gondnoki beszámolójában a 
közgyűlésen. Tizenkét évvel ez
előtt Izsa Lajosné özvegyasszony 
hívünk egyszerű kis otthonát aján
dékozta a gyülekezetnek, hogy an
nak értékesítéséből templomun
kat szépítsük. Ehhez adakoztak 
évről évre, és így oldódott meg a 
közel fél milliós költség kifizeté
se.”

Az ünnepi istentiszteleten Varga

Várakozni csak örömmel teli szív
vel lehet. Várni csak a jót, a nemeset 
szoktuk. A rosszat nem. Attól félünk. 
Attól rettegünk.

A várakozásnak misztériuma van. 
Titka. Az ismeretlen jövőre való ké
szülés. Amit nem ismerünk még. De 
sejtünk. ígéretünk van rá, valamilyen 
módon. Lelkünk redőiben vesztegel. 
Várunk valamire, ami a szívünket a 
boldogság ígéretével tölti el.

A várakozásnak biztos alapja van. 
Egyfajta ígéret. Kilátás valami jóra, 
egyfajta örömre. Ami megvalósul
hat. Aminek meg kell történnie 
majd. A semmire nem lehet várni!

Advent is egyfajta várakozás. A 
legnemesebb. Hittel párosul. Azért 
olyan nemes. Azért olyan szívhez 
szóló. Isteni ígéret rejlik mögötte. 
Ezért hisszük, sőt, szinte tudjuk, 
hogy valóra válik.

Várjuk a csodát. Az Isten Fiának 
születését. Az érkezést. Az „Adven- 
tus Domini”-t.

Tiszta szívvel várjuk a beteljesülés 
ünnepét. Tüdjuk, hogy el fog jönni, s 
amíg megérkezik, várakozunk. 
Csendben, magunkba szállva.

Boldog, aki ünneppé tudja vará
zsolni magának ádvent heteit. Aki 
hittel tud belenézni az ádventi gyer
tya meghitt fényébe. Aki megtalálja 
szívében a csendet. A megnyugvást. 
A szeretet hangjait.

A várakozásnak mindig van alap
ja. Ezt fejezik ki a képzőművészet 
középkori és reneszánsz festményei 
is. Az Angyali üdvözletek* a Vizitáci- 
ók hosszú sora, melyeket a hívő ke
resztyén művészek áhítata tett mara
dandóvá. Az angyali híradások arról, 
hogy elérkezett a próféták üzeneté
nek valóra válása. Itt az idő: Isten Fia 
emberi testet fog ölteni és közénk jön. 
Várakozásunknak biztos talaja van.

Két festmény különösen kedves 
nekem. Ezekről szeretnék néhány 
sort írni.

Az egyik a firenzei San Marco ko
lostorban található. Ahogy felme
gyünk a középkor szellemét sugárzó 
épület lépcsőjén az emeletre, hirtelen 
tárul elénk a kép. Fra Angelico: An
gyali üdvözlet-e. Azt a bibliai jelenetet 
idézi fel, amikor angyal adja tudtára 
Máriának, hogy ő lesz az Isten Fiá
nak kiszemelt anyja. A festmény a 
quattrocento derűs színeivel vará
zsolja elénk a történetet. A művész

György esperes hirdette Isten Igé
jét, buzdítva a híveket mind az ün
nepnapi, mind a hétköznapi ke
resztyén életvitelre. Ennek alapja 
a Jézusban kapott Isten-szeretet. 
Beiktatta Pulay Gyula gondnokot 
és nyolc presbitert tisztségükbe, 
bátorítva őket a gyülekezetben va
ló példás élet folytatásra, a fiatal 
lelkész házaspárral való együtt- 
munkálkodásra. -  Tóth Sándor a 
gyülekezet ny. lelkésze röviden is
mertette a templom építésének a 
történetét és a gyülekezetben 42 
éven át végzett munkálkodásának 
gyümölcseit. Kérve a híveket az 
elődök hitbuzgó cselekedeteinek 
folytatására, akik hitüket áldozat- 
vállalással, adakozással, főleg pe
dig példás élettel bizonyították. 
Köszöntötte a gyülekezet dr. Nagy 
László összgyülekezeti felügyelő, 
Lázár Gyula a község polgármes
tere, zárószót mondott Veres István 
lelkész. Kiemelte a kis gyülekezeti 
munkáscsapat önállóan tervezett 
és kivitelezett munkáját. „Emberé 
a munka, Istené az áldás... akit

Advent
A  várakozás m isztérium a
még a középkori egyházi felfogás me
rev szellemétől áthatva formálja meg 
alakjait, figyelmen kívül hagyva a 
kortársai által már ismert térmélysé
gek alkalmazását, hangulatában 
azonban átveszi a kora reneszánsz vi
dámabb, emberközelibb ábrázolás- 
módját. A kiterjesztett szárnyú an
gyal már egy nyitott, árkádos helység
ben köszönti a megilletődött Máriát 
és a képen, az oszlopok között -  az új 
szellem jelenlétének bizonyítékaként 
-  virágos kertet láthatunk. Mária ar
ca a hír boldog elfogadásáról tanús
kodik, s rajta a lélek nemességének 
kisugárzása a női szépség reneszánsz 
ábrázolásával párosul.

A Lukács evangéliumában olvas
ható (Lk 1,26-33) angyali híradással 
kezdődik a keresztyén ember számá
ra a karácsonyi ünnepkör legáhítato- 
sabb, számomra legmeghittebb 
örömérzése. Ettől kezdve igazolt a 
várakozásunk. Innentől válik biztos
sá az ígéret beteljesülése. A próféták 
által megjósolt csoda: Krisztus szüle
tése.

A másik kép magyar festő műve. 
A valószínűleg Selmecbányái Sebes
tyén mester, a művészettörténetben M.
S. mesterként ismert művész alkotá
sa: a Vizitáció. Mária látogatása Er
zsébetnél.

Szintén bibliai jelenetet örökít 
meg.

Amikor az angyal hírül adja Má
riának anyaságát, azt is közli vele, 
hogy közeli rokona, Erzsébet, Zaka
riás pap felesége is gyermeket vár. 
Öregsége ellenére. Tudjuk, hogy ő az 
eljövendő Keresztelő Jánost hordja a 
szíve alatt. Amikor Mária meghallja 
ezt a hírt, „útra kelt és sietve elment 
a hegyvidékre, Juda városába. Be
ment Zakariás házába és köszöntöt
te Erzsébetet.” (Lk 1, 39-40)

Ahogy a két várandós anya talál
kozik, Érzsébet szíve alatt megmoz
dul a magzat. Ebből válik vUágossá 
előtte, hogy Mária az isteni gyermek 
hordozója.

„Hogyan is lehetséges ez, hogy az 
Uram anyja jön énhozzám?" -  kérdi a 
látogatót.

M. S. mester -  a XV-XVI. század

szeret az Úr, annak álmában is ad 
eleget." „

HOMOKBÖDÖGÉN is tiszt
ségviselők iktatására került sor. Az 
igehirdetés szolgálatát Görög Zol
tán helyi lelkész végezte: „Az Urat 
keressétek, akkor élni fogtok. ” 
Ámos 5,6. Az oltártérben gyüleke
ző tisztségviselőkhöz Tóth Sándor 
ny. lelkész szólt: „Úgy szolgáljatok 
egymásnak, ... m int Isten sokféle 
kegyelmének jó  sáfárai. ” Id. Gabnai 
Sándor felügyelő évek óta példás 
élettel és hittel párosuló, szeretet
tel munkálkodik feleségével együtt 
a gyülekezetben, hívogató szavai 
előkészítői voltak az érkező lel
kész minden szolgálatának. Szabó 
Lajos gondok és Banai Endre 
pénztáros, valamint a 19 presbiter 
munkatársakként állnak felügyelő 
és lelkész vezetésével az egész gyü
lekezet hitben való újulásához. 
„Légy hű mindhalálig és néked 
adom az élet koronáját.” Jel 2,10.

Tóth Sándor 
ny. lelkész

fordulóján működő -  „dunai iskola” 
néven ismert festőcsoportnak a tagja 
lehetett. Ők voltak azok, akik a kö
zépkor befele forduló, merev látás
módjával szemben felfedezik és áb
rázolják a természet szépségeit is. Ez 
a törekvés látható M. S. mester Vizitá- 
cióján. A képen megtalálható minden, 
amit a kora reneszánsz ember maga 
körül észrevesz, sőt, ami neki boldog
ságot jelent. A természet varázslatos 
szépségét. A képen megtalálható a 
kanyargós folyó, az emelkedő hegy, 
rajta várral. Sziklák kőcsipkéi köve
tik a folyó csíkját. Van rajta gyalogút, 
amelyen járni lehet. És látható rajta 
virágokkal teli mező, melyben a két 
várandós nő találkozik. A középkori 
szemlélet hatásaként Erzsébet fel
emeli Máriának, a jövendő isten
anyának a kezét és megcsókolja. A  
két kéz összefonódása a kép közép
pontja. Tisztelet, alázat, szeretet nyil
vánul meg, ebbén a jelenetben. Az 
egyszerűség olyan művészi fokán, 
amire csak nagy mesterek jutnak el. 
A két, új életet hordozó nő boldogsá
got sugárzó alakját látjuk a képen: a 
várakozás biztos alapját, a beteljesü
lés ígéretének biztos zálogát: a dom
borodó női testet.

Ami ezekben a képekben engem 
megragad, az a mindenek fölé emel
kedő hit, és az emberi létet annak 
alávető alázat. Hit nélkül nincs alázat. 
Alázat nélkül nincs hit.

Ismét ádvent van. Elérkezett újra 
a várakozás ideje, melyben mindig 
van valami titkos, misztikus. A gyer
mekkor varázslatos készülődése a 
karácsony fogadására. A hívő ember 
alázata. Ä magunkbaszállás könnyítő 
ereje.

Jó lenne átélni a középkori embe
rek mély hitét! A lélek tiszta felké
szülését a szeretetre. A hit boldogsá
gára.

Ma, a gőgösen törtetők és a döly- 
fös erőszak világában, a gyűlölködés 
és durvaság közegében élve, fogad
juk el, vigaszként, és erőgyűjtésként 
a jóra való akarásban ádvent miszté
riumát.

Hogy általunk, a hitünk és tiszta 
életünk által is szebb legyen az élet.

„Vadócba rózsát öltök, hogy szebb 
legyen a fö ld” -  írja Mécs László. Te
gyük ezt vele együtt!

Áldott ádventi várakozást!
Lenhardtné Bertalan Emma
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Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. Zak 9,9

I  I ,  -  /  »
VASARNAP Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. I Megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam. Zsolt 23,5 (Jn I 6^1; Zsolt 24; Zsolt 25,1-7; Mt 21,1-9; Róm 13,8-14; Zsolt 24; Mt I 21,1-9) Legszívesebben azt gondolnánk: nekünk nincs is ellensé- I günk! Nincs, mert Krisztust követjük, szeretjük felebarátainkat -  I mint magunkat (?) - .  Hogyan lehetne bárki akkor ellenségünk? I Pedig lehet. Lehet, mert még magunkat sem tudjuk jól szeretni. I Úgy élünk, hogy károsítjuk magunkat. Nem elsősorban a testi ká-

I rosításra (dohányzás, egészségtelen életmód stb.) gondolok, ha
nem arra, hogy elsősorban Istennel való helytelen kapcsolatunk, I eltávolodásunk károsítja életünket! A mi Urunk ebben az ellensé- I ges környezetben úgy törődik velünk, hogy nem csak vegetálásra I ad elegendő testi-lelki jót, hanem egyenesen eláraszt minden jóval!

I Egyértelműen és látványosan!

HÉTFŐ A  reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban Ie- I gyetek kitartóak, az imádságban állhatatosak. Róm 12,12 (Hab I 2,1-4; 2 Thessz 3,1-5) Három jó  tanács Páltól. Polarizálva: az örök I élet reménysége örömünk egyik forrása -  éljünk vele! - ,  a megpró- I báltatások gyötrelmei között ne adjuk fel Krisztus-hitünket, és az I egyik legnehezebb területen -  az imádságon -  ne restüljünk el! Az I imádkozásba ugyanis hamar bele lehet fáradni. Maga az ige mond- 
I ja, hogy az imádkozásban legyünk állhatatosak. Akkor is imádkoz- I zunk kitartóan, amikor Mennyei Atyánk nem azonnal teljesíti I (vagy nem úgy, ahogy mi azt elgondoltuk) kérésünket. Ameddig I várunk válaszára, addig átalakul imádságunk tartalma. Add, hogy I úgy és azt tudjuk kérni Tőled, ami neked kedves, ami a Te akara- 
I tód! Eközben változik a hitünk is. Amikor Urunk várakoztat ben- I nünket, hitünket próbálja. Ha valaki válaszra várva abbahagyja az I imádkozást, nem azért teszi, m ert m ár nem is lényeges a számára I az, amiért könyőrgött. Hanem többnyire azért, mert megingott a I hite az imádságot meghallgató Mennyei Atyában. Nehéz ez a pró- I batétel. Az emberi türelmetlenség nehezen viseli urunk hosszútű- I rését, pedig érdemes azt kiböjtölni! Hitünk így állja ki ezt a próbát!

KEDD) Áldott az Úr! Napról napra gondot visel rólunk Szaba- 
I dító Istenünk. Zsolt 68,20 (2Tim 2,1; Mik 2,1—5; 12-13; 2Thessz I 3,6-18) Folytatva a tegnapi ige gondolatát, amíg Isten hallgat, vá- 
I rakoztat, próbál, addig egy csodálatos hang szólal meg. Áldott az I Úr! Megtapasztaltam szerető gondviselését! Lehet, hogy most pil- 
|  lanatnyilag úgy tűnik: késik az a segítség, amit Tőle kértem, de már 
I számtalanszor megtapasztaltam: bár késik, de biztosan eljön! Ami 
I lassan jön, bizonyosabb, ami késik, kívánatosabb: légy csendes 
I szívvel! Ha azonnal megkaptam volna Istentől, amit kértem, talán 
I nem volnék ennyire hálás. Talán természetesnek vettem volna, I hogy teljesítette. Isten hallgatásával exponenciálisan nő a  hálaadá- 
I som.

SZERDA Ha tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és 
ott jut eszedbe, hogy atyádfiának valami panasza van ellened, hagyd 
ott ajándékodat az oltár előtt, menj el, békülj ki előbb atyádfiával, 
és csak azután térj vissza, s vidd fel ajándékodat. Mt 5,23-24 (lM óz 
4,9; Jel 22,12-21; Zak 1,1-6) Vajon egy-egy úrvacsora alkalmával 
így cselekszem-e? Már otthon kellően felkészülök, igaz bűnbánat
tal megvallom bűneimet, bocsánatot kérek-e szeretteimtől, baráta
imtól? Végiggondolom-e az úrvacsoraosztás alkalmával minden 
egyes ott elhangzó szónak a  tartalmát? Mennyire veszem komolyan 
Isten igéjét? Az oltár elé térdepelve mi fut végig az agyamon?

CSÜTÖRTÖK Az igazság gyümölcse békességben vettetik el 
azoknak, akik békességet teremtenek. Jak 3,18 (Zak 9,10; lM óz 
49,8-10; Zak 1,7-17) Isten igéjének a magva a békességben lett el
vetve a számomra. Isten igazsága abban lesz nyilvánvalóvá a szá
momra. A  békességből válik gyümölcstermővé, mások számára is 
élvezhetővé az életem. Ú r Jézus Krisztus! Kérlek urald szívemet, 
hogy abban semmi hazugság és gyűlölet helyet ne kaphasson, hadd 
uralkodjék benne Veled igazság és békesség! Ámen.

PENTEK Mivel tehát már elfogadtátok a Krisztus Jézust, az 
Urat, épüljetek is őbenne, erősödjetek meg a hit által, amint tanul
tátok, és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb. Kol 2,6-7 (IKrón 
29,13; Jn 18,33-38; Zak 2,1-9) Nem stagnáló életet vár tőlem az én 
Uram. Nem azt váija, hogy olyan állapotban maradjon szívem, lel
kem és életem, mint amikor megismertem és befogadtam őt a szí
vembe. Milyen borzasztó lenne, ha gyermekeim mindig kicsinyek, 
pelenkások maradnának egész életükre. Csak az a gyermek nem fej
lődik rendesen, amelyik beteg. Ne legyek lélekben ilyen beteg gyer
mek, aki műidig másra szorul környezetéből, emberi segítség nélkül 
képtelen életfolytatással. Épüljön be testembe-lelkembe Uram igé
je, gyarapodjak -  mint a gyermek -, váljak lelki nagykorúvá. Dicsér
jem  Istenemet mind gyakrabban Szentlelke életet formáló erejéért!

SZOMBAT Amikor arra a helyre értek, amelyet Koponyahely
nek hívtak, keresztre feszítették őt, és a gonosztevőket: egyiket a 
jobb, a másikat a bal keze felől. A  nép ott állt és nézte (Zak 
12,10-18; Jel 5,1-14; Zak 2,10-17) N aponta 100 em ber hal meg 
közúti baleset következtében az országunkban, hallom a bemondó
tól, akinek szeméből a szánalom, a  fájdalom és együttérzés helyett 
valami más tükröződik. A  hangja sem a rossz hírhez illő. Szenvte
len. Nem csak a „Koponyahelyen” tekintettek a keresztre feszített 
Úrra tétlenül, érzéketlenül, hanem ezt tesszük olyan gyakran ma is. 
Bár nem abban a korban és ott élünk, de mégis bűneink miatt so
rozatosan, újra és újra ugyanabba a helyzetbe kerülünk, mint azok; 
akik egykor Krisztus keresztjére nézve csak ott álltak és néztek. 
Tétlenül. Nem látjuk az Isten Bárányát, Aki elveszi a világ bűnét!

Liptákná Gajdács M ária

A
Advent: ajándékba kapott idő

Advent egyszerre a várakozás és 
a beteljesedés ideje. A várakozásé, 
mert emlékeztet arra, amit Isten 
évezredeken át ígért. A beteljese
désé, mert arra irányítja tekinte
tünket, Akiben beteljesedett Isten 
minden ígérete. Számunkra egy
szerre mindkettő. Mert a már el
jött, de visszatérő Jézussal szem
besít. Ezért minden ádventi idő
szak: ajándékba kapott idő.

Rittelmeyer aranyszabálya sze
rint: „ Várni, amíg a pillanat eljön, s 
nem várni, ha elérkezett. Tudod-e, 
mekkora tudomány ez, s milyen cso
dákat tesz lehetővé.” Egy mondás 
szerint Isten nem számlálja az éve
ket, hanem mérlegre teszi. Nem az 
idő időtlensége ez. Ellenkezőiéig: 
az idő vissza nem térésének és a

rohanásának komolyan vétele. 
Minden újra meg újra ránk kö
szöntő ádvent az idő Ura elé állít 
minket. S mérlegre kerül életünk, 
hitünk, szeretetünk és reménysé
günk. Advent Isten drága ajándé
ka, kegyelmi idő. Ajándék, amely- 
lyel vissza lehet élni, el lehet téko- 
zolni. Kegyelmi idő: vagyis nem 
csupán a napok és évek múlása, 
hanem Isten szeretete elfogadásá
nak áldott lehetősége.

Most is azért köszöntött ránk Is
ten kegyelméből az új ádventi idő
szak, hogy Jézussal találkozzunk. 
Engedjük, hogy életünk mindennapi 
útitársa legyen. Vezetőnk, akinek 
nyomdokain járva könnyebb hinni, 
szeretni, a terheket hordozni és 
akivel majd célba ér az életünk.

Vágyakozó szívvel kérhetjük: 
Urunk, a Te fényed ragyogjon re
ánk ebben az ádventben is. Ha Te 
jössz hozzánk, eltöröltetnek a bű
neink. Ha Te velünk vagy, egymás 
terhét is tudjuk hordozni. Ha Te 
jársz velünk, nem maradunk egye
dül az életünk nehéz napjaiban 
sem. Te újra hálás emberekké for
málsz bennünket és újra szeretetet 
adsz szívünkbe mások iránt. A 
büszkékkel és önteltekkel láttasd 
meg, valójában milyen szegények 
ők. Az aggodalmaskodóknak és 
kételkedőknek adj szilárd alapot 
életükben. A keresőknek nyiss 
utat Tehozzád. Életnek forrása, a 
Veled való közösségben adj nekünk 
igaz életet. Segíts, hogy jól használ
juk fel drága ajándékodat: az időt! 
Jöjj, Urunk Jézus!

Sárkány Tibor

In memóriám Kún-Kaiser József
Húsz éve temettük Kún-Kaiser Józse

fet (1914-1977).
A gyűjtögető és tartalékoló idő

szakban kerültünk egymás mellé. Az 
alapokat -  úgy véltük -  leraktuk a 
Teológián, s most tágulón gyűjtjük rá 
érdeklődési körünknek megfelelő ta
pasztalatainkat. O Koppenhágában 
és Oslóban tette ezt egy éven át, elsa
játítva a dán és norvég nyelvet. Én 
Finnországban tanultam ekkor. Ta
nulmányi évünk lejárván átjött Hel
sinkibe, s közel egy hónapon át 
egyeztettük kölcsönös tapasztalata
inkat a dús tavak világában. Emlék
szem, egy seuraton arról beszélt, 
hogy a kötelékek szorosan tartanak 
északon is, egymással is.

Együtt indultunk haza. ízlelgettük 
északot és némethont is. Sonders- 
hausenben lefékeztünk Stange és 
Sommerlat professzorok mellett, s 
élveztük, hogy épp akkor ott volt az 
öreg Prőhle, Kiss Jenő és Sólyom Jenő 
-  soproni tanáraink. Azon melegé
ben értékelgettük-minősítgettük a 
magunk tanulmányúját.

Itthon elszéledtünk ki-ki a maga 
szolgálati útjára. Őt a tudományos le
hetőségek vonzották. Sopronban kö
tött hát ki mint német lektor, s az egye
temen mint dékáni titkár. Nagytarcsa, 
Szeged, majd Óbuda voltak még átme
neti beosztásai, sőt az ikladi német 
gyülekezet is meghívta, de ide Raffay 
püspök nem engedte. Mezőberénybe 
került a német gyülekezetbe. A hazai 
parókián megfészkelt, s 22 évig szol
gált hűséggel gyülekezete szeretetétől 
övezetten váratlan haláláig. Műtét 
után gyógyultan ragadta el a hirtelen 
fellépett szívembólia.

Önmagát igazán a teológiai tudo
mányos munkában találta meg, 
amely mindig gyülekezeti munkájá
ból nőtt ki. Szívósan dolgozott, noha 
egyházpolitikai okokból igyekeztek 
őt fékezni, gáncsolni, s eredményei
nek keresztbe tenni. Kutatásának 
eredményei túlnőtték őt. Doktori 
disszertációja standard munka lett, 
noha doktori vizsgára nem engedték.

Skandináv egyháztörténettel elősze
retettel foglalkozott, különösen a dán 
történelem kisugárzásaival, énekfordí

tásokkal, az anglikanizmussal, liturgiái 
kérdésekkel, de fő témája az egyházfe
gyelem s az evangélikus gyónás volt. 
Doktori disszertációját az evangélikus 
egyházfegyelem tárgykörében írta. 
Mintegy húsz komoly tanulmányt ha
gyott hátra, amit felesége rendezett 
használható levéltári anyaggá.

Pontosan kidolgozta a mezőberé- 
nyi német istentisztelet teljes kotta- 
és szöveganyagát magyarul is, s ez a 
műve liturgiái unikum egyházi levél
tárunkban.

Vidéki gyakorló lelkész volt, teljes 
tudományos apparátussal. Egészen 
ritka papi típus, s mint üyen, nélkülöz
hetetlen. Minden mellőztetés ellenére 
sem tudták félreállítani. Évekig az or
szágos lelkészképesítő bizottság vizs
gáztató tagja volt. Nemzedékek kerül
tek ki keze alól.

Korai halálakor a Farkasréten te
mettem, általa megszabott textus- és 
imádságos anyaggal.

D. Koren Emil

. Felhívás egyszeri karácsonyi csomagküldésre
A Mécses Szeretetszolgálat Magyar Börtön- 

pasztorációs Társaság ez évben is (immár a he
tedik esztendőben!) kéri a jószándékú embere
ket, hogy Karácsonyra, a szeretet ünnepe alkal
mából, egy egyszerű élelmiszercsomagot küld
jenek olyan börtönben élő elítélteknek, akik
nek kapcsolattartásuk nincs. Azoknak, akiknek 
a Karácsonyt reménytelenül, fájdalmasan egye
dül, senki által nem szeretve, a legteljesebb 
számkivetettségben kell átélniük.

A csomag tartalma lehet: egyszerű, nem 
gyorsan romló élelmiszer, házi sütemény, 
keksz, cukorka, cigaretta, filteres tea, vízben ol
dódó kávé, levélpapír, bélyeg, boríték, csokolá
dé, műanyag borotva lehúzó, szappan, alsóne
mű, zokni, imakönyv, könyv stb.

Nem tartalmazhat: alkoholtartalmú italokat, 
készítményeket, gyorsan romló élelmiszereket, 
pornográf füzeteket, képeket, spray-ket. Fon
tos! Minden csomagban egy névre szóló levél
két tegyünk!

Például: „Kedves István! Szeretettel imád
kozunk magáért a Szenteste! Fogadja és fo
gyassza a szeretettel küldött csomagunkat!

A Kovács család” 
A csomagküldés elővigyázatosságból név és 

cím nélkül történik. A csomagküldésre jelentkez
ni a Mécses Szeretetszolgálat Központjában levél
ben, telefonon, faxon lehet. Cím: Szeged-Tápé, 
Heller köz 6. Telefon/fax: 62-495-592. A jelentke
zés után küldjük az elítélt nevét, címét és a cso
magküldő engedélyt! Fazekas Margit

KARÁCSONYI ENGEDMÉNYES KÖNYVVÁSÁR
1997. nov. 17-től 1997. dec. 20-ig 

(Araink az 50% -os engedményt m ár tartalm azzák)
Dedinszky: A Biblia néprajza 62,- Nagy Gy.: Az egyház kincse 77,-
Elek: Győry Vilmos 185,- Piper-Bodrog: Betegágyon 55,-
Evangélikus templomok levelezőlap 25,- Plakát, úrvacsorái terítés 100,-
Grünvalszky K: Ábrázolt Egyháztör Podmaniczky P.: Megszabadított élet 58,-
ténet 560,- Ray, J.: Jövevények és vándorok 74,-
Grünvalszky K.: Énekek éneke 40,- Scholz L.: Fények s felhők alatt 49,-
Gáncs A : Akinek a szíve lángolt 34,- Scholz L.: Jézussal egy asztalnál 60,-
Görög T: Imakönyv 43,- Scholz L.: Jót válj! 41,-
id. Harmati B.: Egészségünk és Szépfalusi I.: Ahogy Bécsben
üdvösségünk 25,- megindultam 784,-
id. Harmati B.: Vallásos költemények 132,- Terray: Izrael és az evangélium 51,-
Jer örvendjünk keresztyének 264,- Terray: Küldetésben 76,-
Hernád T: Kapemaum 185,- Vajta V: A szeretet keresztény
Klein, G : Fény az útvégén 190,- értelmezése 69,-
Krisztus tanúja Luther élete 52,- Vajta V: Hitből fakadó élet 86,-
Kutas: Egy emberélet 32,- Veöreös I.: A harmadik egyházi út 35,-
A könyvek kaphatók a Sajtóosztály Könyvesboltjában (1085 Bp., Üllői út 24.), illetve tele
fonon megrendelhetők: 117-5478,117-1108.

VASÁRNAP IGÉJE
S KIRÁLYOD ÉRKEZIK 
I Mt 21,1-9

Ádvent első vasárnapjával ismét 
I ránk köszöntött az Úrnak kedves 
I esztendeje, az új egyházi év.

Az ádventi idő -  karácsony elő- 
I készületi időszaka -  első percétől

I fogva a hozzánk alászálló mennyei 
Király eljöttére irányítja figyel
münket. Ezért, bármennyire nem 

I látszik ádventi igének, mégis he- I lyén van ádvent első vasárnapján 
I ez a virágvasárnap megismétlődő 
I textus, amely Jézus jeruzsálemi be- 
I vonulásáról szól.

„íme, Királyod jön hozzád. ”
I Halld ki ebből a híradásból e soro

kat olvasó kedves testvérem, hogy 
a te királyod érkezik, és hozzád 
akar megérkezni. Az Úr Jézus 
Krisztus jön -  méltóan fogadd!

Alázatosan jön Királyod. Nem 
uralni akar, hanem szolgálni téged. 
Nem elítélni, hanem megmenteni.
A  megrepedt nádat nem töri el, a 
pislogó gyertyabelet nem oltja ki.

így jön Jézus ebben az egyházi 
évben is. Meg akar érkezni a gyer
mekekhez, felnőttekhez a kereszt- 
ség szentségében, hogy kezét rájuk 
tegye és megáldja őket. Meg akar 
érkezni azokhoz, akik vallást tesz
nek róla a konfirmációi oltár előtt, 
hogy tovább vezesse őket. Meg 
akar érkezni azokhoz, akik gyó- 
nást-vallást tesznek, hogy felemel
je és megvigasztalja őket: Bízzál, 
megbocsáttattak bűneid!

El akar jönni Jézus ebben az új 
egyházi évben is az egyedül mara
dottakhoz, a kétségbe esettekhez; 
oda, ahol felhangzik a kiáltás: Légy 
segítségül hitetlenségemben! Meg 
akar érkezni, amikor nyomorúsá
godban, félelmeidben őt hívod, 
amikor kórtermedben felsóhaj
tasz, és amikor a halál órájában re- 
megve-bizakodva kéred, legyen ol
talmad és vigaszod.

íme, Királyod érkezik hozzád, 
hogy mindennapjaidban, egész 
életedben vezéreljen. Sokfélekép
pen érkezik ő: érkezik igéjében és a 
szentségekben. Érkezik és uralma 
kezdődik ott, ahol az emberek meg
békélnek egymással, ahol egymásért 
élnek, ahol a szeretet és az igazság 
szép egységben érvényesül. Hiszen 
királyságának alaptörvényei mind

ezek. Szeretet, türelem és igazság 
által hódítja meg a világot.

Hol lennénk mi és mi lenne ve
lünk, ha nem jönne hozzánk ismé
telten a Messiás-király?! Mind sze
mélyes hitünkben, mind az egyház 
közösségében egyedül abból 
élünk, hogy olyan Úrunk van, aki 
értünk van itt, aki hatalmával se
gít, hordoz és megtart.

Jeruzsálemben hozsannát kiált
va hódolnak az Isten nevében ér
kező előtt. Érzik, hogy reá szorul
nak. Örülnek, hogy vele lehetnek. 
Áldott ádvent ott van, ott lesz, ahol 
az emberek szegénynek és bűnösnek 
vallják magukat, és hozsannát, azaz 
„segíts meg Istenem”-et kiáltanak 
Kiáltsuk énekeljük hát, és megsegít- 
tetünk!

Luther Márton szavai segítenek 
összefoglalni és megérteni igénk 
üzenetét: „...minden értünk törté
nik itt, rajtunk akar segíteni; műve 
nem más, minthogy minket a bűn
től és haláltól megszabadítson. 
Azért mindenki, aki keresztyén 
nevére érdemes akar lenni, fogad
ja szíves örömest ezt a beszédet s 
zárja azt hálás szívébe, és kérje Is
tent lelke mélyéből, hogy benne 
erős hitet ébresszen, akkor a kí
vánt jó gyümölcs nem marad el, 
napról napra alázatosabb, enge
delmesebb, szeretetteljesebb, er
kölcsösebb lesz, mert ennek a tu
dománynak az a természete, hogy 
tisztaéletű, istenfélő, kegyes embe
rekké tesz minket. Azok, akik őt 
szívükbe zárták, akaratát követték, 
tőle örök életet és dicsőséget nyer
nek.”

„A nagy király jön, hozsánna, 
hozsánna!

Zengjük, kiáltsuk előtte, utána;
Hintsük be útját mi is zöld ág

gá!.
És ünnepeljünk szent buzgóság- 

gal!” (Dt 120,7)
Bárdossy Tibor

IMÁDKOZZUNK
,Á ldott királyunk, leikeink királya, / 
Jöttödet néped ma is várva várja, / Jöjj 
hát hozzánk is nagy hatalommal, / Ter
jeszd országodat diadalommal!” 
Ámen.

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1997. november 30.

1., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Balicza Iván; de.
10. (német) Dietrich Tiggemann; de. 11. (úrv.) 
Hafenscher Károly, du. 6. (vesperás) Balicza 
Iván; II., Modori u. 6. de. fél 10. Csizmazia Sán
dor; Pesthidegkút, II.. Ördögárok u. 9. de. fél
11. (szuppl.) Marossy Henrietta; Békásmegyer,
111., Víziorgona u. 1. de. fél 9. Gálos Ildikó; 
Csillaghegy, III., Mátyás kir. u. 31. de. 10. Gá
los Ildikó; Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de. 10. 
Ihkács József; Újpest, IV., Lebstück M. u. 
36-38. de. 10. Blázy Lajos; V, Deák tér 4. de. 9. 
(úrv.) Zászkaliczky Péter; de. 11. (úrv.) Pintér 
Károly; du. 6. (zenés áhítat) iíj. Cselovszky Fe
renc; VII., Városligeti fasor 17. de. 11. (úrv.) 
Szirmai Zoltán; du. 6. (ifjúsági) Nagy Zoltán; 
VIII., Üllői út 24. de. fél 11. Kertész Géza; 
VIII., Rákóczi út 57/b. de. 9. (szlovák) 
Cselovszky Ferenc; VIII., Karácsony S. u. 
31-33. de. 9. Kertész Géza; VIII., Vajda R u. 33. 
de. fél 10. Bolla Árpád; IX., Thaly Kálmán u. 
28. de. 11. dr. Rédey Pál; Kőbánya, X., Kápol
na u. 14. de. fél 11. Bolla Árpád; X., Kerepesi út 
69. de. 8. ; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. 
(úrv.) Schulek Mátyás; de. 11. (úrv.) Schulek 
Mátyás; du. 6. Rőzse István; XI., Németvölgyi 
út 138. de. 9. Rőzse István; Budagyöngye, XII., 
Szilágyi E. fasor 24. de. 9. Hafenscher Károly; 
Budahegyvidék, XII., Tarcsay V. u. 11. de. 9. 
(úrv.) Bácskai Károly; de. 11. (úrv.) Bácskai 
Károly; du. fél 7. Vári Krisztina; XIII., Kassák 
L. u. 22. de. 10. Marossy Attila; XIII., 
FYangepán u. 43. de. fél 9. Marossy Attila; XIV, 
Lőcsei út 32. de. 11. dr. Harmati Béla; XIV, 
Gyarmat u. 14. de. fél 10. ; Pestújhely, XV, 
Templom tér de. 10. Sánta Anikó; Rákospalota, 
XV, Régi Fóti út 73. (Nagytemplom) de. 10. 
Veperdi Zoltán; Rákosszentmihály, XVI., Hő
sök tere 11. 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, XVII., 
Tessedik tér de. 9. Marschalkó Gyula; Rákos
csaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. Péter Attila; 
Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél 11. 
Marschalkó Gyula; Rákosliget, XVII., Gózon 
Gy. u. de. 11. 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 Bul
csú; Kispest, XIX., Hungária út 37. de. 8. Széli 
Bulcsú; du. 5. Ribár János; Pesterzsébet, XX., 
Ady E. u. 89. de. 10. Győri János Sámuel; Cse
pel, XXI., Deák tér de. fél 11. Lehoczky Endre; 
Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 11. Solymár 
Gábor; Budaörs, (ref. imaház) de. 9. Endreffy 
Géza

ÁDVENT 1. VASÁRNAPJÁN a litur
gikus szín: lila. A délelőtti istentiszte
let oltári igéje: Róm 13,11-14; az ige
hirdetés alapigéje: Mt 21,1-9. HETI 
ÉNEKEK: 131,141.

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELE
TET KÖZVETÍT a Magyar Rádió a 
Kossuth adó hullámhosszán november 
30-án, vasárnap de. 10.05 órakor a 
kecskeméti evangélikus templomból. 
Igét hirdet: Kis János lelkész.

„ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK!” 
címmel evangélikus félóra lesz a Kos
suth Rádióban december 1-jén, hétfőn 
13.30 órakor. Előtte evangélikus korál- 
ismertetés 13.20 órakor.

HAZAI ESEMÉNYEK
Az Evangélikus Nyugdíjosztály 
felhívása a lelkészözvegyekhez 

Az 1998. januártó l érvényes új jog
szabályok szerint az özvegy jogosult 
az elhunyt házastárs nyugdíjának 
20%-ára.

Tekintettel arra , hogy az Evangéli
kus Nyugdíjosztály nem rendelkezik 
minden -  a kiegészítésre jogosult -  
özvegy adataival, így a jogosultságot 
csak kérelemre tudja megállapítani 
és a kiegészítést folyósítani. Ezért 
kérjük az érin tett lelkészözvegyek 
írásbeli jelentkezését az Evangélikus 
Nyugdíjosztály címén (1085 Buda
pest, Üllői ú t 24.). A kérelemhez kér
jü k  csatolni a  házastárs halotti anya
könyvi kivonatát.

A Nyíregyházi Evangélikus Kossuth 
Lajos Gimnázium Igazgatótanácsa kö
szönetét m ond az iskola öregdiákjainak, 
jelenlegi tantestületének, a  diákok szülei
nek és mindazoknak, akik az SZJA 1%-át 
alapítványunknak ajánlották fel.

A felajánlott összeget (513 000 Ft-ot) a 
gimnázium modern szemléltető eszközök 
beszerzésére fordította.

PEDAGÓGUS CSENDESNAP 
„Közös felelősségünk és feladataink a 

felnövekvő nemzedék testi, lelki, szellemi 
fejlődése érdekében.” Ez volt a témája a 
Somogy-Zalai egyházmegye november 
15-én, Siófokon tartott pedagógus csen
desnapjának. Előadást megbeszéléssel 
tartottak Dr. Frenkl Róbert országos fel

ügyelő és felesége dr. Frenkl Sylvia. Áhí
tattal szolgált Deme Dávid nagykanizsai 
és Rohn Erzsébet siófoki lelkész.

ZEN ÉS ÁHÍTAT
Az evangélikus H ittudom ányi Egye

tem  és a Zuglói Evangélikus Gyülekezet 
rendezésében a zuglói evangélikus 
tem plom ban (X IV , Lőcsei ú t 32.) ád
ventben csütörtök esténként lesz zenés 
áhítat. Első alkalommal december 4-én 
Zászkaliczky Tamás orgonái és a  Teoló
gia É nekkara énekel, C sorba István ve
zetésével.

Az aliánsz im ahét programja 1998 janu
árjára m egrendelhető az Evangéliumi 
Aliánsz címén: 1068 Budapest, Felső Er
dősor 5. A program ot füzet formában 
nyomtatjuk és szívesen küldjük annyi pél
dányban, hogy minden látogatónak kézbe 
adható legyen. A  küldemény térítésmen
tes, a kiadásokra önkéntes adományokat 
köszönettel fogadunk a fenti címre.

HALÁLOZÁS
Juhász Imre, volt clevelandi (USA) lel

kész november 16-án elhunyt. 35 évig volt 
a nyugati magyar gyülekezet lelkésze. 
„Megváltja életedet a sírtól, szeretettel és 
irgalommal koronáz meg.” (Zsolt 103,4)

özv. Németh Ferencné, lapunk hűséges 
olvasója, Németh Ferenc kántor-tanító öz
vegye október 25-én elhunyt. Temetése 
Öcsön volt Győr Sándor lelkész szolgála
tával. „Emlékezz vissza az egész útra, ame
lyen vezetett Istened, az Úr.” (5Móz 8,2)

FELHÍVÁS
A  M A GYA R Ö K U M E N IK U S 

SZ E R E T E T S Z O L G Á L A T  
1998. februári kezdéssel 

az O rszágos Képzési Jegyzékben 
szereplő

SZ O C IÁ L IS  A SSZISZTEN S 
képzést indít.

Jelentkezési feltételek: érettségi bi
zonyítvány, egyházi vagy egyházi je lle 
gű intézm énynél, gyülekezetben vég
ze tt m unka igazolása vagy lelkészi 
ajánlás, önéletrajz. Felvételi vizsga 
nincs, a  jelen tkezők  felvételi beszélge
tésen  vesznek részt. A képzésben meg
szerezhető végzettség szintje: középfo
kú szakképzettség. A végzettség álla
mi, önkormányzati és egyházi terüle
ten végzett szociális tevékenységre egy
aránt jogosít. A szociális asszisztens 
szakképesítéssel betölthető munkakö
rök: szociális asszisztens, szociális szol
gáltatási foglalkozások szervezője, hu
m ánpolitikai részegység m unkatársa,

m unkaerőpiaci szolgáltatás szervezője, 
m entálhigiénés asszisztens, szociális 
gondozó, gyerm ekfelügyelő, kulturális 
szervező m unkatárs, gyülekezeti dia- 
kóniai m unkatárs, egyházi sze re te to tt
honokban végzett tevékenység.

Képzési idő: 2 év
Az elm életi képzés 800 ó rá ja  hétvé

geken -  k orlátozo tt szám ú -  ben tlakás
sal történik.

Tandíj: 25 0 00 ,- Ft/félév, mely tan d í
ja t a  m unkahely vagy a  küldő fel á tvál
lalhatja.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 1997. 
DECEMBER 15.

JELENTKEZÉSI CÍM: MAGYAR 
ÖKUMENIKUS SZERETETSZOL
GÁLAT

SZOCIÁLIS ASSZISZTENS KÉP
ZÉS

1238 BUDAPEST, GRASSALKO- 
VICH ÚT 104.

További felvilágosítás: 06-1-286- 
0010 D onkó E rzsébet (hé tfő -sze rd a).

Nagy Vilma ny. gimnáziumi tanárnő 86 
éves korában elhunyt. Temetése november 
13-án volt Sárszentlőrincen. Lapunk hűséges 
olvasójának koporsója felett hitének megin
gathatatlan bizonyságtétele hangzott: „Elég 
néked az én kegyelmem, mert az én erőm 
erőtlenség által ér célhoz.” (2Kor 12,9)

A próhirdetés
Középkorú nő albérletet keres Budapest te

rületén. Tel.: 270-0343.

TORONYÓRA-KÉSZÍTÉS, -FELÚJÍTÁS! 
Harangjáték-, haranglengető- és vezérlőóra-ké
szítés. 85 év tapaszta la ta  és világszínvona lú  e le k t
ronika . Ötéves garanciával. Oragyártó üzem: 
Konkoly József, 1102 Budapest, Állomás u. 14. 
Tel./Fax: 260-7065, 06 (30) 492-915.

GOMBOS LAJOS 
aranykoszorús harangöntfi mester

2162 órbottyán, 
Rákóczi út 119. Ff. 3. 
Tklefon: 06/28-360-175 
Budapesti iroda:
XIII., Jász u. 60/B 
Telefon: 330-6394

Evangélikus
É let

A Magyarországi 
Evangélikus Egyház hetilapja 
Felelős szerkesztő 
és kiadó: TÓTH-SZÖLLŐS MIHÁLY 
Szerkesztőség és kiadóhivatal 
1085 Budapest, Üllői út 24. 
Telefon/fax: 117-5478; 117-1108 
Árusítja a Kiadóhivatal és a 
Magyar Posta RT.
Index: 25 211 ISSN 0133-1302
Szedés:
Fényszedő Központ Kft.
(970048/20)
Nyomás: rotációs ofszetnyomás 
720 047 Petőfi Nyomda RT, 
Kecskemét 
Felelős vezető:
SZABADOS TIBOR mb. vezérigazgató

Előfizethető az Evangélikus Élet 
Kiadóhivatalban közvetlenül vagy 
postautalványon.
Előfizetési dij belföldön: 
fél évre 1040 Ft, egész évre 2080 Ft 
Előfizetési dij külföldön: 
szomszédos országokban: egész 
évre 4500 Ft (postázással együtt), 
más országokban (nyugaton): 
egész évre 45 USD (68 DEM) 
légipostával: 66 ÜSD (99 DEM) 
Csekkszámlaszám: 
11708001-20204127 
Beküldött kéziratokat nem őrzünk 
meg és nem adunk vissza!
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A z Em berfia eljön  az ő  

A tyjának d icsőségében, 

és m eg fizet m indenki

nek az ő  cselekedete  

szerint. 

(Mt 16,27)

A TARTALOMBÓL
HIEDELEMVILÁG PÁPUA ÚJ-GUINEÁBAN

MOZAIKOK PRÉDIKÁCIÓKBÓL

KERESZTYÉN VÁLLALKOZÓK 
TALÁLKOZÓJA

ITELET ELŐTT -  
KEGYELEM ALATT

Aki járt már repülőtéren, tudja, hogy minden re
pülőgép indulását megelőzi az utolsó figyelmeztetés. 
Azt jelenti ez, hogy most még itt a pillanat, amikor 
be lehet szállni a repülőgépbe. Ha ezt elmulasztja, 
nélküle emelkedik fel a gép. Lemarad.

Advent második vasárnapja bennünket arra fi
gyelmeztet, le lehet maradni az Isten országába való 
bejutásról, el lehet tékozolni az Istentől kapott ke
gyelmi időt a halogatással és ráérősködéssel. Az, 
hogy Krisztus visszajövetele sem úgy történik, mint 
ahogy az emberek várták, nem a végleges elmara
dást jelenti.

Az első keresztyének közeire gondolták Krisztus 
visszajövetelét. Azt remélték, még saját életükben 
bekövetkezik az a pillanat, amikor megvalósul az új 
teremtés, és beléphetnek abba a mennyei biroda
lomba, ahol nem lesz többé hatalma a bűn és gonosz 
erejének. S ahogy ez az időpont egyre inkább kitoló
dott, kezdtek kétségbeesni, bizonytalankodni és ké
telkedni. Valóban igaz az, amit Urunk mondott? Va
lóban lesz ítélet és feltámadás, vagy csak mi értettük 
rosszul Jézus szavait? A tanítványok, az apostolok is 
igyekeztek megtalálni Isten válaszát gyötrő kérdé
sükre. Jakab apostol így biztatja testvéreit: tyA föld
művelő várja a föld drága gyümölcsét, és türelmesen 
várja, amíg az korai és késői esőt kap. Legyetek tehát ti 
is türelemmel, és erősítsétek meg a szíveteket, mert az 
Úr eljövetele közel van. Ne panaszkodjatok egymásra, 
hogy el ne ítéltessetek ím e a bíró az ajtó előtt áll. ” (Jak 
5,7-9) Péter apostol pedig szeretné megértetni a ke
resztyénekkel, hogy Isten kívül van az idő dimenzió
ján. Fölötte van. „Egy azonban ne legyen rejtve előtte
tek szeretteim, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer 
esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap. ” (2Pt 
3,8) Krisztus visszajövetelének kitolódása nem a 
végleges elmaradást jelenti. Vár!, hogy minél többen 
bejussanak az örök életre.

Értetlenül szemlélik sokan azt a látszólagos ellen
tétet, amit a Biblia e tekintetben is magában hordoz. 
Hiszen több helyen olvashatunk a félelmetes és ret
tenetes utolsó ítéletről, amelyet Jézus is drámai sza
vakkal mond el, máskor pedig éppen Jézus szavai 
azok, amelyek ennek ellentmondanak. János írása 
szerinti evangéliumban arról szól Jézus, hogy nem 
kell ítéletre mennünk. „Bizony, bizony mondom nek
tek oki hallja az igémet, és hisz abban, aki elküldött 
engem, annak örök élete van: sőt ítéletre sem megy, ha
nem átment a halálból az életbe. ” (Jn 5,24)

Jézus világossá teszi, hogy aki elfecsérelte a meg
térésre adott időt, aki elmulasztotta az Istentől ka
pott alkalmat, vagy elutasította a kegyelmet és sem
mibe vette Krisztust, az nem kerülheti el a kárhozta
tó ítéletet. Az ő számára Krisztus visszajövetele a Bí
róval való találkozás lesz. Ez ítélet.

Aki viszont hittel tekint a golgotái keresztre és ar
ra a Krisztusra, akire Isten ítélete már lesújtott, arra 
a Krisztusra, áld értünk vállalta magára a bűn ítéle
tét, annak számára „az a nap”, Krisztus visszajöve
telének a napja, a szerető mennyei Atyával való ta
lálkozás napja lesz. Ahol Isten ölelésre tárt kaija úgy 
fogad minden hozzáférőt, mint a tékozló fiú atyja.

Ez a hit és ez az ismeret azonban nem vezethet 
bennünket felelőtlen életre. „Ha Isten ilyen irgal
mas, élhetünk bárhogy, mert a végén úgyis megbo
csát” -  szemléletre. Igen sok keresztyén embernek 
ez jellemzi a gondolkodását és mentalitását. A tanít- 
ványi élet, a Krisztust követő élet, felelősségteljes 
élet. Isten gyümölcsöt keres hitünk, életünk fáján. 
Egészen másként fejlődik annak a hívő keresztyén
nek az élete, aki bár megismerte ezt az Isten által 
készített csodálatos lehetőséget -  hogy vele közös
ségben élhetünk -, és mégis tétlen maradt, és csak 
önmagával törődött, mint azé a keresztyéné, aki 
odaszentelte az életét Istennek, a másik ember szol
gálatában. Az önző élet szánalmas képet mutat és 
nem Istent dicsőíti, míg a szolgáló élet örömtelivé és 
vonzóvá válik.

Milyen a hitünk? Magunk körül forgó, vagy Istennek 
szentelt és embertársaink felé nyitott? Még hangzik a fi
gyelmeztetés, még lehet változtatni, és nem tudhatjuk 
hogy nem az utolsó-e?

Bálint László

ALDAS K ERESE 20 EV M UNKÁJÁRA
Orgonaszentelés Nyíregyházán

20 esztendő munkája ért véget 1997. november 2- 
án a nyíregyházi evangélikus nagytemplomban, ami
kor D. Szebik Imre püspök hálaadó istentisztelet ke
retében felszentelte a felújított orgonát, melyet a 
munka tervezője, Trajtler Gábor egyházzenei főigaz
gató szólaltatott meg. Gáncs Aladár akkor még nyír
egyházi lelkész és Trajtler Gábor mertek álmodni 20 
évvel ezelőtt arról, hogy egyszer a nyíregyházi temp
lomban az 1910-ben Rieger Ottó által épített orgona 
adottságait megtartva, új elemekkel tovább fejlesztve 
még szebb hangon dicsérje az Istent, vezesse a gyüle
kezet énekét, késztessen bűnbánatra, zengje húsvét 
győzelmét, reményt adva a halandó embereknek. A 
tervek -  Istennek legyen érte hála -  sok támogató se
gítségével megvalósulhattak, így a felújított orgona 40 
regiszteres, három manuál, pedálos, elektropneu- 
matikus rendszerű, alkalmas barokk, romantikus és 
XX. századi zene interpretálására.

A püspök igehirdetését -  a rövid orgonatörténeti 
bevezető után -  az Isten-dicséret gondolata köré építet
te fel, és fontosságát, megalapozottságát három di
menzióban villantotta fel: dicséretünknek bibliai alap
ja, missziói kisugárzása és eszchatologikus távlata van! 
Istent dicsérhetjük, mert 0  cselekedett a teremtésben, 
a megváltásban, mert hűsége örökké tart, a Szent Lé
lek által Jézushoz hív, hitet munkál. Már a zsoltárok 
könyvében is felragyog az éneklés és a dicséret misz- 
sziói fénye, mert arra biztat, hogy tanítsunk minden

népet erre. Az első keresztyének éneke és imádsága 
pedig misszió volt. Az eszchatologikus alapokat sze
mélyes vallomásként mondta el a püspök: „Gyönyör
ködöm az énekben és a zenében, mert szép. Kodály 
Zoltán szerint is van az emberi érzelemnek és az em
beri világnak olyan része, melyet csak a zene tud kife
jezni. .. Gyönyörködöm az éneklésben és az orgonaze
nében, mert mindig új gondolatokat kapok általa az 
igehirdetéshez... Gyönyörködöm a harmóniában, a 
szépségben, mert a végső kiteljesedés előjelei ezek.”

Áz avatás pillanataiban csendült fel Sulyok Imre ko- 
rál-meditációja, melyet erre az alkalomra írt énekes
könyvünk 381. éneke alapján: Jézusom, Krisztusom, én 
szerelmesem...

A z  istentisztelet keretében úrvacsoraosztás volt. Öt 
lelkész hosszú perceken át adta a szent jegyeket az ol
tárhoz jövőknek. E  perceken is ott ragyogott az örök
kévalóság, az Isten békességének semmi mással össze 
nem téveszthető fénye.

A hálaadó istentiszteletet követő közgyűlésen kö
szöntük meg a támogatóknak adományaikat, segítsé
güket. A régi orgona egy-egy kisebb sípját öltöztettük 
ünneplőbe és adtuk ajándékba, hogy mutassuk: „nem 
hiábavaló fáradozásotok az Úrban”. Legnagyobb tá
mogatóink voltak: a Szabolcstej Rt. Nyíregyháza Me
gyei Jogú Város, az Isobau Kft. Természetesen gyüle
kezetünk áldozatkész tagjainak is köszönetét mond
tunk.

Istentiszteletünkön részt vett és a közgyűlésen fel
szólalt dr. Baja Ferenc környezetvédelmi és területfej
lesztési miniszter és Csabai Lászlóné Nyíregyháza pol
gármester asszonya. A miniszter az ünnepek lélek
emelő fontosságáról, a közösségek megtartó erejéről 
beszélt. ígéretet tett arra, hogy műemlék templo
munk most induló felújítását lehetőségeihez képest 
segíteni fogja. A polgármester asszony a korábbi 
konfliktusok (ingatlanügyek és iskola) lezárásának 
szándékával érkezett, és kifejezte azt a reményét, 
hogy a település érdekeit szem előtt tartva tud majd 
az egyházközség és a város újra együtt dolgozni.

Este az orgonaavató egyházzenei esten Trajtler Gá
bor egyházzenei főigazgató szolgált. Szakértelemmel 
és szívvel szólaltatta meg az orgonát. Összeállításában 
gyönyörűen csendültek fel Bach barokk harmóniái, 
romantikus zeneszerzők darabjainak széles skálájú 
érzelmi töltései, modem mesterek világunk visszás
ságait kifejező disszonanciái. Külön hadd emeljem ki 
Liszt: Weinen, klagen című művének előadását. A z or
gonairodalom e gyöngyszemét -  a gyász már-már tébo- 
fyító fájdalm át és a vigasztalódás felszabadító megnyug
vását (Mind jó, amit Isten tészen) -  olyan elemi erővel 
szólaltatta meg a lelkész-orgonaművész, hogy a m ű vé
gén sokáig senki nem mert megmozdulni sem, mert szin
te kitapintható volt a zene csodája: a lelkekben rezonált 
az Üzenet.

Laborczi Géza

F elem eltük  lelkünket és tek in tetü n k et...
„Ebben a templomban most lett vége a II. világhábo

rúnak.” Harmati Béla püspök szavaira gondolatban 
mindnyájan rábólintottunk, akik ott ültünk azon a no
vemberi vasárnapon a fasori padokban. A gyülekezet 
tagjai, akik megindultan szemlélhették, hogy híresen 
szép templomuk még szebb lett, a vendégek, akik velük 
örültek, s mindnyájan, akik ott átéltük, hogy egy külön
leges, nagyhatású művészi alkotás kiteljesíti, megerősíti 
spirituális élményünket. Ahogyan a püspök mondta: 
megújult az, ami felfelé, Jézus Krisztus felé irányítja te
kintetünket. De hiszen éppen ez volna a művészet egyik 
feladata, tekintetünk és lelkünk felemelése. Ritka és 
boldogító pillanat, amikor sikerül...

A fasori templom ólomüveg ablakai, a szecesszió leg
nagyobb magyar üvegművészének, Róth Miksának al
kotásai S3 év után újra a helyükön állnak. A Krisztust és 
a négy apostolt ábrázoló, 21 négyzetméteres három táb
la azonban több, mint az eredeti tervrajzok puszta re
konstrukciója. Nem szolgai másolat, hanem -  bár min
denben hű maradt az eredeti műhöz -  egy mai művész 
is hozzáadta tehetségét és lelkiségét. Kiss Miklós, a Ma
rosvásárhelyről néhány éve áttelepült, ma Magyar- 
polányban élő üvegtervező iparművész úgy adta .vissza 
az eredetit, hogy az több lett, mint egyszerű rekonstruk
ció: igazi megújulás.

Ahhoz, hogy ez a hatalmas vállalkozás elhatározó
dott, s hogy alig 14 hónap alatt meg is valósult, sokak 
akarata, kitartása és munkája kellett. A presbitérium 
döntése -  néhány aggodalmaskodó ellenében is - , a 
művész lelkesedése és rendkívül korrekt munkavégzése 
(napra betartotta a határidőket, ami manapság nem is 
olyan magától értetődő), a járulékos (építészeti, kőmű
ves, lakatos, fuvarozó stb.) tevékenységeket végző szak
emberek kiváló minőségű munkája, a gyülekezet áldo
zatvállalása, s persze mások anyagi segítsége. Itt kell

A reformáció napjának előestéjén bronz mellszobor 
ünnepélyes felavatására került sor az Evangélikus Teoló
giai Akadémia (Hittudományi Egyetem) kertjében. Al
kotója Kutas László szobrászművész, az egykori fakultás 
neves professzorának, Podmaniczky Pálnak az unokája. A 
teológusok ének- és fúvóskarának kíséretében dr. Har
mati Béla püspök avatta fel a kiváló
an sikerült emlékművet.

Melanchthon Fülöp születésének 
500. évfordulója évében ismételten 
megállapíthatjuk, hogy a humaniz
mus és a teológia nagy tudósa nem
csak Germánia, hanem Hungária ta
nítója is volt. Hiszen a magyarorszá
gi protestáns közép- és főiskolák tör
ténete, felépítése és szelleme elvá
laszthatatlan lett a reformáció e nagy 
egyéniségétől.

Abban alkotott nagyot tudomá
nyos téren, és abban lehet ma is pél
daképünk, hogy mélyre ható ala
possággal rendszerezte a kinyilat
koztatás és a reformátori tanítások 
igazságait. Luther dinamikus és 
ösztönös, olykor impulzív természe
tével szemben a csendes tudomá
nyosságra és rendszeres alaposság

megemlíteni, hogy 
az országos egyház, 
a bajor testvérgyü
lekezet és két, na
gyobb összeget fel
ajánló magánado
mányozó hozzájá
rulásán kívül -  a ke
rületben élő és al
kotó Róth Miksa 
emlékét ápoló ön- 
kormányzat is je
lentős összeggel tá
mogatta az egész 
Erzsébetvárost gaz
dagító rekonstruk
ciót.

A  felsorolásban 
utoljára hagytam 
annak a nevét, aki 
nélkül talán soha nem került volna sor erre az ünnep
napra, amikor több száz ember csodálta a délelőtti 
fényben felragyogó üvegremekműveket. Szirmai Zoltán 
esperes, a fasori gyülekezet lelkésze már akkor biztosan 
tudta, hogy eljön ez a nap, amikor először tartotta kezé
ben az elveszettnek hitt és váratlanul fellelt régi tervraj
zokat. Ő volt az, aki a fiatalabbakat is megszégyenítő 
energiával és hittel lelkesítette presbitereit, meggyőzte 
a néhány kételkedőt, felkutatta a lehetőségeket, megta
lálta az alkalmas művészt, állandóan tartotta vele a kap
csolatot, napra pontosan tudta, hogy miként alakul a 
munka -  és senki sem volt talán olyan boldog, mint ő, 
amikor végre lebontották az állványokat, és teljes szép
ségében feltárult a mű. Szirmai Zoltán így beszél erről 
a történetről:

ra nagy szükség volt a reformáció további terjedése ér
dekében.

Tudományos igénye mellett alázatos keresztyén hit jelle
mezte. A prófétai lelkületű Luther mellett mindig szerény 
és alázatos volt a hite. A lutheri hit verejtékes munkával vág
ta és aratta a gabonát, ő  hitével csak kévékbe kötötte és keresz

tekbe rakta. A  keresztyén hit lényegét a 
bűnös ember megigazulásában, Krisztus 
értünk hozott golgotái áldozatának ör
vendező és alázatos elfogadásában látta.

Céltudatos pedagógiai tevékenységé
nek mi magyarok különösen is sokat 
köszönhetünk. Oktató és nevelő 
munkája évszázadokon át hatott a 
Kárpát-medence iskolaügyének fejlő
désére, hiszen a teológiai és filozófiai 
tárgyak széles körén túl a történelem, 
a nyelvek és az irodalom egészét át
ölelte. Ezek művelésével egyben az is 
volt a célja, hogy általuk az erkölcsö
ket is javítsa és az életet is nemesítse.

Hittudományi Egyetemünk tanári 
kara, hallgatói és bizonyára minden 
evangélikus hívő tisztelettel hajtja 
meg fejét Európa nagy tanítójának 
emléke előtt.

Dr. Fabiny Tibor

-  Amikor 92 évvel ezelőtt az iskolával együtt felépült 
templomunk, joggal lehetett rá büszke egyházunk: a 
kor legkiválóbb művészei -  az építész Petz Samu, az ol
tárképfestő Benczúr Gyula, az üvegművész Róth Miksa 
tudásuk legjavát nyújtották. Ez a templom megvalósí
totta a szándékot: Istennek mindenből a legszebbet és 
legjobbat adni. Aztán a második világháborút nem sike
rült e sok szépségnek mindnek átvészelni, az ólomüveg 
ablakok megsemmisültek. Elődöm, Koren Emil egyszer 
azt írta keserűen egy cikkében: „Unokáink sem fogják 
látni... ” Hát most mégis látják! Én tulajdonképpen min
dig sejtettem, hogy valahol lappanganak az eredeti terv
rajzok, s valóban, két évvel ezelőtt irattárunk rendezése 
közben a kezembe kerültek. Attól kezdve nem hagyott 
békén a gondolat, újra kellene teremteni ezt a sok szép
séget. A presbitérium döntése után több művésztől is 
kértünk ajánlatot. Egyik sem volt azonban az igazi. 
Mígnem megismerkedtünk Kiss Miklóssal, akinek addi
gi munkássága, személye, művészi alázata a mesterének 
tekintett előd elgondolásai iránt, mind azt ígérte, hogy 
jó kezekbe tesszük le nála ablakaink sorsát. Különleges 
szerencse és „jó előjel” volt az is, hogy birtokában vol
tak korabeli festékek, ecsetek. „Ezek az ecsetek maguk
tól tudják már, mit kell csinálni”, mutatta féltve őrzött esz
közeit. A  folytonosság jelképét láttuk egy kicsit abban is, 
hogy az iparművész abban az évben -  1944-ben -  szüle
tett, amikor Róth Miksa meghalt. Nos, nem részlete
zem tovább, hányszor és hányán jártunk nála, és vol
tunk tanúi a hatalmas munkának, melynek során szinte 
barátokká váltunk. Tizennégy hónap után végre helyük
re kerültek a hatalmas táblák. El kell mondanom, hogy 
mindenki, aki részt vett a folyamatban, kiváló munkát 
végzett. Végig nagyszerű hangulatban, derűs légkörben, 
bármi rossz momentum nélkül ment minden. Most 
szusszanunk egyet, de aztán újra nekilendülünk, nem is 
sokára, hiszen vannak még ablakaink...

Meglesznek azok is, ez most már nem kétséges. Ha 
szándék, akarat és szeretet együtt van hozzá, a többi 
már jön magától is. A fő mű pedig máris látható, a faso
riak szívesen megmutatják mindenkinek. Ok pedig va
sárnaponként újra és újra gyönyörködnek a feltámadott 
Krisztus és négy apostolának alakjában. És bíznak ab
ban, hogy soha nem jönnek már olyan idők, amikor há
borúk pusztítják el az Isten dicsőségére, ember tehetsé
ge által létrehozott művészi szépségeket.

Újlaki Ágnes

MEGHÍVÓ
A Dél-Pest megyei Egyházmegye új tisztségviselőit

Koczor Tamás és Bárdossy Tamás 
gyóni lelkész közgazdász

esperest egyházmegyei felügyelőt
1997. december 13-án, szombaton de. 10 órakor 
kezdődő ünnepi istentiszteleten iktatja be hivata
lába a gyóni evangélikus templomban 

D. dr. Harmati Béla 
a Déli Egyházkerület püspöke.

Az egyházmegye közgyűlésén tesznek esküt az új 
egyházmegye megválasztott tisztségviselői. 

Erre az ünnepi alkalomra minden érdeklődőt sze
retettel vár az egyházmegye

Presbitériuma.

Melanchthon-szobor a Teológiai Akadémia kertjében
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TÉLI NYALÁNKSÁGOK
Gyertyafény, 
szép remény, 
karácsonyi sütemény.

Egyszer arra jártam én 
hol az ég a földre tárul, 
mindent ingyen ad, nem árul, 
sziporkázó csillagok 
záporoznak könnyedén.

Gyertyafény, 
szép remény, 
karácsonyi sütemény.

Máskor arra jártam én, 
hol a  házban teli tálak 
énekelnek, táncot járnak, 
körben angyalhaj lobog 
év végén, de még idén.

Gyertyafény, 
szép remény, 
karácsonyi sütemény.

ÉLETKÉPEK RÓLUNK
A tiszte le t

Kedves Ismeretlen Tinédzser Barátom !
Nem tudom, olvasod-e az Evangélikus Élet gyerme

keknek írt rovatát? Remélem, igen.
Nem akartam elhinni, amit hallottam Rólad! Egy idős 

néni könnyes szemmel mondta el történetét, amelynek te 
is szereplője voltál. Állt a buszmegállóban, várta a teme
tő felé közlekedő buszt. Elhunyt szerettének sírjára vitt 
virágot. Tudod, a néni nagyon rosszul lát, csak foltokat az 
életből. Megkérdezte Tőled, melyik busz érkezett a meg
állóba. Ő ugyanis a számokat sem látja. Azt felelted rá, 
ha nem ismeri a számokat, tanuljon meg olvasni.

Ez az idős néni ismeri a számokat, a betűket, csak már 
nem látja. Az élet könyvének sok lapját elolvasta már. 
Minél többet lapoz valaki az élet könyvében, annál több 
tiszteletet érdemel. A sok olvasásban, az élet nehézségei 
között bizony-bizony megfárad az ember. Ennek jele, 
hogy öregszik, gyengül a szem, nehezen fog a kéz, nem 
biztos a láb, a fül sem a régi. Te még ezt nem tudhatod, 
mert még nem érzékelted, de meg fogod tapasztalni az 
életed folyamán. Ez olyan, mint sok foci után az izomláz, 
csak nem múlik el és állandóan rosszabbodik.

Tudod, felnézek erre az idős nénire, mert megható, 
ahogy él, cselekszik. Templomba jövet felül a buszra el
lentétes irányban. Kimegy a végállomásra, és onnan 
vissza. így jut el a templomba. Nem mer átmenni a zeb
rán, ezért az ellentétes oldalon száll fel. Inkább többet 
utazik, kerül egyet, hogy eljöhessen az Isten házába. Ha
zafelé úgy tud leszállni a buszról, hogy nem kell a zebrán 
átmennie. Akkor már könnyebb.

Olyan jó lenne, ha bocsánatot kérnél Tőle, ha legköze
lebb találkoztok. Kedves személye, meleg szíve meg fog 
Neked bocsátani. A könny, helyett varázsolj mqsolyLaz,. 
arcára! Ez a nehezebb, de bízom Benned, hogy megbir
kózol a bocsánatkéréssel.

Levelemben egy játékra is meg szeretnélek hívni. Ez a 
TISZTELETADÁS JÁTÉKA. Számold meg, egy nap 
hányszor adhatsz tiszteletet a másiknak! Mi a tisztelet je
le az udvariasság jegyében? Előreengedem a lányokat az 
ajtónál. Átadom a helyem az idős embereknek, kisma
máknak. Előre köszönök az idősebbnek. Az ebédlőben 
vizet hozok a kancsóba, ha elfogy a víz...

Ne feledd, aki feletted jár egy évvel az iskolában, az 
már idősebb. Az élete nagy könyvében tizenkét hónappal 
előbbre jár. Jár neki a tisztelet. Játszd a tiszteletadás já
tékát!

Kedves Ismeretlen Tinédzser Barátom! Nehezek a ti
nédzser évek, de így is fontos vagy Istennek.
Budapest, 1997. november hava Börönte Márti

KEDVES OLVASÓ!
Ha láttál, vagy történt Veled valami hasonló -  és van ked

ved hozzá -, írd meg nekem!
Cím: 1165 Budapest, Futórózsa u. 16.

A próféták Adventje
Ézsaiás próféta így ír a Messiás eljöveteléről: 
„Vesszőszál hajt ki Isai törzsökéről, hajtás sarjad 
gyökereiről. Az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség 
és értelem lelke, a tanács és erő lelke, az Úr 
ismeretének és félelmének lelke.”

(Ézsaiás 11,1-2)

ÁDVENTI BARKÁCSOLÁS
Á d v e n t i  l á m p á s

Sokféleképpen készíthetünk ádventi lámpást is. 
Készíthetünk egész kicsiben, és akkor karácsonyeste 
odakerülhet az ünnepi asztalra, mindenkinek a tá

nyérja mellé. De tehetjük az ádventi koszorú közepé
be, vagy egy külön kis asztalkára is. Esetleg a kará
csonyfára is fel lehet akasztani, de csak kis mécsest te
gyünk bele, ne nagyobb gyertyát, mert az könnyen bo
rul, és meggyulladhat az egész fa.

Ezeket a lámpásokat fekete kartonból (fotókarton) 
készíthetjük. A gyermekek rajzolják le és vágják ki az 
ábrákon lévő formákat. A kivágás után a karton hátul
jára ragasszanak színes átlátszó papírt, esetleg celofánt. 
A két oldalszárnyat be lehet hajtani, akkor megáll, és 
mögé gyertyát állíthatunk. Ablakra is lehet akasztani.

L k 19,34b: „Mert az Úrnak szüksége van rá. ”

Jézus történetének utolsó szaka
sza Jeruzsálem városához kapcsoló
dik. Jézus itt fejezi be nyilvános mű
ködését, itt vállalja a szenvedést és a 
kereszthalált az emberek üdvösségé
ért, és feltámadása után is itt jelenik 
meg tanítványainak.

Lukácsnál is -  mint ahogy a másik 
két szinoptikus evangéliumban -  Jé
zus jeruzsálemi működésének bemu
tatása a Jeruzsálembe való ünnepé
lyes bevonulás elbeszélésével kezdő
dik.

A bevonulásról szóló evangéliumi 
elbeszélések messiási megnyüvánulás- 
ként mutatják be az eseményeket: Jé
zust a tanítványok királynak nevezik.

Az ősegyház Jézus Jeruzsálembe 
való bevonulásával Zakariás 9,9-et: 
„...Királyod érkezik hozzád... aláza
tos, és szamáron ül.. .” és Zakariás 
14,4-et: „Megveti majd lábát azon a 
napon az Olajfák hegyén, amely Jeru
zsálemtől keletre van... ” látta betelje
sedni.

Jézus két tanítványt küld el a 
szemben levő faluba. Nem derül ki 
sem a tanítványok, sem a falu neve. 
Ahogy az utolsó vacsora előtt, úgy 
most is Jézus előre megmondja az 
események menetét. Minden úgy 
történik, ahogyan Jézus megmondta. 
A tanítványok megtalálják és elold
ják a szamárcsikót, és mikor megkér

dezik tőlük, hogy miért teszik mind
ezt, hivatkoznak Jézusra, mint az Úr
ra, Akinek szüksége van rá.

Lukács kétszer is megemlíti ezt a 
mondatot. Egyszer Jézustól halljuk, 
és még egyszer, mikor a tanítványok 
magyarázatként mondják. Az 0  
szükségletei mindenekfelett valók.

Miért volt szüksége Jézusnak a 
szamárra? Azért, mert Zakariáson 
keresztül azt jövendölte meg Isten, 
hogy Jeruzsálem népéhez, a zsidók
hoz a Messiás -  aki által az Isten a vi
lágot is teremtette és akinek adatott 
minden hatalom mennyen és földön 
-  alázatosan, szamárháton ülve vo
nul be Jeruzsálembe a Getsemáne 
oldaláról. Jézus többször járt Jeru
zsálemben, de szamárháton csak 
messiási működésének végső földi 
idejében. Jézus ezzel az üzenettel tu
domására hozta mind a szamár tulaj
donosának, mind a tanítványoknak, 
és tudomásunkra hozza nekünk is, 
hogy Ő a Megváltó. Az Úrnak, a 
„Küriosznak” szüksége van rá.

Győztes hadvezérek diadalmas 
bevonulása nem hasonlított Jézus ki
rályi bevonulásához. A világ számára 
ez a jézusi bevonulás egy farsangi 
„bolond király” bevonulásához lehe
tett hasonló. Mégis, éppen ilyen vol
ta miatt indította elsősorban a tanít
ványokat, hogy piros szőnyegek he

lyett átizzadt, poros ruháikat terítet
ték, nem a szamár, hanem Jézus lá
bai elé és tördelték a pálmaágakat, 
szórták a virágokat.

Ebben a bevonulásban megláthat
juk Jézusban a mi személyes Megvál
tónkat, aki Isten Fia mivoltában 
ilyen mélyen lehajolt. Az Úrnak 
szüksége volt a szamárra.

Nekünk a szamáron ülő Megváltó
ra van szükségünk. Imádságainkban 
legtöbbször azt jutalmazzuk meg, 
hogy mire van szükségünk, nekünk. 
De eszünkbe jutott-e már az, hogy az 
Úrnak mire van szüksége, vagy kire 
van szüksége?

Az egyházi esztendő első állomása 
ádvent. Próbálunk lenyugodni, ké
szülni valamire, de ne csak azért te
gyük mindezt, mert a naptár decem
ber 24-hez közeledik.

Ádvent: várakozás, előkészítés, le- 
csendesedés.

Legyen ez az ádvent egyben tanító és 
figyelmeztető is:

Ne csak azért, mert ádvent van,
Ne csak azért, mert szükségem van 

valam(k)ire,
Ne csak azért, mert most jutott 

eszembe,
Hanem azért, mert Neki szüksége 

van rá,
Mert Neki szüksége van RÁD!

Csoszánszky Márta

„Moss meg engem és fehérebb leszek, m int a hó!” 
(Zsoltárok 51:9)

Olyan fehér, mint a hó -  mondják sokszor. (Persze 
nem az olvadó latyakra gondolnak, hanem a frissen 
hullott pelyhekre.) És csakugyan, nincs semmi fehé
rebb a hónál. Annyira vakító, hogy van akinek bánt
ja is a szemét. Ezért hordanak napszemüveget a 
síelők.

A fenti idézet Dávid király egyik zsoltárában talál
ható, egy imádság részlete. Fontos kérés, hiszen Isten 
szent és tiszta és bár szeret bennünket, a bűnt nem 
tudja eltűrni a közelében. Pedig olyan jó Ővele lenni, 
nélküle még egy király is szegény. Nagyon régen az 
émberek hibátlan fiatal bárányokat áldoztak kien
gesztelésképpen a bűneikért Istennek. Ma valami 
más az, amiért cserében tiszta szívvel mehetünk Isten 
elé.

Feladatok: Milyen bűnére kért Dávid ebben a zsol
tárban bocsánatot? (Segítségedre lesz a Sámuel má
sodik könyvének tizenegyedik része.)

Mi hogyan szabadulhatunk -  tisztulhatunk -  meg a 
bűneinktől ma?

Válaszaitokat a jövő szerdáig adjátok postára. Na
gyon várom őket a következő címen:

Füller Tímea, 7054 Tengelic, Rákóczi u. 22.

Szeretettel: Timi néni

A gyermekrovat készítőinek címe: 
Cselovszky Ferenc, 1052 Budapest, Deák tér 4.

Jövőm az Isten!
„Idegeneknek tilos a bemenet!” -  olvashatjuk a táblát 

sok helyen. Számtalan hely, ahová idegenként nem tu
dunk bepillantani, nem láthatjuk, hogy mi folyik odabent.

Egy picit így érezhetjük magunkat akkor, amikor a jö
vőnket kutatjuk: idegeneknek tilos a bemenet! Milyen fel
háborító, hogy éppen azt nem tudhatjuk, ami velünk kap
csolatos. Azt elviseljük, ha egy műtőszobából, gyárból, ku
tatóközpontból kitiltják az idegent, de itt rólunk van szó, 
és minket zárnak ki. Ebbe persze nem nyugszunk bele. 
Keressük a jövőt helyes és helytelen módon, hiszünk a ho
roszkópoknak és minden „jövővel foglalkozónak”.

És persze álmodunk. S miközben a jövőt álmodjuk, je
lenné válik és szétfoszlik: eltűnik, megcsal a szép álom. 
Érdemes-e élni? Van-e így célja az életnek, az én életem
nek? Van-e jövőm itt? Van-e helyem? Tudok-e értékeket 
felmutatni? Tudok-e hinni?

Minden kérdésünkre, nyomorúságunkra, kudarcunk
ra, amit a jövőkeresés során tapasztalunk, feleletet ad az 
ige: „Mielőtt az anyaméhben megformáltalak, már ismerte
lek, és mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek!” (Jer. 1,5) 
Nemcsak Jeremiásnak szóló örömhír ez. Neked és min
denkinek! Isten ismer, Ő formált. Tudja, hol vagy, ki 
vagy, mi a problémád, mennyire foglalkoztat a jövő. Hidd 
el, gondja van Reád!

De hidd el Neki azt is, hogy több az élet mint tanulás, 
munka és azután a jól megérdemelt nyugdíj. Több, hiszen 
Ő mindent elrendezett. A jövőt is Eléd adta Jézus Krisz
tusban. O így imádkozott Érted: ,„Atyám, azt akarom, 
hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én 
vagyok!” (Jn 17,24) Ő ezt tette érted: „Az én Atyám házá
ban sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam vol
na-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra. 
És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét el
jövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, 
ott legyetek ti is. ” (Jn 14,2-3)

Ady Endre „Álmom az Isten” című versét én így fogal
mazom át: Jövőm az Isten! Sőt, múltam és jelenem! Há
la ezért Neki! T-né

s

Koren Emii: Karácsonyi kopogtatók...
Karpataijai napló

Igazi gyönyörűség távoli tájra indulni, visszafelé az 
időben, olyan vezetővel, aki szavakból tud világot te
remteni. Az írásaiból országszerte ismert és szeretett 
egykori budavári esperes Kárpátalján kezdte paró- 
kusi pályáját, és az olvasók szerencséjére, naplót ve
zetett. Énnek a naplónak legfontosabb lapjaiból állí
totta össze a FEBÉ kiadásában megjelent könyvét, 
melyet legszívesebben tankönyvként ajánlanék min
den teológusnak, élvezetes olvasmányként a termé
szet barátainak, és megrendítő élményként a történe
lem iránt érdeklődőknek.

Milyen volt az egyházi, a kulturális, a hétköznapi 
élet Kárpátalján 1939-1945 között? Hogyan tagoló
dott az ottani társadalom? Miért menekült a háború 
viharában a közelítő front elől, aki csak tudott? Kár
pátaljáról keveset hallottunk az elmúlt évtizedekben, 
s az ottani emberek sorsáról sem számolt be üyen el
mélyült írásban senki. (Érthető: az egykori Szovjet
unióhoz csatolt terület érinthetetlennek tűnt író és 
történész számára egyaránt.)

így aztán a históriában és a néprajzban többé-ke- 
vésbé járatos olvasó is találkozik meglepő tényekkel. 
F ildáuJ ázz: \  hogy mekkora evangélikus szórvány lé
tezett zen a tájon. Mert nemcsak az anyaországból 
(akkoi vagy korábban) odavándorolt értelmiségiek, 
iparosok, keres cedők alkották a gyülekezeteket, ha
nem az ottani magyarok, a Szlovákiából átszivárgóit 
szlovákok, cips zerek is hűséges egyháztagok voltak. A 
családias összetartozást híven megtartó gyülekezetek 
közt legnagyobb volt az ungvári. Presbiterei, biblia- 
óra , as zonyai őszinte szeretettel segítették a fárad- 
hatatlai fiatal lelkészt, aki a városi gyülekezet mellett 
másfél vármegye szórványait is gondozta. Az ő ta
pasztalataiból láthatjuk, hogy igazában mit jelent a 
szórvány, amelyben kilométereket kell megtenni 2-3,

jó esetben 8-10 lélek kedvéért, de nem ám autón, ha
nem kerékpáron, motoron, sítalpon, hegynek föl, 
völgynek le, úttalan utakon, erdőben, havason.

Ezt a feladatot csak a fiatal lelkész erős hitével és 
mérhetetlen természetszeretetével lehetett örömmel 
teljesíteni. Úgy ábrázolja a felejthetetlen tájat, hogy 
olvasás közben látni véljük. De fájdalmas alaphang is 
szól a sorokból, és a sorok mögül: ennek a kárpáti 
szórványnak nagy része elvész, sírba száll, viszi a ma
gány, a vegyesházasság, a környezethatás. Hit és nyelv 
egyaránt változik a magára maradottnál.

Fájdalmassá formálja a könyv alaphangját a hon
vágy is. Bár a gyermek- és ifjúkor városai, Debrecen, 
Szeged, Sopron, Kolozsvár (szép fejezet szól erről a 
városról is!), Helsinki voltak, a felnőtt pedig fél évszá
zad óta él Budapesten, mégis örökös honvággyal húz
za vissza a varázslatos vidék, ahol pedig csak 5 évet 
töltött. (Igaz, hűséges természet: Finnországhoz és 
finn barátaihoz is egész életében hű maradt.)

Különösen megragadó és tanulságos a fiatalok kö
rében végzett munkájáról beszámoló fejezet. Ezt ol
vasva értettem meg, miért tudta budavári lelkész ko
rában annyira magához láncolni a cseperedő gyere
kek szívét. Pedig akkor már nem futballozott velük. 
De házi bibliaórákra, meg kirándulni akkor is eljárt 
velük, amikor ez felettébb veszélyes volt. (Ezt nem ír
ja meg, de sokan tudják.)

A napló a Kárpátaljáról való meneküléssel, Buda 
ostromával és a Sztehlo Gáborral közös gyermek- 
mentő munkával végződik.

El kell olvasni: életpéldát ad a fiataloknak, vigaszt 
az elszállt évekre vissza-visszatekintő időseknek, és 
miként szerzője egész életében tette: hitet áraszt min
denekre.

Bozóky Éva

Karácsonyi üdvözlőlapokkal, ajándékot díszítő kis 
kártyákkal és 1998-at mutató naptáraikkal érkezik a 
postás sok házhoz üyenkor karácsony táján. Szeretettel 
küldik és szorongva várják válaszunkat. Napjainkban 
különösen nehéz lett az életünk, mégis gondolnunk kell 
azokra, akik fokozottan érzik a rájuk nehezedő terhek 
súlyát. Mozgássérültek, de nem hagyják el magukat, hit
tel telve, erős akarattal igyekeznek életüket szebbé ten
ni, saját létfeltételeiket megteremteni. Színes virágokat, 
mosolygós arcokat, el nem érhető tájakat, messze szállt 
álmokat varázsolnak ecsettel, tollal, ceruzával üdvözlő 
kártyákra, levelezőlapokra s a várakozással teli, minden
kor várva várt új esztendő naptárlapjaira, melynek olda
lain költőink legszebb sorait is idézik. Az ajándék legyen 
örömet szerző, bensőséges gondolatokkal telt: ezt akar
ják finom vonalú képeikkel kifejezni Horváth Károly,

Fné Erdélyi Bona,
Kormos László,
Gyurcsó Lajos,
Nagy Ildikó, Nagy 
Rózsa, Mozgainé 
Palotár Mária, Sza
bó Szonja, Tóth 
Dóra és külföldi 
társaik.

„Előző ismerte
tőinkben is jelez
tük, kínálatunk 
csak ajánlat, nem 
kötelezi Önt a befi
zetésre. Természetesen boldogan fogadjuk, ha a vásár
lás mellett dönt... és üdvözleteit ez évben is az általunk

készített lapokon küldené 
el szeretteinek és ajándé
kait a mi kis kártyáinkkal 
díszítené...” írják kísérő 
levelükben. Ne hagyjuk vá- 
laszolatlanul őszinte sorai
kat, hogy Dsida Jenővel 
együtt mondhassuk:

De most!... valami jóleső 
meleg
Simítja végig fájó szívemet 
Szempilláimat csendesen 
lezárom...

Langy szellő hozza erdőn, 
réten át
A z estharangok himnuszos 
dalát
És imádságba halkul zoko
gásom.

Schelken Pálma
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Emlékezés a miskolci Evangélikus Tanítóképző alapításának
150. évfordulójáról

A Tiszai Evangélikus Egyházkerü
let 100 éven át tudta fenntartani fiú ta
nítóképzőjét. Erről Miskolcon 1997. 
október 25-én emlékeztek a még élő 
tanítványok és hozzátartozók.

Az 1947-ben ünnepelt 100. évfor
dulón Lehoczky Egyed lelkész és pe
dagógiatanár emlékezett az első év
századra. Beszédéből idézett a volt 
diákja, Kisgyörgy István. Hozzáfűzte, 
hogy az 1948-as államosítást, az 
1950-ben történt megszüntetést a Th- 
nár úr nem sokkal élte túl.

-  „1838-ban a rimaszombati kerü
leti közgyűlés tárgyalta Némethy Pál 
miskolci igazgató és Hunfalvy Pál in
dítványát, hogy önálló evangélikus 
tanítóképzőt alapítsanak. Az eszme 
testté lett, és 1847. február elején 
meg lehetett nyitni Nyíregyházán az 
evangélikus tanítóképzőt. Azonban a 
következő évben kitört a szabadság- 
harc, s a nagy üggyel-bajjal felnevelt 
intézetet elsodorta.

10 év múlt el, míg ismét sikerült az 
intézetet másodszor is megnyitni 
1858 novemberében Nyíregyházán. 
A rövid virágzás után hanyatlásnak 
indul az intézet. 1872-ben már csak 5 
tanítványa van. Tapasztalható, hogy 
az intézet Nyíregyházán nem életké
pes. Az új püspök, Czékus István fog 
megmentéséhez. Eperjesről az ősi 
Kollégium tesz ajánlatot a képezde 
befogadására. Tímáraival, a többi 
kollégiumi tanárral teljes paritást él
vez, s beillesztett része lesz a Kollégi
um szervezetének. Nagy szerencse, 
hogy Zelenka Pál miskolci lelkészből 
olyan főpásztor lesz, aki főleg a taní
tóképzéssel törődött. 1890-ben négy 
évfolyamú lesz, és saját gyakorlóis
kolát kapott.

A jövő szempontjából kedvező ki
látások voltak, hogy az új intézetre és 
internátusra államsegélyt kapjon. E 
reményeket tönkretette a hirtelen ki
tört első világháború. A tanárok be

vonultak katonának. A háború ka
tasztrofális végén a keleti szlovák 
egyházkerület az eperjesi egyházi 
tanintézeteket csak szlovákul hajlan
dó működtetni.

így a tanítóképzőnek is új otthont 
kell keresni, ahol tovább szolgálhatja 
a magyar kultúrát és művelődést.

A fáradhatatlan, energikus 
Gerhardt Béla igazgató a menekülő 
intézetnek Miskolcon talál mene
dékhelyet. A tanári kar 1920-ban a 
húsvéti szünet után Miskolcon kezdi 
meg működését, ahol a legnagyobb 
segítőkészséggel találkozott: A volt 
Kun József utcai áll. elemiben kapott 
4 tantermet és 1 tanári szobát. Ide
gen környezetben, felszerelés nélkül 
kényszerű vendégként fejti ki nevelő 
tevékenységét. 1929-ben forduló
ponthoz jutott, mikor Miskolc és az 
egyházkerület támogatásával saját 
hajlékot épített. Annyi év vándorlása 
után most már otthon érezhettük

magunkat. 10 év rohamos fejlődés 
következik. Az új igazgató, Molitor 
Gusztáv alatt új tantermeket, majd 
tornatermet építettünk. A tanulóse
reg állandóan gyarapodott. Abban a 
nagy versenyben, mely 1938 táján a 
tanítóképző-akadémiákért folyt, in
tézetünk is esélyes.

Sajnos, a II. világháborúban Mis
kolc is a romlás és példátlan kataszt
rófa színhelye lett. Intézetünk részint 
a háború, részint a katonai lefoglalás 
következtében igen súlyos, szinte pó
tolhatatlan károkat szenvedett. 1946 
áprilisában csak töredékét kaptuk 
vissza vagyonúnknak.

És most -  1947-ben -  itt állunk egy 
évszázad végén ismét leszegényedve, 
forrásainkban megfogyatkozva, egy 
ismeretlen jövő előtt. De bízunk Is
ten világkormányzó hatalmában és 
gondviselő kegyelmében!”

Kisgyörgy István

Mint fogadjalak 
téged...
(141. ének)

A középkorban, mikor még nem 
volt kérdéses a vallási hovatartozás, a 
kereskedők egy részének kivételével 
minden vállalkozó keresztyén volt. így 
a templomokat tervező és felépítő épí
tőmesterek, a padokat művészien elké
szítő ácsok és asztalosok, de az ostya
sütő kisiparosok is. A településen, és 
így a gyülekezetben is tekintélyük volt 
a jó iparosoknak. Legtöbbször külön 
helyük volt a templomban, egyes váro
sokban egészen századunk közepéig. 
Természetesen az egyház mindig szá
mított a gazdagabb tagjaitól jövő na
gyobb anyagi támogatásra. Ha Brassó
ban járunk, ma is díszei a Fekete Tfemp- 
lomnak azok a szőnyegek, melyeket a 
szász kereskedők egy-egy sikeres üzlet 
után az egyháznak ajándékoztak. Más 
gyülekezetben harang, vagy díszes kegy
tárgy adományozásával írták be nevü
ket az áldozatos egyháztagok az eklé
zsia történetébe.

Manapság nem egyértelmű hazánk
ban a „vállalkozói” tevékenység meg
ítélése. Sokan, különösen a kötött 
munkahelyen bérből és fizetésből élők 
gyakorta így nyilatkoznak róluk: 
„Könnyű nekik”. Mások csak a poten
ciális „szponzort” látják bennük, mert 
hiszen „mi egy vállalkozónak az a pár 
tízezer forint”... Aránylag kevesen lát
ják azt a nagy bizonytalanságot, ami
ben nekünk, nem feketéző, a szó való
di értelmében vett vállalkozóknak meg 
kell találnunk a helyes döntést az adott 
piaci helyzetben.

Ehhez próbál meg segítséget nyújta
ni a németországi székhelyű Initiative 
(„Kezdeményezés”) egyesület. Szerve
zésükben 1997-ben immár két alka
lommal folyt előadás kis- és középszin
tű evangélikus vállalkozók számára 
Budapesten, a Rózsák terén levő evan
gélikus kollégiumban. Maga az egyesü
let teljes neve németről magyarra for
dítva sok mindent elárul: Kezdeménye-

Keresztyén vállalkozók találkozója
zés az Evangélikus Felelősség Ösztön
zésére Közép- és Kelet-Európábán. És 
ezzel bizony ráébreszti egyházunkat ar
ra is, hogy nemcsak a szegények és el
esettek szorulnak gyámolításra', de az 
„új életet kezdő” vállalkozók is. Az 
egyesület a gyámolításnak szakmai 
módját választotta a régióban, nem vé
letlenül Magyarországgal kezdve, hi
szen itt a leggyorsabb a gazdasági át
alakulás.

Milyen témák is kerültek elő a sze
mináriumokon: volt szó az üzletkötés 
mechanizmusáról, az üzleti partner 
megnyeréséről, a tárgyalás vezetéséről, 
az adott kínálatunk bővítéséről, sok
szor a magyar aktuális problémákat is 
beleértve. Az áhítattal kezdődő trénin
gek délelőtt előadással, délután pedig 
irányított beszélgetéssel folytatódtak. 
A foglalkozásokat dr. Otto Strecker és 
dr. Claus Kulich egyetemi tanár tartot
ta szinkrontolmácsolással.

Az Initiative egyesület első közgyű
lése 1997. november 7-9. között zajlott 
a németországi Halle városában. A 
mintegy 140 résztvevő fele Németor
szág evangélikus üzletembereiből, va
lamint lelkészekből és gazdasági veze
tőkből (bankigazgató, egyetemi tanár, 
közgazdász) állt. A másik felét a kö
zép- és kelet-európai protestáns egyhá
zak delegátusai alkották. így megis
merkedhettünk cseh, lett, lengyel, észt, 
szlovákiai, romániai, valamint ukrán 
vállalkozókkal és lelkészekkel.

Mit tudhattunk meg az előadások
ból? Mindenekelőtt azt, hogy a néme
tek nagyon készülnek az Európai Uni
óra. Térségünkről igen pontos infor
mációkkal rendelkeznek, és hazánkat 
tartják a leggyorsabban felzárkózó or
szágnak. Ugyanakkor az egyes ténye
zők elemzésekor minden esetben rá

mutattak az egyes hiányokra -  még a 
német országrészek közötti eltérések 
esetében is. Hallhattunk az Unió pénz
nemének, az Euró-nak a bevezetésé
ről, mely 1999-re várható, egyelőre az 
egyes országok valutájával párhuzamo
san használva.

Mi itt a keresztyén felelősség? Min
denekelőtt a társadalom egészséges 
egységének a megtartása. Gyülekeze
teinkben pedig a rászoruló „vállalko
zók” megfelelő gondozása, akár azzal 
is, hogy javasoljuk neki: jelentkezzen a 
következő szemináriumokra a Külügyi 
Osztályon (1088 Puskin u. 12. Tel./fax: 
266-5532).

ifi. Káposzta Lajos

Gerhardt Pál ádventi éneke az 
evangélikus énekeskönyv egyik 
legdrágább gyöngyszeme. Míg 
Gerhardt más énekeit csak később 
vették fel az énekeskönyvekbe, ez 
az ének már Gerhardt idejében 
gyorsan elterjedt. Míg a többi éne
keit rendszerint lerövidítették, 
megváltoztatták -  ezt mindig rövi
dítés nélkül énekelték. Érdekes, 
hogy a nagy zeneszerzők milyen 
szerények voltak énekeikkel kap
csolatosan. Rist János például so
hasem engedte meg a maga gyüle
kezetében, hogy az istentiszteleten 
valamelyik énekét énekeljék. 
Gerhardt Pál pedig sohasem adta 
ki énekeinek gyűjteményét. Éne
keinek gyűjtője és kiadója Crüger 
volt, aki Luther mellett az evangé
likus egyház legjelentősebb dal
lamszerzője.

Wilhelm Nelle énekünket így 
osztja fel: 1-4. v. túláradó hála sza
va az Úr felé. 5. v.: vigasztalás sza
va a szorongó szívnek. Tehát hála

és vigasztalás formájában beszél 
arról, amit Krisztus cselekedett ér
tünk. Erről nem is lehet szárazán, 
elvontan, „tárgyilagosan” beszélni. 
Krisztusnak fáj az ember nyomo
rúsága, emiatt jött el, tehát merő 
szeretetből (4. v.). Gerhardt hálát 
ad, mert Krisztus csodálatosan 
szeret, de vigasztal is, mert szíve 
mélyéig átérzi az ember testi és lel
ki nyomorúságát.

Az eredetiben külön versszak 
szól a bűnbocsánatról. Jézus elfe
dezi a bűnt a maga szeretetével. A 
gyönyörű énekből idézzük a vi
gasztaló tartalmú 5. versszakot:

„Vésd ezt szívedbe mélyen, Te 
bánkódó sereg!

Túl csillagtalan éjen A  hajnal kö
zeleg!

Ne csüggedj, Segítséged Ott áll aj
tód előtt,

És megvigasztal téged, Ha bebo- 
csátod Ő t”

Gáncs Aladár

Mit tudhatunk erről a napjaink
ban népszerűvé vált karácsonyi hír
nökről, erről a szép ádventi jelkép
ről? Honnan ered az ádventi koszo
rú?

A legkorábbi leírása szerint 1840- 
ben J. H. Wiehern evangélikus lelkész 
imatermében felfüggesztett egy sze
kérkereket, s rajta minden nap egy 
gyertyával többet gyújtott meg, és a 
falakat fenyőgallyakkal díszítette. 
Később a kereket koszorúvá alakí
tották a köréje font fenyőgallyakkal. 
Lukács László néprajzkutató arról ír, 
hogy Észak-Németországban az 
1870-es években egy evangélikus lel
kipásztor karácsonyfát állított fel ád- 
vent első vasárnapjára, amin minden 
ádventi vasárnapon egy gyertyával 
többet gyújtott meg. Később ezt zöld 
ágakkal font koszorúval helyettesí
tette. Ugyancsak másik korai leírás 
az 1860-as évekből a legnagyobb ber
lini árvaházból tudósít függesztett 
gyertyás koszorúról.

Az ádventi koszorú tehát a múlt 
század végén evangélikus északnémet 
vidékről indult hódító útjára, először 
a katolikus délnémet, majd az oszt
rák területek felé. Terjedésében az 
egyház és iskolák is közreműködtek.

Az ádventi koszorú
Ausztriában az I. világháború után 
még csak a városokban, a II. világhá
ború után már mindenütt ismerték 
az ádventi koszorút. Hazánkban csak 
a közelmúltban, az 1980-as években 
vált mindenki számára közismert jel
képpé, s ebben a virágüzletek igen 
nagy szerepet játszanak.

A koszorú anyaga, nagysága igen 
változó. Növényi alapanyagból, pl. 
fenyőből, szalmából éppúgy készül
het, mint kerámiából, porcelánból, 
műanyagból. Általában koszorú for
májú, melyre négy gyertyát erősíte
nek. A gyertyák gyakran színesek, 
akárcsak a koszorút függesztő szala
gok, melyek néha a liturgikus színhez 
alkalmazkodva lila színűek. Az ád
venti koszorút felfüggesztik, vagy ol
tárra, asztalra helyezik, és ádvent va
sárnapjain mindig eggyel több gyer
tyát gyújtanak meg rajta. Karácsony
hoz közeledve így erősödik a fénye.

Az alábbiakban a rövid kérdőív ar
ra szolgál, hogy aki kedvet érez, vála
szoljon, és úja meg, hogy hol és ho
gyan találkozott adventi koszorúval 
1997-ben?

*

Hiedelemvilág Pápua Uj-Guineában

Ősi hitek útvesztőjében 2.
Európa társadalmait évezrede

ken át tartó vándorlás, harcok, 
megszállás, leigázás és leigáztatás, 
békekötések, meghatározott föld
rajzi és éghajlati tényezők alakítot
ták. A vándorló, majd letelepedő 
népek állandó hatással voltak egy
másra, s többségük fokozatosan el
fogadta a keresztyénséget.

Új-Guinea szigete hazánk terü
leténél majdnem pontosan tízszer 
nagyobb. Ázsiától délkeletre, 
Ausztráliától északra, az Egyenlí
tőtől kissé délre helyezkedik el. A 
Csendes-óceánnak olyan területén 
fekszik, ami mindig is kívül esett 
minden hajózási, kereskedelmi út
vonalon, s az utazók hacsak tehet
ték, messze elkerülték partjait har
cias, vad emberevő hírében álló la
kossága miatt. így történt, hogy a 
sziget keleti felén, a mai Pápua Új- 
Guinea területén élő, mintegy 720 
törzs többsége -  akik a járhatatlan 
őserdők és hegységek miatt egy
mástól is elszigetelődtek -  évezre
deken át úgy élte életét, hogy sej
telme sem volt a világ többi részé
ről, fejlődésüket, életmódjukat, hi
tüket kizárólag a megélhetés, a ter
mészet és a szomszédos törzs eset
leges támadása befolyásolta. É rt
hető tehát, hogy a csakis maguk 
alakította kultúrájuk, hiedelemvi
láguk elmélyült, megkövesedett, s 
létrejött egy befelé forduló, a külső 
világ felé ellenséges, széttagolt, 
törzsi társadalom.

Amilyen sokféle törzs és nyelv 
létezik itt, olyan sok törzsi vallás 
található. Nem a részleteket, de 
közös jellemzőiket szeretném most 
kiemelni.

Vallásos ismeretek
Míg nekünk, európai emberek

nek a tudást a technikai képzett

ség, irodalmi jártasság, olvasottság, 
műveltség jelenti, az ősi új-guineai 
szemlélet szerint a legfontosabb 
tudás a törzsi vallás, szellemek és 
rituálék ismerete. Nem választják 
szét a napi teendők végzését a hit
világuktól. Bármit tesznek, halász
ni indulnak vagy harcba készülőd
nek, meghatározott szertartások 
keretében természetfeletti erőket 
hívnak segítségül. A szellemvilág 
elkülöníthetetlenül együtt létezik 
mindennapjaikban a fizikai való
sággal.

Világkép
A melanéziai világkép két részre 

osztható:
1. A  látható, tapintható környe

zet, mely magában foglalja az em
bereket, állatokat, növényeket, a 
természet más elemeit.

2. A láthatatlan, természetfeletti 
erők, az ősök szellemei, lelkek, is
tenek, démonok. Ezek általában 
lenn tartózkodnak a földön, együtt 
az emberekkel. Egy barlang, furcsa 
formájú kő, forrás, vagy terebélyes

Falubeliek egy csoportja Tüam szigetén

Ezek után azt remélnénk, hogy 
a keresztyénség is éppen ilyen in
tegrált, szerves része lett és lesz 
életük minden területének. Saj
nos, a gyakorlat azt bizonyítja, 
hogy sok m egtért ember számára 
a keresztyénség gyakorlása egy
fajta „vasárnapi rituálé”, nem 
pedig a hétköznapok szerves 
része.

S vajon nem azért van ez így, 
mert mi, európaiak dolgoztuk ki 
számukra a mintát „vasárnapi ke- 
resztyénségünkkel”?

(Fotó: Bálint Z.)

fa, egy hegycsúcs nem csupán egy
szerű természeti képződmény, ha
nem jó vagy gonosz szellemek bú
vóhelye. Ilyenformán tehát azt 
mondhatjuk, hogy a láthatatlan vi
lág része a fizikai valóságnak.

Remélem, senki nem fogja nem 
ideillőnek gondolni a példát, mely- 
lyel Zoltán találta szemben magát 
néhány hónapja. A népesség sza
porodásával elengedhetetlenül el
jött az ideje a mellékhelyiségek 
építésének a falvakban is. Ez az 
egészséges ivóvíz biztosításának

alapfeltétele, egyébként a szennye
ződést ugyanabba a patakba mossa 
az eső, amelyből isznak. Ezért Zol
tán erősen szorgalmazta egy erre 
irányuló project indítását, de a 
Markham folyó völgyében megle
pő indokkal utasították vissza. „A 
kis házikó a környék összes szelle
mének kedvenc gyülekezőhelyévé 
válna. S ezt, ugye megérted, hogy 
senki sem szeretné?”

De a „Masalai”-ok, a bozót szel
lemei emberi formát is ölthetnek, s 
emberfeletti erővel rendelkeznek.

A napokban mesélte el egyik 
asszony ismerősöm, hogy a kertjé
ből hazafelé menet egy bozótos te
rületen átvágva egy embert vett 
észre. Mikor jobban szemügyre 
vette, látta, hogy csak egy fej van 
ott, test nem tartozik hozzá. Ez a 
fej fölfelé nézett, s hangosan mor- 
gott. „Biztos, hogy egy Masalai volt 
-  fejezte be mondanivalóját 
mert ott helyben földbe gyökere
zett a lábam, sokáig egy lépést sem 
tudtam tenni.”

Hosszasan elbeszélgettünk, ke
resztyén szemszögből igyekeztem 
megvilágítani az esetet. Vigyázni 
kell, hogy a merőben más szemlé
let hallatán az illető be ne zárkóz
zon.

Ezek után világos, hogy ez a vi
lágkép mennyire különbözik a mi 
istenhitünktől. A mi teremtő, min
denható Istenünk létrehozta a vilá
got, alkotásai körülvesznek ben
nünket, de 0  maga földi szem szá
mára láthatatlan. Áthághatatlan 
szakadék választ el minket fizikai
lag Tőle.

Adja Isten, hogy európaiak és új- 
guineaiak egyaránt helyesen érthet
nénk meg és tapasztalhatnánk Iste
nünk jelenlétét életünk minden per
cében, tevékenységében.

Bálintné Kis Beáta

A következő kérdésekre kérjük a 
választ: Az adatszolgáltató neve, szü
letési éve. A leírás helyszíne (város-, 
községnév). Szokás-e otthon ádventi 
koszorú állítása? Amennyiben saját 
készítésű, kérjük az ádventi koszorú 
leúását (anyaga, mérete, gyertyák 
színe, díszítés módja stb.), ha lehet
séges, küldjék be a fényképét. Kér
jük, írják le, hogy a lakásban hol he
lyezkedik el és hogyan (függesztve, 
állítva). Fűződnek-e családi szoká
sok ádventi vasárnapokon vagy ád
vent más napjain az ádventi koszorú
hoz (pl. meghatározott időben gyer
tyagyújtás , imádság, éneklés, közös 
étkezés?

Visznek-e ádventi koszorút az is
kolába, osztálytermekbe? Kinek a

feladata az ádventi koszorú beszer
zése, illetve elkészítése? Kérjük a ko
szorú leúását, lehetőség szerint a 
fényképét. Az osztályterem mely ré
szén és hogyan helyezkedik el? Fű
ződnek-e hozzá szokások (gyertya- 
gyújtás, éneklés stb.)?

Visznek-e ádventi koszorút a 
templomba? Kinek a feladata? Hová 
helyezik el (oltárra, csillárra stb.)? 
Kérjük az ádventi koszorú leírását, 
lehetőség szerint a fényképét. Mi
lyen szokások kapcsolódnak hozzá?

(A kérdésekre adott válaszokat kér
jük, küldjék be az Evangélikus Elet szer
kesztőségébe [1085 Budapest, Üllői út 
24.] 1998. január 31-ig, dr. Tátrai Zsu
zsanna nevére. Válaszaikkal az evangé
likus hagyományok megismerését segítik. 
A beküldött leírások a kutatást szolgál
ják, a személyi adatok feltüntetése az 
adatok hitelességét biztosítja. Segítségü
ket előre köszönjük!)

MOZAIKOK PRÉDIKÁCIÓKBÓL

Az imádság, mely átfogja a világot
M in d e n n a p i k e n y e r ü n k e t a d d  m e g  n é k ü n k  m a

Helmut Thielicke a Miatyánknak 
ehhez a negyedik kéréséhez ezt az alap
igét választotta: „Kérjetek, és adatik 
nektek... Ha ti gonosz létetekre tudtok 
jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, 
mennyivel inkább ad jókat a ti 
Mennyei Atyátok azoknak, akik kérik 
tőle?” (Máté 7,7-11) -  A második vi
lágháború alatt Stuttgart minden 
templomát a légitámadások földig 
rombolták. A Miatyánk-sorozatnak 
ez a része már egy gyülekezeti ház
ban folytatódott, de itt is megzavar
ták légiriadók. A Miatyánk előző, 3. 
kérése még templomban hangzott el, 
melyet utána a bombázás a földdel 
egyenlővé tett.

Az Úr imádsága magában foglalja 
hallatlan feszültségi ívben a legna
gyobb és a legkisebb dolgokat. Ez az 
ív elindul az eljövendő Ország várá- 
sától, tehát minden dolgok és hatal
mi viszonyok totális átalakulásától a 
mindennapi kenyéradagig. Nagy és 
kicsi, szellemi és anyagi dolgok: 
nincs semmi, ami ne lenne belefog
lalva ebbe az imádságba. Mondhatja 
egy gyermek, aki vajaskenyeret kér, 
és imádkozhatják ama szorongatott 
övezetben, „a megsemmisítettek és a 
túlélők” között vonuló sávban, ahol 
az emberek áhítva várják az Orszá
got, mely jönni fog, és a világ kilátás
talan állapotát felváltja.

A Miatyánk valóban totális imád
ság. Hét kérése hasonlít a színkép 
szivárványához, melyet a prizma szí
nekre bont. Az életnek teljessége 
benne vem a hét kérésnek ebben a 
szivárványában. A Miatyánkot lehet 
imádkozni bölcsőnél és koporsónál, 
dómok oltárainál és azoknak az em
bereknek éjszakai kamrájában, akik 
„kenyerüket könnyhullatással eszik”. 
Lehet imádkozni menyegzőn és bir
kapásztor gunyhójában.

Ä szivárvány fénysugara most a 
mindennapi kenyérre hull. De sza
bad az Istent ilyen apró dolgokkal 
zaklatni? E kérdés nyomán rájövünk, 
hogy ilyen kis dolog, mint a minden
napi kenyér, nem kevésbé sürgős, 
mint életünk nagyobb dolgai: példá
ul lelkesedésünk a zenéért, vagy tu
dományos és technikai problémá
kért. Egy Beethoven-szimfónia, mely 
sokak számára felér isteni kinyilat
koztatás rangjával, egészen máskép
pen hat, ha fagyos hidegben vagy lá
zas hidegrázás közben kell hallgatni.

Nem áll-e mindnyájunk élete ki
lencven százalékban „apróságok
ból”?! Egy kellemetlen levél, melyet 
írnunk kell, vagy egy szép levél, me
lyet éppen most kaptunk, nem fog
lalkoztat-e bennünket inkább, mint 
fennkölt kérdések vagy „vüágtörté- 
neti perspektívák” (Spengler), me
lyektől legtöbbször ama apróságok is 
függnek? Szégyenünkre be kell valla
nunk, hogy igen. De szégyen ide vagy 
oda, mindenesetre így van -  és talán 
nem is egyszerűen szégyen. Éppen 
azért, mert az Úr tud az emberek kis 
kívánságairól, gondjairól, fájdalmai
ról, ezerféle ócskaságokról, melyek 
terhelik lelkünket, s ismeri ugyanúgy 
a sok kicsi örömöt, melyből az ember 
titkon él, ezért nem kívánja tőle, 
hogy görcsös szárnyalással és a min
dennapok fölé emelkedve közeled
jen hozzá.

Mi, egy szétrombolt város lakói, 
tudjuk, hogy ilyen apróságok mit je
lentenek az életünk számára, és há
lásak vagyunk a Megváltónak, hogy 
az élet kis dolgaiban is testvérünk 
lett, lehajolt az éhségünkig és szom
júságunkig és hajléktalanságunkig 
(Máté 8,20). Éppen az az Isten nagy
sága, hogy a mindenhatóságát felül
múlja a szeretete. Ha tőle minden
napi kenyeret kérünk, és ilyen apró
ságokról beszélünk vele, ez nem gya- 
lázza meg Isten istenségét. Nem ép
pen az Úr maga vette a kezébe a ke
nyeret, megtörte és adta az övéi
nek!? A mindennapi kenyér testé
nek hasonlatává lehetett, mely meg
töretett és számunkra mennyei étel
lé válik, amelyre ugyanúgy rászoru
lunk, mint a terített asztalnál elfo
gyasztott kenyérre.

A Miatyánkban nem általában 
imádkozunk a kenyérért, hanem a 
napi kenyeret kérjük Istentől, tehát 
azt a porciót, • amelyre ma szüksé
günk van. Ugyanígy vagyunk a lelki 
kenyérrel, Isten igéjével. „Lábam 
előtt mécses a te igéd, ösvényem vilá
gossága” (Zsolt 119,105). Á mécses 
fénye lábunk előtt legfeljebb egy mé
tert világít meg.

Ám mielőtt a mindennapi kenyé
rért és minden másért imádkozunk, 
előbb szívből keU_mondanunk: „Mi 
Atyánk!” Mert Ő a legnagyobbat 
ajándékozta neked, ezért viheted 
eléje a legkisebbet.

Rövidített fordítás: Veöreös Imre
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Egyenesedjetek fel és emeljétek fel fejeteket, mert közele- I dik a  megváltásotok. Lk 21,28

VASÁRNAP Akkor meglátják az Emberfiát eljönni a felhö- 
I ben, nagy hatalommal és dicsőséggel. Lk 21,27 (Jer 14,22; 
I Zsolt 80,2-20; Lk 21,25-33; Jak 5,7-8; lSám  2,1-10) A heti 
■ igéből kiindulva nem elsősorban imádságból felemelkedve, tér- 
I dünk a földön maradva egyenesedik fel a gerincünk és szegező- 
í dik tekintetünk drága Urunkra. Ekkor pedig csodálkozol: nem 
J látom az Urat! Nem is láthatod, mert rossz volt az indításod és 
( a sorrended. Nem térdeplésből egyenesedtél fel és néztél 
I Uradra. Pedig ekkor életed mindennapi kis és nagy gondjaiban 
i látnád és tapasztalnád hatalmát és dicsőségét. Élj így Ővele!

HÉTFŐ Ha keresni fogod ott az Urat, a te Istenedet, megta- 
I lálod, ha teljes szívvel, lélekkel keresed. 5Móz 4,29 (Jn 16,13;I Ézs 26,1-12; Zak 3,1-10) H a... Ha magad is teszel érte, ha 
I próbálkozol, ha magad is keresed Őt! Más nem keresheti meg 
! helyetted. Ha csak más keresi, nélküled, akkor a tiéd semmi

képpen nem lesz. Keresheted kitartóan -  addig keresem, míg 
meg nem találom -  vagy -  ott keresem, ahol van (és akkor ha
marabb célhoz érsz). Az örök kérdésre mindenkinek magának 
kell a választ meglelnie. Tfcljes elánnal, nem fel-fellángolva és 

I el-elalélva, majd kezdve mindent elölről. Tökéletes odaszánás- 
sal, minden sejteddel. Keresd: és nagy kincsre lelsz az Urban!

KEDD Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, 
szent nemzet vagytok. Isten tulajdonba vett népe. lP t 2,9 
(5Móz 32,10; Jel 2,1-7; Zak 4,1-14) Micsoda kitüntetés, ami 
drága Uram szájából hangzik felém. M ár 1972-ben (erről ta
núskodik Bibliám akkori széljegyzete) megtisztelt kegyelmes 
választásával, engem -  akit egykor Picumaik hívtak - ,  a „sen
kit”, a „porszemet”, és ismétli meg ma újra. Választ, de nem 
csak engem, hanem téged is, szól hozzád, felemel, a szolgálat 
„rangját” adja, szolgálóvá formál, tulajdonának tekint. Vigyáz 
rád, mint tulajdon népére, szeme fényére. Tevékeny életet vár. 
Ezért választott. Vátja szolgálatodat, bizonyságtételedet.

SZERDA Ha az Urat tartod oltalmadnak, a Fenségest hajlé
kodnak, nem érhet téged baj. Zsolt 91,9 (ÍP t 5,7; Jel 3,7-13; 
Zak 5,1-11) Vásárolok valamit. Kisebb árunál ennyi, nagyobb- 
nál annyi ideig tart a garancia ideje. Sőt az áruhoz adott garan
cialevélben részletesen feltüntetik: mikor, hogyan, melyik al
katrészre, vagy az egészre miképpen vonatkozik a jótállás. Is
ten a maga képére és hasonlatosságára terem tette az embert.
És látta, amit teremtett, igen jó. Nem eddig vagy addig törődik 
velünk a mi Urunk, hanem mindvégig. De adott az élethez egy 
„használati utasítást”, a Bibliát. Szeretné ha tanulmá

nyoznánk, mindennapi kenyerünknek tekintenénk. Ha az Úr 
szavait megfogadod, ha törvénye szerint élsz, ha Fiát, Jézus 
Krisztust megismered és Megváltó Uradnak vallód, akkor nem 
érhet téged baj!

CSÜTÖRTÖK Gedeon ezt mondta az angyalnak: Kérlek, 
Uram, ha velünk van az ÚR, miért ért bennünket mindez? Bír 
6,13 (lK or 13,9.10; Mk 13,5-13; Zak 6,1-8) Az U rat oltalmam
nak tartottam, a Fenségest hajlékomnak. A  szó szoros értelmé
ben. Nem érhet baj? Akkor miért történt mindez? Tálán helyet
ted tettem fel a kérdést, aki még fiatalon elveszítetted szerelme
det, és hatvan-hetven évesen még mindig az Urat vádolod halá
láért, és mind a mai napig nem vagy képes emiatt átlépni a 
templom küszöbét! Miért gondolod, hogy elhagyott az Isten? Is
ten Szentlelke által birtokában vagyunk a válasznak: Akik Istent 
szeretik, azoknak minden javukra van. Ez az Ige élő valóság.

PÉNTEK Mária ezt mondta: Nagy dolgokat tett velem a H a
talmas, és szent az ő neve. Lk 1,49 (Jer 32,27; Jel 3,14-22; Zak 
6,9-15) Ez m ár a harmadik hét vége lassan, amikor bizonyság- 
tételem et olvashatod. Az Igék gyöngyszemek, így egymás után 
igazgyöngysort alkotnak. Mai Máriaként van Magnifikátom. 
Saját énekhangom, egyéni szöveggel -  szívből remélem, az Ú r
nak tetsző dallammal - ,  amit csak neki zengek. Bőven volt és 
van is miért dicsérnem ő t!  Élettel ajándékozott meg, hívő -  fe
lé irányító -  evangélikus nagyszülőkkel, édesapával, édesanyá
val, boldog gyermekkorral, fiatal évekkel, felejthetetlen meg
téréssel, Krisztus-hittel, szerető férjjel, kinek mind a mai napig 
segítőtársa lehetek, gyermekeinkkel, gyülekezettel, szolgálati 
lehetőséggel. Próbákkal, nehézségekkel, de ezeknél sokkal 
több őrömmel. Istenem formál, csiszol, alakít. Néha mindez 
fájdalommal is jár, de egy-egy gyógyulásom csodálatos. Áldott 
legyen az Ő neve!

SZOMBAT Azok közül sokan, akik a varázslást űzték, 
összehordták könyveiket, és mindenki szeme láttára elégették, 
így az Ú r ereje által az ige hatalmasan terjedt és erősödött. 
ApCsel 19,19-20 (5Móz 18,14; Mt 24,1-14; Zak 7,1-14) Gim
nazistaként hetente 2 napon keresztül láthattam  a  kéziszedő 
terem falán függő verset bekeretezve, Gutenberg templomá
ról. Gyakran el is olvastam. Nem felejtem el. Belém ivódott a 
könyvek szeretete. D e sokszor megrémülök. Közeleg a kará
csony. Talán készülődsz, gyermekeidnek éppen könyvet szeret
nél ajándékozni. Légy óvatos és körültekintő! Csak Isten Igé
jével szinkronban levő irodalmat tarts meg! Akkor megtapasz
talod: Isten Igéje és ereje ma is hatalmasan terjed és erősödik 
a te családodban is!

Liptákné Gajdács Mária

Isten-keresés = boldogság-keresés
,rAmit szem nem látott, fü l nem hallott, és 
ember szíve meg sem sejtett, azt készítette 
el az Isten az őt szeretőknek. ” lKor 2.9

Sokan féltik az életüket Istentől. 
Úgy gondolják, hogy az Isten meg 
akaija rövidíteni az ember életét, 
örömeit. Korlátozni akaija az em
ber szabadságát. Sajnos olykor ezt 
a téves felfogást a törvényeskedő 
kegyesek akaratlanul még meg is 
erősítik. Előtérbe helyezve a ke
resztyén élet külső megnyilvánulá
sait, á formákat, és nem veszik ész
re, hogy ez nem vonz, hanem ta
szít. Jót akarnak, de helytelenül 
gondolkodnak és rosszul cseleked
nek. Másokat közelebb szeretné
nek hozni az Istenhez, de rossz 
„propagandájukkal”, merev felfo
gásukkal eltakaiják Őt.

Zinzendoif Miklós -  a bibliaolva
só Útmutatót évente összeállító 
hermhuti testvérközösségnek a 
lelki atyja -  mondotta: „nem abban

rejlik a keresztyénség lényege, hogy 
kegyesek legyünk, hanem hogy bol
dogok legyünk”. A keresztyénség 
egyik nagy alakja, Augustinus pe
dig így ír Vallomásaiban: „ha Té
ged kereslek Istenem, a boldog életet 
keresem”. Fiatal korának életútján 
nagy „vargabetűket kanyarított”, 
míg az Istennel való közösségben 
megtalálta a boldogságot.

A boldogság az ember nélkülöz
hetetlen életszükséglete. Mind
annyian vágyakozunk reá. Csak az 
utat nem találjuk sokszor. Mert 
nem látjuk a boldogság forrását, 
Istent. Pedig Ő Jézus Krisztusban 
azt készítette el számunkra, amit 
szem nem látott, fül nem hallott, 
és ember szíve meg sem sejtett. 
Aki Jézusban hazatalált az Isten
hez, az rátalált a boldogságra. Ez

az Istennel való közösségnek, a 
hitnek a következménye és áldása. 
Nemcsak a tékozló fiú Atyjának az 
öröme, de a hazatalált gyermek 
boldogsága is.

Az Istenhez vezető út, a hazata
lálás útja a bűnbánaton át vezet. 
Ahol igazi bőnbánat van, ott bűn
bocsánat is van. Ahol bűnbocsánat 
van, ott az Isten kegyelme. Ahol a 
kegyelem, ott a Krisztus. Ahol a 
Krisztus, ott az ember megszaba
dul bűnei terhétől, nyugodt a lelki
ismerete, megtalálja a boldogságot 
és oda betér az örök élet. A  bol
dogság a bűnbánatnak és á bűnbo
csánatnak az öröme. Milyen para
doxon ez. És mégis milyen igaz. 
Milyen boldogság tölti be annak a 
szívét, aki hazatalál az Istenhez, s 
ezáltal megszabadul lelke terhétől. 
Megtapasztalja, hogy Isten nem 
akaija megszegényíteni az életét. 
Ellenkezőleg: meggazdagítja, bol
doggá teszi. Keresd az Istent, s ha 
megtalálod, ráleltél a boldogságra!

Sárkány Tibor

Hétköznapi misszió
Az országos evangélizáció „folytatásáról” kaptuk az aláb

bi elgondolkoztató levelet egy tamási testvérünktől.
Testvéremmel a Deák téri evangélizációs napok végé

vel -  lelkűnkben még azzal a ragyogó fénnyel, amit ez a 
két nap adott: Jézus közelsége, dicsősége Igéjén és Szent
leikén keresztül -  elindultunk hazafelé.

A templomból kilépve döbbenetes a kontraszt! Bár ra
gyog még a napsugár, a „kintiek” hömpölygő áradata: fá
radt arcú „szürke” emberek, előkelő ruhákban „álarcba” 
sminkelt előkelőségek, rongyos ruhájú koldusok, vihán- 
coló és rikácsoló sihederek hada, valamelyik házból a ke
mény rock üvöltése -  mindez együtt valami megfoghatát- 
lan és mégis érzékelhető „sötétséget” áraszt.

Az autóbuszon ez az „élmény” folytatódik. Az-egyik 
megállóban tömeg száll fel a szokásos lökdösődéssel és 
könyökléssel. Köztük egy megviselt arcú, őszes, „nem
tudni” hány éves, kopott ruhás asszony két nagy, tele sza
tyorral. Testvérem a külső ülésen ült és a mellé sodródó 
asszonynak kedves mosollyal felkínálta ülőhelyét. Ám, a 
köszönöm helyett, váratlanul felcsattanó, rekedtes han
gon summázza véleményét: „ Ugyan már maradjon csak, 
maga se...” -  aztán mégse fejezi be, talán megkapja vala
mi a testvérem szelíd hangjából... így a testvér fejezi be: 
„Igen, én se vagyok már nagyon fiatal, de magának ott a 
sok csomag, én meg anélkül vagyok...” Fel is áll, de a pak- 
kos asszonyság most már megmakacsolja magát: „Szó sem 
lehet róla, üljön csak vissza. Én megszoktam, hogy álljak, 
cipeljek, fázzak, éhezzek... nekem az életből még idáig 
mindig csak rossz jutott...” -  és folytatja egyszuszra az 
„élettörténetét”, mint amikor az orvos szikéje érinti a ke- 
levényt és kibuggyan a genny...

Körülötte mindenki hallgat. Ki döbbenten, ki közömbö
sen, míg végre ő maga elégeli meg a szóáradatot, talán el
mondta, ami a legjobban nyomta belül. Figyelmét most, 
mivel csomagjait lerakta az ülés mellé, és „kényelmesen” 
kapaszkodva álldogál, magára vonja a testvérem kezében 
tartott szép, színes „Missziói Magazin”. Rögtön meg is 
kérdezi: milyen magazin ez? A nagybetűs feliratot a cím
lapfotón szemüveg nélkül is el tudta olvasni: „Jézus él, Jé
zus a szeretet. ” Bár én távolabb ülve csak féloldalról látom 
őt, mire végig betűzi a címet, érzékelhető változás megy 
végig rajta és benne. Megszelídül a hangja és újra kérdez. 
Mikor megkapja a választ: „evangélikus missziói lap” -  új
ra magához ragadja a szót: „Evangélikus? Érdekes, alig hal
lottam róluk, pedig sokféle vallással találkoztam már. Melyik 
vallás ez, és mit hirdetnek?” -  hangjában őszinte érdeklődés 
csendül és az arcát a várakozás feszültsége tölti el...

Ekkor azonban nekünk már fel kellett állnunk, az úti 
célhoz közeledve. Még annyi idő van, hogy testvérem gyor
san elmond rólunk pár szót és hívogatja az „ útitárs ” lakásá
hoz legközelebbi evangélikus templom címét megadva. Én 
pedig máris nyúlok a táskámba, ahová több, a templompa- 
don hagyott, Túrmezei és Reményik verses lapot tettem el, 
továbbadási céllal. Kiveszek egyet, átnyújtom és szívből 
kívánom neki: „ Tessék ezt elolvasni, ebből megismerheti egy 
kicsit az evangélikusokat. Legyen áldására. ”

A busz megállt. Választ már nem kaphattam. Lelkem
ben csak a vers átvételekor egy pillanatra felvillanó arc
kép marad, melyen most a tágra nyitott, csodálkozó, 
szürke szempár megilletődöttsége ömlött el: „Kapott 
valamit...”

Leszállás után hangtalanul tovább imádkozom érte, a 
„hétköznapi misszió” élményével.

A VASARNAP IGEJE
„ÚR LESZ A JÉZUS MINDENÜTT”
Lk 21,25-36

Ádvent első vasárnapjának 
evangéliuma Jézus első eljövete
léről szólt, e második vasárnap 
pedig utolsó eljöveteléről üzen. 
Akkor alázatosan, megváltani 
jött, majd pedig eljön nagy hata
lommal és dicsőséggel, és befeje
zi, teljessé teszi megváltásunkat.

Krisztus végső eljövetelekor 
megremeg a világ. A  tanítvány
nak azonban nem kell félnie, 
mert hiszen azzal a Jézussal lesz 
találkozása, aki életének Ura, 
Megváltója lett. Ezért hangzik az 
örömre és reménységre szóló 
biztatás: Egyenesedjetek fel, emel
jétek fe l a fejeteket, mert közeledik 
megváltásotok ideje.” Jézus visz- 
szajövetelével is új életet hoz és 
nem pusztulást.

Az Ú r útban van és olyan biz
tosan megérkezik, mint a nyár. 
Luther M árton szerint ,j4  kom or 
tél elmúlik, és kezdődik a szép 
nyár. E z a -  fügefáról szóló -  pél
dázat legyen tanítómesterünk, és a 
m ező fá i legyenek tankönyvünk, 
amelyből megtanulhatjuk, hogyan 
kell vám unk Isten napját. ” 

M indenekelőtt éber vigyázás- 
sal.

Jelentse ez legfőképpen az igé
re való figyelést, m ert az ige az, 
ami a szakadatlanul változó és 
múlandó világunkban állandó és 
örök. „Az ég és föld elmúlik, de 
az én beszédeim nem múlnak el.” 
Van tehát egy sziklánk, amelyre 
ráépülhetünk. Van egy m érté
künk, amelyhez mindig igazod
hatunk. Van egy forrásunk, 
amelyből mindig meríthetünk. 
Engedjük hát, hogy az örökké ér
vényes jézusi szó vezessen ben
nünket „vigyázó” földi életünk
ben!

Jézus pedig azt mondja ne
künk, hogy álljunk helyt hűséggel 
hivatásunkban és végezzük becsü
lettel munkánkat. Azt akaija, 
hogy tiszta és erkölcsös életet 
folytassunk -  és ne sodoijon el

bennünket a félelmetesen meg
romlott, korrupt világ. A gondok 
súlya alól ne a mámorba, részeg
ségbe meneküljünk, hanem 
Őhozzá, aki erő és pajzs a hozzá 
folyamodóknak.

Igénk utolsó biztatása éppen 
ez: „Könyörögjetek, hogy megme
nekülhessetek. .. és megálhassatok 
az Emberfia előtt.” Imádkozva 
készüljünk az Eljövendő elé, hi
szen az imádság örök erőforrá
sunk, és az Örökkévalóval kap
csol össze!

„Emberek készüljetek, jó l meg
gondoljátok, /  Jézust, k i jő  értetek, 
miképp fogadjátok /  Örök boldog
ságot közöl ő  a hívekkel, / Jertek 
kegyes lélekkel, s nyerhettek váltsá- 
got.” (D t 112,1)

Bárdossy Tibor

IMÁDKOZZUNK!
Köszöqjük, Krisztusunk, váltságmfi- 
vedet, melyben az egész világot részesí
teni kívánod. Könyörgünk hűségért és 
állhatatosságért a ránk bízott szolgá
latban. Könyörgünk az örök ige útmu
tatásáért és győzedelmes életünkért. 
Ámen.

SZEGLETKŐ címmel protestáns 
műsort közvetít a Duna Televízió de
cember 4-én, csütörtökön 15.55 órai 
kezdettel. Az ádventi összeállításban 
közreműködik Szirmai Zoltán, 
Grynaeus Tamás, Kézdy Edit, Papp 
Zoltán, Szekeres Pál és az újpesti bap
tista gyülekezet harang-zenekara. A 
műsort a Duna Televízió december 7- 
én, vasárnap reggel 7 órakor megis
métli.

ÖRÖMHÍR címmel egyházunk 
m űsorát közvetíti a Magyar Televízió 
az MTV 1-en, december 7-én, vasár
nap 15.30-kor. Az összeállításban be
számolót láthatunk többek között a 
nagycserkeszi templom szenteléséről 
és megemlékezünk M ária Dorottyá
ról is.

Az MTV TV2 műsorában vasárna
ponként de. fél 12-kor „Hűséges az 
Isten” címmel ökumenikus vallási ma
gazinműsort közvetítenek.

Közlemény
Az Evangélikus Leánygimnázium Alapít

vány közelebbi adatok hiányában ezúton 
mond köszönetét mindazoknak, akik az 
1996. évi CXXXVI. törvény lehetőségével 
élve személyi jövedelemadójuk 1%-át az 
alapítványnak utaltatták át. Áz összes ado
mány 2 460 647,- Ft volt

Ezt az összeget -  amint az előző adomá
nyokat is -  a Deák téri Evangélikus Gimná
ziumban folyó oktatás, nevelés körülménye
inek megjavítására kívánjuk felhasználni.

Erről részleteiben a törvényi előírások
nak megfelelően 1998. évben az Evangélikus 
Életben adunk tájékoztatást.

Kérjük az eddigi adományozókat, vala
mint többi testvérünket, hogy jövedelem- 
adójuk 1%-ával a következő évben is alapít
ványunkat tiszteljék meg.

Ezáltal is segítik a gimnázium működését.
Kuratórium

TEOLÓGIAI TALÁLKOZÓ
Az Evangélikus Hittudományi Egyetem 

Gyakorlati Tánszéke és a Teológiai Irodalmi 
Egyesület 1997. december 8-án, hétfőn du. 2 
órakor teológiai találkozót tart az egyetem 
épületében (1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 
3.). Az igehirdetés -  Út a szószéktől a hallga
tóig címmel. Ez alkalommal mutatják be a 
Keresztmetszet című új evangélikus igehirde
tés-gyűjteményt. (A bemutatás napján a hely
színen kedvezményes áron megvásárolható.)

CSÁKVÁR
A gyülekezet zenés áhítatainak sorozatá

ban 1997. december 7-én, vasárnap este 6 
órakor az Oroszlányi Énekkar szolgál. Igét 
hirdet: Krasznai Zoltán katolikus esperes
plébános.

JÓTÉKONYSÁGI HANGVERSENY
A Deák téri evangélikus templomban de

cember 14-én, vasárnap este fél 8 órakor a 
Baár-Madas református gimnázium és álta
lános iskola javára jótékonysági hangver

senyt tartanak. Orgonán közreműködik: 
Fassang László, énekel a gimnázium vegyes
kara dr. Madarászná Losonczy Katalin és 
Arany János vezetésével. A belépés ingye
nes, az önkéntes adományok a gimnázium 
támogatását szolgálják.

PESTSZENTLŐRINC
December 7-11. között, esténként 6 óra

kor igehirdetéssel szolgál Győri Gábor oros
házi lelkész. A  sorozat összefoglaló címe: 
Ádventi próféciák.

VÁRPALOTA
A lelkészi hivatal új telefonszáma: (88) 

470-386. Az óvoda új száma: (88) 471-204.

ÓVÁS
Több magyarországi gyülekezetben fel

szólalt és írásait osztogatta egy önmagát 
baptista evangélistának bemutató személy, 
név szerint HORST SCHAFFRANEK. Az 
Európai Baptista Szövetség németországi 
központjából kapott értesítés szerint neve
zett személy nem baptista, hanem a gyüleke
zeteket bomlasztó tévtanító, az általa ter
jesztett írások Biblia-ellenesek.

Testvéri és óvó szeretettel: 
A Baptista Egyház Elnöksége

HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓ
Október 11-én a Deák téri templomban, 

családi körben emlékeztek meg dr. Pósfay 
Miklós és felesége dr. Knoll Márta 25 éves 
házassági évfordulójáról. A megemlékezé
sen a szolgálatot Zászkaliczky Péter igazga
tó-lelkész végezte, a megemlékező beszédet 
dr. Pósfay György (Genf) a férj bátyja tartot
ta. Megemlékezett arról, hogy 52 évvel ez
előtt szülei álltak ez oltár előtt a 25 éves há
zassági évfordulón és mint fiatal lelkész hir
dette nekik az igét.

HALÁLOZÁS
Dr. Gyökössy Endre református lelkész, 

pásztorát pszichológus 1997. november 20-

KARÁCSONYI ENGEDM ÉNYES KÖNYVVÁSÁR 
1997. nov. 17-től 1997. dec. 20-ig 

(A r a in k  a z  5 0 % -o s  e n g e d m é n y t m á r  ta r ta lm a z z á k )

Dedinszky: A  Biblia néprajza 62,- Nagy Gy.: Az egyház kincse 77,-
Elek: Győry Vilmos 185,- Piper-Bodrog: Betegágyon 55,-
Evangélikus templomok levelezőlap 25,- Plakát, úrvacsorái terítős 100,-
Grünvalszky K.: Ábrázolt Egyháztör Podmaniczky P.: Megszabadított élet 58,-
ténet 560,- Ray, J.: Jövevények és vándorok 74,-
Grünvalszky K.: Énekek éneke 40,- Scholz L.: Fények s felhők alatt 49,-
Gáncs A.: Akinek a szíve lángolt 34,- Scholz L.: Jézussal egy asztalnál 60,-
Görög T: Imakönyv 43,- Scholz L.: Jót várj! 41,-
id. Harmati B.: Egészségünk és Szépfalusi I.: Ahogy Bécsben
üdvösségünk 25,- megindultam 784,-
id. Hannah B.: Vallásos költemények 132,- Terray: Izrael és az evangélium' 51,-
Jer örvendjünk keresztyének 264,- Terray: Küldetésben 76,-
Hemád T: Kapemaum 185,- Vajta V: A szeretet keresztény
Klein, G : Fény az útvégén 190,- értelmezése 69,-
Krisztus tanúja Luther élete 52,- Vajta V: Hitből fakadó élet 86,-
Kutas: Egy emberélet 32,- Veöreös I.: A harmadik egyházi út 35,-
A könyvek kaphatók a Sajtóosztály Könyvesboltjában (1085 Bp., Üllői út 24.), illetve tele
fonon megrendelhetők: 117-5478,117-1108.

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1997. december 7.
I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Zay Balázs; 

de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; de. 11. 
(szupplikáció) ; du. 6. dr. Zsigmond Árpád; 
H., Modori u. 6. de. fél 10. Csizmazia Sán
dor; Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. de. 
fél 11. Tákács József; Békásmegyer, Hl., Ví
ziorgona u. 1. de. fél 9. Donáth László; Csil
laghegy, Hl., Mátyás kir. u. 31. de. 10. 
Donáth László; 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.) (családi) 
Andorka Eszter; de. 11. (úrv.) ifj. Cse- 
lovszky Ferenc; du. 6. Zászkaliczky Péter; 
VH., Városligeti fasor 17. de. 11. (úrv.); du. 
6. ; m ,  Üllői út 24. de. fél 11. Kertész Gé
za; VIH., Rákóczi út 57/b. de. 9. (szlovák) 
Cselovszky Ferenc; Vm ., Karácsony S. u. 
31-33. de. 9. Kertész Géza; VIH., Vajda P. u. 
33. de. fél 10. Bolla Árpád; IX., Thaly Kál
mán u. 28. de. 11. dr. Rédey Pál; Kőbánya, 
X., Kápolna u. 14. de. fél 11. Bolla Árpád; 
X., Kerepesi út 69. de. 8. Tamásy Tamás; Ke
lenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) 
Szeverényi János; de. fél 10. (családi) Joób 
Máté; de. 11. (úrv.) Szeverényi János; du. 6. 
Rőzse István; XI., Németvölgyi ú t 138. de. 9. 
Rőzse István; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. 
fasor 24. de. 9. (szupplikáció); Budahegy- 
vidék, XH., Tarcsay V. u. 11. de. 9. (úrv.) Vá
ri Krisztina; de. 11. (úrv.) Vári Krisztina; du. 
fél 7. Bácskai Károly; XHL, Kassák L. u. 22. 
de. 10. Smidéliusz Zoltán; du. 4. (szeretet- 
vendégség) Smidéliuszné Drobina Érzsébet; 
XIII., FVangepán u. 43. de. fél 9. ifj. Kendeh 
György; XIV„ Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) 
Támásy lámás; XIV., Gyarmat u. 14. de. fél 
10. Támásy Tamás; Pestújhely, XV, Templom 
tér de. 10. Sánta Anikó; Rákospalota, XV, 
Juhos u. 28. (Kistemplom) de. 10. (úrv.) 
Szabó István; Rákosszentmihály, XVI., Hő
sök 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. Kósa László; Rá
koscsaba, XVH.,. Péceli út 146. de. 9. Pé- 
temé Benedek Ágnes; Rákoskeresztúr, 
XVH., Pesti út 111. de. fél 11. Kósa László; 
Rákosliget, XVH., Gőzön Gy. u. de. 11. Pé- 
temé Benedek Ágnes; 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. Lehoczky 
Endre; Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 11. 
Solymár Gábor; Budaörs (ref. imaház) de. 
9. Endreffy Géza; Törökbálint (ref. temp
lom) du. 3. Endreffy Géza; Budakeszi, de. 
fél 9. Bácskai Károly.

ÁDVENT 2. VASÁRNAPJÁN a litur
gikus szín: lila. A délelőtti istentiszte
let oltári igéje: Rom 15,4-13; az igehir
detés alapigéje: Lk 21,25-36. HETI 
ÉNEKEK: 142,133.

án, 84 éves korában elhunyt. December 6- 
án, szombaton du. 2 órakor az Újpest-újvá
rosi templomban tartott gyászistentisztele
ten búcsúznak tőle gyülekezetében. „Uram, 
te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedék
re ...” Zsolt 90,1.

Bajnóczi Pálné Mócz Máriát, a salgótar
jáni gyülekezet tagját, életének 51. évében az 
Úr magához szólította. Temetése november 
25-én volt szülőfalujában, Csesztvén. „Irgal
mas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, 
szeretete nagy.” Zsolt 103,8.

A próhirdetés

TORONYÓRA-KÉSZÍTÉS, -FELÚJÍTÁS! Ha
rangjáték-, haranglengető- és vezérlőóra-készítés. 
85 év tapasztalata és világszínvonalú elektronika. Öt
éves garanciával. Óragyártó üzem: Konkoly József, 
1102 Budapest, Állomás u. 14. TeL/Fax: 260-7065, 
06 (30) 492-915

Egyszobás komfortos vagy félkomfortos örökla
kást vennék 1,1 millió Ft-ig. Ibi.: 117-1108.

GOMBOS LAJOS 
aranykoszorús harangöntő mester

2162 örbottyán, 
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Telefon: 06/28-360-175 
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Telefon: 3304394
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Evangélikus Egyház hetilapja 
Felelős szerkesztő 
és kiadó: TÓTH-SZÖLLŐS MIHÁLY 
Szerkesztőség és kiadóhivatal 
1085 Budapest, Üllői út 24. 
Telefon/fax: 117-5478; 117-1108 
Árusítja a  Kiadóhivatal és a 
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Fényszedő Központ Kft.
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Nyomás: rotációs ofszetnyomás 
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Felelős vezető:
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Előfizethető az Evangélikus Élet 
Kiadóhivatalban közvetlenül vagy 
postautalványon.
Előfizetési díj belföldön: 
fél évre 1040 Ft, egész évre 2080 Ft 
Előfizetési díj külföldön: 
szomszédos országokban: egész 
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Jézus Krisztusban le tt

igenné, és általa le tt
ám enné Isten

dicsőségére.

(2K or 1,20)

A TARTALOMBÓL
KÖSZÖNJÜK,

FIÚK!

ISKOLÁSOK SZOLGÁLATA 
A GYŐRI

GYÜLEKEZETBEN

TANÍTÓ- ÉS TANÁRKÉPZÉS 
TEGNAP ÉS MA

Senki meg ne tévesszen titeket!
Honnan tudja a földműves, hogy mikor kell elvet

nie az őszi vagy a tavaszi gabonát? Honnan tudja a 
szőlősgazda, hogy mikor kezdheti a metszést, hogy el 
se fagyjon, de a késlekedéssel se okozzon kárt a sző
lőjében.

Üzenete van a természetnek. Nem nehéz megérte
ni a jelzéseit, és eligazodni közöttük. A  mi Urunk Jé
zust az eljövetele előtti időkről a természet hasonlatá
val tanít. Ahogyan egyértelműen meg tudjuk állapíta
ni a tavasz közeledtét, olyan egyértelmű jelei vannak, 
hogy száguld velünk az idő a végső nap felé.

Szívszorító arra gondolni, hogy mennyit ártunk sa
ját világunk ellen. Tönkretesszük életlehetőségeinket. 
Szabadon tarol az életellenes erőszak, védelmet élvez 
a törvénytelenség. Emberség, szeretet -  szinte már 
csak ritka embermesékben találkozunk velük. Szomo
rú, hogy nagyon sokan csak az embertelenséget isme
rik, és szeretni sem tudnak, mert őket sem szerette 
senki.

De el ne higgyük, hogy a mindent lehengerlő erő
szak maga alá gyűrheti Istent, tehetetlenné és erőt
lenné teheti! Az ember önpusztító élete törvényszerű 
következményének jelei ezek.

Isten népe emelje fe l a fejét, és higgye rendíthetetlenül, 
hogy nem csak a pusztulás, a végítélet következik, ha
nem a megváltásunk is. Jézus azt is feltételezi rólunk, 
hogy figyeljük, halljuk, és értjük is szavát. Egyre na
gyobb hangzavar vesz körül bennünket. Zűrzavar van 
az igazság, az értékek körül. Egyre jobban kell fülel
ni, hallgatózni, hogy a csendes isteni szót is, meghall
juk. Nekünk kell éberebbnek lennünk, hogy szem elől 
ne veszítsük Urunkat. Pedig némelykor kívánnánk, 
hogy rendre-csendre utasítsa a hangoskodókat, azo
kat, akik lelki útvesztőbe rántanak magukkal.

Milyen egyszerű rendje van ennek a parlamentben. 
Ha már áttekinthetetlen a hangzavar, az elnök a csen
gője után nyúl, és feddő szavakkal inti le a heves vitá
ba bonyolódott feleket.

Jézus sosem követel magának így szót. Igazságát 
nem ilyen módon akarja érvényesíteni, és eljuttatni 
hozzánk. Nekünk kell keresnünk fáradsággal és kitar
tással. De ő ígérte, hogy aki keres, annak nem hiá
bavaló a vesződsége. Meg fogja találni az Isten orszá
gát és annak igazságát.

Nagyon szép kiállítású Bibliák vannak a birtokunk
ban. Térképek, kortörténeti mellékletek segítenek tá
jékozódni Jézussal kapcsolatban. De igaz ismereteket 
csak akkor szerzünk, ha vesszük a bátorságot és ki
mondjuk: követlek, Uram, akárhová mégy -  és eszerint 
is teszünk. Senki meg ne tévesszen bennünket. Abban 
a tekintetben sem, hogy az eljövendőt vátjuk. Az Em
berfiát, aki eljön nagy hatalommal és dicsőséggel, és 
összegyűjtenek eléje minden népet, hogy elválassza 
őket egymástól, némelyeket az életre, másokat a 
pusztulásra. Nem feltétlen a környezetünkben talál
juk az ámítókat, a félrevezetőket. Még a saját szívünk 
is megcsalhat bennünket, amikor helyt adunk az elbi
zonytalanodásunknak, és nem vesszük komolyan, 
hogy nem kiszámítható Jézus visszajövetele. Időt és 
lehetőséget adunk magunknak istentelen és emberte
len cselekedetekre.

Jézus az övéi közé jött, és ma is az övéi szívében kér 
otthont magának. 2000 éve az övéi nem fogadták be. 
Rólunk is csak akkor tesz vallást az Atya előtt, és akkor 
lehet reménységünk az ítélet napjához, ha befogadjuk 
őt, és így Isten gyermekeivé leszünk

Bálint László

Az ősöktől vették, a következő nemzedékeknek adják tovább
A  t e m p l o m  ü n n e p e  Á c s á n

Templomszentelési évfordulón gyülekezett az acsai 
templomban a falu és környéke evangélikussága. A 
báró Prónay család ősi fészkében, Ácsán az egykori 
főnemesi család szép templomot építtetett, hogy ab
ban találjanak lelki otthont azok, akik környezetük
ben éltek. A templom kriptájában ott nyugszanak az 
ősök, közöttük ketten egyházunk legfőbb vezetői is 
voltak. Báró Prónay Gábor és Prónay Dezső a maguk 
idejében egyetemes felügyelők voltak (ma országos 
felügyelőnek mondjuk!).

A  130 éves templom az évtizedek folyamán állagá
ban romlott és ez idő alatt jelentős renoválás nem 
történt. Szinte minden részében renoválásra szorul. 
A  mostani nemzedékre hárult ez a feladat. Elsőként 
a toronysisakot kellett rendbehozni, mert félő volt, 
hogy a megroggyant sisak a tetőzetre esik és azt is 
tönkre teszi. 1991 karácsonyán kezdték meg a gyűj

tést és 1993 augusztusában már felkerült a kereszt az 
új, rézburkolatú toronysisakra. Érdemes megjegyez
ni, hogy a négy alkalommal meghirdetett gyűjtésben 
minden alkalommal egyháztagonként ezer forintot 
kértek és többségében meg is kapták. így a két és fél 
millió forintos munkához a gyülekezet két millióját 
az önkormányzat kiegészítésével ki tudták egyenlí
teni.

Az újabb munkát a templomtető jelentette. A 650 
m2-es tető palaborítása annyira elvékonyodott, hogy 
áteresztette a vizet és teljes cserére volt szükség. 
Újabb gyűjtést, adakozást hirdettek. A hárommilliós 
költséget a 2,6 milliós adakozással és az Országos 
Egyház 400 ezer forintos segítségével adósságmente
sen tudták befejezni. Figyelemre méltó a gyülekezet 
hozzájárulása és a segítség közötti arány mértéke! 
Közben a parókián és a gyülekezeti teremben is vé

geztek munkálatokat.
Tudatában vannak annak, hogy a 

templomon még szükség van további 
munkálatok elvégzésére. Hosszan so
rolta fel M ekis Ádám , a gyülekezet lel
késze a feladatokat, ajtók, ablakok ki
cserélése, padlóburkolat, tem plompa
dok javítása vagy cseréje, fűtés beveze
tése, külső-belső festés, új orgona és 
még sok más. És mindezekben a leg
szebb az, hogy eddig is és ezután is a 
gyülekezet elsősorban önerőből szándé
kozik cselekedni!

Az ünnepi istentiszteletre a gyüleke
zetbe látogatott dr. Harmati Béla püs
pök, Detre János esperes kíséretében. 
Az igehirdetéshez a heti igét választot
ta  alapul: „íme, m ost van a kegyelem 
ideje! ím e, m ost van az üdvösség napja!”

(2Kor 6,2). Általában mindig és mindenre kevés az 
időnk. A kegyelem az, hogy Isten most jön hozzánk 
és szól. Küldte Fiát és bocsánatot, békességet h ir
det. Ma még szól és ez a kegyelem ideje! Az üdvös
ség azt jelenti: Isten közelében lenni! Aki figyel sza
vára és úgy irányítja életét, az van Isten közelében. 
Ez a templom is azért épült, hogy Isten közel le
gyen!

Az esperes üdvözlő szavaiban kiemelte, hogy a gyü
lekezet áldozatkészsége is jelzi a templom szeretetét. 
A püspök szavaiból pedig kitűnt, hogy a következő 
nemzedék is itt kopogtat már: két kisgyermeket ke
resztelt az istentiszteleten és gyermekek kórusa is 
szolgált a gyülekezeti énekkar mellett. Ez utóbbi 
Mekis Adám né vezetésével komoly művekkel bizonyí
totta, hogy vidéki kis gyülekezetben is lehet nívós 
énekkari munkát folytatni.

T.

Megvalósult az elődök álma

TEMPLOMSZENTELÉS NAGYCSERKESZEN
Nagycserkeszen 1997. november 2-án D. Szebik Im 

re püspök felszentelte az újonnan épült nagycserkeszi 
templomot. Előre kell bocsátanom, hogy a nagy nyír
egyházi gyülekezet önálló részekre tagolását még 
Túróczy Zoltán püspök kezdeményezte, és ebbe a kez
deményezésbe álmodta bele néhai Balczó András a

cserkészi tanya
templomot. Az is
mert történelmi 
események miatt a 
kezdeményezés és 
a templomépítés 
hellyel-közzel 40 
éven át hit által 
ébren tartott álom 
maradt. Ez alatt a 
40 év alatt az egy
kori Cserkeszpusz
ta, a mai Nagycser
kesz etnikai térké
pe alaposan átraj
zolódott. A Szar
vas és Kondoros 
környékéről szer
vezetten ide tele
pülő tót evangéli- 
kusság a 18. szá
zadtól meghatáro
zóan lakta, őrizte 

és művelte ezt a környéket az egyetemes magyarság 
szerves részeként.

A II. világháború utáni lakosságcsere keretében a 
magukat szlováknak valló tirpákok (az ide települt 
tót lakosság helyi tájneve =  tűrő) kitelepültek innen, 
akik pedig az egyetemes magyarsághoz sorolták ma
gukat, itt maradtak. A kitelepülök helyét zömmel

Érsekújvár térségéből ide telepített katolikus magya
rok lakták be. A  Nyíregyházára betelepülő fiatal 
nemzedékek helyén pedig robbanásszerűen szaporo
dik egy sajátos magyar-cigány keveréknépesség. 
Úgy, ahogyan a helyi lakosság egy többszínű csokor 
képét mutatja napjainkban, ugyanolyan összetett és

tést túlnyomórészt Isten dicsőségére végzett munká
val valósította meg.

Elérkezett az örömünnep napja. November 2-án az 
új templom mindkét szintjét zsúfolásig megtöltötte az 
ünneplő gyülekezet. D. Szebik Imre püspök a 84. 
Zsolt 2 ,5-6. versei alapján prédikálf: „Mily kedvesek a 
te hajlékaid!” A  községnek Isten ajándékozott egy új 
evangélikus templomot. Ő meg akar minket változ
tatni a romlott természetünkből, amely nem akar élni 
a lelki kincsekkel. Lelki kincsek nélkül pedig nem tu 
dunk emberhez méltó életet élni. Az alapkő letételé
nél a Szentlélek templomának nevezték a templomot, 
ahol maga az Isten akarja élő kövekből építeni a gyü
lekezetét. „Boldogok akik az Úr házában laknak ” É l
jetek hát a boldogságnak ezzel a kincsével!

Az ünnepi közgyűlésen a gyülekezet lelkésze el
mondta: A  templom építését a magyar állam, az 
LVSZ, a GAS, az Országos Egyház Építési Alapja,

Egy gyermekcsendesnap üzenete
A Miskolci Evangélikus Egyházközség Gyülekezeti 

Terme adott otthont idén is a Borsod-Hevesi Egyház
megye gyermekei számára megrendezett csendesnap
nak. A nap témája, mely így hangzott: Ki az én testvé
rem? Sok gyermek érkezett Miskolcról, de szép szám
ban érkeztek a megye gyülekezeteiből is. Jó volt néz
ni az egymást először méricskélő gyermekeket, majd 
egyre inkább egymáshoz közeledő s a nap végére ba
rátságban eggyé váló kapcsolatokat. Közel 70-en vol
tunk  Lehet vitázni: sok vagy kevés. Mégis egyet meg
tapasztalhattunk, amit egykor Jézus tanítványai -  jó 
nekünk itt lennünk. Mindezt átélhettük a közös ének
lésben, az áhítatban, a bibliai József életének közös

tanulmányozásában, színdarabra való feldolgozásá
ban, a vetélkedőkben és a játékokban. Ki is az én test
vérem? Nem csak akik egy családban élünk vagy ne
tán egy házban. Nemcsak akik vér szerint rokonok va
gyunk, hanem minden ember ezen a földgolyón. Mert 
élhetünk egymástól távol, de ugyanaz az Isten teremtett 
minket, és Jézus azért jött, hogy ezt a világot áthassa a 
szeretet, hogy ismét testvérekké lehessünk benne. M i lel
készek oly sokszor prédikálunk eme igazságról, de ez 
most ezen a napon átélt valóság lett Isten eme kicsinyei 
számára.

(Folytatás a 3. oldalon)

sokrétű a helyi gyülekezet és a helyi gyülekezeti tevé
kenység is.

Ebben a megváltozott arculatú községben indít
hatta el 1989-ben Laborczi Géza igazgató-lelkész a 
templomépítés és az álom megvalósulásának a folya
matát. 1991-ben a nagycserkeszi gyülekezet az önál
lóság útjára lépett. Ezt követően Boncsémé Pecsenya 
Anna  vette át a gyülekezet pásztorolásának és a 
templom építésének a munkáját. A templomterv ké
szítője dr. Vincze István megyei főépítész. A belső 
építészeti és a térburkolati terveket a nyíregyházi 
ÁRT VITAL Tervező Iroda készítette el, és több ki
vitelező távozása után ők vállalták fel, és szakmailag 
ők vitték győzelemre a templom építésének az ügyét. 
Az oltártervet dr. Nemes Géza debreceni építész- 
presbiter tervezte Isten dicsőségére adományként. A  
terv megvalósulására a debreceni gyülekezet 300 000 
Ft-tal támogatta gyülekezetünket, amely az oltárépí-

sok gyülekezet egy-egy offertóriummal, egyháztagok 
és nem utolsósorban a saját gyülekezet tagjai az ado
mányaikkal támogatták. Áz anyagi támogatás fölött a 
nyírszőlősi és a tiszaföldvári gyülekezet, valamint a 
helyi gyülekezet tagjai három csoportba is szerveződ
ve, de egyénileg is a becslések szerint kétmillió forint 
feletti értékű társadalmi munkát végeztek az építke
zésnél Isten dicsőségére.

Az ünneplő gyülekezetét köszöntötte a püspök és 
az esperes, valamint dr. Zilahi József a megyei közgyű
lés elnöke. Tomasovszki János helyi polgármester, 
Sipos Kund Kötöny református esperes, Laborczi G é
za a nyíregyházi gyülekezet részéről. Végezetül Kul
csár Zsuzsa teológus, diakonissza próbatestvér a 
FÉBÉ diakonisszák nevében Túrmezei Erzsébet leve
lével és Otthonom a templom  című versével köszön
tötte a gyülekezetét.

B. P. A.
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Zachris Topélius:

Kis karácsonyi dal
Kapunk előtt áll karácsony, 
kopogtat a kapufán:
Nyissatok ajtót, gyerekek, 
fázik a bokám!
Fiatalok és öregek, 
nem könnyű a kosaram.
Bejöhetnék melegedni, 
nagyon meghűtöttem magam.

Tessék bejönni, kedves karácsony!

ÉLETKÉPEK RÓLUNK
A s z é p s é g  belülről fakad

Kedves Tinédzser Lányok!
Nem tudom, olvassátok-e az Evangélikus Élet gyer

mekeknek írt rovatát? Remélem, igen.
Mindig megfog a szép. Egy szép szecessziós, szá

zadforduló táján felépített ház. Egy cserép piros mus
kátli az ablakban. Az ég kéksége. A gyerek mosolya. 
Az őszi, aranysárga levél. Egy szép ruha a kirakatban. 
Egy sárga pillangó. A romantikus zene dallamvilága.

Kinek mi a szép? Elbeszélgethetnénk, de nem biz
tos, hogy még egyszer találkozunk. Ti szépnek látjá
tok az ujj végére ragasztható körmöket. A metró vég
állomásán szálltatok fel, és mire a másik végállomás
ra értünk, már készen is volt a műkörömragasztás. 
Gondolom, várni kellett, hogy ráragadjanak. Soha 
nem láttam műkörömragasztást, a metrón különösen 
nem. Hamar sikerült meghosszabbítani a valódi kör
möket, az már igaz.

Valahol azt olvastam: ,„A szépség a valóság isteni va
rázsa. ” Az igazi szépségnek tehát varázsereje van. A  
természetességgel párosul és belülről fakad. Sokszor 
nem látható, hanem csak érezhető. Isten pecsétje van 
rajta, mint egy népművészeti tárgyon az eredeti felírás.

Melyik a szebb? A vérpiros rúzs az ajkon vagy egy 
szeretetteljes mosoly az arcon? (Én is kipróbáltam 
már a rúzst.) A lilára festett haj vagy egy erőt adó pil
lantás? (Ha kötelező lenne, zöldre festeném.) A nyá
ri fiús bakancs lányos lábakon vagy egy bátorító szó? 
(Nekem is volt ilyen bakancsom.) Tudjátok, a rúzs le
kopik; a lilára festett haj megkopik, a nyári fiús ba
kancs nagyon meleg, elszakad.

Tudom, hogy nehezea lehel összehasonlítani a kí
vülről látott szépséget, a nehezen felismerhető belül
ről fakadó szépséggel. szépség mégiscsak tartal
masabb. Ez viszi előbbre az emberi kapcsolatokat. Segít, 
hogy a rosszra jó t adjunk. Ránk ragyog. Fénye van. Mi 
is szebbek leszünk tőle.

Evek telnek, mire rájövünk erre. Nekem is évek kel
lettek ehhez a felismeréshez, de rájöttem, és azt sze
retném, ha Ti is rájönnétek. Szépek vagytok, szépsége
tek a külső mellett belülről is fakadjon.

Kedves Tinédzser Lányok! Fontosak vagytok Isten
nek.

Börönte Márti

KEDVES OLVASÓ!
Ha láttál vagy történt Veled valami hasonló -  és 

van kedved hozzá írd meg nekem!
Cím: 1165 Budapest, Futórózsa u. 16.

A próféták  Á dventje
Zakariás próféta így ír a Messiás eljöveteléről: 

„Örvendj nagyon, Sión leánya, ujjongj, Jeruzsálem
leánya!

Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas,
alázatos

és szamáron ül, szamárcsikó hátán.
Kiirtja a harci kocsit Efraimból... Kivész a harci íj is, 
mert békét hirdet a népeknek.”

Zakariás 9,9-10

ÁDVENTI BARKÁCSOLÁS
Készítsünk karácsonyfadíszt

Színes papírból, fóliából sokféle csillagot készíthe
tünk. Kivágunk egy kb. 10 centiméter széles, 80 centi
méter hosszú papírcsíkot (ezeknél a csillagoknál a 
csík legalább nyolcszor olyan hosszú legyen, mint 
amilyen széles). Ezt a csíkot körülbelül 1,5 centiméter 
szélesen legyezőszerűen összehajtogatjuk, majd a vé
gét ferdén levágjuk. Ezután a közepén lyukat fúrunk, 
lazán összekötjük, és az összehajtogatott papírt legye
zőszerűen szétnyitjuk, majd összeragasztjuk a két vé
gét. Bonyolultabban is készíthetjük:

A gyermekrovat készítőinek címe: 
Cselovszky Ferenc, 1052 Budapest, Deák tér 4.

Kezeket keresek!
Textus: 134. Zsoltár 2-3. vers

Nap mint nap találkozhatunk 
olyan emberekkel, akik azért fordul
nak hozzánk, hogy valamilyen for
mában segítséget kéijenek. Keres
nek valamit, segítséget, vagy úgy is 
mondhatnám, kezeket. Olyan embe
reket, akik hajlandóságot mutatnak 
arra, hogy segítségükre legyenek, ke
zet nyújtsanak nekik akár csak szim
bolikusan is.

Gondoljunk csak bele, milyen fon
tos szerepet játszik a kéz életünk során. 
Az első kéz, amellyel találkoztunk, 
az édesanyánk keze volt, amely simo
gatott, biztosan tartott akkor, amikor 
első lépéseinket próbáltuk megtenni. 
A kéz, amely megölelt, amellyel mi is 
megöleltük már azokat az embere
ket, akik fontosak a számunkra. Azt 
hiszem, mindenki tudná sorolni, 
hogy az ő életében mit is jelent a kéz. 
Nem szabad azonban megfeledkez
nünk egy másik kézről sem, ami már 
életünk kezdete óta tartott, vezetett, 
megölelt; ez pedig nem más, mint az 
Isten keze. Tálán ez az a dolog, ami 
nem mindig tudatosul bennünk telje
sen. Mert tudomásul vesszük azokat 
a kezeket, amelyekkel „találkozha
tunk” a mindennapjainkban. Talán 
érzékeljük azt, hogy milyen fontos 
szerepet játszik az életünkben a saját 
kezünk. Hogy mennyi mindent tu
dunk végezni a két kezünkkel, talán 
akkor érezhetjük át a valódi fontos
ságát, ha csak egy órán keresztül is 
megpróbáljuk nélkülözni azt, úgy, 
hogy közben a megszokott életünket 
próbáljuk élni. Azt hiszem csakha
mar rájönnénk, hogy a mi számunk
ra ez teljesen elképzelhetetlen.

Aztán ott vannak azok a kezek, 
amelyek ugyan nem a mieink, de éle
tünk fontos részel Gondolok itt szülé
ink, barátaink, munkatársaink segítő 
kezére. De nagyon is jól tudjuk, hogy 
nem csak ilyen kezek léteznek: hisz a 
kéz nem csak simogatni, szeretni és 
áldani tud, hanem a kéz az, ami tud 
durva és elutasító is lenni, hiszen na
gyon sokszor nem a szavakkal fejez
zük ki az elutasításunkat, hanem a 
kezünk mozdulatával. Egy kézmoz
dulat magában foglalhatja az elutasí
tást, az eltaszítást, a „nem szeret- 
lek”-gondolatunkat úgy, hogy köz
ben meg sem kell szólalnunk. Az iga
zán nagy baj az, hogy mostanában 
egyre gyakrabban találkozhatunk ' 
Uyen elutasító kezekkel. Azt kérdez
zük: -  Miért pont én segítsek? Azt 
hiszed, nekem nincs meg a magam 
baja? Ilyen és ehhez hasonló monda
tokkal próbáljuk meg magunkról el
hárítani a felelősséget, talán észre 
sem véve, hogy az ilyen mondatokkal 
milyen mélyre taszíthatjuk azt a tár
sunkat, aki hozzánk fordul. Mi, ha 
bajban vagyunk, elvárjuk azt, hogy 
mindenki észre vegye szorult helyze
tünket, és azt is elvárjuk, hogy min
dent félretéve rohanjon, hogy ne
künk segítsen. De ez már sajnos nem 
olyan természetes, ha nekünk kell se
gítenünk másokon. Pedig mi lenne, 
ha Isten is így viszonyulna hozzánk? 
Azt hiszem, csakhamar lázadnánk el
lene, pedig nagyon sokszor azt 
tesszük az Istennel, amit embertár
sainkkal. Pedig nagyon is figyelnünk

kellene arra, hogy ne csak akkor tud
junk imádkozni Istenhez, amikor baj
ban vagyunk. Az imáink ne csak ké
rdek legyenek, hanem hálaadóak is, 
úgy is mondhatnám, hogy az imádság 
az életünk fontos része kellene, hogy 
legyen, amikor is minden ügyünket 
Isten elé tudjuk vinni. Kéréseinket és 
hálaadásainkat egyaránt. Merjünk Is
tenre úgy tekinteni, mint akihez min
dig és minden ügyben fordulhatunk. 
De ahhoz az kell, hogy ne úgy néz
zünk az Istenre, mint félelmetes és 
haragtartó Úrra, hanem mint szerető 
és kegyelmes Atyánkra, aki műiden 
napon vár minket.

Vigyázzunk, hogy az Újévre való 
készülődésünk ne merüljön ki külső
ségekben. Ne csak arra gondoljunk, 
hogy milyen formában tehetnénk 
még emlékezetesebbé az Óév bú
csúztatását, és hogy mi minél vidá
mabban lépjünk az Újévbe. Merjünk

A kérdés, amely ezzel a mondattal 
kapcsolatban valószínűleg mindenki
ben felmerül, ro” 'en is az az ilyen. Ha 
pontosan után: ••.■zünk, természete
sen választ kapunk kérdésünkre, de 
most egy pillanatra talán tekintsünk 
el a bibliai kontextustól. Próbáljuk 
meg szabadon engedni a fantázián
kat, és az ilyen szó helyett különböző 
munkálkodási lehetőségeket elkép
zelni. Advent van. Készülünk a kará
csonyra. De mit is jelent ez? Lássuk 
ennek a gyakorlati oldalát: fárasztó 
bevásárlókörutakra indulunk, sü- 
tünk-főzünk, karácsonyfát cipelünk. 
És milyen gyakran bosszankodunk, 
amikor a boltban az orrunk elől vi
szik el a kakukkos órát, amit kedvenc 
nagynénikénknek már egy hónapja 
kinéztünk, vagy amikor nem úgy sike
rül a mákos bejgli, ahogyan szerettük 
volna, és sorolhatnánk még tovább 
mindennapos apró-cseprő gondjain
kat, amelyek ilyenkor a karácsony 
előtti időszakban talán még inkább 
jellemzőek, mert gyakrabban szem
besülünk velük. Ezek sajnos elenged
hetetlen „tartozékai” az ünnepet elő
készítő munkálatoknak. De a fiirte- 
len elérkező szenteste mindezt egy 
pillanat alatt feledteti velünk, és 
„boldog szolgákká” válunk, mert 
megérkezett a mi Urunk, Jézus 
Krisztus. Mi köze ennek a munká
hoz? Egészen biztosan nem tudnánk 
olyan mértékben örülni a megfelelő 
előkészületek nélkül. Noha mindez 
munkát és energiabefektetést igé
nyelt tőlünk, most úgy érezzük, nem 
volt hiábavaló, és sokszorosan meg
érte a fáradozás.

Eddig csak a karácsony előtti idő
szak külső, gyakorlati megjelenési 
formáiról beszéltem. Pedig a fő  hang
súlyt a saját belsőnk munkálására kell 
helyeznünk különösképpen ilyenkor 
ádventben. Az előző példa valójában 
csak szemléltetni akarta mindazt, 
ami ilyenkor az emberben belülről 
kell, hogy végbemenjen. Ahogy kül-

azokra is gondolni, akikről tudjuk, 
hogy ez az ünnep a számukra nem is 
olyan felhőtlen és könnyű, hiszen ta
lán olyan terheket hordoznak, ame
lyektől már szeretnének megszaba
dulni. Tálán ezekért az emberekért 
tehetünk mi is valamit, és itt nem 
kell eget rengető dolgokra gondol
nunk. Tálán már akkor is sokat segí
tünk, ha rájuk mosolygunk, ha van 
hozzájuk egypár kedves szavunk, ha 
imádságaikban hordozzuk őket.

Akkor, amikor készülünk lezárni 
valamit és egy újat kezdeni, ne fe
lejtsünk el hálát adni mindazokért a 
jókért, amelyeket az Istentől kap
tunk az elmúlt esztendőben. Azo
kért az emberekért, akik mellettünk 
voltak, fogták kezünket, vezettek, 
öleltek, és ha kellett, akkor dorgál
tak is. Emeljük fel kezünket, és mer
jünk hálát adni és arra kérni az Is
tent, hogy áldja meg életünket az 
előttünk álló évben is. Kérni, de úgy, 
hogy ne felejtsük el a Miatyánk har
madik kérését:

„...legyen meg a te akaratod... ”.
Jéckel Gábor

sőleg előkészülünk, úgy a szívünket is 
fel kell készíteni erre a jeles alkalom
ra. Ez sokszor nem könnyű feladat, 
mert az előbb említett külső készülő
dés sokszor éppen a belső rovására 
megy. A nagy rohanásban szinte ész
re sem vesszük az ünnep igazi jelen
tőségét. Ha azonban ezeket a külső 
munkálatokat összehangoljuk egy tevé
keny belső várakozással akkor lesz az 
ünnep igazi ünneppé számunkra.

Ha most a konkrét bibliai szöveg
környezetre is figyelünk, észreve
szünk egy másik, nagyon fontos üze
netet. Jézus a fent szereplő monda
tot akkor mondja, amikor tanítvá
nyait vigyázásra inti: „Legyetek ké
szen, mert abban az órában jön el az 
Emberfia, amikor nem is gondoljá
tok!” Péter kérdésére, hogy ezeket a 
példázatokat kinek mondja a Mes
ter, Jézus nem direkt módon vála
szol; „Ki tehát a hű és okos sáfár, akit 
az Úr szolgái fölé rendel hogy idejében 
kiadja élelmüket? Boldog az a, szolga, 
akit, amikor megérkezik az Úr, ilyen 
munkában talált!” Ebben a Szakasz
ban tehát a tanítványok fokozott fe
lelősségéről fllv^sháhrnkiarosly a 
mai olvasó számára már nemcsak a 
tanítványok, hanem a keresztyén 
ember felelősségét is jelenti, ahogy 
Pál apostol az első korinthusi levél 
negyedik fejezetének elején írja: 
„ Úgy tekintsen minket minden ember, 
mint Krisztus szolgáit és Isten tit
kainak sáfárait. Márpedig a sáfároktól 
elsősorban azt követelik, hogy minden 
tekintetben hűségesnek bizonyulja
n a k”

Ilyenkor ádventben legyen időnk és 
erőnk arra is, hogy elgondolkozzunk, 
ki az a Jézus Krisztus, aki megfog szü
letni akit évről évre befogadunk a szí
vünkbe, és akiről azt is tudjuk, hogy bi
zonyságot kell tennünk róla az embe
rek előtt. Ezért fokozott felelősséggel, 
„hűséges sáfárokként” kell járnunk a 
világban cselekvő hittel és szeretettel.

Szűcs Petra

CSELEKVŐ ADVENT
„Boldog az a szolga, akit, amikor megérkezik az Úr, 

ilyen munkában talál!”

(Lk 12,43)

Magyar istenes versek szavalóversenye Budafokon
A Budafoki Evangélikus Egyházközség helybeli, al

bertfalvai és kelenvölgyi iskolák tanulói számára 
nagyszabású szavalóversenyt rendezett október-no
vemberben. Két selejtező forduló után 21 diák vehe
tett részt a november 14-i döntőben három korcso
portban. A zsűri elnöki tisztét Bánffy György színmű
vész vállalta.

A benevezett tanulók között minden bizonnyal volt 
olyan, aki életében először járt templomban, evangé
likusban különösképpen. Nem csoda, hogy először 
kissé megilletődötten ültek a padokban, majd álltak 
az oltár lépcsőjén elhelyezett mikrofon elé, hogy szá
mot adjanak tehetségükről és felkészültségükről. Ter
mészetes, hogy mind a versenyzők, mind a kísérő szü
lők, nagyszülők, felkészítő tanárok megadták a hely
nek kijáró tiszteletet

A felkészítésre külön ki kell térnem: némelyik iskola 
nagyon komolyan vette a versenyt, házi előselejtezők 
után nevezték be legjobbjaikat, és minden segítséget 
megadtak a készüléshez.

A  gimnazisták mezőnyében néhány torokszorítóan 
előadott, mélyen átélt, a hivatásos szinthez közelálló 
színvonalú szavalatot hallottunk. De a kisebbeknél is 
sok őszinte pillanatnak voltunk tanúi; meg-megcsillan- 
tak az oroszlánkörmök. A  versválasztás volt néha hi
bás. Nem az életkornak megfelelő művel nehéz meg
birkózni: a verstudás lehet tökéletes, a hitelesség vi
szont elvész. A nagyok, túl a kamaszkoron, vagy ép
pen annak legmélyebb bugyraiban, már megérezték 
Ady vívódásait, zaklatottságát, Babits miszticizmusát, 
Rab Zsuzsa keserűségét.

A  döntő jobbnál jobb versmondásai külön, szinte 
azonos mélységű élményt jelentett minden résztvevő 
és a hallgatóság számára Bánffy György elemzése a 
hallottakról. Minden egyes produkciót külön elem

zett, és nem is mindig a legjobbakat a legmélyebben. 
Mindenkihez volt jó  szava, buzdított és irányt mutatott a 
továbbfejlődéshez.

Mindenki emléklapot kapott és szerény jutalom
csomagot. A három korcsoport első helyezettjei cso
magjának legszebb darabja szobrászművész egyedi, 
erre az alkalomra készített, egyik oldalán Luther-ró- 
zsát ábrázoló emlékplakettje volt. Szülők, vállalkozók 
és mindenekelőtt az önkormányzat biztosították az egy
házközség mellett a jutalmazás és a szerény megvendé- 
gelés lehetőségét.

Nagy jelentőségűnek tartjuk a szavalóverseny sike
res megrendezését. Számos, versek iránt érdeklődő 
tanuló a költészet olyan területével kezdett ismerked
ni, amivel eleddig talán nem is találkozott. De vonat
kozhat ez a kerületi iskolák néhány magyartanárára 
is. Fontosnak tartjuk még megemlíteni, hogy se a ne
vezésnek, se a versválasztásnak nem volt felekezeti 
megkötése.

Hogyan tovább? A z ötletadó és azt kivitelező Soly
már Gábor lelkész 2-3 év múlva szívesen újra megren
dezné a versenyt, s így a mostani indulók nagy része új
ra nevezhetne s bemutathatná, m it fejlődött, odafi
gyelt-e Bánffy György elemzésére, kedves szavaira. 
(Nagy kár, hogy aligha lehetne valakit találni, aki az 
első helyezetteket meghívja, vendégül lássa a tavaszi 
nagyszabású, „Az Úr érkezése” címmel évről évre 
Nyíregyházán megrendezett hasonló témájú vers
mondó versenyen.) De mindenképpen legyen ez a si
keres verseny példa, buzdítás arra, hogy más gyülekeze
tek is mozgassák meg saját ifjúságukat és környezetü
két. Ez is lehet magvetés, ez is különleges alkalom te
remtése. A  Lélek pedig ott és akkor munkálkodik, ahol 
0  akar.

Schulek Mátyás

Karácsonyi ünnepi m űsora

Decem ber 21-töl 28-lg de. 11 órakor 
(kivéve decem ber 24-én)

* Tőr évi 'Karácsonyi Tász torjáté/^
fordította: Eőry Attila 

Szereplők:

József ........................... ÚJLAKI KÁROLY
Mária................................ FORGÁCS SZILVIA
Gábriel arkangyal..........ANTAL ANSTTA
G a llu s .............................. VIZY GYÖRGY
S tic h .........................  . .  O. SZABÓ ISTVÁN
Wltok.................................MEDVE JÓZSEF
Crlspus ............................MEDGYESSY PÁL
Rufinus fogadós.............HORVÁTH FERENC
Servilus fo g a d ö s .......... VALKAY PÁL
Titus fogadós............... .. GALGÓCZY IMRE
C sillag én ek es............... GYURIN ZSOLT
í é n é s z ........................... HUZELLA PÉTER

Játékm ester UDVAROS BÉLA

Jegyek válthatók: 300 és  400 F i erekon a DUNA PALOTA 
jegypénztárában 9-20 ívig (T.:117-2754)

1851-ig nyúlik vissza annak ideje, hogy a régi történel
mi Magyarország nyugati határán, Pozsonytól félórányira 
egy kis faluban -  német neve Oberufer, magyar neve Fő- 
rév -  a parasztfiúk összegyűltek a Karácsonyt ünnepelni. 
Advent első hetétől egészen Karácsonyig játszották Jézus 
Krisztus születése történetét. A szájhagyományok alap
ján megmaradt szöveget az 1880-as években Karl Julius 
SCHROER rögzítette, rendezte, pallérozta; főiskolai ta
nítványa Rudolf STEINER pedig színszerűsítésében épí
tette tovább, a mai formájában.

Az első, nem népi előadást 1910-ben Berlinben tartot
ták; innen került tovább a svájci Domachba, a Steiner- 
építette Goetheanumba.

Főrévben eredetileg két misztériumjátékot adtak elő.

Először az első emberpár, Ádám-Éva teremtését, para
dicsombeli életét és bűnbeesését játszották el, utána a P- 
másikat pedig az emberiséget a bűneitől megváltó Messi
ás megszületése történetét. Mint a Lukács evangéliumá
ból megtudható, a születés éjszakáján a közelben pásztó- I 
rok legeltették a nyájukat, és az Angyal hívására Betle
hembe siettek, köszönteni a Gyermeket.

Ez utóbbit játssza el az EVANGÉLIUM SZÍNHÁZ 
társulata Szent Karácsony ünnepére.

Udvaros Béla

A Karácsonyi Pásztorjátékot december 22-én hétfőn, 
du. 3 órakor a Deák téri templomban is bemutatják.

Megalakult a Magyar Ökumenikus 
Nyugdy pénztár

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tknácsának 
egy, már meglevő nyugdíjpénztárhoz való csatlakozásá
val 1997. november 18-án létrejött a. Magyar Ökumeni
kus Nyugdíjpénztár.

Az Igazgatótanács munkájában dr. Bóna Zoltán, 
Merétey Sándor, Tóth-Szöllős Mihály és dr. Almási Mi
hály, a Felügyelőbizottság munkájában pedig Papp Gyu
la, Szemerei Zoltán és dr. Szabó Zoltán vesznek részt. A 
Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tknácsának el
nöksége mint a Nyugdíjpénztár tiszteletbeli elnöksége és 
tanácsadó testületé járul hozzá e tevékenységhez.

A magyarországi egyházak szolgálatának mindig ré
sze volt az a karitatív, diakóniai munka, mellyel a rászo
rultakról igyekezett gondoskodni. Az adományok gyűj
tése és elosztása, menhelyek, árvaházak, ispotályok 
fenntartása mellett hagyománya van az intézményes egy
házi biztosítási és nyugellátási tevékenységnek is. A Ma
gyarországi Egyházak Ökumenikus Tknácsa a társada
lombiztosítási törvénykezés új kihívásaival szembesülve 
és új lehetőségeivel élve ezt a hagyományt kívánja foly
tatni.

A Magyar Ökumenikus Nyugdíjpénztár konkrét cél
kitűzéseit és munkamódszerét a következő Közgyűlés 
határozza meg, melyre december 5-én kerül sor.
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Köszönjük, fiúk! Tanító- és tanárképzés tegnap és ma
Szép ajándékot kapott egyhá

zunk régi barátunk, Emst Dehlin- 
ger lelkész közvetítésével Bietig- 
heimből. Egy közel 100 m2 alapte
rületű alagsoros faházat.

Az ajándékozó új házat terve
zett helyére, és csupán azt kérte,

bontsuk le, szállítsuk el, kár lenne 
a jó állapotban lévő svéd típusú 
családi faházért, ha egyszerűen le
rombolnák.

A munka elvégzésére heten 
utaztunk ki októberben, az Opeltől 
erre az útra díjmentesen renaelke- 
zésünkre bocsátott kisbusszal a 
Stuttgart melletti szép régi kisvá
rosba. A Budapesttől közel 1000 
km-re fekvő helység környéke a 
905 és 950 közötti években sokat 
szenvedett a kalandozó magyarok

tól. A közeli Bad Wimpfent több
ször is kirabolták és lerombolták.

Mi hívásra mentünk, és gondo
san vigyáztunk arra, hogy a 
telekgerendási konferenciaköz
pontba kerülő ház a bontás és szál
lítás közben ne sérüljön. Műszaki 

rajzokat és fényké
peket is készítet
tünk, hogy meg
könnyítsük a ház 
felépítését.

Bizony kora reg
geltől késő estig 
folyt a munka, több
ször zuhogó esőben, 
kalapácsaink, fűré
szeink hangja mesz- 
sze elhallatszott a 
környéken. Vasár
nap viszont a né
metországi törvé
nyek szerint nem vé
gezhettünk semmi
féle munkát Isten 
tartsa meg a szoká
sukat! Jó volt meg
tapasztalni, mit je

lent, amikor átölel a csend. A csend
ből előlépő Ige is jobban hallható így.

Ezúton is köszönjük az ajándékot.
Köszönjük Dehlinger lelkész

testvérünknek, hogy a szétszedett, 
teherautókra rakott ház Magyar- 
országra szállításáról is gondosko
dott. Köszönjük a szerétéiből végzett 
kemény munkát Bolla Ákos, Csiz
madia Pál, Galgóczi András, Né
meth Árpád, Németh Zsolt és Özse 
Ferenc testvéreinknek.

Bolla Árpád

Október 15-16-án ünnepeltük a 
Tiszai Evangélikus Egyházkerület* 
által Nyíregyházán alapított „Nép
tanító Képezde” 150. évfordulóját. 
Ekkor emlékeztünk meg a Besse
nyei György Tanárképző Főiskolá
val közösen névadója születésének 
250. és az intézmény fennállásá
nak 35. évfordulójáról. Az ünnepi 
program október 15-én a Főisko
lán plenáris üléssel kezdődött, 
amelyen dr. Harmati Béla püspök 
mondott köszöntést. Ebben a pe
dagógus személyének fontosságá
ról, valamint az 1000 éves és a 150 
éves pedagógiai hagyományok őr
zésének és újrafogalmazásának 
szükségességéről beszélt. Bánszki 
István a Bessenyei Társaság elnö
keként mondott köszöntőjében rá
mutatott, hogy mennyi mindent 
tett p nagyszerű Társaság történe
tének közel 100 éve alatt a város 
kulturális életének felemelkedésé
ért. A délutáni szekcióülésen 
Orosz Gábor „A nyíregyházi taní
tóképzés kialakulása” címmel tar
tott előadást. Laborczi Géza „A re
formáció neveléstörténeti jelentő
sége” című előadásában arra vilá
gított rá, hogy milyen teológiai 
megfontolások állnak annak hátte
rében, hogy az evangélikus egyház 
mindig nagy gondot fordított az is
kolaügyre. Délután 5 órakor dr. 
Harmati Béla püspök leplezte le a 
volt Központi Elemi Iskolánk fa
lán elhelyezett emléktáblát, amely 
azt hirdeti, hogy a jelenlegi épület 
helyén kezdte meg munkáját 1847. 
október 31-én a „Néptanító Ké

pezde”. Fél hatkor a Nagytemp
lomban adtunk hálát a múlt máig 
fontos emlékeiért. Ezen püspöki 
igehirdetéssel, dr. Margócsy József 
nyugalmazott főigazgató a képzés 
történetéről szóló előadással, dr. 
Szabó Lajos Hittudományi Egye
temünk Gyakorlati Thnszékének 
vezetője a lelkészképzés mai hely
zetéről szóló beszámolóval szol
gált. Az ünnepi pillanatokat ének
karunk tette emlékezetessé. Más
nap a „Hit és nevelés” témakörben 
szépszámú főiskolai tanár és hall
gató érdeklődő jelenlétében töb
bek között a következő előadások 
hangoztak el: dr. Korzenszky Ri- 
chárd (bencés szerzetes, tihanyi ház
főnők): Emberképi és pedagógia, 
dr. Soltész János (a görög katolikus 
hittanárképzés vezetője): A  hit és a 
tudás kapcsolata, dr. Szabó Lajos: 
A  spiritualitás és az ezredforduló 
ketechézise, Bartha István: A Bib
lia helye a Nemzeti Alaptanterv
ben. Minden szempontból nagyon 
jó előadásokat hallhattunk. Teoló
gusok és oktatási szakemberek kö
zösen kerestük a múlt értékeit, a 
ma kihívásait és a jövendő nemze
dék képzésének feladatait. Sok 
olyan fórumra lenne szükség, ahol 
teológusok és más területek képvise
lői találkozhatnak, gondolatot cse
rélhetnek a szakterületek közös 
pontjait megkereshetik bogy a vá
lasztófalak omoljanak le. Holna
punk csak párbeszédben és együtt
gondolkodva lehetséges.

Laborczi Géza, 
a képzésért felelős lelkész

Az ádventi időszak az egyház 
énekein, liturgiáján és a prédikáci
ók alapigéjén keresztül Krisztus 
háromszoros jöveteléről szól: Első 
eljöveteléről, amikor „bételt az 
idő”, mint jászolban fekvő Gyer
m ekjött el. Naponkénti eljövetelé
ről a gyülekezetbe, ahogyan egy
szer Jeruzsálembe bevonult, mint 
a világ Megváltója. És utolsó 
visszajöveteléről, amikor „eljön 
ítélni élőket és holtakat”.

Énekünk arra a várakozásra 
akar elvezetni, amelyben az ember 
felismeri a maga szegénységét, és 
elfogadja az élet és üdvösség 
ajándékát. Két bibliai kép kapcso
lódik össze ebben az énekben: 
egyrészt a 24. Zsoltár ünnepi li
turgiája, másrészt a jeruzsálemi 
bevonulás Hozsannája. A  24. 
Zsoltár verseit liturgikus, válta
kozó éneklésben énekelték, mi
kor Dávid korában a szövetség lá
dáját ünnepi menetben Jeruzsá
lembe vitték. A  kapuk előtt a kí
sérő kórus magát a kaput kérte 
meg, hogy nagyobb legyen, mert

Jer, tárjunk 
ajtót...
(137. ének)

különben az Ú r dicsősége szét
robbantaná. Belül, a kapu mögött 
elhangzott a kérdés: „Ki az a di
cső Király (aki be akar jö n n i)”. A  
kórus kívülről felel: ,ÍAz erős és 
hatalmas Úr, aki hatalmas a harc
ban” (Zsoltár 24,7-8). A z erős Ki
rály bevonulásával összekapcsolja 
énekünk a szelídség és irgalmasság 
Királyának bevonulását. A z 0  
méltó fogadása énekünk legben
sőbb témája.

„Jer, tárjunk ajtót lelkesen! A  szí
vünk templommá legyen

És hintsük benne szét a hit Szép, 
élő pálmaágait!

És Jézus hozzánk is belép, Meg
osztja vélünk életét.

Légy áldva szüntelen, Kegyelmes 
Istenem!” (4. v.)

Georg Weissel, énekünk szerzője 
1590-ben született. 33 éves korá
ban königsbergi lelkész lett. Itt is 
halt meg mindössze 11 évi szolgá
lat után, fiatalon, 1635-ben. Éne
kének kinyomtatását már nem ér
te meg.

Gáncs Aladár

(Folytatás az 1. oldalról)

Egy gyermekéért jövő szülő így fogalmazott: A jö
vő egyháza. Egy gyermek pedig: Ugye nyáron csiná
lunk egy ilyeín'hétét is?! ' '

Miért írtam le mindezt? Azért mert ők még nem 
tudják szavakba foglalni úgy, amint érzik. Másrészt oly 
sokszor hallok pesszimista hangokat a jövőbe tekintve. 
Valóban, ha magunkra nézünk elkeseredhetünk de ha 
Krisztusra, akkor mindig van jövő és jövő egyháza.

Kívánjuk, a mi Krisztus-tapasztalásunk legyen sok 
szív számára lelki kovásszá!

Sándor Frigyes

„A K Ö ZÖ S Ö SSZEFO G Á S EREJE”
Nem mindennapi esemény színhelye volt szeptem

ber 28-án Galgagyörk kisközség. Hetven évvel ezelőtt 
az akkori uraság a Tahy kastély egyik helyiségét a ró
mai katolikus híveknek adományozta istentiszteleti 
célokra. Az évek során olyan állapotba került, hogy 
külső és belső tatarozását sürgősen el kellett végezni. 
Mivel a kisközség katolikus híveinek nagy része nyug
díjasokból és kiskeresetű emberekből áll, így önerő
ből lehetetlen lett volna az épület felújítása. A köz
ségben élő, nagyobb lélekszámú evangélikus hívek, 
látva a mi erőfeszítéseinket, önzetlenül, anyagi lehe
tőségeikhez mérten hozzájárultak adományaikkal -  
többen munkájukkal is -  kis kápolnánk felújításához. 
Segítségüket ezúttal is szeretnénk megköszönni. A 
hálaadó szentmisén vendégünk volt Pintér János 
evangélikus lelkész és hívei.

A  Jóisten áldása kísérje további életüket, és adja, 
hogy a jövőben is az Isten iránti szeretet tartson össze 
bennünket.

Adámi János 
gondnok

Jány Gusztáv altábornagy 
emlékére

Kol 1,13: Ő szabadított meg minket a sötétség hatal
mából, és ő  vitt át minket szeretett Fiának országába, 
akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata.

Akkor, 50 éve nem volt szabadulás a sötétség hatal
mából. 1947. november 26-án a földi ítélet három go
lyója hasított át a vitéz katona testén. Akkor nem ka
pott kegyelmet, de ő hitte, hogy mégis kegyelmet ka
pott. Nem a földi, hanem a mennyei ítélőbírótól.

Mert a siralomházban is vele volt Bibliája. Hiába 
volt az egykori Figyelő címlapján a megbilincselt kéz
zel katonák között távozó elítélt fényképe alatt a vas
kos, gúnyos felirat: NINCS KEGYELEM  a magyar 
nép gyilkosának, aki a Donnál nem kegyelmezett 
honvédeink százezreinek... A vesztőhelyre kísért el
ítélt'tudta: VAN KEGYELEM  az örök Bíró trónusa 
előtt.

Ebbe az isteni kegyelembe fogódzott a sötétség ha
talmának mind a háromszáz napján. A Katonai 
Ügyészségen is, a Gyűjtőfogházban is, a Markó utcai 
főtárgyaláson is, a Siralomházban is. Nem az előtte 
álló Majba Vilmos lelkész kondoleáló szavára, hanem 
a mögötte álló Krisztus biztató Igéjére figyelt. Mert 
amikor fivére megkérdezte, hogyan tud ilyen erős len
ni, így felelt: „Nem én vagyok erős, hanem A ki mögöt
tem áll, Krisztus!”

Ma, ötven év után már nem jeltelen sírban, hanem 
szüleivel együtt fekete obeliszk alatt pihen a Farkas
réten, a sötétség hatalmából megszabadított rabot Is
ten átvitte szeretett Fia országába. Oda, ahol van a mi 
váltságunk és bűneink bocsánata. Az ő váltsága is és 
az ő bűneinek bocsánata is.

Ma már ő is és az egykori Legfőbb Hadúr is a Leg
felsőbb Hadúr színe előtt áll. A Teremtő fájdalmas ar
ca látta teremtményeinek szörnyű pusztulását a Don- 
kanyarban. De látta és látja annak fájdalmas arcát is, 
aki mint katonai esküjéhez hű és magyar hazáját védő 
parancsnok önkéntes hazatérésével osztozni akart el
pusztult katonái sorsában.

Századunk nagy katonai vértanúja sírjánál ezért 
hajt ma fejet rokonsága, evangélikus egyháza és sok 
sebből vérző magyar hazája.

Dr. Fabiny Tibor 
(Elhangzott a Farkasréti temetőben 

1997. november 26-án.)

A Lepramisszió hírei
Szeptember közepén, gyönyörű 

verőfényben tartotta a Lepra
misszió munkatársainak szokásos 
évi csendesnapját az Alagi téri 
missziói központban. -  A 95 éves 
dr. Dobos Károly elnök nyitotta 
meg hálaadó szavakkal a progra
mot. Kiemelte, hogy igazi ökume
nikus munka a miénk, melyben 
Krisztus szeretete és az embertár
sak iránti könyörület a közös szol
gálat összetartó ereje.

Bencze Imréné igemagyarázatá
ban az apostolok példáját említet
te, akiket a Lélek kényszerített a 
szolgálatra. Ugyanez a Lélek hívta 
el és küldi a Lepramisszió önkén
teseit is -  mondotta. -  Rozgonyi 
Miklósné a Lepramisszió két nagy 
halottjáról emlékezett meg: Teréz 
anyáról és Diana hercegnőről. 
Mindketten igen sokat tettek a vi
lág legnyomorultabbjaiért: a leprá- 
sokért.

Szűcs András nyugdíjas tanító, a 
Misszió hűséges munkatársa 
Rédéről jár be rendszeresen Bu
dapestre, vállalva a hajnali 4 órás 
kelést és a késői hazatérést.

Czirbusz Endréné hálával szá
molt be az adakozók és adomá
nyok szaporodásáról. Csak az el

múlt évben 41 református, 16 
evangélikus, 17 baptista és 8 római 
katolikus gyülekezet kapcsolódott 
be a szolgálatba! Óriási fejlődés ez 
egy év alatt is! Az egyéni adakozók 
száma kétszázzal szaporodott. Új 
lehetőségek nyíltak a szolgálatra 
iskolákban, nyugdíjas klubokban, 
szociális otthonokban és világi in
tézményekben.

Pató László utazó munkatárs a 
lepramissziós szolgálat evangéli- 
záló szerepét emelte ki. Muzul
mán és buddhista országokban szi
gorúan tilos a keresztyén bizony
ságtétel. A gyógyító Lepramisszió 
előtt azonban nyitottak ezek az or
szágok is.

Balsay Bamabásné pénztáros az 
anyagi növekedésről adott számot. 
Missziónk bevétele januártól au
gusztusig 3 074 000 Ft volt. Ezért 
egyedül Istené a dicsőség! Nagyok 
a kiadások is. Csomagjaink feladá
si díja összesen közel 1 millió forint 
volt! Fáslikötéshez szükséges fona
lat 600 000 Ft értékben vásárol
tunk. 4000 dollárt küldtünk egy ni
gériai kórháznak. -  Isten csodája, 
ahogyan az egyre nehezebb gazda
sági helyzetben mégis egyre nő a 
Lepramisszióba érkező adomány!

Körömi Lászlóné raktárvezető 
számadása szerint 424 lepedőt, 
714 törülközőt, 5227 fáslit, 256 
réklit és 230 takarót küldött a 
Misszió a világ 35 leprakórházába. 
335 népi kézimunkát küldtünk 
nyugat-európai missziókhoz, hogy 
árukból gyógyszert tudjanak vásá
rolni.

Nagy János lelkipásztor, aki már 
számos oroszországi és romániai 
lepratelepet látogatott meg az 
évek során, legutóbbi rosztovi út
járól számolt be.

Dr. Erdélyi Dániel, aki mint első 
orvosküldöttünk dolgozott tíz he
tet az indiai Miraj leprakórházá
ban, vetítettképes előadással szol
gált. Reméljük, hogy a jövőben 
mind több lesz azon fiatal orvosok, 
ápolók száma, akik elhivatást érez
nek Magyarországon is külmissziói 
munkára.

Amikor e lap hasábjain is köszö
netét mondunk minden adakozó 
testvérnek, egyben buzdítjuk is 
mindnyájukat és újabbakat is 
Köröminé munkatársunk szavai
val: „Dőljünk neki a hit harcának 
és tegyünk jó t mindenekkel, amíg 
arra időt kapunk az Úrtól!”

Riskóné Fazekas M árta

Iskolások szolgálata a győri gyülekezetben
Egyházközségünk életében nagyon fontos esemény 

volt a reformáció 480. évfordulója. Ezen a napon 
szentelte fel D. Szebik Imre püspök első templomi ha
rangunkat. A gyülekezet örömét és hálaadását isko
lánk tanulóinak szolgálata is gazdagította. Közremű
ködött a gimnázium irodalmi színpada Nagyné Nánai 
Anikó  tanár vezetésével. A 4. osztályok ének- és zene
karát Marekné Stubán Beáta tanítónő vezényelte. Szó
lót énekelt Molnár Boglárka 4. b. osztályos tanuló. 
Váray Péter 8/TV. osztályos gimnáziumi tanuló Kodály 
Zoltán „Unser Vater im Himmelreich” című művét 
adta elő gordonkán, zongorán kísérte Várayné Szűcs 
Katalin tanár.

Iskolánk tanulói október 31-én csendesnapon vet
tek részt. Az igehirdetés szolgálatát Lacknem é Puskás

Sára lelkész végezte, Luther és a reformáció címmel 
Lackner Pál lelkész tartott előadást. Az énektanulást 
Módosné Hatvani Zsófia vezette. Az osztályok vetél
kedőit az osztályfőnökök irányították.

Tanulóink legközelebbi szolgálata karácsony ünne
pének elmélyítését segíti elő. Ezt szolgálja a már ha
gyományos .Adventi bazár” és a karácsonyi ruhavá
sár. A  gyerekek nemcsak elméletben, hanem a gya
korlatban is felkészülnek szeretteik megajándékozá
sára. Az alsó tagozatosok készülnek az iskola kará
csonyi ünnepélyére. Ez is hozzátartozik az örömszer
zéshez. Milyen jó lenne, ha gyermekek és szülők egy
aránt átéreznék karácsony örömhírét!

Pónya László 
igazgatóhelyettes

• •
A Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat 

wroclawi munkatársának helyszíni jelentése
M int azt már megszokhatták a Magyar Ökumenikus 

Szeretetszolgálat rendszeresen értesíti az egyházi lapok 
útján Önöket aktuális szolgálatairól. Jelenleg az egyik 
legfontosabb tevékenységünk a lengyelországi és csehor
szági árvízkárosultak körében végzett segítségnyújtásunk 

A z  egyre nagyobb méreteket öltő természeti ka
tasztrófát látva, 1997. július 15-én felhívással fordul
tunk a magyar lakossághoz, illetve adományozóink
hoz, melyben elsősorban pénzadományokat kértünk, 
hogy minél hamarabb és minél hatékonyabban tud
junk segíteni a bajba jutottakon. A  folyamatosan ér
kező pénzadományokból eddig már több mint 2 mil
lió forinttal járultunk hozzá az árvíz okozta károk 
helyreállításához.

Klocko környéki falvakban felújításra szoruló házak

Július 24-én a helyszínre küldtük egy a háborús, il
letve természeti katasztrófahelyzetek utáni újjáépí
tésben járatos munkatársunkat. A legsürgősebb fel
adatok elvégzéséhez magával vitte a térségbe a Szere
tetszolgálat félmillió forintos gyorssegélyét, amellyel 
5000 gyermek gyors evakuálásának költségeihez já
rultunk hozzá. Ezeket a gyerekeket Lengyelország 
más vidékein található ifjúsági táborokban helyezték 
el. A helyszíni tájékozódás során -  a kollégánk járt 
Wroetawban, Opoléban, Bielsko-Bialában és Klockó- 
ban -  remek munkakapcsolatot alakított ki a helyi 
egyházi, önkormányzati vezetőkkel, illetve a mentés
ben részt vevő szervezetek munkatársaival. Ennek 
köszönhetően helyi polgármesterek, lelkészek elkí
sérték munkatársunkat az árvíz által leginkább sújtott 
településekre.

A  helyszínen végzett kárfelmérés után döntés szü
letett arról, hogy három területen segít a Szeretet
szolgálat.

1. Gyermekek étkeztetése
Ustron városába 318 wroclawi és racibórzi gyere

ket kellett menekíteni a természeti katasztrófa követ
keztében. A Szeretetszolgálat ezeknek a nehéz hely
zetbe jutott gyerekeknek az étkeztetését finanszíroz
za.

2. Lakások kiszárítása
A Szeretetszolgálathoz beérkező pénzadományok 

mértéke lehetővé teszi, hogy részt vegyünk az ottho
nukból elköltözni kényszerült emberek hazatelepítésé
ben. Ezért nagy teljesítményű, hőlégbefúvó berendezé
seket vásárolunk, ami a házak gyors kiszárítását oldja 
meg. A Klocko környéki falvak vezetői megmutatták, 
hogyan rongálta meg a házakat a kiöntött folyó vize. 
Ha a természetes időjárásra hagynánk a kiszárítást, 
még a télen sem tudnának beköltözni a tulajdonosok.

3. Idősek otthonának felújítása
A  101 férőhelyes otthon súlyosan megrongálódott 

az árvíz alatt. Sajnos, a pincét teljesen, a földszinti he
lyiségeket pedig 60%-ban elöntötte a víz. Ezért a tel
jes elektromos rendszert, a bojlereket ki kell cserélni, 
fertőtleníteni kell az épület ivóvízhálózatát. A  föld
szinti helyiségeket -  például a mosókonyhát - ,  illetve 
a konyhai fémberendezéseket mentesíteni kell a gom
báktól és a kórokozóktól.

Csehország
A  Szeretetszolgálat Csehországban egy közösségi 

épület felújítását szeretné támogatni. Ennek elősegí
tése érdekében megállapodás született a Magyar 
Ökumenikus Szeretetszolgálat és a Slezská Diakonie 
-  Cseh Diakóniai Szolgálat -  között a Petrovice falu
ban egyházi kezelésben lévő időseket gondozó otthon 
felújításáról. Az első szakaszban a kétemeletes épület 
első szintjének lakhatóvá tételére kerül sor, hogy még 
a tél beállta előtt be tudjanak költözni a rászorulók.

A Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat segítség- 
nyújtását, amelyet adományozóinak köszönhetően 
igen sok helyen tudja végezni, folyamatos hála- és kö
szönetnyilvánítás kíséri lengyel és csehországi egyhá
zi, illetve helyi önkormányzati vezetők, valamint a 
kárt szenvedett lakosság részéről. Ezt a köszönetét 
továbbítjuk mi is kedves adományozóink felé.

Humanitárius programjainkat segítheti még az 
1997. évi jövedelemadója 1%-ával is. A kedvezmé
nyezett adószáma: 1 9 6 6 2 9 2 7 - 1 - 4  3, a kedvez
ményezett neve:

Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat.

A Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat az el
múlt évek hagyományának megfelelően az idén is 
Advent első vasárnapjával (1997. november 30.) 
meghirdeti Karácsonyi pénzadománygyűjtő kam
pányát.

Az adománygyűjtő kampány célja a Szeretet
szolgálat munkájának támogatása, különös te
kintettel a karácsonyra tervezett akcióira.

Rendszeres támogatóink a részletes kampány- 
felhívást közvetlenül is megkapják.

Szeretettel kérünk mindenkit, támogassák ado
mányaikkal a Szeretetszolgálat karitatív munká
ját, hogy közösen, megsokszorozott erővel segít
hessünk a rászorulókon!

Számlaszám: 10102093 -  30033003 -  00000000
VELÜNK EGY JOBB VILÁGÉRT!
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Építsetek utat a pusztában az Úrnak.' Az Úr jön  hata
lommal. Ézs 40,3-10

í k

I VASARNAP a  tévedéseket ki veheti észre? Titkos bű
nök miatt ne büntess meg. Zsolt 19,13 (lK or 6,11; Zsolt 
85,2-14; Mt 11,2-10; lK or 4,1-5; Lk 1,46-55). Uram! 

Rád vagyok teljesen utalva, a Te drága kijelentéseidre. 
Szavadra, Igédre, mint tükörre, mert abba nézve látha
tom meg tévedéseimet, titkos bűneimet. Bűneim, vét
keim és mulasztásaim miatt ne büntess meg. Kérlek, 
egyedül Tfe légy Ura teljesen az életemnek, hogy senki
nek és semminek ne legyen rajtad kívül beleszólása ab
ba. Ámen.

HÉTFŐ Miután elmentek tőlük az angyalok a menny
be, a pásztorok így szóltak egymáshoz: „Menjünk el 
egészen Betlehemig, és nézzük meg: hogyan is történt 
mindaz, amiről üzent nekünk az Úr.” Luk 2,15 (lSám 
17,37; Mt 11,11-15; Zak 8,1-3.14-23). Határozott kije
lentés, minden vita nélküli egyhangú megszólalás a 
pásztorok részéről. Minden gyanakvás nélkül elhangzó 
szavak ezek. Nem ellenőrzésről, vagy talán bizalmatlan
ságról van szó. Nem a hallottak hitelének kontrollálása, 
hanem látni indulnak. Látni mennek, hogy bizonyságot 
tudjanak tenni az Úr nagy tettéről. Arról, amiről üzent 
nekünk az Úr! Legyünk mi is Jézus Krisztus hiteles bi
zonyságtevői, miközben mi magunk is páratlan öröm
ben részesülünk és másoknak is örömet szerezhetünk 
vele.

KEDD És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent 
meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mond
ták. „Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön bé
kesség, és az emberekhez jóakarat.” Lk 2,13-14 (3Móz 
26,6; Mt 3,1-12; Zak 9,9-12). Az egyszerű pásztorokat 
övező dicsőség a mennyei seregek sokaságán keresztül 
egyedül a Szentháromság Istené, de valahogy az embert 
is részesíti ebben. Megszületett a Megváltó! Istenünk 
azt akaija, hogy ebbe a dicsőségbe a kegyelemre szoru
ló ember is belekapcsolódjon. Krisztus maga a békés-. 
ség. Békesség Istennel, embertársammal és saját ma
gammal.
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SZERDA Ne legyetek tehát olyan makacsok! Adjatok 

kezet az Úrnak, és jöjjetek el szentélyébe. 2Krón 30,8 
(ApCsel 3,1; Jel 3,1-6; Zak 11,4-17). Akik Istent szere
tik, azoknak minden javukra van. Egy újszövetségi Ige 
ószövetségi előképe. Itt a nagy alkalom. Páratlan lehe
tőség, a fogságban megmaradtak visszatalálhatnak Is
tenhez. Ha visszatérnek, megtérnek az Úrhoz, az még 
az elhurcoltak jövőjére is életújító hatással lehet. A kró
nikás figyelmeztetése és hívása ma is felkínált lehetőség 
mindenkinek a megtérésre.

CSÜTÖRTÖK Pál úja: A mi alkalmasságunk az Isten
től van. 2Kor 3,5 (Hós 14,6-10; Zak 12,9-13,1). Az al
kalmasság nem belülről fakad, kívülről: Istentől van. 
Nem egyéni kínlódás, próbálkozás, erőlködés, kudarc, 
vagy netán siker következménye. Isten ajándéka, az 
Ő adománya. Látni és érteni kell, hogy Tőle kapjuk. É l
nünk kell vele, nem a magunk hasznára kamatoztatva, 
hanem embertársaink javára. Isten dicsőségére.

PÉNTEK Mária ezt mondta: „Felkarolta szolgáját, Iz
raelt, hogy megemlékezzék irgalmáról, amint kijelen
tette atyáinknak. Ábrahámnak és az ő utódjának mind
örökké.” Lk 1,54—55 (lM óz 15,1; Mk 1,14-15; Mai 
1,6-14). Mária énekét az ősi latin egyházi hagyomány 
Magnificat-nak nevezi. Isten Szentjeikének megvilágo
sító ereje által válaszol az Ú r dicsőítésével Mária. M a
gasztalja az Urat, mert rátekintett szolgálóleánya meg
alázott voltára. A  különleges szolgálatra való kegyel
mes és páratlan kiválasztásáért dicsőíti Istent. Tudja: Is
ten nagy dolgokat fog véghezvinni életében. Beteljesíti, 
amit már atyáinknak egykor megígért.

SZOMBAT Nyisd meg ajkamat, Uram, és dicséretedet 
hirdeti szám. Zsolt 51,17 (Lk 5,25; Ezs 45,1-8; Mai 
2,17-3,5). Szívből jövő fohász az igaz, Isten előtti bűn
bánat után. Az újjáteremtett szív csodálatos megtapasz
talása, a szabadulás öröme a hálaadó istentiszteleten 
való aktív, tevékeny részvétellel. A  szabadítás hirdetése 
Isten dicsőségére történik. Te indítsd szólásra számat 
Uram és csak Téged dicsérlek nagy tetteidért!

Liptákné Gajdács Mária

Imádkozom

Egyszer egy megható történetet 
láttam filmen. Háború van. Meg
halt a szeretett nagymama. Papot 
nehéz hívni. Ott a család, tanakod
nak. Érzik, valamit kellene mon
dani, talán imádkozni. De ki és ho
gyan? A család legkisebbike el
mondta a Miatyánkot.

Mindannyiunk életében egyszer 
éljön az a pillanat, hogy imádkoz
nunk kell. Lelkünk fájdalmát bele 
kell mondanunk a csöndbe, ami
kor egyedül vagyunk. Kérdés, ho
gyan? Vagy tanultuk, vagy nem. 
Esetleg már automatikusan túl is 
imádkoztuk magunkat. Csak mor
moljuk az élettelen szavakat, bele
alszunk.

Az imádság létrája segít: hogyan 
imádkozzunk? Az imádság létrá
ján közelebb kerülünk Istenhez. 
Ahogyan megtanulunk járni, létra
fokot mászni, kezünkkel kapasz
kodni, úgy tanulunk meg imádkoz
ni is. A z imádság létráján minden 
egyes foknak neve van.

A z első létrafokot CSEND-nek 
nevezik. Az Istent csendben talá-

a m ik o r  im á d k o zo l, m e n j 
b e a  b e lső  szo b á b a .. .  ”
M t 6 ,5

lom meg. Az Isten is csak csend
ben tud megtalálni minket, mert a 
külső zajok elnyomják a hangját. 
„Csak Istennél csendesül el lelkem” 
-  fohászkodik a zsoltáros...

A második létrafok az ÖSSZE
KULCSOLT KÉZ. A megkapasz
kodásnak hatalmas ereje van. Mi
lyen jó érzés, ha a sötétben meg 
tudunk kapaszkodni. Erősebbé te
szi lépteinket. Az imádságnál 
mintha Istenbe kapaszkodnánk.

A harmadik fok neve a BECSU
KOTT SZEM. Gyermekek kérde
zik, miért kell becsukni a szemet 
imádság közben? Nem kell! Sza
bad. így jobban oda tudunk figyelni.

A  negyedik fokon az ATYA 
NEVEt találjuk. Most jön az a pil
lanat, amikor külső csendben, bel
ső csöndben, összekulcsolt kézzel, 
becsukott szemmel megszólítjuk 
Őt. A második „parancsolat” sza
badságában merjük segítségül hív
ni az Ő nevét. Várja Mennyei 
Atyánk gyermeki esedező szavain
kat. Néha ez is elég. Mennyei 
Atyánk, segíts!

így jutunk el az ötödik fokra, a 
KÉRÉS fokára. Jézus így biztat: 
„Kérjetek és adatik.” „Mert aki 
kér, mind kap.” Valahol olvastam: 
„Aki nem kér, nem is kap. Aki ke
veset kér, keveset is kap. Aki sokat 
kér, sokat kap.”

Nehéz fellépni a hatodik fokra, a 
HÁLAADÁS fokára. Sokan ki
hagyják ezt a fokot. Csorba a létra. 
Mennyei Atyánk nem azért ad, 
hogy hálaadással kifizessük. Nem 
cserekereskedelem az imádság. A 
hálaadás öröm a Mennyei Atyánk
nak, öröm nekünk.

A  létrának nemcsak fokai van
nak, hanem van két tartója is. Ez 
tartja össze a fokokat. Ébbe ka
paszkodunk. Ettől nem esik szét. 
Rá van írva „LEGYEN MEG A 
TE AKARATOD” Atyám. Ne
héz elfogadnunk, hogy úgy jó, 
ahogy Ő adja. Sokszor előbbre 
van a mi akaratunk. Nehéz le
mondani. Azután mindig az de
rül ki, sokkal jobb, ha O készíti 
az utunkat. Ez az út nem zsák
utca.

Az imádság mint lélegzetvétel 
van jelen az életünkben. A  léleg
zett levegő átjárja testünket. A z  
imádság felüdíti lelkünket. Lép
kedjünk fel az imádság létráján Jé
zus nevében!

Börönte Márta

„A hulló csillag lefutott az égen... ”
Temetőket, különösen a páhi te

metőt járva újra és újra eszembe 
jut ez az idézet. Özv. Pétermann 
Ádámné szül. Hoffmann Vilma ál
dott, 98 évre szabott élete, a Páhi 
Gyülekezetben és családjában vég
zett szolgálata végéhez közelítve 
szavalta:

„Ha úgy lehetne meghalni szépen, 
mint hulló csillag fu t le az égen, 
utána csóva, előtte semmi, 
hogy volt az égen észre se venni.

Ha úgy lehetne meghalni szépen, 
mint hómező a napsütötte réten, 
amott még fehér folt, emitt már 

semmi,
ha térdig ért is, tavasz fog lenni. 
Ezekkel a szép sorokkal ért vé

get a 95. születésnapján vele és ró
la készült újságcikk is, mára pedig 
ez a vágy beteljesült valóság szá
mára.

Hideg volt, amikor elbúcsúz
tunk itt e földön tőle, tavaszban 
hópelyhek hulltak, mintha azok is 
üzentek volna.

Sokan sokféleképpen álltak meg 
a koporsójánál, és gondolnak rá 
mind a mai napig. Attól függően, 
hogy mi mindent kaptak tőle, Vil
ma nénitől, a Tanító nénitől, aki 
egyben lelkészfeleség is volt. 
Mindez már a szívek titka.

Telnek a hónapok, évvé majd 
évekké növekednek, és megismer
hetővé lesz, hogy kiben milyen 
nyomok maradtak egy 98 éves élő 
példát látva. Az a legnagyobb kö
szönet neki és érte, ha a szeretett

édesanyja mellett megpihenő özv. 
Pétermann Adámné szül. Hoff
mann Vilma sírjára úgy tekintünk 
és gondolunk:

Meghalt szépen, „mint hulló 
csillag fut le az égen..,”, de mi ész
revettük, hogy ő volt. Majd az ol
vadó hóról is ő jut eszünkbe, mint

aki életével és azon túl is a TA
VASZT hirdeti.

A tavaszt hozó Jézus Krisztus, 
Akinek születése ünneplésére ké
szülünk -  az idén először özv. Péter
mann Ádámné szül. Hoffmann Vil
ma nélkül -, legyen vele és velünk!

Nagy Veronika

Üdüljön Sopronban, az Evangélikus Vendégházban!
2-4 ágyas, összkomfortos szobák.

1997. december 1-23-ig, valamint 1998. január 5-től március 
31-ig rendkívüli kedvezmény: szállásdy reggelivel csak bruttó 

1300,- Ft/fo/nap.
Szobát foglalni Kiéli Erzsébet vendégház-vezetőnél lehet 

Cím: 9400 Sopron, Zerge u. 26. Tel.: (99) 316-214.

KARÁCSONYI ENGEDMÉNYES KÖNYVVÁSÁR
1997. nov. 17-től 1997. dec. 20-ig 

(.A raink az 50% -os engedményt m ár tartalm azzák)
Dedinszky: A Biblia néprajza 62,- Nagy Gy.: Az egyház kincse 77,-
Elek: Győry Vilmos 185,- Piper-Bodrog: Betegágyon 55,-
Evangélikus templomok levelezőlap 25,- Plakát, úrvacsorái terítés 100,-
Grünvalszky K.: Ábrázolt Egyháztör Podmaniczky P.: Megszabadított élet 58,-
ténet 560,- Ray, J.: Jövevények és vándorok 74,-
Grünvalszky K.: Énekek éneke 40,- Scholz L.: Fények s felhők alatt 49,-
Gáncs A.: Akinek a szíve lángolt 34,- Scholz L.: Jézussal egy asztalnál 60,-
Görög T: Imakönyv 43,- Scholz L : Jót válj! 41,-
id. Harmati B.: Egészségünk és Szépfalusi I.: Ahogy Bécsben
üdvösségünk 25,- megindultam 784,-
id. Harmati B.: Vallásos költemények 132,- Terray: Izrael és az evangélium 51,-
Jer örvendjünk keresztyének 264,- Tbrray: Küldetésben 76,-
Hernád T: Kapernaum 185,- Vajta V: A szeretet keresztény
Klein, G: Fény az útvégén 190,- értelmezése 69,-
Krisztus tanúja Luther élete 52,- Vajta V: Hitből fakadó élet 86,-
Kutas: Egy emberélet 32,- Veöreös I.: A harmadik egyházi út 35,-
A könyvek kaphatók a Sajtóosztály Könyvesboltjában (1085 Bp., Üllői út 24.), illetve tele
fonon megrendelhetők: 117-5478,117-1108.

v A S A R  IS IA P  IC jiE w C
BOLDOG, AKI NEM BOTRÁNKOZIK MEG 
JÉZUSBAN
Mt 11,2-10

A történelmi ádvent nagy alakja 
Keresztelő János. Az evangéliu
mok azonban egyöntetűen hirde
tik, hogy Keresztelő Jánosnak nem 
önmagában, hanem csak Jézussal 
kapcsolatban van páratlan jelentő
sége. Ő a Messiás-Jézus érkezését 
hirdető utolsó próféta. Jézus érté- 

C kelése szerint még a prófétánál is 
nagyobb: „nem született meg 

* asszonytól nagyobb ember, mint Ke- 
, resztelőJános.”

És íme, maga az útkészítő is el
bizonytalanodhat. Másként ala
kultak a dolgok, mint . várta. 
Ugyanazt hirdette, mint Jézus:

> „Térjetek meg mert egészen közel 
van már a mennyek országa!” Csak 
másként értelmezték. Keresztelő 
János a börtönből másként látja a 
dolgokat. Gyötrő kérdései vannak 
küldetését illetően. Megérkezett a 
várva várt Messiás, de nem látja 
hatalmát: nem forgatja fejszéjét, 
nem rakja tűzre a gonoszokat, 
nem „politizál”, nem vezet felsza
badító harcot, hanem szelíden, 
mindenkit szeretve jár az emberek 
között, tanít, gyógyít és vigasztal.

Nem csoda hát, ha kérdez: „Te 
vagy-e az Eljövendő, vagy mást vár
junk?” Elbizonytalanodott, de nem 
fordult el Jézustól, hiszen Jézust 
kérdezi, tőle magától akar kétsé
geire feleletet kapni. -  Ez az első, 
amit meg kell tanulnunk Keresztelő 
Jánostól Jézust magát kérdezzük! 
Nem az a baj, hogy a különböző 
sorsfordulók, megpróbáltatások 
közepette kétkedni merészelünk, 
hanem az, hogy nem kérdezzük Jé
zust. Elszegényedő helyzetünkben, 
betegágyak mellett, a gyász veszte
ségében, hitünkért meggyalázva ne 
veszítsük el a kérdezésben rejlő re
ménységet: Hogy van ez Jézusom? 
Miért nem jössz szabadításoddal? 
Pedig úgy várlak!

Keresztelő János kérdését ne 
szégyelljük saját kérdésünkké ten
ni! Ne fojtsuk magunkba feltörni 
kívánkozó problémáinkat! Hitünk 
ismételten megerősítésre szorul, 
homályos látásunk megvilágosítás- 
ra. Kérdezzünk! Ne elégedjünk 
meg a tanult hit-tételekkel, örökölt 
válaszokkal. Gondoljunk utána, tu-

dakoltuk-e komolyan egyszer is 
életünkben, egészen személyesen, 
hogy ki nekem Jézus? Hatalmas le
hetőségünk: „Lehet Jézusban kétel
kedve mégis Jézushoz fordulni. ”

Jézus nem sértődik meg, amikor 
őszintén kérdezünk, nem veszi 
rossznéven értetlenségünket. Ke
resztelő János is választ kap, igaz, 
indirekt választ: „Mondjátok el Já
nosnak, amiket hallotok és láttok: 
vakok látnak és sánták járnak, lep- 
rások tisztulnak meg és süketek hal
lanak, halottak támadnak fel és sze
gényeknek hirdetetik az evangélium, 
és boldog aki nem botránkozik fnßg 
bennem.” Azaz, idézze fel János 
Ézsaiás próféta szavait az eljöven
dő Messiásról, fogadja el az üzene
tet, azután nézzen körül és ismerje 
fel Isten országa eljöttét, a Messiás 
jelenlétét. A döntést rábízza.

Jézus nekünk sem ad sokszor 
egyszerű „igen”, „nem” vagy előre 
megfogalmazott választ. De azt 
kéri, nézz körül! Ma is gyógyulnak 
csodásán emberek, az evangélium 
ma is hirdettetik -  az egész világon 
-  a szegényeknek. És szegény bű
nösök élete megtisztul, szegény 
szomorkodók szíve megvigasztaló
dik, és ... és ahova Jézus megérke
zett, ott ma is szabadító Király Ő. 
Jézus velünk van nyomorúságaink
ban is. Azokban sem vagyunk 
egyedül. Bízzunk segítségében!

Hitünk erősítésére hallgassuk 
azokat, akik ma találkoztak Jézus
sal. Olvassuk az evangéliumokat, 
amelyek tanúskodnak róla. Jézus 
az, aki már eljött, akire szüksé
günk van. Ő az, akiben hozzánk is 
megérkezik az Isten szabadítása, 
hß másképpen valósítja is meg re
ményeinket. Boldog az, aki nem 
botránkozik meg benne! Aki nem 
zárkózik el messiási igénye elől. A 
döntés ránk bízatott. Döntsünk a 
magát sokféle módon Messiásnak 
bizonyító Jézus mellett! Életünk 
ideig és örökkétartó boldogsága 
függ ettől.

Bárdossy Tibor

IMÁDKOZZUNK

Jézusom, hadd döntsék melletted 
minden élethelyzetemben. Amen.

December 21-én, vasárnap 
18 órakor

a Deák téri templomban 
J. S. BACH:

KARÁCSONYI ORATÓRIUM 
I-IU. kantáta.

A LUTHERANIA ÉNEKKART 
és a

MAGYAR SZIMFONIKUS 
ZENEKART 

KAMP SALAMON 
vezényli.

A belépés díjtalan.

MEGHÍVÓ
Szeretettel hívunk és várunk minden 

érdeklődőt -  pedagógusokat, egyete
mistákat, teológusokat különösképpen 
is -  az Evangélikus Értelmiségi Mű
hely legközelebbi alkalmára, amelyet 
1997. december 17-én 18.00-20.00 kö
zött tartunk a Deák téri Evangélikus 
Gimnázium dísztermében. Témánk:

TÚLÉLI-E A SZERETET 
A CSALÁDI FÖLDINDULÁSOKAT?

Előadó: dr. Pálhegyi Ferenc főisko
lai tanár.

Záró meditációval szolgál: Tamásy 
Tamás lelkész.

MEGJELENT
Veöreös Imre: Levél Kőbányára 

az evangélikus gyülekezetnek c. könyve.
A szerző 27 és 1/2 évig szolgált a 

pártállam idején a főváros nagy kiterje
désű, de szétszórt, kis létszámú gyüle
kezetében. A mű hű tükrét adja egyko
ri dokumentumokkal annak, miként 

róbált meg egy lelkész megküzdeni a 
özelmúlt feladataival. Ez teszi tanul

ságossá írását a Kőbányától távolabb 
élőknek is. Kapható a kőbányai lelké- 
szi hivatalban, az Evangélikus Mú
zeum támogatásával önköltségi áron 
400,- Ft-ért (1102 Bp., Kápolna u. 14. 
Tel.: 26-27-683). Továbbá az Üllői úti 
és Deák téri evangélikus könyvkeres
kedésekben (a bizományi százalékkal) 
560,- Ft-ért.

ALBERTIRSA
Az irsai gyülekezet november 23-i 

szeretetvendégségén Szabó Vilmos Bé
la paksi lelkész idézte fel az I. Orszá
gos Evangélikus Thlálkozó történetét, 
és szólaltatta meg üzenetét. Élmény
számba menő előadása után a mintegy 
100 résztvevő leghangosabb kérdése az 
volt, hogy mikor lesz a legközelebbi. -  
Reménységünk szerint legkésőbb 
2000-ben.

KARÁCSONYI AJÁNDÉK 
MEGJELENT 

Evangélikus Naptár 1998.
Ára: 280,- Ft.

Szalay Tamás: „Uram, igéd örökké 
megmarad.” (Zsolt 119,89) 

Ára: 360,- Ft.
Kapható a Sajtóosztályon

BUDAPEST-ZUGLÓ 
Agyülekezet és a Hittudományi 

Egyetem zenés áhítata december 11-én 
és 18-án csütörtökön este 6 órakor lesz 
a templomban.

BUDAPEST-KELENFÖLD 
A Bocskai út 10. sz. alatt, a gyüleke

zet tanácstermében „Új ég, új föld” 
címmel kiállítást rendeznek december 
7-28. között Olescher Tamás festmé
nyeiből. Megtekinthető: munkanapo
kon 10-13 óra között és a vasárnapi is
tentiszteletek idején.

KESZTHELY
A gyülekezet felújított templomá

nak újraszentelése december 14-én, va
sárnap de. 11 órakor lesz, D. dr. H ar
mati Béla püspök szolgálatával. Az is
tentiszteleten iktatják be az új presbi
tériumot is. Szeretettel várják az ér
deklődőket.

A Keresztyén Orvosok Magyaror
szági Társasága szeretettel vár minden 
érdeklődőt az 1997. dec. 13-án (szom
baton) 10 órakor kezdődő összejövete
lére a kelenföldi református gyüleke
zeti terembe (Bp. XI., Október hu
szonharmadika út 5.). Dr. Makó János, 
a Magyar Orvosi Kamara Etikai Bi
zottságának elnöke Tudás és erkölcs 
címmel tart előadást.

SZÜLETÉS
Babka László egyházasdengelegi lel

késznek és feleségének Szresen Ágnes
nek, 1997. november 12-én Eszter ne
vű második gyermekük született. „Az 
Úréi vagyunk” (Róm 14,9.)

A FÉBÉ B t teljes nyomdai szolgáltatásá
val várja a  megrendeléseket. A nagyon kor
szerű, jó minőségű, de gazdaságos digitális 
sokszorosítástól kezdve a legigényesebb kivi
telig sokféle nyomdai technikát tudunk kí
nálni szórólapok, körlevelek, különböző pél
dányszámú kiadványok, plakátok, füzetek és 
könyvek egyedi igény szerinti gyors elkészí
téséhez, kedvező áron.

A FÉBÉ első nyomdája 1938-ban kezdte 
meg működését az írott bizonyságtétel szol
gálatában!

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1997. december 14.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Hafenscher 
Károly; de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; 
de. 11. (úrv.) D. Szebik Imre; du. 6. Bozóky 
Éva; II., Modori u. 6. de. fél 10. Csizmazia 
Sándor; Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. 
de. fél 11. Rihay Szabolcs; Békásmegyer, m ., 
Víziorgona u. 1. de. fél 9. Thurnay Béla; 
Csillaghegy, ID., Mátyás kir. u. 31. de. 10. 
Donáth László; Óbudáéin., Dévai Bíró M. 
tér de. 10. Balicza Iván; Újpest, IV., Lebstück 
M. u. 36-38. de. 10. Blázy Lajos; V., Deák tér 
4. de. 9. (úrv.) if j. Cselovszky Ferenc; de. 11. 
(úrv.) Zászkaiiczky Péter; du. 5. szeretetven- 
dégség; VH., Városligeti fasor 17. de. 11. 
(úrv.) Szirmai Zoltán; du. 6. Nagy Zoltán; 
vm. Üllői út 24. de. fél 11. Kertész Géza; 
Vin., 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. Bolla Árpád; IX., Thaly Kál
mán u. 28. de. 11. dr. Rédey Pál; Kőbánya, 
X., Kápolna u. 14. de. fél 11. Bolla Árpád; 
X., Kerepesi út 69. de. 8. Tamásy Tamásné; 
Kelenföld, XL, Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) 
Rőzse István; de. 11. (úrv.) Rőzse István; du. 
6. Schulek Mátyás; XI., Németvölgyi út 138. 
de. 9. Schulek Mátyás; Budagyöngye, XII., 
Szilágyi E. fasor 24. de. 9. Kőháti Dóra; 
Budahegyvidék, XII., Ihrcsay V. u. 11. de. 9. 
(úrv. családi) Vári Krisztina; de. 11. (úrv.) 
Vári Krisztina; du. fél 7. dr. Széchey Béla; 
XIII., Kassák L. u. 22. de. 10. Marossy Atti
la; XIII., FVangepán u. 43. de. fél 9. Marossy 
Attila; XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Tá- 
másy Tamásné; XIV, Gyarmat u. 14. de. fél 
10. Ihmásy Ikmásné; Pestújhely, XV, Temp
lom tér de. 10. Sánta Anikó; Rákospalota, 
XV, Juhos u. 28 (Kistemplom) de. Í0. Ve- 
perdi Zoltán; Rákosszentmihály, XVI., Hő
sök tere II . 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, XVII., Péceli út 146. de. 9. 
(úrv.) Kósa László; Rákoskeresztúr, XVÜ., 
Pesti út 111. de. fél 11. Marschalkó Gyula; 
Rákosliget, XVH., Gőzön Gy. u. de. 11. Kósa 
László; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 
3. de. 10. Havasi Kálmán; Pestszentimre,
XVIII. , Rákóczi ú t 83. (ref. templom) de. há
romnegyed 8. Havasi Kálmán; Kispest,
XIX. , Templom tér 1. de. 10. Széli Bulcsú; 
du. 5. Győri János; 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.

ÁDVENT 3. VASÁRNAPJÁN a litur
gikus szín: lila. A délelőtti istentiszte
let oltári igéje: lK or 4,1-5; az igehirde
tés alapigéje: Mt 11,2-10. HETI ÉNE
KEK: 140,136.

„ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK!” 
címmel evangélikus félórát közvetít a 
Magyar Rádió a Kossuth adó hullám
hosszán december 15-én, hétfőn 13.30 
órakor. Előtte evangélikus korális- 
mertetés lesz 13.20-kor.

KARÁCSONYI EVANGÉLIKUS IS
TENTISZTELETET, Jküzvgtíj.a,. Ma
gyar Rádió a Kossuth adó hullám
hosszán december 25-én, karácsony 
ünnepén a Budapest-kelenföldi temp
lomból de. 10.05 órakor. Igét hirdet: 
Szeverényi János igazgató-lelkész.

Elérhetők vagyunk az Evangélikus Teoló
giai Akadémián (Bp. XIV, Rózsavölgyi köz 3. 
Tfel.: 363-64-51 vagy Piliscsabán (2081 József 
A. u. 7-9. Ibi.: 06-26-373-423, dr. Gadó Pál).

A debreceni székhelyű Dorcas alapítvány 
pályázatot hirdet titkárnői és ügyvezetői 
munkakör betöltésére. Olyan komoly ke
resztyének jelentkezését várjuk, akik jól be
szélnek angolul, számítógépes ismeretekkel 
és jó kapcsolatteremtő készséggel rendel
keznek. Jelentkezés: önéletrajzzal és lelkészi 
ajánlással 1997. dec. 30-ig. Cím: Dorcas Ala
pítvány, 4002 Debrecen, Pf. 146.

27 éves „Ádám” Krisztusban megváltott 
„Évát” keres házasság céljából. Jelige: „Ol
dalborda”. Levelek a Kiadóhivatalba.
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„Lelkünk sóvárogva 
várja az Urat, mert 
Őbenne örül a mi 

szívünk."

Zsolt 33,20.21

A TARTALOMBÓL —
LELKÉSZAVATÁS KOLOZSVÁRON

EGYHÁZAK NEMZETI FELELŐSSÉGE

HÁLÁS EMLÉKEZET

M e n je te k  E lé je  örvendezéssel!
Az ádventi ígéretek, az ádventi ítélet és az ádventi 

próba után ádvent negyedik vasárnapján felhangzik az 
örömteli felszólítás: Készítsétek az Úr útját, menjetek Elé 
örvendezéssel.

Várni valakit, akit nagyon szeretünk, jó dolog. Ké
szülni arra, hogy a szeretet személy nemsokára megér
kezik, az már önmagában is boldogság. Jézus jövetelére 
készülni még nagyobb boldogság. Annál is inkább, mert 
ő életünk pusztaságába jön. Nem szeretnék sötét képet 
festeni életünk minőségéről, de a realitás mégis az, hogy 
napról napra tapasztaljuk a környezetünk és magunk 
életében, hogy mennyire sivár és puszta. Hiányzik belő
le az öröm, a békesség, a megértés, a türelem, a szeretet. 
Ezt a belső tartalmat, a lélek gazdagságát nem tudja pó
tolni semmiféle külső, anyagi gazdagság. Váci Mihály, a 
költő, a Valami nincs sehol című versében így ír erről: 
„Jóllakhatsz jiilladásig a gyönyörökkel -  az életedből 
hiányzik valami. Hiába vágysz az emberi teljességre -  mert 
az emberből hiányzik valami. Hiába reménykedsz a meg
váltó Egészben -  mert az Egészből hiányzik valami. ”

Jézus azért jön, hogy ezt a hiányt betöltse, életünk, lel
künk pusztaságát zöldellő, virágzó mezővé formálja, hogy 
belső világunkat újjáteremtse. Advent negyedik vasárnap
ján ezért boldogan énekeljük: „Fényt, éltet hozva jő...”

De mit is jelent Jézus útját készíteni? Mi az, ami a mi 
dolgunk, mi az, amit Ő tőlünk vár? Énekeskönyvünk 
előbb idézett 140. sz. éneke így válaszol erre a kérdésre: 
„Mi néki gyűlölt utált, A zt m ind vessétek el I A  völgyből 
domb legyen, Hegycsúcs a mélybe szálljon, / Hogy útja ké
szen álljon, Ha Krisztus megjelen. ”

Saint Exupery Kis Hercegében a róka készül úgy a 
kis herceggel való találkozásra, hogy a „szívét ünneplőbe 
öltözteti". Ami bennünk az énnek, a hitetlenségnek, az 
elbizakodottságnak a magassága, annak kell alászállnia, 
és ami a bűnnek, a kétségbeesésnek, a szomorúságnak 
a mélysége, annak felemelkednie. így lesz minden, ami 
bennünk egyenetlen, egyenessé. így készül bennünk és 
körülöttünk az Úr útja.

A készülődés, a várakozás utolsó pillanatai a legiz
galmasabbak. Pályaudvarokon, repülőtereken sokszor 
lehet látni ezt a boldog, izgalmas várakozást. Már beér
kezett a vonat, már leszállt a repülőgép, jönnek az uta
sok... Aztán bekövetkezik a nagy pillanat, a találkozás. 
Ölelés, csókok, mosoly, örömkönnyek, boldogság.

Valami ilyesmi előtt állunk mi is, csak még nagyobb 
megrendülés, még nagyobb öröm, még nagyobb bol
dogság lesz Jézussal találkozni. Mindent leleplező, min
dent megbékítő, mindent megvigasztaló találkozás, ami 
után elcsitul minden fájdalom, felszáradnak a könnyek, 
begyógyulnak a sebek, és csak az öröm marad. Ez Jézus 
eljövetelének ígérete.

Mi hát az életünkben a legnagyobb, a legfontosabb? 
Az, hogy ehhez a Jézushoz térjünk, hogy elfogadjuk Őt 
Megváltó Urunkat, hogy menjünk elé örvendezéssel!

Balicza Iván

KEDVES ELŐFIZETŐINK ÉS 
OLVASÓINK!

Lapunk előfizetési díját a költségek növekedése 
miatt 1998. év elejétől sajnos emelnünk kell. Igye
keztünk a lehető legkisebb mértékben emelni, így 
az egyes szám ára: 48,- Ft lesz, az előfizetés egész 
évre 2500,- Ft. Természetesen továbbra is elfogad
juk, ha valaki negyed- vagy félévre fizet elő. (Ezért 
teszünk negyedévenként csekket a küldött lapba!) 
A megemelt árért Olvasóink az új kiadású 6 olda
las lapot kapják, bővebb tartalommal.

Előfizetési díjak külföldön:
Szomszédos országokba: 5.000,- Ft portóval 

együtt.
Egyéb európai országokba és a tengeren túlra:
70 DEM vagy 48 USD, portóval együtt.
Légipostával: 102 DEM vagy 70 USD.
Külföldi előfizetéseket befizethetik PERSO

NAL ORDER MONEY csekken: Evangélikus Élet 
Kiadóhivatala H-1085 Budapest, Üllői út 24.

vagy: átutalással Evangélikus Élet Szerkesztő
ség és Kiadóhivatal számlára. Számlaszám: OTP 
11708001-20204127

Kérjük olvasóinkat a lap terjesztésére, előfize
tők toborzására a megadott címünkre.

Kiadóhivatal

ígéretes éhség
Már-már elhalványul emlékezetünkben az a bő 

negyven évi pusztai vándorlás, amely úgy nyolc éve 
mögénk került. Soha ne feledjük! Ezt nem csekély 
mértékben jellemezte az az államilag irányított „elvo
nókúra”, amelynek jegyében minden vallási igényt 
visszaszorítottak, értelmetlennek bélyegeztek, s 
ugyanakkor körkörös fojtogató rendszerrel igyekez
tek az egyházakat lefogyasztani, megrontani, hűbé
ressé alázni, hogy azok hozzanak azért némi hasznot 
a pótvallásjellegű diktatúra konyhájára addig is, amíg 
történelmileg rövid idő alatt el nem halnak végleg. 
Mondhatni: be akarták deszkázni az eget.

Idővel azonban valahogy mintha elfogyott volna a 
„deszka”, sőt az üggyel-bajjal összeeszkábált égelzáró 
konstrukciók is kezdtek rogyadozni, rá az ideológiai 
ácsok és segédmunkásaik fejére. Tájkép csata után: a 
behemót Góliát vesztett, Dávid pedig kezdi észreven
ni, hogy további életútja is göröngyös. De még 
mennyire!

Mintha nem lett volna sejthető, hogy a gazdasági és 
lelki sivatagból nem lehet egyhamar oázis, a többszö
rös elnyomás megszűntével vérmes remények lobog
tak fel talán mindannyiunkban. Nem csoda ez, de: az 
első ádventkor, mind a Golgotáig, a Messiás szemé
lyéhez is igen erősen fűződtek politikai-nemzeti és ál
talános jóléti váradalmak, olyannyira, hogy például a 
nagy kenyércsoda után királlyá akarták kiáltani Jé
zust, ami elől ő egyszerűen eltűnt (Jn 6,15). Sokan 
azért fordítottak neki hátat, mert nem bizonyult ked
vük szerinti Megváltónak, aki végre jól szétüt a meg
szálló rómaiak között, népének nemzetközi karriert 
biztosít, s ehhez szinte mindent, mi szem-szájnak in
gere. Csakhogy ő istenien különbet hozott ajándékul,

hiszen jól tudta: az ember alapvető, óriási problémája 
nem a bőrén kívül, hanem azon belül van!

A világ kritikus pontja maga az ember, aki belera
gadt százarcú önzésébe, amelynek foglya, s ezért má
niákusan kívül akarja pótolni azt, ami belül hiányzik, 
csak neki meg ne kelljen változnia.

A karácsonyvárás bibliai értelemben egész lényünk 
áhítozása Isten ajándékára, „lelki szegényként éhezve 
és szomjazva” azt. Ez radikálisan azt jelenti: az Örök
kévalótól nem azt óhajtom karácsonyra, amit jól meg
gondolt vagy szeszélyes kívánságaim hőn diktálnának, 
hanem azt a mérhetetlenül magasabbrendűt, amit 
életem és rendeltetésem Ura ítél fontosnak számom
ra. Egészségesen ki kell ábrándulnunk még kegyes 
önmagunkból is ahhoz, hogy belénk áradhasson a for
máló megújulás. Szép a fenyőfa, a gyertyafény stb., de 
ha szívünk újjászületési sóvárgása hiányzik, akkor a 
leggazdagabb karácsony is koldusszegény.

Adventi éhség és szomj nélkül bedugott kulacsot tar
tunk a forrás alá. „Éhezőket látott el javakkal, és bővel- 
kedőket küldött el üres kézzel” (Lk 1,53), olvassuk Má
ria énekében, a „Magnificat”-ban. Az áhító üresség 
nyitott, befogadásra kész; lelkünk a születendő isteni 
gyermek jászola. Neki aztán bennünk kell növeked
nie, hogy minden képzeletet meghaladó, csodálatos 
programja valósuljon meg formálódásunkban épülé
sünkre s embertársaink üdvére. Ennek természetesen 
megvannak a szerves közösségi összefüggései, mégis 
teljesen egyénre szabott, hiszen senkiből sincs két pél
dány, és a világ Ura nem lehet olyan fantáziátlan, 
hogy minden emberét valami egyenruhás csokoládé
mikulássá préselné.

Nagy viszont a baj a „bővelkedőkkel”, akik nem ve

szik észre, mennyire koldusok az Isten előtt, azaz valójá
ban. Talán mindenük megvan -  kivéve életük rendel
tetésszerű értelmét. Lehet, hogy sokan irigylik őket, 
nem tudván, hogy bennük nem áhító, hanem ásító 
üresség honol -  gondosan elfüggönyözve, hogy maga 
a tulajdonos se láthasson bele. (Ezt a belvilágűrt kell 
aztán kitölteni valamivel: presztízsszimbólumokkal, 
felpumpált öntudattal, hatalommal, alkohollal stb.) 
Vannak viszont, akik vallási/kegyességi önérzetben 
„bővelkednek” fölöttébb, s így az Úristen mintagyere
keinek képzelik magukat; netalán annyira „megtér
tek”, hogy eszükbe sem jut: ebből a felfuvalkodottság- 
ból kellene sürgősen megtérniük, egyrészt mert a leg
fejlettebb farizeizmusból sem égi illat árad, másrészt 
mert így elzárják saját belső érlelődésük útját. Baj pe
dig, ha valaki „életlemezén” meghibásodik a barázda: 
folyton visszaugrik a tű, s ugyanazt a dallamtöredéket 
ismétli makacsul s idegesítően.

Ahogy keresztünket naponta föl kell vennünk, úgy 
kell megtalálnunk napról napra életünk Gazdájának 
számunkra kijelölt útját. (Hazánkra nézve is!) Üdvös, 
ha erre is éhesek és szomjasak vagyunk -  különben 
üres kézzel távozunk ádvent Urának asztalától.

„Koldusok vagyunk, ez az igazság” -  ez volt Luther 
utolsó léírt mondata. Assisi Ferenc pedig Megváltója 
derűs szívű koldusának tekintette magát. Egy küszködő 

’gyülekezeti vezetőt viszont így vigasztal a Jelenések köny- 
've (2, 9): „Tudok nyomorúságodról és szegénységedről, 
pedig gazdag vagy. ” Bár mindannyiunk élete lenne meg
győző párhuzamosa ennek a szegénylelkűségnek, éhség- 
nek-szomjnak, amelyhez Isten hatalmas ígéretei fűződ
nek.

Dr. Bodrog Miklós

A DÉLI EGYHÁZKERÜLET KÖZGYŰLÉSE
Bár ebben az évben csupán presbiteri üléseket keű 

tartani a törvény szerint, de a Déli Egyházkerületben 
közgyűlést is tartottak. Ennek oka az volt, hogy amikor 
1989-ben dr. Sólyom Jenői felügyelővé választották, ak
kor kijelentette, hogy tisztét a zsinat befejezéséig vállal
ja el. Ez év nyarán -  a zsinat befejeztével -  lemondott 
tisztéről adott ígérete szerint. Az egyházkerület presbi
tériuma elvégezte a törvény szerint a jelölést, a gyüleke
zetek határidőre beküldték szavazataikat, és a választás 
eredményeként a közgyűlésen jelentették be dr. Sólyom 
Jenő újraválasztását. Ezért kellett közgyűlést tartani, 
hogy újból hivatalba iktassák a kerület felügyelőjét.

A közgyűlésen elhangzott beszédében a felügyelő 
többek között ezeket mondta:

Hét és fél évvel ezelőtt, egyházkerületi felügyelői be
iktatásom alkalmán a Deák téri oltár előtt nagyon ve
gyes érzelmek töltöttek el, de valószínűleg így voltak ez
zel a jelenlévők is. A rendszerváltozás előtti néhány 
évet külföldön, kutatómunkával töltve el, alig ismerhet
tek a gyülekezeti presbitériumok, amikor a három jelölt 
közül választottak. A rám leadott szavazatok így tulaj
donképpen dr. Sólyom Jenő, volt teológiai tanár fiának 
szóltak elsősorban, a Magyar Tudományos Akadémia 
tagjának másodsorban, s legfeljebb harmadsorban a 
Deák téri gyülekezet presbiterének. Többek között már 
csak ezért is fontosnak éreztem, hogy a választást ne te
kintsem egy életre szólónak, hanem csak a zsinat végé
ig tartónak.

Most, az újraválasztás után, megint csak vegyes érzel
mekkel állok itt. A hét év alatt megismerhettek a gyüle
kezetek, a lelkészek. Talán nem szerénytelenség úgy 
éreznem, hogy a mostani választás már személyemnek 
szólt, annak az elismerését jelenti, amit az elmúlt évek
ben felügyelőként -  beleértve mindazt, ami hivatalból 
ezzel járt, például a zsinatban -  végeztem. (...)

Az egyházkerület szervezetével kapcsolatos új szabá
lyozás 2001-ig még nem lép érvénybe. Addig az egyházke
rületben az egyházkerületi felügyelő feladatai ugyanazok, 
mint eddig, országos szinten viszont hivatalból egyetlen 
testületnek sem tagja; sem a jövőre új, tört ciklust kezdő 
országos közgyűlésnek, sem az országos presbitériumnak, 
sem a jövő tavasszal összeülő zsinatnak. Csak találgatni le
het, hogy ebben az átmeneti időben az egyházkerületi fel
ügyelő eddig jogainak és feladatainak ilyen megkurtítása fe- 
ledékenységből vagy szándékosságból fakadt-e.

Igaz, hogy az egyházkerületi felügyelő feladatai eddig 
sem voltak bőre szabottak, s a tisztséget betöltő a maga 
habitusának megfelelően alakíthatta, hogy mit hogyan 
vállal föl. Az elmúlt időben úgy éreztem, hogy alkatom
nál, természetemnél fogva talán akkor tehetem a leg
többet, ha az egyházkerületben -  és azon túl is az egész 
Magyarországi Évangélikus Egyházban -  az összetarto
zás érzését, az egymás iránt érzett felelősséget próbá
lom munkálni. Ezt célozta az, amikor évenként, lehető
leg mindig egy kicsit más szempontok szerint, igyekez
tem az egyházkerület életének egy szeletét bemutatni. 
Ezt szeretném folytatni ugyanezzel a céllal a következő 
években is. (...)

Az elkövetkező három év mindenesetre az új rend tanu
lásának ideje lesz. Sokszor évek kellenek ahhoz, hogy meg
rögzült szokásainkat levessük. (...)

Látnunk kell azonban azt is, hogy ezt a tanulást nem 
tette könnyűvé a zsinat. Éppen az átmenet idejének sza

bályai nagyon vázlatosak, kidolgozatlanok maradtak, 
olyannyira, hogy emiatt rend helyett esetleg éppen ká
osz keletkezik. Rövid időn belül az új zsinatnak, mely 
maga már nem hivatkozhat a tanulóidőre, el kell végez
nie azt a tisztázó munkát is, mely egyértelművé teszi, 
hogy a több helyen egymásnak ellentmondó paragrafu
sok közül melyik marad érvényben. Az egyházkerületi 
közgyűlés és presbitérium feladatait illetően is van el
lentmondás a törvényben, de ez most még megkerülhe
tő azzal, hogy az egyházkerület szervezete három évig 
még úgysem az új törvény szerint működik. Közben fel 
kell hogy bukkanjanak azok a kérdések is, melyek nin
csenek vagy túl vannak szabályozva.

A z alig szabályozott területek közé tartozik az egyház 
háztartásának ügye is. Az elkövetkező években is az 
egyik, többször visszatérő kérdés lesz az, hogyan is él
nek anyagilag az egyházközségek. (...) Komolyabban 
kellene vennünk azt, hogy ha az anyagilag tehetősebb gyü
lekezetek nem segítik a rosszabb helyzetben lévőket, ha 
nem törekszünk az egyházközségek gazdasági autonómiá
ja helyébe egy, a keresztyén testvériségen és az összetarto
zás érzésén alapuló modellt kidolgozni, s a lelkészek szol
gálati terheit nem próbáljuk meg egyenletesebben szétosz
tani, akkor a Magyarországi Evangélikus Egyház egészé
nek igehirdető szolgálata lesz a vesztes.

D. dr. Harmati Béla püspök jelentését Melanchthon 
Fülöpre való emlékezéssel kezdte:

„Ebben az esztendőben Melanchthon Fülöpre emlé
kezünk, aki 500 éve született (1497. február 16.). Emlé
két október 30. óta szobor őrzi Teológiánk bejárata 
előtt. Iskoláinkat újraalapító egyházunk számára ma 
különösen is fontos, hogy Melanchthon személyén és 
működésén keresztül közelebbről is megismerjük a re
formációnak éppen a közoktatás, a tudományok és mű
vészetek szeretete iránt érzett elkötelezését. (...)

Kerek hét hónap gyülekezeti és közegyházi esemé
nyeiről kell számot adnom. Ezekből először is hadd 
emeljek ki három országos jelentőségűt: április 19-én 
Fóton a Mondák Intézet ötvenéves munkájára emlékez
tünk. Hosszú évtizedeken keresztül ez az intézmény 
volt az egyetlen, ahol kántorképzés, gyülekezeti munká
sok képzése folyt, de nagy szerep jutott Fótnak az ébre- 
dési mozgalom konferenciái színhelyeként is. Áldott le
gyen mindazok emléke, gondoljunk itt id. Gáncs Aladár
ra, id. Zászkaliczky Pálra és Kiss Jánosra elsősorban, aki
ken keresztül Urunk áldást adott egyházunknak.

Augusztus 23-24-én Pakson került sor az első Orszá
gos Egyházi Ihlálkozóra. (...)

Szeptember 6-án Aszódon felszenteltük gimnáziumunk 
új épületét. Egyházunknak ez volt a legutóbbi évtizedek
ben a legnagyobb beruházása, ha teljesen készen lesz, ak
kor 800 milliónyi nagyságrendű. (...)

A z egyes gyülekezeti eseményeket időrendben és 
csoportosítva sorolom. Új létesítményeket szenteltünk, il
letve renoválások után ünnepeltük a következő helyeken: 
Tótkomlós, április 3. új szeretetotthon; Csömör, április 
19. új gyülekezeti ház; Zalaegerszeg, június 4. 90 éves 
templom; Szarvas-Újtemplom, június 15.100 éves temp
lom; Domony, augusztus 20. új parókiaépület és gyüle
kezeti terem; Budapest-Rákospalota, szeptember 28. 
125 éves gyülekezet; Budapest-Rákosliget, október 4. 
templomrenoválás; Mezőberény II., október 5. 200 éves 
templom, renoválás; Surd, október 12. 200 éves temp

lom, renoválás; Nemespátró, október 12. gyülekezeti 
ház kialakítása; Szepetnek, október 12. új parókia és 
gyülekezeti ház; Soltvadkert, október 26.160 éves temp
lom megújítása; Kaskantyú, október 26. templomreno
válás; Budapest-Fasor, november 2. templomi színes ab
lakok helyreállítása; Ácsa, november 9. templomre
noválás...

Lelkészavatások: Budapest-Cinkota, június 5. 
Blatniczky János; Budapest-Deák tér, augusztus 16. Ara
di György, Beke Mátyás, Marossy Attila; Kecskemét: au
gusztus 16. Sánta Anikó, Skorka Katalin. Békéscsaba- 
Erzsébethely, szeptember 4. Kutyej Pál. Szekszárd, októ
ber 11. Szabados Regina. (...)

Tisztelt Presbitérium, tisztelt Közgyűlés! A  felsorolt 
események önmagukért beszélnek, és bizonyítják, hogy 

tgyülekezeteink, különböző szolgálati ágaink, ökumenikus 
kapcsolataink mennyire fejlődtek az elmúlt időszakban. 
Örvendetes, hogy nőtt az egyházban az önkéntes munkát 
vállalók és feladatot találók köre. A z a reményem, hogy 
egyházi életünk erőteljes fejlődése elsöpri azokat a kifogá
sokat, amelyek itt-ott még megtalálhatók, különösen az 
Ordass-Kör Keresztyén Igazság folyóiratában. A z Evangé
likus Élet november 2-án megjelent számában dr. 
Nánai László békéscsabai gimnáziumi igazgatónk olva
sói levélben közölte véleményét. Megjelent ugyanis egy 
felhívás a „kilátástalan” helyzetben levő magyar evan
gélikus egyházért a reformáció ünnepén történő imád
kozásról. így néz ki egy „kilátástalan ” helyzetben levő egy
ház, mint ahogyan az előzőkben láttuk? Ordass Lajos 
püspökünk nevének megcsúfolása mindez! Vajon miért 
nem tudnak az események sodrában ők is munkához lát
ni? ( ...)”

Szólnunk kell arról is, hogy adminisztratív vonalon 
újra nyolc egyházmegyéje van kerületünknek. Az 1996. 
évi kerületi és országos presbiteri határozatok és kéré
sek nyomán a zsinati törvényalkotás hozzájárult a Pest 
megyei Egyházmegye „Észak-Pest megyei Egyházme
gye” és „Dél-Pest megyei Egyházmegye” néven történő 
kettéválásához.

Jelentése további részében üdvözölte a püspök a két 
új egyházmegye már megválasztott elnökségét, Detre 
János esperest és dr. Roncz Béla egyházmegyei felügye
lőt az Észak-Pest megyei, és Koczor Tamás esperest és 
Bárdossy Tamás egyházmegyei felügyelőt, a Dél-Pest 
megyei Egyházmegye felügyelőjét.

Külön szólt az országos missziói lelkész, Gáncs Péter 
beiktatásáról, valamint a Budapest-Cinkotán megnyíló 
új Missziói Központról. Ez ugyan országos intézmény, 
de a Déli Egyházkerület területén működik. Új missziói 
lehetőségként említette a Pólus Centerben megnyitott 
ökumenikus egyházi központot, ahol könyvárusítás fo
lyik, valamint egyházi programokról és egyházi dolgok
ról tájékoztatást tudunk adni az érdeklődőknek.

Az új zsinati törvények végrehajtásának kérdését 
csak említette a jelentés, mert ezek a problémák az Or
szágos Presbitériumra és Közgyűlésre tartoznak.

Jelentését a püspök a heti igével fejezte be: „ Testvére
im, mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk a 
Krisztus ítélőszéke elé. ” (2Kor 5,10)

A két jelentés megtárgyalása során tudomásul vette a 
közgyűlés, hogy a kerület az új törvények értelmében 
nem küld tagokat a zsinatra. Néhány felmerült kérdés
re adott rövid válaszadás után az ülés véget ért.
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Csorba Győző _
D ecem ber

Minden jó, ha a vége jó,
Az év jó, mert jó a december,
e gazdag, ajándékozó
kedves hónap, szép ünnepekkel.
Karácsony-táji álmaink 
-  cifrábbakat nem lát a lélek. 
Fenyőfák díszes ágain 
angyalhaj, csengő, gyertyafények.

Ilyenkor még a tolvaj is 
föl-fölfüggeszti tán a szakmát, 
szelíd lesz a goromba is: 
előre emeli kalapját.

Most van a leghosszabbik éj, 
de most győz rajta épp a nappal. 
Ebben segít, nyilván ezért 
jön le a mennyből az angyal.
Most összegzünk: siker, kudarc... 
A mérleg mindegy, fő, hogy élünk. 
S a számvetés nem hátraarc, 
inkább hit, hogy följebbre lépünk.
December, télelő hava, 
a föld fagyott, a szív melegben.
Az év csúcsa az év java, 
ó víg, komoly, bundás december!

ÉLETKÉPEK RÓLUNK A próféták Ádventje
A szavak

Kedves Perlekedő Kisiskolások!
Nem tudom, olvassátok-e az Evangélikus Elet gyerme

keknek írt rovatát? Remélem, igen.
Egy uszoda öltözőjében -  miközben öltöztem -  úszás 

előtt egy percnyi bölcsességen gondolkoztam. Anthony 
de Mellótól származott a bölcsességet árasztó írás. Ez a 
bácsi nagyon bölcs, szeretetre méltó, jó humorú ember 
lehetett. Csak úgy áradt a bölcsesség a szavaiból.

Az egyik gondolata arról szólt, hogy csodálatos illata 
van a rózsának, és ezt szavakkal kifejezni nem lehet. Va
lóban szép virág a rózsa, a virágok királynője, kellemes il
lattal teremtette meg nekünk az Isten. Mégis, ez az illat 
leírhatatlan. Nincsenek szavak a rózsa illatára. Esetleg 
ennyi: kellemes.

Kedves Kislányok! Az uszodában, amiről Ti beszélget
tetek, egyáltalán nem volt kellemes, rózsaillatú. Alig 
kezdhettétek el az iskolába járást, talán írni, olvasni már 
tudtok. A beszédetekből inkább arra lehetett következ
tetni, hogy közelebb vagytok a tizenötödik életévhez, 
mintsem a héthez.

Veszekedtetek. Nem szép szavakat használtatok. Igaz, 
a veszekedéshez nincsenek szép szavak. Volt olyan szó, 
amit nem is értettem, de le sem merem írni, hogy az ég 
fennmaradjon a helyén, ahová az Isten helyezte.

Erős hangon, káromló szavakat használtatok, közben 
két méterről dobáltátok be a ruháitokat az öltözőszek
rénybe. Néha én is „elkanyarintom” magam, amikor té
len a busz nem vár meg, és tudom, hogy csak negyedóra 
múlva jön a következő. Ennyire cifrázni azért nem tu
dom. A gyerekekkel -  akiket tanítok -  kitaláltuk, hogy 
káromkodás helyett csak annyit mondunk: a zöldmanó
ba! A düh is elszáll, a levelek is a fán maradnak. Próbál
játok ki: a zöldmanóba!

Teremtő Atyánk biztosan ráncolta homlokát, mikor 
hallotta perpatvaros beszédeteket. A beszéd képességét 
nem azért adta. Úgy gondolta, hogy másra fogjuk hasz
nálni. Szívesen hallja imádságunkat, énekünket. Beszéd
del indul el a gondolkodás is.. Áldásra adta és nem átok
ra. Az áldó szó olyan, mint a kézbe fogott rózsa (tövis 
nélkül). Szép. Tartalmas. Keljemes. Örömet lehet vele. 
szerezni. Az átok szava olyán, mint a kézben tartott csa
lán. Csíp. Fájdalmas nyomot hagy. Sebet ejt. Fülrombo
ló.

Rózsa akarsz lenni vagy csalán? Erről beszélgessetek in
kább. Szépen beszélgetni, véleményt cserélni, azt lehet. Az 
rózsa.

Kedves Kislányok! így is fontosak vagytok az Istennek, 
és tanítani akar benneteket az áldó szóra.

Börönte Márti

Kedves Olvasó!

Ézsaiás így jövendöl a Messiás uralkodásáról:
„A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot 

lát. A halál árnyékának földjén lakókra világosság 
ragyog... Mert egy gyermek születik nekünk, fiú ada
tik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják 
nevezni:

Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, 
Békesség Fejedelme!”

Ézsiiiás 9,1.5

K edves Gyerekek!
Elérkezik hát a várva várt ünnepnap. Biztosan nagyon 

készülődtetek rá már hetek óta, és most én is szeretnék elő
ször is áldott szép karácsonyt kívánni mindnyájatoknak!

Természetesen egy kis játékra is invitállak titeket, ha 
időtök engedi és kedvetek van hozzá, tartsatok velem 
most is (természetesen ezzel a megfejtéssel is lehet hét- 
próbás pontot szerezni, tehát munkára fel!). Megfejtése
iteket január 7-ig adjátok postára. Szeretettel gondolok 
rátok: Timi néni (7054 Tengelic, Rákóczi u. 22.)

Biztosan tudjátok, mire emlékezünk karácsonykor, és 
azzal sem mondok nektek újat, hogy az első karácsony bi
zony nem egy szaloncukorral megrakott fenyőfa alatt zaj
lott. A ma élő szokások szép lassan, sok-sok év alatt ala
kultak ki. Eredetileg az ünnep lényegét szerették volna 
valószínűleg kézzelfoghatóbbá tenni. Vajon mit jelképez
het az örökzöld fenyő? A gyertyák? A karácsonyi csen
gettyűk? Az ajándékok? A csillag? Gondolkozzatok rajta 
és írjátok le, titeket mire emlékeztetnek ezek az ünnepi 
jelképek!

Még egy feladatot adnék nektek, de ezt csak a titoktar
tóknak. Biztosan ejgondolkodtatok már ti is azon, milyen 
nehéz.lehetett az Úr Jézusnak a hideg istállóban feküdni.' 
Bizony, Ő azért, hogy mi Istenhez tartozhassunk, sok ké
nyelmetlenséget vállalt szeretetből. Az jdei ka^ácsonypn 
ahelyett, hogy a tévé vagy a video előtt ülnél, próbálj meg 
te is egy kis kényelmetlenséget vállalni, és tedd szebbé 
valakinek az ünnepét azzal, hogy meglátogatod, hogy be
szélgetsz vele, hogy meghallgatod... Persze nektek bizto
san sokkal több ötlétetek lesz. És meglátjátok, megéri 
nem a magunk kényelmét keresni, hanem örömöt szerez
ni másoknak. A legszebb ajándék általában nem egy 
tárgy, hanem a figyelmünk, a szeretetünk, az odafigyelé
sünk. Még nekem sem kell elmesélned, hogyan oldottad 
meg ezt a „feladatot”, hanem csak az ÚR Jézusnak. A 
megfejtésed mellé csak annyit írj még, ha sikerült, hogy 
igen. Akkor én is veled együtt örülök majd.

Ha láttál vagy történt Veled valami hasonló -  és van 
kedved hozzá -  írd meg nekem!

Cím:
1165 Budapest 
Futórózsa u. 16. ■

A gyermekrovat készítőinek címe: 
Cselovszky Ferenc, 1052 Budapest, Deák tér 4.
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H ogyan le tt  m a g y a rrá  a 19 éves if jú , a k i m a g y a ru l sem tu d o tt
Két múzeum kiállítása József nádorról

Itália szülötte, gyermekkorát még a toscanai nagy- 
hercegségben töltötte, 19 éves volt, amikor az uralko
dó Magyarország helytartójává nevezte ki. Alig volt 
húszesztendős, amikor mint „nagy népszerűségnek 
örvendő főherceget” nádorrá választották a rendek. 
Ekkortájt kezdett tanulni magyarul -  németül, lati
nul, franciául gyermekkorától beszélt. Első tanító- 
mestere a költő-nyelvész Verseghy Ferenc, a jakobinus 
mozgalom résztvevője volt. Olyan szellemi nagyságok 
kora volt a magyarsággal ismerkedő nádor „munka
kezdete”, akik tudták, érezték, hogy csak a művelt 
társadalom lehet a nemzet felemelkedésének alapja. 
A fiatal nádor megértette, hogy a ráruházott nádori 
méltóság nem csupán közjogi cím: számos kötelesség
gel, joggal jár együtt. Hamarosan a nemzet szellemi ve
zetője lett, a magyar kultúra és a polgári átalakulás, ill. 
polgárosodás korszakának példamutató mecénása. Te
vékeny támogatója a közadakozásból létrejövő intéz
ményeknek -  Nemzeti Múzeum, Nemzeti Színház, 
Ludoviceum alapításának -, a tudomány, a művészet 
és nem utolsósorban a honi ipar támogatásának. A 
két kiállítás e kiemelkedő életpálya emlékeit idézi, 
mindkettő 1998 tavaszáig tekinthető meg.

A Nemzeti Múzeumban a nádori méltóságához kap
csolódó eseményeket, találkozásokat látjuk, a támo
gatásával felvirágzó intézmények képsorát. Felvillant
ja családi életét az alcsuti birtokon, melyet a Habs
burgok családi fészkévé alakított ki. A Budapesti Tör
téneti Múzeum a 150 éve elhunyt nádor emlékét „vá
rosszépítőként” idézi. Képek, tárgyak, épületdíszíté
sek, Hild József és Pollack Mihály épületei, a városré
szek kiépítése, a Margitsziget parkosítása, a kőbányai 
próbavasút, a Lánchíd építésének, Pest és Vác közöt
ti vasút ügyének felkarolása, együttműködése Széche
nyi Istvánnal. Iratok, dokumentumok, történelmi ér

tékek, emlékek sorával vezet a múltba, a sokszor pél
dát mutató múltba a „József nádor Pest-Budán” cím
mel rendezett tartalmas kiállítás. (Iskolásoknak jól 
egészíti ki a történelemórákat.) József nádor magyar 
volt, szíwel-lélekkel, gyermekeit is magyar szellemben 
neveltette, életvitelében is példát mutató, nem véletlen, 
hogy egész életútján a nemzet szeretete kísérte. „... kinek 
karján nemzetiségünk a kunyhóból fel a trónra emel
kedett, az ő, a nemzet Nádora volt!” -  ha kissé pate- 
tikusnak is hangzanak Kossuth szavai, ő a született 
magyar, tisztában volt elismerő szavainak jelentősé
gével, szobrát is az ő indítványára készítették el köz
adakozásból.

Sebeiken Pálma

CSELEKVŐ ÁDVENT
„Boldog az a szolga, akit, amikor megérkezik az úr, ilyen munkában talál!”

(Lk 12,43)

A kérdés, amely ezzel a mondat
tal kapcsolatban valószínűleg min
denkiben felmerül, milyen is az az 
ilyen. Ha pontosan utánanézünk, 
természetesen választ kapunk kér
désünkre, de most egy pillanatra 
talán tekintsünk el a bibliai kon
textustól. Próbáljuk meg szabadon 
engedni a fantáziánkat, és az ilyen 
szó helyett különböző munkálko- 
dási lehetőségeket elképzelni. Ad
vent van. Készülünk a karácsony
ra. De mit is jelent ez? Lássuk en
nek a gyakorlati oldalát: fárasztó 
bevásárlókörutakra indulunk, sü- 
tünk-főzünk, karácsonyfát cipe
lünk. És milyen gyakran bosszan
kodunk, amikor a boltban az or
runk elől viszik el a kakukkos órát, 
amit kedvenc nagynénikénknek 
már egy hónapja kinéztünk, vagy 
amikor nem úgy sikerül a mákos 
bejgli, ahogyan szerettük volna, és 
sorolhatnánk még tovább minden
napos apró-cseprő gondjainkat, 
amelyek ilyenkor a karácsony előt
ti időszakban talán még inkább jel
lemzőek, mert gyakrabban szem
besülünk velük. Ezek sajnos elen
gedhetetlen „tartozékai” az ünne
pet előkészítő munkálatoknak. De 
a hirtelen elérkező szenteste 
mindezt egy pillanat alatt feledteti 
velünk, és „boldog szolgákká” vá
lunk, mert megérkezett a mi 
Urunk, Jézus Krisztus. Mi köze 
ennek a munkához? Egészen biz
tosan nem tudnánk olyan mérték
ben örülni a megfelelő előkészüle
tek nélkül. Noha mindez munkát 
és energiabefektetést igényelt tő
lünk, most úgy érezzük, nem volt 
hiábavaló, és sokszorosan megérte 
a fáradozás.

Eddig csak a karácsony előtti 
időszak külső, gyakorlati megjele
nési formáiról beszéltem. Pedig a 
fő hangsúlyt a saját belsőnk mun- 
kálására kell helyeznünk -  külö
nösképpen ilyenkor ádventben. Az 
előző példa valójában csak szem
léltetni akarta mindazt, ami ilyen- 
kórház emberben belülről kell hogy 
végbemenjen. Ahogy külsőleg elő
készülünk, úgy a szívünket is fel 
kell készíteni erre a jeles alkalom
ra. Ez sokszor nem könnyű fel
adat, mert az előbb említett külső 
készülődés sokszor éppen a belső 
rovására megy. A nagy rohanás
ban szinte észre sem vesszük az 
ünnep igazi jelentőségét. Ha azon
ban ezeket a külső munkálatokat 
összehangoljuk egy tevékeny belső 
várakozással, akkor lesz az ünnep 
igazi ünneppé számunkra.

Ha most a konkrét bibliai szö
vegkörnyezetre is figyelünk, észre
veszünk egy másik, nagyon fontos 
üzenetet. Jézus a fent szereplő 
mondatot akkor mondja, amikor

tanítványait vigyázásra inti: „Le
gyetek készen, mert abban az órá
ban jön el az Emberfia, amikor nem 
is gondoljátok!” Péter kérdésére, 
hogy ezeket a példázatokat kinek 
mondja a Mester, Jézus nem di
rekt módon válaszol: „Ki tehát a hű 
és okos sáfár, akit az úr szolgái fölé 
rendel, hogy idejében kiadja élelmü
ket? Boldog az a szolga, akit, ami
kor megérkezik az úr, ilyen munká
ban talál!" Ebben a szakaszban te
hát a tanítványok fokozott felelős
ségéről olvashatunk, amely a mai 
olvasó számára már nemcsak a ta
nítványok, hanem a keresztyén 
ember felelősségét is jelenti, ahogy 
Pál apostol az első korinthusi levél

Vigyázó várakozás. -  Pszt! Maradj 
már csendben! Mindjárt észrevesz! O, 
még ez a szellő is ellenünk van, pont fe
lőlünk fúj. Ne zörögj azzal a fügelevél
lel! Most már úgyis mindegy! Kellett 
neked itt okoskodni! Már hallom a lép
teit. -  „Adóm, hói vagy?"... Igen, így is 
lehet. Várni az Istent rettegéssel, őrjítő 
félelemmel. Kígyó a szívünkben, a nya
kunk körül. S szorul a hurok. Menekvés 
nincs, csak büntetés. A tett felvállalása 
nincs, csak vádaskodás. Tapasztalat 
nincs, csak ígéret. De az ígéret az van. 
Isten adta. Remény, hogy egyszer jön 
valaki, aki mindent jóvá tehet. Mert az 
Isten még most is szeret.

Vigyázó várakozás. -  Hálásan kö
szönjük, az Isten fizesse meg! Újabb 
adomány. Egy kicsi a zsebbe, egy kicsi a 
pénztárba. A rabbinak úgysincs szüksé
ge rá, szegények meg mindig lesznek, 
hiszen ő mondta. Legalább én járjak 
jól. Felém lép Jézus. -  „Júdás, csókkal 
árulod el az Emberfiát?"... Igen, így is 
lehet. Várni az Istent elbizakodva, alat
tomosan. Gyűlölni és kihasználni a kö
rülöttünk élőket s az Istent. Az elsőt 
könnyű, de az a „szelíd szem”... „vádat 
is emel”. Sugara a lélekig hatol. Elbújni 
előle lehetetlen. Nincs más út, mint el
árulni, s a halálnak adni. De az ígéret az 
van. Isten adta. Remény, hogy feltá
madva velünk van Lelke által életünk 
minden napján a világ végezetéig. Mert 
az Isten még most is szeret.

Vigyázó várakozás. -  Tüdőm, hogy 
ma ide fog jönni a farizeushoz. Az 
asszonyok mondták reggel, hogy az 
meghívta őt ebédre. Bárcsak igazuk len
ne! Muszáj találkoznom vele. Más nem 
tudja ezt megérteni. Vettem kenetet is. 
Illatosat. De mit fognak szólni? Már be 
is lépett a házba.-„Megbocsáttattak a te 
bűneid. ”... Igen, így is lehet. Várni az Is
tent lelkíismeret-fúrdalástól gyötörten, 
tudva hogy ha O nem könyörül meg raj
tunk, akkor életünk üresebb és kilátás
talanabb egy szétdurrant lufinál is. Nél
küle Júdásokként, mindenkitől elhagy
va sodródhatunk örök vesztünk felé. De 
az ígéret az van. Isten adta. Mert úgy sze-

negyedik fejezetének elején írja: 
„ Úgy tekintsen minket minden em
ber, mint Krisztus szolgáit és Isten 
titkainak sáfárait. Márpedig a sáfá
roktól elsősorban azt követelik, hogy 
minden tekintetben hűségesnek bi
zonyuljanak. ”

Ilyenkor ádventben legyen 
időnk és erőnk arra is, hogy elgon
dolkozzunk, ki az a Jézus Krisztus, 
aki megszületik, akit befogadunk a 
szívünkbe, és akiről azt is tudjuk, 
hogy bizonyságot kell tennünk ró
la az emberek előtt. Ezért fokozott 
felelősséggel, „hűséges sáfárokként” 
kell járnunk a világban cselekvő hit
tel és szeretettel

Szűcs Petra

rette a világot, hogy egyszülött Fiát adta 
érte, hogy aki hisz Benne, el ne vesszen. 
Mert az Isten még most is szeret.

Vigyázó várakozás. így nevezhetjük 
azt a tekintetet is, amellyel Isten fordul 
felénk. Amellyel, mint jó szülő figyelte 
első talpraállásunkat, és kezébe kapasz
kodva tett első lépéseinket. Majd önál
ló és öntudatos sétáinkat, rohanásain
kat. Féltve kísérte kerülőútjainkat. In
tett, fenyített, de mindig ott volt. Meg
óvott botladozásaink közepette, és ke
zével kapott el a nagy eséseknél.

így nevezhetjük azt a tekintetet is, 
amelybe naponként bele kell néznünk. 
Amely újra és újra megkérdezi tőlünk, 
hogy tényleg azt tesszük-e, amivel meg
bízott minket, nem rejtegetjük-e a Tőle 
kapott ajándékokat, melyeket szét kel
lene osztanunk. -„Simon, Jóna fia, sze
retsz-e engem?”... Mert az Isten még 
most is szeret.

Vigyázó várakozás. Nem tudjuk sem 
a napot, sem az órát. Csak ígéretünk 
van, hogy visszatér. Hogy színről színre 
láthatjuk Őt. Hogy teljesül minden re
ménységünk.

Emlékezünk még a régi karácsonya
inkra? Amikor még kicsik voltunk, lel
kesek. Amikor még nem ajándékokért 
futkostunk, hogy fáradtan rogyjunk a 
díszes fenyőfa mellé. Hiszen nem volt 
pénzünk, hogy vásárolhattunk volna, 
vagy tehetségünk, hogy fabrikálhattunk 
volna valami nagyszerű dolgot. Apró 
koldusok voltunk. Reménykedtünk, 
hogy idén sem marad el a Karácsony. 
Kérdezgetve fürkésztük a felnőttek ar
cát, számoltuk, hogy hányat kell még 
aludni, hogy végre itt legyen. Már 24-én 
délelőtt ünneplőbe akartunk öltözni, 
hogy siettessük az estét. Segítettünk 
szüléinknek, hogy minden tökéletes le
gyen. Vigyáztunk és vártunk.

És eljött a Karácsony. És megszüle
tett a kis Jézus.

Tudod, hogy keresztyén életünk min
den napja olyan, mint december 24- 
ének délelőttje? Mert az Isten még 
most is szeret...

Nagy Szilvia

Vigyázó várakozás (Mt 25,13)
Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok!

A  k é t v ilá g h á b o rú  k ö zö tti „eg ykézésrő l”
-  hazai tájakon -

A 20-as évek elején az ún. „Pezenhoffer-hipotézis” moz
gatta meg az egyházközi helyzetet: azt bizonygatta, hogy 
az egykézés miatt a hazai protestantizmus a bűnbak; a 
földkérdés felett viszont könnyedén „átsiklott”.

Szalay Mihály népszerű formában ismertette az egyes 
vallásfelekezetek szaporodását, és a kedvezőtlen szapo
rodás okait. Kis Samu füzetében pontos statisztikai ada
tokkal igazolta az egyke-kérdés valódi eredőit. („Az egy
ke-kérdés mozaik-képekben.” Győr, 1935.).

Kiss Samu az egyke okait a következőkben látta: gazda
sági okok (gazdagság-szegénység), kényelemszeretet, női 
hiúság, valláserkölcsi vonatkozások; a kérdés megoldását 
pedig a következőkben: telepítés, az örökösödési törvény 
megváltoztatása, az egykés családok létminimum feletti 
vagyonának megfelelő hányadát az államkincstár javára 
biztosítani, ebből a sokgyermekes családok volnának segé
lyezendők, a falusi lakosság túl korai házasságának meg
akadályozása, a gyermeknevelés és taníttatás könnyítése, 
az alsófokú népoktatás teljes ingyenessé tétele, ingyenes 
segítségnyújtás, különösen a szülő anyáknak, jobban meg
szervezni és kiépíteni az anya és csecsemővédelmet... stb. 
Mindehhez a szerző szerint: megértés, akarat és pénz kell!

Elgondolkoztató, hogy eléggé reálisan vetette-e fel a 
megoldandó problémasorozatot, de az igazságosabb 
földosztás szükségességéig nem tudott eljutni, pedig -  jó 
érzékkel -  észrevette, hogy a „földkérdést” nem lehet ki
kapcsolni ebből az összefüggésből sem!

Kiss Samu néhány tragikus és szomorú esetet közölt 
Kákics református lelkipásztorától, az ismert néprajztu
dós Kiss Gézától. íme, egy idézet: „... egy hétéves fiúcska 
vakbélgyulladásban megbetegszik. Állapota súlyos. A 
genny már áttöri a hasfalat. Valósággal úgy kergetem 
őket a klinikára. De nekik betevőjük is alig van. Felelős
séget vállalok, hogy egy fillérbe sem fog kerülni. S kijön a 
számla, túl az ápolási díjakon, amiket havi 5 pengővel 
törleszt azóta -  100 P-ről. Az illető professzor könyörgé
semre -  nemes szívű ember -  elengedte. S, ha nem enge
di el a nyomorgó, 3 gyermekes apának? Újra itt a gyer
mektelen tömeg diadalittas bizonygatása: „Hát kell-e 
gyerök?” -  Folytassam tovább? ...”.

A hátteret -  meglehetősen reálisan -  vázolta fel Weis 
István:,,... az Országos Mezőgazdasági Kamara és a föld- 
mívelésügyi kormányzat kissé optimisztikus munkabér
kimutatásaival szemben azt állítjuk, hogy országos és évi 
átlagban a közepes munkás napszáma nem haladja meg a 
napi 3 pengőt. 180 munkanapot feltételezve és azt a ritka 
esetet tekintve, amikor ennyi munkanapon valóban mun
kára talált is, ez az összesen csak 540 pengőt ad, amely
nek legalább egyötöde, de többnyire egyharmada elmegy 
az egészségtelen lakásra; jelentékeny hányadot igényel a 
munkavállaló ruházkodása még akkor is, ha használt ru
hákat vesz, ami a legtöbb esetben megtörténik, minthogy 
a mezőgazdasági munkások nagyrésze teljesen lerongyo
lódott. A családfő és a tagok élelmezésére alig marad va
lami; az anyának és a serdülő gyerekeknek is munkát kell 
vállalniok, hogy ezt valahogyan előteremtsék, azonban 
ritkaság az, hogy egy családból egynél több munkát is 
kapjon...”. („A magyar falu” Bp„ 1931. 37. old.)

Áz egyházi lapok gyenge hangon és bátortalanul kezel
ték az egyke-kérdést; csak egy-egy rövid hírközlés erejéig 
mutatták érdeklődésüket: „... Varga Lukács kapuvári la
kosnak 22 gyermeke van...” (Harangszó, 1930. jan. 19-23. 
old.), „... országos szülészeti kormánybiztosságot és szü
lészeti kerületeket állít fel a kormány...” (Harangszó, 
1930. apr. 6-110. old.).

Ilyen háttérrel, és ilyen reagálások mellett, falvainkban 
csendben és „zsinórban”, tovább tartott az „angyalcsiná
lás”, profi bába-, és amatőr vajákosasszonyok asszisztálá- 
sával!

A szegény embert (+  egyházat, nemzetet!...) „még az 
ág is húzta”! A különböző közösségeken -  a kivándorlás 
mellett! -  különösen az egykézés volt a „nagy érvágás”: a 
kivándoroltak mellett a meg nem születettek sokasága! 
Az eredmény: több, közepes méretű gyülekezetünk „tör
pegyülekezetté”, több, egykor virágzó, falusi iskolánk 
„törpeiskolává” zsugorodása volt. Ezeket a szomorú kö
vetkezményünket még jelenünkben, évtizedek elmúltával 
is, erősen érezzük!...

Nehezen gyógyulnak a múlt sebei!...
B. B.



Lelkeszavatás Kolozsváron

Balról jo b b ra : O rb án  A ttila , Sim on László, K erekes C saba

1997. november 26. szerda, ezen 
a napon, az új egyházi esztendő el
ső napján nemcsak az Advent kez
dődött el mindannyiunk számára, 
hanem három erdélyi magyar 
evangélikus fiatalember életében a 
hivatalos egyházi szolgálatra indí
tás dátuma is ez. A teológiai tanul
mányok befejeztével lelkészavatás 
volt a kolozsvári evangélikus 
templomban. A Romániai Zsinat
presbiteri Ágostai Hitvallású 
Evangélikus Egyház létszámára te
kintve Isten csodálatos ajándéka 
számunkra, hogy K erekes C saba 
krizbai, O rb án  A ttila apácai és Si
mon László csernátfalusi, teoló
giát végzett fiatalok, gyülekezeti 
szolgálatba állnak.

Kerekes Csaba a szülőföldjétől 
távol, Budapesten végezte tanul
mányait, s eközben a budahegy- 
vidéki gyülekezetben is sokat szol
gált. Féléven át Szolnokon az ige
hirdetés szolgálatát is ellátta. Le
hetősége lett volna Magyarorszá
gon maradni, de már a teológiát is 
az Erdélyben való szolgálat szán
dékával kezdte el, s végig kitartott 
emellett, fel sem merült benne 
más lehetőség, így a halmágyi gyü

lekezetben kezdi el szolgálatát az 
„övéi között”.

Orbán Attila tanulmányait Ko
lozsváron végezte, és a simonyi- 
falusi gyülekezetben fog szolgálni.

Simon László Kolozsváron vég
zett, közben két évet Budapesten 
töltött . ösztöndíjasként. Ittléte 
alatt bekapcsolódott feleségével -  
Nagy Ilonával -  együtt a MEVISZ 
munkájába. Közös szolgálatukat

az apácai gyülekezetben folytatják, 
illetve kezdik el.

A lelkészavatási szertartást Mó
zes Á rpád  püspök végezte, aki az 
igehirdetésben a 2Tim 1,14. alap
ján a megőrzendő drága kincshez 
sorolta a magyar nyelvet is, felhív
ta a figyelmet az evangélium ma
gyarul való hirdetésének megtartó 
erejére az erdélyi gyülekezetek
ben. A fiatal lelkészek szívére he

lyezte, hogy nemcsak egyszerűen 
lelkészi, hanem magyar evangéli
kus lelkészi szolgálatba állnak egy 
rendkívül nehéz történelmi hely
zetben.

Az úrvacsoravételt követően fo
gadásra került sor, ahol köszönté
sek hangzottak el, többek között 
Zászkaliczky P ál, a Teológus Ott
hon igazgatója buzdította további 
helytállásra Kerekes Csabát, hogy 
ugyanolyan hittel és lelkesedéssel 
szolgáljon szülőföldjén, mint aho
gyan azt a tanulmányai során tette. 
A budahegyvidéki gyülekezet ne
vében K erekes T itusz  és C som áné 
Forgács Em m a köszönték meg 
Kerekes Csaba áldott szolgálatát. 
A teológus hallgatók egy kisebb 
csoportja két mikrobusszal utazott 
erre az alkalomra, hogy együtt 
tudjanak osztozni a diáktárs, a ba
rát szolgálatra indulásának örömé
ben.

Mindhárom fiatal lelkésztestvé
rünk szolgálatára és életére kérjük 
Isten áldását. Hordozzuk őket 
imádságos szeretetben!

L ábossá  P é te r  M ihály  
IV. évf. teol. h a llga tó

Középkori latin -ném ei ének. I logyun 
alakult ki ez a  kétnyelvű, „kevert” költé
szet? A  középkorban a gyülekezet ének
lése az istentiszteleten há tté rbe  szorult, 
illetve megszűnt. D e a  nép énekelni 
akart, éspedig az anyanyelvén. A papság 
azonban ragaszkodott a latin nyelvű 
énekléshez. Ebben az időben születtek 
m eg kom promisszum  gyanánt olyan 
énekek, amelyek latinul kezdődnek a 
papság kedvéért, majd anyanyelven foly
tatódnak, hogy a  gyülekezet értse  a szö
veget. Latin és ném et sorok váltakoznak 
egymással.

É nekünk szövegében három , a 14. 
századból való, eredetileg  latin szöveg 
van összedolgozva. Ezzel m agyarázható, 
hogy rendszeresebb gondolati felépítés 
nincs benne. D e ezt a  szabálytalanságot 
éppen  a  túláradó öröm kifejezéseként kell 
elkönyvelni. Az ének igen alkalmas vál
takozó éneklésre, m égpedig soronkénti 
váltakozás form ájában.

Igen érdekes Praetorius leírása arról,

Kit sok boldog 
pásztor dicsért... 
(152. ének)

hogy m iként kell elénekelni ezt az éne
ket. A  négy so rt négy külön kórus ének
li vagy négy gyerm ek a  tem plom  külön
böző helyein... Persze a  mai lehetősége
ink mások, de  mi is felfrissíthetjük kará
csonyi éneklésünket -  m ég a  kisebb gyü
lekezeteinkben is —, ha  kipróbáljuk ezt a 
váltakozó éneklést.

Például, első sor: férfiak, m ásodik 
sor: asszonyok, harm adik sor: gyerm e
kek, a negyedik sor: valam ennyien 
együtt. Gyönyörű evangélikus korálja
ink új szépségben ragyognak egy ilyen 
eléneklés esetén. Persze ezt a  váltakozó 
éneklést a  többi énekeinknél is alkal
mazni lehet.

A  váltakozó éneklés nem csak zenei
leg ad öröm öt és friss élm ényt, de  előse
gíti azt is, hogy a gyülekezet a szövege
ket feszültebb figyelemmel kísérje. Ahol 
nincs énekkar, o tt esetleg ez a  váltakozó 
éneklés teheti ünnepélyesebbé karácsonyi 
istentiszteletünket.

Gáncs A ladár

Egyházak nemzeti felelőssége
A Magyarok Világszövetség

ének Fővárosi Szervezete ezzel a 
címmel szervezett egésznapos 
konferenciát. A konferencián a 
nemzeti gondolatot az ökumeni
kus gondolattal igyekeztek össze
kapcsolni az egyházi és világi elő
adók." A társadalmi, közszolgálati 
célok megvalósításának széles ská
lája szerepelt az előadásokban.

Katolikus és református elő
adók között egyházunkat D. Szebik

Imre püspök és a külföldi magyar
ság nevében Pátkay Róbert londoni 
püspök képviselte.

Szebik Imre püspök a keresztyén 
család rehabilitálásáról beszélt. A 
témát széles dimenzióban nyitotta 
ki, szólt a párválasztásról, a szex 
kérdésének házasság előtti és a há
zasságban való szerepéről. Számos 
kérdésben adott útmutatást a gyer
mekvállalás, az abortusz és a gyer
mekekért, fiatalokért való felelősség,

az ökumenikus összefogás erősítésé
ért.

Pátkay Róbert előadása is 
együttműködésre szólított az össz- 
magyarság és a szórványmagyarság 
érdekében. A magyar történelmi 
egyházaknak a magyarsággal kap
csolatos meghatározó szerepét ab
ban látta meg, hogy önálló nem
zetté, szervezett állammá akkor 
lett a magyar nép, amikor keresz
tyénné vált.

Ötvenéves házassági évforduló gyülekezet színe előtt
Rendkívül ritka, egyedülálló ese

ményre került sor Pusztaszent- 
lászlón 1997. november 9-én. 50 év
vel ezelőtt kettős esküvőt tartottak a 
kis zalai faluban. Két testvér állt há
zastársával az Úr oltára előtt, hogy 
egymásnak örök hűséget fogadva, 
kéz a kézben elinduljanak. Istennek 
legyen hála, napra pontosan 50 év 
múlva, ha bottal is, nehézkesen, de 
ők négyen népes családjukkal fel
mentek a „hegyre”, a templomba, 
hogy az Úr színe előtt köszönjék 
meg gyermekeiket, unokáikat, déd
unokáikat, az elmúlt 50 év minden 
gondját és örömét. Balogh András 
lelkész a zsúfolt templomban megál
dotta Koltai László volt gondnok és 
Takács Klára, valamint Bognár Ist
ván presbiter és Koltai Mária házas
ságát. Két unoka, Jandó Hajnalka és

Marton Veronika verssel kedveske
dett a könnyekig meghatott, s az 
„aranylakodalom” szervezésébe be 
nem avatott négy ünnepeknek.

■ „Isten kegyelméből vugyok, ami 
vagyok, és hozzám való kegyelme 
nem volt hiábavaló”

(lK or 15,10)

R Á K Ó C Z I H A D N A G Y Á TÓ L T E L E K I L Á S Z L Ó IG
-  Beszélgetés Bitskey Tiborral -

Az A ngelika kávéházban  váro k  rá . P on tosan  érke
zik a  m egbeszélt időben, friss , energ ikus léptekkel. 
Kezdeti m egilletődöttségem  h a m a r  o ldódik  a  Já sza i-  
d íjas, érdem es m űvész tá rsa sá g áb an : kedves, közvet
len, figyelmes. A legendás Rákóczi hadnagya, az  Egy 
m agyar nábob , az E gri csillagok  hőse, az E vangélium  
Színház vezető színésze ism eri lap u n k a t. Beszélgeté
sünk  ap ro p ó ja  az ok tóberi bem utató : Illyés G yula: A 
K ülönc cím ű d rá m á já n a k  c ím szerepét B itskey T ibo r 
a lak ítja . E lőször a „gyökerekről” faggatom .

|  M űvész úr, úgy tudom , a F aso rb an  ére ttség izett.
-  így van. Szerettem odajárni. Kitűnő alapozás volt 

a magas szintű oktatás, hatott rám az evangélikus 
szellemiség. Szívesen emlékszem vissza tanáraimra, 
különösen is Vermes Miklósra, aki a fizikát oktatta. 
Négyesnél rosszabb jegyet nem is kellett adnia, annyi
ra élveztük a tanulást, érdekessé tette, megszerettette 
velünk a tárgyat. Sokáig építészmérnök akartam len
ni! Örömmel vettem részt az Evangélikus Gimnázium 
újraindításának szervezésében. Kisebbik fiam, Máté 
is fasori diák. Évfolyamunk egyébként összetart, ha
vonta rendezünk találkozókat, bár ezeken elfoglaltsá
gom miatt nem mindig tudok részt venni.

-  Egy in te rjú b an  az t olvastam : az orvosi, ső t a p a 
pi pálya sem  á llt távol Ö ntől. M égis, hogyan követke
zett be a  „ fo rd u la t”?

-  Véletlenek sorozata, hogy színész lettem. Egy 
amatőr színjátszókor tagja voltam. Az egyik előadá
son megnézett Turgonyi Pál. Nemcsak biztatott, báto
rított, hanem egyenesen „betuszkolt” a főiskolára.

-  De az é rt nem  b án ta  meg, hogy a színm űvészet 
m ellett döntö tt?!

-  Hmm... Voltak nehéz pillanatok, hogyne lettek 
volna, mégis azt mondhatom: nincs okom panaszra. 
Jobbnál jobb szerepeket, nagyszerű lehetőségeket 
kaptam filmen, színpadon. Ajtay Andor, Benkő Gyula, 
Bulla Elma, Sulyok Mária keze alatt „nőttem fel”. 
Nem, semmiképpen sem bántam meg a pályaválasz
tásomat.

-  Beszéljünk az  Evangélium  S zínházról! M űvész 
ú r  is a lap ító  tagja, a  r itk aság szám b a m enő kezdem é
nyezésnek.

-  Vallom, hogy a mai kommersz, értékvesztő világ
ban létjogosultsága van egy „komoly” színháznak. 
Olyan, gondosan megválasztott darabokat játszunk, 
amelyek hitünk szerint a szeretet, keresztény elköte
lezettség, hazafias helytállás, emberség példáit nyújt
ják, választ, vigasztalást a keresőknek. Adni akarunk,

mind a léleknek, mind a szellemnek: szeretetreméltó 
darabokat. Jó lenne, ha nagyobb teret kapna a társa
dalomban.

-  Mennyiben protestáns ez a színház?
-  A protestáns egyházak támogatásával működik, a 

rendező, Udvaros Béla is evangélikus, de inkább öku
menikusnak nevezném, nemrég mutattuk be például 
Sík Sándor István király című művét a millecentenári- 
um alkalmából, a Különc pedig, Illyés Gyula legjobb 
drámája, a ’48-as forradalom és szabadságharc 150. 
évfordulójának állít emléket.

-  Bizonyára jelentős állomás István király szerepe.
-  Igen, pályám -  életem -  egyik legszebb feladata, 

ilyen magas szintű azonosulást csak Illés Endre-Vas 
István Trisztánjában éltem át. Trisztán állhatatossága 
a szerelemben és István hazaszeretete érintett meg. 
Nehéz megfogalmazni, talán így lehetne: a lelkem 
legmélyén pendített meg egy húrt.

-  Mi a helyzet a Különccel, Teleki Lászlóval, aki 
szintén igen erős egyéniség?

-  Az egyetértés, az azonosulás itt is fennáll. Azt hi
szem, én is hasonlóképpen cselekedtem volna, azzal a 
különbséggel, hogy bennem nagyobb az életigenlés: 
én tovább harcoltam volna.

-  Vajon kudarcnak tekintendő-e Teleki László ön- 
gyilkossága?

-  Tragikus sors Teleki sorsa, de nem kudarc. Inkább 
megalkuvást nem ismerő példaadás. Teleki a nemze
tet akarta magasra emelni. Amikor belátta, hogy küz
delme sikertelen, azt tette, amit becsülettel, elvei, 
tisztessége feladása nélkül tehetett. Nem vállalta a 
látszatmegoldást, a hamis kompromisszumot. Egy 
mártír, aki a jövőnek is üzen.

-  Előfordul, hogy két hét is eltelik egy-egy előadás 
között. Nem nehezíti ez a színész dolgát?

-  Anyagi okai vannak, hogy ritkán játszunk, s a da
rabok 20-25 előadás után sajnos lekerülnek a színről. 
Emlékeztető próbákat szoktunk tartani. A tervek sze
rint tavasszal egy fesztivál keretében négy korábbi be-, 
mutatónkat láthatja újra a közönség.

-  Művész úr, hogyap lazít? Miből merít erőt?
-  Beethoven és Bach muzsikájából. Az V. szimfónia 

sokszor átsegített már a nehézségeken. Felemel, meg
tisztít. Istennel is jó viszonyban vagyok. A céljainkat 
megvalósítani, az életet végigélni, végigküzdeni csak 
következetességgel lehet. En optimista vagyok. Álta
lában azt csinálom, amiben hiszek.

Kőháti Dóra

Harminchárom év után
Miskolcon októberben a belvá

rosi evangélikus templomban az 
ünnepségek sorozata zajlott le. Ok
tóber 25-én a 150 éve megnyílt 
evangélikus tanítóképző, 26-án a 
200 éves templom fennállását, ok
tóber 31-én a reformációt ünnepel
ték. Ünnep volt a Miskolc- 
Diósgyőr-Vasgyári gyülekezetben 
is. Ez október 9-e volt. Harminchá
rom év után újra szeretetvendégség 
volt a gyülekezetben. Egyszázhat fő 
volt a jelenlévők száma a nyíregy
házi evangélikus kórus nélkül. Né- 
hányan helyszűke miatt még az elő
térben is álltak, akárcsak Balikó 
Zoltán lelkész idejében.

A nyíregyházi evangélikus kórus

adott elő műveket hangszeres kí
sérettel. A kórust és a hangszeres 
játékot is a fegyelmezettség, a tisz
tán kidolgozott éneklés, hangsze
res játék és átélés jellemezte.

Bartha István lelkész köszöntöt
te a vasgyári gyülekezetét, és is
mertette a nyíregyházi Bessenyei 
Tanárképzőn megalakult vallásta
nári tanszéken folyó munkát és a 
hallgatók számát.

A vasgyári gyülekezet áldásos 
munkával hozta rendbe az altemp
lomot, mely éveken át siralmas ál
lapotban volt.

A szervezésben, a kórus meghí
vásában, az altemplom rendbeho
zatalában példát mutatott, élen

járt a gyülekezet lelkésznője, 
Krska Mária.

Örvendetesen növekedett a temp
lomba járók száma is, ebben külön 
kedvező, hogy a gyermekek és fiata
lok is jelen vannak az istentisztelete
ken, rendszeresen.

Köszönet a nyíregyházi testvé
reknek a vendégszereplésért, a 
szép élményért, a nyíregyházi lel
késznek, karnagynak, kórusuk tag
jainak, a gyári gyülekezet híveinek 
áldozatos munkájukért és anyagi 
áldozatvállalásukért. Hiszem, hogy 
Isten megsegíti a gyülekezetei, nem  
hal ki, nem öregszik el. Újra benépe
sül szép, derűs templomunk.

H ra b ác s  Jó z se f  
M iskolc-D iósgyőr-V asgyár 
gyülekezetének felügyelője

HÁLÁS E M L É K E Z E T
Gárdonyi Géza, eredeti nevén Ziegler Géza, evan

gélikus volt. Keresztapja (soproni lelkész) ugyancsak. 
Es történetesen, amikor Gárdonyi Géza dabronyi 
tanító volt, beleszeretett az evangélikus lelkész lányá
ba, Borbély Juliskába. Ezt így írta meg egykor Payr 
Sándor, híres egyháztörténészünk. Ezt az érdekes 
egyháztörténeti tényt meséltem el egykor a soproni lí
ceumi diákotthon egyik hálótermében a reám bízott 
gyerekek egy részének, hogy tán könnyebben elnyug- 
hassanak. Nekem az tűnt fel, hogy amikor ezt el
mondtam, egyikük kidugta a fejét a paplan alól ezzel 
a megjegyzéssel:

-  Tisztelendő bácsi, az az én nagyanyám volt!
Mert Borbély Juliska ugyan nem lett tanítóné, de 

egy nagy evangélikus család „ősanyja” lett. Ludván 
János vette el feleségül, akinek az édesapja nagysitkei 
evangélikus levita-kántor volt, de a családból éltek 
Celldömölkön és Nagysimonyiban is. Ismertem még 
kettőt vagy hármat a leszármazottak közül, akik evan
gélikus egyházunk hírnevét öregbítették (egyikük pél
dául híres orvos lett a pécsi egyetemen).

*  *  *

Nagyanyám, Ferenczy Rozina, özvegy Szalay 
Józsefné körülbelül ebben az időben volt dabronyi le
ányként az evangélikus iskola tanulója. O mondta el, 
hogy áldott emlékű tanítójuk, Plevniczky, aki valószí
nűleg lengyel származású volt, tanította meg egy kis 
énekre, azzal, hogy még unokáikkal is taníttassák 
meg.

Közben nagyanyám Nagyalásonyba került férjhez, 
és soha nem felejtem el, mikor egyszer magához szo
rított, és megemlékezvén kedves tanítójáról, tanított 
erre az énekre:

Arad mellett sír a Maros, 
partján a fű- gyöngyharmatos.
Sír a bokron a szellő is, 
sír az égen a felhő is.

Ahol az ég a földre borul, 
tizenhárom sír domborul.
Abban fekszik töviságyon 
az aradi tizenhárom.

Valamikor ezt unokám, Mónika egy diktafonnal 
rögzítette, és a Türr István Gimnáziumban az osztály
társaival előadta, így videón is megörökítették.

Csak mellékesen jegyzem meg, hogy sehol olyan jó 
ízű máiét és olyan egészséges tormát, vörösrépát nem 
ettem, mint boldogult nagyanyámnál.

* * *

Most pedig szeretném a legmélyebb hála tintájába 
meríteni toliamat, hogy méltóképpen emlékezzem 
meg dr. Kamondi Zoltánról, párját ritkító történelem- 
tanárról. Soha nem felejtem el, amikor az ősmagyar 
kalandozásokról beszélt. Arról, hogy folyó nem volt 
olyan mély, hegy nem volt olyan magas, amin őseink át 
ne keltek volna. Átkeltek a Pireneusokon, és véres 
kardjaikat az Atlanti-óceán hullámaiban öblítették le. 
Vagy amikor érettségire a ’48-as szabadságharcot kap
tam, és kínos helyzetbe hoztam azzal, hogy ott a kor
mánybiztos előtt önkéntelenül is köszönetét mondtam 
neki, hogy a ’48-as szabadságharcról beszélhettem. 
Mintha most is hallanám Jókait idéző szavait:

„A földműves elhagyta ekéjét, a tanuló iskoláját, a 
családapa boldog tűzhelyét, és előkelő családok elké
nyeztetett gyerekei együtt nyomorogtak hóban, sár
ban és esőben egyaránt a parasztfiúkkal. Megkezdő
dött a dicsőséges szabadságharc, melyben a magyar 
nemzet páratlan tanújelét adta hazaszeretetének.”

Csakhogy Isten még megadta nekem azt, hogy há
lámat kifejeztem neki! Esperes koromban püspököm
mel Kiskamondon jártam, ahol ünnepi beszédben kö
szönthettem az ünneplő gyülekezetét. Többek között 
mondtam:

-  Mit kívánjak a kamondi gyülekezetnek? Kíván- 
hatnék-e jobbat, szebbet, igazabbat, mint azt, hogy az 
Isten sok olyan fiat adjon a hazának, mint amilyen dr. 
Kamondi Zoltán. Igazabb magyart nem ismertem ná
lánál.

Erre felzúgott a tömeg:
-  Hiszen, esperes úr, itt is van!
De ő annál szerényebb volt, hogy tündököljön dicső

ségben, ezért eltűnt, hogy örökre előttem világoljon.

Síkos L ajos ny. e sp e re s  
P á p a

M egszom orodott szívvel tu d a t
ju k , hogy kedves és közmegbecsü
lésben álló lelkésztestvérünket, 
Juhász  Im rét, aki a Nyugat-cleve
landi M agyar Evangélikus Gyüle
kezetben 1956 m ájusától 1991 jú 
niusáig szolgált, és az Amerikai 
M agyar Evangélikus Konferencia 
jegyzői tiszté t 1954-től haláláig 
töltö tte be, az Ú r h irte len  szólí
to tta  m agához 1997. novem ber 
lŐ-án.

Temetése 1997. november 22-én 
volt a Nyugat-clevelandi M agyar 
Evangélikus Gyülekezet templo
m ában, m ajd a „L utheran Ceme
tery” temetőben.

f  JUHÁSZ IMRE
1923-1997

A templomban vigasztalásra és 
reménységre igét hirdetett Kelley 
Róbert, az Eszak-Ohio Evangélikus 
Egyházkerület tb. püspöke Ezs 
40,lkk. továbbá Bernhardt Béla, az 
Amerikai Magyar Evangélikus Kon
ferencia föesperese l jn  2,25 alapján.

A ravatalozóban 1997. november 
21-én ta rto tt vigílián Thmásyné 
M olnár Éva lelkész szolgált, vala
m int im át inondott dr. M iller 
M arcus, az Észak-Ohio Evangéli
kus Egyházkerület püspöke. A te
metőben a szertartást Tamásy Zol
tán , a Nyugat-clevelandi Evangéli
kus Gyülekezet lelkésze végezte.

Juhász Im re clevelandi szolgála

ta  előtt az oregoni Fortlandban 
(1950-1951) a „Reménység”, az 
idahói Giffordban (1951-1952) a 
, J ó  reménység” s a New York-i Buf- 
falóban (1952-1956) a  magyar 
„Megváltónk” nevű evangélikus 
gyülekezetnek volt a lelkésze. Cleve- 
landben 1963 és 1990 között az Erős 
vár című észak-amerikai magyar 
evangélikus lapot is szerkesztette.

Gyászolják felesége, sz. Papp 
Edna, gyermekei, Teréz, János, Is t
ván, unokái, kiterjedt rokonsága, 
továbbá volt gyülekezete, a cleve
landi m agyar kolónia, az Amerikai 
M agyar Evangélikus Konferencia 
s egyháza közössége.



NAPRÓL NAPRA
Örüljetek az Urban m indenkor! Ism ét m ondom : örüljetek.
A z Ur kö zei F ii 4 ,4-5

VASÁRNAP Legyen a szívetek teljesen Istenünké, az Úré. 
lK ir 8,61: (Lk 18,22; Zsolt 102,12-23; Zsolt 19,2-7; Lk 
1,39-56; Fii 4,4-7; Lk 1,68-79) A szív testünk legfontosabb 
szerve. Ha beteg, ha nem kap megfelelő mennyiségű vért 
vagy oxigént, megáll, és mi meghalunk. Szív nélkül nincs 
élet! Igénk fényében ezt a m ondatot így fogalmazhatnánk át: 
Isten nélkül nincs élet! Szívünket -  életünket, teljesen Isten
nek kell adnunk, az ige erre szólít fel bennünket. Nincs kibú
vó, nincsenek félmegoldások, nincs arany középút! Vagy tel
jesen az Úrhoz tartozunk, vagy „megáll a szívgünk” és meg
halunk. Nem finomkodó kérés, halk vagy félénk szó hangzik 
felénk, hanem egyértelmű felszólítás: Legyünk teljesen az 
Úré!

HÉTFŐ Ő, az élő Isten megment, megszabadít, jeleket és 
csodákat tesz. Dán 6,28; (Lk 3,16; 2Kor 1,18-22; Mai 3,6-12) 
Nincs szükségem senkire! Egyedül is boldogulok! A ma em
berének ez a jelszava. Önállóságra nevelik a gyermekeket a 
szülők, hogy élelmesek legyenek, hogy boldoguljanak. Am 
az igazi boldogságot az ilyenfajta boldogulás nem adja meg. 
A szorongástól, a békétlenségtől, a bűntől csak az élő Isten 
szabadíthat meg bennünket! Az élő Isten! Aki ma is figyel 
ránk, ma is gondunkat viseli és segít az igazi boldogulásban.

KEDD Jézus Krisztus mondja: Ti azért kutatjátok az íráso
s t ,  mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek: 

pedig azok rólam tesznek bizonyságot. Jn 5,39; (Jn 1,19-28; 
Mai 3,13-18) Optimista kijelentés!? Vajon mi is kutatjuk az 
írásokat? Keressük az örök életünk „titkát”? Vagy azt mond
juk, hogy tisztában vagyunk vele, tudjuk, hogy az Ú r Jézusnak 
köszönhetjük életünket? Krisztus visszajövetele előtt egy 

appal, érdemes elgondolkodnunk azon, hogy mit is tett, tesz 
értünk az Úr! emberi ésszel sosem foghatjuk fel, hogy milyen 
áron váltattunk meg. Az áldozat nagyságát és jelentőségét ál- 
rndóan kutatnunk kell! Jézust kell keresnünk!

SZERDA Jézus Krisztus mondja: „Ha tehát a Fiú megsza
badít titeket, valóban szabadok lesztek.” Jn 8,36; (Zsolt 2; 
Lk 2,1-14; Tit 2,11-14; Mai 3,19-24) Egy ígéret hangzik el 
Jézus szájából. Mi emberek m ár úgy vagyunk az ígéretekkel, 
[hogy jobb ha nem is hallunk többet. Elegünk van a hangza
tos szólamokból, hazug ígéretekből. Ám Jézus szava más!

Erről m ár meggyőződhettünk, hiszen az ígérete m ár megva
lósult! Megszületett, élt és meghalt értünk! A  „szabadságle
velünket” m ár régen kiállította és csak tőlünk függ, hogy el- 
fogadjuk-e? M egszabadított bennünket és a bűn bilincseit, 
amely a halálhoz láncolt bennünket, leoldotta kezünkről. 
Fogadjuk hát tárt karokkal Urunkat!

CSÜTÖRTÖK M eddig vonakodsz még megalázkodni 
előttem. 2Móz 10,3; (Lk 1,51-52; Zsolt 96; Zsolt 93; Lk 
2,15-20; Tit 3,4-7; Zsolt 2) A  Fáraóhoz intézte Isten ezeket 
a szavakat, azért m ert a csapások ellenére nem ism erte el ha
talmát. Mi közünk hát mindehhez?! Nincs szükségünk csa
pásokra, anélkül is tudjuk, hogy te vagy az Úr?! De valóban 
tudjuk? „Békeidőben” talán ezt mondjuk, de ha m egpróbál
tatásban van részünk, gyorsan kérdőre vonjuk Istent: M iért 
Uram , m iért éppen én? Pedig arra tanít bennünket ez az ige, 
hogy legyünk alázatosak és vegyük észre az intő, figyelmez
tető  jeleket: Az Ú r a mi Istenünk, egyedül az Ú r!”

PÉNTEK Péter visszaemlékezett Jézus szavára, aki azt 
m ondta neki: „M ielőtt megszólal a kakas, három szor ta 
gadsz meg engem”. Aztán kiment onnan, és keserves sírásra 
fakadt. Mt 26,75 (Zsolt 96; Zsolt 93; Jn  1,1-14; Zsid 1,1-6; 
Lk 2,29-32) A mi kakasunk is gyakran megszólal! Tálán m ár 
nem is győz kukorékolni?! Veszekedés, haragtartás, gúnyo
lódás, a pénz hajszolása... és még hosszan lehetne folytatni a 
mi Jézus-tagadásainknak sorát. A  különbség Péter és mi 
köztünk az, hogy mi nem fakadunk keserves sírásra. Tálán 
észre sem vesszük a figyelmeztetést, vagy ha halljuk, igyek
szünk magyarázatot keresni tettünkre. Pedig nincs kifogás! 
Ezt nekünk is észre kell vennünk, de van bűnbocsánat, ha 
igazán bánjuk azt, am it elkövettünk!

SZOMBAT Állhatatossággal fussuk meg az előttünk lévő 
pályát. Nézzünk fel Jézusra, a  hit szerzőjére és beteljesítőjé- 
re. Zsid 12,1-2 (Jn 1,1-10; Jn  1,1—5) Gyakran elesünk, meg- 
tántorodunk, m ert akadályba ütközünk, am it nem  tudunk le
küzdeni. Bizony a  pálya tele van akadályokkal. Isten soha 
nem ígérte az övéinek, hogy egyenes és sima lesz a „ te rep”. 
Küzdenünk kell kitartóan, hogy eléljük  a célt. R itkább lenne 
a földre zuhanás, ha a  fejünket nem  szegeznénk le, hanem  
fölfele -  Jézusra -  néznénk. Ő jó  „edző”, kitűnő „pályames
ter”. Ne máshol keressük a segítséget, hiszen előttünk áll és 
hív: gyertek énutánam !

Loós Zsuzsanna

ADVENT NEGYEDIK 
VASÁRNAPJÁNAK IGÉJE

Hogyan vezet Isten?

Látomásokat kell látnom, vagy 
hangot kell hallanom? Hogyan tu
dom meg, hogy mit mond Isten ép
pen akkor, éppen abban a helyzet
ben, éppen nekem?

A dolog sokkal egyszerűbb, sok
kal hétköznapibb, egyáltalán nem 
ilyen misztikus. Sőt a misztikus él
mények manapság inkább gyanú
sak. A Biblia azt mondja erről: Isten 
régen sokféleképpen szólt a próféták 
által. Ezekben a végső időkben a 
Fiú. vagyis Jézus által szólt hozzánk. 
Régen, amikor az ember kezébe 
nem kerülhetett írott üzenet, nem 
volt könyvnyomtatás, és az írástu
datlanság idejét éltük, Isten kényte
len volt látványos módon, csodák, 
álmok, látomások segítségével szól
ni az emberhez. Mivel azonban ezt 
a csatornát más is, Isten ellensége is 
előszeretettel használta és használja 
életünk megzavarására, ezért Isten 
úgy döntött, hogy korunkban az

írott és olvasható igén, a Biblián ke
resztül vezeti életünket.

Igen, de hogyan? Hol kezdjem 
olvasni? Mi van, ha nem értem? 
Isten türelmes és gyengéd. Nyu
godj meg, meg tudja értetni magát 
veled, ha igazán kíváncsi vagy aka
ratára és rendszeresen forgatod a 
Bibliát. Lehet, hogy sok mindent 
nem értesz, de formálódik a gon
dolkodásod és ez Istennek a célja. 
Átprogramozza, átalakítja ízlése
det, ítélőképességedet, gondolat- 
világodat: Bűnnek fogod látni, 
amire azelőtt azt mondtad: sem
miség; sajnálni fogod, akiket az
előtt megvetettél; szeretetre in
dulsz valaki iránt, akire azt mond
tad: rá se bírok nézni; kívánni fo
god, amit unalmasnak tartottál; és 
elmegy a kedved attól, amit az 
egész világ élvezetként hajszol. És 
mindez nem lesz erőlködés, ha
nem így lesz jó, mert Isten átfor

mált. És ezzel az új látással új mó
don fogsz dönteni helyzetekben, 
így vezet O.

Sokan állnak elő azzal az újság
gal, hogy: képzeld, akkor találom
ra kinyitottam valahol a Bibliát, és 
az állt benne, hogy...! Nem vita
tom, hogy kivételesen ilyen módon 
is szólhat Isten egy emberhez, de 
ez már inkább jóslás, varázslássze
rű cselekedet, ezért jó szívvel sen
kinek nem javasolhatom. Annyi 
ipindent hirdetnek manapság az
zal, hogy mindennap, rendszere
sen kell szedni vagy végezni. Min
dennap fél óra torna, mindennap 
egy vitamin, mindennap egy deci a 
csodateából. Ha ezekre képesek va
gyunk és áldozatot hozunk, hadd 
álljon be a sorba Isten Igéje, a Bib
lia is. Mindennap, rendszeresen, ha 
keveset is -  olvassunk belőle. Ha
marosan nem lesz már kérdés: ho
gyan vezet Isten?

Am it elmagyarázni alig lehet, ta
pasztalni, észlelni fogod.

Bálint Józsefné

KARÁCSONY ESTE IGEJE
VELÜNK AZ ISTEN
Mt l,20/b-23

Karácsony este csendességében 
vigasztaló és bátorító üzenet hang
zik felénk: Velünk az Isten! A pró
fécia és az angyali üzenet betelje
sedett. A Szabadító megszületett. 
Az isteni szeretet Jézus Krisztus
ban közénk jött. Megkeresett és 
ránk talált.

Itt van Isten velünk, amikor az 
Evangélikus Életből olvassuk igéit. 
Ott van az istentiszteletek liturgiá
jában, karácsonyi énekeinkben, 
Bach ujjongó zenéjében. Velünk 
van Isten karácsony fényeiben és 
ajándékaiban. A megbékélések
ben és egymásratalálásban. Milyen 
jó mindezt átérezni és megélni ka
rácsony ünnepén!

De Isten velünk jön a hétköz
napok szürkeségébe is. Velünk 
van, amikor gondjaink árja elnye
léssel fenyeget, amikor hitetlenke
dünk vagy hűtlenek vagyunk. Kö
rülvesz gondviselő szeretetével és 
együttérez velünk nyomorúsá
gainkban.

Valljuk be, hogy néha mégis kér
dés formájában tör fel szívünkből: 
velünk az Isten? Hol van most Is
ten? Amikor éhezők sokaságáról 
hallunk és ártatlanul szenvedőket 
látunk. Amikor gyógyíthatatlan 
betegségeket hordozunk és félel
mek gyötörnek. Amikor bűnök 
tengere borítja el szívünket és föl
dünket.

Testvérek, „a karácsonyi üzenet 
az embert valóságos állapotában

szólítja meg”, és hirdeti, hogy Jé
zus akkor is ott van közelünkben, 
és ezt a bűnös világot is szereti, és 
a bűn. következményeit hordozó 
embereket is irgalmas segítségével 
veszi körül.

Jézusban ugyanis Szabadító, 
Segítő született. Mindenekelőtt 
bűnből szabadító és új életre se
gítő. Az, hogy Isten Jézus Krisz
tus által velünk van, nem csupán 
általános ünnepi jó érzés, hanem 
életváltozás. Az önzés, irigység, 
gyűlölet, féltékenység, erkölcsi 
züllés és szenvedélyek rabságai
ból Jézus tehet szabaddá, és köt
heti életünket elválaszthatatlanul 
Istenhez.

Kedves Testvérek! Vigyétek maga
tokkal karácsony estéjének üzenetét: 
Velünk az Isten! Van Szabadítónk! 
Senkinek nem kell egyedül, szorong
va, leterhelve végigjárnia életútját. 
Jézus Krisztus földi élete végén meg
ismétli a születésekor hangzott ígére
tet: „ Veletek vagyok minden napon 
a világ végezetéig. ”, Ezt kívánom én 
is minden kedves testvéremnek: Is
ten legyen veletek!

Bárdossy Tibor

IMÁDKOZZUNK!
Urunk, légy velünk most és minden 

időben.- Légy velünk szenvedéseinkben 
és örömeinkben. Maradj egyházaddal 
és minden egyes emberrel. Ajándékozz 
meg szabadításoddal. Dicsőítünk és 
magasztalunk, Úr Jézus. Ámen.

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1997. december 24.

I., Bécsi kapu tér du. 3 és este 10. (né
met) Dietrich Tiggemann; du. 4. Balicza 
Iván; éjfél: Hafenscher Károly; Pesthi- 
degkút, II., Ördögárok u. 9. du. 4. Csiz- 
mazia Sándor; Csillaghegy, III., Mátyás 
kir. u. 31. de. 10. Thurnay Béla; Óbuda, 
III., Dévai Bíró M. tér du. 4. Bálint 
László; Újpest, IV, Lebstück M. u. 36-38. 
du. 4. Blázy Lajos; V, Deák tér 4. du. 4. ifj. 
Cselovszky Ferenc; VII., Városligeti fasor 
17. du. 4. Szirmai Zoltán; VIII., Kará
csony S. u. 31-33. du. 4. Kertész Géza;
VIII. , Vajda P. u. 33. du. 3. Bolla Árpád;
IX. , Thaly Kálmán u. 28. du. 4. dr. Rédey 
Pál; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. du. 4. 
Bolla Árpád; Kelenföld, XI., Bocskai út 
10. du. 4. Joób Máté; XI., Németvölgyi út 
138.; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 
24. du. 4. Hafenscher Károly; Buda- 
hegyvidék, XII., Tarcsay V. u. 11. este fél 
7. Bácskai Károly; XIII., Kassák L. u. 22. 
de. 10. ifj. Kendeh György; XIV, Lőcsei 
út 32. du. 4. Tamásy Tamásné; Rákospalo
ta, XV, Juhos u. 28. (kistemplom) du. 5. 
Veperdi Zoltán; Rákosszentmihály, XVI., 
Hősök tere 11. du. 4. dr. Kam er Ágoston; 
Cinkota, XVI., Batthyány I. u. este 11. 
Blatniczky János; Rákoshegy, XVII., Tes- 
sedik tér du. 5. Péter Attila; Rákoske
resztúr, XVII., Pesti út 111. du. 5. Kosa 
László; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth 
tér 3. de. 10. (gyermekek) Havasi Kál
mán; Kispest, XIX., Templom tér 1. du. 3. 
Széli Bulcsú; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 
89. du. 4. Győri János Sámuel; Csepel, 
XXI., Deák tér du. 4. Lehoczky Endre; 
Budafok, XXII., Játék u. 16. du. 3. Soly
m ár Gábor; Budaörs (ref. imaház) du. 4. 
Endreffy Géza

KARÁCSONY ESTÉJÉN a liturgi
kus szín: fehér. Az istentisztelet oltári 
igéje: Zsid 1,1-6; az igehirdetés alap
igéje: Mt M0/b-23. ÉNEKEK: ISO, 
154.

KI VAGY TE?
Jn 1,19-28

Ki vagy te, aki karácsony szent
este előtt három nappal kezedbe 
veszed az Evangélikus Életet, és 
olvasod a vasárnapi igét és annak 
üzenetét?

De jó, ha élnek körülötted em
berek, akik felfedezik benned a 
rendkívülit. De jó, ha látják ben
ned az állhatatosságot, a hit erejét, 
a békességet: mely kézzelfogható
an jelentkezik abban, hogy nem 
borítanak ki a körülötted lévő napi 
gondok, nem engeded magad so
dortatni különböző politikai áram
latoktól, nem háborogsz azon, 
mennyi gonoszság van a világban, 
és nem füstölögsz azon, miért nem 
mennek jobban a dolgok az egy
házban. De jó, ha látják, milyen 
nagy a szeretet benned, mennyire 
sajnálod azokat, akik elrontják az 
életüket, akik olcsó megoldásokat 
keresnek fájdalmaik, gondjaik el
felejtésére. Ki vagy te? Kit képvi
selsz, honnan veszed az erőt, és 
honnan veszed a bátorságot, hogy 

hozzád fordulókat egy láthatat
lan Isten nevében és üzenetével, 
önhittség nélkül, erőszakmente
sen, még lelki terrort sem alkal
mazva akarod döntés elé állítani?

Mert ugye nem ítélkezel, nem 
ülsz bírói székben, nem hited ma
gaslatából szemlélődsz?

Ugye, a körülötted élők néha 
csodálkozva néznek rád, néha kér
deznek: Ki vagy te, honnan van 
erőd, türelmed?

KI VAGY TE?
Én kiáltó h a n g  vagyok a 

pusztában, ezt mondta Keresztelő 
János. HANG szeretnék lenni a 
lepusztult erkölcsű világban, le
pusztult életű emberek felé, ez le
het a te vágyad.

Ha valóban hang szeretnél len
ni, Isten meg fogja áldani életedet, 
és fel fog használni, áldássá tesz 
mások életében.

Ha kérdeznek, két dolgot 
mondhatsz el az ige alapján, Ke
resztelő János szavait idézve.

Először is elmondhatod az em
bereknek, minden, amit megsze-.

reznek a boldogság utáni vágyuk
kal, az öröm utáni hajszával, egyre 
jobban eltorlaszolja az utat az iga
zi boldogság elől. Ha sokan legyin
tenek, megmosolyognak, vagy kö
zönyösen elengedik fülük mellett 
az Isten szeretetéről szóló üzene
tet, akkor is mondani kell. A mi 
dolgunk nem az, hogy az embereket 
meggyőzzük, a mi dolgunk az, hogy 
tanúskodjunk arról, amit már meg
ismertünk a Világosságban: tudjuk, 
miért van rossz a világban, mi a bűn 
igazi lényege, és hogy hogyan segít 
rajtunk Isten.

Világossá kell tenni ezt ahhoz, 
hogy változások történjenek az 
életünkben, egyenes utat kell ké
szíteni az Úrnak.

Másodszor pedig elmondhatod: 
Közöttetek van az, akit ti nem is
mertek. Jézus Krisztus jelen van eb
ben a világban. Nagyobb O, m int a 
próféták, mint a világ vitázói, filozó
fusai és egyéb tudósai, nagyobb, 
m int azok, akiknek kezében erőha
talom összpontosul.

Jézus Krisztus jelen van ebben a 
világban, és olyan segítséget tud 
adni az embereknek, mely nem 
csupán átmeneti megoldást ad, ha
nem a halálig és azon túl az örök
kévalóságban is megőrzi értékét. 
Sokan nem ismerik ezt a Jézust, 
nem értik a kereszt titkát, s nem 
hisznek a feltámadásban.

H A N G  lehetsz, akinek élete 
önmagában is bizonyságtétel, akit 
éppen ezért megkérdeznek: Ki vagy 
te? Kit képviselsz, honnan van erőd 
úgy élni, ahogyan élsz?

Bozorády Zoltán

IM Á DK O ZZUN K
Úr Jézus, köszönöm, hogy ismerhet

lek.
Köszönöm, hogy megbocsátottad 

bűneimet
Köszönöm, hogy számíthatok rád.
Uram, segíts úgy élni, hogy életem is 

bizonyságtétel lehessen arról, milyen 
boldogság veled járni, hozzád tartozni. 
Kérlek, add, hogy sokan felismerjék, te 
vagy az Isten Fia, az ember megmentő- 
je  és üdvözítője. AMEN.

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1997. december 21.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Kőháti Do
rottya; de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; 
de. 11. (úrv.) Balicza Iván; du. 6. dr. Széchey 
Béla; II., Modori u. 6. de. fél 10. Csizmazia 
Sándor; Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. 
de. fél 11. Rihay Szabolcs; Békásmegyer, 
III., Víziorgona u. 1. de. fél 9. Bozóky Éva; 
Csillaghegy, III., Mátyás kir. u. 31. de. 10. 
Bozóky Éva: 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.) Zászkaliczky Pé
ter; de. 11. (úrv.) dr. Hafenscher Károly; du. 
6. Zászkaliczky Péter; VII., Városligeti fasor 
17. de. 11. (úrv.) dr. Muntag Andorné; du. 5. 
(gyermek és ifj. kar.) dr. Muntag Andorné; 
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. Bolla Árpád; IX., Thaly Kál
mán u. 28. de. 11. dr. Rédey Pál; Kőbánya, 
X., Kápolna u. 14. de. fél 11. Bolla Árpád; 
X., Kerepesi út 69. de. 8. Tamásy Tamás; Ke
lenföld, XI*, Bocskai ut 10. de. 8. (úrv.) 
Szeverényi János; de. 11. (úrv.) Szeverényi 
János; du. 6. (vespera) Joób Máté; XI., Né
metvölgyi út 138. de. 9. (családi) Joób Máté; 
Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 
9. Balicza Iván; Budahegyvidék, XII., Tar
csay V u. II.de . 9. (úrv.) Bácskai Károly; de. 
11. (úrv.) Bácskai Károly; du. 4. Gyermek 
szeretetvendégség; XIII., Kassák L. u. 22. 
de. 10. ifj. Kendeh György; XIII., Frangepán 
u. 43. de. fél 9. ifj. Kendeh György; XIV., Lő
csei út 32. de. 11. (úrv.) Tamásy Tamás; XIV., 
Gyarmat u. 14. de. fél 10. Tamásy Tamás; 
Pestújhely, XV., Templom tér de. 10. Sánta 
Anikó; Rákospalota, XV., Juhos u. 28. (kis
templom) de. 10. (gyermekkarácsony) Sza
bó István; Rákosszentmihály, Xyi., 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. Kosa László; Rákoscsa
ba, XVII., Péceli út 146. de. 9. Péter Attila; 
Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél 
11. Kosa László; Rákosliget, XVII., Gázon 
Gy. u. de. 11. Péter Attila; Pestszeiftlőrinc, 
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; du. 3. Gyermekkarácsony; 
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. Endreffy Géza.

ADVENT 4. VASARNAPJAN a liturgi
kus szín: lila. A délelőtti istentisztelet 
oltári igéje: Fii 4,4-7; az igehirdetés 
alapigéje: Jn 1,19-28. HETI ÉNE
KEK: 137,134.

ÜNNEPI ISTENTISZTELETET köz
vetít a Magyar Rádió a Kossuth adó 
hullámhosszán Karácsony 1. napján, 
de. 10.05 órakor a Budapest-kelenfoldi 
templomból. Igét hirdet: Szeverényi 
János igazgató-lelkész.

HAZAI ESEMENYEK
KARÁCSONYI 

ORGONAMUZSIKA 
a Deák téri templomban 

december 28-án 18 órakor 
Orgonái:

BEHARKA PÁL

érdekében. A  Vallás és társadalom szekció
ban a meghívott előadók sorában Dr. Szabó 
Lejos teológiai tanár tartott előadást „Az 
állandó a változóban” -  a szemléletváltás 
szükségessége és lehetősége a magyar egy
házak életében címmel.

HALLE
Az Initiative (Kezdeményezés) nevű né

met protestáns alapítvány közgyűlésén hét
tagú küldöttség képviselte a magyar refor
mátus és evangélikus egyházat.

Koren András evangélikus mérnök az 
alapítvány magyarországi kezdeményezé
séről számolt be.

D. Szebik Imre püspök előadást tartott a 
közép-európai protestáns egyházak életé
ről, új kihívásairól a magyar lehetőségek 
tükrében.

Az előadást követő élénk vitában felszó
laltak szomszédos országaink egyházi kép
viselői. Az alapítvány a magyar protestáns 
kis- és középvállalkozók munkáját kívánja 
elősegíteni.

BÖRTÖNSZOLGALAT
Imádkozzunk minden sötétségben élő 

embertestvérünkért, hogy a karácsony fé
nye, szeretete bevilágíthasson a szívükbe és 
életükbe.

HALÁLOZÁS
Kuncz Salamont 1997. december 5-én, 

életének 75. évében csendesen magához 
szólította Isten. 37 éven át volt a hartai 
gyülekezet kántora, Istenének alázatos, 
becsületes szolgája, hűséges tanúja. „Min
denki, aki az igazságból való, hallgat az én 
szavamra. ” Jn. 18,37/b.

Jakus Imréné Szalay Piroska 1997. no
vember 21-én elhunyt. Temetése november 
29-én volt Siófokon. „Most azért megmarad 
a hit, a remény, a szeretet, e három, ezek 
közül pedig legnagyobb a szeretet.” (lK or 
13,13)

További információval a 200-8839 tele
fonszámon, illetve a 1026 Budapest, Bim
bó út 127. címen állunk rendelkezésükre. 

Magyar Ökumenikus Nyugdíjpénztár 
Igazgatótanácsa

A próhirdetés

Középkorú nő keres albérletet Budapest terüle
tén. Tel.: 270-0343.

182/72/37 éves, egyszerű, hívő fiatalember va
gyok, keresem társamat, hasonló nő személyében 
„Remény” jeligére.

TORONYÓRA-KÉSZÍTÉS, -FELÚJÍTÁS! Ha
rangjáték-, haranglengető- és vezérlőóra-készítés. 
85 év tapasztalata és világszínvonalú elektronika. Öt
éves garanciával. Óragyártó üzem: Konkoly József, 
1102 Budapest, Állomás u. 14. TelTFax: 260-7065, 
06 (30) 492-915

PÉCS
Pécs városa és a pécsi egyetemek no

vember 21-23. között rendezték meg Pé
csett a II. „Szabad tanítási” konferenciát. 
A 90 éve (1907-ben) megtartott Országos 
Szabadtanítási Kongresszus nyomába lép
ve a mostani konferencia is elsődleges cél
jának tekintette azt, hogy az együttműkö
dést és a párbeszédet vállaló szakelőadók 
ne egyszerűen a saját szaktudományuk bel
ső tartalmát és törvényszerűségeit mutas
sák be, hanem a társadalmi feladatok 
összefüggésébe állítsák ismereteiket. A 
kongresszus fő kérdése: mi a magyar értel
miség feladata az indusztriális tömegtársa
dalomba polgárosodó nemzet felemelke
dése, modernizációja és versenyképessége

A Magyar Ökumenikus Nyugdíjpénztár
1997. december 5-én tartott Közgyűlése 

elfogadta az új Alapszabályát.
Ennek értelmében a Nyugdíjpénztár ön

kéntes és magánpénztárként egyaránt kí
ván tevékenykedni.

Az önkéntes kiegészítő tagsági díjat a 
törvény által előírt minimumban, havi 
1000,- forintban állapította meg. Ennek 
felső határa nincs és évi 200.000,- forint 
befizetéséig 50% személyi jövedelemadó 
kedvezményt jelent.

A  magán nyugdíjpénztárba a törvény
ben biztosított „tagtoborzás” keretében a 
47 évnél fiatalabb TB-tagok jelentkezhet
nek 1998. január 1-jétől a munkáltatójuk
nál tett nyilatkozatukon keresztül.

GOMBOS LAJOS 
aranykoszorús harangöntő mester

2162 örbottyán, 
Rákóczi út 119. Pf. 3. 
Telefon: 06/28-360-175 
Budapesti iroda:
XIU., Jász u. 60/B 
Telefon: 330-6394CD

KARÁCSONYI SEGITSEGNYUJTAS 
10000 EM BERNEK

A  Magyar Ökumenikus Szeretetszol
gálat hagyományai szerint ebben az esz
tendőben is meghirdeti Ádvent idején -  
karácsony előtt -  szokásos évi Karácsonyi 
Pénzadománygyűjtő Kampányát, amely
ben karitatív munkájának ellátásához és 
bővítéséhez kéri az adományozók tám o
gatását.

A  Szeretetszolgálat célja a Magyaror
szágon élő rászorulók megsegítése az o r
szág több pontján működő Szociális Köz
pontján keresztül.

A karácsonyi akciók ajándékcsomagok 
személyes szétosztása, az ünnepek alatti 
ingyenkonyha működtetése és fogyatéko
sokat, hátrányos helyzetűeket ellátó intéz
mények élelmiszertámogatása formájá

ban történik. Az ajándékozást a Szeretet
szolgálat munkatársai és önkéntesei szer
vezik és végzik.

Az akciók idén karácsonykor országo
san mintegy 10000 fő számára jelent se
gítséget.

A Magyar Ökumenikus Szeretetszolgá
lat adománygyűjtő kampányával karácso
nyi akcióihoz és általános karitatív mun
kájához kér az idei esztendőben is támo
gatást, hogy továbbra is segíteni tudjon a 
Magyarországon élő önhibájukon kívül 
bajbajutott embereken.

A pénzadományokat a Magyar Öku
menikus Szeretetszolgálat Alapítvány 
10102093-30033003-00000000 bankszám
laszámra küldhetik.
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É let
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Evangélikus Egyház hetilapja 
Felelős szerkesztő 
és kiadó: TÓTH-SZÖLLŐS MIHÁLY 
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Előfizethető az Evangélikus Élet 
Kiadóhivatalban közvetlenül vagy 
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Előfizetési díj külföldön: 
szomszédos országokban: egész 
évre 4500 Ft (postázással együtt), 
más országokban (nyugaton): 
egész évre 45 USD (68 DEM) 
légipostával: 66 USD (99 DEM) 
Csekkszámlaszám: 
11708001-20204127 
Beküldött kéziratokat nem őrzünk 
meg és nem adunk vissza!



Evangélikus
Elet

62. ÉVFOLYAM 52. SZÁM 
1997. DECEMBER 28. 

KARÁCSONY

ORSZÁGOS
EVANGÉLIKUS

HETILAP ÁRA: 40  FT

Isten szeretete és békessége Krisztusban 
gadagítsa kedves olvasóink életét. 

Áldott karácsonyi ünnepeket kíván a
szerkesztőség

Az ige testté lett, közöttünk lakott, és  láttuk 
az ő dicsőségét: mint az atya egyszülöttjének dicsőségét,

telve kegyelemmel é s  igazsággal.

A karácsony jelzésértékű: másként is lehet élni

sn

A TARTALOMBÓL
EMLÉKEZÉS MÁRIA DOROTTYÁRA

A TESTTÉ LETT IGE ÉS A SZOMORÚ 
KARÁCSONYI KISDED

RÉGI KARÁCSONYI SZOKÁSOK 
EGY KIS FALUBAN

NÉMET ÉS SZLOVÁK OLDAL

arácsony érkezésének jelei vibrálnak 
körülöttünk kora decem ber ádventi 
napjaitól kezdve. iyA már egyszer megélt 

karácsony tudata az ünnep naptári időpontja előtt 
a remény tornácában és az ígéret útravalójával 
megmásít, megszelídít bennünket, akik az év sűrű
jében elvadultan bolyongunk. ” (R ába György)

Fény és csillogás az egyre rövidebb napfényes 
órákat felváltó szürkületben. Fény és csillogás 
zajos utcákon és belvárosi üzletek zsibongó ára
datában, m intha az első éjszaka fényjeleit lenné
nek hivatottak utánozni. Pedig aki egyszer is járt 
Betlehem mezején, kopár sziklamaradványok és 
kies legelő mélyzöld pázsitján, tudja, hogy a két 
hangulat között áthidalhatatlan különbség van. 
Fény és csillogás nyugtalanító változásai között 
százak sietnek, s keresik a meglepetés ajándé
kát. Tolongó tömeg, m int egykor Betlehemben, 
de akkor a császár parancsára, m ost önként a 
vásárlás lázas sietségében. Közben a járdán  haj
léktalanokba ütközünk, akik aligha tudják meg
gyújtani karácsony este gyertyájukat. Nincsen 
számukra hely, m int egykor Betlehem ben M ária 
és József szám ára sem volt vetett ágy a vendég- 
fogadóban.

Ismétli magát a történelem ?
Szegények és gazdagok a zsúfolt utcákon. 

Nagyszülők egész évben spórolgatott pénze 
meglepetést készít az unokáknak. A  kiváltságo
sak telefonon rendelik meg a prospektusból ki
választott ajándékot.

Pénzen vásárolnak szeretetet?
S aztán elérkezik a csendes éj, szentséges éj 

meghitt hangulata. Akik egész évben elvadultan 
bolyongtunk, megszelídülünk az ünnep m éltósá
gát keresve a rem ény tornácában.

Az első karácsony éjszaka jelzésére figyelünk. 
E  jelek más töltésűek. Isten küldötte kiált: Ne 
féljetek, örömöt hirdetek...

Mennyi félelem rejtőzik a lelkek mélyén e post
modern korban. Rettent a betegség damokleszi 
kardja. Nem tudjuk, m ikor sújt ránk. Bénít a sors 
kiszámíthatatlansága, szorongást idéz elő. Mikor 
bocsátanak el munkahelyemről, meddig él még bi
zonytalan talapzatú házasságunk? Nem leselkedik 
ránk tragikus baleset?

Ne féljetek, örömöt hirdetek, Megtartó született 
a Dávid városában. Ő tudja megtartani életeteket, 
sorsotok a kezében van.

Ó tudja megváltani életeteket elmúlás rémétől, 
betegség gyötrelmétől.

0 , a jászolban nyugvó kicsi gyermek, a megígért 
Messiás.

S aztán az uniszónó éneket Isten küldötteinek 
túlnani szózata váltja fel. Dicsőség Istennek. 
Egyedül neki. Ő  indult el értünk. Ő  küldi egyet
lenét közénk. Békesség a földön m inden em ber 
iránt, hogy ne legyen síró gyermek, akinek édes
apját éjszaka vitték igaztalan vádakkal a sötét 
cella mélyére, hogy ne legyen véres háború, ér
telm etlen halál és ártatlan áldozatok.

„ Uram, mentsd meg gyermekeinket.
Mentsd meg értelmüket,
hogy romlottságunk ne rontsa meg őket.
Mentsd meg életüket,
hogy a fegyverek, melyeket mások ellen

kovácsolunk,
ne őket pusztíthassák, 
hogy jobbak lehessenek szüleiknél, 
hogy építhessék önnön világukat, 
a szépség, tisztesség összhang, jóakarat 
és méltányosság világát.
Melyet a béke és a szeretet kormányoz 
Mindörökké.

(Szent-Györgyi A lbert)

Jóakarat az emberekhez. Isten üdvözítő, bol
dogságot adó jóakarata jelenik meg a barlangis
tálló odúhangulatában. Ide csak főhajtással és 
alázattal lehet betérni, m int a betlehem i Szüle
tés-templom főhajójába.

A  jászolban a parányi gyermek. M ária áhítat
tal, széttárt karokkal, nyitott tenyérrel csodálja 
Federogo Barocci 1593-ban készült festményén. 
Különös alkotás. Egyszerre áraszt nyugalmat, ha 
a Gyermek és M ária arcára nézünk, s ugyanak
kor mozgalmas, finom színeivel és az apa ajtó
nyitó, term észetes szándékával, hogy beengedje 
az érkezőket.

József ujjával a gyermekre m utat. 0  a fontos, 
Ő  az ajándék. Belőle sugárzik az é le t...

D e kicsoda Ő valójában? Jellemző, hogy jelek 
kísérik életpályáját és m inden tevékenységét. 
Betegek gyógyulnak, am erre jár. Foglyok szaba
dulnak, ahol szenvedélyek rácsai korlátozzák az 
emberiesség szándékát, bűnök bocsáttatnak 
meg, ahol elrontott életek őszinte jajszava kiált 
az égre. Jelek, amelyek túlm utatnak önmagu- 
kon. Jelek, amelyek mutatják, nagyobb van itt Mó
zesnél, Illésnél és a prófétáknál. Jelek, amelyek ke
resztté ácsolódnak, jelek, amelyek végül a nyitott 
sírban nyernek végső értelmet.

Kicsoda Ő? A  választ tettei adják meg, szavai hi
telesítik Nekünk magunknak kell azonban felis
merni és megfogalmazni személyesen, kinek tart
ju k  Őt.

„Számomra csak egy em ber létezik: Jézus. Jé
zus létezik -  és ő  létezik mindazokban, akik ben
ne és általa léteznek. A zért írok, m ert jobban, 
pontosabban ki akarom  fejezni az azonosságot 
Jézussal bennem  és m ásokban...

Egyetlen célom: egy fokkal közelebb hozni a 
jóakaratú, érzékeny olvasót ehhez az azonosság
hoz, a Jézussal való egységhez.” (W eöres Sán
dor)

Jelek azért adatnak, hogy valakit, vagy valamit 
felismerjünk. Ezen az esztendőn üstökös tündö
költ az égbolton. Csillagászok és am atőrök vizs
gálták, gyönyörködtek benne. A kkor még nem 
sejtették, term észeti katasztrófák hosszú sora 
teszi próbára E urópa népeinek többségét. R á 
kellett döbbennie sokaknak, az em ber nem  ura 
a term észetnek, de gyakran kiszolgáltatottja.

K orábban a Stockholmból Tallinnba tartó  ha

jó  utasai felszabadultan szálltak a hatalm as vízi
járm űre. Közülük senki sem sejtette, hogy ki- 
lencszáz svéd állampolgár veszíti majd életét a 
hullámsírban. Egy ország gyászolta őket, s élte 
át, az em ber nem rendelkezik saját sorsával.

É letünk ideje M ásnak a kezében van. Ő t sza
bad félnünk és szeretnünk, s egyedül benne bíz
nunk.

Fiatalem bér bevetődik az ifjúsági órára. A k
kor még nem  sejti, hogy életére szó
ló döntés születik szívében. Élménye 
nem egyszeri, elhatározása végleges. 
H árom  betű  jele adta szám ára az ér- 
tékirányos felismerést: I. H . S. Iesus 
Hom inum  Salvator. Húszéves társá
nak meggyőző magyarázata érlelte 
benne a határozott kijelentést: én is 
közétek akarok  tartozni.

A z első karácsonyi éjszakán az egy
szerű, írástudatlan pásztorok megta
lálták a jelet, a jászolbölcsőt, s benne a 
világ Megváltóját. Leborulva imádták.

A  tudós bölcsek Napkeletről a csil
lag után tartottak. E  rendkívüli fény- 
jelenség, a Szaturnusz és a Jupiter 
bolygóinak együttállása a halak je 
gyében, elég volt, hogy elinduljanak 
imádására, és hódolattal adózzanak 
neki. Tudták, hogy megszületett a zsi
dók Messiása.

Kezemben egy különös könyv. 
Szerzője H anna Wolf, címe: Az 
egyetemes Jézus. Az írás ékes bem u
tatása  annak, hogyan vált az indiai 
kultúrában Jézus alakja elfogadottá. 
Új rangot kap, más jelzőkkel illetik. 
Végbemegy az inkulturáció, az ism e
retlen kultúrába helyezés küzdelmes 
folyamata.

Személye, műve, hatása jelzik a 
szellemi-lelki folyamat szükségessé

gét és eredm ényességét.
Jézus személye és műve kultúrákat 

átível és egybekapcsol, m egtermékenyít és á tfo r
mál. Képes-e a mi életünket, gondolkodásunkat 
mássá, újjá tenni?

A  rem ény tornácából lépjünk a beteljesülés 
csarnokába!

>yAz indul el akaratlan 
kinek angyala jelen van, 
hótalan a hegyek inge -  
el kell érnünk Betlehembe!”

(Nagy Gáspár)
D. Szebik Imre

Pásztorok tanyaztak azon a vidékén 
a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka 

a nyájuk mellett.
És az Úr angyala megjelent nekik, 

körülragyogta őket az Úr dicsősége...
L k  2,8-9.

M ert megvagyon mondván, 
hogy az ő angyali tábort járnak 
környül, akik ő tet félik és sze
retik, soha kedig hiába hoz
zánk nem jőnek, hanem  min- 
ketis örvendeztetnek, m int a 
pásztorokat, és nekünkis nagy 
világossággal m int a pásztorok
nak meg jelennek. De ez vilá
gosságról szükség valami szép 
dolgokat tanulnunk. ...az  Ú r 
világossága az. Kit azért miéit 
az Ú r Isten, hogy e pásztorok 
bizonyosan esmerhessék meg 
Krisztust.......... kétféle világos

ság vette őket környül. Az 
egyik külső, a másik belső. Az 
egyik igen rettentő , a másik ör
vendeztető. M ind e kettővel 
szokott az Ú r bennünket is 
környül venni. Az Ú rnak re t
tentő világossága az, midőn 
úgy világosítja mege elménket, 
hogy az ő törvényének kívánsá
gát valóba meg érteti velünk.

Bornemisza Péter (16. sz.), 
az első magyar evangélikus 
püspök igemagyarázata.

(Gyűjtötte és összeállította: 
Zomboryné B. Rozália)

Juhász Gyula

BETLEHEMES ÉNEK
Ó, emberek, gondoljatok ma rá,
Ki Betlehemben született ez este 
A jászol almán, kis hajléktalan,
Szelíd barmok közt, kedves bambinó.

0 ,  emberek, gondoljatok ma rá:
Hogy anyja az Ú r szolgáló leánya 
És apja ács volt, dolgozó szegény,
S az istállóban várt födél reájuk.

Ó, emberek, gondoljatok ma rá,
A betlehemi kisded jászolára,
Amely fölött nagyobb fény tündökölt, 
Mint minden várak s kastélyok fölött.

Ó, emberek, gondoljatok ma rá,
Ki rómaihoz, barbárhoz, zsidóhoz,
A kerek föld mindegyik gyermekéhez 
Egy üzenettel jött: Szeressetek!

Ó, emberek, gondoljatok ma rá!

É s monda az angyal nékik: Ne féljetek, mert ímé 
hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek 
öröme lészen: mert született néktek ma a Megtartó, 

k i az Úr Krisztus, a Dávid városában.
Lukács 2,10-11.

Ezen a kis „néktek" szócskán uj
jongnunk kellene. Mert nem hol
mi fatuskónak, vagy a köveknek 
mondja ezt az angyal, hanem az 
embereknek. Nem is csupán egy- 
kettőnek, hanem az egész népnek. 
Mit kezdjünk hát vele? Kételked
jünk továbbra is az Isten kegyel
mében? Mondogassuk, hogy Pé
ter és Pál örülhet a Megtartónak, 
de nékem, szegény bűnösnek e 
drága kincshez nincs jogom?! De 
ha nem a tied, akkor hát kié? Tán 
bizony a ludak, récék és tehenek 
kedvéért jö tt a Krisztus? Nézz rá! 
Ha valami más teremtményen 
akart Volna segíteni, akkor annak 
a képében jött volna el. Ő azon
ban ember Fia lett.

Kié legyen hát ez a gyermek, ha 
nem miénk, embereké?! Az an
gyalok nem szorulnak rá, az ördö
göknek nem kell. Mi azonban rá
szorulunk, aminthogy értünk lett 
emberré. Úgy ülik hát, hogy öröm 
mel vegyük, ahogy az angyal 
mondja: „Született néktek a Megtar
tó. ” Nem nagyszerű és dicső, hogy 
Uyen örömhírt hoz embernek an
gyal az égből? S ujjongó angyalez
rek biztatnak, hogy mi is örvendez
zünk, s hálával vegyük e nagy ke
gyelmet?! íijuk hát a „néktek” 
szócskát lángbetűkkel a szívünkbe, 
s Megtartónk születését fogadjuk 
örömmel.

Luther M árton
igehirdetéséből



i f t s  GYERMEKEKNEK I A T A L O K N A K

Heinrich Heine

A három királyok napkeletrő l
A háromkirályok napkeletről 
bezörgettek minden házba: 
„Melyik a betlehemi út,
Te kedves fiú, te leányka?"

De nem tudta ifjú és nem tudta vén, 
és tovább ballagtak hárman; 
egy csillagocskát követtek ők 
mely tündöklőn kedves-vidáman.

És József háza fölött megállt. 
Ott bementek, meghajoltak: 
a kis borjú rítt, a gyermek sírt, 
s  a háromkirályok danoltak.

Fazekas Anna fordítása

Túrmezei Erzsébet

K arácsonyi Katica
Katicának egyszerre volt a születése napja az Úr 

Jézussal. S ha jött a tél, és hulldogálni kezdett a hó, ha 
elkezdtek kipirult arccal karácsonyról sugdolózni a 
gyerekek, úgy érezte, hogy neki több köze van a kará
csonyhoz, mintmásnak, hiszen ő a kis Jézussal egy na
pon született. És ha Éva nagy alvóbabát kér, és Jutka 
korcsolyát, ő valami még nagyobbat, mindennél sok
kal nagyobbat kérhet, mert ő azon az estén született, 
amikor a Megváltó Betlehemben. Valami egészen 
nagyot... de mi legyen az?

Este is ezen gondolkozott kis ágyában, amíg csak le 
nem csukódott a szeme. És egyszerre csak tele lett 
fénnyel a szoba. Hófehér angyal suhant be az ablakon.

-  Gyere velem, karácsonyi Katica. Gyere, válaszd 
ki a karácsonyi ajándékodat.

Egy kicsit repül
tek a fehér erdők- 

. mezők felett, azu
tán ragyogó kapu
hoz értek. Az an
gyal megkopogtat
ta, a kapu kinyílt. 
O, volt a Mihályi 
bácsi kirakatában 
is sok szép játék, 
de mi volt Mihályi 
bácsi boltja ehhez 
az égi bolthoz ké
pest! Kedves ki- 
sebb-nagyobb an

gyalok sürögtek-forogtak benne.
-  Tessék, tessék, karácsonyi Katica -  kínálgatta az 

egyik kis angyal.
-  Még ne válassz, Katica! -  tanácsolta útitársa. -  

Még nem láttál mindent.
Es kivezette a szép égi boltból, keresztül a sötét 

kerten. Kis barlangba léptek be. Jászol volt benne, és 
a jászolban egy kicsiny gyermek. Ó, Katica gyorsan le
térdelt. Ott térdelt már a jászol mellett az angyal is;

-  Most már választhatsz! -  súgta.
-  De hogyan vigyem őt haza? -  kérdezte a kislány, 

mert a szíve azt dobogta, hogy a Megváltót kell vá
lasztania.

-  Sose aggódj rajta! Elbírod!
És szelíden odatette a kis Jézust karácsonyi Katica 

karjaiba. Katica ujjongani szeretett volna. Elindult 
haza. Mintha nem is ő vitte volna Jézust, hanem Jézus 
őt. Az éjszaka angyalok énekétől zengett. Igaz, hogy 
mindez csak álom volt, és karácsonyi Katicának fel 
kellett ébrednie, de kitanakodta édesanyjával, hogy a 
gyönyörű álom valóra válhat, ha ő igazán az Úr Jézust 
választja karácsonyi ajándékul. S akkor lesz még csak 
igazán karácsonyi Katica.

Állati
Bizonyára sok családban kerül Karácsonykor ünne

pi eledelként hal az asztalra. Lehet, hogy tengeri, 
mondjuk tonhal. A mai „állati” ezt az állatot szemel
te ki „jópofáskodása” céltáblájául.

A tonhalnak is sokféle fajtája létezik. Az például, 
amelyikbe egészen biztos, hogy beletörik a villátok, a 
BE-TON. Feltűnően papírízű a KAR-TON. Hazánk
ban is honos ága a BALA-TON. Nagyon gyors és igen 
csillogó külsejű a FO-TON. Végül ennek az állatfajnak 
a legmegtermettebb képviselője a TON-NA. Óóó!

No de komolyra fordítva a szót: Tudod-e, hogy a 
bibüai teremtéstörténet szerint hányadik napon te
remtette Isten a tonhalat?

Színezd ki!
Az itt látható rajzon az a feladatod, hogy egyenként 

kiszínezd az egyes mezőket. Éspedig a körrel jelölte
ket kékkel, a ponttal jelölteket feketével, amelyiken 
kereszt van, pirossal, a háromszögeseket zölddel, az 
egyeseket sárgával, a ketteseket pedig barnával. 
Ügyes légy! így megláthatod, hogy mit ábrázol a kép.

KARÁCSONY JELKÉPEI
A karácsonyfa

A karácsonyfa-állítás szokásának kialakulásával és 
elteijedésével kapcsolatban sokféle elképzelés, felté
telezés és adat van. Vannak, akik emlékeztetnek arra, 
hogy Adám és Éva 
napja a naptárban 
december 24-re 
esik, és ezzel függ 
össze az a követ
keztetés, hogy a 
korai keresztények 
karácsonykor al
mafát állítottak a 
s z o b á j u k b a n .
Egyes följegyzések 
szerint a gazdagok 
később odáig men
tek, hogy üvegház
ban virágoztatták 
ki azokat, hogy ka
rácsonykor virágos 
almafával lephes
sék meg családju
kat. Később a szokás annyiban módosult, hogy nem
csak almával, hanem más gyümölcsökkel, dióval, kör
tével és szőlővel rakták tele a fácskát.

A hagyomány szerint Luther Márton, a nagy refor
mátor állított először karácsonyfát gyermekeinek. Az 
első karácsonyfa egy, az idősebb Lucas Cranachtól 
származó, 1509-ből való rézmetszeten látható, csilla
gokkal és gyertyákkal feldíszítve.

Az ajándékozás
Karácsony az ajándékozás ünnepe lett. Arra emlé

keztet, hogy Isten tapintható, kézzelfogható módon 
ajándékozott meg bennünket önmagával. Minden 
ajándék a nagy ajándékra, Isten ajándékára, a.földre

jött Jézusra hívja 
fel figyelmünket. 
Az ajándékozás a 
szeretetből fakad. 
A szeretet teszi az 
adást és az elfoga
dást könnyűvé. Is
ten önmagát aján
dékozta nekünk. 
Ugyanígy aki ad, 
aki szeretetből ad, 
az önmagát aján
dékozza a másik

nak. Abban nincs számítás, önzés, nincs kételkedés, 
hogy vajon elég-e, amit ad, nincs félelem, hogy kine
vetik őt: „Ezt neked adom” -  ez a mondat azt is jelen
ti: „neked adom magamat”, a „köszönöm”-ben pedig 
ilyenkor az is benne van: „köszönöm, hogy adod ma
gadat”. Az ajándéknak csak akkor van értelme, ha ab
ban önmagunkat adjuk.

KARÁCSONYI RECEPTAJÁNLAT 
Gesztenyegolyók

Negyed kiló gesz
tenyemasszát tör
jetek össze villával, 
keverjetek bele 
négy evőkanál por
cukrot, 5 dkg vajat, 
3-4 kávéskanál ka
kaóport. Formáz
zatok a masszából 
golyókat, hemper- 
gessétek meg kó
kuszreszelékben, 
csokidarában vagy 
porcukorban.

Hová lett Tamás?
Martina és Tamás hóembert építettek. Miután el

készült a mű, Tamás elbújt. Hol lehet? Segítsetek 
megtalálni!

Fénylik-e még a karácsony?
A karácsonyra a készülődés már 

novemberben elkezdődik. Lassab
ban megyünk el a kirakatok előtt 
munkába, vagy iskolába menet. Az 
árakra is jobban figyelünk, mint 
máskor. Számolgatjuk a fizetésün
ket, nyugdíjunkat vagy ösztöndí
junkat, mi telik ki belőle és mi 
nem. Az üzletek kirakataiban 
megjelennek a műanyag fenyőfák, 
a színes égősorok és a műhópely- 
hek a kirakatok üvegén.

Betérünk egy boltba, és megve
szünk valamit családtagjainknak, 
barátunknak vagy kedvesünknek. 
Találgatjuk: Vajon ez a szín illik-e 
neki? A mérete valóban jó lesz? 
Örül majd neki? Mindez munka
idő után, záróra előtt, versenyt fut
va az idővel.

Aztán sorra kerülnek a meg
írandó képeslapok is, amikor 
számbavesszük, kinek írtunk ta
valy, és ki nem írt vissza. De vala
hogy mégis az egész évben alig lá
tott rokonokat is közelebb érezzük 
magunkhoz.

Már december elején izgulunk 
azért, hogy nehogy szentestére 
osszanak be dolgozni, mert ez a 
nap a családé.

Minden reklám arra figyelmez
tet, hogy gondoljunk szeretteink

re, és szerezzünk örömet a reklá
mozott tárggyal, mert úgy biztos 
boldog lesz a karácsony este.

Telnek a napok a karácsony 
„bűvkörében”, és 24-én reggel az 
asszonyok a konyhában szorgos- 
kodnak, a férfiak a fát faragják, 
hogy felállíthassák a szobában. Es
te aztán összejön a család: meg
gyújtják a gyertyát a vacsoraaszta
lon, megvacsoráznak, és kibontják 
az ajándékokat.

Egy másik lakásban csendben és 
magányban telik el az idő, arra 
várva, hogy kopogtasson valaki, 
akivel együtt ünnepelheti a kará
csonyt.

Némely otthonban előkerül a 
Biblia és az énekeskönyv, együtt 
imádkozik a család.

Kint az utcán a hajléktalanok 
azokra az estékre emlékeznek, 
amiket még családi körben töltöt
tek el. Ők is megértésre, szeretetre 
éhesek, egy kicsit jobban, mint 
máskor. Karácsony első és más
napján sok család ebédel a nagy
szülőknél.

Ibiik az idő, és lassan-lassan el
tűnnek a fenyőfák a kirakatokból, 
és az izzók is kialszanak. A neon
égők sora már nem fenyő és csen
gettyű alakú. A gyertya is végig

égett már rég az asztalokon. Az 
ünnep fénye is megfakult, a szere
tet lángja is alábbhagyott. Mind
ezek után felteheti az ember ma
gának a kérdést: Fénylett-e nekem 
a karácsony? Úgy gondolom, az iga
zi kérdés az: Fénylett-e NEKED 
Krisztus?

Vajon észrevetted-e a rohanó em
berek között, a zsúfolt üzletekben, a 
neonfényben, a pislákoló gyertya
fényben a karácsony valódi lényegét 
és értékét: Jézus Krisztust.

„Mert úgy szerette Isten a világot, 
hogy az ő  egyszülött Fiát adta, hogy 
aki hisz Őbenne, el ne vesszen, ha
nem örök élete legyen. ” Jn 3,16

Ha ez a csodálatos ajándék ott 
lesz a karácsonyfád alatt, és ott van 
és lesz mindennapjaidban; valóban 
fénylik a karácsony. Mert Jézus áldo
zata: érted, értem örök, és ennek az 
áldozatnak hittel fogadása a legna
gyobb ajándék, amit ember kaphat. 
Mert Vele együtt megkap mindent, 
mégha olykor nehézségekbe ütkö
zünk, és próbatételeink is vannak.

Tiszta szívemből kívánom, hogy 
éljük át Krisztus születésének örö
mét és a benne rejlő áldást Istentől.

Áldott karácsonyt!
Kulcsár Zsuzsanna 

diakonissza próbatestvér, teológus

M eddig tart a karácsony?
„Itt a karácsony már 
és itt a karácsony már 
és húsvétig tart a karácsony!”

Svéd karácsonyi ének (Kaláka)

Az ugye világos, hogy dec. 25. az a nap, melyet Jé
zus születésnapjaként ünnepiünk, s 24. ennek előes
téje. 26. pedig... hm... hát az meg... minden bi
zonnyal az ünnep fontosságát jelző -  azt kétnapossá 
tevő -  második nap.

Igen, bármily nevetségesen egyszerű is, majdnem 
erről van szó. Tudhatjuk ugyanis, hogy eredetileg a 
nagy egyházi ünnepek nyolcnaposak voltak. így hát 
ne csodálkozzunk nagyon, mikor J. S. Bach karácsony 
harmadik napjára írt kantátájáról hallunk: a barokk 
korban a nyolc ünnepi napból még hármat megültek. 
És persze a nyolcadikat is -  hisz az nem más, mint 
„kiskarácsony”, ami, amúgy véletlenül, egybeesik a 
polgári újév napjával.

Az egyházi év igeolvasási rendjéből adódó témák 
nagyon szelíden segítenek ünnepi gondolatainkat az 
üzenetre fordítani. így kap értelmet az, hogy kará
csony második napja egyben István vértanú napja is, a 
harmadik pedig János apostolé. Ennek talán az a ma
gyarázata, hogy a keresztyénség korai századaiban 
természetes asszociáció volt a mennyei Király föld- 
rejötte után azonnal Krisztus első vértanú követének 
„mennyei születésére” gondolni, de rögtön arra is 
emlékezni, hogy nem mindenkinek a vértanúság a 
küldetése.

Karácsony nyolcada pedig Jézus nevének ünnepe. 
A  névé, ami azt jelenti: Szabadító.

Itt ér véget tulajdonképpen karácsony, de az ünnep 
hangulata még tovább kísér. A régi polgári szokás 
szerint például a feldíszített fenyőfát csak jan. 6-án -  
vízkeresztkor -  illik „leszedni”, s így jelezni: eddig tar
tottak a karácsonyi ünnepek, valami más kezdődik.

Most érkeztünk el a legérdekesebb témához: mi
nek az ünnepe a vízkereszt?

Keleten eredetileg ez volt Isten Fia földrejöttének 
ünnepe. Középpontjában azonban nem a jászolböl- 
csős-angyalos jelenet állt, hanem a megtestesült igé
nek csodája.

A IV. században terjedt el nyugaton is, ahol a római 
napfordulóünnepet kiszorítandó, már rögzült dec. 25. 
mint Jézus születésnapja. Ekkor lett vízkereszt témá
jává Jézus megkeresztelésének története; később a 
napkeleti bölcsek zarándoklatáról olvastak e napon 
(így a pogányoknak való kinyilatkoztatás, a misszió 
napja is lett); de a kánai menyegző felelevenítése is 
ehhez a nyolcnapos ünnephez kapcsolódott.

Mindez tehát Jézus sértetlen dicsőségéről szól, ar
ról a csodáról, amit ádvent ígért, s ami a rejtett betle
hemi istállóban valósággá vált. De míg karácsonyban 
ott szerepel a kicsiség, elesettség, sőt a szenvedés mo
tívuma, addig vízkereszt (Epiphania) csupa fény és 

. ragyogás, a testté lett ige isteni dicsőségének kinyilat
koztatása.

Mára vízkereszt ünnepe nagyon megszürkült -  kül
sőségeiben. Ne ezt bánjuk! Ragadjuk meg a belső ör
vendezés lehetőségét, hogy Epiphania bennünk ra
gyoghasson!

Bence Gábor

Csendes éj, szentséges éj
„A* Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít 

minden embert: O jött el a világba.” Jn 1,9
Szenteste volt. A városban hirtelen megszűnt min

den világítás. Az utcai lámpák elaludtak, a neonfé
nyek kilehelték lelkűket, a jelzőlámpák hiánya meg
bénította a forgalmat. A terek, pályaudvarok kará
csonyfái csillogás nélkül álltak, akár az erdőben.

Délután még a templom harangjainak érces hangja 
szállt a város felett, és az ünnepre hívogatott. Drága 
harangok voltak, a gyülekezetét büszkeség töltötte el, 
amikor megvásárolták. Most megnémultak. Az öreg, 
minden katasztrófát átélt szükségharang még ott ló
gott a toronyban egy ócska kötélen. Az egyházfi óva

tosan kitapogatta az utat a sötétben, s a szerényen fel
csendülő hang bizonyította, hogy a sötétben valaki 
mégiscsak gondolt az Úr születésére.

A gyülekezet sötétben ült a templomban. Senki 
sem látta a szomszéd új bundáját. Csak az oltár gyer
tyái világítottak. Az orgona néma maradt, az énekes
könyv szövegét nem lehetett kiböngészni. Vajon sike
rül-e közösen elénekelni legalább azt, hogy „Menny
ből jövök most hozzátok”? Ki tud többet az első vers
szaknál? Az énekkar is tehetetlenül tapogatta a sokat 
gyakorolt művek kottáit.

Ki tudná a nagy öröm lényegét elmondani és eléne
kelni? Imádkozzunk! Csakhogy az Ágendában előírt 
imádságot lehetetlen kibetűzni. Majd a prédikáció! 
De mit használ most a gondosan előkészített jegyzet, 
a nagyszerű fordulatok, a találó lutheri idézetek? 
Semmit. Mert éjszaka volt, sötét, szent éjszaka. Az az 
éjszaka, melyen Isten irgalma megjelent. Gyermekek 
hangja csilingelt. Ők jól megtanulták a betlehemest.

A  hívek sötétben tapogatva mentek haza. Szorosan 
egymásba kapaszkodtak, összetartóztak. Csak a csilla
gok világítottak felettük, emlékeztetve a betlehemi 
csillagra. Otthon is csend volt és sötét, mint azelőtt so
ha. Se hang, se zene. Meggyújtották a karácsonyfa 
gyertyáit. A  gyerekek ujjongtak, mert ilyet még sosem 
láttak. Az öregek visszagondoltak hajdani ifjúságukra.

így ültek együtt ezen az estén, amikor minden meg
állt, minden kikapcsolódott, ami a szent éjszakát 
megzavarhatta volna. A  gyertyák leégtek, a fenyőágak 
árnyéka egyre nőtt a mennyezeten. Az utolsó gyertya 
utolsó sugara a jászolra hullott, melyben ott feküdt a 
Gyermek, Akinek születése ünnepére tulajdonkép
pen összejöttek.

Áldott éjszaka volt!

Dr. Andrew Moody pesti skót misszionárius emlékverse 
Mária Dorottya budavári szolgálatával kapcsolatosan.

Templom a hegyen
A hegyi nagy palotából 
Ima száll az égre,
Munkánkra kér égi áldást 
Nádor felesége.

Fentről látható a város 
Hol missziót kezdtünk,
Ahol első lépteinket 
Negyvennégyben tettük.

Hívogat a hegy felfelé 
Mindenkit, ki fáradt,
Gond-gyötörte emberekre 
Felüdülést áraszt.

Pompáznak itt gazdag házak,
Van zsidó zsibvásár,
Az egyiké szerény otthon,
Másra koldusbot vár.

Rómaiak kápolnája 
Ünnepnapon telve.
Titkos terve templomunknak 
Valóság lehetne?

Ezerszer a tizenhárom 
Jó korona gyűlt már -  
Kevés ez még, huszonnégy kell!
-  S épül torony, oltár.

Sokan adnak önzetlenül 
Testvéreink közel s távol,
A példájuk biztat minket, 
Reményünk fellángol.

Az örömhír hirdettessék 
Jó munkát végezzen!
Hitünk fénye sugározzon 
Templomunkból, fenn a hegyen!

Fordította: 
Jásdyné Gajárszky Magdolna



EMLÉKEZÉS MÁRIA DOROTTYÁRA
A karácsonyi meditációkat egyik ifjúsági énekünk alapján készítettük: 
„Új reménységnek tiszta fénye Árad szerteszét”.

Csendes kiáltás
Jászolágyadnál feléd kiált célunk és utunkV

Karácsonytól idegen az ifjúsá
gi éneksorban megfogalmazott 
„kiáltás” gondolata.

Szenteste a „csendes éj” han
gulatát várjuk. Még a városi köz
lekedés zaja is elnémul, a lármás 
szórakozóhelyek is bezárnak. 
Karácsonykor „nem illik” han
goskodni...

De karácsony igazi ajándéká
nak megértéséhez kevés a mes
terségesen kreált hangulat, az il
ledelmes csend. Meg kell talál
nunk azt a helyet, ahol az Aján
dék van, és ez a hely a jászol! 
Nem véletlen, hogy az egyik leg
tartalmasabb karácsonyi éne
künk is így kezdődik: „lm, jász
lad mellett térdelek... ” Természe
tesen nem arról van szó, hogy 
földrajzilag el kellene zarándo

kolnunk a júdeai Betlehembe, 
hiszen a jászolnak sokkal mé
lyebb üzenete van. Kifejezi azt a 
mélységet, ahová Isten leszállt 
az emberért, érted és értem!

A  jászol értetheti meg velünk: 
hová került, hová süllyedt az em
ber, de azt is, hová alázkodott az 
Isten, meddig jö tt el utánunk és 
értünk...

A Dávid így vall a 130. zsoltár
ban: ,„A mélységből kiáltok hoz
zád, Uram!” Úgy érzi, kiáltania 
kell, mert mélyre zuhant, távol 
az Isten. Karácsony örömüzene
te, hogy elég egy halk kiáltás, 
mert Isten közel van, lejött a 
mélységbe. Nemcsak a jászol
bölcső mélységéig, de ahogy 
minden istentiszteleten megvált
juk hitünket: „alászállt a pok

lokra...” Nincsen olyan mélysége 
emberi létünknek, ahová Isten ne 
tudna utánunk nyúlni! Ő nem
csak elméletileg tudja a nagy tit
kot, amit a kortárs költő így fo
galmaz: „akit porig aláztak, porig 
kell azért lehajolni...”, hanem a 
gyakorlatban is ott van mellet
tünk akkor is, amikor legjobb 
barátaink is elmaradnak tőlünk.

Nem ünneprontó szentségtö
rés tehát a karácsonyi csöndes 
kiáltás Dávid nyomán Dávid Fiá
hoz: ,„A mélységből kiáltok hoz
zád, Uram!” Tudom, meghallasz, 
sőt mi több: meg is hallgatsz! Nem  
azért, mert „csöndes az éj”, ha
nem azért, mert közel jöttél! Te 
vagy a várva várt Immánuel, aki
ben valóban velünk az Isten!

Gáncs PéterJ

200 éve született a budai vár egykori lakója, József ná
dor felesége: Mária Dorottya. Két budapesti gyülekezet 
közös emlékezést tartott a Deák téri templomban no
vember végén. A  Budavári Gyülekezet, amelynek terüle
tén lakott a várban, és a Deák téri Gyülekezet, ahová -  
amikor csak engedte az időjárás -  a dunai hajóhídon 
keresztül vasárnaponként templomba járt.

A z emlékezést Gryllusz Vilmos Deák téri felügyelő 
szavai vezették be, aki családszeretetét és templomszere- 
tetét emelte ki. Lampérth Gyula soproni gimnáziumi 
igazgató köszöntésében szólt arról, hogy Sopronban Má
ria Dorottya Szabadegyetem kezdte meg működését, ez-, 
zel is emléket szeretnének állítani.

Három előadás hangzott el Mária Dorottya életéről, 
budai működéséről, a két gyülekezetben végzett szolgála
táról. Krisztus tanúja volt -  mondhatjuk róla. Dr. Fabiny 
Tibor professzor „Mária Dorottya az egyház és a nemzet 
történetében”, dr. Németh Margit tudományos kutató 
arról, hogy „Mit köszönhet a budavári gyülekezet Mária 
Dorottya nádoménak?” és dr. Karl Schwarz bécsi pro
fesszor „A nádomé szerepe a szabadságharcban és a

Bach-korszakban” címmel tartotta meg előadását. Ezek 
alapján foglaljuk össze gazdag életének történéseit.

1796 novemberében választotta a magyar ország- 
gyűlés nádorispánná József főherceget, akit bátyja, 
Ferenc császár már korábban királyi helytartóvá ne
vezett ki. Nehéz történelmi helyzetben kezdte meg 
kormányzását, mert miközben a Habsburg birodalmi 
érdekeknek meg kellett felelnie, tartania kellett ma
gát a rábízott ország alkotmányához is. Egyensúlyoz
ni kellett a két fél között: miközben a dinasztia érde
keit akarták gyengíteni a magyar rendek, a nádor tisz
tában volt azzal is, hogy az ország ügyeit nélkülük 
nem tudja intézni.

József nádor -  aki Mária Terézia unokája volt -  első 
-feleségét az qrosz cári udvarból hozta Budára. 
Alexandra Pavlovna azonban gyermeke születésekor, 
gyermekével együtt elhunyt. (Ürömben egy mauzóle
um őrzi emlékét.) Ezután egy anhalti hercegnőt, Her
minát vette  feleségül, aki ikerpárnak adott életet, de 
ő maga belehalt világrahozatalukba.

A Stuttgart melletti Kirchheim unter Teck várkas
télyának templomában tartották esküvőjüket a 43 
éves József nádor és az akkor 22 éves Mária Dorottya 
württembergi hercegnő. A z  esküvő ökumenikus törté
neti szempontból is fontos, mert katolikus püspök és 
evangélikus prelátus jelenlétében esküdtek hűséget 
egymásnak. Mária Dorottya a sziléziai Carlsruhéban 
született, gyermekkorában Rigában és Szentpétervá
ron élt, és főként irodalmi és művészeti érdeklődése 
volt. Amikor a család Württembergbe költözött, ak
kor került kapcsolatba huszita, református és evangé
likus teológiai irányzatokkal és kegyességi mozgal
makkal. A z igehirdetők -  akiket hallgathatott -  erősen 
kritizálták a liberális teológiát és prédikálást, evangélizá- 
ciós hatást gyakoroltak reá.

Amikor férjével Pest-Budára érkezett, ismerkedni 
kezdett új hazájának súlyos politikai, társadalmi és

gazdasági gondjaival. József nádor bölcsessége folytán 
sikerült az udvart rákényszeríteni arra, hogy alkotmá
nyos keretek között oldja meg a szembenállást, így 1825- 
ben összehívták a magyar országgyűlést. Mária Do
rottya lelkében rokonszenvet ébresztett a nép sorsa és 
jogos sérelme. Elhatározta, hogy megtanul magyarul. A  
pesti egyetem professzorát, az evangélikus Schedius 
Lajost kérte fel oktatójának. Nyelvtehetsége és buzgal
ma hozta magával, hogy igazi örömmel ajándékozta 
meg népét, amikor újév napján az országgyűlés küldött
sége köszöntötte őt, ő  -  első ízben a Habsburg-ház női 
tagjai közül -  magyar nyelven válaszolt.

Budát és Pestet hajóhíd kötötte össze még abban az 
időben, ez tette lehetővé, hogy vasárnaponként átjöj
jön Pestre, a mai Deák téri (akkor piac téri) templom
ba, és részt vegyen az istentiszteleten. Sajnos, a jégzaj
lás idején nélkülöznie kellett a gyülekezet közösségét, és 
ez igen fá jt neki. Abban a padban volt állandó helye, 
melyet a most újra kitett címer és a mostani ünnepre 
odahelyezett festmény képe jelölt meg (képünkön lát
ható).

Csak az igehirdetésekkel volt elé
gedetlen. Ebben az időben a korszel
lem hatására racionalista felfogás
ban tolmácsolták a bibliát, Krisztus 
váltságművéről, a keresztyén élet út
járól ő  többet akart hallani, és a 
gyülekezet számára is ezt tartotta 
fontosnak. Naponta imádkozott 
azért, hogy egyháza megújulhasson. 
Ennek a megújulásnak lehetett Is
tentől adott eszköze a nádomé. A 
soproni születésű Bauhof er György 
somoijai lelkész prédikációját a 
pozsonyi evangélikus templomban 
hallotta meg. Krisztocentrikus pré- 
dikálása, gondolkodása irányította 
ráfigyeimét, hogy később a budavá
ri gyülekezetbe hívja igehirdetőként. 
A  budaváriak különösen sokat kö
szönhetnek ennek a „pünkösdi 
időszaknak”, amikor a nádomé, 
Bauhofer és az ez időben Pestre 

jött Székács Sámuel -  a későbbi püspök -  közös erő
feszítéseinek és szervezésének köszönhetően egyre 
többen jöttek a fővárosba igehirdetők, evangélizá- 
torok, és pezsgő életet hoztak a racionalizmustól elal- 
vó gyülekezetekbe. Skót misszionáriusok is teleped
tek le ebben az időben a nádomé kezdeményezésére, 
akiknek hatására vasárnapi iskolák, közös protestáns 
lelkészkonferenciák, bibliakörök gyakorlata indult 
meg, és fontossá lett a bibliateijesztés, hogy minél 
többen olvashassák otthonaikban is. A  nádomé lak
osztályában együtt imádkoztak az egyházak megújulásá
ért evangélikus, református, baptista és anglikán lelki- 
pásztorok. Mária Dorottya pedig iskolákat, óvodákat, 
szegény gyermekek kórházát alapította, és mindezeket 
rendszeresen látogatta is. Mondhatjuk, intenzív 
lelkipásztorok) munkát végzett. És megkezdődhetett 
a budavári templom építése. 1846-ban férje nádorrá 
választásának ötvenedik évfordulóját országszerte 
nagy ünnepségekkel ünnepelték, de sajnos a követke
ző évben hosszú szenvedés után 1847-ben elhunyt. 
Ezzel a szomorú ténnyel Mária Dorottya szolgálatának 
is vége lett Budán. Metternich kancellár még abban a 
hónapban kiutasította Magyarországról. A  közben el
készült budavári temploma felszentelésén is csak lé
lekben vehetett részt. A bécsi Augartenbe száműzték, 
ahonnan csak rendőri engedéllyel, vagy szökve távoz
hatott Budán maradt gyermekei és szeretett gyüleke
zete rövid meglátogatására.

1855 után Mária Dorottya már nem szólhatott bele, 
nem járhatott közben az udvarban a magyar nép érde
kében. A  későbbi pátens körüli harcokban azok a sze
mélyek, lelkipásztorok és püspökök küzdöttek, akik 
Mária Dorottya udvarában találkoztak össze valami
kor, és bizonyára sok erőt jelentett Bauhofemek, Szé
kács püspöknek és a többieknek az a töltés, melyet a 
budavári forrásból táplálkozó evangélizációs megúju
lás adott.

1855 tavaszán Erzsébet leányának betegágyához sie
tett Mária Dorottya Budára, itt érte őt az agyvérzés. Lel
készei igeolvasással, imádsággal és az úrvacsorával erő
sítették. Március 30-án távozott az életből, temetésekor 
az ország protestáns templomainak harangjai zúgtak. 
Temetési igehirdetésében idézte Székács püspök Má
ria Dorottya egy mondatát, melyet tőle hallott: „Sok 
könyvet olvastam, sok bölcselőnél kerestem igazságot, 
míg végre megtudtam, hogy a Szentírás az, amelyben az 
örök élet beszédei vannak, s azóta nyugodott meg lelkem 
Istenben. ”

A  rendőrminiszter, Kempen báró naplójában talált 
feljegyzés így szól: A  nádomé „protestáns volt, a ma
gyar nemzeti párthoz számlálható, nem a legjobb vi
szonyban a császári házzal. Halála bizonyára pártjában 
hullámokat fog elindítani...” (1855. március 30-iki fel
jegyzés -  közölte K. Schwarz professzor.) Metternich 
kancellár az ő halála után jelentette ki: „a jövőben ne 
fogadjanak be többé protestáns nőket a Habsburg-ház- 
ba”. Eszerint meg kellett volna változtatni a Habs- 
burg-ház belső törvényeit, nehogy egy főherceg ismét 
protestáns nővel kössön házasságot.

A  szabadságharc utáni időben, az ún. Bach-kor- 
szakban a belügyminiszter Bach maga írta le a követ
kezőket: ,„Az osztrák örökös tartományokban a protes
tantizmus nem jelent veszélyt... Másként van azonban 
Magyarországon: ott a protestantizmus erős hatalom, a 
született ellenállás. Itt a római és görög katolicizmus el
lensúlya nem elegendő; az államnak ott kell megragad

nia a dolgot -  ha nem tévedek -, hogy az öreg erős, mé
lyen a talajban gyökerező fá t egyetlen csapással nem le
het kidönteni. ” (K. Schwarz idézte)

Az ünnepségen elhangzottak emlékversek dr. And
rew Moody pesti skót misszionáriustól (1902). A  ver
seket angolból Jásdyné Gajárszky Magdolna fordítot
ta, és Paál Gergely teológiai hallgató adta elő. („Temp
lom a hegyen” című verset a 2. oldalon közöljük.)

A württembergi pietizmus neveltje elhozta és átad
ta az ébredés lángját -  hallottuk a budavári beszámo
lóban. Záró áhítatában Balicza Iván budavári lelkész 

a korinthusi levélből vett igével 
szólt: „Ti Krisztusnak levele vagy
tok, amely nem tintával, hanem az 
élő Isten Leikével van felírva; és 
nem kőtáblára, hanem a szívnek 
hústábláira. ” Jézus Krisztusnak 
egy 200 évvel ezelőtt, egy neki 
odaadott szív hústáblájára írt leve
le számunkra Mária Dorottya éle
te. Arról szól ez a levél, hogy egy em 
berhite, Jézus Krisztus iránti szerete- 
te, tanítványi elhatározottsága és 
céltudatossága csodákra képes... 
Mi m ost azért voltunk együtt, hogy 
Krisztusnak a Mária Dorottya életé
be írt, nekünk szóló levelét újra elol
vassuk. Ez a levél üzenet, biztatás, 
felhívás számunkra. A  magunk he
lyén legyünk mi is az az egy ember, 
akit Isten felhasználhat, akin ke
resztül elvégezheti munkáját eb
ben a világban, akinek a szívére ír

hatja a többieknek szóló üzenetet. Minden ember csak 
akkor lehet boldog, ha azzá lett, amivé Isten akarta -  ál
dássá. És ehhez nem kell több, csak annyi, hogy kész
ségesen odaálljunk Isten elé, és azt mondjuk: itt va
gyok, Uram, hogy cselekedjem akaratodat.

A megemlékezés méltó volt ahhoz, akiről emlékez
tünk. Emelte fényét és szépségét az ének és a zene 
magas szintű megszólalása. Tátrai Vilmos Kossuth-dí- 
jas hegedűművész játéka, Fülöp Attila operaénekes 
énekszámai, Alföldy-Boruss Eszter és Csilla fuvola- és 
orgonaszáma, Trajtler Gábor orgonaművész orgonajá
téka és a Lutheránia Énekkarának két száma: Johann 
Bach: Unser Leben ist ein Schatten és Johannes 
Brahms: Geistliches Lied opus 30. művészi megszó
laltatása Kamp Salamon karnagy vezényletével.

A  lelki ébredés apostolára való emlékezés kell, hogy 
a mai gyülekezetei is önvizsgálatra, ébredésre hívja.

Tóth-Szöllős Mihály

A testté lett ige és a szomorú karácsonyi kisded ,Döbbenetes a legszekularizál- 
tabb, leginkább elvilágiasodott ün
nep időszerűsége. Üzenetében 
egyik ünnep sem vesztett aktuali
tásából, Karácsonykor az a meg
hökkentő, az a többlet, hogy mind
az, ami rárakódott, amitől olykor 
idegenkedünk, ami valójában a ka
rácsonyi kisded születése óta sajá
tos kettősséget teremtett, nem 
gyengíti, hanem erősíti a mondani
valót, kitágítva, egyetemessé téve 
azt. A z értelmet meghaladó, elvont 
spirituális üzenettől -  az ige testté 
lett -  a banális, szentimentális, kon
vencionális, formális gesztusokig 
terjed mindaz, amit ma a Karácsony 
jelent.

Jellemző módon az egyetlen szi
lárd pont a nehéz döntését, embe
ri mértékkel, kétezer évvel ezelőtt 
meghozó Isten. Valójában már a 
teremtés kényszerében, kínjában 
benne volt az áldozat szükségessége. 
Erről szóltak a próféták. A  teremtés
ben is megnyilvánult isteni szeretet 
erősebb kellett legyen az igazságnál, 
bekövetkezett az idők teljessége, el
küldte a Fiúi, hogy megmentse a vi
lágot.

A  valóságos Isten valóságos em
berré lett, másként nem teljesíthette 
küldetését, ez a misztérium, ez a ti
tok a karácsonyi evangélium közép
pontja, a sikeres és tragikus életút 
kulcsa.

János evangélistától lehetett és le
het megtudni a lényeget, a szinopti
kusoktól a történetet. Ez értékelő
dik fel napjainkban, amikor egé
szen más történeti, társadalmi, po
litikai viszonyok között és egészen 
más civilizációban a kereszténység 
helyzete hasonlóvá válik a kezde
tekhez.

Bizonyára elfogult vagyok, hiszen 
minden kor emberének szüksége 
volt Jézus Krisztusra, amikor úgy vé
lem, hogy a valóságos ember-Krisz- 
tus iránti szükség nagyobb, mint 
bármikor korábban. Ez van a lát
szólag a vallástól, a kereszténység
től távol eső szokások mélyén, ez 
varázsol Európa nagyvárosainak 
központjaiba csillogó ajándék- 
özönt, hiszen az üzleti érdek erre 
az igényre épít.

A városon kívül, istállóban talál
tak helyet a szülők a megszülető 
kisdednek. Ott fogadta már a nap
keleti bölcsek hódolatát. Hihetet
len ellentmondások a születés pilla
natától. A  háttérben egyaránt ott 
vannak a dicsőítő pásztorok és a 
gyermekgyilkos Heródes. Eddig nem 
ismert, mindennél, mindenkinél 
erősebb hatalom érkezett. De a 
módszerei is mások. Nem uralkod
ni, szolgálni akar. Ezért is kíséri vé

gig pályáját a szomorúság. Alig ta
lál fogékonyságot tanaira, maga
tartására.

Jó másfélezer éven át, a kezdeti 
üldöztetések után, kereszténynek 
jelöli magát a civilizált világ. Sok 
jó születik, és sok gonoszság megy 
végbe a kisdedre hivatkozva. Rob
banásszerűen érkezik a tudomá
nyos korszak. Egyre többen vélik 
úgy, hogy lejárt a kisded ideje, hi
szen a vallást csak a tudatlanság 
tartotta a felszínen. A z elfordulás a 
kereszténységtől már ellenséges han
gokkal vegyül, a helyzet közelít az 
eredethez, a kisdedet ismét az istál
lóba szorulás, a menekülés fenye
geti.

De ezzel a trenddel meghatáro
zóan szembekerül a karácsonyi 
szokásrendszer, ami nem gyengül, 
hanem erősödik. Miért karácsony a 
legszekulárisabb ünnep? Mert ekkor 
lehetséges a legkézzelfoghatóbban a 
találkozás a valóságos ember-Krisz- 
tussal, még nem terhelik a későb
biek, még minden ragyogó, mint 
minden gyermek születésekor, 
amikor még nem lehet tudni sem
mit arról, milyen ember lesz az új
szülöttből, értelmes vagy ostoba, 
szeretni képes vagy hidegszívű, 
tisztességes vagy gazember. Kará

csony az ígéret és a remény. Nem el
venni kell az emberektől, hanem  
megérteni őket.

A  tudomány robbanása, ismere
teink hihetetlen fejlődése, a huszon
egyedik század várható világa együtt 
egy hatalmas kiáltás Jézus Krisztus 
iránt. Mért m it ér az embernek, ha 
az egész világot megnyeri is, lelkében 
pedig kárt vall. A z ember, az embe
ri lélek, a bűnre való hajlam és a 
megbocsátás, a szeretet utáni vágy 
nem változott évezredek alatt. A 
földön élő minden eddiginél több 
és minden eddiginél fizikailag egy
máshoz közelebb élő ember sok
sok nyomorúsága szomorú, látvá
nyos bizonyíték erre.

Karácsony mai üzenete is örök 
üzenet, de ma minden eddiginél erő
sebb: egymás Krisztusaivá kell len
nünk!

Dokumentumot -  évek során 
nagy munkával készült iratot -  ír
nak rövidesen alá a legmagasabb 
szintű ökumenizmus jegyében a 
keresztény egyházak a megigazu- 
lásról. A  páti és a lutheri teológia 
középpontja ez. Elmondhatom, 
hogy többek között, de elsősorban 
a római levélen nőttem fel, tanul
tam a hitet, a kereszténységet, kö
zéppontjában a . megigazulást,

egyedül Isten kegyelméből, hit ál
tal.

Nem ezzel ellentétben, ezzel együtt 
látom a mai karácsonyi üzenetet. A  
terem tett világ sóvárogva várja az 
Isten fiainak a megjelenését. Várja 
a segítő, az áldozatos, a másik em
ber terhét felvállaló szeretetet. E t
től hiteles a világ számára, hogy 
kegyelemből megigazult emberek
kel találkoztak. Kövessük az em- 
ber-Krisztust, legyünk olyanná a 
másik ember, családunk, baráta
ink, munkatársaink számára, mint 
amit ő jelent nekünk.

Nem könnyű. Évszázados maní- 
roktól, szokásrendszerektől kell 
megszabadulni. Jézus nem volt ál
szent, nem volt demagóg, nem vo
nult ki a világból. Ezért is imádko
zott így övéiért: nem azt kérem, 
hogy vedd ki őket a világból, hanem  
hogy őrizd meg őket a gonosztól 
Nem könnyű.

Egyszerűbb elkülönülni, a hason
szőrűekkel barátkozni. Jézus nem 
válogatott a társadalmi csoportok 
között, egyszerűen azért fordult 
elsősorban a szegényekhez, az el
esettekhez, mert azok jobban rá
szorultak, nem várhattak mástól 
segítséget.

A  valóságos Krisztusra, az Istenre

és az emberre egyaránt szüksége van a 
modem társadalomnak. A z Istenre, 
mert nincs más lehetőség a megigazu- 
lásra, m int egyedül kegyelemből hit ál
tal és az emberre, mert szeretet nélkül 
nem lehet élni Ilyen egyszerű ez. 
Furcsa módon a tudomány előretö
résével nem a tudatlanság, hanem a 
szeretet lett kevesebb a világban. 
Lehet, hogy a gőg miatt. A technikai 
civilizáció csúcsaira elért ember úgy 
vélte, megtalálta a boldogsághoz ve
zető utat. Már jelentős és még nö
vekvőben van a kiábrándulás.

Jézus kora és napjaink között 
talán a legnagyobb különbség, 
hogy megváltozott a gazdagság és 
a szegénység tartalma. Napjaink
ban a gazdagok, az elithez tarto 
zók élete is kudarcok, öngyilkos
ságok, válások, családi és m unka
helyi tragédiák sorozata. Szegé
nyeknek és gazdagoknak -  ez az, 
ami ma nyilvánvalóbb, m ert az át
lag jobb módú és a szegénység is 
más, mint eddig bármikor -  egy
aránt szüksége van arra a szeretet- 
re, amit a karácsonyi kisded hozott 
a világra, és Jézus tanítványainak a 
feladata, hogy közvetítsék em ber
ként az emberek számára. Ahogy 
O tette. Mutatják-e, mutatja-e a 
m ai egyház ezt a valóságos ember- 
Krisztus képet? Vagy joggal szomorú 
ma is a karácsonyi kisded?

Frenkl Róbert



Sötét van, amikor ezeket a so
rokat írom, olvasom a várva várt 
levelet. Nem a körülöttem lévő 
sötétség, a bennem lévő sötétség 
az, ami nyomaszt. Ez a sötétség 
mélyebb, ez a sötétség fájó. Eb
ben a sötétségben ugyanis ku
darcaim, erőtlenségeim, nyomo
rúságaim, hitetlenségem tornyo
sulnak. Félek, mert reményem 
elfogyott. Bár az emberek körü
löttem így beszélnek: „Reméljük, 
hogy...”; )yA legjobbakat remél
jük. .. ” De ezekből felém csakis a 
teljes bizonytalanság tehetetlen
ség árad, s elveszett ügyem. Vá
rom a sötétség szűnését, várom 
a hajnalt, hogy fénysugarak tör
jék meg borzasztó és mély sötét
ségemet.

Öriilök, hogy várod a hajnalt!

„Hajnalodik”
Látod? Hajnalodik! Új remény
ségnek hajnalfénye költözhet be 
kiégett, reményvesztett életed
be!

Ez a reménység árad. Lassan, 
ahogyan a fény kezdi a sötétet 
kiszorítani, egyre jobban árad a 
remény, és elűz minden félel
met, minden csüggedést. Nem 
hókuszpókuszos mindez. Ami 
történik, Isten nagy ajándéka: a 
remény a jászolbölcsőből árad. Is
ten elküldte szent Fiát, aki ma 
megáll szíved ajtaja előtt, megáll, 
s ha megnyitod, új reménység haj
nalfénye árad be szívedbe. Betölti 
életedet a remény, s többé már 
nincs kétség: akár élek, akár ha
lok, az Úré vagyok (Róm 14,8), 
mert O formált, 0  vezet jó  pász
torként, s Ő készít helyet az Atya

„Mélységes mély a múltnak 
kútja...” Az emlékezet vize is fo
gyóban, csak a mélyben csillan meg, 
nagy-nagy távolságban. Egy baba, 
egy iskolai ünnepség, egy táncisko
lái felkérés, egy régi bál, egy sok éve 
tovatűnt vasárnap délután -  kar- 
nyújtásra van. A tegnap, a tegnap
előtt, a tíz-húsz éve történtek pedig 
egybemosódnak, már egyáltalán 
nem számítanak. Ismerőseink nevét 
összekeverhetjük, évszámainkat el
felejthetjük, de a gyermekkorban 
tanult imádságot soha.

Kiszely Jánosné Melis Zsuzsan
na is frissen, mosolygósán idézi fel 
a gyermekverseket, imákat, ahogy 
tanulta Szarvason: szlovákul. Ami
kor élete száz évéről kérdezem, 
szívesen mesél első három évtize
déről, a későbbieknél már ki-kise- 
gíti a család a visszaemlékezést. A 
régi szarvasi család, a gazdálkodó 
édesapa, a kéthetes kisbabát árván 
hagyó édesanya, majd az édes 
mostoha, a szeretett, jóságos nagy
bácsi, a féltestvérek, a tisztelendő 
bácsi, a tanító bácsi, á lánypájta- 
sok, a rokonok,.,szomszédod, _az 
akadozó emlékezetben még ma is 
eleven alakok -  hol vannak ma 
már? S rég halott -  immár hetven 
éve -  az a magas, erős, széparcú 
fiatalember, aki először felkérte a 
tánciskolában, akivel kipirulva for
gott lakodalmukban, aki oly bol
doggá tette kedves és vidám ter
mészetével.

Száz év élet...
Végre befejeződött a háború, 

túl voltak a nehéz éveken, örvend
tek három szép gyermeküknek, jó
módot és nyugodt családi életet 
ígért a belátható jövő. Kint a ta
nyán gazdálkodtak, csak vasárnap 
mentek be városi házukba. Azon a 
tavaszi napon, idézi fel Zsuzsa né- 
m, Janos árpát vetett, ment a gép 
után, és mint mindig, jókedvűen 
fütyörészett. Egyszer csak elhall
gatott, megállt, jajgatni kezdett, 
majd elájult. Hazavitték, orvost 
hívtak, de az nem ismerte fel az 
igazi betegséget. Mindenfélével 
kezelgették, de még nagyon sokat 
szenvedett, mire decemberben az
tán meghalt. így ment el alig 31 
évesen a jókedvű fiatalember és 
vele asszonyának boldogsága is 
örökre. Zsuzsanna soha nem ment 
többé férjhez, pedig tehette volna, 
de nem akart mostohát gyerme
keinek, meg aztán többé nem is ta
lált olyan embert, aki pótolhatta 
volna Kiszely Jánost.

Az élet' már soha többé nem volt 
olyan szép, de élni kellett. A  fiatal- 
asszony .mindig is helytállt. A csa
lád emelt fővel vészelte át a gazda
sági válságot, a háborút, a kisajátí
tást, a kifosztást. Az ifjabbik Zsu
zsa vette magához édesanyját, ép
pen ötven éve, azóta vele él. Segí
tett felnevelni a két gyereket, mi
közben veje egy orosz azbesztbá
nyában sínylődött három évig, lá
nya pedig a férje helyére állt a fog-

\
házában (Jer 1,5; Jn 14,1-3).

Testvér! Nyisd meg szívedet 
Előtte, és ne feledd: a remény a já
szolbölcsőből árad!

Nagy Gáspár

Jegyezvén szalmaszállal
...mindig és mindig: 
bűnökben édesült, iramúit napok 
habjaiban fuldokló emberek: 
egy szalmaszállal, tudjátok-e? 
talán a menthetetlent mentitek.

...kívül és belül: 
poklosan örvényült, háborúit

világ,
de a remény sohasem meghaló, 
ha minden utolsó szalmaszál 
ABBÓL A JÁSZOLBÓL VALÓ.

Tam ásy Tam ásné

technikai laboratóriumukban, hi
szen enni, fűteni kellett... Fiatal 
vejének fogorvosi álmait elsodorta 
a történelem, de mindkét lánya -  
Zsuzsa néni unokái -  egyetemre 
mehetett, egyikük fogorvos lett, 
másikuk aneszteziológus orvos. A 
harmadik unoka is az egészségügy
ben dolgozik. A család nem nagy: 
a negyedik generációt már csak 
egyszem fiatalasszony képviseli 
férjével.

Megható pillanat volt, amikor 
Zsuzsa néni születésnapján egész 
családjával együtt úrvacsorát vett a 
fasori templomban. A gyülekezet
nek több mint három évtizede hű
séges tagja, egészen két évvel 
ezelőttig részt vett az istentisztele
teken, bibliaórákon. Ma már csak 
ilyen nagy alkalom tudja kimozdí
tani a lakásból. De azért egyálta
lán nem hagyja eLmagát, magam is 
tanúsíthatom: jó őt látni, ápolt, 
csinos, kellemes modorban társa
log. Napközben üldögél, szende
reg, de szívesen elbeszélget a csa
láddal is, főleg persze a régi dol
gokról, napjaink történései már 
nem érintik. Zsuzsa néni munkás 
élete vége felé már csak pihenget, 
apró kis napi örömökkel telik az 
idő, lehet várni az ebédet, a süte
ményt, a kávét hat cukorral. A  me
leg, óvó családi körben szép las
san, nyugodtan fogynak az évek, a 
napok, az órák...

Újlaki Agnes

Hiedelemvilág Pápua Új-Guineában

Ősi hitek útvesztőjében 3.
A melanéziai -  ezen belül a pápua új-guineai -  ősi 

vallások közös, meghatározó jellemzőit elemezve rá 
kell döbbennünk, hogy a mi európai kultúrával át
szőtt keresztyén hitünk milyen hallatlan mértékben 
különbözik az ősi népek tradicionális vallásától. A 
mindennapjait itt töltő misszionáriusnak feltétlenül 
tudatában kell lennie ezeknek az egész életét megha
tározó különbségeknek. Most egy újabb alapvető sajá
tosságot veszünk nagyító alá, s hasonlítunk össze.

A z élet legfőbb célja: „Gutpela sindaun” -  
gondtalan élet

Az új-guineai ember számára a legfontosabb dolog 
az ELET fenntartása, védelme, ünneplése, folytonos
ságának biztosítása. Az Universum középpontjában 
az ember áll együtt az őt körülvevő teremtményekkel, 
a növényekkel, állatokkal, sziklákkal, folyókkal, az 
ősök szellemeivel -  mindezek telve vannak lüktető 
energiával.

Ez -  a „biokozmikus vallásnak” -  nevezett hit alap
vetően eltér a mi istenhitünktől. Míg a keresztyén hit 
legfőbb célja az örök élet elérése, addig a melanéziai 
hitvilág leglényegesebb eleme az e földi élet véglete
kig való élvezhetővé tétele. Olyan fogalmak, mint élet 
és halál, szent és világi, eleven és holt, az itteni embe
rek gondolkodásmódjában nem különíthetők el egy
mástól. Ezek európai fogalmak. Míg mi igen-nem, 
vagy-vagy kategóriákban gondolkodunk, Új-Guineában 
is-is a válasz. (Ez sajnos szavaik igazságtartalmára is 
vonatkozik.) Például egy szerintünk élettelen szikla 
számukra eleven, csak egy időre ebbe a merev pozí
cióba tért -  valószínűleg pihenni. Hasonlóképpen a 
halál sem jelenti a földi élet befejezését a lélek számá
ra. A közelmúltban egyik ismerősünk férje meghalt. 
A  törzsi hit szerint a férj szelleme 24 óra múlva vissza
tér, és belép a felesége testébe. Az özvegyen 24 óra el
teltével tomboló, hisztérikus roham vett erőt, s min
denki biztos volt benne, hogy a várt esemény rendben 
megtörtént.

A pidgin nyelven „gutpela sindaun”-nak, vagyis a 
gondtalan életnek a biztosítása két területen szüksé
ges:

1. Jó kapcsolattartás a törzs többi tagjával és a szel
lemekkel -  a kívülállók ellenségnek számítanak.

2. Az elérhető anyagi dolgok -  disznók, kagylók, 
élelem -  minél nagyobb mértékű begyűjtése és felhal
mozása, a törzs létszámának növelése sok-sok gyer
mekkel.

A hit és annak szertartásai, a rituálék, csakis az 
Elet maximális élvezhetőségének biztosítását céloz
zák. Tehát a törzsi vallások mindig is nyitottak voltak 
minden változás felé, melyek ezt a célt látszottak szol
gálni.

Képzeljük el, amikor az európai ember megjelent 
soha nem látott, „hallatlan” gazdagságával -  vasszer
számokkal, hullámlemez tetőfedővel, ággyal és ruhá
val meg konzervélelemmel -  a bennszülöttek tradi
cionális logikája szerint ez mind a szintén magukkal 
hozott, idegen hitüknek -  a kereszténységnek -  az 
eredménye lehetett. Tfehát a fehér ember vallásának 
felvételét az anyagi jóléthez vezető kapunak tekintet
ték. Ez kétségtelenül megkönnyítette a kereszténység 
terjedését, de nagy veszélye volt, hogy a hitet mellék- 
vágányra tereli. Ez a gondolkodásmód -  napjainkig -  
száz év elteltével is alig változott.

Mivel a régi rituálék a jólét elérését igyekeztek 
szolgálni -  meglehetősen alacsony hatékonysággal -, 
az emberek nagyon is készek voltak egy új -  sokkal 
többet ígérő -  vallás elfogadására. Ez teljesen megcá
folja azon felületes véleményeket, amelyek kizárólag 
a missziót vádolják az ősi kultúra megváltoztatásával.

A  mai új-guineai hitvilág a tradicionális kultúra és 
vallás, valamint a keresztény hit elemeinek bonyolult ke
veréke... S bár a fent leírtak alapján könnyű lenne felüle
tes, emberi következtetéseket levonni, ítéletet hozni, 
hisszük, hogy a misszionáriusok 110 éve tartó önfeláldo
zó munkájukkal elvetették a magot, s Isten ígérete sze
rint megadja a növekedést.

S ismételten hangsúlyozzuk, hogy nem szabad önma
gunkat megcsalni azzal a gondolattal, hogy csak Pápua 
Új-Guineában felületes a kereszténység. Európa elmúlt év
századai és jelene azt bizonyítják, hogy a kereszténynek ne
vezett kultúrákban az egyéni és állami döntések legna
gyobb része nem a Biblia tanításának szellemében születik

Bálintné Kis Beáta

Mennyből jövök most hozzátok 
(150. ének)

Egy karácsonyi prédikációjá
ban Luther azt mondja: „Ha 
Krisztust igazán akarod leírni és fel
ismerni, akkor figyeld meg, hogy az 

Angyalok azt mondják róla, hogy Ó 
nagy öröm. ” Énekünk ilyen határ
talan örömből fakadt, és az apát 
gyermekei körében ismét gyer
mekké teszi. Luther tíz évvel há
zasságkötése után írta legkisebb 
gyermeke bölcsőjénél, miközben 
saját számtalan dolgát félretéve a 
gyermekek gondját feleségétől át
vette. Az ének a középkori temp
lomi karácsonyi játékok egyes 
mozzanataira emlékeztet. A leg
korábbi vallásos játékok az isten
tiszteleten nem Karácsonyra vo
natkoztak, hanem Húsvétra, mert 
a feltámadást tekintették az igazi

keresztyén ünnepnek. Az első két 
évszázadban Jézus születésnapjá
nak megünneplését .a keresztyén 
egyház, mint pogány dolgot egye
nesen elvetette. Origenes azt véli, 
hogy csak az istentelenek, mint 
Faraó (1 Mózes 40,20) és Heródes 
(Máté 14,6) ünnepük a születés
napot mint örömnapot. A  szen
teknél és a mártíroknál azok halá
la napját tartja igaz születésnap
nak.

A vallásos játékok eredete a kó
ruséneklésben van. Amikor a kó
rust két részre osztották, és válta
kozó éneklés kezdődött a papság 
és a gyülekezet között, a gyüleke
zetnek, főleg az ünnepeken drá
mai élményben volt része. A 10. 
században kolostori testvérek rá
tértek arra, hogy a húsvéti isten- 
tisztelet kibővített énekeit felöltöz
ve is ábrázolják: az Angyalt a sír
nál, Jézust a diadalzászlóval és 
Mária-Magdolnát, Jánost és Pé
tert, akik a sírhoz sietnek. A kará
csonyi játék kb. száz évvel később

keletkezett. Két diakónus bő, fe
hér lepelbe burkolva az oltár háta 
mögött állott, és így szólt: „Kit ke
restek ti pásztorok a bölcsőben, 
mondjátok.” Felelet gyanánt két 
énekes azt énekelte: „Krisztust, az 
Urat, a Megváltót, a jászolban fekvő 
kisdedet.” Ebből az egyszerű kez
detből fejlődött ki a tulajdonkép
peni „bölcsőjáték”. Pásztorok és 
királyok mentek az oltárhoz, és ott 
egy pap fogadta őket. Később be.- 
levonták a cselekménybe Heró- 
dest, mint a gonosz megtestesítő
jét. -  Luther éneke a karácsonyi já 
tékok egyes mozzanatait juttatja 
eszünkbe. De mindennél fonto
sabb, hogy Karácsony ünnepén 
alapvető evangéliumi gondolato
kat szólaltat meg:

„Ez Krisztus, Isten szent Fia,
Ki mennyből jött a földre ma.
Ő üdvözít, Ő törli el Világ bűnét

szent vérivel. ”

Gáncs Aladár

Járosí Andor utolsó napjai
Nem lehetünk elég hálásak Weöreös Imrének -  a 

Lelkipásztor egykori szerkesztőjének - , hogy az utol
só pillanatban: 1949 decemberében a folyóirat mel
lékleteként Járosi emlékszámot jelentetett meg. Ma 
már dokumentumértékű az az 54 oldal, amin még kor
társak írtak hangfogóval Reményik Sándor „drága kicsi 
papjáról”. A sorok között is olvasni tudók kimondat
lanul is megértették, hogy magyar evangélikusságunk 
egy mártírjáról van ott szó. Névtelen tömegsírban pi
hennek földi maradványai az uráfi Magnyiitogorszk- 
ban 1944. december 29. óta. Sok-sok emberen segí
tett, s érte már senki sem tehetett semmit. Az Igéből 
ihletett humanizmusából becsülettel állt ki az üldö
zöttekért, hogy a végén ártatlanul, elvakultak áldoza
tának essen áldozatul. Amikor még sejtelmünk sem 
volt, mi is esett meg vele -  1945 februárjában -, egy 
volt pártfogójától -  aki akkor élvonalbeü ember lett -  
kérdeztem: nem lehetne-e valamit érdekében kezde
ményezni? Az illető mindössze annyit jegyzett meg: 
„sajnáljuk Andort, de a háború számlájára kell írni ezt 
a veszteséget”. A  szomorú, megdöbbentő valóságról 
szóljon egykori fogolytársa, Küne Oszkár szds.-nak a 
kolozsvári Evangélikus Egyházközségben heverő le
vele (részleteit adjuk közre):

„...Tisztelettel közlöm, hogy Járosi Andor esperes 
urat 1944. október 28-án ismertem meg a Focsani mel
lett levő orosz legénység, táborban négyszáz más Kolozs
várról elhurcolt civil férfival, kik között még öt róm. kai. 
rendi lelkész és egy fiatal ref. lelkész, kinek neve Petri Jó
zsef volt. Ők akkor már pár napja ott voltak összezsú
folva egy barakkban minden tisztálkodási, pihenési le
hetőség nélkül, és a csekély élelem miatt természetesen 
panaszkodtak. Kérték is, hogy a tiszti barakkba oszta
nák be őket, de ezt az orosz parancsnokság nem engedé
lyezte. így szegény esperes úron és a többi intelligencián 
nem tudtam segíteni, mert én magam is mint hadifogoly 
csak igen kevés szabad mozgással rendelkeztem. Ugyan
ez év november 2-án azután kaptuk a parancsot, útra el
készülni, és úgy ahogy voltunk, vagyis ahogy az esperes 
urat elvitték Kolozsvárról, egy melegebb ruhadarab adá
sa nélkül, beraktak bennünket egy vasúti szerelvénybe 
(40 fő  egy kis kocsiban), és harmadikén vitt a vonat 
Bacau-Cemovitz-Kijev-Moszkva-Kujbisev és Ufán ke
resztül az Urál folyó mellett levő Magnyiitogorszkba, 
ahova 23-án érkeztünk meg már -35 fokos hidegben. 
A z egész úton háromszor kaptunk meleg levest (vizet ke
mény borsószemekkel), különben pedig az első öt napra

puha kenyeret, a többi napokra pedig kiszárított kenye
ret. így agyonfázva és éhezve kiszálltunk a vonatból, és 
négy km gyaloglás után elértük a tábort, ahol már meleg 
volt, és jobb levest kaptunk káposztával, utána pedig el
helyeztek bennünket. Szegény esperes úr ismét csak a le
génységi barakkba került, de ahol már legalább három- 
emeletes priccsek voltak elhelyezve, és így fekvőhelye biz
tosítva volt. Én december 5-én a kórházból kikerülve ta
lálkoztam az esperes úrral ismét, mert du. 5.30-kor a 
tiszti barakkban tarthatott istentiszteletet, és akkor pa
naszkodott már gyengeségéről és hasmenéséről, ami 
azonban abban az időben majdnem mindenkinél meg
volt az átmeneti idő miatt. 13-án du. 4 órakor ismét tart
hatott istentiszteletet az esperes úr, mely alkalommal Pál 
apostolnak a Filemonhoz írt levele alapján tartott igen 
értékes prédikációt a szerétéiről, de ekkor már igen gyen
ge, összeesett volt, úgyhogy másnap a legénységi kórház
ba is került...

December 24-én a német evangélikus lelkész tartott 
ott istentiszteletet, amelyre én m int tolmács, elkísérhet
tem, és ekkor láttam esperes urat utoljára. Am ikor hoz
zá szóltam, már nem szólt egy szót sem, csak fejével bó- 
lintgatott, és a német,le(kész úrnak,# csa(c „dqn/ce”,s^ó^ 
val köszönte meg szolgálatát... A z esperes úr december 
27-én,fiufty,t,elyérha$bpn. «. „a,

A  holttestek egy erre a célra készített bunkerba kerül
tek, és huszonötösével vitték ki teherautón a közös sírba, 
mely a tábortól kb. 500 méterre van. így került a megbol
dogult esperes úr 29-én a magnyiitogorszki tábori közös 
sírba, mely már akkor közös sír volt.

Budapest, 1947. szeptember 9-én.
Tiszteletteljes üdvözlettel: 

Küne Oszkár szds. 
s .k .”

Objektív, túlzásoktól mentes, mégis hátborzongató 
még ma is az az eltökélt embertelenség, amivel a Vö
rös Hadsereg kezelte azokat, akikre egyszer rátette a 
kezét. Ma már tudjuk, hogy Járosi Andor elhurcolása 
nem véletlen szeszély műve volt. Nem egyszerűen az 
utcáról szedték fel. Házkutatás után egy szál ruhában 
lakásáról vitték el. A z NKVD tudta, ki volt ő, de ilyen 
emberre, akárcsak Wallenbergre -  nem volt szükségük 
az értékrendjükben. A  mi szívünkben azonban emléke 
áldott, s valahányszor énekeljük nagy gonddal összeállí
tott magyar evangélikus istentiszteleti rendjét, hisszük, 
hogy munkája nem volt hiábavaló az Úrban!

Deák Ödön

BETLEHEM
A Jeruzsálem

hez közeli Betle
hemet a keresz
tény hagyomány 
Jézus szülőhelye
ként tartja szá
mon. Ennek a ki
csiny település
nek sohasem volt 
nagy jelentősége 
Izrael történeté
ben. Mikeás pró
féta könyvében is 
így szerepel: „Te 
pedig, efrátai Bet
lehem, bár a legki
sebb vagy Júda 
nemzetségei kö
zö tt...”. Ám hoz
zátesz még valamit, ami új távla
tot nyit Betlehem előtt, ami meg
változtatja megítélését: „...mégis 
belőled származik az, aki uralkod
ni fog Izraelen”. A z  a valaki pedig 
nem más, mint a Messiás.

Betlehem először a Kr. e. 14. 
századból származó egyiptomi ál
lami levéltár agyagtábláinak szö
vegében jelenik meg, mint a Jeru
zsálem városállamhoz tartozó 
helység. A neve bit ilu lachama, 
vagyis Lachama istennő háza. Ez

az istennő egy kánaáni term é
kenység-istennő. A név az idők 
folyamán végbement hangzóala
kulások során nyerte el a bírák 
korában a Betlehem  formát, 
amely héberül azt jelenti: kenyér 
háza.

Mózes első könyve mint Ráhel 
sírjának helyét említi. Betlehem
ben élt Dávid anyai őse, Rút, és itt 
született Dávid is. Ide érkezik Sá
muel, hogy Dávidot királlyá kenje. 
És itt született a Dávid házából

való Jézus is. Szü
letésének helyén 
ma egy hatalmas 
templom áll, és azt 
a pontot, ahol a 
hagyomány szerint 
megszületett Jé
zus, egy ezüstcsil
lag jelzi. A  hely ér
dekessége, hogy 
amikor Omár kali
fa  meghódította a 
Szentföldet, Jeru
zsálem és Betle
hem keresztény 
templomait meg
kímélte. A Szüle
tés templomának 
déli, Mekka felé 

néző apszisában végezte imádsá
gait. Azóta a muzulmánoknak jo
guk van ahhoz, hogy azon a helyen 
imádkozzanak. Betlehem ma arab 
település, néhány éve pedig pa
lesztin fennhatóság alá tartozik. 
De Karácsony ünnepén a keresz
tények óriási tömege tódul most is 
Betlehembe, hogy megünnepelje 
Jézus születésnapját. Az arabok 
pedig örülnek ennek, hiszen ők az 
idegenforgalomból élnek...

Sánta Anikó



Egy zsenge rózsatőről (157.
Eberhard von Dünheim speieri 

püspök 1599-ben Kölnben éne
keskönyvet nyomtatott püspöksé
ge részére. Ebben jelent meg első 
ízben énekünk szövege és dalla
ma.

Eredetileg 23 versszakos Mária- 
ének volt. Érdemes belegondolni a 
régi evangélikusok éneklő kedvébe. 
Egy ilyen hosszú (23 versszakos) 
éneket is végig énekeltek. Világos, 
hogy örömöt találtak abban, hogy 
együtt énekelnek Karácsony üze
netéről és így is erősödik a hitük. 
Tfegyünk meg mindent azért, hogy 
ma is valóban éneklő egyházzá le
gyen Egyházunk.

Énekünk tartalmazta az angya
li üdvözletét, Mária és Erzsébet 
találkozását, Krisztus születését, 
pásztorok és bölcsek Krisztus-

imádását. Az ének szövege Ézsai- 
ás l l : l - r e  támaszkodik: „Vessző
szál hajt ki Isai törzsökéről, hajtás 
sarjad gyökereiről. ” A  Mária- 
énekekben szívesen hasonlították 
Máriát egy rózsához. Énekek 
Éneke 2:l-2-re is emlékeztet a 
szöveg: „Én Sáronnak rózsája 
vagyok... ” Dante Divina 
Commediájában is Mária „a rózsa, 
akiben az Ige testté lett. ” A  katoli
kus énekes könyvben való megje
lenése után egy híres evangélikus 
kórusműben is megtaláljuk ezt az 
éneket: Praetorius 1609-ben meg
jelent kötetében, melynek címe: 
„Musae Sioniae”. Figyelmet érde
mel, hogy Praetorius a költe
ményt két versszakra rövidíti, és a 
második versben Mária helyett a 
Megváltót dicsőíti.

Karácsony 1997
Jászolban született

„Most karácsony lesz, karácsony
lesz,

A z apró, piszkos vakkantó dühök 
És apró, vigyorgó perverzitások 
Itt is, ott is belehalkulnak egy

percre
A  színes gyertyák lángjával

melengető
És ezüstpapírok kétnapos fényével

ragyogó
Szeretet ünnepébe:
Ez az egész. ”

(Bálint György: 
Karácsony előtti vers) 

Most karácsony van, karácsony. 
És értelem nélküli vak dühök és 
gyűlöletek híre jön a félelembe 
zárt kontinensek felől. Primitív, ál
lati sorsban élő emberek kezében 
öldöklő fegyverek állnak készen
létben a rettegés óráit, napjait 
vagy hónapjait átélő kiszolgálta
tott ártatlanok között. És az „oko
sabb, fejlettebb” országok egyre 
gyártják az emberpusztító, újabb 
„csodákat”.

Most karácsony van, karácsony. 
És a születés szent helyén kövek 
repülnek fiatal, éretlen gyermekek 
kezéből, sebezni vágyó akarattal, 
és a kövek visszhangra találnak a 
feléjük irányzott golyók záporá
ban. Az óceánok által elhatárolt 
földrészeket összefogja az ég bol
tozata és a fenyegetett, éhező tö
megek jaja, Lázas gyermekszemek 
néznek riadtan a rémült világba. 
És a segíteni akaró jókat gúzsba 
köti a gonosz.
„Most karácsony lesz, karácsony

lesz,
Püffednek a megrakott, ezer

színben rikító 
Kirakatok mindenfelé, szemtelenül 

vihognak
A  sarki hordárra és az utcaseprőre 
És a vánszorgó és loholó sok-sok

kopott életre. ” 
(Bálint György: 

Karácsony előtti vers) 
Most karácsony van, karácsony. 

És „sok-sok kopott élet” vánszorog 
nálunk is, városainkban és falvaink- 
ban. És sok gyermeknek nem lesz 
karácsonyfája, és sok öregnek, be
tegnek és hontalannak nem ég majd

a gyertya lángja. Mert nincs gyertya, 
amit meggyújthatnának. És nincs 
szaloncukor, amit felaggatnának a 
csak vágyaikban létező fenyőágak
ra. És sokaknak lakása sincs.

Most karácsony van, karácsony. 
Szegények ünnepe. Mert jászolban 
született a Megváltó is. Rongyok
ba burkolt testét állati lehelet me
lege éltette. Jászolban született, 
szegényen, hogy átérezze a nyo
morúság lélek felé irányító, szere- 
tetet igénylő, sóvárgó kiszolgálta
tottságát.

Most karácsony van, karácsony. 
A palotákban égig érő fenyőfák és 
káprázatos ajándékok köszöntik a 
szeretet nagy ünnepét. Szívvel és 
hittel talán. Vagy anélkül, csak „a 
színes gyertyák és ezüstpapírok 
kétnapos fényét” kölcsönözve, 
hogy aztán újra kezdődhessen a 
hajsza a kincsek után, fel nem fog
va azt az emberi sorsrendelést, 
hogy magával a sírba csak romlan
dó testét viheti a halandó. És nem 
gondolva arra, hogy az ő pompá
juk és a tömegek nyomorúsága va
lahol összefügg.

Most karácsony van, karácsony. 
Megszületett a szeretet királya. A ki 
Úr minden gazdagság és minden 
szegénység felett. Úr a szíveink felett. 
Úr a hiteink felett. Reményeinket 0  
támogatja. A  lelkeinket 0  fordítja 
mások felé. A  karok O általa nyúl
nak ki ölelésre. Ő általa leszünk ne
mesebbek.

Most karácsony van, karácsony.
Jöjj közénk, Szeretet királya! Eny

hítsd gyászainkat! Segíts bajaink
ban! Sokszorozd meg örömeinket!

A dj jóságot nekünk és hitet! Adj 
erőt megmaradnunk magunknak! 
Embernek!
„Jézuska, Isten báránykája! Csinálj, 

csinálj csodát nekünk, 
A z égből dobd le a kicifráit sok

csalfa csillagot!
Csillag legyen kéklő szemecskéd, 
szíved szórjon ránk illatot 
S az angyalajkról ellesett dal legyen 

testvéri énekünk!
(Mécs László: Karácsony, 1921)
Áldott karácsonyt!

Lenhardtné Bertalan Emma

Karácsonykor már szól a harang 
a győri evangélikusoknak!

Örömünnep volt a Győr-Ná- 
dorvárosi Evangélikus Gyüleke
zetben. Isten hatalmasan munkál
kodott a szívekben. A hívek áldo
zatvállalásával 5 hónap szervezői 
munka után a Győr-Nádorvárosi 
Újtemplom tornyában már ott van 
az 535 kg-os bronzharang „Refor
máció harangja” és „Erős vár a mi 
Istenünk” felirattal. A  felavatást

1997. október 31-én du. 3 órakor 
D. Szebik Imre püspök úr végezte 
zsúfolásig megtelt templomban. A 
reformáció 480 éves évfordulóján 
megszólalt a győri evangélikusok 
első harangja. Karácsony szentes
te már harangszó hívogatja a híve
ket.

Molnár Rudolfné
M adár Vilma

ének)

Praetorius evangélikus egyhá
zunk egyik legnagyobb zeneszer
zője. Tfcológiát is tanult. Könyvet 
írt a korabeli hangszerekről, így a 
régi orgonákról is. Minden művét 
az evangélikus istentisztelet szá
mára írta. Minden művének alapja 
a gyülekezeti ének, az evangélikus 
korái. Korálfeldolgozásait a hang
szerek gyakori szerepeltetése jel
lemzi.

Gáncs Aladár

'  JÖJJ SZÍVEMBE, ÉGI BÉKESSÉG,
ŰZD EL ÉJJELÉT...

Tüdőm, hogy velem van baj. 
Nem, nem is hibáztatok mást. 
Pedig egyszerűbb lenne. Jólesne, 
igen, megkönnyítené, ha más 
vállára tehetném a magam meg
unt terhét. Enyhítené a kínt, ha 
rámutathatnék valaki másra, 
mint önnön bűneim, áradó indu
lataim, bukott harcaim okozójá
ra, békétlenségem forrására. Va- 
lakire, aki hibás, aki vétkesebb, 
mint én, s míg elítél, vagy fel
ment, ő, a felelős, meg is aján
dékoz a makulátlanság illúziójá
val. De nem teszem. Nem aka
rok önmagámnak hazudni. A 
feloldozás szava korai még: ha
misan csengene. Inkább válla
lom a harcot, a kudarc kockáza
tát. Hiszen vesztenivalója itt 
csak a megfutamodónak van. A 
szembenéző egy csatát már meg
nyert. A legkeményebb ellenfél

lel: a mentséget kereső, örök 
emberi reflexszel.

Van egy mondat, ami ilyenkor 
vigasztal: Jézus köszöntése. „Bé
kesség néktek!” (Lk 24,36) Soká
ig tartott, amíg megértettem, mi
ért hangzik el, a Visszatérő miért 
ezt adja útravalóul. Mikor híjával 
vagyunk oly sok mindennek, s 
amit birtokolunk, hamis sáfár
ként azt is de sokszor eltékozol- 
juk. Vágyaink és lehetőségeink 
egyenlőtlen versenyében csak 
második helyen futhatunk be, ha 
egyáltalán bírjuk végig a vágtát, 
szívvel, lélekkel, elakadó léleg
zettel. S a célszalag addigra már 
mindig át van szakítva. Földren- 
géses vidéken járunk, sorsunk 
aláaknázott talaján minden lé-
Í)és veszélyessé válhat, életveszé- 
yessé. Irányt tévesztettünk, 

nemtörődöm utazó módjára

rossz térképpel a kezünkben 
bóklászunk, harctéren keresünk 
békét, makacsul. Csak rátalál
nánk végre, s betöltene az Isten 
békessége, hogy rálelhessünk 
magunkra is, hogy a gyermek 
tiszta szemével csodálkozhas
sunk rá a szépre, hogy az ajkunk 
hálára nyíljon, ne panaszra, s 
hogy áldjuk az Istent azért, hogy 
képmásai lehetünk. Az Ű r bé
kessége nem fegyverszünet, a 
megbékélés nem a háború hiá
nya, a kapituláció pedig nem ke
serves kényszer; az új szövetség 
hajnala.

Tüdőm, hogy nincs nagy baj. 
Nem rajtam múlott: én mindent 
elrontottam. De múlt és jövő 
metszéspontján jelenné vált a 
Jelenvafó. Elült a kinti zaj, simo
gat a csend. Megadom magam.

- k d -

Régi karácsonyi szokások egy kis faluban
Ostyasütés

1920-35-ig van tudomásom ar
ról, hogy kis falunkban -  Pencen 
az evangélikus egyházban -  ka
rácsonyt megelőző hetekben os
tyasütés volt szokásban. Ezt a 
szép, áldozatos, nemes munkát 
mindig az akkori kántor-tanító 
házaspár vállalta -  nagy szeretet
tel.

Első fontos feladatuk volt a csa
ládok név szerint, szám szerint és 
lakhely szerinti felfektetése, annál 
is inkább, mert így biztosan min
den család megkapta a Jézus-tes
tét szimbolizáló ostyát. Lényeges 
volt, hogy egy is ki ne maradjon -  
ennek aztán negatív utóhatása 
volt.

Az ostyasütés a célnak megfele
lően történt. A tészta elkészítése 
nagy szakértelmet igényelt, vala
mint a sütési technikát is. Az ízlés 
és a szépérzék párhuzamosan je
len volt, az ostya ovális alakja, a 
színe, szép halvány aranyszínűnek 
kellett lennie, figyelni kellett a 
szimbolikus embléma kidomboro- 
dására is, ami a sütőlap belső olda
lán volt, mintegy pecsét.

A csomagolás is külön szertar
tást követelt. Egy-egy csomag 10-

15 dobozból állt. Az ostya fehér 
fonállal átkötve, kis fenyőgallyacs
kával díszítve került a szépen, fris
sen kivasalt, damasztterítővel ki
bélelt kosárkába.

A szétosztás mindig a szentestét 
megelőző napokban történt. Az is
kola VI. oszt. leánykái végezték 
nagy örömmel, külön megtisztelő 
volt számukra a nemes diakóniai 
munka, a megbízatás.

A házba való belépéskor, a gyer
mekpárok kezükben a névsor és az 
ajándék közepette üdvözléssel kö
szöntötték a család minden tagját, 
imigyen:

„Békesség e házban, áldás szálljon 
a családra.

Elhoztuk az ostyát, Jézus testének 
szimbólumát.

Örüljünk együtt, hogy Megváltónk
született

Dicsérjük Őt tisztelettel most és
mindenkoron. Amen. ”

A  csomagot átadták, viszonzásul 
cserébe ajándékot kaptak (szokás 
szerint), amit napi munkájuk befe
jezése után elvittek a tanító uruk
nak. A szétosztás befejeztével a

Selmeczi László:

Örök Karácsony
Betlehem fölött kígyóit egy csillag 
Szerte a világra hinti sugarát 
Zsolozsma száll, angyalének zendül, 
Jertek imádni Isten szent Fiát!

Jertek, óh jertek kicsinyek, nagyok, 
Értetek ég, fénylik a csillag.
Ma apad a gond, oszlik a bú,
Bősz vágyak álja se zaklat.

Pásztorok borulnak jászol elé, 
Szívükben lágyan zenél a béke 
Tűnik a sötétség, dereng az ég,
Egy áj korszak hqjnala végre!

Megtört a bűnnek átka: 
az örök kárhozat.
Ha Jézusé vagy s Ő tied, 
bizton haladhatsz, 
nincs lezárt utad!

Betlehem fölött kigyúlt egy csillag 
Méltán repes ma szív és az elme 
De szép, de csodás lenne a világ 
Ha örökké Karácsony lenne!

kisgyermekek jutalomban része
sültek.

Elérkezett az ünnepi közös va
csora, az asztalnál ült a család 
minden tagja, a családfő imájára 
mindenki felállva imádkozott, és 
külön-külön megkapták az os
tyát, csak ezután kezdődött a va
csora.

Vacsora: egésznapi böjtölés után 
(csak a felnőttek) egy nyelet mézes 
pálinkát kaptak, majd következett 
a savanyú káposztaleves, füstölt 
kolbásszal, ezt követte a mákos 
guba (tészta).

Befejezésként közösen imád
koztak és énekeltek, majd mind

annyian elindultak a karácsony es
ti istentiszteletre.

Ilyen meghitt, békés légkörben 
folytatódott a következő napok 
ünneplése is.

Bárcsak ez a szép, ősi hagyo
mány ismét fellendülne a mai csalá
dokban is. Folytatnánk elődeink 
lelket felemelő, szívet melengető és 
békességet árasztó szép szokásait.

Adja Isten, hogy ez a kis törté
net legyen ébresztő gondolat so
kak szívében ma is a megvalósulás 
érdekében!

Kívánok minden Testvéremnek 
békés, Istenben áldott ünnepeket!

Gerengay Vilma

KARÁCSONYI TÖRTÉNET
Éppen fél évszázada történt, 

1947 decemberében.
Gyakorló tanár voltam, a buda

pesti egyetem gyakorló gimnáziu
mában tanultam a tanítás mester
ségét. Ezért fizetés nem járt. Némi 
zsebpénzt magántanítással szerez
tem. Állandó tanítványom egy 
nyolcadik gimnazista lány volt, a 
Deák téri evangélikus gimnázium
ba járt. Franciára tanítottam. 
(Nem azért, mert gyöngén ment 
neki -  ellenkezőleg, jeles tanuló 
volt - ,  hanem mert viszonylag ké
sőn, felsőbb osztályban kezdte el, 
amikor a németet kitessékelték az 
iskolából.)

Anyám Egerben tengődött, ab
ból a nyomorúságos nyugdíjból, 
amelyet öngyilkos második férje 
hagyott rá. Úgy látszott, a Meg
váltó születésének ünnepén 
paprikás krumplit fog ebédelni. 
Apám igyekezett rábírni, hogy 
küldjék neki pénzt, amelyből leg
alább az ünnep napjaiban jóllak
hat. De hát miből -  a szünidőben 
magántanítás nincs. Kínos volt 
számomra, de lelkiismeret-furda- 
lást nem nagyon éreztem: szerin
tem érthetően vezetett ide annak

a házasságnak a felbomlása, 
amelyből én születtem. Apámnak 
volt lelkiismeret-furdalása énhe- 
lyettem. Ő érvelt, én tényre hivat
koztam; a vége az lett, ami ilyen
kor lenni szokott: a tény leszorí
to tta  az érveket.

Elérkezett az év utolsó magán- 
franciaórája. Tanítványomnak és 
szüleinek kellemes ünnepeket, 
boldog új évet kívántam, ahogy il
lik. A  lány meglepetve nézett rám: 
„Nem jössz a szünetben?” Én is 
meglepődtem. Minek jönnék? 
Nincs felelés az iskolában, nem 
kell órára készülni. „A szünet vé
géig elfelejtek mindent, amit ta
nultam.” Ezt el kellett hinni, a 
franciatanulás említett körülmé
nyei miatt.

...Megvolt hát a pénz, amelyet 
anyámnak küldhettem. Nem sok, 
de legalább az ünnepi nyomorú
ságtól megkímélte. Apám, aki nem 
volt hívő ember, azt mondta: „Lá
tod, fiam , ha segíteni akarsz, az Is
ten hozzásegít, hogy meglehesd. "Fél 
évszázadra megegyeztem.

Most ötven éve történt, 1947 ka
rácsonya előtt...

Dr. Bán Ervin

Új evangélikus szeretetotthon nyílt
Néhány hete nagy öröme és ün

nepe volt a pécsi evangélikus egy
háznak. Pécsett a Szent István tér
11. számú házban megnyitottuk 
az új szeretetotthonunkat. Ván- 
csa Jolán és Váncsa Tibor úgy ha
tározott néhány éve, hogy a csalá
di örökségüket, szép nagy házu
kat az egyházunkra hagyják idő
sek otthona számára. A birtokba 
vett házat átalakítottuk, felújítot
tuk és szép egy-, illetve kétágyas 
szobákat alakítottunk ki. Mind
egyik szobához vizesblokk tarto
zik. Tfeljes ellátást nyújtunk gon
dozottjaink részére, reméljük, tel
jes megelégedésükre. Az avató
ünnepségen dr. Révész M ária al
polgármester asszony köszöntötte 
meleg szavakkal a megjelenteket, 
hangsúlyozva, hogy a szociális 
gondok megoldásában példás jó 
viszonyban dolgozik együtt a vá
ros és az egyház. Az ünnepi isten
tiszteleten Kendeh György buda
pesti lelkész prédikált, aki az Or

szágos Egyház köszöntését is tol
mácsolta. Igehirdetésében hang
súlyozta, hogy szeretetszolgálatot 
csak Istennek elkötelezett módon 
lehet végezni.

A köszöntések sorában Scherer 
Károly ny. evangélikus lelkész a 
németországi Backnag-Maarbachi 
Rotary Klub jókívánságait tolmá
csolta. A  német rotarys barátaink 
igen jelentős összeggel támogatták 
az otthonunkat. Külön köszönet 
érte!

Szomszédunk a katolikus Pro- 
hászka Otthon vezetője Maróti Jo
lán, hivatása szerint a Pécsi Mi
asszonyunk Kanonokrend vezető
je, segítő szeretetéről biztosította 
az új intézmény dolgozóit és la
kóit.

Bizony komolyan kell vennünk 
a Szentírás figyelmeztetését: Min
den dolgotok szeretetben történ
jék!

Varsányi Ferenc



Jézus miénk, nekünk elég O, Benne bízva 
miénk a jövendő.

Karácsony közeledtekor újabb és újabb ötletek
kel próbálnak rávenni bennünket arra, hogy minél 
több mindent vásároljunk meg, mert most ennek 
az ideje van. S az emberek elindulnak, és ki-ki 
pénztárcájának megfelelő mértékben szerzi meg a 
világ egy picinyke részletét -  tárgyak formájában. 
Aztán elmúlik a Karácsony, lehullanak a fenyők 
tűlevelei, elszáll az ünnepi hangulat, az újonnan 
megszerzett tárgyak is a helyükre kerülnek, az em
berben pedig újra föléled a szerzés vágya, mert ma 
már minden arról szól, hogy mi mindent kell meg
szerezni még a tökéletesen boldog élethez.

De ez a tökéletesen boldog élet valahogy nem 
akar eljönni, egyre késik, és a fölhalmozott „fon
tos” tárgyak között is ridegen csillogó és idegen 
marad csak a világ. Hol hát a megoldás? -  teszi föl 
a kérdést a kiábrándult emberek sokasága. .

A válasz, a megoldás pedig ott van a szegényes já 
szolágyban egy csöppnyi gyermekben, akit azonban 
eltakarnak a csillogópapírba csomagolt értéktelen 
tárgyak Ő az, akinek megszületése, világra jötte je
lenti a megoldást minden föltett és fö l nem tett kér
désre. Ő az, aki képes arra, hogy a fásult és üres te
kinteteket ráirányítsa a lényegre. Ez a lényeg pedig 
az: Keressétek először Isten országát, azután minden 
más megadatik nektek

Keressétek először Isten országát, mert anélkül

semminek sincs megfelelő helye az életünkben. 
Anélkül hegyeket halmozhattok föl a tárgyakból, 
de azon a hegyen nem lehet Istenhez jutni, az csak 
arra-jó, hogy elválasszon Istentől.

Keressétek először Isten országát, mert csak az, 
ami utat mutathat. Ha nincsen út, ha nem találjuk 
meg a helyes utat, csak barangolunk, csak botlado
zunk, de előre, a cél felé nem jutunk. Keressétek 
először Isten országát, mert csak az mutatja meg, 
hova, milyen cél felé vezet utunk. Csak az, ami táv
latot, igazi távlatot nyithat az életünkben. Keressé
tek először Isten országát, mert anélkül a jövendő 
is csak lezár, mert nem mutat előre, nem mutatja 
a célt, mert nem vezet el a célhoz. Isten azt a jö
vendőt adta nekünk ajándékba Jézusban, ami táv
latot nyit, amely az Ő országát jelenti és ígéri.

A kérdés csak az: bízol-e ebben, vagy inkább: 
ebben bízol-e. Vagy te is tárgyakat halmozol föl 
csupán, és azokban keresel távlatot és jövőt? Bízol-e 
Jézusban, aki igazi és örök soha el nem értéktelene
dő ajándékként jött e világra, és Akinek szegényes já 
szolágya minden karácsonyfa alatt ott van, csak le
het, hogy díszes dobozok takarják el.

Igen, Jézus a m iénk nekünk elég Ö, mert minden 
másnak csak Őrá tekintve van értéke, s ha bízunk 
Benne, miénk lehet a jövendő.

Hivatás és személyiség
Nagy szó a hivatás, hiszen elhi

vatottságot feltételez, mégpedig 
magasrendűt, hiszen legmagasabb 
szinten emberfölötti hatalom az 
elhívó: maga a Mindenható. Tehát 
emberi készség, döntés, óhaj, te
hetség legföljebb másodlagos sze
repet játszik benne, még akkor is, 
ha ezek többnyire nélkülözhetetle
nek egy hivatás betöltésére. A nagy 
és sokrétű munkához ugyanis, vár
ható és váratlan buktatóinak elke
rüléséhez karizma = kegyelmi 
ajándék kell. Olykor keserves buk
dácsolások közepette pedig: „Ha 
hétszer elesik is az igaz, mégis föl
kel.” „Főszereplő”: a Kegyelem! 
Ez a hitbeli oldala az elhivatott
ságnak és az ehhez szükséges sze
mélyiségnek, különösen segítő fog

lalkozásúak esetében. Ennek egyik 
ősi ágával foglalkozik 261 oldalán 
A pedagógus hivatásszemélyisége cí
mű tanulmánygyűjtemény, melyet 
a debreceni Kossuth Lajos Tudo
mányegyetem lélektan professzo
ra, dr. Bagdy Emőke szerkesztett, 
illetve írt hét munkatársával. 
(Megrendelhető a KLTE Pszicho
lógiai Intézet könyvtárától: 4010 
Debrecen, Pf. 28. Bolti forgalmon 
kívüli ára 800,- Ft.)

Rendkívül figyelemreméltó, 
ahogyan e közérthetőségre törek
vő szakkönyv elején -  talán éppen 
igényességéből adódóan -  Bagdy 
professzor lényegre tör: „A hiva
tásban fellelhetjük ipindazt a je
lentést, amelyet a hivatás archetí
pusa (=  ősképe) alapoz meg. En

nek jelentésmagva az elhívás, az 
apostolok megszólítottsága Krisz
tus által: »Gyertek, kövessetek en
gem.« Saulust is így hívja el Jézus a 
damaszkuszi úton.-Az archetípus 
tartalmazza a transzcendens elren
delést, a megfellebbezhetetlen pa
rancsot, amely -  ha kell -  a szolgá
lat fogságába, szenvedéseibe vet.” 
(34. o.)

Párhuzamosa mindezeknek az 
Evangéliumi nevelés (Bencés Ki
adó, Pannonhalma, Vár u. 1.), a 
katolikus, református és evangé
likus egyház közös kiadványa, 
mely nemrég jelent meg 312 ol
dalon -  válogatott csapat üdítően 
sokszínű műve. Mindenkinek 
ajánlható!

Dr. Bodrog Miklós

A MAGYAR ÖKUMENIKUS SZERETETSZOLGÁLAT
1997. évi karácsonyi akciói

Budapest-Debrecen-Miskolc

BUDAPEST
Helyszín: Szociális Központ 
Budapest XIII., Türbina utca 2-4.
Tel.: 120-8251
1997. december 23-24-25-26.
12.00-14.00 Szeretetvendégség — meleg ebéd 

Négy napon át terített asztal, naponta 300 adag 
meleg egytálétel (babgulyás/pörkölt-tészta savanyú- 
sággal/zöldbabfőzelék fasírttal, friss kenyérrel) várja

mindazokat, akik nem tölthetik a karácsonyi ünnepe
ket, meleg családi körben (hajléktalanok, magányos 
kisnyugdíjasok, nagycsaládosok, mozgássérültek). 
Feldíszített karácsonyfa, asztalokon égő gyertya, ben
sőséges, szeretetteli légkör veszi körül évről évre a 
hozzánk betérőket.

A csomagokat a központ munkatársai állítják 
össze.

DEBRECEN
Helyszín: Szociális Központ 
Debrecen, Rákóczi út 7.
Tel/Fax: 52-441-500 
1997. december 25. és 26.
1130-14.00 Szeretetvendégség -  meleg ebéd 

Gyülekezetek aktív segítségére (beszerzés, terítés, 
teremdíszítés, tálalás), önkéntesek munkájára tá
maszkodva évről évre bensőséges karácsonyi órákat 
töltenek el a munkatársak az itt ebédelő elesett em
berekkel. Naponta 150 adagot kínálnak. Hajléktala
nok, idős emberek fogyasztják el az ünnepi terítéssel

felszolgált, frissen főzött, meleg ételeket. Évről évre 
betlehemes műsorral is hozzájárul a Szeretetszolgá
lat, hogy valódi karácsonyi perceket tölthessenek el 
együtt a konyhára betérő emberekkel.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a közeli fogyatékos 
gyermekeket oktató iskola Betlehemes csoportja ka
rácsonyi ünnepi műsorral szórakoztatja az ingyen
konyha vendégeit.

Az étkeztetés költségeihez a hagyományoknak 
megfelelően egy népi táncos csoport is hozzájárul 
adománygyűjtő táncrendezvényével.

MISKOLC
Helyszín: Szociális Központ 
Miskolc, Baross G. u. 13-15.
Tel/Fax: 46-328-045

IDŐPONTOK ÉS ESEMÉNYEK

Ebben az évben a miskolci karitatív szervezetek kö
zös karácsonyt tartanak a hátrányos helyzetűek részé

re. A Szeretetszolgálat Miskolci Központja termé
szetbeni adománnyal támogatja a közös karácsonyi 
rendezvényt, illetve a munkatársak részt vesznek a 
program lebonyolításában. Az akcióról közös sajtótá
jékoztatót tartanak a szervezetek.

Egy Németországban működő, magyarokat segítő 
csoport adományából 300 iskolás korú gyermeket tud 
megajándékozni a Szeretetszolgálat.

TOVÁBBI ORSZÁGOS AKCIÓK
A részletesen bemutatott akciókon túlmenően a 

Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat az ország kü
lönböző pontjain gyermek- és szeretetotthonokat kü
lön élelmiszer-adományokkal támogat, illetve számos 
esetben nem közvetlen részvétellel, hanem a helyi 
kezdeményezések támogatásával kíván segíteni a rá
szorulókon.

A Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat karácso
nyi akcióival kapcsolatban külön meg kell említeni a

Gyermelyi Tésztagyár Rt.-t. A cég nagy mennyiségű 
adománya lehetővé tette a Szeretetszolgálat számára, 
hogy ajándékozott körét, illetve a szétosztásra kerü
lő élelmiszercsomagjainak összetételét kibővítse.

A Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat a gondo
zottak és segítséget igénylők egyre növekvő száma 
mellett is különös gondot fordít arra, hogy az aján
dékátadás, a megajándékozás megtartsa személyes 
vonásait, karácsonyi, bensőséges voltát.

A KARÁCSONY UTÁNI 
VASÁRNAP IGÉJE
M I VAN A Z  E M B E R  SZÍVÉB EN ?
Lk 2,33-40

Mária és József eleget tesznek a 
birodalom törvényének azzal, 
hogy elmennek az összeírásra Bet
lehembe. Ezzel prófétai ige teljese
d ik Vallási előírást teljesítenek 
amikor bemutatják Jézust a temp
lomban. Ekkor próféciák hangza
nak el Simeon és Anna részéről. 
Bizonyságtétel arról, hogy a pólyá
ban lévő csecsemő, a megígért 
Messiás.

Itt most nem a két idős ember 
hitbeli felismerésére szeretném a 
hangsúlyt helyezni, hanem a prófé
tai üzenetre, mely a bölcsességgel 
és kegyelemmel betelt üdvözítőről 
hangzik.

„O sokak elesésére és felemelésé
re rendeltetett Izraelben, és jelül, 
melynek sokan ellene m ondanak" 
Vajon mi az, ami Jézus személyé
vel kapcsolatban állásfoglalásra 
kényszeríti az embert? Mivel lehet 
magyarázni, hogy sok-sok ember
nek felemelkedést, gyógyulást, bé
kességet ad, míg mások elmennek 
mellette látszólag közönyösen, 
vagy éppen szembefordulnak vele 
ellenségesen.

Valljuk az igével, hogy nem sze
mélyválogató az Isten. Boldogan 
zárjuk szívünkbe, hogy Isten szereti 
a világot, és éppen Jézus megjelené
se a világban ennek legkézzelfogha
tóbb jele. Miért éppen az önmagát 
halálra adó Úr a vízválasztó? Kié 
lesz ő, és kié nem? Minden azon 
múlik, hogy mi van az ember szívé
ben? Sokan azt gondolják, hogy az 
ember, és emberség alapproblé
mája az, hogy sok az erkölcstelen
ség, hogy az emberek bűnöket kö
vetnek el. A Biblia azonban világo
san tanítja, hogy az ember alapba
ja, az Istennel szembeni engedet
lenség. Az ember nem hiszi, hogy 
Isten javát akarja. Ennek rossz 
gyümölcsei a bűnök. Az Édenben 
elhangzott ördögi kísértés, végig
kíséri az emberiség egész történel
mét: „olyanok lesztek mint Isten.” 
Ezen elbukik Éva és Adám. Ebben 
részesül minden utódjuk. A  sátán 
megvette az első emberpárt és ez
zel együtt minden utódjukat. Jogot 
formál ránk, kígyóméreggel jö
vünk a világra.

Jézus Krisztus hozza ennek a vi
lágnak Isten szeretetét, a gyógyulást. 
Kivált a gonosz uralmából, és meg
ment a halálos méreg következmé

nyétől, az örök haláltól. De hát kit 
vált meg és kit nem? Erre a kér
désre mindenkinek a szívében van 
a felelet. Sajnos nagyon sokféle 
oka lehet, ha valaki szívében ott 
van az akadálya annak, hogy Jézus 
felemelje és betöltse életét örök
kévaló ajándékokkal.

Az önhittség, az a tudatos maga
tartás, mely semmibe veszi Istent, 
melyben az ember túlértékeli ön
magát, nincs szüksége senkire, 
még Istenre sem.

- A  közönyösség, mellyel az em
ber úgy tekint Jézusra, mint bár
mely vallásalapítóra, a Biblia taní
tására, mint egy eszmére a többi 
között, melyben okoskodás van, de 
megoldás nincs.

-  A sértődöttség, ami abból kö
vetkezik, hogy minden baj forrásá
nak Istent tartja, vagy azzal vádol
ja, hogy rajta nem akar segíteni.

-  Félelem a múlt feladásától, 
mélyben felcsillan az a remény, ta
lán jót akar az Isten, de ott a féle
lem, hogy értéktelenebbet kap, 
mint amit elveszít.

-  Félelem a jövőtől, a magára- 
utaltság, a gyengeség vagy a rossz 
erőknek való kiszolgáltatottság 
miatt.

Luther egyik imádságában ol
vassuk: „mert nem kétséges, hogy 
az ördög szeretne minket minden
féle gyalázatba ejteni... Ezért 
Urunk, te őrizz meg minket!”

M it tehetünk tehát, hogy szabad 
legyen szívünk Jézusnak és ajándé
kainak elfogadására. így olvassuk 
Isten igéjében: „Az alázatos és töre
delmes szívet nem veted meg O, Is
ten.”

Jézus valóban az a személy, aki
ről a próféták és apostolok beszél
nek. Te is fogadd el őt annak. Bo
rulj le előtte alázatos szívvel, kérd vi
lágosságát és fogadd el megoldásait. 
Csodálatos és gazdag életed lesz 
már itt a gondokkal küzdő földi élet
ben, és elképzelhetetlenül boldog az 
örökkévalóságban.

Bozorády Zoltán

IMÁDKOZZUNK!

Úr Jézus, tégy mindent úgy az éle
temben, hogy felemelhess és megtart
hass örökre. Vizsgáld meg a szívemet 
és gyógyíts meg engem. Magasztallak, 
hogy értem is jöttél, és hozzám is jössz. 
Amen.

OEV ESTE IGEJE
Lk 19,37-40

Különös este esztendőnként óév 
este. Míg az év más napjain egy- 
egy valódi élethelyzet révén csap 
arcunkba az elmúlás szele, amikor 
azonban „év vált évet”, nem lehet 
nem gondolnunk fogyó időnkre. A 
szilveszter esti vidámság gyakran 
válik álarccá, s egy gondtalanul el
töltött este és éjszaka mögé próbá
lunk elrejtőzni gondolataink elől.

Isten igéjének olvasása és hall
gatása közben sok-sok embertár
sunk ajkán elhangozhat a kérdés: 
mit tegyek? A  múló idővel szemben 
vagyunk a legtehetetlenebbek Kese
regjünk? Lázadozzunk? Szomor- 
kodjunk? Megálljunk és visszanéz
zünk? Megálljunk és álldogáljunk? 
-  Természetesen mindegyiknek meg
van a rendeltetése a maga helyén és 
idején! Kesereghetünk bűneink 
miatt. Lázadozhatunk bűneink el
len. Szomorkodva hordozhatjuk a 
gyászunkat. Bűnbánattal viselhet
jük kudarcainkat. A tanulságok ér
dekében hasznos visszanézni. De 
álldogálni? -  nem szerencsés. Ez 
tétlenség, míg az előbbiek alkal
masak lehetnek arra, hogy min
dent a helyére tegyünk, és úgy vár
juk a folytatást!

Jézus felhívása hangzik hoz
zánk: derekatok legyen felövezve és 
lámpásotok meggyújtva! Azaz le
gyünk készenlétben, legyünk fel
készülve az utunkon való járásra -  
minden eshetőséggel számolva. 
Aki ma komolyan veszi keresztyén 
reménységét, azt, hogy hová ké
szül, az az ember a felkészülést 
sem tartja feleslegesnek.

A derék felövezése emlékeztet 
minket ezen az estén arra a hajdani 
estére, amikor Isten népének Egyip
tomból kivonulása előtt ilyen ké
szenlétben kellett lennie. így nem 
mulasztotta el a kivándorolni ké

szülők közül senki az indulás per
cét. Amikor az indulásra a jelet 
adták, akkor ugyanis a felkészülés
re már nem volt idő. Akkor indul
ni kellett. A jelet készen kellett vár
ni.

A lámpás meggyújtva jelképezi 
azt, hogy „csak egy lépés mit hoz, 
ki tudná előre?” (354. ének), még
is kezünkben, szívünkben, gondo
latainkban Isten igéje az az útmu
tató lámpás, amit az élet viharos 
szelei sem tudnak kioltani.

Figyeljünk arra is, hogy Jézus nem 
vidám szolgákról beszélt, hanem 
boldog szolgát állított elénk a példá
zatában. A  két állapot között ég és 
föld a különbség. A  vidámság alkal
mi helyzet. A  boldogság azonban 
tartós lelki érték. Akkor jutunk ide, 
ha azt tesszük, amit ránk bízott az 
Isten. Akire a gondoskodást bízta, 
az gondoskodik. Aki a törődés, fá
radozás szolgálatát kapta, az ezt 
tegye is! A boldogság ugyanis a 
helytállók és hűségesek mennyei 
ajándéka, amivel ráhangolódha
tunk Isten nyugodt,' egyenletes, fo 
lyamatos, a célhoz egyre közelebb 
kerülő terveihez.

Petőfi Sándor így búcsúzott 1844- 
től szilveszter este: „Óh, haldokló év! 
Sírod mellett engem -  Lágy bölcse
iében ringat a remény!” Amikor 
ezeket a sorokat írta, a 22. szüle
tésnapjára készült a költő, de már 
mögötte hosszú-hosszú gyalogutak 
voltak. -  A remény szó pedig 
eszünkbe juttatta Jézus szavait: 
felövezett derék, meggyújtott lám
pás a kézben. A remény ugyanis 
így marad érték továbbra is, hogy 
Istenben bízva nézhessünk a foly
tatásra, mert tudjuk: az igére figye
lő, az igéből élő embert „lágy bölcse
iében ringatja a remény”.

Detre János (Aszód)

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1997. december 28.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Hafenscher 
Károly; de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; 
de. 11. (úrv.) Baiicza Iván; du. 6. dr. Kőháti 
Dorottya; n., Modori u. 6. de. fél 10. Rihay 
Szabolcs; Pesthidegkút, □., Ördögárok u. 9. 
de. fél 11. Rihay Szabolcs; Békásmegyer, m ., 
Víziorgona u. 1. de. fél 9. Gálos Ildikó; Csil
laghegy, III., Mátyás kir. u. 31. de. 10. Gálos 
Ildikó; Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de. 10. 
Csizmazia Sándor; Újpest, IV., Lebstück M. 
u. 36-38. de. 10. Blázy Lajos; V, Deák tér 4. 
de. 9. (úrv.) Geröfi Gyuláné; de. 11. (úrv.) 
ifj. Cselovszky Ferenc; du. 6. (orgonazenés) 
iij. Cselovszky Ferenc; Vn., Városligeti fasor 
17. de. 11. (úrv.) Nagy Zoltán; du. 6. (ifjúsá
gi) Nagy Zoltán; Vm., Üllői út 24. de. fél 11. 
Kertész Géza; VUI., Rákóczi út 57/b. de. 9. 
(szlovák) Cselovszky Ferenc; Vm ., Kará
csony S. u. 31-33. de. 9. Kertész Géza; VUI., 
Vqjda P. u. 33. de. fél 10. Wiszkidenszky 
András; IX., Thaly Kálmán u. 28. de. 11. dr. 
Rédey Pál; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. 
fél 11. Wiszkidenszky András; X., Kerepesi 
út 69. de. 8. Tamásy Ihmás; Kelenföld, XI., 
Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) Joób Máté; de. 
11. (úrv.) Joób Máté; du. 6. (ifjúsági) Mado- 
csai Miklós; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. 
Szeverényi János; du. 6. (vespera) Schulek 
Mátyás; Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 
24. de. 9. Baiicza Iván; Budahegyvidék, XII., 
Ihrcsay V. u. 11. de. 9. (úrv.) Bácskai Károly; 
de. 11. (úrv.) Bácskai Károly; du. fél 7. dr. 
Széchey Béla; X m ., Kassák L. u. 22. de. 10. 
ifj. Kendeh György; XDI., Frangepán u. 43. 
de. fél 9. ifj. Kendeh György; XIV., Lőcsei út 
32. de. 11. (úrv.) Tamásy Ihmás; XIV., Gyar
mat u. 14. de. fél 10. Ihmásy Tamás; Pestúj
hely, XV., Templom tér de. 10. Sánta Anikó; 
Rákospalota, XV, Juhos u. 28. (kistemplom) 
de. 10. 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. Mar- 
schalkó Gyula; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 
146. de. 9. Péter Attila; Rákoskeresztúr, 
XVn., Pesti út 111. de. fél 11. Marschalkó 
Gyula; Rákosliget, XVII., Gőzön Gy. u. de. 
11. Péter Attila; Pestszentlőrinc, XVIII., 
Kossuth tér 3. de. 10. Havasi Kálmán; Pest- 
szentimre, XVIII., Rákóczi ú t 83. (ref. temp
lom) de. háromnegyed 8. Havasi Kálmán; 
Kispest, XIX., Templom tér 1. de. 10. Széli 
Bulcsú; Kispest, XIX., Hungária ú t 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.

KARÁCSONY UTÁNI VASÁRNA
PON a liturgikus iszín: fehér. A délelőt
ti istentisztelet oltári igéje: Gál 4,1-7; 
az igehirdetés alapigéje«, -Lk. 2,33-40. 
HETI ÉNEKEK: 152,171.

„ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK!” 
címmel evangélikus félórát közvetít a 
Magyar Rádió a Kossuth adó hullám
hosszán december 29-én, hétfőn 13.30 
órakor. Előtte evangélikus korális- 
mertetés lesz 13.20 órakor.

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1997. december 31.

I., Bécsi kapu tér du. 6. (német) Dietrich 
Tiggemann; du. 6. Hafenscher Károly; IL, 
Modori u. 6. Csizmazia Sándor; Pesthideg
kút, H., Ördögárok u. 9. de. fél 11. Csiz
mazia Sándor; Csillaghegy, HL, Mátyás kir. 
u. 31. de. 10. Donáth László; Óbuda, Hl., 
Dévai Biró M. tér de. 10. Bálintné Varsányi 
Vilma; Újpest, IV, Lebstück M. u. 36-38. du. 
6. Blázy Lajos; V, Deák tér 4. du. 6. dr. Har
mati Béla; VH., Városligeti fasor 17. du. 6. 
Szirmai Zoltán; VHI., Üllői út 24. de. fél 11. 
Kertész Géza; Vili., Karácsony S. u. 31-33. 
de. 9. Kertész Géza; VHI., Vajda P. u. 33. du. 
4. Bolla Árpád; IX., Thaly Kálmán u. 28. du. 
6. dr. Rédey Pál; Kőbánya, X., Kápolna u. 
14. du. 5. Bolla Árpád; Kelenföld, XI., Bocs
kai út 10. du. 6. Joób Máté; XI., Németvölgyi 
út 138. de. 9. ; Budagyöngye, XII., Szilágyi 
E. fasor 24. du. 6. Baiicza Iván; Budahegy
vidék, XH., Tarcsay V. u. 11. du. fél 7. Bács
kai Károly; XHL, Kassák L. u. 22. du. 6. ifj. 
Kendeh György; XIV, Lőcsei út 32. de. 11. 
(úrv.) Thmásy Thmásné; Pestújhely, XV, 
Templom tér du. Sánta Anikó; Rákospalota,
XV, Juhos u. 28. (kistemplom) du. 6. Veper- 
di Zoltán; Rákosszentmihály, XVI., Hősök 
tere 11. de. 10. dr. Karner Ágoston; Cinkota,
XVI. , Batthyány I. u. du. 5. Blatniczky János; 
Rákoshegy, XVII., Tessedik tér du. S. Péter 
Attila; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. 
du. 6. Kósa László; Rákosliget, XVH,, Gózon 
Gy. u. du. 4. Kósa László; Pestszentlőrinc, 
XVIH., Kossuth tér 3. du. 5. Havasi Kálmán; 
Kispest, XIX., Templom tér 1. du. 6. Széli 
Bulcsú; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. du. 
6. Győri János Sámuel; Csepel, XXI., Deák 
tér du. 6. Lehoczky Endre; Budafok, XXH., 
Játék u. 16. du. 6. Solymár Gábor; Budaörs 
(ref. imaház) du. Endreffy Géza.

ÓÉV ESTÉJÉN a liturgikus szín: fe
hér. Az oltár előtti ige: 2Tim 4,5-8; az 
igehirdetés alapigéje: Lk 12,35-40. 
ÉNEKEK: 397,146.

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELE
TET közvetít a Magyar Rádió a Kos
suth adó hullámhosszán január 1-jén, 
újév napján de. 10.05 órakor a csömö
ri evangélikus templomból. Igét hir
det: Solymár Péter lelkész.
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AUF EIN WORT...
Jahreslosung 1988

„Lebt in der Liebe, wie auch 
Christus uns geliebt hat.“

Epheser-Brief des Paulus, Kapitel 5, Vers 2

Sich zu einer Christengemeinde 
zu halten, ist eine gar nicht mehr so 
selbstverständliche Angelegen
heit. Christenmenschen, die regel
mäßig den Gottesdienst mitfeiern, 
ihre Glaubensüberzeugungen 
auch am Arbeitsplatz griffig wer
den lassen oder sich mit anderen 
Menschen im christlich-diakoni- 
schen Bereich engagieren, müssen 
sich heutzutage manchmal er
staunte und verständnislose Fra
gen gefallen lassen: „Was bringt 
dir das?.“, „Kannst du deine Zeit 
nicht sinnvoller anwenden?“

Dabei haben wir Christen eine 
enorm wichtige und vonvärtsbrin- 
gende Botschaft weiterzugeben! Wo 
wir auch hinschauen: überall be
gegnet uns ein heftiges Festhalten 
an uralten Rezepten zur Einrich
tung gesellschaftlicher Ordnun
gen. Und trotzdem gelingt kaum 
etwas so, daß jeder Mensch zu 
seinem Recht kommt. Ttotz gewal
tiger Anstrengungen begegnen wir 
allerorten Unzufriedenheit: sei es, 
daß Armut die Lebensfreude bed
rängt; sei es, daß der innere Friede 
eben nicht im Wohlstand zu finden 
ist.

Vielleicht sollten wir es wirklich 
einmal wieder mit dem alten 
Apostel Paulus versuchen. Seinen 
Freundinnen und Freunden 
schrieb er ins Stammbuch, daß der 
Erfolg eines Berufslebens, das 
Wohlbehagen in der Familie oder 
die lebendige Kraft einer Kirchge
meinde a u f einem zutiefst men
schlichen Fundament ruht. In allen 
Versuchen, unser Leben „in den 
Griff zu bekommen“, tritt die 
Sehnsucht zutage, von anderen 
Menschen angenommen zu wer
den. Es ist der tiefe Wunsch, nicht 
nur an unseren Äußerlichkeiten 
und Äußerungen gemessen zu 
werden. „Ich bin doch mehr als du 
siehst und hörst!“ Nicht Leistung 
macht mich zum Menschen, son
dern mein Aufgehobensein in 
menschlichem und sorgsamem 

'Miteinander.
Die Bibel nennt dies Liebe 

Christen haben ein Schlüsselerleb
nis erfahren, das sie weiterreichen 
möchten. Der mit mir arbeitende 
Kollege, die neben mir stehende 
Hausfrau, die mich antreibende

Chefin, der genervte Hausmann -  
alle Menschen sind im Grunde 
ihres Herzens dankbar, wenn wir 
uns die Mühe machen, sorgsam hin
ter die Maske des Alltags zu 
schauen. Sorgsam, das bedeutet 
den ganzen Menschen in den Blick 
zu bekommen, um ihn zu verstehen! 
Liebe im Sinne Jesu möchte dem 
Menschen gerecht werden, indem

sie ihn wahrnimmt in seinen Be
drückungen und Sorgen. Liebe im 
Sinne Jesu möchte die verborge
nen oder verschütteten Gaben 
und Begabungen des Gegenüber 
entdecken Liebe im Sinne Jesu 
rechnet damit, daß unsere gesell
schaftlichen Feldversuche, Politik 
zu gestalten, immer nur Stückwerk 
bleiben angesichts der tief in unse
ren Seelen versteckten Fragen, 
Ideen, Kümmernisse und Hoff
nungen.

In unseren Zeiten Gemeinde 
Jesu Christi zu sein, ist eine span
nende Aufgabe: viele Menschen 
warten sehnsüchtig darauf, daß 
sie ernstgenommen werden. Das 
ist ein wirklich freies Leben, wenn 
wir einander sorgsam und nach
fragend begegnen. Und deshalb 
ist es gut, wenn wir uns ein ganzes 
Jahr von diesem Wort des Paulus 
begleiten lassen. Für die Advents
und Weihnachtszeit und das Jah r 
1998 wünsche ich Ihnen und 
ihren Familien Gottes sorgsamen 
Segen!

Mit geschwisterlichen Grüßen 
Ihr

Dietrich Tiggemann, Pfarrer

Stets im  Hintergrund: Der M ann der M aria

F ro m m e r J o s e f aus N a z a re th
Mit Josef, diesem frommen Marin aus Naza

reth, der im Neuen Tfestament als der Vater von 
Jesus und der Mann der Maria genannt wird, ist 
es nicht so einfach. Viele kennen ihn aus der 
Weihnachtsgeschichte, doch sein Bild ist unge
nau und vieldeutig. Er steht bei diesem großen 
Ereignis irgendwo im Hintergrund. Das Mat
thäus-Evangelium bescheinigt ihm im Ahnenre
gister sogar eine königliche Herkunft, dennoch 
bleibt er im Schatten des weihnachtlichen Glan
zes, der die Engel, die Hirten und die Weisen 
weit mehr ins Blickfeld rückt Über Josef wissen 
wir wenig. Nur siebenmal wird er im Neuen 
Tfestament genannt. Das Matthäus-Evangelium 
bezeichnet ihn als einen „Gerechten“, das Heißt, 
er war ein gottesfiirchtiger und gesetzestreuer 
Mann. Von Beruf war er Bauhandwerker und 
hatte wohl eher mit der Bearbeitung von Steinen 
als von Holz zu tun.

Wahrscheinlich hat Jesus das gleiche Hand
werk von ihm gelernt. Josef hatte mit Maria 
fünf Söhne und drei Töchter. Etwa nach dem 
zwölften Lebensjahr von Jesus wird Josef im 
Neuen Tfestament nicht mehr erwähnt! Ein 
gesprochenes Wort wird von ihm nicht über
liefert. Welch ein Mensch ist dieser Josef wohl 
gewesen? Auf jeden Fall einer, dessen Le
bensentwürfe durch Gottes Eingreifen total 
über den Haufen geworfen wurden. Die H ar
monie seiner Liebe zu Maria wird gestört, als 
sie ihm gesteht, daß sie schwanger ist. Diesen 
Konflikt löst er durch sein selbstloses Vert
rauen zu Maria. Er steht zu seiner Partner
schaft, er glaubt Maria, auch wenn ihn die Si
tuation äußerst irritiert. Ja, noch mehr um ihr 
Leben nicht zu beschädigen, entscheidet er 
sich gegen alle konventionellen Zwänge für 
Maria und das Kind. Josef hört auf die Stim

me seines Herzens, er vertraut seinen Träu
men, in denen ihm von Gott sein Weg gewie
sen wird. Diesen Weg geht Josef. Armut, 
Flucht, Heimatlosigkeit und Bedrohung kön
nen die Sprache seines Herzens und die Bot
schaft seiner Träume nicht zum Verstummen 
bringen.

Der Bauhandwerker aus Nazareth war wohl 
ein Mensch, in dessen Charakter sich manches 
Gegensätzliche widerspiegelte. Als Träumer 
blieb er Realist, und als Skeptiker schenkte er 
dem Wunder Glauben. Über diese Gegensätz
lichkeiten hinweg war er einer, der stets das 
Notwendige tat. So ist er keine Randfigur der 
Weihnachtsgeschichte, sondern hat wesentli
chen Anteil am Wunder der Menschwerdung 
Gottes, das wir Weihnachten feiern und beden
ken.

Dietrich Tiggemann

Epiphanias: Erscheiniungsfest, Heilige Drei Könige

Zweimal Geburtstag Jesu
In der orthodoxen Kirche ist 

nach Ostern der 6. Januar der 
höchste Feiertag. Er kam erst um 
das Jahr 300 n. Chr. auf, wurde 
aber in der von Rom bestimmten 
Kirche schon bald durch den 25. 
Dezember in seiner Bedeutung 
übertroffen.

Der 6. Januar hat 
in der kirchlichen 
Sprache den Namen 
„Epiphanias“ erhal
ten. Das bedeutet 
„Erscheinung“ und 
meint die „Erschei
nung Gottes in Jesus 
Christus“. Zunächst 
bezog sich das vor 
allem auf die Geburt 
Jesu. Dieses Thema 
wurde dann aber seit 
dem 4. Jahrhundert 
durch das Weihnachts
fest besetzt. Heute 
wird nur noch in der armenischen 
Kirche an Epiphanias die Geburt 
Jesu gefeiert.

In der orthodoxen Kirche steht 
die Erinnerung an die Taufe Jesu im 
Vordergrund, bei der eine himm
lische Stimme Jesus für den Sohn 
Gottes ausrief (Markus 1,11). Im 
Gedenken daran vollzieht die 
orthodoxe Kirche die Wasserweihe, 
die am Meer, an einem Fluß oder 
See, an einer Quelle oder einem 
Wasserbecken geschieht. Mit dem 
geweihten Wasser besprengt der 
Priester die Häuser und alle Räu
me und segnet sie auf diese Weise. 
In einer weiteren Wässerweihe am 
gleichen Tag wird ein Kreuz in ein

Gewässer geworfen. Junge Män
ner tauchen danach, und wer es 
zuerst findet, trägt es durch den 
Ort und erhält Geschenke.

Beim Fest der „Erscheinung der 
Herrlichkeit Gottes in Jesus Chris
tus“ wird aber nicht nur der Ge

burt und der Taufe Jesus gedacht, 
sondern auch der Anbetung der 
Weisen aus dem Morgenland 
(Matthäus 2,1-12), des Weinwun
ders bei der Hochzeit zu Kana 
(Johannes 2,1-12) sowie der Spei
sung der Fünftausend (Markus

6,30-44). Von diesen Motiven hat 
sich die Anbetung der Weisen am 
stärksten ins Volksbewußtsein ein
geprägt. Die Weisen haben sich 
freilich in der legendenhaften 
Weiterentwicklung der biblischen 
Geschichte zu den Drei Königen 
Caspar, Melchior und Balthasar 
gewandelt. In römisch katholis
chen Gegenden ist es Brauch, daß 
Kinder in Königsverkleidung sin
gend und Sprüche sagend von 
Haus zu Haus ziehen und Geld 
sammeln für die Armen. Dabai 
schreiben sie mit Kreide die Buch
staben C +M +B  an die Türen. Die 
Buchstaben stehen für Caspar, 
Melchior und Balthasar, zugleich 
aber auch für „Christus Mansio- 
nem Benedicat“ -  zu Deutsch: 
„Christus segnet das Haus“.

In der Evangelischen Kirche 
gehört Epiphanias zu den (leider) 
vernachlässigten Festen. In Würt
temberg, aber auch anderswo, 
wird in Anknüpfung an die heid
nischen Weisen, die gekommen 
sind, Jesus anzubeten, am 6. Ja
nuar besonders der Völkermission 
gedacht.

Christof Warnke

HERZLICHE
EINLADUNG

zu den Gottesdiensten der 
Deutschsprachigen Evangeli
schen Gemeinde in der Weih
nachtszeit!

25.10 Uhr 1. Christtag 
Fest-Gottesdienst

26.10 Uhr 2. Christtag 
Gottesdienst

28. 10 Uhr Sonntag „zwis
chen den Jahren“ 

Gottesdienst

31. 18 Uhr Altjahres-Abend 
Gottesdienst

1.15 Uhr Neujahr 
Gottesdienst mit anschlie

ßendem gemütlichen Beisam
mensein

Die Gottesdienste unserer 
Gemeinde feiern wir in der 
Kapelle an der Táncsics Mi
hály u. 28, links neben der 
Lutherischen Kirche am Bé
csi kapu tér.

Jozefov dusevny zápas
JeziSovo narodenie je dívom Vianoc. Prv#m z fudí, 

kto sa s touto zvláStnou skutocnost’ou stretol bol Jozef. 
Pokúsim sa prizblíiit’ jeho nábozenské presvedőenie, 
jeho váin# vnútom# zápas a jeho posluánost’ voői 
Boziemu zjaveniu.

V MatúSovom rodokmeni Jezisa Krista stretávame sa s 
menőm Jozef v skupine, ktorá sa formovala ai po babilon- 
skom zajatí. Za jeho predkov oznaőení sú Mátan a Jákob, 
teda star# otec a otec, ktorí sa stali slávnymi t#m, ze do 
duäe svojho vnuka vStepovali pravdy. Jozef pokracoval vo 
viere svojich otcov. Ma tűs ho charakterizuje ako őloveka 
„spravodlivého”. To znamenalo, dobre robü druhym.

K spravodlivosti a zboínosti Jozefovej patrilo aj to, ie  
póznál zákon a vSetko, őo bolo povedané starSím. Tak# to 
sa nám javí u i vtedy, ke<f sa prv#krat dozvedel, ie  jeho 
snúbenica Mária je v poíehnanom stave. Jozef bol pin# 
lásky, porozumenie a vefkej pokory. To nebolo mal- 
iőkost’ou. Podra íidovského práva Jozef mai by vydat’ 
svoju snúbenicu, aby bola ukameftovaná. Jozef vedel, ie 
Mária podfa litery zákona zaslúíila by trést.

Jozef sa dostál do zvláStneho, duSevného zápasu. í i  
má Máriu tajne prepustit’? Co tu robit’? Jozef póznál, ie  
Mária u i  patrila niekomu inému, alebo sí ju vyvolil Boh. 
Jozef Máriu mal vefmi rád a popri tóm bol aj v svojej 
duäe pokom#.

Uprostred t#chto trápení zjavil sa mu vo sne nebesk# 
jposol, anjel Pánov a povedal: „Jozef, syn Dávidov, neboj 
s'a prijat’ Máriu za íenu, lebo co sa v nej zrodilo je z 
lóucha Svátého. Porodí syna a dás Mu menő JeiiS, lebo 
Ón vyslobodí svoj Tud z hriechov” (Mt 1,20). Cinnost’ 
Ducha Svátého bráni nám mysliet’ na nieőo telesné. 
Poukazuje na to, ie  Boh je tvorcom fudského tela Jezisa 
v íivote panny Márie. Duch Svät# je tu íivot tvoriaca 
sila. Vieme sí predstavit’ Jozefov prekvapenie. Ale zápas 
sa prijatím anjelovho posolstva konőil. Jozef pochopil, 
ie  Pán Boh sí ho vyvolil, aby sa staral o Jeho Syna.

Aj tu mőieme vidiet’ ako si Pán Boh na oznamovanie 
svojej völe, ktorá vidy smerovala pre dobro őloveka a 
Tudstva vyvolal, povolával a vysielal svojich anjelov, 
poslov. Ich úlohou bolo oboznamovat’ fudí s Bozími 
rozhodnutiami. V tóm je ich v#znam. Neboli na svete, 
aby ich Tudia zvelebovali, ale aby oni viedli fudí k 
posluSnosti voői Jeho vőli. Pán Boh má moinosti a spő- 
sobov, ktor#mi oslovuje a navitevuje ludí, aby ich upo- 
zorftoval na seba a na svoju vőTu. Pán Boh chce si aj nás 
pouiit’ za svoje nástroje. Mámé dat’ sa Mu v pokore k 
sluiby. Nie hanbit’ sa za Neho, ale sa k Nemű priznávat’ 
a Ho vyznávat’.

Jozef bol posluSn# Boiiemu zjaveniu. Jozef uveril

skőr ako sa roziiarila hviezda nad Betlemom. To vidiet’ 
z toho, ie  neprepustil Máriu a s vierou oőakával Jezisa 
Krista.

Jozef nás uőí, aby sme aj v tazkych situáciách iivota, 
nakladali s blíznym v úprimnej láske a v hlbokom 
pochopení.

Pán JeiiS sa nestal synom Jozefomovym, ale Jozef, ie  
v kritickej chvíli zachoval pokoj, urőite sa stal synom 
Boiím. Pán Boh si tohto muia vybral za pozemského 
vyehovávatefa svojho Syna. A tak právom sa dom- 
nievame, ie  bol Duchom Boiím naplneny őlovek.

Jozef dal jasne najavo, za koho povaiuje Diet’atko, 
kecf Máriu neprepustil.

Kazd# z nás sa musí cez túto otázku prebojovat’: Kto 
je JeiiS? Len őlovek alebo ői viac? Cím sú pre nás 
Vianoce?

Krest’anská cirkev vyznáva: „Verím v JeziSa Krista... 
ktor# sa poőal z Ducha Svátého, narodil sa z Márie 
panny...”

V ianoce...
uskromneny 
v radosti
svetime Ti narodeniny 
JeiiS Kristus.

Ako syn VSemohúceho 
deft őo defi 
si potrebny nám 
Ty nad mudrost’ou 
a láskou veőn# Pán!

Tebe (fakujeme vSetko 
őo o otcovi vieme 
cél# iivot 
odpre vádzaj u nás 
Tvoje ciele!

Skrz Teba 
dostáva silu 
vemost’ naSa 
Tvoja triezva 
obetavost’ 
kazdého spása!

Juraj Dolnozemsky

N a ro d il sa n ám  S p a s ite f!
U i cítime vőnu vianoőného stromőeka a spomíname si 

na svoje detstvo. V tóm je aj nebezpeőenstvo, ie  obsah 
Vianoc sa stal pre mnoh#ch len legendou a nie sku
tocnost’ou. Treba póznát’ historické udalosti a uznat’ ich 
realitu. Ide tu o správu, őo sa v skutocnosti stalo. Dejiny 
spásy sú spojené s dejinami tohto sveta. Je pozoruhodné, 
ie  Boh je pánom aj dejín sveta. Boh pouiil rozkaz cisára 
Augusta k tomu, aby sa splnili Jeho plány, ie  Mesiás sa 
má narodit’ v Betleheme.

Div Vianoc: JeiiS sa narodil, Boh stal sa őlovekom! 
Toto tajomstvo zjavuje Boh, kecf skrze anjelov oznamu- 
je Tudom, őo sa stalo. To posolstvo bolo pre nich vefkym 
prekvapením, preto sa báli, ved sláva Pánova ich osveti- 
la, totiz sám Boh sa stretol s nimi.

Obsahom vianoőného posolstva je: narodil sa nám 
Spasitef. Krest’anstvo pochopilo sióvá anjelského posol
stva, to póznává a prijíma, preto má vefkú radost’. 
Vianoce sú preto sviatkami vzácnych Boiích darov, 
kedy nás Boh obohacuje duchovn#mi darmi. Boh toto 
vzácne bohatstvo ponúka kaidému. Dnes je príleiitost’ 
pre kaidého prijímat’ Krista za Spasitefa. Kto na 
Vianoce prijíma tento dar, toho Boií Syn vedie k úprim
nej radosti aj k veőnému pokoju.

Táto vianoőná radost’ aj preto je vefkou, ie  Spasitef sa 
narodil vSetk#m Tudom, bez rozdielu rasy a národnosti.

„Narodil sa vám dnes Spasitef”. Toto „dnes” trvá u i 
po tisícrocia. Veiké udalosti sa odohrali od narodenia 
diet’at’a v Betlehemskej mast’aTke, a kto sa nan p#ta, kto 
ho spomína? Ale poiehnanie a sláva tohto dfia, ktor# 
oslavujeme, nestame, ale trvale pősobí radost’ v srdei

őloveka. Prejavy vianocn#ch menia sa s vekom, ale jej 
pravá podstata, to őo chválospevom rozzvuőalo chóry 
anjelov, nikdy nemem sa. Tú sa uőíme vidy hlbsie a 
lepsie chápat’.

„Nebojte sa” zneje anjelská zvest’. Láska Boiia ich 
zbavuje strachu, aby ich Boh mohol pouiit’ pre dielo 
obnovy a spásy. Boiia sláva, nebo k zemi sa sklonilo. 
Nebesk# Otec prichádza k dietkam, k Tudom. Chápeme 
to ako Boiie sldonenie sa k őloveku v jeho pádé. Padléljo 
mőieme len tak zdvihnút’, ked sa k nemű skloníme.

Tma kryla zem a mrákota národy. Ludia nevedeli túto 
tmu zahnat’. Ani Izraelsk# őlovek, ktor# mai zákon, 
vyjavenie Boiie. Jeho v srdei bola len tóiba.

Narodil sa Spasitef. Blúdiacím sa objavuje jasná cesta, 
hriesnym áfává odpustenia, a vsetk#m pokoj, pretoie 
Boh zhliadol na svet, prejavil nám svoju dobrú vőfu. 
Bohu záleií na őloveku. Pána Boha mőieme póznát’ cez 
Jezisa Krista. To je najväcsi dővod vefkej radosti. Preto 
zneje slávospev anjelov.

Aj naSe srdeia sú plné tohto slávospevu. Kde sa oz#va 
tento slávospev, tam sa stáva skutoőnost’ou aj jeho druhá 
polovica: „a na zemi pokoj, Tudom dobrej vőle”. 
Vianoce hlásajú, ie  v Kristu nastal pokoj medzi Bohom 
a őlovekom, a preto má vládnut’ pokoj aj medzi 
őlovekom a őlovekom. Preto Vianoce sú sviatky lásky, 
zmierenia a bratstva.

Vianoce so svojím vefkym darom sú pre nás aj 
vefk#m závezkom: aby sme iili v pokoji so svojimi 
blíinymi, a aby národy celej zeme si podali ruku k 
mierovej spolupráci.

L ásko u  do nového ró ka!
Prv# deft v növöm roku je oznaően# menőm JeiiS. 

Podfa izraelského spösobu JeiiS v ten deft bol obrezan#, 
a podfa príkazu bolo Mu dapé menő. To hebrejské menő 
znamená: Hospodin je spása, záchrana. A to podl’a Bo- 
iieho zasTúbenia pre vSetk#ch fudí, pre vSetky národy a 
tak iste aj pre nás, ak v Jeho mene vykroőíme a pőjdeme 
cestou iivota. On bude naSím Vodcom touto őasnost’ou 
a potom z casnosti do veőnosti.

Krest’an zaőína nov# rok s modlitbou k Pánu Bohu, 
aby nás ochraftoval, poiehnával, aby sme cél# rok preiili 
v pokoji a v láske.

Nov# rok je eSte pred nami. VSetci si kladieme otázku: 
ak# bude? Dobr#, zdam#? O to sa őlovek musí snaiit’.

Star# svet sa topil v zle. Rímsky obcan zabudol na 
prácu a iil z práce in#ch. Jedol, pil, zabával sa, navStevo- 
val kúpele, cirkusy. Blahobyt a mravn# úpadok podali si 
ruky.

JeiiS Kristus priSiel svet pretvorit’ Boiou spravodli- 
vost’ou a láskou. Dal dőraz na vnútomú obnovu őloveka. 
Nestaőí len vonkajSia premena, nutná je premena zm#S- 
lania, ktoré mőie spösobit’ obnovu iivota. Tak mőie 
őlovek získat’ nov# postoj k Bohu, k svetu, k blíinemu a 
aj k sebe. Tak cíti Boií prst, vedenie a riadenie v kazdom 
őase.

Nov# rok mőie byft nov#m! Treba sa zbavit’ star#ch 
zlozvykov a prijat’ slovo Boiie ako normu iivota. Pre 
nov# iivot v növöm roku stavia nám náS Pán JeiiS ako 
program nővé prikázanie vzájomnej lásky. „Nővé 
prikázanie vám dávam, aby ste sa vzájomne milovali...” 
(Jn 13,34). Tu JeiiS ukazuje, v akom smere sa má zmenit’ 
náS iivot. Ochladla láska mnoh#ch. Do chladu treba

vniest’ teplo lásky. Láskou je treba oteplit’ a ozdravit’ 
medzifudské vzt’ahy. NáS iivot sa len vtedy zmení k 
lepSiemu, ked náS egoizmus potlaőíme a srdce otvoríme 
pre blíineho.

Boh konal prv, ako őlovek zacal chápat’ svoje poslanie 
v láske. O tejto Boiej láske nám hovorili Vianoce.

Láska bola zmyslom Kristovho príchodu na svet. 
Milujme sa, ako nás On miloval. Jeho prikázanie lásky 
nech nám bude smemicou, programom v növöm roku a 
aj v célom naSom íivote.

Roky prichádzajú a odehádzajú. Staneme sa dospelím 
a starSím. Pán Boh hTadí na nás, ői kúsok z Jeho 
kráfovstva sa vtesnal do náSho srdea?

Cas je pre nás príleiitost’ou danou nám Pánom Bohom 
pre sluibu lásky, pokoja, odpustenia. Príleiitost’ou, ktorá 
je daná teraz, lebo cas sa nevracia!

Aj apoStol Pavel mal na pamäti JeiiSovo nővé priká
zanie lásky, preto napísal veriacím v Efeze túto vzácnu 
radu: „íite v láske, ako aj Kristus miloval vás a seba 
samého vydal za nás” (Ef 5,2). ApoStolovo slovo mőie 
nám vefmi úőinne poslúiit’, ako heslo pre rok 1998.

Slovenské őlánky napísal: Cselovszky Ferenc

POZVANKA
Slovenská evanjelická cirkev v Lutherovom 

dvore v Budapesti VED. Rákócziho ul. ő. 57 Vás 
srdeőne pozyva na slovenskú bohosluzbu, ktorá sa 
koná kaidú nedefu a sviatok o 9. hodine.
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r— —  NAPRÓL
VASÁRNAP Te ismersz engem, Uram! Látod, mert 

megvizsgáltad, hogy tied a szívem. Jer 12,3 (IThessz 
2,4; Zsolt 71,14-17; Zsolt 98; Lk 2,22-40; Gál 4,4-7; Jn 
1,6-8; ÍJn 1,1-4). Örömöt vagy félelmet kelt bennünk 
ez a kijelentés: Tfe ismersz, Uram! Gyakran még mi ma
gunk sem tudjuk az okokat, hogy mit miért teszünk? 
Rengeteg könyv foglalkozik önismereti kérdésekkel, 
hogy segítséget nyújtsanak nekünk önmagunk megis
meréséhez. Az ember meg- és kiismerhetetlen lény, s az 
ige most azt mondja, hogy Isten ismer bennünket! Ez 
örömhír! Legbelső gondolatainkkal is tisztában van az 
Úr, hogy mennyi vívódás, lelki harc vezet el bennünket 
Őhozzá. Ő, csak Ő ismer minket igazán, és megért, 
megvéd bennünket.

HÉTFŐ Miután Krisztus tökéletességre jutott, örök 
üdvösség szerzője lett mindazok számára, akik engedel
meskednek neki. Zsid 5,9 (Ézs 65,2; Ézs 49,13-16; Jn 
1,9-13). Ismét örömhírt hallhatunk, de megint csak fel
tételhez van kötve. Kikötés, számonkérés nélkül már 
semmit sem kaphatunk? Ám a Jézusnak való engedel
messég nem feltételt jelent, hanem boldog életet! Nem 
„csak” üdvösséget nyerünk Őáltala, hanem itt a mi vilá
gunkban lehetünk boldog, elégedett emberek. Vegyük 
észre, hogy azzal, ha engedelmeskedünk Jézusnak, ön- 

■ magunkkal teszünk jót, és nem egy újabb feltétellel 
I „gazdagodunk”.

KEDD Ezt mondta Isten Salamonnak: Kérj valamit,I én megadom neked! Salamon ezt felelte: Adj szolgád- 
I nak engedelmes szívet! lK ir 3,5.9 (Mt 7,21; lT im  
I 3,14—16; Jn 1,14-18). Mi anélkül is kérünk az Úrtól,
I hogy Ő megkérdezne bennünket. Nem várunk az Ő 
I kérdésére. Szükségünk van: több időre, jó  főnökökre,
I megfelelő fizetésre, megértő barátokra... De mindeze- 
I két csak azután kaphatjuk meg, ha Urunknak engedel- 
I meskedtünk. És ez most sem feltétel, hanem ered- 
I mény! Elérhetjük ezeket, önerőből, ha sikerül az isteni 
I útmutatásokat követnünk. Urunk ad nekünk, anélkül,
I hogy kérnénk: bocsánatot és örök életet. Emberi szük- 
I ségleteink között e két dolog ritkán szerepel, pedig 
I ezek a legfontosabbak!

N A P R A ---------
SZERDA Ki választana el minket a Krisztus szereteté- 

től? Róm 8,35 (Zsolt 36,6; Zsolt 98; Zsolt 121; Lk 12,3, 
35-40, 5.40; Róm 8,31-39; Zsolt 103). Mi sokszor pró
bálkozunk. Tudatosan vagy tudattalanul, de provokál
juk Jézust. Még most is szeretsz? Szeretnénk -  néha -  
egy kis szabadságot, önállóságot: én nem szeretlek, 
menj el tőlem! De Ő nem ember, hogy a szeretetének 
véget vethetünk, nem olyan, mint mi, hogy megsértő
dik. Türelmes, és- legjobban akkor szeret bennünket, 
amikor mi el akarunk távolodni tőle. Nincs olyan erő, 
amely elszakíthatna bennünket Krisztus szeretetétől! 
Ne is próbálkozzunk!

CSÜTÖRTÖK Az én Uram, az Ú r letörli a könnyet 
minden arcról. Ézs 25,8 (Jn 16,20; Zsolt 121,1-8; Jak 
4,13-15). Új év, új gondok. Vajon mit hoz ez az év? Ta
lálgatunk, de biztosat nem tudunk. Egyben azonban bi
zonyosak lehetünk: Istenünk most is velünk marad. 
Akárhogy alakul a jövőnk, Őrá mindig számíthatunk! 
Tálán nem mindig látjuk meg segítségnyújtó kezét, 
azért mert a „könnyeinkkel” vagyunk elfoglalva. Néz
zünk az Úrra!

PÉNTEK Én gondoskodtam rólad a pusztában, a ki
szikkadt földön. Hós 13,5 (Jn 4,14; Mt 2,13-23; Jn 
1,19-28). A  földnek és lelkűnknek is állandó táplálékra, 
éltető vízre van szüksége. Sivatagban, ha már kifogyó
ban a tartalék vízkészlet, az emberek bármire képesek, 
hogy az életet jelentő vizet megszerezzék. Lelkünk is 
kiszáradhat, és minden csepp víz újabb lehetőség az 
életben maradásra. Az éltető erőt, „vizet” Jézusban 
már megkaptuk! Ő az egyetlen és igazi lehetőségünk. 
Küzdjünk érte, m ert érdemes!

SZOMBAT isten elküldi szeretetét és hűségét. Zsolt 
57,4 (Lk 4,40; Ézs 43,16-18; Jn 1,29-34). Nagy szüksé
günk van mindkettőre! De hol késik, mert itt a mai vi
lágban nem látjuk, nem tapasztaljuk a meglétét. Pedig 
Isten már rég elküldte Fiát, és azóta is közöttünk van, 
csak mi nem vesszük észre. Pedig minden emberben az 
ő szeretete és hűsége köszön ránk, csak észre kellene 
ezt venni! És viszonozni!

Loós Zsuzsanna

A hit karácsonya
November közepe táján vona

ton utaztam. Utazás közben akar- 
va-akaratlan fiiltanúivá válunk úti- 
társaink beszélgetéseinek. Egy há
zaspár azt fejtegette, hogy ők már 
november végén megveszik a kará
csonyi ajándékokat, mert nem sze
retik az ünnepeket megelőző zsú
foltságot és tolongást. Mindannyi
unk tapasztalatát mondták el kará
csonnyal kapcsolatosan. Lázas ké
szülődés, zsúfoltság, tolongás, dí
szes kirakatok, fényes reklámok, 
bő áruválaszték, kivilágított bevá
sárlóközpontok, fényárban úszó 
belvárosi utcák.

Mindez azért történik, mert sze
retnénk egymásnak örömet sze
rezni. Szeretetünket megajándé
kozással is kifejezni. A világon va
lószínűleg ez a legelteijedtebb ün
nep, amely nemcsak a keresztyé
neket, de nagyon sok másként 
gondolkodó embert is megajándé
koz a szeretet örömével és melegé
vel. Ha semmi többel nem ajándé
kozná meg a keresztyénség az em
beriséget, ez önmagában is nagy 
ajándék lenne.

Egy modem rajz a karácsony 
előtti bevásárló kavalkádot ábrá

zolja. Embertömeg áramlik ide- 
oda, fenyőfával, csomagokkal 
megterhelten. Az áramló tömeg 
mellett ott áll József és a Gyerme
ket váró Mária. De senki sem veszi 
őket észre. Az ünnepre való készü
lődés eltakaija előlük Azt, Akinek 
a megszületéséért ünnepelhetünk. 
Ez az örök szomorú betlehemi tör
ténet. Pedig karácsony igazi ajándé
ka és csodája, hogy az örökkévaló
ság belépett az időbe. Isten magát 
ajándékozta nekünk emberi testben. 
S karácsony szomorú lehetősége, 
hogy igazi ajándékát eltakarhatják 
előlünk az ünnep külsőségei. 

Karácsonynak mi az igazi áldá
sa, azt csak a hit szemével látjuk 
meg. Morton „Az Üdvözítő nyo
mában” című, századunk első felé
ben megjelent híres könyvében le
írja, hogy minden nemzet a maga 
nyelvén mondja el Jézus születé
sét, és a maga módján helyezi el a 
jászolban. A  nagy középkori festők 
saját szülőhazájukat festették meg 
Betlehemnek Saját nemzetük és 
koruk népét, mintha azok éltek 
volna az Üdvözítő körül. Mint 
ahogyan azt korunkban az ifjú egy
házak művészi ábrázolásai is te

szik. És mi, akik Európából érke
zünk Palesztinába, úgy érezzük, 
mintha valami varázslatos biroda
lomból érkeznénk a valóság kopár 
sziklái közé -  írja. Mennyire igaza 
van.

Mert karácsony csodája az, hogy 
egy gyámoltalan Gyermek mindnyá
junk segítőjévé lett. A  szent éjszaka 
csodája az, hogy a betlehemi Gyer
mek a világ Megváltója. Ennek 
meglátására testi szemeink nem 
elegendőek. Ehhez a hit látására 
van szükségünk. Goethe találóan 
mondja: ̂ Istent felismerni, ahogyan 
és ahol Ő kinyilatkoztatja magát, ez 
tulajdonképpen az üdvösség a föl
dön.

így látni és így felismerni kará
csony eseményét, hitre van szüksé
günk. Hitünk karácsonya ez: Jézus 
érettem lett emberré. Vállalta em
bervoltomat, hogy megtartson eb
ben az életben az örök élet számá
ra. Fakadjon szívünkből az örök 
ádventi kérés:
Szép Hajnalcsillag Jézus, ragyogj

fel!
Teljék meg szívünk tiszta fényeddel! 
Adventi csendben téged várunk 
Jöjj, Urunk Jézus, maradj nálunk!

Sárkány Tibor

iACSONY 2 . L I ANAP*
Lk 2,15-20

Karácsonyaink évről évre szívet 
melengetőén szólaltatják meg a ked
ves hírt: Megtartónk született! Azért 
kellenek azonban a karácsony máso
dik ünnepnapok is, hogy meghalljuk 
és rámozduljunk Isten hívó szavára: 
„O jertek mi is örvendjünk -  A  pász
torokkal bemenjünk, -  Hogy lássuk 
mit ad Istenünk -  O szent Fiában mi
nekünk" (150. ének)

Az első karácsonyi prédikációt 
még az angyaloknak kellett elmon- 
daniok a betlehemi mezőn, és a pász
torok voltak a hallgatói, a nagy hír
nek. Még annyira friss volt ez a hír 
ott és akkor, hogy ember még nem 
tudhatta azt! -  Azóta azonban embe
rek hirdetik dómokban, kis fatemp
lomokban, családi áhítaton vagy 
csendes betegúrvacsorán.

Annyira új volt ez a hír akkortájt, 
hogy amikor a pásztorok az evangéli
ummal az ajkukon megérkeztek Má
riához, Józsefhez és a gyermek Jé
zushoz, és elmondták a hallottakat, 
csodálkozás fogadta a mondandót. 
Mégis a hírvivők ebben a hírvivői mi
nőségükben győződtek meg arról, 
hogy a hír igaz! De a látvány tipiku
san emberi. A  külső körülményekből 
ezek a pásztorok sose jöttek volna rá 
arra, hogy a Megváltóhoz érkeztek 
meg. A jászolba fektetett Gyermek ép
pen olyan volt, mint a többi hasonló 
korú gyermek Naggyá az tette ezt a hírt 
számukra, hogy az Istentől küldött an
gyali hírben hallották.

Ilyen fontos nemcsak a hír meghal- 
lása, hanem az elindulás is! A  meg- 
hallás még nem bizonyosság! Amit 
hall valaki, az csak hír. Ismerjük az 
érdektelen hír útját! -  Az a hír azon
ban, amely a szívig érkezik, elindít -  
keresni, látni, meggyőződni, megbi
zonyosodni!

A karácsonyi evangélium útja ma is 
ez. Ott, ahol „indulnak Jézushoz Bet
lehembe” (550. ének), kinyílik az 
evangélium titka, és boldogan ismer
jük fel: müyen emberi módon köze
ledik Isten az emberekhez! Nem fé
lelmetesen, nem hatalmasan, nem 
diadalmasan, mindent elsöprően. 
Szeretete olyan szeretet, mely hoz
zánk simítja Isten szeretetét, és át
melegít azzal a békés felismeréssel, 
hogy ilyen elérhető, ilyen felismerhe
tő módon soha máskor nem találkoz
tunk az Isten szerete tével!

Ez a betlehemi Gyermek az Isten 
szeretetét hozta le hozzánk Ezt a sze- 
retetet vehetjük át tőle. Ezzel a sze
retettel folytathatjuk az életünket, 
mint akik találkoztunk Jézussal! így 
fog Isten földre hozott szeretete ben
nünket is megerősíteni a környeze
tünkben. Ahogyan a pásztorok a bet
lehemi istállóban talált emberekkel 
kicsodálkozták magukat a hallott hír 
igaz voltán, visszamentek foglalkozá
sukhoz, nyájukhoz. Abban talán nem 
tévedünk, ha úgy nézünk rájuk: ezek
nek a pásztoroknak döntő módon 
meghatározta a válaszukat az angya
li bejelentésre az, hogy a hír igaznak 
bizonyult! Nem lettek vallásosabbak 
mint korábban voltak De az életük 
gazdagabb lett, úgy, mint Simeoné, 
„mert látták szemeim üdvösségedet" 
(Lk 2,30) '

Aki szeretné tudni ezeknek a 
pásztoroknak a további útját, hiába 
keresi a Bibliában. Egy azonban biz
tos: nem tűnt el nyomtalanul az éle
tükből ez az éjszaka. S ott, ahol ma 
hirdetik a karácsonyi evangéliumot, 
emlegetik ezeket a pásztorokat is. 
„Ó, jertek ó jertek vár Betlehem!" 
(163. ének)

Detre János

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1997. december 26.
I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Kőháti Do

rottya; de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; 
de. 11. (úrv.) Madocsai Miklós; du. 6. ; II., 
Modori u. 6. de. fél 10. Csizmazia Sándor; 
Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. de. fél 11. 
Takács József; Csillaghegy, m ., Mátyás kir. u. 
31. de. 10. Görög Tibor; Óbuda, n i., Dévai 
Bíró M. tér de. 10. Fülöp Attila; Újpest, IV., 
Lebstück M. u. 36-38. de. 10. Blázy Lajos; V, 
Deák tér 4. de. 9. (úrv.) ifj. Cselovszky Ferenc; 
de. 11. (úrv.) Zászkaliczky Péter; du. 6. Zász- 
kaliczky Péter; VD„ Városligeti fásor 17. de.
11. (úrv.) dr. Muntag Andomé; du. 6. Nagy 
Zoltán; Vffl, 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; Vm „ Vajda R u. 
33. de. fél 10. Bolla Árpád; IX., Thaly Kálmán 
u. 28. de. 11. dr. Rédey Pál; Kőbánya, X., Ká
polna u. 14. de. fél 11. Kinczler Irén; Kelen
föld, XI., Bocskai út 10. de. 8. Rőzse István; 
de. 11. (úrv.) Rőzse István; du. 6. Joób Máté; 
XI., Németvölgyi út 138. de. 9. Joób Máté; 
Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. 
Hafenscher Károly; Budahegyvidék, XII., 
Ihrcsag V. u. 11. de. 9. (úrv.) Vári Krisztina; 
de. 11. (úrv.) Vári Krisztina; du. fél 7. ;
Xm., Kassák L. u. 22. de. 10. ifj. Kendeh 
György; Xm „ Frangepán u. 43. de. fél 9. ifj. 
Kendeh György; XIV., Lőcsei út 32. de. 11. 
(úrv.) Thmásy Tamásné; XIV, Gyarmat u. 14. 
de. fél 10. Thmásy Tamásné; Pestújhely, XV, 
Ifemplom tér de. 10. (úrv.) Sánta Anikó; Rá
kospalota, XV, Juhos u. 28. (kistemplom) de.
10. (úrv.) Veperdi Zoltán; Rákosszentmihály, 
XVL, Hősök tere 11. de. 10. (úrv.) Börönte 
Márta; Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. fél
11. (úrv.) Blatniczky János; Mátyásföld, XVI., 
Prodám u. 24. de. 9. Blatniczky János; Rákos
hegy, X m ,  Tessedik tér de. 9. Péter Attila; 
Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. Kósa 
László; Rákoskeresztúr, XVH., Pesti út 111. 
de. fél 11. Péter Attila; Rákosliget, XVII, 
Gázon Gy. u. de. 11. Kósa László; Pestszentlő- 
rinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. Göllner 
Pál; Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83. 
(ref. templom) de. háromnegyed 8. Göllner 
Pál; Kispest, XIX., Templom tér 1. de. 10. 
(úrv.) Széli Bulcsú; Pesterzsébet, XX., Ady E. 
u. 89. de. 10. Győri János Sámuel; Csepel, 
XXI., Deák tér de. fél 11. Lehoczky Endre; 
Budafok, XXD., Játék u. 16. de. 11. Solymár 
Gábor; Budaörs (ref. imaház) de. 9. Endreffy 
Géza; Budakeszi, de. fél 9. (úrv.) Bácskai 
Károly.

KARÁCSONY 2. NAPJÁN a liturgi
kus szín: fehér. A délelőtti istentiszte
let oltári igéje: Tit 3,4-8; az igehirdetés 
alapigéje: Lk 2,15-20. AZ ÜNNEP 
ÉNEKEI: 399,163.

.  KARÁCSONY ÜNNEPE
A LEGCSODÁLATOSABB ÉJSZAKA
Lk 2,1-14

Karácsony első napjának igéje a 
legcsodálatosabb éjszakáról tudó
sít, mely valaha volt az emberiség 
történelmében. Titokzatos éjjel. 
Megragadja az ember képzeletét. 
Töpreng, elmélkedik, s talán egy 
kicsit álmodozik is, aki karácsony 
táján hallja, olvassa, aki egy-egy 
karácsonyiba öltöztetett templom
ban eltölt egy órát.

Titokzatos éjjel, és mégis titkok 
mögé látunk A rohanó, sokszor go
nosz világban átélünk valamit a 
nyugalomból, Isten szeretetéből, 
szentségéből. Egyszerre tapintható, 
kézzelfogható: Történt azokban a 
napokban, hogy Augusztus császár 
rendeletet adott ki: írják össze az 
egész földet... Felment József is... 
hogy összeírják jegyesével, Máriával 
együtt, aki áldott állapotban volt... 
és megszülte elsőszülött fiát. S egy
szerre túl van az érzékelhetőn: 
Mária a Szentiélektől fogant méhé- 
ben. A z Isten belealázza magát az 
emberi lét formájába. Milyen felfog
hatatlan és milyen jó, hogy igaz. A 
tapinthatót és megfoghatatlant Is
ten segít egyben látni azáltal, hogy 
földi teremtményeihez, a pászto
rokhoz mennyei teremtményeit 
küldi. A láthatóvá tett angyal 
mondja el az üzenetet: „Üdvözítő 
született ma nektek az Úr Krisztus a 
Dávid városában.” S angyalkórus 
énekelje bele Isten dicsőségét és 
szeretetét a világba: „Dicsőség a 
magasságban Istennek és a földön 
békesség és az emberekhez jóaka
rat. ”

Pólya és jászol szegénységet és 
alázatot jelez. Jézus megüresítette 
önmagát, szolgai formát vett fel, 
emberekhez hasonlóvá lett, maga
tartásában is embernek bizonyult. 
(Fii 2,7)

Ezt a Fiú önként tette. A z  Atya 
azonban jelezte a születés órájá
ban, hogy dicsősége alatt történik 
minden, ami ezután következik. 
Nem történik más, mint ami Isten 
akaratát és az ember megmentését 
szolgálja.

Már Jézus születésekor az an

gyal szavaiban és az angyali kórus 
énekében minden benne van, ami 
történni fog.

Döntő számunkra, hogy az ese
mények nem önmagukért, hanem 
értünk történnek

Engedd, hogy Isten dicsősége 
körülragyogja életedet. Fogadd el 
amit ajándékozni akar.

Mindnyájan vágyunk arra, hogy 
egy békés világban, félelem nélkül 
élhessünk. Három évtizeddel Jé
zus születése előtt Augusztus csá
szár tiszteletet szerzett magának, 
mert helyreállította a békét a Ró
mai Birodalomban. A híres pax 
romana katonai hatalommal való
sult meg. Bár valóban béke volt, 
mégis rengeteg vér és erőszak ta
padt ehhez a korhoz is.

Mai világunkban fél évszázada 
nincs világméretű öldöklés, mégis 
mennyi szenvedés, gyász jellemzi 
korunkat, és mennyire csak vágy 
egy biztonságos világ. A  békesség 
belül kell hogy megszülessen. A biz
tonságot nem adhatja fegyveres őri
zet.

Jézus hozta el Isten békéjét neked. 
Fogadd el! Nem erőszakoskodott, 
hanem elszenvedte az erőszakot. 
Biztonságodat nem rakétákkal őr
z ik  hanem kezében tartja élete
det: „Én örök életet adok nekik és 
nem vesznek el soha, mert senki sem 
ragadhatja ki őket az én kezemből. ” 
(Jn 10,28)

Nem tudhatod m it hoz a holnap, 
de tudhatod, hogy békességedet O 
biztosítja, és életed az O kezében 
van.

Ugye akarod?
Bozorády Zoltán

IMÁDKOZZUNK!
Uram, köszönöm azt a legcsodálato

sabb éjszakát
Uram, köszönöm neked ezt a kará

csonyt
Uram, köszönöm, hogy mindenütt 

ott vagy, ahol keresnek. *
Uram, köszönöm, hogy aki hozzád 

jön, nem küldöd el.
Uram, szeretnék elszakíthatatlanul 

hozzád tartozni. Amen.

ISTENTISZTELETI REND
Budapesten, 1997. december 25.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Hafenscher 
Károly; de. 10. (német) Dietrich Tiggemann; 
de. 11. (úrv.) D. Szebik Imre; du. 6. Kőháti 
Dorottya; D., Modori u. 6. de. fél 10. Csiz
mazia Sándor; Pesthidegkút H„ Ördögárok 
u. 9. de. fél 11. (úrv.) Rihay Szabolcs; Békás
megyer, QI., Víziorgona u. 1. de. fél 9. Thur- 
nay Béla; Csillaghegy, IH., Mátyás kir. u. 31. 
de. 10. (úrv.) Donáth László; Óbuda, n i., 
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. Zászka
liczky Péter; de. 11. (úrv.) dr. Harmati Béla 
de. 11. (gyermek) ifj. Cselovszky Ferenc; du.
6. Gerőn Gyuláné; VU., Városligeti fasor 17. 
de. fél 10. (úrv.) Nagy Zoltán; de. 11. (úrv.) 
Szirmai Zoltán; du. 6. dr. Muntag Andomé; 
VIU., Üllői út 24. de. fél 11. Kertész Géza; 
V m „ Rákóczi út 57/b. de. 9. (szlovák) Cse
lovszky Ferenc; Vni., Karácsony S. u. 31-33. 
de. 9. Kertész Géza; VDI., Vajda P. u. 33. de. 
fél 10. Bolla Árpád; IX., Thaly Kálmán u. 
28. de. 11. dr. Rédey Pál; Kőbánya, X., Ká
polna u. 14. de. fél 11. Bolla Árpád; X., Ke
repesi út 69. de. 8. (úrv.) Thmásy Tamás; Ke
lenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) 
Schulek Mátyás; de. 10. (rádiós) Szeverényi 
János; de. 11. (úrv.) Szeverényi János; du. 6.' 
Rőzse István; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. 
Rőzse István; Budagyöngye, XH., Szilágyi É. 
fasor 24. de. 9. Balicza Iván; Budahegyvidék, 
xn., Tarcsay V. u. I I . de. 9. (úrv.) Bácskai 
Károly; de. 11. (úrv.) Bácskai Károly; du. fél
7. dr. Széchey Béla; XIU., Kassák L. u. 22. 
de. 10. ifj. Kendeh György; X ni., Frangepán 
u. 43. de. fél 9. ifj. Kendeh György; XTV, Lő
csei ú t 32. de. 11. (úrv.) Thmásy Thmás; XTV., 
Gyarmat u. 14. de. fél 10. (úrv.) Thmásy Th
más; Pestújhely, XV, Templom tér de. 10. 
(úrv.) Sánta Anikó; Rákospalota, XV, Juhos 
u. 28. (kistemplom) de. 10. (úrvS Szabó Ist
ván; Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 11. 
de. 10. dr. Kamer Ágoston; Cinkota, XVI., 
Batthyány I. u. de. fél 11. (úrv.) Blatniczky 
János; Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 
9. (úrv.) Blatniczky János; Rákoshegy, XVH., 
Tessedik tér de. 9. (úrv.) Kósa László; Rá
koscsaba, XVn., Péceli út 146. de. 9. (úrv.) 
Péter Attila; Rákoskeresztúr, XVH., Pesti út
111. de. fél 11. (úrv.) Kósa László; Rákosli
get, X m ., Gózon Gy. u. de. 11. (úrv.) Péter 
Attila; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 
3. de. 10. (úrv.) Havasi Kálmán; Pestszent
imre, XVin., Rákóczi út 83. (ref. templom) 
de. háromnegyed 8. (úrv.) Havasi Kálmán; 
Kispest, XIX., Templom tér 1. de. 10. (úrv.) 
Széli Bulcsú; Kispest, XIX., Hungária út 37. 
de. 8. (úrv.) Széli Bulcsú; Pesterzsébet, XX., 
Ady E. u. 89. de. 10. Győri János Sámuel; 
Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11. Lehoczky 
Endre; Budafok, XXD., Játék u. 16. de. 11. 
Solymár Gábor; Budaörs (ref. imaház) de. 9. 
Endreffy Géza; Törökbálint (ref. templom) 
du. 3. Endreffy Géza.

KARÁCSONY ÜNNEPÉN a liturgi
kus szín: fehér. A délelőtti istentiszte
let oltári igéje: Tit 2,11-15; az igehir- 
detés alapigéje: Lk 2,1-14. ÁZ ÜNNEP 
ÉNEKEI: 151,156.

KARÁCSONYI ÜNNEPI ISTEN
TISZTELETET közvetít a Magyar Rá
dió a Kossuth adó hullámhosszán Ka
rácsony 1. napján de. 10.05 órakor a 
Budapest-kelenföldi templomból. Igét 
hirdet: Szeverényi János igazgató lel
kész.

HAZAI ESEMÉNYEK
KARÁCSONYI 

ORGONAMUZSIKA 
a Deák téri templomban 

december 28-án 18 órakor
Orgonái: 

BEHARKA PÁL

ÚTMUTATÓ cím m el december 24- 
én, Szenteste délutánján 17.50 órai 
kezdettel karácsonyi összeállítást köz
vetít az MTV 1. A műsorban közremű
ködik többek között Jeleníts István, 
Dizseri Tamás és Bánffy György.

A Fébé Diakonissza Egyesület hálá
san köszöni mindazok adományát, akik 
az elmúlt évben személyi jövedelem- 
adójuk 1%-ával szolgálatát támogat
ták. 1998-ban újra lehetőség nyűik er
re. Kérjük hittestvéreinket, hogy ezen 
az úton is segítsék a Fébé missziói és 
diakóniai munkáját. Adószámunk: 
19652478-2-41.

ÓÉVBÚCSÚZTATÓ . 
HANGVERSENY í  

1997. december 31-én, éjjel 
11 órakor a fasori evangélikus 
templomban a Mandák kórus 

szolgálatával. 
Orgonán közreműködik: 

Gálos Miklós. 
Vezényel: dr. Báláz István.

TÓTKOMLÓS
A gyülekezet új telefonszámai:
Lelkészi hivatal: Tel./fax: (68) 460- 

820
Gyekiczky János ig. lelkész: ’Ibi.: 

(68) 385-768
Egyházi Óvoda: Tel.: (68) 460-821
Szeretetotthon: TfeL/fax: (68) 385- 

644
Blatniczky János Dániel s. lelkész 

Tel.: (68) 461-174
Vandlik Pál s. lelkész (Ambrózfalva) 

Ibi.: (62) 298-096
Bajczemé Meleg Marianna hitokta

tó tanár: Tel.: (68) 460-510

A  Magyar Cserkészszövetség 1998. au
gusztus 27-30. között a Sztrilich Pál 
Cserkészparkban (Budapest, Ady-liget) 
rendezi meg a IV  Magyar Öregcserkész 
Találkozót. A  világtalálkozó központi 
témája: magyarságtudatunk elmélyíté
se a cserkészmunkánkban. A jelentke
zéseket az MCSSZ címére (1519 Buda
pest, Pf. 398), IV. MÖI megjelöléssel 
kérik. A  jelentkezőket a továbbiakban 
részletesen tájékoztatják. A találkozó
ra a határainkon túl élő cserkésztestvé
reket is szeretettel várják.

A z öregcserkészek részére minden hó
nap 4. csütörtökjén 15.30 órakor az 
MCSSZ Cserkészházában (Budapest 
II., Tömörkény utca 57a) összejövetelt

rendeznek. (Decemberben a karácsony 
miatt a találkozót kivételesen 18-án 
tartják meg.) A  részletes programokat 
a Vezetők Lapja rendszeresen közli. 
Minden érdeklődőt szeretettel várnak.

A SAJTÓOSZTÁLY közleménye: 
Leltározás miatt 1997. december 29- 
től 1998. január 7-ig a Sajtóosztály és a 
Könyvesbolt zárva ta r t  Nyitás: 1998. 
január 8-án, csütörtökön.

Külön értesítés helyett:
Zsigmondy Árpád dr. levéltáros, lel

kész és Boldogy Agnes aneszteziológus 
esküvője a budavári templomunkban 
december 27-én, szombaton du. 3 óra
kor lesz. -  Jézus m ondja:.....amint én
szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is 
egymást...” (Jn 13,34)

HALÁLOZÁS
HEVESI VILMOSNÉ FISCHER 

KAROLINA ILONA hosszú szenvedés 
után 1997. november 30-án, életének 
88. évében elhunyt. Fia, menye, unokái 
és dédunokái kísérték utolsó útjára az 
Újköztemetőben. „Jöjjetek énhozzám 
mindnyájan, akik megfáradtatok és 
meg vagytok terhelve, és én megnyug
vást adok néktek.” Mt 11,28

MESTERMÜ
A DIGITÁLIS O RG O NÁK  KÖZÖTT

Metiers égünk „titkai":
-  csak a valódi sípok hangjához mérhető 

hangminőség
-  egyedülálló megbízhatóság

-  Intonálhatóság a helyszín akusztikája éa «
felhasználó ízlése szerint 
-  páratlan típusválaszték

-  templomi kiépítettségff hangsugárzás a leg
kisebb modelleknél Is

-  ellenőrizhető, felkereshető hazai referenciák 
-  egyedi szolgáltatások, ingyenes akusztikai

felmérés
-  5 éves garancia 

-  kedvező árak és fizetési feltételek 
Vátjuk érdeklődőinket a holland Johannus 

Orgonagyár magyarországi képviseletén: 
SPEED-EX Kft.

1056 Budapest, Irányi o. 17. 111. 1. 
TéL/faz: 118-0768 vagy 118-0191

Ezúton mondunk köszönetét mind
azoknak, akik adójuk 1%-át Alapítvá
nyunknak ajánlották. Kedves Mind
nyájuknak Áldott Karácsonyi Ünnepe
ket kíván a Sztehlo Gábor Gyermek- és 
Ifjúságsegítő Alapítvány kuratóriuma.

A próhirdetés

TORONYÓRA-KÉSZÍTÉS, -FELÚJÍTÁS!
Harangjáték-, haranglengető- és vezérlő

óra-készítés. 85 év tapasztalata és világszínvo
nalú elektronika. Ötéves garanciával. Óra
gyártó üzem: Konkoly József, 1102 Buda
pest, Állomás u. 14. TeL/Fax: 260-7065, 06 
(30) 492-915.

TANULÓFELVÉTEL! 
Orgonaépítő-tanulút veszünk fel az 

1998-99. tanévre. AQUINCUM Orgonagyár 
1143 Budapest, Hungária krt. 77. Jelentke
zés csak írásban.

GOMBOS LAJOS 
aranykoszorús harangöntő mester

2162 öibottyán, 
Rákóczi út 119. Pf. 3. 
Iblefon: 06/28-360-175 
Budapesti iroda:
XIIl., Jász u. 60/B 
Telefon: 330-6394

Evangélikus yfEsSs. 
Élet O Í O

A Magyarországi 
Evangélikus Egyház hetilapja 
Felelős szerkesztő 
és kiadó: TÓTH-SZÖLLŐS MIHÁLY 
Szerkesztőség és kiadóhivatal 
1085 Budapest, ü l l ő i  út 24. «
Telefon/fax: 117-5478; 117-1108 „
Árusítja a  Kiadóhivatal és a 
Magyar Posta RT. !»
Index: 25 211 ISSN 0133-1302 “
Szedés:
Fényszedő Központ Kft.
(970052/20)
Nyomás: rotációs ofszetnyomás 
720 051 Petőfi Nyomda RT, 
Kecskemét 
Felelős vezető:
SZABADOS TIBOR mb. vezérigazgató

Előfizethető az Evangélikus Élet 
Kiadóhivatalban közvetlenül vagy 
postautalványon.
Előfizetési díj belföldön: 
fél évre 1040 Ft, egész évre 2080 Ft 
Előfizetési díj külföldön: 
szomszédos országokban: egész 
évre 4500 Ft (postázással együtt), 
más országokban (nyugaton): 
egész évre 45 USD (68 DEM) 
légipostával: 66 USD (99 DEM) 
Csekkszámlaszám: 
11708001-20204127 '
Beküldött kéziratokat nem őrzünk 
meg és nem adunk visszal
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