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A Győr megyei Edve szülötte volt Edvi Illés Gergely malomsoki gályarablelkész. A Gyászévtized során 1674-ben a pozsonyi törvényszék elé idézték.
Mivel sem hitét nem akarta megtagadni, sem állásáról nem akart lemon
dani, előbb a Nyitra megyei Lipótvár börtönébe zárták és kegyetlenül kí
nozták.
A 70 éves prédikátort több társával azután a nápolyi gályákra adták el. Út
közben gyengesége és betegsége miatt társai támogatták kétoldalt a sza
márháton ülő aggastyánt. Egy észrevétlen pillanatban azonban leesett és
halálra zúzta magát. A foglyokat kísérő császári katonák nem engedték fel
sem venni, csak ruháit vették le róla. Az olasz tengerparti Capracottában
történt mindez 1675. április 29-én. Emlékét az új edvi templomon a malomsokiak koszorúja őrzi.

JANUÁR
1 Szombat

Újév (Fruzsina)

2
3
4
5
6

Ábel
Benjámin
Leóna
Simon
Vízkereszt
( Boldizsár)
Attila
Szörény

Lk 4,16-21

Zsolt 121

Újév utáni vasárnap - Jn 1,14
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök

7 Péntek
8 Szombat

Lk 2,41-52
2Móz 2 ,1 -1 0
2Kor 6,14- 16
Fii 4,10-20
M t 2 ,1 -1 2

Zsolt 138
Jn 1,19-28
Jn 1,29-34
Jn 1,35-42
Zsolt 99

Kol 1,24-27
Zak 8,20-23

Jn 1,43-51
Jn 2 ,1 -1 2

Vízkereszt utáni 1 vasárnap — Rom 8,14
9
10
11
12
13
14
15

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

16
17
18
19
20

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök

Marcel
Ágota
Melánia
Ernő
Veronika
János
Lóránt

M t 3 ,13-17
Józs 3,5 —11
Mk 1 ,1 -8
Róm 8,14- 17
Mt 4,12-17
lK or 1,26-31
Lk 10,21, 24

Zsolt 96
Jn 2,13-22
Jn 2,23-25
Jn 3,1 -1 3
Jn 3,14-21
Jn 3,22-30
Jn 3,31-36

Vízkereszt utáni 2. vasárnap - Jn 1,17

21 Péntek
22 Szombat

Gusztáv
Antal
Piroska
Sára
Fábián,
Sebestyén
Ágnes
Artúr

Jn 2 ,1 -1 1
Mk 2,18-22
Mk 3 ,1 -6
Mt 13,3-9
Mt 5,17-20

Zsolt 1
5Móz 1,1 —18
5Móz 1,19-33
5Móz 1,34-46
5Móz 2 ,1 -1 5

lK or 2 ,1 -5
Róm 3,19-22

5Móz 2,16-25
5Móz 3,12-29

Vízkereszt utáni utolsó vasárnap - Ézs 60,2
23 Vasárnap
24 Hétfő
25 Kedd

Zelma
Tímár
Pál

26 Szerda
27 Csütörtök

Vanda
Lotár

28 Péntek
29 Szombat

Károly
Adél

M t 1 7 ,1-9
2Móz 34,29-35
ApCsel 2 6 ,1 -3 ;
12-23
2Móz 13,20-22
2Móz 24,1-2.
9 -1 1 .1 5 -1 8
Mt 16,24-28
Fii 3,20-4,1

Zsolt 92
5Móz 4 ,1 -1 3
5Móz 4,14-24
5Móz 4,25-40
5Móz 5 ,1 -2 2
5Móz 5,23-33
5Móz 6 ,1 -9

Hetvened vasárnap - Dán 9,18
30 Vasárnap
31 Hétfő

4

Mártonka
Virgilia

Zsolt 119,73-80
M t 2 0 ,1 - 161a
lSám 15,35/b- 16,13 5Móz 6,10-25

A HÓNAP IGÉJE
Irgalmas Isten az ÚR, a te Istened, nem hagy cserben, és nem hagy elpusztulni.
(5Mózes 4,31)
Az esztendő első napjaiban, amikor az előttünk lévő életszakaszt homály borítja,
amikor esetleg sejtjük a ránk váró eseményeket, de még semmi bizonyosat sem tudunk
róluk, tartást és erőt ad arra gondolni, hogy irgalmas Istenünk van. Készülnünk kell
arra, hogy nem csak jó napok várnak ránk. Abban a tudatban kell élnünk, hogy saját
vétkeink és mások bűnei homályba boríthatják életünk útját. Isten ítéletének lehetősé
gével is számolnunk kell. Egy azonban bizonyos: Isten senkit sem akar értelmetlenül
elpusztítani. Sújtó, keze is megtartó kéz. Karjával akkor is magához ölel, amikor
látszólag eltaszít. így gondoljunk Rá esztendőnk indulásakor!
*

EGYHÁZTÖRTÉNETI EMLÉKEZTETŐ
1600 évvel ezelőtt, 394-ben hunyt el Nyssai Gergely, aki néhány társával együtt
nemcsak az „orthodox”, hanem a mai teológia egyik alakítója, az alapok lerakója
volt, nemcsak a Szentháromság tanítás kifejtője, hanem az Atya, Fiú és Szentlélek
boldog magasztalója is. Magáról pedig így írt: „Imádkozom azért - ma nem látom
olyannak magamat —, hogy életem léphessen szavaim helyére.”
*

GYÜLEKEZETI SZOKÁSOK
Már alig ismerik gyülekezeteink az évkezdő koleda hagyományát. Ennek lényege:
a gyülekezet lelkésze és gondnoka végiglátogatta a gyülekezet minden családját. Ekkor
ajánlották meg a gyülekezeti tagok évi felajánlásukat, illetve adták is át. Ma egyetlen
gyülekezetünkről tudunk, ahol ezt gyakorolják és ez Alberti. A gyülekezet lelkésze
lelkipásztori látogatássá, házi istentiszteleti alkalommá mélyítette a régi szokást.
*

A HÓNAP RECEPTJE
ÉZSAU VÖRÖSLENCSE SZÓSZA
Hozzávalók:
100 g hántolt vörös lencse; 1 evőkanál
olívaolaj vagy főzővaj; 1 fej hagyma fel
aprítva; 2 összezúzott fokhagymage
rezd; 1 maréknyi áztatott csicseriborsó;
1 teáskanálnyi darált fűszer (koriander,
fahéj, kömény); 1 piciny szál sáfrány; 1/2
1 víz.

Elkészítés:
A hagymát lassan üvegesre dinszteljük;
a fokhagymát és a fűszerkeveréket hoz
záadjuk és átforrósítjuk; beleöntjük a
lencsét és a csicseriborsót, és ugyancsak
átforrósítjuk, kevergetjük; vízzel megön
tözzük, felfőzzük; lassú tűzön fél óráig
pároljuk; ha szükséges, vizet öntünk alá.

Ez a főzelékféle nem kell hogy túl híg legyen. A lencseszemek egészen szétesnek, és
egy világosbarna kásafélévé válik az egész. Ez a főzelék bármilyen étkezéshez jó
kiegészítés, fogyasztható lángossal is.
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FEBRUÁR
1
2
3
4
5

Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Ignác
Karolin
Balázs
Ráchel
Ágota

Fii 1,27-30
lMóz 6 ,9 -2 2
lKor 3 ,5 -1 0
Mt 10,40-42
Lk 17,7- 10

5Móz
5Móz
5Móz
5Móz
5Móz

7,6 -1 5
8 ,1 -2 0
9 ,1 -6
9 ,7 -2 9
10,10-22

Hatvanad vasárnap - Zsid 3,15
6
1
8
9
10
11

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

12 Szombat

Dorottya
Tódor
Aranka
Abigél
Elvira
Bertold
Lídia

Lk 8 ,4 - 8 ( 9 - 1 5 )
Zsolt 119,81-88
Mt 13,10-17
5Móz 12,1-12
Mk 11,15-19
5Móz 15,1-15
Mk 6 ,1 -6
5Móz 18,9-22
Mk 4,26-29
5Mót 30,11-20
2Kor (11,18.23/b- 30) 5Móz 33,1-5.
12,1-10
2 6 -2 9
Lk 18,31-43
5Móz 34,1-12

Ötvened vasárnap — Zsolt 31,3
13
14
15
16
17
18

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

19 Szombat

Ella
Bálint
Áldáska
Julianna
Donát
Konrád,
Bernadett
Zsuzsanna

M k 8,31 - 38
Lk 13,31-33
Lk 10,38-42
2Pt 1,2-11
2Móz 3 2 ,1 -6 .1 5 -2 0
2Kor 7 ,8 - 13/a

Zsolt 31
Jn 11.1 - 10
Jn 11,11-19
Jn 11,20-27
Jn 11,28-37
Jn 11,38-44

Dán 5,1 -3 0

Jn 11,45-54

Böjt 1. vasárnapja - Zsolt 91,15
20
21
22
23
24
25
26

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Almos
Eleonóra
Gerzson
Alfréd
Mátyás
Géza
Sándor

M t 4 ,1-11
Zsolt 91
Jn 11,55-57
Jak 4 ,1 -1 0
Jn 12,1-11
Jak 1,12- 18
Mk 14,17-26(27-31) Jn 12,12-19
2Kor 6 ,1 -1 0
Jn 12,20-26
Mt 16,21-27
Jn 12,27-33
Lk 22,31-34
Jn 12,34-36

Böjt 2. vasárnapja - Zsolt 25,6
27 Vasárnap
28 Hétfő
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Ákos
Elemér

M k 12,1-12
4Móz 16,17.
18 - 19.23-25

Zsolt 35,1-21
Jn 12,37-43

A HÓNAP IGÉJE
Az Úr mondja: Parancsolom neked, hogy légy bőkezű az országodban élő nyomorult
és szegény testvéredhez. (5Mózes 15,11)
Isten parancsa azokra az emberekre irányítja figyelmünket, akiket a mi szeretetünkre bízott. Sokféle elesettséget és nyomorúságot látunk ma magunk körül. Kísérté
sünk, hogy üres panaszkodásba kezdjünk: milyen gonosz a világ! Mennyire érzéketle
nek az emberek! Annak azonban, aki sokat panaszkodik, kevés ideje marad segíteni.
Isten segítséget kér tőlünk. Arra utasít minket, hogy tegyünk meg mindent mai
„hiányok” megszüntetéséért. Imádkozzunk Isten Lelkének vezetéséért, hogy találé
kony szeretettel tudjuk támogatni a „nyomorult és szegény” testvért, akinek „nyomo
rúsága” és „szegénysége” a legritkább esetben anyagi természetű.
*

EGYHÁZTÖRTÉNETI EMLÉKEZTETŐ
200 évvel ezelőtt, 1794-ben született Gödör József evangélikus lelkész, esperes és
író. Sopronban és Jénában tanult, itt lett filozófiai doktor is. Először rektorként
dolgozott Győrben, majd több gyülekezetben is végzett lelkészi szolgálatot, a legtöbb
ideig a szénái gyülekezetben. Itt lett esperes is. Több tudományos könyvet, verseket
is írt, sőt szépirodalmi folyóiratot is szerkesztett. Érdemes evangélikus elődünk nevét
az ismeretlenség homályából legalább néhány mondat erejéig felidézni.
*

GYÜLEKEZETI SZOKÁSOK
A farsangolás nem gyülekezeti hagyomány. Mégis, tudunk olyan gyülekezetről, talán
többről is, ahol farsangi alkalmakat, esteket rendeznek ma is. A csömöri gyülekezetben
nevezik ezeket a szeretetvendégségeket ma is farsangi alkalmaknak. Ezeken a gyüleke
zet vendéglelkészt hív és dúsan terített asztal mellett vannak együtt szép, gyermekek,
fiatalok által összeállított műsor meghallgatásában, keresztyén örvendezésben.
*

A HÓNAP RECEPTJE
BÁRÁNYCOMB SAUL SZÁMÁRA
Hozzávalók:
1 báránycomb, másfél-két kilós, csontjá
val; 2 gerezd apróra vágott fokhagyma;
1 evőkanálnyi aprított friss kapor (jó a
szárított is); citromlé kb. 1 dl, ugyanenynyi víz és borecet, só.

Elkészítés:
Dörzsöljük be a combot kaporral; te
gyük sütőedénybe (cserép), és locsoljuk
rá a citromlét, vizet, borecetet, tegyük
bele a fokhagymát; fedjük le, és hagyjuk
állni egy éjszakára; másnap elővigyáza
tosan sózzuk meg; tegyük sütőbe, és 180
°C-on kétórányit süssünk; egyszer
egyszer öntözgessük meg a levével.

Friss kenyérrel, salátával fogyasszuk. Adhatunk hozzá zöldbabot és gabonafélét is.
Evés után jó vörösborral öblítsük le.
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MÁRCIUS
1
2
3
4
5

Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Albin
Lujza
Kornélia
Kázmér
Adorján

Lk 9,18-22
Mk 14,32-42
2Kor 13,3-6
lMóz 45,1-15
Mt 12,38-42

Jn
Jn
Jn
Jn
Jn

12,44-50
13,1-11
13,12-20
13,21-30
13,31-35

Böjt 3. vasárnapja — Zsolt 25,15
6
7
8
9

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda

10 Csütörtök
11 Péntek
12 Szombat

Alpár
Tamás
Zoltán
Franciska,
Fanni
Olimpia, Ildikó
Aladár
Gergely

Lk 9,57-62
lPt 1,13-21
Mk 9,38-41
Mk 14,43-52

Zsolt 35,22-28
Jn 13,36-38
Jn 14,1-7
Jn 14,8-14

Jer 20,7- 13
Lk 12,49-53
Mk 8,10-21

Jn 14,15-21
Jn 14,22-26
Jn 14,27-31

Böjt 4. vasárnapja — Ézs 66,10
13 Vasárnap
14 Hétfő
15 Kedd
16
17
18
19

Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Krisztián
Matild
Kristóf
(Nemzeti ünnep)
Henrietta
Gertrud
Sándor, Ede
József

Jn 12,20-26
Jer 11,18-20
Fii 1,15-21

Zsolt 57
Jn 15,1-8
Jn 15,9-17

Mk 14,53-65
Jób 9,14-2 3 .3 2 -3 5
2Kor 4,11-15
Mk 8 ,1 -9

Jn
Jn
Jn
Jn

15,18-25
15,26- 16,4/a
16,4/b—11
16,12-15

Böjt 5. vasárnapja — Zsolt 43,1
20
21
22
23
24
25
26

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Hubert
Benedek
Katalin
Brúnó
Gábor
Zsolt
Erika

M k 10,35-45
lMóz 22,1-13
4Móz 2 1 ,4 -9
Mk 14,66-72
Jób 19,21-27
Jer 15,10. 15-20
2Móz 12,1. 3 - 7 .
11-14. 2 1 -2 8

Zsolt 43
Jn 16,6-24
Jn 16,25-33
Jn 17,1-5
Jn 17,6-13
Jn 17,14-19
Jn 17,20-26

Virágvasárnap — Jn 3 ,1 4 -1 5
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27 Vasárnap
28 Hétfő
29 Kedd

Hajnalka
Gedeon
Jónás

30 Szerda
31 Nagycsütörtök

Zalán
Árpád

Jn 12,12-19
Mk 14,3-9
Jób 38,1-11.
4 2 ,1 -2
Mk 15,1-15
Jn 13,1-15

Zsolt 55
Jn 18,1-11
Jn 18,12-27
Jn 18,28-40
lK or 11,23-26.
(27-32)

A HÓNAP IGÉJE
Jézus Krisztus mondja: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az
Atyához, csakis énáltalam. (János 14,6)
Isten szívéhez egyetlen út vezet: Jézus. Rá kell találnunk erre az útra, mert szüksé
günk van az Atyára! Csak nála ismerjük meg igazi önmagunkat, mellette leszünk
azzá, amivé lennünk kell. Csak az Atya ajándékaként lehet miénk az igazi élet.
Jézus szava arra is figyelmeztet, hogy egyéb utak ugyancsak célhoz vezetőknek
tűnhetnek. Van olyan kapcsolat, amely egy ideig látszólag helyettesíti az Istennel való
közösséget. Az Isten nélküli élet is vonzónak mutatkozhat egy darabig. De ne enged
jük félrevezetni magunkat: egyedül az értünk megfeszített és feltámadott Jézus teremt
lehetőséget arra, hogy Isten szeretetétől körülvéve éljünk.
*

EGYHÁZTÖRTÉNETI EMLÉKEZTETŐ
Száz évvel ezelőtt, 1894. március 20-án 45 évi számkivetés után, Turinban meghalt
Kossuth Lajos. Igaz, hogy Ferenc József megtiltotta az állami gyászt, de a nemzet
mélyen gyászolt, a házakra felkerültek a fekete zászlók. Még tüntetések is voltak.
A nemzet megmozdult az áprilisi temetésen, hamvai hazahozatala alkalmából. Az
igehirdetést Sárkány Sámuel pilisi lelkész, bányakerületi püspök tartotta.
*

GYÜLEKEZETI SZOKÁSOK
A régi, szigorú böjtölés (bizonyos ételektől és italtól tartózkodás) szokása kihalóban
van. Azt azonban tudjuk, hogy főként idősebb gyülekezeti tagjaink az úrvacsoravétel
előtt böjtölni szoktak. Néhány falusi templomunkban a böjt nemcsak az oltári lila
színben jelenik meg, hanem a gyülekezet — főként idősebb rétege — szinte teljesen
feketébe öltözve látogatja a templomot, ezzel is Krisztus halálára emlékezve.
*

A HÓNAP RECEPTJE
GENEZÁRETI SÜLT HAL
Hozzávalók:
egy jó kilónyi hal (édesvízi, de lehet ten
geri lazac vagy tőkehal); 450 g liszt; 1/2
1langyos víz; 1/2 teáskanál sütőpor vagy
szódabikarbóna; 1/2 teáskanál só; 1 1/4
1 olaj a sütéshez.
Elkészítés:
Mossuk meg a halat, szeljük fel 3 x 5 cm

nagyságú darabokra; 300 g lisztből, só,
víz, sütőpor hozzáadásával palacsinta
tésztát keverünk, majd egy órát hagyjuk
pihenni; a haldarabokat forgassuk meg
a maradék lisztben; a serpenyőben forrósítsunk olajat; a haldarabokat mártsuk
be a palacsintatésztába, és süssük piros
barnára.

Citromkarikákkal és friss kenyérrel tálaljuk. Finom mellé a saláta, de más zöldféle
vagy bármilyen gabonaféle is. A sült hal elsőrangú előétel.
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ÁPRILIS
1 Nagypéntek
Húgó
2 Nagyszombat Áron

Jn 19,16/b - 30
Zsid 9,11-12.24

2Kor 5,14 b —21
Jn 19,31-42

Húsvét — Jel 1,18
3 Húsvétvasárnap
4 Húsvéthétfő
5 Kedd
6 Szerda
7 Csütörtök
8 Péntek
9 Szombat

Keresztély,
Buda, Richárd
Izidor
Vince
Cölesztin,
Vilmos
Herman
Lídia
Erhardt

M k 1 6 ,1-8

Jn 20,1-10

lKor 15,12-20
Lk 24,13-35
2Tim 2 ,8-13

Jn 20,11-18
Jn 20,19-23
Jn 20,24-31

lKor 15,19-28
lKor 15,35-49
lKor 15,50-58

Jn 21,1-14
Jn 21,15-19
Jn 21,20-25

Húsvét utáni 1. vasárnap - lPt 2,2
10
11
12
13
14
15
16

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Zsolt
Leó
Gyula
Ida
Tibor
Tass
Rudolf

lP t 1 ,3 -9
lPt 1,22-25
2Tim 2 ,1 -5
ÍJn 2,12- 17
Mk 16,9-20
Jel 7,9 -1 7
lMóz 32,22/b —32

Zsolt 84
Ef 1,1-10
Ef 1,11-14
Ef 1,15-23
Ef 2 ,1 -1 0
Ef 2,11-22
Ef 3,1 -1 3

Húsvét utáni 2. vasárnap — Zsolt 33,5
17
18
19
20
21
22
23

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Enikő
Ilma
Kocsárd
Tivadar
Csilla
Anzelm
Béla

Jn 1 0 ,1 1 -1 6 (2 7 - 30)
4Móz 17,16-26
Mt 26,31-35
Mt 18,10- 14
lPt 5 ,1 -4
Zsid 13,12- 16
ApCsel 20,17-38

Zsolt 87
Ef 3,14-21
Ef 4 ,1 -6
Ef 4 ,7 - 16
Ef 4,17-24
Ef 4,25-32
Ef 5 ,1 -1 4

Húsvét utáni 3. vasárnap - Zsolt 66,1
24
25
26
27
28
29
30
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Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

György
Márk
Ervin
Arisztid
Valéria
Albertina
Katalin

Jn 15,1-8
Róm 1,18-25
Jób 38,31-38
2Kor 4,16-18
ApCsel 17,22-34
Kol 1,15-18
Kol 1,19-23

Zsolt 66
Ef 5,15-20
Ef 5,21-33
Ef 6 ,1 -4
Ef 6 ,5 -9
Ef 6,10-17
Ef 6,18-24

A HÓNAP IGÉJE
Jézus Krisztus mondja: Békesség néktek! Ahogyan engem küldött az Atya, én is
elküldelek titeket. (János 20,21)
A feltámadott Jézus köszöntése nem üres formaság. Ő cselekszik, amikor beszél,
és megajándékoz, amikor valamit kimond. Aki figyel szavára, részesévé lesz annak
a békességnek, amely Nagypéntek és Húsvét után valóság. Jelen van, hat, munkálko
dik világunkban. Jézus elküldi övéit, hogy adják tovább, amit megkaptak.
Küldetésünk teljesítése közben azonban ne feledkezzünk meg arról, hogy Isten
szándékai világunkban azért valósulhattak meg, mert Jézus odaáldozta magát Isten
nek. Nem önmagára, hanem másokra gondolt. Jézus küldöttei csak akkor tudják
elvégezni szolgálatukat, ha készek saját érdekükről megfeledkezni, ha készek áldoza
tot vállalni másokért.
*

EGYHÁZTÖRTÉNETI EMLÉKEZTETŐ
1944 tavasza hazánkban a fasizmus és zsidóüldözés szennyes áradatát hozta és
erősítette. Ez ellen emelte fel szavát Kapi Béla evangélikus és Ravasz László reformá
tus püspök az egyházak nevében. Memorandumot nyújtottak be a Sztójay-kormánynak. Egy későbbi protestáns körlevélben pedig így írtak: „A zsidókérdés megoldásá
nak ez a módja Isten örök erkölcsi törvényébe ütközik. . . az ártatlanul kiontott vér
rettenetes ítéletét idézi népünk fejére. . — olvassuk a bátor, prófétai hangú körle
vélben, amire ma is érdemes lenne emlékezni.
*

GYÜLEKEZETI SZOKÁSOK
A húsvéti toronyzene nem sok helyen valósítható meg. A nagytarcsai gyülekezetből
kaptuk a hírt, de talán másutt is él a szokás: a falu húsvétvasárnap reggel hét órakor
toronyzenére ébredhet. Elsősorban a gyülekezet gyermek-, ifjúsági és felnőtt énekkara
szólal meg előzetesen rögzített felvételről, hangszórókon keresztül. így jut el az örömhír
mindenkihez a faluban: „Az Űr feltámadott!”
*

A HÓNAP RECEPTJE
HÚSVÉTI BÁRÁNY
Hozzávalók:
egy egész kizsigerelt, lenyúzott bárány;
fél 1olaj; fűszerfélék - kakukkfű, majoránna, rozmaring, menta,bazsalikom;
só.

Elkészítés:
Kenjük be a bárányt olajjal, sózzuk meg,
belül bőségesen dörzsöljük be a fűszerekkel; húzzuk rá egy nagyobb nyársra, és
faszénparázson forgatva süssük meg.

Fogyasszunk hozzá frissen sült lángost, endíviasalátát és más, frissen szedett fűszernövényt: tárkonyt, újhagymát, retket, kaprot, mentát, lumiánt.
Persze, akinek sok egy egész bárány, az vegyen egy kiadós darabot belőle —
például combot —, és süsse meg a sütőben, grillen vagy cseréptálban, így is finom.
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MÁJUS
Húsvét utáni 4. vasárnap — Zsolt 98,1
1
2
3
4
5
6
7

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Fülöp, Jakab
Zsigmond
Irma
Flórián
Gottfried
Frida
Napóleon

M t 11,25-30
Jak 1,17-21
ApCsel 16,23-34
Lk 19,37-40
Mt 21,18-22
1Kor 2 ,6 -1 0
lSám 16,14-23

Zsolt 98
Zsid 1 ,1 -3
Zsid 1,4-14
Zsid 2 ,1 -9
Zsid 2,10- 18
Zsid 3 ,1 -6
Zsid 3 ,7 -1 9

Húsvét utáni 5. vasárnap - Zsolt 66,20
8 Vasárnap
9
10
11
12

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök

13 Péntek
14 Szombat

Gizella

Jn 16,23t b - 28
(29-32)33
Gergely
lKir 3 ,5 - 15
Ármin
Kol 4 ,1 -6
Ferenc
Lk 1 1 ,1 -8 (9 - 13)
Pongrác
Lk 24(44-49)
(Mennybemenetel 50-5 3
ünnepe)
Szervác
lKir 8 (6 -1 4 )
22 - 24, 26 - 28
Bonifác
Dán 7 ( 2 - 8 ) 9 - 1 4

Zsolt 95
Zsid 4 ,1 -1 3
Zsid 4,14-5,10
Zsid 5,11-6,8
Zsolt 68,1-21
Zsid 6 ,9 -2 0
Zsid 7,1 - 1 0

H úsvét utáni 6. vasárnap — Z so lt 27,7
15
16
17
18
19
20
21

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Zsófia
Mózes
Bánk
Erik
Buda
Bernát, Felicia
Konstantin

Jn 15,26- 16,4
Jer 31,31-34
Lk 12,8-12
lKor 2,12-16
4Móz 20,2-12
Ez 11,14-20
lM óz 1 ,1 -5

Zsolt 68,25-36
Zsid 7,11-22
Zsid 7,23-28
Zsid 8 ,1 -1 3
Zsid 9 ,1 -1 0
Zsid 9,11-15
Zsid 9,16-28

P ünkösd — Z a k 4,6
22 PünkösdJúlia
vasárnap
23 Pünkösdhétfő Dezső
Eszter
24 Kedd
25 Szerda

Orbán

26 Csütörtök
27 Péntek
28 Szombat

Fülöp
Helga
Emil, Csanád

29 Vasárnap
30 Hétfő
31 Kedd

Keve
Janka
Angéla

Jn 14,23-27

Zsolt 97

Mt 16,13-19
ApCsel 2 ,22-23;
3 2 -3 3 ; 3 6 -3 9
ApCsel 10,341a.
3 6 -4 3
ApCsel 4 ,8 -2 1
ApCsel 4,23 —31
ApCsel 8,14-25

Zsolt 81
Zsid 10,1-18
Zsid 10,19-25
Zsid 10,26-31
Zsid 10,32-39
Zsid 1 1 ,1 -7

Szenthárom ság ünnepe — É zs 6,3
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Jn 3 ,1 -8 (9 -1 5 )
4Móz 6,2 2 -2 7
Péld 1,20-28

Zsolt 145
Zsid 11,8-22
Zsid 11,23-31

A HÓNAP IGÉJE
A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk; mert hű az, aki ígéretet tett:
Jézus Krisztus. (Zsid 10,23)
Reménységét elveszített világban, egyre reménytelenebb emberek között élünk. Ez
az egyre általánosabbá váló helyzet minket sem kímél. Ne vegyük át kortársainktól
ezt a hangulatot! A reménytelenség is rossz tanácsadó és nagyon megzavarhatja
látásunkat; embertelenné tehet.
Ez a szeretetünket és szolgálatunkat bénító helyzet akkor szűnik meg, ha merünk
figyelni Jézus szavaira. Hatalmas ígéretek hangzanak felénk Attól, akinek szava nem
üres és tartalmatlan fecsegés. „Veletek vagyok!” „Nem hagylak titeket árván” hallhatjuk biztatását. Emlékezzünk állandóan a hűséges Jézus üzenetére, így leszünk
a reménység népévé!

EGYHÁZTÖRTÉNETI EMLÉKEZTETŐ
Négyszáz évvel ezelőtt, 1594. május 30-án hunyt el Balassi Bálint. Élete nem volt
hosszú, negyven évet élt csak, de fordulatokban, eseményekben annál gazdagabb volt
a négy évtized. S nemcsak a végvári életet énekelte meg, hanem istenes énekeit is
ismerjük. Sőt énekeljük ma is énekeit. Nemcsak azt: „Bocsásd meg. Úristen, ifjúsá
gomnak vétkét” (404. énekünk), hanem ezt is: „Ezért, amíg étek itten, Dicsértek,
felséges Isten. Ki könyörülsz ily betegen, Áldott légy örökké! Ámen.” (406. ének 5.
verse.)

GYÜLEKEZETI SZOKÁSOK
Különös pünkösdi szokás maradt meg, vagy talán már csak emléke él: erdősítés a
templomban. A szó szoros értelmében fákat vágtak ki és állítottak fel, azokat a
templomban a padok között, talán a pünkösdi történetnek arra a felvilágosodás korában
hangsúlyossá tett üzenetére emlékezve, hogy a tanítványok a zárt ajtók mögül kimentek
a szabadba? Mi persze tudjuk, nem friss levegőre, hanem a Lélek zúgására van a
gyülekezetnek szüksége.
*

A HÓNAP RECEPTJE
PÜNKÖSDI ÜNNEPI KENYÉR
Hozzávalók:
700 g búzaliszt; 300 g kovász; 30 g élesz
tő; 20 g só; 150 g víz (vagy amennyi
szükséges).

ismét hozzáadunk az előző napi tésztá
hoz, összekeverjük, és letakarva állni
hagyjuk.

Kovászkészítés:
1. n ap : 100 g vizet és 100 g búzalisztet jól
összekeverünk, és letakarva állni hagy
juk.
2. nap: 100 g vizet és 100 g búzalisztet
hozzáadunk az előző napi tésztához,
majd letakarva állni hagyjuk.
3. nap: 100 g vizet és 100 g búzalisztet

Kenyérkészítés:
Minden hozzávalót alaposan keverjünk
össze, és gondosan gyúrjuk meg; hagy
juk egy órát pihenni; majd ismét gyúrjuk
át; formáljunk a tésztából kenyér alakot,
vagy tegyük kikent cipóstepsibe; hagy
juk így kelni egy órát; süssük sütőke
mencében 180 °C-on egy óra hosszat.
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JÚNIUS
1
2
3
4

Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Tünde
Anna
Ildikó
Kalocsa

2Kor 13,11-13
lKor 12,1-6
Ez 1 ,4 -6 ; 2 2 -2 8
lTim 3,16

Zsid
Zsid
Zsid
Zsid

11,32-40
12,1-11
12,12- 17
12,18-24

Szentháromság utáni 1. vasárnap - Lk 10,16
5
6
7
8
9
10
11

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Fatime
Norbert
Róbert
Medárd
Félix
Margit
Barnabás

Lk 16,19-31
2Tim 3,14- 17
Jón 1,1-10(11-16 )
Jón 2,1-11
Mt 9,35-38; 10,1 - 7
Jer 15,10; 15-21
ÍJn 3,13-18

Zsolt 76
Zsid 12,25-29
Zsid 13,1-14
Zsid 13,15-25
Ám 1 ,1 -2 ; 3 ,3 -8
Ám 3 ,1 -2 ; 9 -1 5
Ám 4 ,1 -1 3

Szentháromság utáni 2. vasárnap - Mt 11,28
12
13
14
15
16
17
18

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Virág
Tóbiás
Vazul
Jolán
Jusztin
Laura
Arnold

Lk 14(15)16-24
Mt 22,1-14
Mt 10,7-15
1Kor 14,1-3; 20--25
lKor 9,16-23
Jón 3 ,1 -1 0
Jer 3,14-17

Zsolt 36
Ám 5 ,1 -1 7
Ám 5,18-24
Ám 6 ,1 -7
Ám 7 ,1 -9
Ám 7,10- 17
Ám 8 ,1 -3 ; 9 ,1 -6

Szentháromság utáni 3. vasárnap — Lk 19,10
19
20
21
22
23
24

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

25 Szombat

Gyárfás
Rafael
Alajos
Paulina
Zoltán
Iván
Vilmos

Lk 1 5 ,1 -7 (8 -1 0
Mt 9 ,1 -8
Bir 10,6- 16
Lk 15.11-24
Lk 19,1-10
Lk 1,57-67
(68-75) 7 6 -8 0
2Móz 32,30-34

Zsolt 51
Ám 8 ,4 - 12
Ám 9 ,7 - 15
Hós 1,1 - 9
Hós 2 ,4 -1 5
Hós 2,16-25
Hós 4,1 - 10

Szentháromság utáni 4. vasárnap - Gál 6,2
26
27
28
29
30

14

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök

János, Pál
László
Levente
Péter, Pál
Pál

Lk 6 ,36-42
Kol 3,12- 17
2Kor 2,5-11
Jak 3.13- 18
lK or 11,20-32

Zsolt 53
Hós 5,8 -1 5
Hós 6 ,1 -6
Hós 8 ,1 -1 4
Hós 10,1-15

A HÓNAP IGÉJE
Nálad van az élet forrása, a te világosságod által látunk világosságot. (Zsolt 36,10)
Forrás és világosság, víz és napfény nélkül nincsen élet. E fogalmak mögött mi az
Istent látjuk. Ezekből a szavakból azt halljuk ki, hogy az igazi, értékes élet feltételei
nem ebben a világban, hanem a „földön túl” vannak.
Ma sokan ígérnek emberhez méltó életet. Pártok, mozgalmak hangzatos program
jaikban az életfeltételek megjavítását hirdetik és merészen hangsúlyozzák, hogy ezt
csak ők tudják megvalósítani. Mégis azt tapasztaljuk, hogy baj van az élettel. Mi a
zsoltáríróval együtt hisszük és valljuk, hogy az igazi élet feltételeit nem nekünk kell
megteremtenünk. Azok készen vannak — Istennél.
*

EGYHÁZTÖRTÉNETI EMLÉKEZTETŐ
Nemcsak „nagyokra”, sőt nemcsak emberekre kell emlékeznünk, ebben az eszten
dőben több templomra is gondolhatunk hálaadással: kétszáz éves a hidasi, kétszázöt
ven éves az orosházi, százötven éves a hódmezővásárhelyi és ötven éves a Győr-nádorvárosi templom, hogy csak a kerek évfordulókat említsük. Köszönjük Istennek
templomainkat.
*

GYÜLEKEZETI SZOKÁSOK
A régi ,,tedeumok” az elmúlt időkben elmaradoztak, hiszen nemcsak iskoláink nem
voltak, de a hitoktatás is csökkenőben volt. De tudunk gyülekezetekről, ahol a tanévzá
rás alkalmából minden évben volt istentisztelet is: Istennek köszönték meg a tanulásban
kapott segítségét. Itt az alkalom és lehetőség a „Te Deum”, Istent dicsérő tanévzáró
istentiszteletek régi szokását feleleveníteni.
*

A HÓNAP RECEPTJE
SÜLT LIBA
Hozzávalók:
1 fiatal liba, 2-3 kg; 2 teáskanál só; 1
teáskanál őrölt gyömbér.
Elkészítés:
Alaposan tisztítsuk meg a libát; dörzsöl
jük be kívül-belül sóval és gyömbérrel;
süssük rácson, alatta zsírfogó tepsivel,
180 °C-on két órát, közben időnként locsolgassuk a szaftjával.

A libát is meg lehet tölteni, és töltve
megsütni!
A töltelék:
3 db szikkadt zsemle, kockára vágva; 2
db alma, kockára vágva; 1 csokorravaló
zellerzöld, apróra vágva; 50 g darált dió;
1 pohár víz; 1 teáskanál só.

Keverjük jól össze a hozzávalókat, és töltsük lazán a libába, ügyeljünk erre, mert a
töltelék eléggé megdagad.
Köretként friss kenyeret, salátákat, gabonakását, kölest, párolt zöldségféléket,
befőttet stb. adjunk mellé.
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JÚLIUS
1 Péntek
2 Szombat

Tibold
Ottokár

Rom 15,1-7
ApCsel 7,54-59

Hős 11,1-11
Hős 13,1-14

Szentháromság utáni 5. vasárnap -- Ef 2,8
3
4
5
6
7
8
9

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Kornél
Ulrik
Emese
Ézsaiás
Cirill
Teréz
Veronika

Lk 5 ,1 -1 1
Lk 14,25-33
Lk 9,51-56
2Kor 8,10- 15
lKir 19,19-21
Lk 9,18-26
Mt 19,27-30

Zsolt 73
Hős 14,2-10
Jn 4 ,1 -1 4
Jn 4,15-26
Jn 4,27-38
Jn 4,39-42
Jn 4,43-54

Szentháromság utáni 6. vasárnap - Ézs 43,1
10 Vasárnap

Amália

11 Hétfő

Lili

12 Kedd

Izabella

13
14
15
16

Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Jenő
Eörs
Henrik
Zalán

17
18
19
20
21

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök

M t 28,16-20

Zsolt 139,1-18;
2 3 -2 4
lMóz 7 ,1 -5 ; 10; 12; Jn 5,1 —9/a
2 1 -2 2 ; 8 ,1 -3 ; 6 -11
2Móz 14,8/b; 15- 18; Jn 5,9/b—18
2 1 -2 3 ; 2 6 -2 9 ; 31/b
ApCsel 8,26-39
Jn 5,19-23
lPt 2 ,2 -1 0
Jn 5,24-30
Kol 2 ,6 -1 0 ; 12 - 13 Jn 5,31-40
Tit 3 ,3 -7
Jn 5,41-47

Szentháromság utáni 7. vasárnap - Ef 2,19

22 Péntek
23 Szombat

Elek
Frigyes
Emília
Illés
Dániel

Jn 6 ,1 -1 5
2Móz 1 6 ,3 2 -35/a
2Móz 19,3-8
Fii 2 ,1 -4
lKor 10,1617/18-22
Mária, Magdolna Lk 9 ,10- 17
Lenke
2Kor 5 ,1 -9

Zsolt 49
Jn 6 ,1 -1 5
Jn 6,16-21
Jn 6,22-29
Jn 6,30-40
Jn 6,41-51
Jn 6,52-59

Szentháromság utáni 8. vasárnap - Ef 5 ,8 -9
24
25
26
27
28
29
30

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Krisztina
Jakab
Anna
Olga
Ince
Márta
Judit

Zsolt 48
M t 5,13-16
Róm 6,19-23
Jn 6.60-65
Jn 6,66-71
Mt 12,33-37
Jn 7 ,1 -1 3
Kol 1,3-11
Jn 7,14-24
Mt 7,13-21
lKor 6 ,9 - 14; 18--20 Jn 7,25-30
Fii 1,6-11
Jn 7,31-39

Szentháromság utáni 9. vasárnap — Lk 12,48
31 Vasárnap
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Oszkár

M t 25,14-30

Zsolt 42

A HÓNAP IGÉJE
Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad. (Jn 6,68)
Jézust valaki mással felcserélni? Először képtelenségnek tűnik. Amint gondolkodni
kezdünk róla, megdöbbenünk: ez mindennapi kísértésünk! Annyi minden kínálja
magát, hogy Jézus helyett, őt „pótolva” jelentőségre jusson és fontossá legyen az
életünkben. Emberek, akiktől remélhetünk valamit, anyagi javak, elismerés, érvénye
sülés hatalmas erővel vonzanak magukhoz. Lássuk meg, hogy Jézustól eltaszító erők
vannak jelen valamennyiünk életében! De ne feledkezzünk meg arról sem, hogy
rendelkezésünkre áll az az erő is, amely Jézushoz visz és megtart nála. Ez az erő Jézus
igéjében lesz a miénk. Szüntelenül, napjaink minden percében „használhatjuk”. Pró
báljuk ki, hogy így van-e?!
*

EGYHÁZTÖRTÉNETI EMLÉKEZTETŐ
Kilencven éve, 1904. július 25-én született Kolozsvárott Sólyom Jenő professzor.
Teológiai tanulmányait Budapesten, Sopronban, majd több helyütt külföldön végez
te. Segédlelkészi évei után Budapesten vallástanár lett. 1933-ban szerezte meg a
teológiai doktorátust. 1938-tól tanított egyetemi - később teológiai akadémiai tanár
ként, majd „félretett emberként” hűségesen dolgozott Levéltárunkban. Teológusok
nemzedékei hálásak tanításáért és egyházunk nemzedékei a lelkészekért, akiket ő is
nevelt.
*

GYÜLEKEZETI SZOKÁSOK
Néhány szlovák származású gyülekezetünkben (Pilisről jött a bejelentés), a mai
napig minden reggel van istentisztelet igehirdetéssel. Valamikor ezek „könyörgések”
voltak, tehát imádság és „információs” alkalom, itt hallották meg, ki beteg, ki halt meg,
mi történt a gyülekezetben. Ebből alakult ki a mai istentisztelet, ami nemcsak „napi
kötelesség”, hanem napi erőforrás is néhány gyülekezetben.
*

A HÓNAP RECEPTJE
SARA LÁNGOSA
Hozzávalók:
30 g élesztő; 2 evőkanál olívaolaj vagy
olvasztott vaj; 1 teáskanál só; 300 g víz;
500 g búzaliszt.
Elkészítés:
Az élesztőt és a sót vízben feloldjuk; hoz
záadjuk az olajat vagy a vajat, közben

kevergetjük; belekeverjük a lisztet, és
alaposan meggyúrjuk; kendővel letakar
juk, hidegen állni hagyjuk, hadd keljen
15 —20 percet. A megkelt tésztát 15 —20
percig állni hagyjuk, négyfelé osztjuk, és
lángost formálunk belőlük, majd ismét
állni hagyjuk; előre forrósított sütőben
200 °C-on 20 —30 percig sütjük.

A lángos kiválóan illik a hirtelensültekhez és az egytálételek közül a zöldfőzelékfélék
hez. Nagyon finom megvajazva vagy sajttal, de önmagában is jó.

2
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AUGUSZTUS
1
2
3
4
5
6

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Péter
Lehel
Csilla
Domonkos
Vajk
Berta

lKir 3,16-28
Péld 8,12-21
lPt 4,7-11
Ez 3,17- 19
Jer 1,11 - 19
Mt 7,24-27

Jn
Jn
Jn
Jn
Jn
Jn

7,40-52
7,53-8,11
8,12-20
8,21-30
8,31-36
8,37-45

Szentháromság utáni 10. vasárnap — Zsolt 33,12
7 Vasárnap
8
9
10
11
12
13

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Ibolya

Lk 19,41-48

László
Ernőd
Lőrinc
Tibor
Klára
Ipoly

Róm 11,1-15
lKor 10,1-13
lKir 21,1-16
Jer 16,14- 17
JSir 1+ 2 fej.
Mt 23,34-39

Zsolt 59,1-11;
1 5 -1 8
Jn 8,46-59
Jn 9 ,1 -1 2
Jn 9,13-23
Jn 9,24-34
Jn 9,35-41
Jn 10,1-10

Szentháromság utáni 11. vasárnap - lPt 5,5
14
15
16
17
18
19
20

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Özséb
Mária
Ábrahám
Anasztáz
Ilona
Huba
István király

Lk 18,9-14
Mk 9,33-37
lSám 17,38-51
Lk 7 ,1 -1 0
ApCsel 12,18-25
Lk 22,24-30
Ez 17,22-24

Zsolt 148
Jn 10.11-21
Jn 10,22-30
Jn 10,31-42
ÍJn 1 ,1 -4
ÍJn 1 ,5 - 10
ÍJn 2 ,1 -6

Szentháromság utáni 12. vasárnap - Ézs 42,3
21
22
23
24
25
26
27

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Sámuel
Menyhért
Farkas
Bertalan
Lajos
Róza
Szilárd

M k 7,31-37
Mk 8,22-26
ApCsel 14,8-18
ApCsel 3 ,1-10
Jak 5,13-16
Mk 5,22-43
lK or 3 ,9 - 15

Zsolt 41
Un 2,7-11
Un 2,12- 17
Un 2,18-29
Un 3 ,1 -1 0
Un 3,11-18
Un 3,19-24

Szentháromság utáni 13. vasárnap — Mt 25,40
28
29
30
31

18

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda

Ágoston
Lilla
Róza
Erika

Lk 10,25-37
2Sám 9,1 —11
Mk 12,41-44
Mk 3,31-35

Zsolt 93
Un 4 ,1 -6
Un 4 ,7 - 16/a
Un 4,16/b —21

A HÓNAP IGÉJE
Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy
azok az Istentől valók-e, mert sok hamis próféta jött el a világba. (1 János 4,1)
Nem mindenkit Isten küld, aki rá hivatkozva beszél. Nem minden Isten igéje és
üzenete, amit emberek annak mondanak. A keresztyén embernek és gyülekezetnek
kötelessége az elhangzó bizonyságtétel megvizsgálása és megítélése.
Isten üzenete a megfeszített és feltámadott Jézusra mutat. János apostol levelének
egyik fő mondanivalója az, hogy Jézus, akit „hallottak”, „láttak”, „megfigyeltek” —
Isten Fia. Pál apostol csak a megfeszített Jézus Krisztusról akart tudni. Az Istentől
való lélek nem menekül a kereszt elől, hanem igent mond rá, elfogadja a kereszt
„bolondságát” és „botrányát”, mert Isten cselekedetét ismeri fel abban.
*

EGYHÁZTÖRTÉNETI EMLÉKEZTETŐ
200 évvel ezelőtt, 1794. augusztusában fogták el Hajnóczy Józsefet a Martinovics
összeesküvésben való részvétele miatt. Aszódon született, majd tanulmányai elvégeztével ügyvéd lett, később Szerém vármegye alispánja. 1791-ben Széchenyi Ferenc
titkárává szegődött Cenken, majd a budai kamara titkára lett. így került egyre inkább
a politikai élet áramlatába és az ellenállók közé. Kevesebben tudják, hogy a magyar
történet kutatója is volt, sőt egyházi tárgyú írásai is megjelentek az evangélikus és
kivégzett politikusnak.
*

GYÜLEKEZETI SZOKÁSOK
Kiskörösről kaptuk a jelzést, de több és talán elsősorban szlovák eredetű gyülekezetre
érvényes a szép szokás: mielőtt a gyülekezeti alkalom, bibliaóra, istentisztelet, vagy
temetés elkezdődik, egy éneklésben jártas testvér bemond egy énekszámot és a gyüleke
ző gyülekezet is énekel, így készül előre az istentiszteletre, az ige hallgatására.
*

A HÓNAP RECEPTJE
NUMERI UBORKASALÁTA
Hozzávalók:
1 db salátának való uborka; 1 gerezd
zúzott fokhagyma; só (kb. fél teáskanálnyi); 1 pohár joghurt (aludttej); 1 evőkanál aprított menta.

Elkészítés:
Hámozzuk meg az uborkát, és aprítsuk
fel kis kockákra; keverjük össze a hozzávalókat egy tálban,

Ebben a formájában is kitünően megy mindenféle húsételhez. Önmagában is fo
gyasztható kenyérrel, de többféle saláta lényeges alkotóeleme, ízesítő összetevője is
lehet.
2’
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SZEPTEMBER
1 Csütörtök
2 Péntek
3 Szombat

Egyed
Rebeka
Hilda

ApCsel 6 ,1 -7
Mt 6 ,1 -4
Jer 22,13-19

ÍJn 5 ,1 -5
ÍJn 5,6 -1 2
Un 5,13-21

Szentháromság utáni 14. vasárnap — Zsolt 103,2
4
5
6
7
8
9
10

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Rozália
Viktor
Zakariuás
Regina
Mária
Ádám
Erik

Lk 17,11-19
2Móz 18,1-12
lTim 1,12- 17
IThess 1 ,2 - 10
3Móz 9,22-10,5
Mk 1,40-45
2Thess 2,13-17

Zsolt 146
2Jn 1 -1 3
3Jn 1 -1 5
Zof 1 ,1 -9
Zof 2 ,1 -7
Zof 3 ,9 -2 0
Hab 1,1 —11

Szentháromság utáni 15. vasárnap
11
12
13
14

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda

Teodóra
Szabolcs
Ludovika
Szerénke

15 Csütörtök
16 Péntek

Enikő
Edit

M t 6,25-34
Lk 12,22-32
lTim 6,6—11/a
ApCsel 27,21-26;
3 3 -3 7
Péld 3 0 ,5-9
1Kor 7,20-24

17 Szombat

Hajnalka

Lk 6,20-26

Zsolt 130
Hab 1,12-2,5
Hab 2 ,6 -1 7
Hab 3 ,1 -4 ; 8 - 1 9
Préd 1,1-2,2
Préd 2 ,3 -1 1 ;
2 4 -2 6
Préd 3,1 -1 5

Szentháromság utáni 16. vasárnap - 2Tim 1,10
18 Vasárnap

Titusz

19
20
21
22
23
24

Vilma
Csendike
Máté
Móric
Tekla
Gellért

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Jn 1 1 ,1 -3 ;
1 7 -2 7 ; 4 1 -4 5
Mk 6,14-29
Jób 5,17-26
Lk 7,11-16
Jak 1,2- 12
Róm 4,18-25
Jak 5,9-11

Zsolt 37,1 - 20
Préd
Préd
Préd
Préd
Préd
Préd

4,17-5,6
5 ,9 -1 9
6 ,1 -1 2
7 ,1 -1 4
11,1-10
12,1-14

Szentháromság utáni 17. vasárnap - ÍJn 5,4
25
26
27
28
29
30

20

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

Kleofás
Jusztina
Laboré
Vencel
Mihály
Jeromos

M t 15,21-28
lMóz 6 ,9 -2 2
lMóz 32,23-32
Mk 9,17-27
Lk 10,17-20
ApCsel 5,34-42

Zsolt 37,21 - 40
Gál 1 ,1 -5
Gál 1 ,6 -9
Gál 1,10-24
Gál 2 ,1 -1 0
Gál 2,11-21

A HÓNAP IGÉJE
Bizony a sok álommal és sok beszéddel együtt jár a hiábavalóság. Ezért féld az Istent!
[Préd 5,6 (Károli szerint 5,7).]
Jól használjuk fel az életünket! — figyelmeztet ez az igevers. Az álmodozás és a
sok beszéd haszontalan, eredménytelen időtöltés. Az Istenben bízó és Neki engedel
mes ember szépítgetés nélkül fogadja el életét, és józanul gondolja végig, hogy valósá
gos, élethelyzetében mit vár tőle Isten.
Életünkről Istennek számot kell adnunk. Isten nem azt kérdezi majd, hogy mit
tervezgettünk és terveinkről mennyit beszéltünk. Őt az érdekli, hogy kapott lehetősé
geinket milyen mértékben gyümölcsöztettük. A hit ugyanis — amelyre Isten figyel tetteinkben jelentkező szeretet.
*

EGYHÁZTÖRTÉNETI EMLÉKEZTETŐ
A tanévnyitók hónapjában érdemes arra emlékezni, hogy 90 évvel ezelőtt, 1904-ben
ebben a hónapban volt a Fasori gimnázium első tanévnyitója is. 1900 februárjában
Gobi Imre igazgató indítványozta, hogy új gimnázium építtessék. 1904. szeptember
26-án adták át az iskolát rendeltetésének.
„Adja az ég, hogy benne, évek során folytatódjék a lelki építés munkája Isten
dicsőségére, a haza és az egyház javára” — olvasható az alapító okmányban.
*

GYÜLEKEZETI SZOKÁSOK
A Te Deum mellett több gyülekezet megtartja és megtartotta az elmúlt időben is a
„Veni Sancte" alkalmát is, vagyis a tanév megnyitása alkalmából tartott istentiszteletet.
Ilyenkor több gyülekezetben az „oltári szolgálatot" gyermekek végzik, verseket is
mondanak. Az alkalom családi istentiszteletnek is mondható, amikor gyermekek és
felnőttek kérik: Jöjj Szentlélek!
*

A HÓNAP RECEPTJE
EGYIPTOMI HÚSOSÉTEK
Hozzávalók:
750 g apróra vágott marhahús; 2-3 fej
hagyma; 3 evőkanál olaj; 2 fokhagyma
gerezd ; 1 csomag póréhagyma; 1 zeller
gumó; 1 teáskanál kömény vagy koriander; 1 evőkanál aprított kapor; 2 teáska
nál só; 3/4 1 víz.
Elkészítés:
Karikázzuk fel a hagymát; forró olajban

pároljuk át a fokhagymával; a felszele
telt pórét és zellert adjuk hozzá, és for
gassuk át a forró zsiradékon; az egészet
vegyük ki, öntsünk egy kis olajat utána,
forrósítsuk fel, forgassuk át benne a
húst, tegyük rá a fűszereket és a kivett
hagymás keveréket, majd kevés vízzel
egy órán át főzzük. Friss kenyérrel, tej
föllel fogyasszuk.
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OKTÓBER
1 Szombat

Malvin

2Móz 20,1-17

Gál 3 ,1 -1 4

Szentháromság utáni 18. vasárnap - ÍJn 4,21
2
3
4
5
6
7
8

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

9
10
11
12
13
14
15

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

16
17
18
19
20
21
22

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Petra
Helga
Ferenc
Aurél
Brúnó
Amália
Etelka

M k 12,28-34
Mt 5,17-22
lTim 1,5 —9/a
Mt 5,23-26
Jak 2 ,1 -8
Mt 22,34-46
Mk 10,17-27

Zsolt 65
Gál 3,15- 18
Gál 3,19-29
Gál 4 ,1 -7
Gál 4 ,8 -2 0
Gál 4,21-31
Gál 5,1 -1 5

Szentháromság utáni 19. vasárnap -- Jer 17,14
Dénes
Gedeon
Fenyőke
Miksa
Kálmán
Helén
Teréz

M k 2 ,1 -1 2
Mk 1,32-39
Jer 17,12- 17
Mik 7,18-20
4M óz 12,1-15
2Móz 15,22-27
Jud 2 0 -2 5

Zsolt 56
Gál 5,16-26
Gál 6 ,1 -1 0
Gál 6,11-18
Jel 1 ,1 -3
Jel 1 ,4 -8
Jel 1,9-11

Szentháromság utáni 20. vasárnap - Mik 6,8
Gál
Hedvig
Lukács
Luciusz
Irén
Orsolya
Előd

M k 1 0 ,2 -9 (1 0 - 16)
2Kor 3 ,3 -9
2Móz 18,13-27
Mai 2,13-16
Filem 1 - 22
lTim 5 ,4 -8
lK or 7,29-31

Zsolt 75
Jel 1,12-20
Jel 2 ,1 -7
Jel 2,8 - 11
Jel 2,12- 17
Jel 2,18-29
Jel 3 ,1 -6

Szentháromság utáni 21. vasárnap - Róm 12,21
23 Vasárnap
24
25
26
27

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök

28 Péntek
29 Szombat

Gyöngyi
(A köztársaság
ünnepe)
Salamon
Blanka
Dömötör
Szabina
Simon
Jenő

M t 5,38-48

Zsolt 38

Mt 15,1-1 1 /a ; 18-2 0
2Kor 10,1-6
lMóz 13,7- 18
lKor 12,12- 14;
2 7 -2 7
Lk 22,31-38
2Tim 4 ,5 -8

Jel
Jel
Jel
Jel

3,7-13
3,14-22
4,1-11
5 ,1 -5

Jel 5 ,6 -1 4
Jel 6 ,1 -4

Szentháromság utáni 22. vasárnap — Zsolt 130,4
30 Vasárnap
31 Hétfő

22

Farkas
Reformáció
ünnepe

M t 18,21-35
M t 5 ,2 -1 2

Zsolt 143,1-11
Jel 6 ,5 -8

A HÓNAP IGÉJE
Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne
engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. (Gál 5,1)
Megdöbbentő, hogy a szabadságra törekvő ember milyen könnyen lesz szolgává.
Aki a szabadságot úgy érti, hogy neki mindent szabad, az saját önzésének és vágyai
nak válik rabszolgájává. Jézus azzal ad nekünk igazi szabadságot, hogy megszünteti
önzésünk uralkodását. Fontossá teszi számunkra a másik embert. Leveszi rólunk a
magunk féltésének bilincseit és erőt ad ahhoz, hogy teljes bizalommal Őt engedjük
cselekedni. Igazán csak az az ember szabad, aki Jézussal való kapcsolatában — ezt
a közösséget mindennél fontosabbnak tartva —, bármikor le tud mondani „szabadsá
gáról”.
*

EGYHÁZTÖRTÉNETI EMLÉKEZTETŐ
Százötven évvel ezelőtt született Friedrich Nietzsche 1844-ben. Tudatosan ateistá
nak, az Isten halála prófétájának és a felszabadított ember ügyvédjének vallotta
magát. A felszabadított embernek új szabályra és értékekre van szüksége, a keresztyén
szabályok és értékek elavultak — vallotta. Tisztelettel emlékezünk a nagy tudósra és
filozófusra, de valljuk: Istenünk nemzedékeket — ateista nemzedékeket is — „túlélő”,
hatalmas és örökkévaló Úr!
*

GYÜLEKEZETI SZOKÁSOK
Több gyülekezetünkben nem egyszerűen aratási hálaadást, hanem termésért való
hálaadást tartanak. Ez azt jelenti, hogy nem aratáskor, hanem később tartják az
istentiszteletet, amikor minden termést betakarítottak már. Az oltár megtelik a termés
sel, sőt a körülötte levő oltártér is, hiszen a termésből valamit az oltárra téve köszönik
meg Isten gondviselő szeretetét. Van gyülekezet, ahol itt is a gyermekek szolgálnak, úgy
vonulnak be, hogy kezükben a termés egy fajtája és az istentisztelet azzal kezdődik, hogy
ők helyezik azokat az oltárra.
*

A HÓNAP RECEPTJE
SÜLT ALMA
Hozzávalók:
4 közepes nagyságú alma; 4 evőkanál
méz; 4 evőkanál mazsola; 2 teáskanál
fahéj; kevés vaj; egy kis pohár bor vagy
víz.
Elkészítés:
Mossuk meg az almákat, vegyük ki a

magházukat; kenjünk ki egy tűzálló
edényt vajjal; rakjuk bele az almákat;
töltsük meg a kivájt magházat mazsolá
val és mézzel; öntsünk le minden almát
mézzel, a bort, illetve vizet töltsük alá;
180 °C-os sütőben süssük fél órát.
Forrón, tejszínnel tálaljuk.
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NOVEMBER
1
2
3
4
5

Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Marianna
Achilles
Győző
Károly
Imre

Mt 7 ,1 -5
lKor 5,9-13
Mt 18,15-20
Róm 7,14 —25/a
2Pt 3,13-18

Jel
Jel
Jel
Jel
Jel

6,9-11
6,12- 17
7 ,1 -8
7 ,9 -1 2
7,13-17

Szentháromság utáni 23. vasárnap - 2Kor 6,2
6
7
8
9
10
11
12

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Lénárd
Rezső
Gottfried
Tivadar
Réka
Márton
Jónás

Lk
Lk
Mt
Mt
Mt
Jer
Mt

17,20 - 24(25- 30) Zsolt 44
11,14-23
Jel 8 ,1 -5
24,15-28
Jel 8 ,6 -1 3
24,29-35
Jel 9 ,1 -1 2
24,36-42
Jel 9,13-21
18,1-10
Jel 10,1-11
24,43-51
Jel 11,1-2

Szentháromság utáni 24. vasárnap — 2Kor 5,10
13
14
15
16
17
18
19

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Szaniszló
Klementina
Lipót
Ottmár
Jenő
Ödön
Erzsébet

M t 25,31-46
Lk 19,11-28
lMóz 19,12-19
Lk 1 3 (1 -5 )6 -9
Lk 21,11-19
2Thess 1,3-10
2Kor 5 ,1 -1 0

Zsolt 50
Jel 11,3-14
Jel 11,15-19
Jel 2 0 ,1 -3
Jel 2 0 ,4 -6
Jel 20,7-10
Jel 20,11-15

Az egyházi év utolsó vasárnapja - Örökélet vasárnapja Lk 12,35
20
21
22
23
24
25
26

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Jolán
Olivér
Cecília
Kelemen
Emma
Katalin
Csongor

M t 25,1-13
Lk 12,42-48
Lk 13,22-30
Mk 13,31-37
Ez 43,1 —7/a
lPt 4,12-19
2Pt 3,3 -1 3

Zsolt 90
Jel 2 1 ,1 -8
Jel 21,9- 14
Jel 21,15-27
Jel 2 2 ,1 -5
Jel 22,6-15
Jel 22,16-21

Ádvent 1. vasárnapja — Zak 9,9
27
28
29
30

24

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda

Tünde
Stefánia
Noé
András

M t 2 1 ,1 -9
Lk 1,67-79
Mik 2 ,1 -5 ; 12-13
lMóz 4 9,8- 10

Zsolt 24
Ézs 1 ,1 -9
Ezs 1,10-20
Ezs 1,21-31

A HÓNAP IGÉJE
Az Úr mondja: íme újjá teremtek mindent. (Jel 21,5)
Az egyházi esztendő végéhez érkezünk és kérdésünk: tudott-e valamire használni
minket Isten? Eszközként belesimultunk-e az Ő kezébe? Megrendültén ismerjük fel
alkalmatlanságunkat. Kudarcokra, csődökre emlékezünk. Nehéz kérdés nehezedik
szívünkre: mi lesz azzal, amit elrontottunk? Mi lesz azokkal, akiket hitük születésé
ben vagy kiteljesedésében akadályoztunk?
Csak Istennél nyugodhat meg a szívünk. Ő, aki szava szerint mindent újjáteremt,
túl tudjépni tehetetlenségünkön és gyengeségünkön. Isten előtt új lehetőségek nyílnak
meg. Ő sohasem vall kudarcot, teremtő keze meg nem gyengül. Menjünk hozzá
bünbánattal és álljunk eléje reménységgel!
*

EGYHÁZTÖRTÉNETI EMLÉKEZTETŐ
A reformáció századában, 1544-ben született Skaricza Máté, abban az időben,
amikor már nálunk is két ágra bomlott a reformáció: a lutheri és kálvini irányokra.
Ő az utóbbihoz tartozott. Életének nagy részét Ráckevén töltötte, miután külföldön
sok helyen tanult, itt volt lelkész. A dunántúli első helvét püspök életét is megírta
„Szegedi István élete” címmel. Valószínűleg ő volt az egyik legrégibb egyházi rendnek,
a hercegszőlősi kánonoknak szerkesztője, vagy magyarra módosítója is.
*

GYÜLEKEZETI SZOKÁSOK
A halottakra emlékezés eleven szokás gyülekezeteinkben. A pilisi gyülekezetben a
temetés reggelén, másnap és az utána következő vasárnap is eljön a gyászoló család az
istentiszteletre. De általánosabb a „minden szentek napján” a temetői istentisztelet.
Talán ennél is szebb az „örök élet vasárnapján” istentiszteleten megemlékezni az elmúlt
egyházi évben elhunytakról. Van gyülekezet, ahol egy-egy név felolvasásánál egy-egy
gyertya is felgyullad az oltártérnél.
*

A HÓNAP RECEPTJE
VAGDALTHÚS GOMBÓCKÁK
Hozzávalók:
500 g sovány bárány- vagy marhahús,
darálva; 1 fej hagyma, lehetőleg jó nagy
legyen; 1 gerezd zúzott fokhagyma; 50 g
durva búzadara; 2 teáskanál só; 1 tojás.
Elkészítés:
Gyúrjuk össze a húst, a hagymát, a fok
hagymát, grízt, sót, tojást, amíg elválik

a kéztől; kanállal vegyünk ki belőle ada
gokat, és kézzel formáljunk belőlük
gombócokat, majd nyomjuk meg, hogy
tojásformát kapjanak; forraljunk fel egy
liter vizet; kis lángon egy félórányit főz
zük a gombócokat; vegyük ki, és folyas
suk le a vizet róluk, majd egy kicsit pirít
suk meg faszénparázson.

A vagdaltat főzés nélkül is megsüthetjük parázson, esetleg nyárson. Finom hozzá a
íjoghurtszósz, az uborka, a friss kenyér és különféle fűszernövények, hagyma stb.
»A gombóckák önmagukban is kellemes falatkák, „italkorcsolyák”, előételnek is jók.
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DECEMBER
1 Csütörtök
2 Péntek
3 Szombat

Elza
Aranka
Olivia

Kol 1,9-14
Mt 23,34-39
Ézs 30,8- 17

Ézs 2 ,1 -5
Ézs 2 ,6 -2 2
Ézs 3,1 -1 5

Advent 2. vasárnapja - Lk 21,28
4 Vasárnap
5 Hétfő
6
7
8
9
10

Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Borbála
Vilma
Miklós
Ambrus
Mária
Emőke
Judit

Lk 21,25-33
Ézs 63,15-19;
6 4 ,1-3
Hág 2,1. 3 - 9
Zak 2,14- 17
Mk 13,5- 13
Róm 15,4- 13
Mt 24,1 - 14

Zsolt 52
Ézs 4 ,2 -6
Ézs
Ézs
Ézs
Ézs
Ézs

5 ,1 -2 4
6 ,1 -1 3
7 ,1 -9
7,10- 17
8 ,1 -1 5

Advent 3. vasárnapja - Ézs 40,3.10
11
12
13
14
15
16
17

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Árpád
Gabriella
Luca
Szilárdka
Johanna
Etel
Lázár

M t 1 1 ,2 -6 (7 -1 0 )
Mt 11,11-15
Mt 3 ,1 -1 2
Lk 3 ,1 -1 4
ApCsel 13,15-25
Mk 1,14- 15
Lk 7,29-35

Zsolt 33
Ézs 8,23-9,6
Ézs 11,1-10
Ézs 12,1-5
Ézs 14,3-17
Ézs 2 5 ,1 -9
Ézs 26,1 —6

Advent 4. vasárnapja - Fii 4,4 - 5
18
19
20
21

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda

22 Csütörtök
23 Péntek
24 Szombat

Estike
Viola
Csaba
Tamás
Zénó
Viktória
Ádám, Éva

Lk 1,39-56
2Kor 1,18-22
Jer 3 1 ,2 -6 ; 14
IKrón 17,15-20;
2 3 -2 7
2Kor 8 ,1 -9
lK or 8 ,2 -6
Lk 2 ,1 -1 4

Ézs
Ézs
Ézs
Ézs

26,7 -1 9
28,14-22
2 9 ,1 -8
29,17-24

Ézs 33,17-24
Ézs 35,1-10
Mt 1,1-17

Karácsony ünnepe — Jn 1,14
25
26
27
28
29
30
31
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Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Karácsony l . n.
Karácsony 2. n.
János
Kamilla
Dávid
Anikó
Szilveszter

Lk 2 ,15-20
M t 10,16-22
2Krón 24,19-21
Jer 31,15- 17
Lk 2,22-40
lTim 3,14- 16
Lk 12,35-40

Mt
Mt
Mt
Mt
Mt
Mt
Mt

1,18-25
2 ,1 -1 2
2,13-23
3 ,1 -1 2
3,13-17
4,1-11
4,1 2 - 17

A HÓNAP IGÉJE
Ha nem hisztek, nem maradtok meg! (Ézs 7,9)
Ézsaiás súlyos történelmi helyzetben mondta ki ezt a mondatot. Arra figyelmezte
tett, hogy csak az Istenben való bizalom és reménység óvja meg Júda országának
népét a pusztulástól.
Múlnak az évek. Emberek tűnnek mellőlünk a halálba. Fontosnak tartott dolgok
válnak jelentéktelenné. Rájövünk, hogy mennyire értéktelenné válhatnak valamikor
najgyrabecsült javaink. Kínzó kérdésünk van: mi marad meg? Hol van igazi érték?
Mihez ragaszkodjunk?
Az ige válasza: csak az marad meg, aki vagy ami valamilyen formában Jézushoz
kapcsolódik. Ő „tegnap, ma és mindörökké ugyanaz”. Ne akarjunk mást, egyedül Őt!
Vele maradhatunk meg!
*

EGYHÁZTÖRTÉNETI EMLÉKEZTETŐ
Éppen 100 éve e hónapban, hogy Ferenc József három nagyon fontos törvényt
'szentesített. A 31. törvénycikk a polgári házasságról, a 32. törvénycikk a gyermekek
'vallásáról rendelkezett a vegyes házasságban, a 32. törvénycikk pedig az állami
i anyakönyvezésről. Ezek az 1894-es törvények tehát összefoglalóan (1895-ben még
(további kettővel: az izraelita vallásról és a vallás szabad gyakorlatáról szólókkal) az
;akkori, liberális, polgári átalakulásban az állam és egyház szétválasztásának első
!lépései voltak.
*

»GYÜLEKEZETI SZOKÁSOK
Nagy tárcsáról kaptuk a hírt, de tudomásunk szerint másutt is él a szokás még:
Szenteste az istentisztelet után a gyülekezet ifjúsági, másutt presbiteri csoportjai végig
járják a gyülekezet házait, van ahol égő gyertyával, de mindenütt énekkel gitár, vagy
\furulya kísérettel is. így viszik a karácsonyi üzenetet sokszor éjszakába nyúlóan házról
\házra.
Dunaegyházán az esti istentisztelet után presbiterek, fiatalok a toronyba mennek fe l
sés karácsonyi énekekkel köszöntik a falu népét. Tiszta időben a Dunán túl is hallgatják
MZ éneklést.
*

A HÓNAP RECEPTJE
GYÖNGYTYÚK DIÓMÁRTÁSBAN
Hozzávalók:
jegy darab kilós-másfél kilós gyöngytyúk
(lehet csirke is); olívaolaj; 2 nagyobb fej
hagyma; fél teáskanálnyi kurkuma; 200

g dióbél, pépesen; 1 evőkanál durvára
darált dióbél; 1 1víz; 2 teáskanál só; egy
borospohárnyi gránátalmaszörp; egy
borospohárnyi citromlé; 50 g cukor.
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Elkészítés:
Vágjuk négyfelé a madarat; melegítsünk
meg egy kis olajat, ne legyen túl forró,
pirítsuk meg benne a hagymát, tegyük
bele a kurkumát, majd öntsük át egy
nagyobb edénybe; adjuk hozzá a pépes
dióbelet, vizet, sót, keverjük össze, és
tegyük fel főni; forrósítsunk meg egy kis

olajat egy serpenyőben, és süssük egy
kicsit át a húst, majd tegyük a csibe ré
szeit a forrásban lévő szószba; rövid for
ralás után tegyük kis lángra, és pároljuk
egy órányit; adjuk hozzá a gránátalma
iét, citromlét, cukrot, és főzzük még egy
negyedórát.

Tálalás előtt a húsdarabokat öntsük le a mártással. Köretnek kitűnő hozzá az
árpakása, rizs, zöldsaláták. A friss kenyér minden bibliai húsételhez megy. Erre is jól
csúszik egy pohárka finom vörösbor.

A hónap igéit Bohus Imre fóti lelkész magyarázta. Az egyháztörténeti
emlékeztetőt és a gyülekezeti szokásokat Keveházi László pilisi lelkész írta.
A hónap receptjeit Eleonora Schmitt: Bibliai szakácskönyv c. művéből a
Hungaprint Kiadó engedélyével közöljük. Hálás köszönet érte a kiadónak.
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„Krisztus a mi békességünk”
Efezus 2,14

Szerettei köszöntőm 1994. évi naptárunkat kézbe vevő minden kedves test
vérünket az év választott igéjével. Lehet-e többet, jobbat kívánni, mint
éppen azt, hogy háborúskodó, veszekedő és vitázó világunkban megtaláljuk
Istennek békességét, Jézus Krisztust!
Századunk úgy kezdődött, hogy a világ Szarajevóra figyelt, ahol egy
pisztolylövés megölte az osztrák és magyar trónörököst és elindult az első
világháború. Most az utolsó évtizedben újra Szarajevóra figyelünk, ahol
korábbi testvérnépek ölik egymást, pusztítva mindent, ami érték és élet.
Ennek a világnak, a sokat szenvedett Európának békére van szüksége.
A francia filozófust, írót, közéleti „embert, Jean-Paul Sartrét kérdezték
meg egyszer, tudja-e hol a pokol. Ő így válaszolt: . . . „l’enfer c’est le
autres. . — a pokol az a másik ember”. Mennyi példát tudunk mondani
arra, hogy emberek a másik ember számára pokollá tudják tenni az életet!
Nemcsak háborús eseményekre szabad itt gondolnunk, hanem például a
nemzedékek harcára, amikor nem tud kijönni apa a fiával, anya a lányával.
Meg arra emlékezzünk, hányszor állnak szembe testvérek egymással a va
gyon m iatt! Egyik fajta nemzet fiai különbnek tartják magukat a másiknál
és ebből a lenézésből ellenségeskedés, szembenállás, háború születik.
Az Evangélikus Naptár híradásai kapcsoljanak egymáshoz gyülekezete
ket, egyházakat, népeket, nyelveket, kultúrákat, hiszen egyházunkban Ma
gyarországon németül is és szlovákul is prédikálunk. Figyeljünk a beszámo
lókból a határon túlra is, ahol magyarul szól sok gyülekezetben az ének, az
imádság, a prédikáció. Kapcsolódjunk össze a helyi oltárnál, gondolatban
kiszélesítve annak lapját minden irányba, más országok, testvérgyülekeze
tek, a finnek és németek, a svédek vagy a franciák egyházaival. Jézus
Krisztus igéje, bocsánata, útmutatása teremtsen békességet közöttünk.
Sokszor gondoljuk, a magam részéről bárkivel, akárkivel is békességben
tudnék élni. A „bárki”, az „akárki” azonban tulajdonképpen senki. Azt a
konkrét, megfogható embert kell magam előtt látnom, aki a számomra
! sokszor kiállhatatlan szomszéd, a problémás családtag, a furcsa idegen. Az
»ő számukra kell megélnem Krisztus békességét.
Adja a békességszerző Isten, hogy az 1994. évi Naptár szolgálja a megérftést gyülekezeteinkben, hozza közelebb egymáshoz a távoliakat és segítse a
[másféle módon élők megbecsülését. Krisztus a mi békességünk!
[Erős vár a mi Istenünk!

Szeretettel
Dr. Harmati Béla
püspök
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Az evangélikus Kossuth

A magyar történelem bércormán rendíthetetlenül áll Kossuth Lajos legen
dás alakja. Ma is — halálának centenáriumán - egyház- és hazaszeretetre
ébreszti az egymást váltó nemzedékeket.
Kettős örökséget hagyott ránk. Egy sajátosan keresztyén az egyik: a
Tállyán megkeresztelt Kosuth egyházszerető testamentuma —egy sajátosan
nemzeti a másik: a hazájáért, annak szabadságáért lángoló patrióta szent
hagyatéka.
A 18. század közepén Túróéból Zemplénbe húzódó Kossuth Pál és neje,
Beniczky Zsuzsanna fia, Kossuth László, mint az Andrássy-uradalom intéző
je a liszkai postamester leányát, Weber Saroltát vette feleségül. Az utóbb
„Zemplén védangyalának” nevezett nagyasszony ősei szepességi patríciusok
voltak, egyikük Caraffa eperjesi vértörvényszékének áldozata.
A Monokon lakó Kossuth-házaspár első gyermeke 1802 szeptemberében
kapta a Lajos nevet. A helyet és az időpontot sokáig több bizonytalanság
tette kérdésessé. 1810 őszén, a nagy tállyai tűzvészkor az egyház anyaköny
vei is elpusztultak. A rozsnyói születésű evangélikus lelkész, Mayer Mátyás
keresztelési bejegyzése is a tűz martaléka lett. Amikor a száműzött Kossuth
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75. születésnapja közelgett, Mayer lelkész-utóda, Hajász Pál 1874 tavaszán
levélben kérdezte meg a turini remetétől, tud-e biztos felvilágosítást adni,
szeptember melyik napján volt a születése vagy keresztelője. Érdekes Kos
suth válasza: „Sajnos, erre az az aranyozott, rézcsattos nagy családi biblia
sem tud már feleletet adni, amelyből szokás volt atyám házánál vasárnapon
ként néhány fejezetet felolvasni s egy-egy zsoltárt elénekelni. Ez is elpusztult
a viharos életem fergetegeiben, mint sok egyéb, amire az epedő honszeretet
s az emberi érzelem, ész és szív becset helyeztek. . A szájhagyomány
mindenesetre úgy tartja, hogy Kossuth László és felesége a tállyai hordóvá
sár egyik szeptembervégi napján mentek át Monokról a tállyai anyagyüleke
zetbe, s minden bizonnyal ekkor került sor Lajos fiuk megkeresztelésére.
A későbbi nagy államférfit élete során mindvégig meghatározta a protes
tantizmus szellemi öröksége. Kiváló főiskolák nevelték. Először a híres
eperjesi evangélikus Kollégiumba iratkozott be. Ennek főleg jogtanára, Greguss Mihály gyakorolt rá nagy hatást és kedveltette meg a magasabb szelle
mi élet örömét. Utóbb így ír eperjesi éveiről: „Ott virradóit fel lelkemben
azoknak az elveknek világossága, amelyek vezéreltek viharos életemben a
hazám s felebarátim iránti kötelezettségek ösvényén, amelyek adtak, s meg
vagyok győződve, adni fognak halálom órájáig mind akaratot, mind el
szántságot és erőt feláldozni életemet és vagyonomat hazám eltörölhetetlen
jogainak megvédésére a polgári, nemzeti- és vallásszabadság szolgálatában.
Adná az Isten, hogy oly viszonyok között élnék, hogy bebizonyíthassam,
milyen háládatos vagyok az eperjesi Kollégium iránt.”
A másik főiskolán, a református Sárospatakon annak híres jogásztanára,
Kövy Sándor professzor megállapította róla, hogy jobban tudja a magyar
közjogot — a Corpus Juris Hungarici-t - mint az ítélőtábla. Megnyerő
modora, éles ítélőképessége, választékos külső megjelenése, kék szeme,
amely értelmet és szívnemességet sugárzott, széles körben ismertté tette
nevét.
Szülőmegyéjében korán aktív közegyházi munkába fogott. Mint sátoral
jaújhelyi ügyvédbojtár, enged egyháza hívásának, s előbb presbiter, majd
jegyző, utóbb egyházmegyei ügyész lesz. Huszonöt éves korában, 1827-ben
vezetett eredeti kézírású újhelyi gyülekezeti jegyzőkönyvének egyik lapja az
Evangélikus Múzeum kiállításán látható. A Hegyaljai Egyházmegye több
ízben küldte őt delegátusként az egyházkerületi és egyetemes közgyűlésekre.
Névaláírásait gyakran olvashatjuk az Evangélikus Levéltár közgyűlési jegy
zőkönyveinek jelenléti ívein.
Amikor 1841-ben 3 éves börtönbüntetésre ítélik az Országgyűlési Tudósí
tások szelleme miatt, a budai várbörtönben magyar és angol nyelvű bibliában
lelt vigasztalást. Erről így ír: „Fogságomnak magányában tanultam meg
meditáció által, amire az élet oktatott. Annyi jogunk lesz eredményeinkhez,
amennyi helyet foglal el szívünkben a hit tüze!”.
A magyar protestantizmus nem feledheti el soha, hogy alkotmányos
szabadságának, a „különbség nélkül tökéletes egyenlőség és viszonosság
elvének” a kimondása Kossuth javaslatára került be az 1848:20. törvény
cikkbe. Az ő fogalmazásában mondta ki e törvény a bevett vallásfelekezetek
egyenlőségét, valamint azok egyházi és iskolai szükségleteinek államköltség
ből való fedezését.
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A szabadságharc bukása után emigrációba kényszerült Kossuth amerikai
és európai körútja után Turinban telepedett le, ahol a valdensek templomát
látogatta. A magyar gyülekezetek több ízben fordultak hozzá. A Nógrád
megyei Sámsonháza, amelynek lelkészéhez, Vladár Jánoshoz régi barátság
fűzte, 1871-ben felkérte: vállalja el a világi főfelügyelői tisztet. A felkérést
Kossuth meleg hangú levélben köszönte meg - Múzeumunkban ennek
másolata is látható - és többször is hangsúlyozta, hogy ez az egyetlen
magyarországi tisztség, amit elvállal, éspedig egyházának a szolgálataként
és az iránta való hálája jeléül. „E választást megtiszteltetésnek tekintem —
írja levelében — s teljes készséggel elfogadom, csak azt sajnálva, hogy a
számkivetés, amelyre hazánk politikai viszonyai által kárhoztatva vagyok,
meg nem engedi, hogy az egyház javának előmozdításához oly hatályosan
hozzájárulhassak, mint azt tehetni óhajtanám. De amit és amennyit a körül
ményekhez képest tennem lehetend, azt teljes készséggel felajánlom, amiért
is lekötelezve érzem magamat Tisztelendő Uraságodnak, ha engem híveinek
egyházi és iskolai ügyei és szükségei felől időnként felvilágosítani méltóztatandik. .
E levél mindennél jobban bizonyítja evangélikus egyháza iránti mély és
őszinte szeretetét, hithűségét és alázatát. Ugyanakkor távol állt tőle bármifé
le vallási bigottság. Amikor szabadelvű beállítottsága láttán egy erdélyi
unitárius professzor levélben aziránt érdeklődött tőle, hogy nem érzi-e közel
magához az ő vallásukat, így tett hitet az ágostai hitvalláshoz való ragaszko
dásáról : „Evangélikus szülőktől születtem, evangélikus vallásban nevelked
tem, s lelkemben jól érzem magamat Luthernek ama tana mellett, mely a
lelkiismeretet emancipálta, midőn a keresztyén vallás kútfejének a Szentí
rást, az edénynek pedig, mellyel azon kútfőből meríteni kell, nem bármi
néven nevezett tekintély dictátorságát, hanem az észt, az egyéni szabad
ítéletet jelölte ki, melynek nincs megtiltva semmi syllabusok által, hogy azon
másik, azon nem írott könyv revelációiból is merítsen, melynek neve a
természet, s melynek úgy a porszem, mint a virágok milliárdjaiban nyilatko
zó örök törvényei örök Törvényhozóra vallanak!”
Az 1879-es nagy szegedi árvíz idején Szeged fiatal lelkésze, Thomay József
is Kossuthhoz fordult, hogy rommá lett templomuk és paplakjuk felépítése
érdekében nemzetközi kapcsolatai révén segély kiutalását eszközölné. Vá
laszleveléből tudjuk, hogy tüstént megígérte: „megkeresni a könyörület
ajtaját” éspedig Ferenc fia révén. Közbenjárásukra az angol Evangelical
Alliance kész volt arra, hogy fogadja Szeged gyülekezetének küldöttét és
épületeik rendbehozatalához anyagi segítséget nyújtson.
Kossuth féltőn szerette nemzetét és siratta sorsát Aradtól Tállyán át
Szegedig. A turini remete megszorított minden feléje kinyújtott kezet. Példá
jával arra tanított, hogy szabadságra, önállóságra, fejlődésre és felemelkedé
sére csak az a nemzet méltó és képes, amely tud önmagáért áldozatot hozni.
A nemzetszeretet mértéke és valósága az áldozathozatalban rejlik.
Kossuth öröksége: a vallásszabadságért, a nemzeti és állami élet önállósá
gáért, a közös teherviselésért és az egyenlőségért való küzdelem: mind olyan
testamentum, amely mai nemzedékünknek is üzenet és kötelezés.
Dr. Fabiny Tibor
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ÉLETJELEK
EGYHÁZUNKBAN
A GYERMEKMUNKÁRÓL
A szülők és a gyülekezet feladata
Már szinte közhelyszerű - de nagyon igaz - Kodály Zoltán mondása,
miszerint a gyermek zenei nevelését kilenc hónappal a születése előtt kell
elkezdeni. Amikor gyermekük keresztelésekor a szülők a lelkész kérdésére:
- Vállaljátok-e, hogy az evangélikus egyház segítségével gondoskodtok e
gyermek hívő keresztyénné növekedéséről? - kimondják a Vállaljuk! felele
tet, talán nem is sejtik, hogy máris elérkezett az az idő, amikor ennek az
ígéretnek eleget kell tenni.
Kezdve attól, hogy álljanak oda az újszülött ágya fölé, és hangosan
imádkozzák el gyermekük fölött az esti imát, akkor is, ha „még nem érti” !
(Hiszen beszélünk is a kisbabához, pedig még azt sem érti. . .) Azután pedig
hamar eljön az az idő, amikor a gyülekezetbe szoktathatja kisgyermekét, a
vállalását komolyan vevő szülő.
Csömöri gyülekezetünkben nincs egyházi óvoda, így még hangsúlyosabb
a jelentősége a vasárnapi iskolának. Az iskolai hitoktatás mellett itt folyik
a gyermekmunka 3-tól 12 éves korig tartó szakasza. Öröm látni, ahogyan
a nagyobbak hozzák a „kistesókat”, unokatestvéreket magukkal vasárnap
reggel 9 órakor erre az alkalomra. Vagy a volt vasárnapi iskolás a saját
gyermekét. . . Áldozat ez nagyszülőtől, szülőtől, hiszen öltöztetni, küldeni,
hozni, kísérni kell a kicsinyeket.
Természetesen annak vállalása, hogy gondoskodunk a gyermek keresz
tyénné neveléséről nemcsak a szülő feladata, hanem a gyülekezeté, annak
felnőtt tagjaié is.
Ebben a szép munkában egyik alapelvünk, hogy nincs szünet, nincs nyári
3
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vakáció a vasárnapi iskolában. A gyermek állandóságot szeret, ha megszok
ja a vasárnap reggeli együttlétet, nehezen értené meg, hogy olykor miért van
zárva a vasárnapi iskola ajtaja? Másrészt: jó, ha már kicsiny korban így éli
meg a „Szenteld meg az ünnepnapot!” gyakorlati valóságát.
Alapelv az is, hogy együttléteink derűs, szeretetteljes légkört árasszanak,
hiszen „Szuper-nagyik”, „Csipet-csapatok”, s ki tudja még mi minden a
konkurencia - és ha a vasárnapi iskolás ennek ellenére az utóbbi mellett
dönt —, az már nem is a mi érdemünk, hanem az Ő mai csodája. . .
Együttlétünket közös imádsággal, énekléssel kezdjük. Nagy sikerük van a
körjátékos, mozgásos, „mutogatós” énekeknek. A kiadós éneklés után egy
mini és egy junior csapatra ősziünk, és így az életkori sajátosságokat figye
lembe véve tudunk foglalkozni a bibliai történettel. így lesznek ismerőseink
Sámson és bölcs Salamon, Noé vagy Dávid király, Naamán és Jónás. így
tanulgatjuk Isten akaratát, parancsolatait, Jézus életét, a tanítványok csele
kedeteit. Legnagyobb sikerük a kreatív foglalkozásoknak van: építettünk
gesztenyéből Bábel tornyát, elkészítettük Noé bárkájának állatait gyurmá
ból, festettünk karácsonyi lapokat, eljátszottuk Jónás történetét bábokkal,
készítettünk apostolokat mákgubókból. . .
Hagyományaink szerint a konfirmáció az az alkalom, amikor a vasárnapi
iskolásokból ifjúsági bibliaórások lesznek. Akadnak azonban néhányan,
akik hűségesen visszajárnak „ifisként” is a „vasárnapibba, belőlük aztán
majdnem biztos, hogy kezdetben segítők, majd vasárnapi iskolavezetők
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lesznek. E sorok írója csak a legnagyobb elismerés és köszönet közepette tud
arra a három főiskolai hallgatóra és négy középiskolás tanulóra gondolni,
akik kevés kivétellel az év szinte minden vasárnap reggelét ezzel az áldott
munkával kezdik. Az ő segítségükkel tudjuk, merjük vállalni a kedves
tápiószelei nyári vasárnapi iskolás táboroztatást kicsinyeinkkel. Az ő segít
ségükkel és közreműködésükkel készülünk a tanévkezdő, tanévzáró ifjúsági
istentiszteletekre, karácsonyi műsorra. S mint e naptár lapjai, úgy peregnek
a hetek, hónapok, események gyülekezetünk ifjabbjai között. Istennek le
gyen hála minden egyes gyermekért és minden egyes segítőkész fiatalért.
Solymár Péterné

Egy szín hitoktatásunkból
„Az ifjúság a jövő záloga.” Ez a sokszor mondott mondat ha lehet, ma
még igazabb, mint más korokban. Ismert és sokszor hallható okok miatt a
szülők, felnőttek nem mindig látják pontosan, mire volna leginkább szüksé
gük gyerekeiknek. Sokszor erejükön felül „teljesítenek”, hogy gyermekeik
meg ne érezzék nehéz anyagi körülményeiket. Pedig a gyerekeknek nem
biztos, hogy a felhőtlen, gond nélküli család képének erőltetésével tesznek
a legjobbat, miközben megfosztják őket a gondok megoldásában átélt
társszereptől. A gyerekeknek is maradandó értékekre van szükségük.
Feladatunk, hogy Jézus életét, az evangéliumot osszuk meg velük. Figyel
ni kell rájuk: ápolni belső érzékenységüket a szavakban, mozdulatokban,
hangokban, gondolatokban, hogy ha csak csírányi is, de megmaradjon
belőle a felnőtt korra. A magyar népi kultúra hagyományvilága jó és szép
eszköz lehet ezek együttes ápolására. Két példát szeretnék írni, amelyet
gyerekkörünkben használunk.
Egy népi játék állandó visszatérő szava: Ninive. A játékkal felfejthető az
egész Jónás-történet. És miközben megy a játék, egymásra kell figyelni,
egymásra kell lépésenként hangolódni — ami néha nem is olyan könnyű,
akár egy év korkülönbségnél is. Az egymásra figyelés mellett ott van az
egyéni feladat is, amikor egy-egy gyerek lesz vezetője a játéknak. Ez az a
pillanat, amelyet a játék során mindenkinek át kell élni - és a játék addig
tart, amíg mindenkire sor nem kerül.
Egy másik kedves, hagyományos játék a körmese. A gyerekek által kita
lált mese világában a rossz végül megkapja büntetését — legyen az akármi
lyen hatalmas és erős - , a jó viszont elnyeri méltó jutalmát, a boldogságot,
legyen az bármilyen szegény és gyenge teremtés is.
A gyerekek azok, akik megértik és átélhetik a boldogmondások lényegét
- akár a hozzájuk közel álló népmese világával.
Joób Emese
Debrecen
3*
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Szolgálat gyermekek között
Az Úr Jézus felszólítása óta: „Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket”,
a felnőtt tanítványoknak feladata, hogy mindent tegyenek meg azért, hogy
a gyermekek megismerjék Jézus szeretetét. Nagy lehetőség az, ha valaki
kisgyermek korától gyülekezetben nőhet fel, gyülekezetben élhet akkor is,
ha esetleg szülei nem élő hitű keresztyének.
Hálát adhatunk Istennek, mert gyülekezetünkben mindig vannak olyan
fiatalok, akik szívesen végeznek szolgálatot a gyermekek között.
A gyermekbibliakör nálunk a főistentisztelettel egyidőben van, ezért fel
adata a gyermekmegőrzés is. 3 éves kortól 14-15 éves korig járnak ide
gyerekek. Három csoportban foglalkozunk velük, külön az óvodásokkal, az
alsósokkal és a felsősökkel. Minden csoport két vezetővel dolgozik.
A gyerekek folyamatosan érkeznek, együtt éneklünk, imádkozunk, majd
mindenki a saját csoportjába megy, ahol tanulmányozzuk Isten igéjét. A ki
csik sokat játszanak, rajzolnak, a nagyobbakkal időnként egészen komoly
beszélgetés alakul ki arról, hogy mi az, amit tenni kell, kinek mit helyezett
Isten a szívére.
Karácsonykor és húsvétkor a gyermekek műsorral mutatkoznak be:
színdarabbal, bábozással, zenekarral, énekléssel.
Szeretnénk, ha a gyermekek megélnék hitüket. Naponta olvasnák az igét
és imádkoznának. Nagyon sokan komolyan veszik ezt, de néhányan lemor
zsolódnak.
Akik a gyermekórát tartjuk: gimnazisták, főiskolások és ketten már
dolgozunk. Minden héten egyszer találkozunk, amikor közösen készülünk,
imádkozunk, előadásokat hallgatunk. Gyakorlati munkát is végzünk pl.
húsvét előtt együtt készítettük a bábokat. Fontos feladat áll még előttünk:
gyermekek látogatása és hívása az alkalmakra. Ezen az órán készülünk a
külön programokra (gyermeknap, szeretetvendégség) és együtt készítjük el
a nyári gyermekcsendeshét programját, vetélkedőit. Ebben az évben 60
gyermekkel táboroztunk, 7 vezetővel.
Szeretnénk, ha a gyermekek később istentiszteletre járnának, ezért havon
ta egyszer együtt veszünk részt az istentiszteleten.
A nagy nyíregyházi gyülekezetben többféle formában folyik a gyermekmunka. Fentiekben az egyik gyermekbibliakör munkáját mutattam be.
Bozorády Zsuzsanna
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IFJÚSÁGI MUNKÁRÓL
Új csapás?!
A magyar nyelv két jelentést is ad a csapás szónak és ez a két fogalom
kísérte ifjúsági titkárként való munkába állásomat!
Némelyek kételkedve és idegenkedve tekintettek egy új munkaerő beállí
tására. Sokan az adminisztráció növekedésétől féltek, mások a költségek
fölösleges növekedésétől, és volt aki attól félt, hogy az Üllői útról akarják
irányítani az ifjúsági munkát. Az, hogy az így gondolkodóknak mennyire
volt igazuk, ez idővel kiderül, de én mégis azt remélem, hogy egy kis
árnyaltsággal a csapás szó másik értelme amivel ezt az új munkát illetni
lehet. Miért is érzem az árnyaltság szükségességét? Azért, mert ha a csapást
a szó szoros értelmében tekintenénk, az azt jelentené, hogy egy-egy nagy
bozóton tört és ritkán használt úton haladnánk az életadó víz felé. A valóság
szerencsére csak kicsit hasonló.
Egyházunkban az ifjúsági munka az utóbbi évtizedekben is nagyon aktí
van folyt gyülekezetekben és néhány egyházmegyében, illetve az ismert
körülményekkel dacolva Gyenesdiás az országos ifjúsági konferenciák fo
galmává vált. Akár egyházmegyei, akár országos szinten néhány lelkész
neve mindenképpen említésre méltó lenne. Én mégis azokat a nemlelkésze
ket szeretném kiemelni, akik gitározással, szervezéssel és nagyon sok mással
munkaidőn túl és tanulás mellett szolgáltak. Nagyon fontosnak tartom a
jelenlegi lelkészhiány mellett képzésüket és megbecsülésüket. Talán ebből a
pár gondolatból érezhető volt, hogy talán nem is csapásnak, hanem ha rögös
is, de útnak tekinthető amin a szolgálat halad. Kérdés még, hogy min
keresztül, van-e összevisszaság, bozót?
Sokak szerint a KIÉ és MEVISZ mellett érthetetlen egy harmadik ifjúsági
szervezet létrehozása, mások azt gondolják, hogy az egyház növeli az admi
nisztrációs terhet. Úgy látom, hogy az Ifjúsági Bizottság megtalálja helyét
és feladatát a két egyesület mellett és a három „szervezet” egymásnak
pótolhatatlan kiegészítője. Emellett fontosnak tartom, hogy az egyházon
belül külön foglalkozzon valaki az ifjúsági munkával és a naprakész tájéko
zottságával segítse a vezetés döntését, illetve a lelkészek munkáját.
Egyetlen kérdésünk maradt, hogy merre haladunk a csapáson? Nagyon
sok vád éri a fiatalokat, hogy csak az ifjúsági énekeket éneklik, kerülik a
templomot. Játszanak, fociznak, táncolnak ifjúsági alkalmakon. Ezek a
testi, lelki szükségletek nem állhatnak távol hitünktől. Azok akik ifjúsági
szolgálatot végeznek egy úton egy cél felé haladhatnak és vezethetnek
másokat, ha az út rögös, a partja tüskés is. Mert Jézus ezt mondta:
„Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék!”
Marton Tamás
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Miért vágyódunk az ifjúsági
konferenciákra?
Gyenesdiás. Még nem jártam ott, mikor ismerősök, fiatalabbak már
legendákat meséltek az „első Gyenesről”. Úgy emlegették, mint azt a helyet,
ahol kinyíltak, ahol mások felé fordultak, ahol magukba néztek, ahol
Istenhez tértek. Ahol mások lettek. Talán nemcsak Gyenesdiás szelleme,
hanem Isten Szentlelke munkálta bennük ezt az élményt, szépítette az ott
töltött napokat.
Gyenesdiás tényleg olyan, mint amilyennek lefestették. A fiatalok tudják
és érzik, szükségük van ezekre a hitébresztö és hitújító konferenciákra, nyári
csendeshetekre. Érzik, hogy egy hét alatt egészen átformálhatja, újjászülheti
őket egy ige, egy áhítat, egy beszélgetés, vagy egy közös éneklés. Vágyódnak
az Úr Jézus közelébe, és az egymással való testvéri közösségre. És valóban:
akik ott eltöltünk egy hetet, olyan szoros kapcsolatba kerülünk egymással,
ami néha egy otthoni ifjúsági csoportot is megszégyenít. Próbáltuk keresni
a titkát. Miért vagyunk őszintébbek és közvetlenebbek ott, mint otthon? Mi
ez a boldog együttélés? Hiába kerestünk, nem találtunk rá választ, mi az,
amitől mások ^vagyunk egy gyenesi, vagy balatonszárszói konferencián.
A titkok az Úréi, a mi Istenünkéi. Ő jön közel szívünkhöz, Ő teremt
közösséget, Ő bontja ki érzéseinket, mint egy rózsaszirmot.
Jól tudom, hogy a konferenciák között is van különbség. Hiszen az előző
nyáron is volt, aki szomorúan és kevesebb érintéssel és élménnyel tért haza.
Mert nem figyeltek rá, mert nem törődtek vele. És ez nemcsak a vezetők,
hanem a táborozok felelőssége is. Mert mi, akikre a Szeresd felebarátodat
parancsolatot is bízta Isten, nem mehetünk el egymás mellett. Oda kell
figyelni mindenkire, különösen azokra, akik először vesznek részt ilyen
konferencián. Hiszen rengeteg kérdéssel és félelemmel jönnek közénk. Hogy
mennyire vagyunk jól összeszokott, testvéri közösség, abban is megmutat
hatjuk, hogyan fogadjuk az újakat, a keresgélőket, a közösségünkbe vágyó
kat.
Nagyon sok múlik a konferencia vezetőin, akikre Isten igéjét bízta. Nem
csak az áhítatokra, előadásokra és a közösség teremtésére gondolok, hanem
arra is, hogy a vezető életével, minden szavával példát ad. Ezért fontos, hogy
olyanok álljanak a résztvevők elé, akik ennek tudatában vannak.
Az elmúlt nyáron, 1993-ban - amikor ismét többszörös volt a túljelent
kezés, egy gyenesi konferenciát elvettek tőlünk, sokakat átirányítottak pilis
csabai konferenciákra - minden vezető maga választotta meg a munkatár
sait. Ügyeltek arra, hogy minden csoportban legyenek jó zenészek. A pilis
csabai tábor infrastruktúráját ugyanúgy igyekeznek kiépíteni, így remélhe
tőleg az is hasonlóan vonzó lesz a fiatalok számára, mint Gyenesdiás. Tavaly
nyáron négy gyenesi és három piliscsabai konferencián a 23. zsoltárról
tartottunk reggeli, a 215. énekről esti áhítatot. A délelőtti beszélgetéseken
ünnepeinkről, délután egyházunk életéről gondolkoztunk.
Az Úr áldása kísérje ezután is az ifjúsági konferenciákon résztvevők életét
és munkáját!
Bállá Emőke
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Kévésén is hűnek maradni
— Ifjúsági munka egy kis gyülekezetben —
Bár az első gyülekezetek életéről olvasva nem találkozunk azzal, hogy a
gyülekezetei korcsoportokra osztva pásztorálták volna annak vezetői, ko
runkban ez, több okból, elterjedt jelenség. Egy kicsiny gyülekezetben is
szükség van a fiatalokkal való külön foglalkozásra, s nem jelent kevesebb
munkát 4 - 5 fiatal számára 1 óra érdekessé tétele, mint a nagyobb csopor
tok esetében.
Tapasztalatom szerint az „ifi-óra” legfontosabb kelléke a feltétel nélküli
elfogadó szeretet és az Isten igéje kell, hogy legyen. Pingpongasztallal,
vetítőgéppel, hangfalakkal máshol is találkoznak a fiatalok, de azzal a
szeretettel, amely úgy fogadja el őket, amilyenek, amelyben fürödve meg
nyílhatnak, érett személyiséggé válhatnak, - csak az egyházban találkoz
hatnak. Ez másutt, családokban is, hiánycikk. Sok kudarc után kellett
komolyan vennem azt is, hogy egyetlen embert sem vagyok képes a gyüleke
zetben - semmilyen eszközökkel sem - megtartani. Erre egyedül Isten
képes, igéjén keresztül. Ezért nem szabad az ifjúsági óra keretében az igén
gyorsan „túllenni”, hogy az érdekesebb témához nyúlhassunk. Isten cselek
szik fiatal szívekben is, de csak akkor, ha szóhoz juthat, időt szánunk Rá.
Korábban konfirmált fiataljaink jelenleg éppen a tékozló fiú útját járják.
Az értük való imádkozás legalább olyan fontos feladat, mintha jelen lenné
nek és készülni kellene órájukra. A legutóbbi konfirmandus csoportért
igazán fájt volna a szívem, ha „kikonfirmálnak” a gyülekezetből — egyszer
re nyolcán. A konfirmáció után még egy évig sikerült őket összetartani úgy,
hogy ismét könyvet, tanmenetet kaptak a kezükbe. Érezték, hogy konfirmá
ció után is van mit tanulni, s ez nem is olyan unalmas. Az utóbbi évben a
hetenkénti találkozás már nehezen ment, ezért havonta egy vasárnap délu
tánt szánunk arra, hogy ápoljuk kapcsolatunkat. Ezekre az alkalmakra
„Biblia-böngésző” kérdőíveket készítek kérdésekkel, igehelyekkel, amelye
ket közösen keresünk ki és beszélgetünk róluk, mindig egy központi témá
hoz kapcsolódva. Sokat segít a fiatalok beilleszkedésében a gyülekezetünk
ben működő kis kamarakórus is.
Kévésén is hűségesnek maradni nem csak nekünk, szolgálattevőknek
feladat, hanem a fiataloknak is korán feladott lecke egy olyan községben,
ahol több száz fős szabadegyházi csoportok is működnek. Köszönöm Isten
nek, hogy mégis vannak, hűek maradtak. Bárcsak így lenne ezután is.
Bálint Józsefné
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Ifjúsági munka Sárszentlőrincen
Falunk Tolna megyében fekszik, Pakstól 20, Szekszárdtól 40 kilométerre,
szép környezetben, a Sió partján.
A század elején az „egyke” íratlan törvénye és a háború utáni gazdasági,
politikai változások nem kedveztek a falunak. Egyedüli munkalehetőség
ként a súlyos gondokkal küzdő termelőszövetkezet kínálkozott, így a fiata
lok nagy része a közeli városokba, nagyobb településekre költözött. A múlt
században Sárszentlőrincen volt a Dél-Dunántúl egyik legnagyobb evangéli
kus gyülekezete. Ma, esténként a fő utca lehangolóan üres. Nincs gyerekzsi
vaj, mozgás, élet. A falu elöregedett. A megüresedő házakat többnyire
cigányok vásárolják meg. Nagy a munkanélküliség, a faluban élő aktív korú
lakosság 32%-ának nincs munkája. A három falu gyermekeit összegyűjtő
általános iskolának 150 tanulója van. Hitoktatáson mintegy 3 0 -4 0 diák
vesz részt.
Mit jelent az ifjúsági munka Sárszentlőrincen? Rávezetni az itt élő fiatalo
kat arra, hogy Jézus az út, az igazság és az élet. Tartalmas, emberi voltukhoz
méltó időtöltést, szórakozást kínálni. Megismertetni egymásai tágabb kör
nyékünk keresztyén fiataljait. Segíteni országos találkozókon való részvéte
lüket.
Mi valósult meg eddig vágyainkból, elképzeléseinkből? Középiskolás
fiataljainkból négyen járnak ifjúsági órára. Olyan programokon gondolko
dunk közösen, amelyek barátaik, ismerőseik számára is vonzóak lehetnek.
Nemrégiben járt nálunk Marton Tamás, országos egyházunk ifjúsági titkára
menyasszonyával, Szalóki Eszterrel, és távoli népek táncaiból tanítottak az
egybegyűlteknek. Ennek a programnak nagy sikere volt, a környék falvaiból
negyven fiatal volt együtt lelkesen, jókedvűen, felszabadultan, zsidó és
csángó - magyar táncokat tanulva.
Mi itt különösen is felismertük, hogy egymásra szorulunk. Szükség van
a testet, lelket erősítő, közösséget építő szórakozási lehetőségekre is.
A múlt évben háziasszonyképző népfőiskolái tanfolyamot szerveztünk.
Három hónapon át hat lány ismerkedett a sütés, főzés, szövés tudományán
túl a Bibliával, a keresztyén gondolkodásmóddal és értékrenddel, s került
reménységünk szerint közelebb Krisztushoz és a gyülekezethez.
Minden évben szervezünk hittantábort. Ezen a nyáron az egyhetes kismányoki táborban kicsik-nagyok, óvodások, alsó- és felsőtagozatosok vala
mint nagymamák voltak együtt. Jó volt magtapasztalni, átélni a különféle
korosztályok összetartozását. A kicsik segítőket választottak maguk mellé
a nagyok közül, ezek egész héten nagy hűséggel látták el „anyai” teendőiket.
A tanulásban és a kirándulásokon a kicsik lelkesedése a nagyokra is átra
gadt. A sok ötlettel teli színielőadásokban a nagyok nagyon ügyesen megta
lálták a kisebbeknek illő szerepek helyét is. Ez a korhatárokat szabadon
átlépő tábor nagy öröm volt mindnyájunknak.
Egyházi épületeink visszaigénylése során az önkormányzattól negkaptunk egy volt szolgálati lakást. Szeretnénk, ha ebben az épületben a fiatalok
is megtalálnák helyüket igényeik szerint.
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Ami van, az még csak a kezdet. Tartalmas, hasznos ifjúsági munka csak
akkor lesz Sárszentlőrincen, ha az Úristen minden új, és a falu számára
szükséges iránt nyitottá tesz minket, s ad erőt, kitartást, bölcsességet, szeretetet a megvalósításhoz. Kérjük, hogy így legyen!
Kari Jánosné Csepregi Erzsébet

FIATAL CSALÁDOSOK
MEVISZ családos tábor
— Balatonszárszó 1992 —
Életének új szakaszához érkezett egyházunkban az a korosztály, amely
már a változások éveiben nőtt fel. Gyülekezeti alkalmakon, hétvégéken,
táborokban próbáltunk együtt gondolkodni jövőnkről. Előadások, beszél
getések, viták és a közös imádság révén kerestük azt az utat, amelyre az Úr
szójít bennünket.
Úgy érezzük, vannak gyümölcsei ezeknek az éveknek. Örömmel látjuk,
hogy az ifjúsági munka - a korábbi, évtizedes kényszerbénultság után ma az egyik legszerteágazóbb és dinamikusabb tevékenységi terület egyhá
zunkban.
Ugyanakkor nehéz azzal megbékélni, hogy épp a hajdani „csapat” hullik
szét. Á tanulás befejezése után a munkavállalás, majd főleg a családalapítás
kapcsán lazultak meg a féllegális táborok éjszakáin szövődött barátságok,
ritkultak meg fájón a levelek, a találkozások.
Ezért, határoztuk el, hogy csak azért is „erényt kovácsolunk a szükség
ből” és tábort szervezünk, most végre ismét „magunknak” — családos
tábort! A szétküldött meghívókra 11 család válaszolt pozitívan, így 43-an
töltöttünk egy forró, augusztusi hetet egyházunk balatonszárszói üdülőjé
ben. Az igen kellemes - és kedvezményes - körülményeket a diakóniai
osztály biztosította, a MEVISZ pedig a gyerekek részvételét „állta”, kie
gyenlítve a 6, és a 3 fős családok terheit is. A családok együtt laktak, egy
asztalnál étkeztek, de a programok zöme közös volt. A reggeli után az
áhítatot mindig más család tartotta. Énektanulás, vagy játékos színrevitel
révén próbáltuk a 0 ,5 -4 0 év közötti „gyülekezeti tagok” figyelmét „egy
irányba” terelni, sokat tanulva egymástól. A délelőtt a közös fürdőzés,
játék, kirándulás ideje volt. Ebéd után a csendes pihenő, majd sport követ
kezett (benne a legnehezebb versenyszámmal, az esti lefektetéssel). 21 órától
már csak a szülök gyülekeztek, reményeinket is felülmúlóan komoly és
tartalmas beszélgetésekre.
41

A téma itt szinte magától adódott. A válaszlevelekből sugárzott az a
hökkent meglepetés, ahogy egykori társaink, barátaink a régi, hívó szóra
„felkapva fejüket” a mindennapok csapásán szembesülnek fizikai, lelki
eltávolodásunkkal. Nem egy írás mentegetőző végkicsengése bizony az volt,
hogy a családos lét terhei okozták az elszakadást, a visszahúzódást a gyüle
kezet, a közösség aktív életéből.
A család mint „teher”, „akadály” a keresztyén életvitelben — olvasva
bántó paradoxon. Mégis mindennapunk valósága a harc az ellentmondás
feloldásáért. Ennek őszinte végiggondolása, megvitatása a férfi és a nő, a
budapesti és a vidéki, a lelkész és a laikus, a protestáns és a katolikus
szemszögéből volt a tábor legizgalmasabb szellemi, lelki élménye. Könnyed
és súlyos percek egyaránt segítettek annak kimondásához, hogy tenni kell
valamit ezért a korosztályért. Fékezni és megállítani kell azt a tendenciát,
amely e veszélyeztetett réteg egyház(unk)tól, gyakorló hitétől való eltávolo
dásában nyilvánul meg ma is. (Annak ellenére, hogy már nem kényszerít rá
tudatos politikai kényszer sem!) És ez nem csak szervezési feladat (az is —
gyülekezeti gyermekmegőrzés, óvoda stb.), hanem komoly teológiai alapo
kat is igényel. Hiszen még a protestáns gondolkodásban sem jelenik meg
hangsúlyosan a család energiaforrást, szolidaritást, missziót rejtő lehetősége
— amint azt a fenti levelek is tanúsítják. Félig tréfásan fogalmazódott meg;
családos „rendet” kell alapítanunk.
A tábor - Urunk kegyelméből - jó kiindulópontnak bizonyult egy új
úthoz. Bebizonyította, hogy figyelmes szervezéssel, szeretettel kialakítható
a pihenésnek, a gyermeknevelésnek és a szellemi, lelki töltekezésnek olyan
harmóniája, ahol mindenki gazdagodhat. Be mer mászni végre a Balaton
vizébe kis társait követve, lát „döglött angolnát”, horgászik és focizik;
nem(csak) főz, mos és vasal; egyeztetni tudja a családfő és a világért felelős
séget érző férfi szerepét. Hogy ez így volt, azt alátámasztják az azóta
történtek. A gyülekezetekben otthon családos körök szerveződtek, többször
voltunk kirándulni, és egy hosszú hétvégét töltöttünk együtt Gyenesdiáson
karácsony után. És a „sikert” igazolja az a túljelentkezés is, amely az 1993-as
tábort megelőzte. Ez talán a legnehezebb problémánk — nem szeretnénk
„klikké válni”, de felaprózódni sem. Kérjük barátainkat, testvéreinket, ha
megérintődtek, bátran keressenek meg bennünket, segítsenek a kört tágíta
ni!
dr. Cserháti Péter

Fiatal felnőttek
Gyülekezetünkben régi szokás volt, hogy évről évre egyszer egy szeretetvendégségen összegyűltek a 30 év körüliek. Innen indult a vágy: mi lenne,
ha ezek a fiatal felnőttek gyakrabban találkoznának? Magam is ehhez a
korosztályhoz tartozom, mégis tartottam attól, hogy kudarcot vallunk.
Isten - szokása szerint — ismét megszégyenített. Beindult a kör. Az első
témáink a korosztályunkat érintő kérdések köré gyűltek. Családi, nevelési
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problémákat beszéltünk meg. Aztán, ahogy egyre inkább testvéri lett a
közösség, úgy mélyültek a beszélgetések. Az elmúlt év végén kialakult az a
vágy: jó lenne a Bibliáról is többet tudni. Addig is voltak igeolvasásaink,
beszélgetéseink, de a tanulásra kevés idő maradt. így az addig két heti
összegyülekezésünket heti alkalommá alakítottuk. Az egyik héten beszélge
tős kört a másik héten bibliaiskolát tartottunk.
Megkapó volt az a szorgalom, amivel felnőtt, családos emberek a Biblia
ismerete felé fordultak. Az első házi feladatnál sértődöttség támadt. Az
történt ugyanis, hogy Jézus családfájának elemzése előtt arra kértem őket,
hogy olvassák át otthon és keressenek ismerős ószövetségi embereket. Lát
tam, hogy egyikük nagy táblázattal érkezett. Az öszes ember ki volt írva a
megfelelő ószövetségi igehellyel és a történet megjelölésével. Gondoltam, ezt
nem lehet túlszárnyalni. Azt kértem ezért, hogy az maradjon a végére, és
nézzük meg előbb a többiek minden bizonnyal kisebb listáját. Kiderült,
hogy mindenki elvégezte a nagy kutatást, volt, aki egy egész füzetet teleírt.
Alig győztem bocsánatot kérni.
A falusi rend szerint a nyári időszakban szinte megáll az élet. A fiatal
felnőttek azonban még sokáig összegyűltek a nyáron is. A nagy diófa alatt
ülve Buzatti novellákat elemezgettünk, keresztyén és nem keresztyén üzene
teiről beszélgettünk. Valami nagy összetartozásban formálódik a jövő dabasgyóni gyülekezete.
Koczor Tamás

Fiatal családosként az egyházban
Közvetlenül második kisfiam születése előtt kerültem lelkészfeleségként a
kelenföldi evangélikus gyülekezetbe. Ebben a helyzetben kétszeresen is átél
hettem, milyen nehézségeket jelent a kisgyerekes anyák számára, hogy egy
közösség életébe aktívan bekapcsolódjanak, hiszen gyermekeik még nem
elég idősek ahhoz, hogy gyülekezeti alkalmakra magukkal vihessék, s ahhoz
sem, hogy rendszeresen másokra bízzák őket. S éppen egy olyan életszakasz
ban kell hosszabb-rövidebb időre megválnunk a keresztyén közösségtől,
amikor egy új hivatás — az anyai — örömeit, nehézségeit és fokozott
felelősségét tanuljuk; sokszor bizony az egyedülléttel, elszigeteltséggel is
küzdve. Olyankor, amikor legtöbbünk élete a lakás—játszótér-közért há
romszögében zajlik, amikor egy időre zárójelbe kerül életünk sok egyéb
dimenziója - munka, barátság, közélet. Azoknak, akik korábban tevékeny
részt vállaltak egy-egy gyülekezet életében, talán a legjobban mégis a vé
dő - támogató közösség, a hitről és életről való együttgondolkodás hiány
zik.
Ilyen fiatal anyákkal találkoztam Kelenföldön, akik a hajdani, „legendás”
ifjúság tagjaiként, mostani élethelyzetükben is keresik a gyülekezethez kap
csolódás lehetőségeit. Velük elevenítettünk fel egy korábbi kezdeményezést,
a „kismama-kört”. Minden második héten találkozunk a parókián. Míg
csemetéink egymással ismerkednek, játszanak, mi dacolva a csatazajjal és
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elsimítva az időnkénti konfliktusokat a másik szobában beszélgetünk. Jóle
sik megbeszélni a gyerekgondozással, neveléssel kapcsolatos kérdéseinket,
tapasztalatot cserélni, mégsem csupán ez tölti ki együttléteinket. Szűkre
szabott időnkből mindig jut közös bibliaolvasásra, az olvasottak megbeszé
lésére. A Korinthusi levelet tanuljuk együtt, fejezetenként. Közös tapaszta
latunk, hogy a korinthusiak gyülekezeti helyzete kétezer év távlatából meny
nyire elevenen érint bennünket is, hogy Pál apostol - nem könnyen emészt
hető — szavai ma is eligazítanak döntő problémákban.
Újra és újra előkerül alkalmainkon az a kérdés, hogyan lehetünk keresz
tyénként szülők és szülőként keresztyének. Hogyan adhatjuk át gyermeke
inknek — ha hitünket nem is, hiszen azért majd maguknak kell megküzdeni
ük, s még akkor is csak ajándékba kaphatják - de mindazt az örömet és
izgalmat, amit számunkra a keresztyénség jelent; s mindezt úgy, hogy
közben tiszteljük egyéniségüket és szabadságukat. Olyan kihívás ez, ame
lyen jó előre elgondolkodni — s a kismama-körben ezt közösen tehetjük.
Fiatal családosoktól gyakran hallani a panaszt, hogy az egyház nem
számol velük, magukra hagyja őket. Valóban kevés a számunkra „hivatalo
san” szervezett alkalom. Ugyanakkor azonban éreznünk kell, hogy az egy
ház mi magunk vagyunk, rajtunk is múlik, hogy létrejönnek-e azok az
informális, barátságos körök, amelyek otthont adhatnak a hasonló élethely
zetű, hasonló problémákkal küszködő társainknak. Csak el kell kezdeni.
Cserháti Márta

Fiatal családosok
— Pilisi Evangélikus Gyülekezet —
Gyülekezetünkben több éves hagyománya van a HÁZASOK KÖRE
alkalmaknak. Ezek az összejövetelek szeretetvendégség keretén belül zajlot
tak, az oldott légkör, családias hangulat érdekében. Lelkészeink olyan
módon is igyekeztek színessé tenni ezeket az alkalmakat, hogy vendéget
hívtak egy-egy lelkész, vagy orvos személyében, akik a házasélet különböző
területeiről igyekeztek tájékoztató, vagy vitaindító gondolatokat átadni.
Jelenleg is élnek ezek az alkalmak, a korábbiakhoz képest új „köntösben”.
IFJÚ HAZASOK KÖRE elnevezéssel, minden hónap utolsó vasárnapján
kerül sor, egy bizonyos délutáni alkalomra. A fiatal (nincs meghatározva
évek szerint) házasok valóban kört alkotva beszélgetnek lelkészeinkkel,
esetenként vitatkoznak olyan kérdésekről, amik tulajdonképpen közös
problémáik. Többnyire olyan házasok találkoznak, akik már küzdenek a
gyermeknevelés bonyolult kérdéseivel. Fontos az, hogy egy kört alkotva
igyekezzenek felismerni egymásban a „sorstársat”, ill. erőt tudjanak meríte
ni egy olyan közegből, ahol meghallgatják egymás gondjait, örömeit. Színes
sé teszi az alkalmakat, hogy nyilvánvalóan más-más temperamentumú, más
felfogású emberek jönnek össze. Az alkalmakról jövő visszajelzések szerint
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éppen az az építő, segítséget adó, hogy többféle módon hallhatnak ugyana
zokról a kérdésekről.
1992 őszétől a fő téma, a gyermeknevelés kérdése. Izgalmas dolog kialakí
tani az igazán bölcs nevelési módszereket, amikor a hagyományos „módsze
reket” (vessző, fakanál) és persze a modern neveléselméleti kérdéseket is
igyekszik sok szülő alkalmazni.
Fontos itt megjegyezni, hogy a hitéletre nevelésről való tanulás, elgondol
kodás, a hallott dolgok alkalmazása lenne a cél.
Vannak akik a házasok körébe, az ifjúsági körből kerülnek át. (Olyanok
is vannak, akik az ifit továbbra is látogatják, házastársakként is.) Ez örven
detes, hiszen alapvető igénye a körnek, az igehallgatás. Még örvendetesebb,
ha sikerül olyan érdeklődő fiatal házasokat meghívni, akik nyitottan, kíván
csian várják ezektől az alkalmaktól azt a mást, amit hiányolnak addigi
életükből, amit esetleg látnak azokon, akik egy ilyen körben nevelkedtek,
vagy jelenleg is tagjai.
Ez a kör létszámát tekintve eléggé képlékeny állapotban van, de biztató
a megjelenők érdeklődése, aktivitása.
Mindegyik életszakaszban jelentkeznek bizonyos ellenerők, amik igyekez
nek elvonni, kiszakítani a gyülekezeti közösségből. Úgy tűnik, hogy az egyik
legkritikusabb szakasz éppen a fiatal családosoké.
Izgalmas dolog, nagy felelősséget jelent a gyülekezet számára, ha egy-egy
fiatal házaspár közösséget keresve lép be a gyülekezeti ház ajtaján.
Fontos kérdés a nevelés kérdése, de még fontosabb lenne, ha ezekről a
problémákról testvéri közösségben lehetne együtt gondolkodni.
„Ismerd meg a bölcsességet és az intést,
értsd meg az értelmes mondásokat!. . .
Minden féltve őrzött dolognál
jobban óvd szívedet,
mert onnan indul ki az élet!”

(Péld 1,2; 4,23.)
Krahulcsán Borbála

A Bárka kincsei
„A szeretet nem vigasz, —
a szeretet fény". (S. W.?)
A MEVISZ-Bárka Ifjúsági Szövetségünk szárnyai alatt növekvő, de a
szakcsoport fogalmát régen túlhaladó közösség. A tagjai főként fiatalok,
akik állami gondozott gyerekekkel, testi, értelmi fogyatékosokkal tartanak
kapcsolatot. Az igazságot jobban tükrözné talán, ha azt írnám: a MEVISZBárka egy lehetőség arra, hogy egészségesek és sérültek együtt legyenek, és
„egymást tanulják”.
Érdemes megemlíteni, hogy 1993. nyarán mozgássérülteknek öt, értelmi
fogyatékos gyerekeknek két, vak illetve állami gondozott gyerekeknek egy45

egy tábort szerveztünk. A célom azonban most nem az, hogy beszámolót
írjak a munkánkról. Azokat a kincseket próbálom összegyűjteni, melyekkel
a Bárkán keresztül gazdagít a Gondviselő. Elsősorban mozgássérültekkel
való élményeimből merítek, de azt hiszem, hasonló „ajándéklistát” bármely
másik csoportba tartozó társam is össze tudna állítani.
Az első kincs a nem eltöltött, hanem megtöltött percek, órák, napok.
Ügyes-bajos dolgaim után szaladgálás helyett megetetni egy mozgássérült
asszonyt, odahúzni egy széket egy tolókocsis barátom mellé és meghallgatni
őt, együtt mosolyogni vagy sírni vele. Csodálatos alkalmakat kapok arra,
hogy megállhassak, s tanulhassak a másikra figyelni. Azt hiszem, életünk
legmaradandóbb pillanatai azok, melyekben más felé fordulunk, vagy fe
lénk fordul valaki.
A második kincs: a nyitottabb szem, amely élesebben látja a világot a maga szépségében és nyomorúságában. Látni, hogy milyen belülről egy
szociális otthon, és látni, hogy a derű mégsem csak a körülmények függvé
nye. Néha valóban megérteni Jézus^ egy-egy szavát, és megérezni valamit
abból, hogy mit jelent a szenvedés. És rádöbbenni: mennyi mindenem van,
amiért oly gyakran elfelejtek hálát adni.
A harmadik kincs: a társak. Sok, számomra kedves embert kaptam
barátul a Bárka által, a „segítők” és a „gondozottak” közül egyaránt.
A barátság szempontjából nem kérdés, hogy a másik meg tudja-e fogni a
kanalat vagy tolnom kell-e a kocsiját, ha sétálni megyünk. Itt már nem
gondozók és sérültek vagyunk, átértékelődnek a szavak, és ^sokszor nem
egyértelmű, ki szorul rá jobban a figyelemre, beszélgetésre. Évtizedek óta
szociális otthonban élő, tolókocsihoz kötött barátunk súgta a fülembe az
egyik látogatásomkor: „Mindennap imádkozom értetek!”
Szorosan idekapcsolódik a negyedik kincs: a krisztusi szeretet. A szeretet,
amely feltétel nélkül fogadja és elfogadja a másikat. Mozgáskorlátozott
társaim közül többen képesek elvárások nélkül szeretni. És ez a szeretet
nyitott, bizalomteli légkört szül, amelyben helyükre kerülnek a hangsúlyok.
Legszebben az izmain uralkodni nem tudó, de mindig ragyogó szemű bará
tunk foglalta össze évekkel ezelőtt: „Nem az a fogyatékos, aki nem tud járni,
hanem az, aki nem tud szeretni”.
Kívülállók gyakran megdöbbennek „áldozatkészségünkön” . . . Pedig
nem önfeláldozásról van szó, hanem arról, hogy az Isten egymáson keresztül
is gazdagít és szeret bennünket.
Kertész Eszter
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ŐRÁLLÓK
Presbiterek Pécsett
Az egyház élete önmagában is csoda. Közel húsz évszázada minden
nemzedék átélte ezt a tulajdonképpen megmagyarázhatatlan jelenséget.
A világban idegen testként él, mert nem e világ értékrendje mentén szervező
dik, de ezernyi szállal kötődik a világhoz. Az egyház, a Krisztus Test jel a
világban. Azért van, hogy megmutassa a minden értelmet meghaladó szeretetet. Az egyház és tagjai tanúk a világban. Akik leginkább hordozzák ennek
a feladatnak a felelősségét, örömteli terhét, végső soron Isten munkatársai.
Biblikus kifejezéssel élve, az Isten ügyében való munkálkodás: szolgálat.
A presbiteri, őrállói tiszt is lényegét tekintve szolgálat. A pécsi gyülekezet
ben évtizedes hagyománya van az őrállói szolgálatnak. A kis munkatársi
csoport valamikor úgy végezte a feladatát, hogy kinek-kinek volt egy utcája,
körzete, és az ott élő evangélikusokat látogatta. A diktatúra éveiben külső
nyomásra elsorvadt ez a munkaág. De ahol Isten enged becsukni egy kaput,
egy másikat enged megnyitni is.
Az új feladat a gyerekekkel való törődés lett. Őrállóink rendszeresen
látogatják megkeresztelt gyermekeinket, különösen születésnap tájékán.
A köszöntés, jó szó mellett, apró ajándék, könyvecske, igéslap is kerül az
asztalra. Ilyen látogatás alkalmával hívogatunk a gyülekezetbe, istentiszte
letre, bibliaórára, hittanra. Szó kerül a család gondjáról-öröméről. Szülői
szívek is megnyílnak. . .
A gyereklátogatók havonta egyszer találkoznak, beszámolnak az elmúlt
időszak látogatásairól, tapasztalatairól.
Kiderül, hogy hol várják a lelkészt, melyik családnál lenne segítség a
korrepetálás, hol hiányzik tanszer, játék, ruhanemű. . A lelkész számára
hatalmas információs segítség ennek a közösségnek a ténykedése.
A gyülekezet egész vertikumát átfogja ez a szolgálat. Kiket kell megláto
gatni, ki van kórházban, kikért kell különösen is imádkozni, kinek a terhén
lehetne könnyíteni. . .?
Ha valami csekélyét megteszünk, megtehetünk, reméljük, hogy szolgá
lunk. Isten munkatársaiként próbálunk tanúskodni arról, hogy Isten való
ban a szeretet Istene.
Varsányi Ferenc

Az őrállók köre
Talán a tápiószelei táborban kezdődött. Gyerekeket vittünk a gyülekeze
tünkből, a gyóni gyülekezetből. Egy héten keresztül szolgáltak velünk a
fiatal felnőtt bibliakör tagjai. Tudom, nekik sem volt könnyű. Talán életük
ben először tartottak igemagyarázatot. Boldog hét volt.
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Aztán föltámadt az az ötlet, hogy ez a kis csapat tehetne többet is a
gyülekezetért. A gyerekmunkán kívüli területen is. A presbitérium nyilvános
ülésén mindig megjelent a kör egyik vagy másik tagja. Javaslatok születtek.
Később nagy vállalkozásba vágtunk. Próbáljunk meg egy gyülekezeti újsá
got írni. Ezen keresztül még érthetőbbé tehetnénk szándékainkat. így szüle
tett meg az „Ébredő Gyülekezet” című lap., István egy kis nyomdában
dolgozik. Tünde egy időben korrektor volt. Ők lettek a lap szakemberei.
Volt, aki a gyerekrovatot vállalta, mindig valaki más a bevezető cikket.
Képeket kerestünk és cikkeket írtunk. Sokszor éjszakába nyúlóan, alig látva
került be a számítógépbe az új anyag. Az újság jó lett, de még jobb az a
különleges közösség, ami csak a gyülekezetekért tenni akarók számára
ismert.
A másik feladatunknak éreztük a szegények megsegítését. Ez a szándé
kunk mindig meghiúsult addig. Látszott, hogy csak úgy indulhat be, ha mi
magunk is komoly pénzt áldozunk erre. A gyerekruhagyűjtésünkbe már
sokan bekapcsolódtak.
Egyszer Andrea és Linu azzal állított be, hogy az utcájukban megszervez
nék a házi bibliaórát. Mikor lenne jó? Kerestem egy szabad órát, bár nem
nagyon bíztam az egészben. Aztán összegyűltünk. Rengetegen. Később
egyre többen. A szezon végi záróalkalmon már mintegy harmincán zsúfo
lódtunk össze egy kis konyhában és szobában. Valódi csoda volt.
Voltak persze kudarcaink is. Az ötletek sokasága a fejünkre nő olykor.
Néha nem értették, mit is akarunk. De valami elindult. Imádkozva, beszél
getve, küzdve. Hiszem, hogy Isten újra és újra megújítja őrállásunk felelőssé
gét bennünk. Hiszem, hogy új és új emberekkel szaporítja kis csapatunkat.
Hiszen az ébredést Ő adhatja.
Koczor Tamás

Szombathelyi példa
„Igaz, hogy Szombathelyen a presbiterek maguk készítette kiselőadások
ban időszerű teológiai kérdéseket dolgoznak fel?” - kérdezte tőlem valaki
jó tíz évvel ezelőtt. Igennel válaszolhattam, de hozzá kellett tennem, hogy
ez már, sajnos, inkább csak múltidőben érvényes. Elődöm szolgálati idejé
ben valóban ilyen jellege is volt időnként a presbiteri üléseknek.
A tény és a kicsit csodálkozó kérdés évtizednyi távolságból is elevenre
tapint. Mi is igazában a tennivalója ennek a választott testületnek, amelynek
az arculatát zsinatunk is igyekszik formálni.
Egyháztörténészek tudnának csak hiteles látleletet készíteni, miként ala
kult és hogyan változott a testület arculata, tevékenységi köre.
Gyerekkori emlékeimből bukkan fel, hogy édesapám néha ilyen félelme
tes tömörséggel foglalta össze egy-egy presbiteri ülés tartalmát-menetét: a
papunk akarta, de a presbitérium ellenezte. Sommás, érdemi következteté
sek levonására természetesen nem alkalmas egy-egy ilyen helyi és esetleges
jelenség. Egy azonban - minden negatívum ellenére is világos: mindig volt
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bizonyos az irányítási és vezetési egyensúlyt biztosító szerepe, amivel élni és
visszaélni egyaránt lehetett.
A szombathelyi példára visszatérve: ez az irányító-szervező feladat egész
séges körülmények között mindig túlmutat az égető, napi gondokon, felada
tokon.
Ezt annak ellenére mondom, hogy a szinte folyamatos renoválási munká
latok őserdejében csak néhanapján kerültek elő elvi, saját gyülekezeti hatá
ron is túlmutató kérdések. Bár havonta, rendszerint a harmadik vasárnapon
vagyunk együtt, sokszor kellett rendkívüli gyűléseket beiktatni, hogy meg
birkózhassunk teendőinkkel.
Az is igaz, hogy a presbitérium tagjainak választásánál és pótlásánál
ismételten előkerült a kényszer szülte szempont, hogy minél több szakembe
rünk legyen a tanácsolás, sőt a tevőleges, kétkezi közreműködés érdekében.
Ebből a szándékból nemcsak jó származott, hanem segített a megfontolás
hoz: a presbitérium nem fokozható le mindig kéznél lévő, olcsó vagy egyene
sen ingyenmunkások segédcsapatává.
Érdekes és elgondolkoztató viszont, hogy pontosan egy szükségből vál
lalt, adminisztrációs jellegűnek tűnő feladat felüdülést és az igazi munka
örömét jelentette a presbitérium tagjai számára, amikor találkoztak és szót
válthattak gyülekezetünk tagjaival. Olyanokkal is, akik nem minden vasár
nap „fordulnak elő”. Hírt vihettek és üzeneteket hozhattak. Arcokat és
élethelyzeteket találtak címlista mögött. Érzékelni kezdték és kezdtük, kik
ből is áll a gyülekezet.
Folytatni kell teológiai-lelki továbbképzést. A felnőttoktatás legtermésze
tesebb területe a presbitérium. Számítunk szakembereink egyre nehezebben
nélkülözhető köreműködésére, akár a prebitérium „szakosítása” módján is.
A legfontosabb azonban mindig ez marad: szervező felelősség a gyüleke
zet egész életének területén és alkalomszabta, eleven kapocs a nem névlistá
ból álló gyülekezet tagjai között.
Fehér Károly

Nagyvárosi presbitérium
„Mädchen für alles” (fiatalabbak kedvéért: a 30-as években ezt volt a ház
körüli minden munka elvégzésére vállalkozó cselédlányi kategória megneve
zése) talán pontosabb jellemzője lehetne annak a tevékenységnek amelyet
lelkipásztoraink valójában ellátnak - szemben azzal a feladatkörrel amit
a „lelki munkás” (lelkészi) fogalom a szó szoros értelmében takar. Az elmúlt
40 év is az ilyen „papközpontú” egyházszemléletet erősítette, és még protes
táns egyházaink gyülekezeti tagjainak tudatában is a lelkész, kimondatlanul
ugyan, de gyakran valamiféle „fizetett főállású ügyintézői” kategóriába
tartozik, akinek a feladata minden munkának az ellátása a gyülekezetben:
épület-karbantartástól és templomtakarítástól kezdve, könyvelésen, pénzü
gyi gazdálkodáson keresztül, önkormányzati vagy társadalmi képviseletig,
műemlékvédelem, cserkészet megszervezése stb. —és természetesen betegek,
4
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idősek látogatása, hittanórák, bibliaórák, istentiszteletek tartása stb.
A mi gyülekezetünk sem mentes ilyen szemlélet hatásától, de egy nagyvá
rosi nagyobb gyülekezet - ahol talán még több az „ügyintézési” feladat,
ahol eleve személytelenebbek a kapcsolatok már csak a ritkább érintkezési
lehetőségek miatt is, ahol sokkal kevesebbet tudunk egymásról és sokkal
nehezebben terjed az aktuális gyülekezeti feladatok híre - talán fogéko
nyabb annak felismerésére, hogy nem lehet „egy —ember - központú” ma
a keresztyén gyülekezet, hanem „gyülekezetének kell lennie, ráhangoltabbnak annak felismerésére, amit Pál mond (lK or 12), hogy csak egymásra
szoruló szem, kéz, láb, szív egyú'mnűködésében lehet a gyülekezet feladatait
megoldani.
Talán ilyen „városi” körülmények között nagyobb a késztetés, hogy
tudva törekedjünk az ilyen együttműködésre. A gyülekezeti struktúra, ami
ezt támogatná, valamiféle hármas tagozódásban képzelhető el (nyilvánvaló
an anélkül, hogy merev lenne a határ közöttük): a „lelki” (lelkészi), a
„menedzseri” és a „munkatársi” tagozódásban, amelyben a „menedzseri”
jelenti lényegében a presbitérium feladatkörét, a „munkatársi” pedig a
gyülekezeti tagok státusát (minden gyülekezeti tagot beleértve ebbe).
Természetesen nálunk sincsenek „főállású” presbiterek, akik napi 8 órá
ban végeznék feladatukat a gyülekezetben - ez még a nyugdíjasoktól sem
várható el - , hanem vannak presbitereink és munkatársaink, akik egy-egy
szektorát és részletét vállalják a munkának. E részletek összehangolása,
koordinálása a presbitériumunk dolga, ill. még inkább egy kisebb csoportjá
nak, a „vezetőséginek a feladata. Ennek tagjai a lelkészeken, a felügyelőn
és két másodfelügyelőn kívül a „bizottságok” vezetői.
A „munkatársak” — a gyülekezeti tagok — úgy véljük, igazán „kiscso
portokban” tudnak a gyülekezethez kapcsolódni, a gyülekezet munkájában
részt venni. E „kiscsoportok” a különböző gyülekezeti alkalmakat jelentik:
egyrészt a bibliaórákat, gyermekmunkát, azaz a kimondott lelki alkalmakat
stb., másrészt más kisközösségi (társasági) alkalmakat (amilyen pl. a Nők
Testvéri Szövetsége, amely többek között a segélyezést, a látogatásokat is
végzi vagy a cserkészcsapat stb.). harmadrészt a kimondottan „feladatorien
tált” bizottságokat. Ez utóbbiak vannak hivatva elsősorban a gyülekezeti
„menedzsment” feladatokat támogatni. Ezek a Gazdasági Bizottság, a Ház
(ingatlan) Ügyek Bizottság (a GB része), az Információs Bizottság, a Zenei
Bizottság, a Külkapcsolatok Bizottság, az Expo Bizottság, és a Nők Testvéri
Szövetsége, (amely funkciója révén több, mint egy társaság vagy egyesület).
Nyilván nem mi „fedeztük fel” ezt a struktúrát, a törekvésünk azonban
az, hogy ez a struktúra ne egy fentről lefelé épülő hierarchikus piramissá,
„papközpontú” gyülekezetszerkezetté alakuljon (amilyen pl. állami és egy
házi vonalon egyaránt uralkodott az elmúlt évtizedekben), hanem minden
szinten önálló munka folyjék. A presbitérium feladata azon munkálkodni,
hogy mindez gyülekezeti munkaként menjen úgy, hogy egymásról tudjunk,
egy gyülekezet legyünk, a sokszínűség lehetőségének biztosításával mégis
egy mag körül: gyülekezet- és evangéliumközpontúan.
Magunk is kísérletezünk ennek a kiscsoport bázisú gyülekezetstruktúrá
nak a gyakorlatával. Döntőnek érezzük, hogy e csoportok között kölcsön
hatás alakuljon ki, s legyen egy fórum, ahol a csoportok egymást megismer
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hetik, egymásra hathatnak. A korábbi „Szenior óránk” látszott erre legal
kalmasabbnak amely már a múlt évben Fórummá alakult, magunk és más
gyülekezetből jövő vendégek számára. Havonkénti rendszerességgel ennek
keretében nyílt alkalom nagy kérdéseinket sajátos keresztyén nézőpontjából
megtárgyalni (Médiaháború, Abortusz, Egyház és politika, Zsinat: zsákutca
vagy kibontakozás? stb.). Presbitereink voltak jórészt az előadók, célunk
szerint többek között azért, hogy közvetlen hatás - kölcsönhatás alakulhas
son ki köztük és gyülekezeti tagjaink között, és módja legyen presbitereink
nek nem csak adminisztratív (gazdasági, pénzügyi, építkezési stb.) ügyekben
„kormányozni” a gyülekezetei hanem az ezeknél sokkalta jelentősebb kér
désekben, olyanokban amelyek a hívek és a gyülekezet tartalmi (mindennapi
és távlati) kérdéseit érintik. Ezt a Fórumot kívánjuk még jobban kiszélesíte
ni a jövőben, hogy valóban égető, tartalmi kérdésekben eligazodást segítő
fórumává váljék a gyülekezet minden rétegének, kiscsoportjának, s közössé
get teremtő kölcsönös megértés fórumává.
Poós László
Bp., Deák téri másodfelügyelő

KÓRHÁZI SZOLGÁLAT
Beteg gyermekek között
Harminckét éves pályafutásom alatt igyekeztem az „Add meg a császár
nak, ami a császáré és Istennek, ami az Istené” gondolat jegyében élni.
A császárnak naprakészen el tudok számolni. Istennek, csak remélem.

4*
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Mindenesetre a kórházi szolgálatot is reményem erősítésére vállaltam. Ezt
és a hasonló szolgálatokat lelki adónak nevezem.
Nem a művész, nem a népszerű ember, hanem egy evangélikus presbiter
várja a kórház főnővérének hívó telefonját. Nem vallásos gyerekekhez,
hanem kiszolgáltatottakhoz indulok.
Nem gyógyítani megyek, hanem erőt,adni a gyógyuláshoz.
A kórházi személyzet és a betegek TÁRSA igyekszem lenni. . .
. . .Sokszor már a kórterem előtt elgyöngülök; egy hisztérikusan zokogó
anyával ha találkozom, egy dühöngő vagy apátiába süllyedt apát ha látok;
reményvesztetten reménykedő hozzátartozók között jutok el a betegágyhoz.
Infúziós csövek vagy csak egy tágranyílt szem mered rám: mosolyogva
bemutatkozom, néven szólítjuk egymást. Melyikünk a GYENGÉBB, jut
eszembe? Bevallom, hogy én. Csodálom őt, hogy tűri a sorsát. Most ő
mosolyog. Megkérdezem, szokott-e imádkozni. Nem a válasz. Megkérem,
hogy imádkozhassak. Elkomolyodik.
Összekulcsolom a kezem: Istenem, adj erőt, hogy se őt, se magamat ne
sajnáljam. Adj bölcsességet, hogy olyat tudjak tenni, amitől ez a gyerek meg
akarjon gyógyulni! Add, hogy ápolói és hozzátartozói erőt adjanak neki,
ne pedig a maradékot is elvegyék! Adj FELADATOT, hogy érdemesnek
tartsa ÉLNI. . . Ámen. . . Csönd.
Az ima nem arra való, hogy a körülményeket megváltoztassa, hanem
hogy az imádkozó személye gazdagodjék.
Lassú mederben folyik a beszélgetés, főleg arról, hogy mikor megy HA
ZA, mik a TERVEI; ő a FONTOS, amikor elbúcsúzunk, derű van a
szemében.
Van olyan gyerek, aki felhív, amikor hazamegy, és mesél. ..
Levente Péter

GYÜLEKEZETI ÉNEKKAROK
Mi az énekkar feladata?
Az evangélikus egyház istentiszteleti rendjének a központjában az az
igehirdetés szolgálata áll, ahonnét merít újra és újra erőt az ige hallgatója
és szólója. Milyen furcsa lenne, és talán üres is egy-egy istentisztelet, ha nem
szólalnának meg az orgona hangjai, és nem válaszolna a hívők serege
énekkel a lelkész szavaira.
Szinte minden gyülekezetnek van szokása, hagyománya az ének-zene
területén. Pilisen is ez több évszázadra, évtizedre nyúlik vissza.
Csiló Mihály kántor több mint negyven évig volt a gyülekezeti énekkar
és zenei munka hűséges sáfára.
Az éneklésnek múltja van, amit át kell adni, meg kell szerettetni a felnövő
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nemzedékkel. Nagyrabecsült elődöm halála után megszerveztük újra gyüle
kezetünkben az énekkari próbákat.
Ma, amikor a legtöbb ember csak leül a rádió és lemezjátszó elé, ha zenét
szeretne hallgatni, de közönyös, vagy gátlásos, hogy maga is kiálljon, és
énekeljen, akkor van a legnagyobb szükség arra, hogy megtapasztalja egy
kisebb közösségben az éneklés örömeit.
Másfél éve minden próba alkalmával keressük, és várjuk a feleletet az
Istentől arra, hogy eszközei tudjunk lenni az igehirdetés szolgálatában.
Bármilyen magasfokú zenei képzés, gyakorlások nem lennének elegek
ahhoz, hogy „képzettek” legyünk a szolgálatra. A hangok csiszolását a
biblia rendszeres tanulmányozásánál kell elkezdeni. Ha ez a fontos lépés
elmarad, énekelhetünk akármilyen kristálytiszta szólamokat, de az össz
hangzás hamis lesz. Minden énekkari tagnak személyesen kell átélni azt a
csodát, amiről bizonyságot kíván tenni. Ha magunkban nem boncolgatjuk
ezeket a kérdéseket, nem is tudjuk úgy átadni másnak, hogy benne is erővel
dolgozzon.
Az éneklés ma nagyon nagy lehetőség arra, hogy az amúgyis nagyon
csendes, hitét szóban megvallani nem tudó ember is bizonyságot tudjon
tenni Isten kegyelméről.
Erre a szolgálatra is hív az Isten, hadd legyen minél több „hírmondója,
énekese”, akik az Ő szeretetét hirdetik.
Jansik Ildikó

A nagytarcsai és péceli énekkar külföldön

53

HÁZI BIBLIAÓRÁK
A Szentlélek kicsiny, de
nélkülözhetetlen műhelyei
Közel tizenhárom éve már annak, hogy gyülekezetünk területén - egy
két évtized múltán újból - megszülettek a házi bibliaórák. Isten a szívemre
helyezte, hogy a szórványokban is legyenek olyan heti bázis-alkalmak,
amelyeken lehetőségük nyílik a rendszeres igehallgatásra azoknak is, akik
a templomtól távol élnek. Azokon a helyeken, ahol semmiféle gyülekezeti
helyiségünk nincs, természetesen csakis a családi otthonok jöhettek szóba
ilyen szempontból. Érdekes módon azonban az anyagyülekezetben is kezde
ményezték néhányan az idő tájt, hogy tartsuk családoknál a bibliaórákat.
Hát így történt az indulás. Jelenleg hetente 4 este 5 helyen jövünk össze az
Úr igéjének vonzásában.
Ezek a bibliaórák mindenek előtt a tanulás alkalmai. Különböző témaso
rozatokat veszünk végig, vagy egy-egy bibliai könyv tartalmában mélyedünk el. A keresztyén hit és élet alapkérdéseitől kezdve, az egyháztörténeten
át, a tévtanításokkal és hamis hiedelmekkel szembeni védettségig sok min
den előkerült már. Tavaly Pál apostolnak a korinthusi gyülekezethez írt első
levelével foglalkoztunk, amely sok ma is égető kérdést (pártoskodás, nemi
ség és házasság problémái, idegen kultuszok, lelki ajándékok, feltámadás
stb.) válaszol meg, Jézus Krisztusra s a benne kapott kegyelemre mutatva
a Szentlélektől vett világossággal. Most pedig az imádság kijelentett titkai
ban igyekszünk elmélyedni. Es miközben feltárul a Biblia sok mondanivaló
ja és összefüggése, megzendül az Úr beszéde, Jézus Krisztus bűnbánatra,
hitre, engedelmességre hívó szava a szívekben. A házi bibliaórák jelentőségét
különösen is abban látom, hogy itt Isten igéje a mindennapok megszokott,
otthoni körülményei között hangzik fel: úgy, mint akinek köze van a
mindennapjainkhoz, mert nem elmélet, hanem valóban az „élet igéje” (Fii
2,16).
Nagyon nagy ajándéka Istennek, hogy 1985-től kezdve több helyen a
közös imádkozás alkalmaivá is lettek ezek a házi bibliaórák. Átélhettük,
hogy némelyek lelkében az Úr Jézus nevének és vérének ereje által hogyan
tört meg ördögi erők félelmetes szorítása, és így nyílhatott meg ajkuk őszinte
imádságra. Megrendítőbb minden ünnepi liturgiánál az, amikor személyes
imádságokban hangzik a/elelet a meghallott igére. Amikor az iszákos férje
mellett szenvedő, de az Úrhoz fordult asszony nem a férje bűneit, hanem
a saját türelmetlenségét panaszolja föl könyörgésében. . . Amikor valaki
eljut odáig, hogy már nem csupán „erőt, egészséget” kér Istentől, hanem
elsősorban a bűnei bocsánatát és az azokból való szabadulást.. . Persze, a
közös imádság nagy „vízválasztó” is: voltak, akik nem bírták - és elmarad
tak a Szentlelke által lelkeket nyitogató Úr Jézus közeléből.
Azok számára azonban, aki megmaradtak az Úr vonzásában, a közösség
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épülésének alkalmaivá is lettek a házi bibliaórák Isten kezében. Hol is
kerülhetnénk közelebb egymáshoz, mint egymás otthonában? Hol is érthet
nénk meg jobban egymás problémáit, szomorúságait, mint ott, ahol látjuk,
hogy a házastárs vagy a gyermekek nem jönnek be a házuknál tartott
bibliaórára? Hol is ébreszthetné jobban a felelősséget Isten egymás iránt,
mint ahol a bibliaórát és imaközösséget körül fonja a családias beszélgetés?
Ami emberileg sokszor olyan jelentéktelennek látszik, így lehet mégis
Isten Lelelkének Krisztusban való új életet munkáló és egyházat építő
műhelyévé.
Adámi László

Házi bibliaórák szórványokban
„ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, én ott vagyok közöttük. . ."

A gyülekezeti munkának ebben az ágában a kévésén való hűséget érzem
a legfontosabbnak. Sok helyen nem is csinálják, mert látszólag kis haté
konyságú, néhány embert elérő tevékenység csupán.
Mivel én szórványgyülekezetben végeztem szolgálatomat és a házi biblia
órák bevezetett rendjét örököltem a Kecskemét környéki közel ötven kilo
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méteres körben, egészen másképp látom e kérdést, mint ha egy nagy gyüle
kezet evangélikus többségében élnék. Olyan alkalmak ezek, leginkább az
ősztől tavaszig tartó időszakban, amelyek a havi egy istentisztelet mellett a
gyülekezetben való élés lehetőségét teremtik meg. Számomra pedig az embe
rek napi problémáival való találkozást jelentik.
Mi megyünk. Jézus is úton volt mindig. Helyet kért és elfogadta a meghí
vást, betért az otthonokba. Sokakat ért el így. Rengeteg az olyan tapasztala
tom, hogy valakit éppen így tudtam elérni, aki magától soha nem jött volna
el a templomba, vagy más gyülekezeti alkalomra. Ehhez sokszor össze kell
gyűjteni a testvéreket és akár útközben is beszélgetni, meghallgatni őket.
Érdeklődni kell napi gondjaik felől, munkájukról, még ólban lévő állataik
ról is.
Mit viszünk? Ezek a házi bibliaórák nem vasárnapi istentiszteletek. Na
gyon sokszínűvé kell és lehet tenni őket. A legjobb az, ha együtt tusakodunk
és építjük egymást. Sok ilyen élmény forrása volt számomra is a megnyíló
Biblia és a Lélek közösségben átélt áldása. Milyen jó az, ha a végén együtt
tudunk imádkozni, nem a „muszáj” kényszerével, hanem az imádságra nyíló
ajkak dicséretével és könyörgésével.
Milyen formát válasszunk? Jelen van az egész család, aprók és nagyok,
fiatalok és idősek. Tehát mindenkinek adni kell a megfelelő szinten. Szinte
mindig az Útmutató igéit és Isten ezen keresztül megszólaló tanítását szok
tam használni. Ez egyben nevelés is az állandó igekapcsolatra, egy jó rend
szer teremthető általa. Minden résztvevő előre tudja, mi lesz a napi téma,
s előre készülve felvetheti kérdéseit is.
Sokat videózunk és vetítünk is. Gyülekezeti alkalmakról, kirándulásokról,
és egy bibliai történetről. A hitébresztés mellett a tanulásra is igény van.
Bibliai alapfogalmakról, kortörténetről, az új vallások szaporodása miatt
ezek lényegéről is beszéltünk az elmúlt években. Lehetőség van itt „új”
énekek tanulására is. Ma már meg tudjuk tenni, hogy kis hordozható
orgonával megyünk a tanyasi estékre.
így a nyár derekán, amikor a sok kerti munka miatt szünetelnek a
bibliaórák, gyakran hallom a kérdést. „Ugye most már hamarosan kezdőd
nek a bibliaórák?”
Igen, kezdődnek, hogy együtt épüljünk és erősödjünk a hitben, Isten
áldását kapva az Ő jelenlétében.
Biztatok szeretettel mindenkit, indítsák el ezeket a kis gyülekezeti alkal
makat, s sok áldás forrását találják meg bennük.
Kis János
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Fiatalok szolgálata kórházban
Az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézetben négy éve rendszere
sen szolgálnak együtt különböző felekezetű fiatalok az ünnepi ökumenikus
istentiszteleteken. A munkában részt vettek a Zuglói és Fasori Evangélikus
Gyülekezetek ifjúságai valamint a Budapesti Evangélikus Gimnázium tanu
lói. A karácsonyi ünnepségeken a Piarista Gimnázium tanulói betlehemes
játékot adtak elő, a Pasaréti református gyülekezet fiataljai kamarazenével
szolgáltak, az evangélikus fiatalok irodalmi összeállítást készítettek versek
ből, teológiai gondolatokból, hívő emberek imádságaiból. A nagypénteki
istentiszteleten is szolgáltak fiataljaink passióolvasással, és részvétellel az
ökumenikus imaszolgálatban.
A szolgálatban a fiatalok sokat kaptak személyes hitükben. A fiataloknak
szolgálatokban való részvétele a gyülekezet életébe való aktívabb bekapcso
lódást is segítette. Az ökumenikus szolgálat a többi felekezet jobb megisme
rését és személyes kapcsolatok kialakulását jelentette más felekezetű keresz
tyénekkel. A közös út Krisztussal, Krisztusért mindig nagy jelentőségű volt
a fiatalok számára. Ez az út Krisztus szolgálatában apró közös lépésekkel
kezdődik. Hiszen a szenvedő emberben felismerni Jézust és szolgálni Őt,
túlmutat a felekezeti különbségeken a Krisztusban fennálló egység felé.
Fodor Viktor

EGYESÜLETEK, MOZGALMAK
A MEVISZ
Ha jelmondatot kellene a MEVISZ-nek választanom, talán Jézus azon
szavait helyezném előtérbe, amikor így szól az őt megkérdezőhöz az irgal
mas samáriai példázatának elmondása után: „Menj el, és te is hasonlókép
pen cselekedj!” Ennek a mondatnak a fontossága nem kizárólag a „Bárka”
munkában jelenik meg a Szövetség életében, de reménységem szerint minden
területen úgy teszünk, ahogy azt Jézus helyesnek látja.
Ugyanakkor hasonlóan fontos a „Kövess engem!” hívása is. Érdekes,
hogy a Biblián keresztül hozzánk szóló Jézus - bár e történetekben nem
ugyanannak és nem ugyanakkor mondja ezt a két mondatot - egyszerre
fogalmazza meg felénk ezeket a látszólag különböző irányú parancsokat.
Úgy követhetjük őt, ha elvárásai, elvei szerint cselekszünk; úgy tudunk
legkönnyebben keresztyénként élni, ha őt követjük.
Most, amikor megpróbálom összefoglalni a MEVISZ elmúlt egy évét,
ki-ki gondolja mondataim mögé ezt a kettős késztetést.
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Az 1 9 9 2 -93-as tanévben kétheti rendszerességgel folytak az ifjúsági
istentiszteletek Budapest-Józsefvárosban. Nagyon eleven volt a Bárka szak
csoport munkája (erről a naptárban külön írás olvasható). Megjelent az „Új
ének” ifjúsági énekfüzet-sorozat 3. kötete. Idén is megszerveztük — nagy
sikerrel - a Csömöri Könnyűzenei Fesztivált. Több mint egy éve főállású
alkalmazottunk van, aki rendszeres irodai ügyeletet tartva sokkal elvenebbé
teszi a Szervezet életét, segíti az információáramlást. Pályázati pénzből új
kisbuszt vásároltunk, így a használtan vett másik kisbusszal és egy személya
utóval együtt szolgálják kiterjedt munkánkat. Megélénkültek külföldi kap
csolataink. Többször jártunk Erdélyben, közel 100 határon túli magyar
fiatal itthoni táborozásában segítettünk szervezéssel, anyagiakkal, fő szerve
zője és vendéglátója voltunk az Európa ’93 nemzetközi ifjúsági konferenciá
nak. 1993 nyarán összesen 14 tábort szerveztünk.
A Szövetség tagsága közben folyamatosan gyarapodik. Megítélésem sze
rint a MEVISZ általános elfogadottsága az egyházban, illetve az egyház
tagjai között javul. Túl vagyunk talán azon a kezdeti ötéves időszakon,
amikor állandóan bizonygatnunk kellett jó szándékunkat, tenni akarásun
kat, eredményeinket.
Jézus hívó és küldő szava ha valóság lesz életünkben és így tényleges
gyümölcsök teremnek, ez is csak az ő érdeme.
Ifj. Zászkaliczky Pál

Nem rövidítés! Pál apostol munkatársának neve, aki sokaknak pártfogója
volt (Róm 16,1). „Az első diakonissza.” A görög női név magyarul azt
jelenti: sugárzó, ragyogó. Az 1924-ben alakuló első magyar evangélikus
diakonissza egyesület ezt a nevet vette föl 70 évvel ezelőtt, hogy Jézus
irgalmas szeretetének továbbsugárzója legyen. A széles körű diakóniai és
evangélizáló munkát végző közösséget 1951-ben állami rendelettel egyik
napról a másikra felszámolták. A szétszórattatás nehéz 40 éve után az
újrakezdést közel 100 diakonisszatestvér érhette meg. Az újra megalakult
egyesület Túrmezei Erzsébet diakonisszatestvért választotta főnökasszonyá
nak és Madocsai Miklóst lelkészének.
A munka a budapesti Maros utcai otthonban kezdődött meg 1992. szep
temberében, ahol az irgalmasság szolgálatára vállalkozó leányok képzése
folyik. Az otthon lelki közösségében teológiai és egészségügyi képzést kap
nak azok, akik arra a boldogságra vágynak, amit Jézus az irgalmasoknak
ígért. Az otthon feladata, hogy lelkileg és szakmailag felkészítsen a diakóniai
szolgálatra. Az otthon vezetője Csepregi Zsuzsanna lelkész-titkár.
A piliscsabai „Siló”-ban a Fébé mozgássérültek részére csoportotthont
épít. A munka lelki és szakmai vezetője egyesületünk tagja, dr. Gadó Pál.
A tervezett 12 otthonból eddig 4 készült el és ezekbe az első lakók már
beköltöztek. Az otthon műhelyében előállított különböző termékek egy
része exportra készül. Kertje és üvegháza olyan „mintagazdaság”, amelyet
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Mohácsi Sarolta növendék, Csepregi
Zsuzsanna lelkész-titkár, Túrmezei Er
zsébet főnökasszony, Jankovits Eszter
növendék (fent)

A mozgássérültek csoport-otthonának
központi épülete Piliscsabán (jobbra)

A mátrai Bagolyirtáson épülő FÉBÉ kápolna makettje (lent)
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a mozgássérültek kerekesszéken is művelni tudnak. Az itt folyó munka célja,
hogy Jézus Krisztus evangéliumának szellemében nyújtson testi-lelki segítsé
get ahhoz, hogy a betegség vagy baleset következtében sérültek emberhez
méltón, teljes életet élhessenek.
A Fébé egykori mátrai üdülőtelepe Bagolyirtáson az évek folyamán
teljesen tönkrement. Az Egyesület újraindulásakor csak a területében is
megfogyatkozott, üres telket kapta vissza. A romok helyén most kápolna
épül egy melléképülettel, és így lehetőség lesz nyári sátortáborozásra is, hogy
sokan eljuthassanak ott Jézus Krisztus megismerésére, és elinduljanak a
tanítványi életúton.
A Fébé Diakonissza Egyesület várja azoknak jelentkezését és támogatá
sát, akik szívükön viselik a diakónia és misszió ügyét.
Az Egyesület címe: Fébé Otthon, Budapest, 1122 Maros utca 25. II. 1.
Tel.: 156-5216.

Keresztyén Ifjúsági Egyesület (KIÉ)
„Isten azt akarja, hogy minden ember
üdvözüljön.” (lTim 2,4)
1993 forró nyarán írom e sorokat. A Lélek sodrását éljük át ezen a nyáron
is. Az ifjúsági munka csúcsidénye. Mindenütt táborok, konferenciák, veze
tőképzők, találkozók. Több ezer fiatal Isten vonzásában. Egyházunkban
különböző egyesületek, mozgalmak szolgálata által megsokszorozódott az
evangéliummal elértek száma. Isten különböző rétegekhez, csoportokhoz,
típusokhoz küldi ezeket a mozgalmakat. Tapasztalatunk szerint főleg olya
nokhoz, akiknek nincs kapcsolópontjuk az egyházhoz. Isten senkiről sem
mond le. Istennek ezt a szorongató szeretetét éljük át a KIE-munkában is.
Úgy érezzük elsősorban az ifjúsági vezetőképzés bízatott ránk, melynek
célja, hogy minél több olyan fiatal legyen, aki felelősséget vállal és hordoz
korosztályáért és a maga helyén, lehetőségei szerint terjeszti Isten országát
szóval és tettel. Az utóbbi három évben több száz evangélikus és református
fiatal vett részt ezeken a tanfolyamokon. Mindezek mellett tartottunk orszá
gos konferenciát, sporthetet, zenei tábort.
Küldetést kaptunk a határokon túl élő magyar fiatalokhoz is. Mivel a
KIÉ több mint száz országban működik, nagy lehetőségek nyíltak a nemzet
közi vérkeringésre is. Gyülekezeteinkből idén is sokan jártak külföldön
különböző konferenciákon, képzéseken. (Görögország, Németország, Ang
lia, Írország, Wales, Hollandia, Franciaország, Norvégia, Csehország, Ro
mánia, Ukrajna, Szlovákia.) Csak ebben az évben több száz külföldi KIÉ-s
járt Magyarországon. Minden program, utazás, kiadvány, életjel célja és
tartalma Isten országának terjesztése kell, hogy legyen, ahogyan 1855-ben
a KIÉ párizsi világkonferenciáján megfogalmazták és ma is érvényben van:
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„Egy közösségbe gyűjteni azokat a fiatalokat, akik Jézus Krisztust megváltó
juknak és Istenüknek tartják a Szentírás szerint, az Ő tanítványai akarnak
lenni hitükben és életükben; és az Ő országát terjesztik a fiatalok között.”
Szeverényi János

A Testvéri Szó Közösségi
Mozgalomról
„Hálát adunk Istennek, hogy ma is munkálkodik közöttünk." A Testvéri
szó című iratnak ez a kezdő mondata egyrészt a hála szava, másrészt Isten
munkálkodására hívja fel figyelmünket. Erre támaszkodva szeretnénk kö
zösségi mozgalmunk keretei között egyházunk életébe szövődni, belülről
mozgósítani, terheket vállalni s szükség esetén bírálni.
A Testvéri szó című irat aláíróiból együttmaradt csoportunk, kiegészülve
számos, megújulást szolgáló testvérrel, közösségi töltésű mozgalomban tar
tozik össze. Beszélgetéseink, összejöveteleink eredményeit azzal a szándék
kal bocsátjuk közre, s juttatjuk el illetékes helyekre, hogy ma is ébresztik a
felelősséget és mindnyájan együtt keressük egyházi életünk továbbfejlődésé
nek útját.
Istennek legyen hála, hogy feladatunk volt küzdeni pl. a diakóniai teoló
gia abszolúttá tételének megszűnéséért, a teológiát végzett nők szolgálatá
nak jelentős rendezéséért, a Budapesti Evangélikus Gimnázium 1989. évi
újraindításáért, az országos fórumok létrejöttéért. Hálával gondolunk öt,
iratunk elküldésekor még élő, de egyházunktól a múltban gyalázatos elbá
násban részesült lelkésztestvérünk ügyének rendezése körül kialakult küz
delmeinkre, a törvénykönyvből az Ünnepélyes Nyilatkozat kiiktatásáért
folytatott erőfeszítésejnkre.
1990 májusában „Állásfoglalás és kérő szó” című iratunkkal fordultunk
egyházunk lelkészi fórumához. Akkori égető problémáinkra mutattunk rá
azzal, hogy „ha értjük az evangéliumot, akkor nem lehet közöttünk sem
önkényuralom, sem keserű hatalmi harc, sem tekintélyfitogtatás, sem tekin
télyrombolás”. „Egyházunkban senki ne uralkodjék másokon, hanem min
denki önfeláldozó szeretettel a többiek javára éljen és szolgáljon! Ugyanak
kor a jó rendhez elengedhetetlen engedelmesség a közös szolgálat alapvető
feltétele.” Ez alapvető mondanivalónk ma is.
Egyik lényeges célunk a holnap felé vezető utakon, hogy a zsinat munká
ját korszerűvé, ténylegesen egyházalakítóvá formáljuk. Á törvényalkotás
ban a közegyházi tevékenységeket alapvetően a gyülekezeti munka felől
szeretnénk értelmezni és kialakítani. Míg újra átgondoljuk egyházunk szer
vezeti felépítését, szükségesnek látjuk a decentralizálást, a tisztségek esetleg
meghatározott időre történő választását. Jelentős kérdés számunkra még a
gazdasági, pénzügyi elosztás, ellenőrzés és ezek minőségének javítása.
A másik célkitűzésűnk a missziónak, ezen belül az evangelizációnak
hangsúlyossá emelése mind gyülekezeti, mind összegyházi területen. Egyhá
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zunk népe a közeli múlthoz viszonyított kedvezőbb társadalmi és gazdasági
feltételei között is minden bizonnyal tovább fogy. Feltűnő hiányok a felnőtt
rétegben, a 3 5 - 55 éves sávban mutatkoznak. Szívós, hozzáértő munkával,
a Szent Lélekre támaszkodó reménységgel széles körű missziói szervezésre
és szolgálatra van szükség.
„Egyházunk életének nyomorúságai, a magunk vétkei és mulasztásai ellené
re reménységünk Jézus, akié minden hatalom mennyen és földön, aki a külde
tést adja, s aki övéivel van minden napon a világ végezetéig."
Koczor Miklós

hallásból van..
Az Evangélikus Rádiómisszió szolgálata
Három évtizede, 1963 októberében szólalt meg először magyar nyelven
az evangélium hangja a Trans World Radio monte-carlói adóján keresztül.
A hetente kétszer jelentkező evangéliumi, missziói adások elindítója, első
szerkesztője Terray László lelkész volt Norvégiából. Az adások norvég és
finn hittestvéreink áldozatkészségéből mind a mai napig hallhatóak nem
csak hazánkban, de a környező országok magyar lakta területein is.
De vajon van-e még létjogosultsága napjainkban ennek az adásnak,
amikor az egyházak műsoridőt kaphatnak a hazai közszolgálati médiákban
is? De vajon négy évtizednyi „kényszer elvonókúra” után kell-e attól félni,
hogy „túl sok” lesz az evangéliumi, missziói szolgálatból?!
1992 júliusában vehettem át a műsorok szerkesztését Pósfay György genfi
lelkésztől. Hiszem és remélem, hogy az Evangélikus Rádiómisszió szolgálata
nem pusztába kiáltó szó, amit igazolnak a hallgatói levelek, melyek fele
határon túli testvéreinktől érkezik. Vasárnapi adásaink célja, hogy eljuttas
suk az evangéliumi üzenetet szórványban élő testvéreinkhez éppúgy, mint
idősekhez, betegekhez, mindazokhoz, akik talán csak véletlenül találnak rá
erre a programra. Szombatonként különböző rétegeket célzunk meg. A hó
nap első szombatján missziói szolgálatra szeretnénk minél többeket feléb
reszteni, felkészíteni, mozgósítani. A második és negyedik szombaton fel
nőtt, illetve gyermek hallgatóinkat szeretnénk tanítói sorozatokkal segíteni.
A harmadik szombat pedig a lelki gondozói negyedóra, amikor közérdekű
levelekre, kérdésekre reagálunk. Igyekszünk minden levelet megválaszolni,
esetleges iratmissziói kéréseket is kielégíteni.
A műsorok időpontjáról, tartalmáról hetenként kaphatunk tájékoztatást
az Evangélikus Életből. Levelezési címünk: Evangélikus Rádiómisszió, 2142
Nagytarcsa. Postafiók 19. A viszonthallásra!
Gáncs Péter
szerkesztő
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Külmissziói Egyesület első lépései
Az első lépések esztendeje. Talán így lehetne jellemezni a mögöttünk álló
évet. Ebben persze az is benne van, hogy az első lépések mindig bizonytala
nok és mások segítségére is szorulnak. Hosszú út volt, amíg bekerülhettünk
a hivatalos „egyesületek” közé, hosszabb, mint gondoltuk. Ennél sokkal
gyorsabban sikerült a kapcsolatok felvétele. így lett partneregyesületünk a
Finn Missziói Társaság, a Bajor Missziói Munka, és találtunk testvéri
kapcsolatokra az amerikai Missziói Ligában is. Az első lépéseinkhez tarto
zott az első országos missziói konferenciánk is a Rádiómisszióval együtt. Jó
volt együtt lenni újra Nagytarcsán, ahol azelőtt a Missziói Intézetben is
együtt voltunk néhányan. Jó volt találkozni idős és fiatal testvérekkel, akik
a misszió ügyét hordozzák Isten előtt, jó volt külföldi testvérek beszámolóját
hallgatni és örültünk a körülöttünk élő magyar testvérek beszámolóinak is.
Lassan körvonalazódtak a feladatok, lehetőségek, és így jutottunk el oda
- ez már átvezet az idei évbe - , hogy ha Isten segít egy fiatal testvérünk
Helsinkiben készülhet majd a szolgálatra és belátható időn belül evangélikus
egyházunknak újra misszionáriusa lehet.
Az első tépések nem könnyűek. Ez is hozzátartozik a beszámolóhoz, ha
őszinték akarunk lenni. Nem könnyűek éppen a „hátteret”, a hordozó,
támogató erőt tekintve. Országos Egyházunktól komoly segítséget kaptunk,
s mi magunk is csak egyházon belüli egyesületként képzeljük szolgálatunkat.
De azt hiszem, hogy tagjaink száma még mindig a százas szám alatt van.
Nem mozdulnak a gyülekezetek. Sokszor halljuk az ellenvetést: mit akar
tok, ide kellenek a misszionáriusok, gyülekezeteinkbe, hiszen mi is missziói
helyzetben élünk. Mi ezt nem vitatjuk. Példáját is adtuk annak, hogy egyhá
zunktól erőt nem akarunk elvonni semmiképpen. De ha élő egyház szeret
nénk lenni, ez egyszerűen nem megy missziói felelősség nélkül. Semmikép
pen nem akarjuk a külmissziót a belmisszió rovására, de azt se szeretnénk,
ha valaki a belmisszióra gondolna csak, a külmisszió rovására. Mi úgy
gondoljuk, hogy a missziónak ez a két ága édestestvérek és az ébredés
szülöttei. Ezért imádkozunk egyházunk ébredéséért is, hogy szülessen (bél
és kül-) missziói felelősség egyházunkban. Kérjük, hogy ehhez az imádság
hoz csatlakozzanak gyülekezeteink, és ha úgy érzik, kérdezzenek meg min
ket: mit tehetünk a misszió ügyéért? Azért az ügyért, ami Jézusnak a nagy
ügye, aki azt mondta: „tegyetek tanítvánnyá minden népet. .
Keveházi László

Az Ordass Lajos Baráti Kör
tevékenysége
Az Ordass Lajos Baráti Kör alapszabályát az 1989. március 18. napján
tartott közgyűlés fogadta el és a Fővárosi Bíróság 1989. április elején önálló
jogi személyként vette nyilvántartásba.
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A Kör feladata kettős:
Egyrészt Ordass Lajos szellemi örökségének, mély evangéliumi hitének,
az egyházzal és a magyar nemzettel kapcsolatos iránymutató szolgálatának
ébrentartása, másrészt közegyházi feladata az, hogy
az egyház megújulásáért és belső rendjéért, autonómiájáért, a lelkiismereti
és vallásszabadságért tevékenykedjen.
A Kör kettős célja harmonikusan egybeolvad az evangélium és egyben a
jogrend uralmának megszilárdítása érdekében kifejtett szolgálattal.
Nyilvánvaló, hogy a Kör elsődleges célja nem Ordass Lajos személyének
felmagasztalása, hiszen ezt az ő hitvalló életműve nem igényli, hanem egész
életének bizonyságtevésén keresztül az evangélium ügye melletti kiállásra
indítás, amely a Krisztusért való keresztvállalástól sem riadt vissza.
Ordass szellemi örökségének a szolgálatát többféle síkon és módon kíván
tuk és kívánjuk szolgálni.
Mindjárt első helyen kell rámutatnunk azokra az erőfeszítésekre, amelye
ket rehabilitációja érdekében tettünk, majd életművének ismertetésével kap
csolatos sajtó és televíziós tevékenységünkre, nemkülönben a róla való
különböző alkalmakkor tartott megemlékezésekre, a vele kapcsolatos emlé
kek és dokumentumok gyűjtésére, valamint a budahegyvidéki és kelenföldi
templomokban elhelyezett emléktáblákkal kapcsolatos közreműködésre.
A Baráti Kör a társadalmat sújtó erkölcsi válság felszámolása érdekében
az alapvető kérdésekről neves előadók bevonásával szabadegyetemi előa
dássorozatot évente rendezett. Emellett fórumokat és beszámolókat tartott
a zsinat előtt álló feladatokról és a zsinati munka támogatására az egyházjo
gi alapelvekkel foglalkozó munkát jelentetett meg.
A Keresztyén Igazság negyedévenként megjelenő folyóirattal a korábbi
egyirányú sajtószolgálatot kívánjuk bővíteni. Ma már látjuk, hogy az egyhá
zi események gyors lüktetése mellett a negyedévenkénti megjelenés miatt sok
kérdés aktualitását veszti mire megjelenhet.
Könyvkiadványainkkal - melynek száma most már 17-re emelkedett —,
elsősorban Ordass Lajos eddig magyar nyelven meg nem jelent munkáit és
fordításait és legszükségesebbnek látszó könyveket kívántuk az olvasók
kezébe adni, lehetőleg az önköltséget megközelítő áron oly módon, hogy a
könyvek és cikkek szerzői semmiféle tiszteletdíjban nem részesülnek.
A keresztfa tövében c. meditáció az amerikai kiadás után most már
magyar nyelven is rámutathat a szenvedés igazi értelmére: „Életem értelme
az lett, hogy Érted és Veled szenvedhettem. Úgy lehet: az emberek életem
csődjének és gyalázatának tekintik a rajtam esetteket. Én áldlak Uram, hogy
keresztfád tövébe állítottál. Most már tudom: ezért kellett élnem. S ez
nagyon jó. Ezért vágyódom most is keresztfád tövében Veled beszélni.”
A vádirat c. művével Ordass a koncepciós perek világába vezet az evangéli
um üzenetével. A jó hír a szenvedőknek nemrég megjelentetett kötet Ordass
1956—1958 közti prédikációit tartalmazza. Ugyancsak megjelentettük a
Nem tudok imádkozni c. elmélkedését, valamint Giertz Bo svéd püspök két
könyvének fordítását Házát kősziklára építette és Hitből élünk címmel.
Hiányt pótolt Terray László: Másként nem tehetett c. eredetileg norvégül,
majd németül megjelent Ordass életrajzának a megjelentetése. Ez a munka
őszinteségével, nagy tárgyismeretével hű képet rajzol Ordass Lajosról.
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A Baráti Kör kiadványai között Vajta Vilmos: Hit és élet összecsengése,
Bottá István Dévai Mátyásról írt tanulmánya, Scholz László munkái és
Böröcz Sándor nemrég megjelent munkája Kiáltás a mélyből érdemel figyel
met.
Az 1983-ban Oslóban megalakult Ordass Alapítvánnyal szoros kapcsola
tot tartunk fenn, hisz céljaink közösek: az, hogy Ordass Lajos helytállásán,
példaadó életvitelén keresztül az evangélium fénye sokat szenvedett magyar
evangélikus népünk körében tovább erősödjön.
dr. Boleratzky Loránd

A Magyar Protestáns Közművelődési
Egyesületről
1988. december 22-én, Tőkéczki László meghívására, mintegy harminc fő
első közös megbeszélésén megállapodott abban, hogy létrehozza a Magyar
Protestáns Irodalmi Társaság utódaként azt a világi, autonóm, de ugyanak
kor a protestáns egyházakkal szoros kapcsolatot tartó szervezetet, mely
azután Magyar Protestáns Közművelődési Egyesület néven a Ráday Kollé
gium dísztermében 1989. február 25-én alakult meg.
Az egyesület vállalja az első világháború után újra induló Protestáns
Szemle célkitűzéseit, a mindenkor időszerű és a kortársakhoz szóló tudo
mány, művészet és prófécia hármas egységét.
A szakosztályokban működő egyesület nem az egyházaktól való eltávolo
dás, hanem éppen az egyházakhoz visszavivő út fontos állomása kíván lenni.
Emellett a gyakorlati ökumené jó példáját adja.
Az egyesület elnöke Szentágothai János akadémikus, titkára Albert Gábor
író. Munkájáért az intézőbizottság és a protestáns szellemi élet legjobbjait
magába foglaló választmány felel.
Az alakukló közgyűlésen Albert Gábor szólt arról, hogy az egyesület
nyitott minden felelősen gondolkodó előtt, de nem vállalhat közösséget
azokkal, akik nem tisztelik a személyiséget, akik a türelmetlenség hívei, akik
a szabad vizsgálódás ellen vannak, akik számára a nemzet és a magyarság
sorsa nem jelent elkötelezettséget, akik tagadják a demokrácia eszményeit.
Viszont az egyesület szeretne mindazokkal együttműködni, akik számára a
protestáns történelmi és erkölcsi hagyomány értéket jelent.
Fölvállalja az egyesület a határon túli magyarok sorskérdéseit éppen úgy,
mint azokat a problémákat, melyekkel hazánkban élve szembesülünk.
A szakosztályi alkalmakon kívül kulturális rendezvények, konferenciák
jelzik az egyesület jelenlétét.
A nagy álom, a Protestáns Szemle újra indítása a Magyar Protestáns
Közművelődési Egyesület folyóirataként 1992 januárjában valósággá lett.
A negyedévenként megjelenő folyóirat főszerkesztőjévé Szegedy-Maszák
Mihályt választották. A lap a protestáns kultúrhagyományok élesztésével
szeretne nemzeti művelődésünk szerves részévé válni.
Nagy László
5
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PILLANATKÉPEK
EGYHÁZUNK ÉLETÉBŐL
1992. július —1993. június
A fotóriporterek olyan módszerrel dolgoznak, hogy egy-egy eseményről
számtalan felvételt készítenek, de azután a riporthoz csak néhány jellemző
képet választanak ki. Hiszen ez a jellemző néhány felvétel hűen mutatja az
egész eseményt. Egyházunk elmúlt esztendejének életéről szóló beszámoló is
ilyen módszerrel készült. A rendelkezésünkre álló beszámolókból igyekeztünk
csak a jellemzőeket kiválasztani abban a reményben, hogy a közreadott
,.pillanatfelvételek” hűen tükrözik egyházunk egész életét és szolgálatát.

1992
VASI
EGYHÁZMEGYE
Az Evangélikus Élet júliusi utol
só számában bemutatkozott egész
egyházunk népének a Vasi Egy
házmegye. Hazánknak ezen a föld
rajzilag és etnikailag nagyon válto
zatos területén 25 evangélikus
anyagyülekezet és a hozzájuk tar
tozó számos társgyülekezet, leány
gyülekezet és szórvány él és szol
gál. 12 aktív korú lelkész, két
nyugdíjas lelkész, négy segédlel
kész és egy diakónuslelkész végzi
az evangélium hirdetésének szol
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gálatát. Az egész számot betöltő
színes beszámolókból hű képet al
kothatunk a megye területén élő
evangélikusok örömeiről és gond
jairól.

TEOLÓGIAI
AKADÉMIA
Július hónap folyamán tovább
tanulni és a teológia tudományá
ban elmélyülni vágyó lelkészek
vették birtokukba Teológiai Aka
démiánk épületét. Ekkor került sor
ugyanis az Akadémia szervezésé
ben az első „posztgraduális to
vábbképző tanfolyam ira. Az elő

adásokat és a szemináriumok ve
zetését hazai és külföldi teológiai
tanárok látták el teológiai szakok
szerint. A résztvevők száma külön
böző volt. Volt olyan szak, ame
lyen csak öten-hatan, de volt olyan
is, amelyen húsz-huszonöten vet
tek részt hazánk protestáns egyhá
zainak lelkészei közül. Lelkészkép
ző intézetünknek ez a próbálkozá
sa nem csak a tudományos után
pótlást szeretné előmozdítani, ha
nem a színvonalasabb gyülekezeti
lelkészi szolgálatot is.

NAGYTARCSA
A nagy tárcsái gyülekezet „Jubi
late” énekkara és a péceli gyüleke
zet kamarakórusa Bálint József ve
zetésével 50 fős csoporttal a werthi,
isselburgi és schwertei gyülekeze
tekben szolgált zenés istentisztele
teken és egyházzenei áhítatokon.
A helyi német sajtó igen pozitívan
értékelte a fiatalok szolgálatát,
akik 10 napos útjuk során kirán
dulást tettek Hollandiába is.

BUDAPEST
A Magyarok Világszövetsége
augusztus 19 —21. között Buda
pesten tartotta III. Világkongreszszusát. A kongresszus előestéjén a
Deák téri templomban megnyitó
istentisztelet volt, amelyen dr.
Harmati Béla és Szebik Imre püs
pökök liturgikus szolgálatának ke
retében az igehirdetés szolgálatát
Gémes István stuttgarti magyar
evangélikus lelkész, valamint Pátkai Róbert londoni magyar evan
gélikus püspök végezték. Az isten
tiszteleten a fóti Kántorképző In
tézet énekkara szolgált ifj. Hafenscher Károly vezetésével.

OROSZLÁNY
A gyülekezet énekkara augusz
tus 12—13. között Németország
ban tartott hangversenykörutat.
Esslingenben és környékén, vala
mint Alspirbachban és környékén
tizenegy hangversenyt adtak.
A plochingeni fúvós zenekar októ
ber végén volt a gyülekezet vendé
ge.

KISKŐRÖS

PILIS

A gyülekezet szeretetotthon épí
tésébe kezdett, de addig is, amíg ez
az intézmény elkezdheti áldásos
szolgálatát, megszervezte magára
maradt tagjainak segítését és gon
dozását. A gyülekezet áldozatkész
sége és a Népjóléti Minisztérium
adományának segítségével három
főállású nővért állítottak szolgá
latba, akik a lelkészek irányításá
val egy erre a célra vásárolt gépko
csi segítségével látogatják és gon
dozzák a segítségre szoruló időse
ket. Elsősorban a tanyák lakói kö
zött végzik szolgálatukat, ahová a
városi önkormányzat munkásai
nem jutnak el.

A gyülekezet felújította és egy
regiszterrel bővítette 200 éves or
gonáját. Az orgona 200 éves jubile
umát hangversenysorozattal ünne
pelte meg a gyülekezet. A felújított
orgonát első alkalommal Jürgen
Hang, a herfordi egyházzenei főis
kola professzora szólaltatta meg,
aki - saját szavai szerint - annyi
ra beleszeretett az orgonába, hogy
felújítását maga végezte el. Kísére
tében volt egy fúvós zenekar is.
A következő kiemelkedő esemény
Trajtler Gábor orgonaművész or
gonaestje volt. Emlékezetes volt
Haluszka Klára tanárnő orgona
estje is. Az ünnepi sorozatot a gyü
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lekezet megújult énekkarának
hangversenye zárta Jansik Ildikó
helyi kántor vezetésével.

KŐVÁGÓŐRS
Gyülekezeti napra sereglettek
össze a kővágóőrsi műemlék temp
lomba a környék és a távolabbi
vidékek evangélikusai július utolsó
vasárnapján. Az istentisztelet szol
gálatát Szebik Imre püspök végez
te. Dr. Kosáry Domokos történész,
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a Magyar Tudományos Akadémia
elnöke „Művelődésünk: múlt jelen - jövő” címen, dr. Frenkl
Róbert orvosprofesszor, Országos
Egyházunk felügyelője pedig „Pro
testáns szellemiségünk napjaink
ban” címen tartott előadást.
A résztvevők száma, valamint Is
ten igéje és egyházunknak a műve
lődés területén végzendő szolgála
ta iránti nagy érdeklődése a gyüle
kezeti napot egész egyházunkat
érintő egyházi nappá emelte.

HŰVÖSVÖLGY
A „Sarepta” Budai Szeretetott
hon Ördögárok úti főépületét bő
vítették és korszerűsítették. Erre
elsősorban azért volt szükség,
hogy pótolják a piliscsabai szeretet
otthonban kényszerűségből meg
szüntetett 65 férőhelyet. A gyö
nyörűen elkészült épület ünnepé
lyes felavatása augusztus 23-án ün
nepi istentisztelet keretében volt.
Az igehirdetés szolgálatát Szebik
Imre püspök végezte. Csizmazia
Sándor igazgatólelkész az építke
zés történetéről számolt be. Az ün
nepélyen a hazai egyházi vendégek
mellett jelen volt az Osztrák Evan
gélikus Egyház diakóniai szolgála
tának, a berlini St. Elisabeth Stif
tung, valamint a németországi
neinstetti szeretetotthon küldötte.
Az ünnepély alkalmával vette tel a
Budai Szeretetotthon a „Sarepta”
nevet, amely nem csak arra figyel

meztet, hogy a szeretetszolgálat
korsójából Isten kegyelméből soha
nem fogy ki az olaj, hanem arra is,
hogy a diakónia az egyház hármas
szolgálatát: a prófétai, a prédiká
tori és a pásztori szolgálatot végzi.

V
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MEZŐHEGYES

TANÉVNYITÓK

A gyülekezet az elmúlt időszak
ban elveszítette lelkészlakását.
Egyházi és önkormányzati segít
séggel a gyülekezet kialakított egy
három szoba összkomfortos lel
készlakást és a templomi részt gyü
lekezeti teremmel bővítette. Az új
létesítményeket hálaadó istentisz
telet keretében dr. Harmati Béla
püspök adta át rendeltetésének au
gusztus 29-én.

Augusztus utolsó két napján hat
evangélikus gimnázium tartott ün
nepélyes tanévnyitót. A nyíregy
házi Evangélikus Kossuth Lajos
Gimnázium tanévnyitóján az ige
hirdetést Szebik Imre püspök, az
ünnepélyes megnyitót Andrásfalvy
Bertalan művelődési és oktatásü
gyi miniszter, az Orosházi Evangé
likus Gimnázium tanévnyitóján az
igehirdetést Pintér János esperes, a
Budapesti Deák téri Evangélikus
Gimnázium tanévnyitóján az ige
hirdetést dr. Harmati Béla püspök,
a Budapesti Evangélikus (Fasori)
Gimnázium tanévnyitóján az ige
hirdetést Tóth Szállás Mihály lel
kész, a Bonyhádi Evangélikus
Gimnázium tanévnyitóján az ige
hirdetést dr. Harmati Béla püspök,
a Soproni Evangélikus Berzsenyi
Dániel Gimnázium (Líceum) tan
évnyitóján az igehirdetést Weltler
Sándor lelkész tartotta.

TÓTKOMLÓS
Az egyházi ingatlanok rendezé
sének eredményeként kétévi előké
szület után evangélikus egyházi
óvoda kezdte meg működését. Az
óvodában három csoport van, va
lamennyi szlovák anyanyelvi okta
tással. A 70 gyermeket befogadó
intézmény felavatása, valamint a
tantestület beiktatása augusztus
29-én volt dr. Harmati Béla püs
pök szolgálatával.

A tótkomlósi szlovák evangélikus óvoda
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BAJOR EGYHÁZI
KÜLDÖTTSÉG
Augusztus 31. és szeptember 2.
között dr. Dieter Haack zsinati el
nök vezetésével a Bajor Evangéli
kus Egyház küldöttsége látogatta
meg egyházunkat. Egyházunk ve
zetőségével tárgyalásokat folytat
tak egyházunk és a bajor egyház
közötti testvéregyházi szerződés
előkészítése ügyében. A küldöttség
meglátogatta Szekszárd, Bonyhád
és Majos gyülekezeteit, a Bonyhá
di Petőfi Sándor Evangélikus Gim
náziumot, a budai Sarepta Szerete
totthont, a piliscsabai Béthel Ott
hont, a Budapesti Fasori Gimná
ziumot és a Teológiai Akadémiát.

GYŐR
Különös, régóta várt esemény
tette igazán ünneppé augusztus
utolsó vasárnapját a győri gyüle
kezetben. Ezen a napon - majd
fél évszázados szünetelés után —

újra megkezdte működését a győri
evangélikus iskola. Egyidejűleg
tartotta tanévnyitóját a kétcsopor
tosra bővült Evangélikus Óvoda
is. Az ünnepi igehirdetést Bárány
Gyula esperes tartotta, az ősi isko
la történetét Ittzés Gábor igazgató
lelkész ismertette, a most induló
iskola, mint szellemi műhely jelen
tőségét pedig Jancsó Kálmánná, az
iskola igazgatója méltatta.

NAGYTARCSA
Hármas esemény tette örvende
tessé szeptember első vasárnapját
a nagy tárcsái
gyülekezetben.
A gyülekezet az önkormányzattól
kapott épületben evangélikus óvo
da működését indította el, Tagai
Judit személyében új gyülekezeti
munkatársat iktatott be és a tanév
nyitó istentiszteleten Isten igéjével
indította útnak az új tanévre az
önkormányzati iskolában tanuló
evangélikus gyermekeket. Az ün
nepi istentisztelet szolgálatát dr.

A nagytarcsai Szivárvány óvoda
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Harmati Béla püspök végezte. Az
új óvoda a „Szivárvány” nevet
kapta, emlékeztetve arra, hogy Jé
zus a fény, mi pedig a színei va
gyunk.

TÁLLYA
Ünnepi sorozat kezdődött el a
Tállyai Leánygyülekezet szépen
felújított templomában. A szom
szédos Monokon született, és a
tállyai evangélikus templomban
megkeresztelt Kossuth Lajosra
emlékeztek születésének 190. és
halálának 100. éves évfordulóján.
Az ünnepi istentiszteleten az ige
hirdetés szolgálatát Szebik Imre
püspök végezte. Az ünnepi köz
gyűlésen dr. Fabiny Tibor profeszszor „Az evangélikus Kossuth”,

dr. Jeszenszky Géza külügyminisz
ter pedig „A politikus Kossuth”
címen tartott előadást. Az ünnepé
lyen részt vett és köszöntést mon
dott dr. Mészáros István miskolci
református, Kovács Endre miskolci
római katolikus és dr. Keresztes
Szilárd nyíregyházi görög katoli
kus püspök, valamint Kupa M i
hály pénzügyminiszter, aki a régió
országgyűlési képviselője.

BUDAPEST
Szeptember 25-én ülésezett első
ízben Országos Egyházunk újon
nan megválasztott presbitériuma.
Az ülésen dr. Frenkl Róbert orszá
gos felügyelő és dr. Harmati Béla
püspök beszámolt egyházunk jelen
helyzetéről és vázolta az előttünk

A tállyai Kossuth-ünnepség gyülekezete
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álló feladatokat. A beszámolókat
követő megbeszélés után a presbi
térium nyilatkozatot fogadott el,
amelyben hálát adott Istennek,
hogy az elmúlt évtizedek egyháza
kat ellenőrző és korlátozó korsza
ka után egyházunk szabadon élhet
és tevékenykedhet. Utalt a nyilat
kozat arra a sajnálatos jelenségre,
hogy elszaporodott a tiszteletlen
ség a másik emberrel szemben, és
hogy gyűlölködés, erőszak, nemze
ti és vallási alapon történő kire
kesztés kíséri életünket. Egyhá
zunk — folytatta a nyilatkozat —
a jézusi felebaráti szeretet, békes
ség és megbocsátás, az erőszakmentes humanizmus építésén kí
ván munkálkodni és síkra száll a
teremtett élet védelmében a maga
eszközeivel.

templomában tartotta. Dr. Reuss
András dékán 25 új teológiai hall
gatót, valamint 4 hittanári hallga
tót vett fel az első évfolyamra.
A tanévnyitó ünnepi ülés kereté
ben avatta a teológia tanári kara a
teológia doktorává Szabó Lajos
zuglói lelkészt, az Akadémia ad
junktusát. Ugyancsak az ünnepé
lyen adták át a Művelődési és Kö
zoktatásügyi Miniszter Pedagógus
Szolgálati Emlékérmét dr. Prőhle
Károly ny. professzornak, vala
mint a Magyar Felsőoktatási Em
lékplakettet dr. Cserháti Sándor
professzornak. A kitüntetetteket, a
teológia új doktorát, valamint az
Akadémia új hallgatóit dr. Harma
ti Béla püspök köszöntötte.

TEOLÓGIAI
AKADÉMIA

A Békéscsabához tartozó leány
gyülekezetben szeptember 20-án
dr. Harmati Béla püspök felszen
telte a mintegy 7 millió forint költ
séggel épült új templomot, vala
mint a templom tornyában elhe-

Egyházunk lelkészképző intéze
te szeptember 26-án tanévnyitó
ünnepélyét a zuglói gyülekezet

TELEKGERENDÁS
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lyezett harangot. A felemelő ün
nepségen a helyi gyülekezeten kí
vül számos vendég volt jelen egy
házunkból, a testvéregyházakból,
valamint az önkormányzat és álla
mi hatóságok részéről. A telekgerendási gyülekezet nagy örömmel

vette használatba gyönyörűen
megépített templomát. Örömét
csak fokozta még az a tény, hogy
a felszentelés alkalmából a gyü
lekezetből 37 gyermeket keresz
telt meg az egyházkerület püs
pöke.

NÓGRÁDI
EGYHÁZMEGYE

használatba kicsiny templomát.
Mindhárom alkalmon részt vett és
igehirdetéssel szolgált Szebik Imre,
az egyházkerület püspöke.

Szeptember második felében ün
nepi események voltak a Nógrádi
Egyházmegyében. A huszonegy
anya-, húsz leány- és közel száz
szórványgyülekezetből álló egy
házmegye lelkészei munkaévkezdő
Lelkészi Munkaközösségi ülésüket
a bánki gyülekezetben tartották.
A felsöpetényi gyülekezetben Zó
lyomi Mátyás személyében új lel
készt iktattak be hivatalába.
A Szügyhöz tartozó mohorai kis
leánygyülekezet felújította és ün
nepi istentisztelet keretében vette
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SOPRON
Egyházunk diakóniai szolgála
tának munkásai szokásos őszi
konferenciájukat a Győri Evangé
likus Gyülekezet soproni vendég
házában tartották. A konferencián
egyházunk szeretetintézményeinek
vezetői és az egyházmegyei diakó
niai előadók mellett a Fébé Evan
gélikus Diakonissza Egyesület és a
győri diakonisszamunka küldöttei

is részt vettek. A konferencián el
hangzott beszámolók örömmel ad
ták hírül egyházunk diakóniai
munkájának bővülését. A diakó
niai szolgálat problémáinak testvé
ri megvitatása mindig nagy segítsé
get jelent szeretetintézményeink
munkásainak.

kapott fatemplom 1946-tól végezte
szolgálatát. A harmadik az 1972ben épült és felszentelt mai temp
lom, amelynek jubileumi örömün
nepén meglátogatta a gyülekezetét
és igehirdetéssel szolgált dr. Har
mati Béla püspök.

VECSÉS

Október 23-án a temetőben és a
római katolikus templomban öku
menikus istentiszteleten emlékez
tek meg az 1956-os forradalomról
és az áldozatul esett szabadsághar
cosokról.

Október 4-én ünnepelte a vecsési gyülekezet temploma felszentelé
sének
húszéves
évfordulóját.
A gyülekezetnek két emberöltő
alatt három temploma volt. Az el
ső templom 1932-ben épült, ame
lyet a második világháború végén
a visszavonuló német csapatok fel
robbantottak. A második temp
lom, az Egyházak Világtanácsától

ÓZD

BUDAPEST
Október 24-én a Magyarországi
Egyházak Ökumenikus Tanácsa
(MEÖT) rendezésében a Ráday

Ünnepi istentisztelet a vecsési templomban
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A Romániai Magyar Evangélikus Zsinatpresbiteri Egyház új püspökét Mózes
Árpádot a kolozsvári evangélikus templomban iktatták be
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kollégiumban fórum-megbeszélés
volt a misszióról és az ökumené
kérdéseiről. A fórumon két előa
dás hangzott el. Dr. Pásztor János
református professzor „Misszió és
ökumené”, dr. Reuss András evan
gélikus professzor pedig „Ökumenicitás és konfesszionalizmus”
címmel tartott előadást. A témá
hoz korreferátummal szolgáltak:
dr. Bálint Zoltán evangélikus miszszionárius, Győri Kornél baptista
lelkész, főtitkár dr. Bölcskei Gusz
táv református és dr. Brückner
Ákos Előd római katolikus pro
fesszor.

BUDAPEST
Október 8 —9-én a Romániai
Magyar Evangélikus Zsinatpresbi

teri Egyház küldöttsége látogatta
meg egyházunkat Mózes Árpád
püspök és dr. Podhradszky László
egyetemes felügyelő vezetésével.
Egyházunk részéről a vendégeket
fogadó partnerek dr. Harmati Béla
és Szebik Imre püspök, dr. Frenkl
Róbert országos felügyelő, dr. Só
lyom Jenő egyházkerületi felügye
lő, valamint az Országos Egyház
osztályvezetői és a Teológiai Aka
démia küldöttei voltak. A megbe
szélésen részt vett dr. Görög Tibor,
az LVSZ Európa-titkára is.

PILIS
A gyülekezet súlyt helyez a test
vérgyülekezeti kapcsolatok létesí
tésére és ápolására. Pilisnek három
testvérgyülekezete van: a finnor-

Romániai magyar evangélikus küldöttség tárgyai Budapesten
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szági kontiolahti, a németországi
herfordi és az erdélyi tatrangi gyü
lekezet. Ebben az esztendőben az
erdélyi gyülekezettel való kapcso
lat ápolásán volt a hangsúly. Nagy
létszámú küldöttség járt Tatrang
ról Pilisen, akikkel együtt ünnepel
ték március 15-ét. Herfordból is
jártak Pilisen, a pilisiek pedig fin
nországi testvérgyülekezetüket lá
togatták meg egy nagy nyári gyüle
kezeti házuk felavatása alkalmá
ból.

BUDAPEST

A hagyományos protestáns re
formációi emlékünnepélyt ebben
az esztendőben a Kálvin téri refor
mátus templomban rendezték
meg. Az igehirdetés szolgálatát dr.
Hecker Frigyes metodista szupe
rintendens végezte, Szebik Imre
evangélikus püspök „A reformáció
aktualitása” címen tartott előa
dást. Szolgáltak még dr. Kenéz Fe
renc református lelkész, dr. Viczián
János baptista lelkész, a MEÖT
alelnöke, valamint dr. Hegedűs
Lóránt református püspök.

SOPRON
A soproni gyülekezet a reformá
ció 475. évfordulója alkalmából a
burgenlandi evangélikusok bevo
násával reformációi emlékünne
pélyt rendezett. Az ünnepélyen dr.
Gustav Reingabner burgenlandi
evangélikus szuperintendans, dr.
Márkus Mihály református püs
pök és Szebik Imre evangélikus
püspök szolgált. A kórushangver
senyen közreműködött a Zeneba
rátok Szombathelyi Kórusegyesü
lete Horváth Imre karnagy vezeté
sével.

BUDAPEST
Október 31-én töltötte be 80.
életévét dr. Szentágothai János
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akadémikus, orvosprofesszor. Kö
szöntése november 14-én volt a
Magyar Tudományos Akadémián.
Egyházunk vezetősége táviratban
köszöntötte a tudós orvosprofeszszort.

SZEDERKÉNY
Közös templomot építettek re
formátus testvéreikkel a szederké
nyi evangélikusok. A templom fel
szentelése október 24-én volt dr.
Harmati Béla evangélikus és dr.
Hegedűs Lóránt református püs
pök szolgálatával.

EVANGÉLIKUS
TEMPLOMOK
„Evangélikus templomok Ma
gyarországon” címmel díszes al
bumjelent meg Hegyi és Társa kia
dásában. A kiadvány szerkesztői
— akik között van dr. Foltin Brúnó
péteri evangélikus lelkész - 75
evangélikus templomot választot
tak ki és mutattak be a templo
mokra vonatkozó teológiai és mű
vészettörténeti magyarázatok kísé
retében.

BUDAPEST
A Móra Ferenc Ifjúsági Könyv
kiadó gondozásában jelent meg
Albert Greiner francia evangélikus
püspök „Luther Márton, az igaz
ság megszállottja” című könyve.
Az ízléses rajzokkal gazdagon il
lusztrált ifjúságnak szóló könyvet
Karcsics Magda fordította és dr.
Fabinyi Tibor professzor lektorál
ta.

KECSKEMÉT
December 1-jén, a gyülekezet
megalakulásának 200 éves, az Ybl
Miklós által tervezett templom

elfogadott, a Bajor Evangélikus
Egyházzal kötött testvéregyházi
szerződést és megválasztotta a kü
lönböző egyházi munkaágak bi
zottságainak tagjait.

BUDAVÁR
Ádvent első hétfőjén esti evangélizációs összejövetelre hívta meg
a budavári gyülekezet a Budapes
ten szolgáló lelkészeket és feleségü
ket. A népes gyülekezetben az
evangélizációs igehirdetést Bolla
Árpád pesti esperes tartotta. Az
istentisztelet utáni testvéri együttlét jó alkalmat nyújtott a budapesti
lelkészek testvéri közösségének
építésére és elmélyítésére.

MEGÚJÍTOTT KÉT
TEMPLOM
SOMOGYBÁN
alapkőletételének 130. évforduló
jára emlékezett a kecskeméti gyü
lekezet. Ebből az alkalomból Év
könyvet adtak ki a kecskemétiek,
amelyben gyülekezetük múltját és
templomuk születésének történetét
írták meg. Az ünnepi istentisztelet
igehirdetési szolgálatát dr. Harma
ti Béla püspök végezte.

BUDAPEST
November második felében és
december elején került sor a két
egyházkerület és az Országos Egy
ház közgyűlésére, amelyeket az ér
vényben lévő egyházi törvények
szerint háromévenként kell meg
tartani. Az egyházkerületi közgyű
léseken az egyházkerületek püspö
kei jelentést terjesztettek elő az
egyházkerületben folyó munka el
múlt három esztendejéről, az or
szágos közgyűlés pedig jóváhagyta
az Országos Presbitérium által már

Talán még sohasem tataroztak
annyi templomot egyházunkban,
mint az elmúlt egy-két esztendő
ben. Két megújított templom ün
nepélyes átadására hívták dr. Har
mati Béla püspököt december 15re Somogyba. Az egyik egy kis falu
kicsiny gyülekezetének temploma
Somogyszobon, a másik egy város
szintén kis gyülekezetének templo
ma Nagyatádon. Bár mind a két
gyülekezet kicsiny, de mind a két
gyülekezetben nagy volt az öröm,
hogy az egyház Urától kaptak erőt
Isten házának megújítására.

SZEKSZÁRD
A Tolna-Baranyai Egyházme
gye gyülekezetei új egyházmegyei
elnökséget választottak. Esperessé
ifj. Hafenscher Károly szekszárdi
lelkészt, egyházmegyei felügyelővé
pedig Andorka Árpád szekszárdi
presbitert választották meg. Az új
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elnökség beiktatása december 12én volt dr. Harmati Béla püspök és
Lackner Aladár leköszönő esperes
szolgálatával.

BÉKÉSCSABA
Teológiai Akadémiánk Tanári
Kara az egyházi néprajz és a gyüle
kezettörténet területén végzett kie
melkedő munkásságának elismeré
seképpen az Akadémia tiszteletbeli
doktori címével tüntette ki id. Dedinszky Gyula ny. békéscsabai lel
készt. A tiszteletbeli doktorrá ava
tást az Akadémia Tanári Kara a
békéscsabai gyülekezeti teremben
ünnepi ülésen végezte el november
7-én. A kitüntetett munkásságát
dr. Fabinyi Tibor professzor mél
tatta, a tiszteletbeli doktori okleve
let pedig dr. Reuss András dékán
nyújtotta át. A meleg családias ün
nepségen számosán köszöntötték
egyházunk új tiszteletbeli dokto
rát.

BUDAPEST
A Magyar Ökumenikus Szere
tetszolgálat a kiterjedt és egyre bő
vülő menekültszolgálat jó ellátása
érdekében Budapesten új központi
épületet kapott. A központ ünne
pélyes megnyitására december 17én került sor. Az ünnepélyes meg
nyitón az Ökumenikus Tanács ta
gegyházainak vezetőin kívül dr.
Szentgyörgyvölgyi Péter államtit
kár, dr. Kari Heinz Neukamm, a
német protestáns szeretetszolgálat
elnöke, valamint Lehel László, a
Magyar Ökumenikus Szeretetszol
gálat vezetője vett részt. Az új köz
pontban szociális konyhát üzemel
tetnek és szociális tanácsadással,
valamint munkaközvetítéssel segí
tenek az arra rászoruló menekülte
ken.

OROSZLÁNY
December elején a gyülekezet a
helybeli zeneiskolával közös kará

ld. Dedinszky Gyula tiszteletbeli doktorrá avatása
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csonyi hangversenyt rendezett.
December 17-én pedig a gyüleke
zet ének- és zenekara Sulyok Imre
karácsonyi énekfeldolgozásait ad
ta elő.

LAJOSKOMÁROM
Két évig tartó áldozatos és lelkes
munkával a gyülekezet felépítette
új gyülekezeti házát, amely lelkész
lakást, gyülekezeti termet és hiva
talos helyiségeket foglal magában.
Ugyancsak elkészült az egyházi
épületek kárpótlása eredménye

9

képpen kapott épület 30 személyt
befogadó szeretetotthonná való
átalakítása. Mindkét épületet de
cember 17-én vette használatba a
gyülekezet. Az avató ünnepi alkal
mon részt vett a Német Protestáns
Szeretetszolgálat elnöke, a Bajor
Evangélikus Egyház diakóniai lel
késze, Országos Egyházunk felü
gyelője, valamint egyházunk dia
kóniai szolgálatának és gyülekeze
teinek számos képviselője, vala
mint házigazdaként Lábossá Lajos
esperes és Decmann Tibor lelkész.
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1993
CSIKVÁND

CARACAS

A 2. magyar hadsereg 1943. ja
nuár 12-i doni katasztrófájának 50
éves évfordulóján a gyülekezet em
lékistentiszteletet tartott. A népes
gyülekezetnek Asbóthné Pécsinger
Éva lelkész hirdette Isten igéjét Jé
zus mondása alapján: Nincsen
senkiben nagyobb szeretet annál,
mintha valaki életét adja barátai
ért. Az istentisztelet után a hősi
emlékműnél Bancsó Zoltán polgármester mondott emlékbeszédet,
majd elhelyezték a kegyelet és az
emlékezés virágait.

A dél-amerikai Caracas magyar
gyülekezetének ez év februárjától
újra magyar lelkésze van dr. Bod
rog Miklós személyében, aki caracasi szolgálatának örömeiről és
gondjairól színes cikkben számolt
be az Evangélikus Életben.
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BUDAPEST
Az ökumenikus imahét megnyi
tó istentiszteletét minden eszten
dőben más felekezet templomában
tartják. Ebben az esztendőben az
újpesti baptista gyülekezet templo-

mában került sor erre az alkalom
ra január 17-én. Az istentiszteleten
dr. Paskai László bíboros, prímás,
esztergomi érsek és dr. Harmati
Béla evangélikus püspök, az Egy
házak Ökumenikus Tanácsának
elnöke hirdette Isten igéjét.
A megnyitó istentisztelet szolgála
tában részt vett még dr. Hecker
Frigyes metodista szuperinten
dens, Szebik Imre evangélikus és
dr. Hegedűs Lóránt református
püspök, valamint Berki Beríz ma
gyar ortodox esperes-adminisztrá
tor.

ESZTERGOM
Az ökumenikus imahét alkal
mából január 20-án az esztergomi
bazilikában volt ökumenikus is
tentisztelet, amelynek igehirdetői
szolgálatát dr. Harmati Béla evan
gélikus püspök, a MEÖT elnöke
végezte. Ismeretes, hogy II. János

6*

Pál pápa magyarországi látogatá
sa alkalmából megkoszorúzta a
Magyar Gályarabok Emlékművét
Debrecenben. Január 20-án a Ma
gyarországi Egyházak Ökumeni
kus Tanácsa tagegyházainak kül-

83

döttei látogattak el Esztergomba
és elhelyezték a kegyelet koszorú
ját a kassai vértanúk szobránál.
E vértanúk közül kettőt Bethlen
Gábor felvidéki hadjárata idején
1619. szeptember 7-én lefejeztek, a
harmadik pedig hosszú szenvedés
után halt meg. Ezt az istentisztele
tet és koszorúzást a református,
evangélikus, baptista, metodista és
ortodox egyházakon kívül az Öku
menikus Baráti Társaság, a Már
ton Áron Társaság és a Magyar
Protestáns Közművelődési Egye
sület is kezdeményezte.

ASZÓD
A Pest megyei Egyházmegye,
amely egyházunk egyik legna
gyobb egyházmegyéje — 24 lel
kész, 2 segédlelkész, 1 nyugdíjas
lelkész és 1 gyülekezeti munkatárs
szolgál gyülekezeteiben - a Ke\e-

házi László lemondása által meg
üresedett esperesi tisztségre Detre
János aszódi lelkészt választotta
meg. Az új esperes ünnepélyes be
iktatása január 23-án volt Aszó
don dr. Harmati Béla püspök, Keveházi László leköszönő esperes és
Baranyai Tamás espereshelyettes
szolgálatával. Az új esperest az
egyházmegye gyülekezeteiből jött
hívek és számos vendégből álló
gyülekezet imádsága indította el az
esperesi szolgálat útjára.

BUDAPEST
A nagy átalakulás sok újat hoz
magával egyházi szolgálatunk te
rületén is. Áz Európában állomá
sozó amerikai csapatok főparancs
nokságának
kezdeményezésére
február első napjaiban Budapesten
olyan lelkészek tanácskoztak, akik
szolgálataikat katonák között

Detre János esperes székfoglalóját tartja
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folytatják. A konferencián 25 or
szágból 76 lelkész vett részt. Ma
gyar részről dr. Aranyos Zoltán re
formátus lelkész, a HM főtanácso
sa volt a konferencia vezetője.
A konferencia zártkörű volt, de a
konferencia tagjai az egyik este ta
lálkoztak a magyarországi egyhá
zak vezetőivel és megbeszélték a
katonák lelkigondozásának prob
lémáit.

TEOLÓGIAI
AKADÉMIA
Meleg hangulatú házi ünnepsé
gen köszöntötték a Teológiai Aka
démia hallgatói és tanárai születés
napja alkalmából a 70 éves dr. Selmeczi János ny. professzort, aki
két évtizeden át volt a Teológus
Otthon igazgatója és mint címzetes
teológiai tanár, nyugalomba vonu
lása után most is oktatja a klasszi
kus nyelvek ismeretére a teológu
sokat. A tanári kar nevében dr.
Reuss András dékán, az ifjúság ne
vében Sefcsik Zoltán szenior kö
szöntötte a jubilánst és kívánt jó
egészséget és további erőt munká
jához.

NŐI IMANAP
Mint minden esztendőben, ez
évben is bekapcsolódtak gyüleke
zeteink a március 5-i ökumenikus
női imanap szolgálatába. Az ima
nap előkészítéséről és több esemé
nyéről színes ripprtban számolt be
az Evangélikus Életben Keveháziné Czégényi Klára pilisi lelkész.

BUDAPEST
Egyházunk törvényalkotó zsi
nata az elmúlt esztendőben is szor
galmasan végezte törvényalkotó
munkáját. A február 2 0 - 21-én
tartott nyolcadik ülésszakán meg

szövegezte a Magyarországi Evan
gélikus Egyház közoktatási intéz
ményeiről és a hitoktatásról, vala
mint az egyházközségről szóló tör
vényt.

NAGYKANIZSA
Március 21-én, Laetare vasár
napján a délelőtti istentiszteleten
dr. Peter Schellenberg, a Luther
Márton Szövetség főtitkára hir
dette Isten igéjét. Délután pedig
vetítettképes előadást tartott a volt
Szovjetunió területén élő evangéli
kusok életéről, különös tekintettel
a „Volga-németek” sorsának ala
kulására.

SOLTVADKERT
Közel 200 presbiter jött el a
Bács-Kiskun Egyházmegye gyüle
kezeteiből Soltvadkertre, hogy hi
tében erősödjön és presbiteri szol
gálatára jobban
felkészüljön.
A reggeli áhítatot Nagy Veronika
csengődi lelkész tartotta. Káposzta
Lajos esperes előadásában a szek
taveszélyre hívta fel a presbiterek
figyelmét, Szabó Vilmos kiskőrösi
lelkész pedig hitvallási iratainkról
és hitünk megvallásáról szólt a
presbiterekhez. Az előadásokhoz
mintegy 50 hozzászólás hangzott
el. Ez is ékes bizonyítéka annak,
hogy igen nagy szükség van a pres
biterek számára ilyen csendesnapi
összejövetelekre.

FÓT
Március utolsó szombatján tar
tották a téli 5 hónapos tanfolyam
záróvizsgáját a fóti Kántorképző
Intézetben. A vizsgabizottság el
nöke Sulyok Imre orgonamüvész
volt, tagjai pedig: ifj. Hafenseher
Károly esperes, Trajtler Gábor egy
házzenei igazgató, Zászkaliczky
Tamás orgonaművész, Bencze Gá
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bor énektanár és Tóth-Szöllős M i
hály sajtólelkész voltak. A vizsgán
egy hallgató segédkántori, öt hall
gató pedig kántori bizonyítványt
kapott. Az orgonajátékból hatan
érték el a kántori oklevél szintjét,
de a kántori oklevél elnyeréséhez
az új vizsgarend szerint még zene
elméletből és karvezetésből kell
vizsgát tenniök.

SOMOGY-ZALA
A nagyhéten a teológiai hallga
tók egy csoportja Zászkaliczky Pál
otthonigazgató vezetésével a somogy-zalai gyülekezeteket látogat
ta meg, hogy megelevenítse Jézus
szenvedésének történetét. Kapernaum idős, eseményre éhes lakói
tól kezdve a modern vonalú siófo
ki templom hallgatóságáig 17 al
kalommal szolgáltak a somogyzalai nagy városok és kis falvak
templomaiban. A passió történetét
úgy állították össze, hogy az előa
dások maguk is keresik a passió
értelmét. Reméljük, sikerült megtalálniok és a gyülekezeteknek
átadniok.

GYŐR
Április 3-án tartották első orszá
gos találkozójukat az evangélikus
pedagógusok a Magyarországi
Luther Szövetség pedagógus tago
zatának felhívására a győri regio
nális szervezet rendezésében. Száz
nál több óvónő, általános és
középiskolai tanár, főiskolai és
egyetemi oktató jött össze a győri
Öregtemplomban. A bevezető áhí
tat szolgálatát Lackner Pál lelkész
végezte. A bevezető előadásban dr.
Lampért Gyula, a Soproni Berzse
nyi Evangélikus Gimnázium (Líce
um) igazgatója az evangélikusság
és a nevelésoktatás összefüggéseit
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boncolgatta a Szentírás és Luther
írásai alapján. Ehhez csatlakozott
dr. Sólyom Jenő akadémikus, a
Déli Egyházkerület felügyelőjének
korreferátuma. Ezután Schulek
Mátyás, a Budapest-Deák téri
Evangélikus Gimnázium igazgató
ja és Lackner Pál lelkész szólt a
Luther Szövetség szerepéről. Cso
portos megbeszélés után fórumbe
szélgetés volt, amelyen a feltett
kérdésekre reflektáltak az előadók
és dr. Reuss András, a Teológiai
Akadémia dékánja. Az összejöve
telt Lacknerné Puskás Sára segéd
lelkész, óvodai és iskolai hitoktató
áhítata fejezte be.

KISPEST
A Magyarországi Egyházak
Ökumenikus Tanácsának Teoló
giai és Keresztyén Egység Bizott
sága április 23-án a kispesti baptis
ta imaházban fórumot rendezett,
amelyen az egyházak 1945 utáni
evangélizációs szolgálatát értékel
te.

GYÉKÉNYES
Örömünnepe volt május 16-án a
gyékényesi gyülekezetnek. A gyü
lekezet öt évvel ezelőtt újjáépült
templomába új orgona került.
Nem az orgonagyárból, hanem
egy elnéptelenedett kis tolnai gyü
lekezetből, Győréről, ahol ma már
mindössze egy evangélikus hívő él.
A régen nagy és élő gyülekezet or
gonája most új helyre került, hogy
hozzáértő kezektől felújítva, hang
jával szolgálja új gyülekezetét. Az
orgona felszentelésének szolgála
tára dr. Harmati Béla püspök érke
zett a gyülekezetbe. Igehirdetésé
ben a kántorok és az orgonák Is
tenhez segítő szolgálatáról szólt.
De szolgál ez az orgona azáltal is,

hogy két evangélikus gyülekezetét
és két egyházmegyét köt össze a
Krisztusban való összetartozás kö
telékével.

BUDAVÁR
A budavári gyülekezet húsvét
vasárnapján köszöntötte Peskó
György orgonaművészt, a gyüleke
zet kántorát 60. születésnapja al
kalmából. Az Evangélikus Életben
Tóth-Szöllős Mihály főszerkesztő
meleg hangú cikkben méltatta Pes
kó György szolgálatát Isten áldá
sát kívánva további életére és szol
gálatára.

szlovákság mai helyzetét és a szlo
vák nyelv és kultúra ápolásának
problémáit. A konferencián Szlo
vákiából, Erdélyből és a Vajdaság
ból is részt vettek szlovák kutatók.
Egyházunk részéről Aradi András
békéscsabai, Nobik Erzsébet szar
vasi lelkész, Koppány János ny.
tótkomlósi lelkész, a Teológiai
Akadémia küldötteként pedig dr.
Selmeczi János proflesszor és Szpisák Attila teol. hallgató vett részt
a konferencián.

PESTSZENTLŐRINC
Május 18-án a pestszentlőrinci
temetőben Kuthy Dezső dunáninneni püspökre emlékeztek halálá
nak 20 éves évfordulóján. A meg
emlékezés szolgálatát Szebik Imre
püspök és Havasi Kálmán lelkész
végezte. Szebik Imre méltatta Kut
hy Dezső püspöki szolgálatát.
Nagy Miklós, a volt Luther Ott
hon lakója szólt a 25 éves Luther
Otthon igazgatói működéséről,
Cselovszky Ferenc monori lelkész
pedig méltatta Kuthy Dezsőnek a
monori gyülekezet megalakulásá
val kapcsolatos fáradozását.

DEÁK TÉR

BÉKÉSCSABA
Május 15—16-án a magyaror
szági Szlovák Kutató Intézet Bé
késcsabán szimpóziumot rende
zett, ahol a magyarországi szlo
vákságért felelősséget érző kutatók
megbeszélték a magyarországi

A Magyar Egyházzenei Társa
ság május 8-án a Deák téri temp
lomban ökumenikus zsoltáros is
tentiszteletet és kórushangversenyt
tartott „Húsvét énekei” címmel.
Az istentiszteleten evangélikus, re
formátus, baptista, anglikán római
és görög katolikus kórusok, éne
kes szólisták és orgonisták szolgál
tak.

FASOR
Május 22-én, a gimnázium dísz
termében tartották meg az evangé
likus hitoktatók országos találko
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zóját, amelyen a hitoktatás aktuá
lis kérdéseit vitatták meg.

ÉRD
Az Evangélikus Gerontológiai
Egyesület Érden felépült idősek és
nyugdíjasok „Napfény” otthonát
május 28-án ökumenikus istentisz
telet keretében avatta fel dr. Har
mati Béla evangélikus püspök Itt-

zés István evangélikus lelkész,
Vassné Baki Ilona református és
Hajdú János római katolikus lel
kész közreműködésével. Az ün
nepségen jelen volt és felszólalt dr.
Jeszenszky Géza külügyminiszter,
dr. Csépe Béla országgyűlési képvi
selő, Harmat Béla polgármester és
Kakuszy István népjóléti államtit
kár.

DEÁK TÉR

SZLOVÁKIA

Május 31. és június 6. között
rendezték meg az 1993. évi Bachhetet a Deák téri templomban.
A csemballóesten Dobozy Borbála
és Geojfrey Thomas, a szonátaes
ten Zsigmondy Dénes és Alföldy
Boros Csilla, a két orgonaesten El
la István és Christoph Krummacher, a zongoraesten Kemenes
András, a H-moll misével a Lutheránia énekkar Kamp Salamon ve
zényletével szolgált.

A Szlovákiai Evangélikus Egy
ház régen várt eseményhez érke
zett. Pünkösd vasárnapján haszná
latba vette új, modern szlovák
nyelvű énekeskönyvét. Szlovák
testvéreink ugyanis eddig az ócseh
nyelven írott, először 1636-ban ki
adott Tranoscius énekeskönyvet
használták, melynek archaikus
nyelvezete nem csak a Magyaror
szágon élő szlovákságnak idegen,
de az anyaországban élőknek sem
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sajátjuk. A templomi Ágenda és a
Szentírás modern szlovák nyelvre
való fordítása után több mint 20
éves munkával elkészült a modern
szlovák nyelvű énekeskönyv is.
A könyv 700 éneket tartalmaz, me
lyek 383 dallam ismeretét teszik
szükségessé, „Magyar forrásból”
megjelöléssel bekerült a „Jövel
Szentlélek Úristen, lelkűnknek ví
gassága” kezdetű, valamint Payr
Sándor „Az én időm, mint a szép
nyár. . ” kezdetű temetési éneke.
Az énekeskönyv végén 42 oldalon
imádságokat tartalmazó fejezet.

majd Luther Márton Kis Kátéja
talájható teljes terjedelemben, amit
az Ágostai Hitvallásból vett idéze
tek zárnak.

PESTSZENTERZSÉBET

fordulója alkalmából hamvait
pünkösd második ünnepén a
templom kriptájába helyezte örök
nyugalomra. Az istentiszteleten a
gyülekezet időrendben harmadik
lelkésze, Bencze Imre ny. lelkész
hirdette az igét, megemlékezve az

A gyülekezet azzal fejezte ki tisz
teletét egykori templomépítő lelké
sze, Falvay Jenő (1893—1975)
iránt, hogy születésének 100. év

BUDAVÁR
Május 30-án, pünkösd vasár
napján szentelte fel Szebik Imre
püspök az államtól visszakapott
Szilágyi Erzsébet fasori volt egyhá
zi épületben kialakított imaházat,
amelyben a környéken lakó evan
gélikusok részére a budavári gyü
lekezet lelkészei tartanak istentisz
teleteket.
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első lelkészről, akit személyesen is
ismert. Az urna elhelyezésénél
Győri János Sámuel, a gyülekezet
jelenlegi és sorrendben 6. lelkésze
szolgált.

SOPRON
A Soproni Líceumi Diákszövet
ség és a Berzsenyi Dániel Evangéli
kus Gimnázium (Líceum) június 4.
és 6. között jubileumi ünnepséget
tartott. Az ünnepség keretében
tartották meg a Líceumi Diákszö
vetség 75. jubileumi közgyűlését,
amelyen id. Görög Tibor, a Diákszövetség elnöke mondott ünnepi
beszédet, megkoszorúzták volt ta
nárjaik sírját, részt vettek az ifjú
ság „Diák”-gála műsoros esten, a
Líceumi Kórus névadó hangverse
nyén és az ünnepi istentiszteleten,
amelyen Tóth Sándor ny. mezőlaki
lelkész prédikált.

BAKONYSZENTLÁSZLÓBAKONYTAMÁSI
Június 6-án, Szentháromság va
sárnapján a bakonyszentlászlói
gyülekezetben a megújított lelkész
lakásért, Bakonytamásiban pedig
a kívül-belül megújított templo
mért adtak hálát a gyülekezetek.
Az igehirdetések szolgálatát Szebik Imre püspök végezte.

MÜNCHEN
A 25. Német Egyházi Napokat
Münchenben rendezték meg júni
us 9. és 13. között „Fogadjátok be
egymást!” összefoglaló témával.
Egyházunknak az egyházi napo
kon való képviselete sokoldalú
volt. Az Ökumenikus Tanács szer-

Dr. Johannes Hanselmann püspök igét hirdet a megnyitó istentiszteleten

90

vezésében egy csoportban evangé
likus, református és baptista lelké
szek vettek részt. Testvérgyüleke
zeti alapon meghívást kapott a bu
davári, budahegyvidéki és a szent

endrei gyülekezet, a kántorképző
Mandák Kórusa Hafenscher Ká
roly esperes és Balási István vezeté
sével. Az egész küldöttséget Szebik
Imre püspök vezette.

Ökumenikus barátság: gyűjtés brazíliai szegényeknek

HARTA
A hartai gyülekezet volt a házi
gazdája az Evangélikus Lelkészek
Országos Erőnléti Bajonkságának
június 22-én. A találkozó igei alap
vetését dr. Harmati Béla püspök
kezdő áhítata, valamint Káposzta
Lajos esperes záró szolgálata adta
meg. A résztvevők súlyemelésben,
futásban és evezésben mérték össze
erejüket, külön kategóriában a 40
év alattiak és felettiek. A Duna
partján barátságos labdarúgó mér
kőzésre is sor került. Nem kisebb
játékosok rúgták a labdát a zöld
gyepen a lelkészekkel együtt, mint
dr. Harmati Béla püspök, a ver
seny fővédnöke, dr. Józsa Fábián
belügyi államtitkár és dr. Leitert

János, Harta polgármestere. Dr.
Balogh László, a Bécs-Kiskun Me
gyei Közgyűlés alelnöke a megye
anyagi támogatásával és mint ak
tív versenyző segítette elő a rendez
vény sikerét. A találkozó igazi cél
kitűzése az volt, hogy a lelkészek
nek is szükségük van az egészsége
sebb életmód sportolással való ki
alakítására.

KAPERNAUM
Június 20-án ünnepelte a gyenesdiási Kapernaum fennállásá
nak és szolgálatának 60. évfordu
lóját. 1933. június harmadik vasár
napján volt a megvásárolt ingatla
non az első szabadtéri istentiszte
let, Túróczy Zoltán akkori ózdi lel
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kész szolgálatával. A jubileumi ün
nepi istentisztelet szolgálatát dr.
Harmati Béla püspök, ifj. Kendeh
György diakóniai országos ügyvi
vő lelkész és Hernád Tibor ny. lel
kész végezte, aki húsz éven át volt
az intézmény vezetője, továbbépí
tője. Az igehirdetést a püspök vé
gezte, Kapernaum történetét pedig
Hernád Tibor ismertette. Ifj. Ken

deh György a Diakóniai Osztály,
Smidéliusz Zoltán esperes a Somogy-Zalai Egyházmegye nevében
köszöntötte Kapernaumot. Szabó
Ferencné gondnok, aki 15 éve veze
ti Kapernaumot, az itt folyó mun
ka terheiről és örömeiről szólt. Dr.
Harmati Béla püspök zárszavában
az Országos Egyház köszöntését és
áldáskívánását adta át.

BUDAPEST

mátus püspök tartotta. A liturgia
záró részét dr. Berki Feríz magyar
ortodox esperes-adminisztrátor,
Gálity Vojiszláv szerb ortodox esperes-helynök és dr. Kenéz Ferenc
református lelkész tartotta. Az ün
nepi közgyűlést dr. Harmati Béla
evangélikus püspök, az Ökumeni
kus Tanács elnöke nyitotta meg.
A Tanács fél évszázados történetét
dr. Bóna Zoltán, a MEÖT főtitká
ra foglalta össze. A jubileumi alka
lomra ökumenikus énekkar ala
kult. Beharka Pál, Csorba István és
Máté János vezetésével több szá
mot adtak elő. Az ünnepély végén

Az Ökumenikus Tanács tagegy
házai imádságban, igehallgatás
ban és értékelő előadások hallga
tásával ünnepeltek együtt június
26-án a Kálvin téri református
templomban, amikor az Ökumeni
kus Tanács 50 éves szolgálatára
emlékeztek. A liturgia bevezető ré
szében Szebik Imre evangélikus és
dr. Kocsis Elemér református püs
pök, Révész Árpád baptista egyhá
zi elnök és dr. Márkus Mihály re
formátus püspök szolgált. Az ige
hirdetést dr. Hegedűs Lóránt refor
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köszöntések hangzottak el. Henk
van der Graf, a Holland Történel
mi Református Egyház Zsinatá
nak elnöke, dr. Klaus Poser, az
EVT osztályvezetője, Lukács M ik
lós miniszterelnökségi államtitkár
köszöntése után Keszthelyi Ferenc
váci római katolikus megyés püs
pök a Püspöki Kar, dr. Hódossy
Imre püspök a Vajdasági Refor
mátus Egyház, dr. Riták Zsigmond
a Kálvin téri gyülekezet nevében
mondott köszöntőt. Dr. Jean Fis
cher az Európai Egyházak Konfe
renciája és Tőkés László Királyhágómelléki Református Egyházke
rület püspökének levélbeni kö
szöntését felolvasták.

TEOLÓGIAI
AKADÉMIA
Teológiai Akadémiánk június
19-én tartotta tanévzáró istentisz
teletét és ünnepi ülését. Az istentisztelet liturgia-szolgálatát Trajtler Gábor docens végezte, az igehir
dető dr. Muntag Andor professzor
volt. Dr. Reuss András dékáni je
lentésében az evangélikus teológiai
képzés helyzetéről szólt, majd is
mertette a tanulmányi eredménye
ket : A tanév végén sikeres elsővizs
gát 24, alapvizsgát 20, első szigor

latot 17, záró szigorlatot 11 hallga
tó tett. A végzett hallgatók: Bara
nyai Csaba, Börönte Márta, Füke
Szabolcs, Johann Gyula, Lehoczky
Zsolt, Ördög Endre, Pángyánszky
Agnes, Pöcze István, Turánszky
István Verasztó János és Vető And
rás. A végzett hallgatók nevében
Vető András köszönt el az Akadé
miától. Ezután a dékán köszöntöt
te az 50 és 60 évvel ezelőtt végzett
lelkészeket. Arany oklevelet kap
tak : Molnár János, dr. Pósfay
György, Sólyom Károly, Sümeghy
József és id. Szentpétery Péter.
Gyémánt oklevelet kaptak: Mar
tos Ödön, Milán János, Ormos
Elek, D. dr. Prőhle Károly, D.
Scholz László, id. Szabó Lajos és
Pálfi István. Végül a dékán meleg
szavakkal köszöntötte dr. Muntag
Andor professzort, aki a közeli na
pokban tölti be életének 70. eszten
dejét. Jó egészséget és sok erőt kí
vánt további professzori szolgála
tához. Dr. Harmati Béla püspök az
Országos Egyház nevében szólt a
most végzett hallgatókhoz és a ju
bilánsokhoz. Meleg szavakkal kö
szöntötte dr. Muntag Andor pro
fesszort, az Isten gazdag áldását
kérve életére.
Összeállította:
dr. Selmeczi János
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BELMISSZIÓI
KONFERENCIAKÖZPONTOK

Név: ALBERTI
Cím: 2730 Albertirsa, Táncsics M. u. 1.
Jellege: gyülekezeti
Intézetvezető: Roszik Mihály, 2730 Albertirsa, tel.: (20)370-179
Általános jellemzés: 2-3 ágyas szobák. Ebéd megoldható

Név: TÁPIÓSZELE
Cím: 2766 Tápiószele, Rákóczi út 7.
Jellege: egyházmegyei
Férőhely: nyáron: 30 fő, télen: 30 fő
Intézetvezető: Véghelyi Antal, tel.: (20)310-753
Általános jellemzés: fürdőszoba, WC a házban

Név: KISSOMLYÓ
Cím: 9555 Kossuth u. 78., tel.: Jánosháza 219
Jellege: gyülekezeti
Férőhely: nyáron: 6 0 -7 0 fő, télen: 30 fő
Intézetvezető: Koczor György, 9672 Gérce, Kossuth-telep 1.
Általános jellemzés: teljesen üres
4 szoba, 3 együtt jól fűthető 2 cserépkályhával. Nagy konyha van, de ebéd
rendelhető Jánosházáról. 500 fős templom nagy gyülekezeti teremmel (szín
pad, nézőtér). Nyáron a szomszédos iskola is kibérelhető. Kirándulásra és
szabadtéri istentiszteletre lehetőség. Borgáta-fürdő 2 km-re. Szajk 20 km.
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Név: SÚR
Cím: 2889 Súr, Petőfi u. 41.
Jellege: gyülekezeti
Férőhely: nyáron: 2 5 -3 0 fő, télen: 20 fő
Intézetvezető: Kelenföldi gyülekezet, tel.: 181-2159
Bence Imre, 8056 Bakonycsernye, Dózsa u. 1., tel.: 24

Általános jellemzés: 3 szoba, 2 szoba cserépkályhával, WC, konyha, fürdő
(fával füthető).
Név: GYENESD1ÁS
8315 Gyenesdiás, 8315 Béke u. 57.
Jellege: országos
Férőhely: nyáron: 60 fő, télen: — fő
Intézetvezető: Szabó Ferencné, Gyenesdiás, tel.: (83)316-103
Név: BALATONSZÁRSZÓ
Cím: 8624 Jókai u. 4L, tel.: (84)340-436
Jellege: országos
Férőhely: nyáron: 70 fő, télen: - fő
Intézetvezető: dr. Rédey Pálné
Általános jellemzés: Ebédlő
Név: SÖMJÉNMIHÁLYFA
Cím: 9511 Bercsényi u. 22.
Jellege: megyei
Férőhely: nyáron: 40 fő, télen: — fő
Intézetvezető: Kovács Imre gondnok, harangozó, 9516 Vönöck,
József A. u. 10.

Általános jellemzés: 2 db 10 ágyas, 1 db 8 ágyas + matracok, 1 db 6 ágyas,
2 WC, víz bent van a házban, de a fürdőszoba kicsi. Most még nem füthető,
de központi fűtést terveznek. Étkezés az udvaron. Ebéd a tsz-ből rendelhető.
Nagy kertje van, csodálatos békés vidék. Megközelíthető vonattal. Vizes
blokk építését tervezik.
Név: TOKAJ
Jellege: gyülekezeti
Férőhely: nyáron: 20 fő, télen: - fő
Intézetvezető: 4400 Nyíregyháza, Derkovits u. 19., tel.: (42)316-620
Általános jellemzés: Összesen 3 szoba. A fenti épületben 1 szoba, fürdőszo
ba, WC kb. 10 fő részére. Fent: 2 szoba egymásból nyílnak, fürdőszoba és
nagy konyha. Ebédelni étteremben lehet, esetleg főzni. Jó kirándulási és
fűtési lehetőségek.
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Név: MENCSHELY
Cím: 8271 Kossuth u. 24.
Jellege: gyülekezeti
Férőhely: nyáron: 25 fő, télen: 20 fő
Intézetvezető: Horváth József, 8251 Zánka, Rákóczi u. 120.,
tel.: (87)348-257

Általános jellemzés: Nagyon szép környezet. Nagy kerttel, sok épülettel.
Minden nagyon tiszta és rendes, de nincs berendezve. Szállások: Parókia
3+ 1 szoba (1 kályhával füthető), nagy konyha, fürdőszoba, WC. Tanítóla
kás: 2 szoba 1 cserépkályha, fürdőszoba, WC, konyha. Tanterem: még elég
rossz állapotban. Gyülekezeti terem 4 0 -5 0 fő részére, a templomot ’91-ben
újították fel.
Név: CSÁKVÁR
Cím: Luther u. 2.
Jellege: gyülekezeti
Férőhely: nyáron: 46 fő, télen: 46 fő
Intézetvezető: Zászkaliczky Péter lelkész, tel.: 117-3413
Általános jellemzés: konyha, ebédlő, melegvíz
Név: KISMÁNYOK
Cím: Kismányok Lenin u. 2.
Jellege: gyülekezeti
Férőhely: nyáron: 50 fő, télen: - fő
Intézetvezető: Kraehling Dániel, Bonyhád, tel.: (74)351-774, ifj. Cserháti
Sándor, Majos V. u. 90. 7187

Általános jellemzés: Vizesblokk, melegítőkonyha van, nincs ágynemű, tető
átalakításra, tereprendezésre lenne szükség.
Név: KESZŐHIDEGKÚT
Cím: 7062 Keszőhidegkút, Kossuth L. u. 45.
Jellege: gyülekezeti
Férőhely: nyáron: 40 fő, télen: 22 fő
Intézetvezető: Lackner Aladár, Gyönk tel. : (74)387-013
Általános jellemzés: Vizesblokk, konyha, ebédlő. Szép környezet. Fagy
beálltáig fűthető.
Név: ŐRIMAGYARÓSD
Cím: Őrimagyarósd 9933 Ady E. u. 8.
Jellege: egyházmegyei
Férőhely: nyáron: 50 fő, télen: 25 fő
Intézetvezető: Kiss István, Szombathely, tel.: (94)323-202
Általános jellemzés: Parókia: 2 szoba, 12 ágy és matracok. Összesen kb. 20
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fő. Cserépkályhával fűthető. Nyáron a padlás is lakható kb. 20 fő. 40 fős
étkező főzőkonyhával. Vizesblokk. 50 fős gyülekezeti terem (nem szállás
nak!). Iskola: átalakítás alatt, kb. 50 fő részére. Közelben a Vadása-tó és
az Őrség.
Név: SZILSÁRKÁNY
Cím: 9132 Szilsárkány, Lenin u. 16.
Jellege: egyházmegyei
Férőhely: nyáron 40 fő, télen: - fő
Intézetvezető: ifj. Magassy Sándor, 9300 Csorna Köztársaság u. 10.
Általános jellemzés: Volt parókiaépület, melyben kényelmesen 40 hejy van,
de sátrakkal 70 fő is elfér. Főzni a helyszínen, vagy hozatni lehet. Étkezés
a sátorban vagy szabadban.
Név: NAGYVELEG
Jellege: egyházmegyei
Intézetvezető: Lábossá Lajos esperes, tel.: (34)331-209
Általános jellemzés: A kastélyépület a gyülekezet birtokába került. Bizo
nyos átalakításokra szükség van, de az épület egy része használható.
Név: GYÚRÓ
Cím: Gyúró
Jellege: gyülekezeti
Férőhely: nyáron: 30 fő, télen: 30 fő
Intézetvezető: Szemerei János, 2403, Tordas, Szabadság út 132.,
tel.: (22)378-518

Általános jellemzés: 5 szobás parókia konvektorokkal. Fürdőszoba, nagy
konyha, WC. Nincs semmi berendezés.
Név: PILISCSABA, BÉTHEL
Cím: Piliscsaba, 2081 Széchenyi u. 8 -1 2 .
Jellege: országos
Férőhely: nyáron: 52 fő, télen: 42 fő
Intézetvezető: Varga Gábor, Piliscsaba (26)335-218
Általános jellemzés: Elhelyezés 2, illetve nyáron 3 épületben. Nyáron 2 db
4 ágyas, 1 db 14 ágyas, 6 db 3 ágyas, 1 db 1 ágyas, 1 db 10 ágyas szobákban.
42 fős konyha. Nagy kert, templom, jó környék: csend, kirándulás stb.
Megközelítés: busz 1/2 óránként. Budapest, Árpád híd v. Vörösvári út.
Vonat: Budapest, Nyugati pu. 1994. évre a szálláshelyek 100 főre nőnek és
a 100 fős étkező is átadásra kerül.
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„SZOLGÁM, ELÉG!”
Megemlékezés halottainkról
BLÁZY LAJOSNÉ, sz. GÖMÖRY ÁGNES ERZSÉBET (1906-1992)

Gyémántdiplomával kitüntetett vallástanárnő, a péceli, rákoscsabai, isaszegi, majd újpesti papné hosszú évtizedeken át egyaránt szolgált férje
mellett és a gyermekek között. Családi körben és széles tanítványseregben
folyton buzdította a reábízottakat: Változó körülmények közt is imádság
által kapcsolatban kell maradni Istennel. Családszeretete összetartó erőfor
rás, egyházhüsége példaadó marad sokáig.
CSENGŐDY LÁSZLÓ (1925-1992)

Egy önmagában sokat vívódó, mostoha sorsa miatt gyötrődő lélek lángja
aludt ki múlt év őszén Tübingenben. Egykor a Budahegyvidéki Gyülekezet
lelkipásztora volt. Sok és nehéz szenvedés után hívta haza a szolgálatból egy
időre kivált, de lelke indíttatására oda visszatért szolgáját a megbízást adó
Úr. Hazát cserélt, de szíve itthon maradt. S amikor urnája hazaérkezett,
kívánságának megfelelően búcsúztak tőle hozzá hűségesen ragaszkodó pá
lyatársai. Porait lelkész-édesapja és hőn szeretett édesanyja mellé helyezték
el a Farkasréti temetőben. Egyházunk szegényebb és színtelenebb lett nélkü
le. S amit magával vitt, az gazdagíthatta volna egyházunk életét.
KAPOSVÁRY VILMOS (1914-1992)

Vannak lelkészek, akik olyan csendesen, észrevétlenül munkálkodnak,
hogy csak az egyházi névtárból ismerjük őket. Közülük való volt ő is. Valaki
azt mondta róla, hogy a „nemzet napszámosa”. Egész szolgálati idejében
szórványpap. 1942—1981 közt a Csillaghegy-Szentendrei missziói gyüleke
zet pásztora. A Dunakanyarban szétszórtan élő híveit fáradhatatlanul gon
dozza, szívtől szívig. Alig 130 tagú gyülekezetében akkor kezdett templomé
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pítéshez, amikor a világégés teljes erővel pusztított. De a templom felépült.
Ő pedig hittel magára vállalta menekült lelkésztársa területének gondozását
is. Neve minden bizonnyal fel van írva az élet könyvében.
MESTERHÁZY SÁNDOR (1907-1992)

A nyugalmazott kemenesmihályfai lelkész szolgálata teljesítése közben,
85 éves korában váratlanul hunyt el. Hazánk e jellegzetes tájegységének,
Kemenesaljának a papja volt 48 esztendeig. Ugyanakkor a helytörténetnek
gondos, fáradhatatlan kutatója. Úgy érezte, hogy ahol született és szolgált,
ott a települési viszonyokat, a népesség mozgását nyomon kell kísérni, az
eredményeket fel kell tárni, át kell örökíteni a következő nemzedék számára.
Ostffyasszonyfa és Csönge életét tárta fel gazdagon illusztrált munkájában.
Személyére, kedves alakjára mi idősek úgy gondolunk vissza, mint akiről
meg lehet mintázni a lutheri derűt, a válogatástétel nélküli, mindenkit
magához ölelö szeretetet. Isten kegyelmes volt hozzá. Imádság közben, egy
ünnepségen esett össze, és halt meg. Szülőfalujában, Ostffyasszonyfán pi
hent meg sírjában.
MOGYORÓSY GYULA (1914-1992)

„Isten katonái között sok a közlegény, még reverendásan is.” így emléke
zett róla egyik lelkésztársa, s így jelenik meg előttem a teológustárs, a
csendes, halkszavú barát. Dunántúli születésű, soproni lycista volt. 1937ben indult szolgálatba a soproni oltártól. Győrött, Pápán, Szekszárdon
segédlelkész, a kis Tolna megyei Kölesden évtizedekig gyakorolja a türelmes
szeretet „magasiskoláját”. Hívei gondos pásztorálása mellett hü társa és
orvosa, ápolója feleségének. Nyugdíjas otthona Harkányban volt. Lelki
felfrissülést jelentett neki, hogy fogyó erővel is szolgálhatott utolsó éveiben
a Mohács-Harkányi gyülekezetben.
NYÍRÓ JÓZSEF (1901 - 1992)

Lelkészi karunk egyik legidősebb tagja is megtért atyáihoz. Somogydöröcskén született, népes családban. Kilencen voltak testvérek, de csak ő érte
el a felnőtt életkort. Soproni Teológiai Fakultásunknak legelső szigorlatozója. Szombathelyen, Suron átmeneti időben szolgál, Halléban ösztöndíjas
ként gyarapítja tudását. 44 évig a határmenti kis szentgotthárdi gyülekezet
ben végzi pásztori szolgálatát. Küzdelmes idők voltak ezek. Sok hívét
kitelepítették, a határsáv miatt megbénult városban szívós harcot kellett
folytatnia, hogy családja megélhetését biztosítsa. Közel 20 esztendőt tölt
nyugalomban, ám ezalatt mindig szívesen szolgál a kelenföldi gyülekezet
ben, Múzeumunkban pedig tárlatvezetőként. Felesége halála, majd súlyos
betegsége erősen megviselte testileg-lelkileg. Utolsó éveit Dunakeszin, lel
késznő lánya parókiáján töltötte. Temetésén két drága ige hangzott el, hogy
vigasztaljon, erősítsen gyászolókat, emlékezőket:,„Életre kelnek halottaid”
(Ezs 26,19) és „Én terólad el nem feledkezem” (Ézs 49,15).
7*
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Dr. NAGY ISTVÁN (1933-1993)

Még be sem töltötte hatvanadik életévét, mikor öt hét iszonyatos szenve
dései után magához szólította az Úr. Budapesten végezte a teológiát, később
tanulmányait a, svájci Bosseyben folytatta. Segédlelkészi évek után Tatán,
később Bpest-Obudán volt gyülekezeti lelkész. Sokáig a Fejér-Komáromi
Egyházmegye esperese. Ezt követően Teológiánk tanszékvezető professzo
ra. Számos egyházi tisztséget tölt be, köztük a szívéhez igen közel állt
Gusztáv Adolf Segélyszolgálat lelkészi vezetését is. Temetése február 6-án
volt Tatán, az Almási úti temetőben. Egész egyházunk vett ott búcsút tőle.
S míg a lassan aláhulló hópelyhek egy téli szombat délelőtt körülszálldostak
bennünket, felfelé tekintve áldottuk meg annak az emlékét, aki mindig
derűsen és mosolyogva szólt és tanított szószéken és katedrán a feltámadott
és élő Jézus Krisztusról.
FOLTIN BRÚNÓ (1916-1993)

Fél évszázad erőpróbáló szolgálati területen. A dél-dunántúli Magyarbolyban átéli a kitelepítés viharait. Sopronbánfalván, Balfon egy szintén
megsebzett gyülekezetben áll helyt, magyar és német nyelven hirdetve az
igét. Több éven át gondozza Nemeskért, majd Ágfalvát. Nyugalmazott
lelkészként sem volt nyugalma. Győrbe költözött, s onnan végzett szolgála
tokat. Megrendítő módon, már a közeli hazahívást érezve tesz bizonyságot
diakonissza csendesnapokon a „csontjaiba rekesztett tűzről” (Jer 20,9). Egy
reggel rosszul lett, kórházba vitték, de kikönyörgi magát az orvosoktól,
mert úgy érzi, neki még el kell mondania, amit Ura rábízott. Este diaképeket
vetít, de éjszakára visszaviszik a kórházba, aztán ismét ellenállhatatlan
erővel hirdeti: Hozzád hazatérni, benned megmaradni maga az élet. Fáradt
szíve egy éjjel utolsót dobbant. A Győr-Nádorvárosi temetőben fiai bizony
ságtételében a gyermeki hála egy tavaszi napon összekapcsolt nagy gyászoló
gyülekezetei az Isten iránti hálában a célhoz érkezett szolgálatért.
JAKUS IMRE (1907-1993)

Fiatal lelkészként ismerte meg egész hazai evangélikus népünk. Fáradsá
got nem ismerve járta sorra a gyülekezeteket, hogy felépülhessen Göcsejben,
Barlahidán egy szórványtemplom. Úgy emlegették az 1930-as években azt
a vidéket, mint a csodák földjét. És sokan jártak csodájára a csinos, vonzó,
és ott oly ritkán található templomnak. Magam születésnapi ajándéknak
tekintettem, hogy két teológustársammal egy tavaszi vasárnapon, 1939.
április 16-án szolgálhattam is ott. A fiatal lelkész később Sárszentmiklósra,
majd Tabra került. A falusi népért élve, árvákat segítő áldozatossággal,
kritikus helyzetben önzetlen és kockázatos kiállással szolgálva. Igen termé
keny versíró, elbeszélő volt. Egyházi lapjaink, sajtótermékeink, naptáraink
gyakran közölték írásait. Utolsó költői „fellángolása” a siófoki templom
alapkőletételére írt s ott lelkesen előadott verse volt. — Halálával egy öreg
fa dőlt ki. Teste örök nyugalomra tért a siófoki temetőben.
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Aki elhívott országa, terjesztésére, evangélium-hirdetésre, pásztorolásra,
egyikünknek korábban, másikunknak későbben megálljt parancsol. Szolgám,
elég! Parancsa, rendelkezése megmásíthatatlan. Hazahívás ez. S akkor is,
amikor Istenhozzádot intünk pályatársaink felé, de akkor is, amikor éppen
távozásuk elgondolkoztat bennünket, felbátorítjuk magunkat, mint hazafelé
tartókat az ének szavával:

„Vár a mennynek örök fénye, Beteljesül szívünk reménye,
Többé nem megy le szép napunk.
Mind megadja ott az Isten, Ami után epedtünk itten,
Nem kínoz földi bánatunk.”
Pásztor Pál

A Sarepta szeretetotthon társalgója
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VERSEK,
ELBESZÉLÉSEK
A LANGYMELEG SZÓL
Okos voltam, és egyre győztem én,
tavaszom volt ostobák vad telén.
Nevettem panaszt, szenvedélyt, dühöt,
s ki másra vágott, rám sosem ütött.
Társam pirult, s hallgatni nem tudott —
én csöndes voltam, színtelen s nyugodt.
Bölcs mosoly kellett, kedves, megható,
mely tetszés szerint magyarázható:
Kétféle lábad legyen, két utad,
s kétféle kéz, mely kétfelé mutat,
ügyesen, jól élj: ne láss, ne hevülj,
a vihar és árvíz messze elkerül.
így cselekedtem, s most középutam
bilincs-aranya nyöget súlyosan.
Kiihattam az üröm-serleget,
mitől mindenem megkeseredett.
Visszahull rám fölemelt fegyverem,
mert senki sincs velem, vagy ellenem.
Bodrog Miklós
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K O R E N E M IL :

A csobán
A Gyilkos-tó legendája: egy csobán legel
tette bárányait, amikor megnyílt a föld, s
elnyelte nyájastól.

Szépségre tárult szemed.
Nyájad itt ballagott.
Messze a Cohárd felett,
sas szállott: barna folt.
Legendás hőse lettél
e tájnak, névtelen.
Tompán mordult a földmély
s megcsúszott hirtelen.
Elnyelt a völgy mély torka
— tó tükrén vibrál a múlt —
tilinkó, nyáj és condra
gigászi sírba hullt.
Itt minden szépség, fenség!
Szavak esetlenek. . .
Gyilkosod pártján állva
csobán — kerestelek.

KOREN EMIL:

Fehér éjszakák
A ,fehér éjszakák” — színesek,
puhák, derengök, hímesek.
Tó tükrén játszik a tompa fény:
merengő, halkszavú költemény.
Kontúrok lejtenek táncokat,
kergethetsz ébren is álmokat.
Olyan e táj, mint egy látomás,
utunkon elfutó állomás.
Megállni volna jó, — s nem lehet:
elszáll az idő és eltemet.
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K O R E N E M IL :

A kolozsvári templom
ünnepén
A kolozsvári templom 150 éves ünnepén
felolvasták a templomépítő Liedemann
Márton lelkész német nyelven írt hosszú
versét. Az idézett sor abban hangzott el.

„Magyarok, székelyek, szászok"
áldva gondolunk rátok!
Hordtátok az élet terhét
s szívetek álmát, tervét
köbe raktátok.
Templommá érett.
Falait betölti ének,
zeng az imádság, hála:
hitetek nem volt hiába.
Áldva gondolunk rátok:
„Magyarok, székelyek, szászok”!

KOREN EMIL:

Képeslap a tengerről
Köröttem a tenger végtelen.
Szemnek csak hajónk a védelem.
Úszik, mint múltban az éveim,
köröznek benn’ az emlékeim.
Feltűnnek Helsinki tornyai
— az utcák ódon könyv lapjai —
sok éve annak, hogy egykor itt
szőttem a jövő dús képeit.
Most csak a régmúltba révedek. . .
Szánom az elszálló éveket.
Megsimogatnám az arcokat:
szívemben hordoztam oly sokat
képüket — de most már elveszett. . .
Sirályhad vijjog a víz felett.
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Egy gesztenyefa levél halálára
Olyan mohón csókolta a dér
hogy elpirult a gesztenyelevél.
A sápadtsága bíborszínre gyűlt.. .
nászindulót az őszi szél dudult.
Szegény kis élet lázban reszketett
és tudta jól, hogy: elvégeztetett.
A dér ölében gubbasztott a vég
s a fagynak adta fényivó szívét.
Kisemmizetten összepöndörült
a szíve nélkül s haldokolva dűlt
a vén faágra, mint a búcsúzó,
ki azt zokogja: élni volna jó!
Apás kínjában felnyögött a fa
s az ágról elvált búcsúzó fia.
Hullott a l á . . . de ekkor jöttem én
s kezemre szállt a megfagyott levél.
Alant a földön csillogott a sár
mint éhes száj, hogy elpusztítsa már.
Nem engedem, érett a szó belém,
enyém marad a gesztenyelevél.
Hisz én se több, csak kis levél vagyok
s ha jő a tél majd, én is meghalok.
És ha lehűltök, óh Uram, kezed
így fogjon fel majd akkor engemet.

JAKUS IMRE:

A küszöbön túl
Hamvasan, tisztán, kivasaltan,
arcodon szirmos, szép mosollyal,
önfeledt, gyermeki szemmel,
az anyaöl verejtékes mélyéből,
anélkül, hogy jajongtál volna,
vagy a lábad köbe ütötted volna,
útfelmérés és reszketés nélkül
egy verőfényes hajnalon
kiáltottál a kiskapuba.
Bölcsőn innen és bölcsőn túl. ..
Ez volt számodra a világ.
És e bölcső a testnek anyaöl
— tudat alatt ezt tudva tudtad —
mi rettenthetett s miért
féltél volna?
Küszöböt léptél. . .
A kiskapun túl csillogott a hó.
így kellett lenni. Fehérnek láttad a fákat.
Görcsös, dermedt halálba estek
bimbót, lombot, éket veszítve,
s te megláttad: — a zúzmarákat.
Szakádként csüngtek hófehéren
s a nagyapák szakálla békés. . .
Az utak is fehérek voltak.
Amerre mentél, a lábad alatt
csikorgóit a hó.
Megtaposástól csikordult fog volt a jaja
s a te fülednek: muzsika.
A házak fejét hósüveg takarta,
fehér kalap és kéményük a toll,
ablakszemükön ült a fehér hályog,
ereszükön a lógó jégcsapok
dermesztő hidegről beszéltek,
s benn göthösen, ki nem szüremlö hanggal
nagyon nagyon szegény emberek éltek.
Te rájuk néztél s mondtad:
szépek. . . fehérek. . .
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Lány suhant vízért, futva, mezítláb,
csak úgy pintöben. Jó ágyi meleg
lengett utána. Érzékelhetőn.
Melle kifehérlett az inge nyílásán.
A fiatalság kecses szobra volt
s a köhögését nem hallottad,
suttogtad: — hófehérke.

\

A küszöbön túl fehér volt a képe
mindennek, ami szemedbe ötlött.
Hogyan láthattad volna
hogy sok szívben a lázadás
a markába köpött?
Fehér szemed volt. . .
Jártál a titkos fehér szín felett
s én. . . én. . . aki a kapun túl
feketét is látok,
— irigylem a szemed.

JAKUS IMRE

Aki fölött az advent elsuhant
Jakus Imre lelkész 1993. május 23-án elhunyt. Reá emlékezve
közöljük írását és verseit.

A 7agy ünnepségre készülődött a birodalom. Tibérius császár uralkodásának
f V lő. évfordulóját ünnepelte. Az ünnepségre Rómába érkezett Pontius
Pilátus is. Elhozta Izráel népének minden aranyát, mire csak kezét rátehette.
Vele érkeztek a leigázott tartományok helytartói is mind. Ki mert volna
távol maradni akkor, amikor a császár ünnepel?
Roppant arany-hegyén pedig ott ült a császár!
Szemei megmámorosodtak a mérhetetlen gazdagságtól, s pillanatra, mintha
megelégedettnek látszott volna, de csak villanásnyi időre, aztán újra elborult
a tekintete.
Egyetlen gondolat bántotta: ha emberek nem is, de még felette álltak az
istenek.
És így történt, hogy eszelős agyából, ha félve is, de mindent elsöprő erővel
pattant ki a gondolat: „Isten akarok lenni!. .
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Először félt ettől a mondattól, szinte belesápadt a kimondásába. Szemét is
lesütötte, mintha valami láthatatlan hatalom előtt kellett volna őrületet cikázó
mondatát szégyenlenie. Ez a megmagyarázhatatlan félelem idegesítette.
Belemarkolt a halmaz aranyba és a szépmívü, nehéz kelyhet hozzávágta a
kincstár-terem falához. A vakolat lehullott, de a kehely nem tört össze.
Sápadtan lapult meg a márvány-padlón, ahová esett.
Tibérius nem nézhette. Addig szórta a kezeügyébe eső aranytárgyakat, amíg
el nem temette egészen.
„Isten akarok lenni”: ez a mondat zuhant ki ajkáról minden mozdulatnál.
Hangja egyre magasabban szállt, s végül rikácsolt már. Be is rekedt. Csak
suttogták már vibráló szavai: „Isten leszek”.. .
De Róma is csak suttogni tudott másnap a félelemtől.
A császár Isten lesz. . . Új Isten ül a hátainkra. . . kegyetlen és vérszívó. . .
mondták a szemek, de az ajkakat lepecsételte a félelem.
Az ünnepségek után a helytartók elhagyták Rómát.
Pontius Pilátus arca gondterhes volt.
Hogyan hirdesse ki zsidóországban az új Isten, Tibériás császár tiszteletét
és imádását?
A rézművesek már parancsot is kaptak arra, hogy mintázzák meg a császár
képe-mását. Már készül az Isten-császár szobra: S parancs szerint fel kell
állítani minden istenség templomában a birodalom egész területén.
Pilátus előtt a jeruzsálemi templom képe lebegett és félelem futott át a
lelkén. Mi lesz, ha felnyittatja majd a templom kapuját és elhelyezteti benne
az új bálványt?
Lázadás. .. persze, lázadás lesz belőle és folyik a vér.
Ez a fanatikus nép inkább legyilkoltatja magát, de a templomot nem engedi
megszentségteleníteni.
S a lázadásért ki lesz a felelős? A helytartó, persze, aki nem képviseli
bölcsen a császár akaratát. S kire szabják ki majd a büntetést? S mi lesz ez?
Nyakán érezte Pilátus e gondolatra a bitót. . .
Atkozott császár. . . sziszegte fogai között. . . Aztán a nyelvébe harapott és
olyan félelemmel nézett körül, mint a halálraítéltek.
Júdea földjén járt már, s elérkezett kíséretével a Jordán vizéhez.
Zuhogó hang ütötte meg a fülét.
Más volt ez a hang, mint az isten-császár nyafogó beszéde. Erőteljesen szállt
és bátran csattogott, mint a köszáli sasok nagy, kiterjesztett szárnya.
„Meglátja minden test az Istennek szabadítását.” „ Viperák fajzatai, kicso
da intett meg titeket, hogy a bekövetkező harag elől meneküljetek. . .” „mert
eljö, aki erősebb nálamnál, az majd megkeresztel titeket Szent Lélekkel. . .”
Nyugtalanító beszéd volt e z . . .
Az emberek sírtak és megszaggatták ruháikat. .. Egy öreg zsidó felkelt a
térdelök közül; kitárta karját és így kiáltott: Kegyelmezz Uram, új Isten,
Messiás. . .!
Ez a mondat verődött Pilátusig. . .
Hát ezek már tudnak a római eseményekről? Ez már a lázadás kezdete
lenne ?
Zsidó tanácsadóját intette maga mellé. Tőle kért magyarázatot.
„Az új Isten Uram, nem a legfelségesebb császár: hanem az én ostoba vérem
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a vén, aki szólt róla — a Dávid törzséből származó Jézusról beszél. Sokan
hiszik, hogy ö lesz a zsidók királya. Azt is mondják, hogy már régebben
megszületett. . .
Es ki az, aki prédikál — érdeklődött — a hallottakra nem is igen ügyelve
Pilátus.
Az Keresztelő János, a Zakariás Fia. . .
Pilátus jól szemügyre vette most a beszélőt. Szálas termetű ember volt és
égő tekintetű. Bőre a csontjára tapadt. A tanácsadó mintha olvasna Pilátus
gondolatában, suttogva mondta:
Sáskát és mézet eszik. . . s darócot visel. ..
Menjünk Uram, nem nekem való látvány ez.
Ekkor fordult feléjük Keresztelő János.
Csontos ujját felemelte. . .
S ez az új mintha Pilátusra mutatott volna.
„Viperák fajzatai” — vipera fajzatok, emelte fe l hangját — térjetek meg,
mert elközelített az Isten országa.”
Pilátus nem hallgathatta tovább. Menjünk, adta ki a parancsot. És még
sokáig azon gondolkozott; mennyi tisztaság ült ezen a próféta arcon. És azon
is, hogy bizonyára igazat beszélt s milyen kár, hogy meg kell halnia. Mert az
elmélkedése e pillanatában világosan látta Pilátus, hogy az Igazságnak ebben
az átok világban meg kell halnia.
Odaszólt kíséretének, ha ennek az embernek, a prófétának baja esnék,
jelentsétek azt nékem. A sorsa érdekel.
II.
Heródes, a zsidók királya is lakomát tartott:
Heródiás lánya táncolt ezen a lakomán. De szép lány ez. .. révedezett el
látásán Heródes. Majdnem olyan ígéretesen szép, mint Heródiás, az anyja,
akit ágyasként tartott palotájában.
Csak az az átkozott ember, a Keresztelő, akiből az Isten beszél, ne üldözné
a lelkét emiatt a dolog miatt. Gazdaggá tenné és szőrruha helyett bársonyban
járatná. De azzal a félelmetes igazságával nem lehet bírni.
Mit is hajtogat egyre? „Nem szabad néked a te testvéred feleségével élned.”
„Csak ezt mondogatja. . . Börtönbe is azért vetette, hogy elhallgasson. Ha
ebben az egyetlen dologban enged, ismét szabad. Nagy emberré teszi. De nem
enged. Majd holnap ismét megpróbálkozik vele. . .
Ha enged. . . ö, Heródes holnap megkéri arra is, hogy vezesse rá lelkét a
megtérés útjára. Holnap szóljon hát a Messiásról. . . Majd utána nézet annak
is, igazak-e a hírek, amik az utóbbi időben elterjedtek róla?
Holnap. . . holnap én is megtérek. . .
Undorító ez a sok zene-bona, ez a sok orgiázás, ez a sok mezítelenség. Ni,
most is itt lengenek előtte az udvar rabszolga-lányai.
Szinte semmi ruha nincs rajtuk. És mind részegek már.
Mi lesz később?
Utálatos!
Holnap megtérek. . . Keresztelő.. . csak ezt az egy dolgot rendezzük el, ezt
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a Heródiás ügyet. Hiszen szeretem. . . Nincsenek mohó szemeim, nem kell
más, csak ő kell!
Ó kell. . . kell. . . kell. .. kell. ..
A rabszolga a király szájához emelte a nehéz kupát s Heródes kiitta az
olajsürü, nehéz fügebort.
Osszerázkódott. Nem, már ez sem kell, ez sem ízlik. M egtérek.. . hol
nap. . . suttogta és akadozni kezdett a nyelve.
Köd borult agyára. Részeg lett. Vastag szemhéja félig lecsukódott már s
csak Salome hangjára nyílt újra.
A lány meghajolt előtte.
Az ezüst fátyol ruha alól alabástrom test világított.
S táncolni kezdett.
Gyorsan pörgött, s a körök nézése elszédítette Heródest. Érzékiség, mámor,
buja kéj lebegett a forgó lány táncában. A táncoló is megszédült végül és
odaesett a király lábaihoz.
Szép volt Salome; — túrt bele a dús, sötét hajkoronába Heródes keze.
Ezért a táncért mindent oda adok neked, amit csak kérsz.
Mindent? — kérdezte a lány.
Mindent!. . . emelte fel gőgös hangját Heródes.
Mindent. . .
Én szóltam: a király.
Salome arcán gonosz mosoly futott át. Győzött. S milyen régóta várt erre
a győzelemre.
A keresztelő fejét kérem. Hozasd ide Uram egy tálban. Most! Most kell!. . .
Döbbent csend ült a teremre. Heródes kijózanodott. Harag futott át arcán,
de a lány nem engedte ki kezei közül.
„A szavad szent. Ez lesz minden. Ez a fej.”
A király megadta magát.
Hozzátok — csak ennyit mondott testőreinek és eltakarta az arcát.
Sírt. . .
Holnap megtérek? Holnap. . . holnap — végem.. . suttogta maga elé.
Izmos rabszolga lépett a terembe.
Óriási ezüst tálcát tartott magasan a feje fölé.
Azon ült Keresztelő János feje. A szemét nem fogta le senki, és a két szem
még élt. Csak nem mozgott. Merően nézett, merően. . .
Es mégis mindenki úgy látta, hogy őrá néz.
Heródes iszonyodva nézte. . .
Egyik rabszolga, aki titokban Keresztelő tanítványa volt, semmivel sem
törődve immár, utánozva Keresztelő mély .félelmetes hangját, önfeledten kiál
totta :
„Mérges kígyók fa jza ta i..
..Térjetek meg. . .!”
Heródes a szívéhez kapott és alábukott.
Nem lehet. . . ezt suttogta esés közben, Ó, ó Keresztelő!. ..
S olyan csend lett, hogy nem hallatszott más, csak a Keresztelő fejének
alácsurgó vére hullása.
Másnap Pilátus függőágyában éppen reggelijét fogyasztotta, mikor jelen
tették néki, ami a prófétával történt.
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Tudtam, hogy meg kell halnia. . . suttogta szomorúan a helytartó.
S a messiásra gondolt, akiről a levágott fejű próféta beszélt.
Ő az igazság!. . . Csak soha, soha ne kéne véle találkoznom — gondolta. . .
és belesápadt a találkozás gondolatába.

H. NÉMETH ISTVÁN

MINDENNÉL JOBBAN
A Mester és a tanítvány kis kunyhójuk előtt ültek a vízparton. Csendesen
E lbeszélgettek ismerőseikről, és sorravették őket. A tanítvány elővette
előjegyzési naptárát.
— Ma hárman jönnek hozzád, Uram. A tegnap esti igehirdetésed után
kérték, hogy ma délután fogadd őket. Útbaigazítást szeretnének tőled kapni
az örök élet felől.
— Lám — mondta a Mester boldogan — Isten igéje nem tér vissza üresen.
Fejük felett lökhajtásos vadászgépek húztak délnek. Fülsértő hangjuktól
reszketett a levegő, de néhány másodperc alatt eltűntek, és magukkal vitték
a hangot.
— így van az Isten igéjével is az ember —, mutatott utánuk a Mester.
Beleharsog életébe Isten ítéletének a hangja, és utána kívánatos lesz a csend,
Isten békességének a csendje. Aki megízlelte egyszer ezt a békét, az sokat
megad érte, hogy az övé maradhasson.
— Nálad ez a békesség, Uram — szólt a tanítvány alázatosan — én mindent
elhagytam érted.
— Mindent? — kérdezte a Mester —, nagy szó ez fiam. A „minden”
kilencven százaléka értéktelen lim-lom, amit nem kíván a Mennyei Atya. Nem
kívánja el sem örömödet, sem sikereidet, sem gazdagságodat, sem tudásodat,
ha alázatosan élsz velük. De az ember életében van egy istenített tíz százalék,
ami legalább annyit ér nekik, mint az Isten. Aranyborjú ez, fiam, bálvány, amit
nem tűr az Úr azok életében, akik az Ő uralma alatt akarnak élni.
Derűsen ránézett a tanítványra.
— Úgy tudom, hogy még tíz lánc földed van odahaza, amit mások művel
nek. Holnap hazamész, eladod, és árát odaadjuk a szegényeknek.
— A földet? — kérdezte meglepetten a tanítvány —, azt nem adhatom oda
Uram. Őseimtől örökölt földem az, nem adhatom oda,. . .miből élek meg öreg
koromra? . . .azt nem. . .
— Hát így bízod magad teljesen Isten kegyelmére, fiam ? Nem az a baj, hogy
földed van, hanem hogy csak a földeddel a hátadmögött mered rábízni maga
dat a gondviselő Istenre. Látod, nem bízol Benne egészen, és most kiderült,
hogy mindenről te sem mondanál le Óérte. Egy fogyatkozásod van, amiben
jobban bízol, mint Istenben. Es emiatt talán bezárul majd előtted a Mennyek
Országának kapuja.
A tanítvány nem felelt. Hallgatott.
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A utó fordult le a műútról a folyó felé a keskeny szekércsapáson. Mindketten arra néztek.
— Az első látogató —, mondotta a tanítvány még mindig szégyenkezve. —
Derék becsületes ember. Istenfélő, az Ige tisztelője, aki várja Isten Országát.
Az autó odaért hozzájuk. Gyönyörű, idei Studebaker típus volt. Magas,
szemüveges, elegáns ember lépett ki belőle. Becsapta az ajtót, és odament
hozzájuk. Ránézett a Mesterre, és minden teketória nélkül letérdelt előtte a
parti fövenyen.
— Kelj fel, fiam - szólott hozzá nyájasan a Mester, — ne térdelj előttem,
csak az Isten előtt. Mit kívánsz tőlem?
Az ember felnézett rá áhítattal.
— Jó Mester, mit cselekedjem, hogy Isten Országába bejussak?
— A Törvényt megtartod-e? — kérdezte a Mester.
— Igyekszem, atyám. Szeretem Istenemet mindennél jobban. Nevét nem
káromolom, ünnepnapját megszentelem. Tudom, hogy nem vagyok bűn nélkül,
de újból és újból megtisztulok lélekben Őelőtte.
— Mit adsz az embereknek Isten ajándékaiból?
— Gyógyítom őket, a szegényeket ingyen kezelem. Nem kívánom a másét,
megelégszem azzal amit önként adnak a betegek.
— Es mit adsz Isten Országának ügyére és a szegényeknek.
— Minden jövedelmem egy tizede az övék.
— Aldassék Isten neve! — mondotta a Mester örvendezve. Te valóban jó
úton jársz, fiam. Eltaláltál énhozzám is, és szíved megnyílt a megváltó evangé
lium előtt. Nos, higgy az evangéliumban, szeresd felebarátaidat, és mindenéi
jobban Istent, a te Atyádat.
— Mindennél jobban, Mesterem!
A Mester oldalt nézett, szeme észrevette az autót, és visszatévedt az előtte
álló emberre. Elmosolyodott.
— Lenne egy kérésem hozzád, fiam. Isten dicsőségére, önmagad mindenek
felett való bizodalmának megmutatására, kérlek, add oda ezt az autódat az
epileptikus betegek telepének, mert autóra van szükségük.
Az ember elsápadt.
— Az autómat? Az én autómat — hebegte. Nem lehet, ez kell nekem. Nem
tehetem magam nevetségessé a kollégáim előtt! Az értékes betegeim fele
elmaradna tőlem, . . .de különben is én nem gyalogolhatok, . . .és Isten tudja,
mikor tudok egy ilyen másikat venni, .. .kérj valami mást, . . . é n .. .
A Mester elszomorodott.
— Nem baj, hogy autód van, fiam, legyen az csak minél több embernek. De
ha mindenekfelett az Istenben bízol, miért nem bíznád magad gyalogosan,
vagy olcsó kiskocsival a következő két-három évben Őreá? Értsd meg, most
próba alá vesz az Úr téged, mert ez az autód eltorlaszolja most előtted a
Mennyek Országába vezető utat. Most tűnt ki, hogy egy fogyatkozásod van,
add oda autódat a szegényeknek, mondj le róla most, és tied lesz a Mennyek
Országának békessége.
Az ember elfordult a Mestertől. Odament az autóhoz, rátámaszkodott a
hűtőjére. Egy percig állt ott szótlanul. Aztán visszafordult.
— Majd még gondolkodom ezen.
Intett feléjük, beült az autóba, gázt adott. Alig lehetett hallani a motorbú
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gást, a legtökéletesebb idei konstrukció volt ez az autó. Úgy elporzott az úton,
mintha menekülne.
A Mester ránézett a tanítványra. Szomorúan.
— Nehezen mennek be a Mennyek Országába, fiam, azok, akiknek szíve
a gazdagság ilyen jelképeihez tapadt. Könnyebb feladat hajókötelet fűzni a tű
fokába, mint az ilyeneket elvezetni az Isten Országába.
— Mester — szólalt meg a tanítvány szemét lesütve —, négy lánc földet
odaadok a szegényeknek atyai örökségemből.
— Fiam — válaszolt a Mester - , az Úr nem akar téged szegénnyé tenni.
Csak meg akar szabadítani téged attól, amit egyértékünek tartasz Ővele.
Tartsd meg a földedet, és vele a fél szívedet. Tested bizonyára nem fog éhezni
öreg korodra. Ez is valami.
T /alaki kiáltott a folyó túlsó oldaláról. A tanítvány észrevette, hogy egy
Y feketeruhás asszony integet a túloldalon. Beült a csónakba, és átevezett
érte.
Nagyon egyszerűen öltözött városi ruhás nő volt. Amikor beült a csónakba,
akkor ismerte fel a tanítvány, hogy a tegnap esti igehirdetés után jelentkező
elegáns dáma jött el hozzájuk. Ruhája keresetten egyszerű volt, mintha jelmez
lenne egy kihangsúlyozottan komoly jelenethez.
Az innenső parton előreküldte a tanítványt.
— Jelents be édes testvérem a Mesternél. Bűnös asszony jön hozzá, hogy
lábai előtt leborulhasson, és feláldozásért esdekeljen.
A tanítvány edzett lélek volt a látogatók dolgában, de most megzavarodott.
Kikötötte a csónakot, elpiszmogott a lánccal egy darabig. Mikor hátrafordult,
majd hanyattesett. Az asszony már levetette körömcipőjét, harisnyáját, és
mezítláb indult a Mester felé. A tanítvány felvette a cipőket, és ment az
asszony után, aki mire felért emez, már ott térdelt a Mester előtt.
— Tegnap este Uram felzaklatta igéd a szívemet. A Mennyek Országa lett
számomra a drágagyöngy, amiért mindent odaadok ezután.
— Szereted Mennyei Atyádat, leányom?
— Mindennél jobban, Mesterem. Bibliám az utolsó olvasmány minden este,
nem múlik el nap, hogy ne imádkozzam Őhozzá. Szeretem Isten házát, áhítat
tal hallgatom az igét. Boldog vagyok, hogy kegyelmének egy morzsáját nekem
is odahullatja, bűnös leányának.
— Szereted-e az embereket, felebarátaidat ?
— O igen, Uram. Nekik játszom a színházban, tanítom őket Istentől kapott
tehetségemmel, jobbá, emberibbé lenni. És az a legnagyobb boldogságom, ha
hosszú tapsuk előtt meghajolva, szemükben az őszinte emberi érzések könnyeit
látom megcsillanni. De ezentúl még többet akarok tenni üdvösségükért. Sze
retném, ha művészetem kinyújtott ujj lenne Isten felé.
— Áldott légy jószándékodért leányom — örvendezett a Mester. De mondd
csak, látom még akarsz valamit mondani.
— Házamba befogadtam ma egy sokgyermekes szegény családot, a ház
mesterlakásba. Testvéreimnek érzem őket tegnap óta. És elhoztam pénzem
egy részét hozzád ebben a betétkönyvben, kérlek oszd ki a szegények között.
A Mester nem tudta megindultságát elrejteni. Ránézett a tanítványra, aki
ámulattal és tisztelettel nézett a színésznőre, és lesütötte szemét a földre.
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A Mester az asszony felé fordult, és megsimogatta fejét.
— Nem vagy messze Isten Országától, leányom.
— Mindent odaadok érte —felelte sírva az asszony.
A Mester felkapta fejét. Ránézett az előtte térdelőre, mintegy kutatva, hogy
minden-e a minden. Egy kis ideig elgondolkodva nézett maga elé, aztán eszébe
jutott a próbakérdés.
— Édes lányom, Isten dicsőségére, odaadásod megmutatására egy szolgála
tot kérek tőled. Hadd örvendjenek Isten angyalai alázatosságodnak.
— Teljesítem, Uram.
— Vidd el istenáldotta művészetedet más emberekhez. Hagyd el a főváros
csillogó színpadjait, és szerződj le egy-két évre vidékre. Haddjusson el egy hívő
művész bizonyságtétele a mennyei boldogságról, afalvak és városkák egyszerű
népéhez. Hidd meg, e lemondásod az Urba vetett teljes bizodalmád mennyei
kincseivel fog megörvendeztetni.
Az asszony felállt a térdelésből, és most magasabb lett a Mesternél. Kendő
zetlen arca elsápadt.
— Én vidékre? Ezt kívánnád tőlem, Uram?! Az lehetetlen. Az én közönsé
gem itt van a fővárosban. Tavaly nagydíjat kaptam. Százak jönnek esténként
csak énmiattam a színházba. Itt a baráti köröm is. Ilyen fodrászom és szabóm
seholsem lenne. Nélkülük fél ember vagyok.
Észre sem vette, hogy hangja már hangosabb az illendőnél.
— Vidékre ?! Hiszen két év alatt elfelejtenek, és más lép a helyembe. Nekem
ott a fővárosban kell maradnom.
ÚgyJelindult, hogy arca is piros lett.
— En csak a főváros kulturált közönsége előtt tudom kifejteni művészete
met. Ezt nem akarhatja az Isten, ez csak a te szeszélyed, Mester. Kegyetlen
kívánság, hogy én eltemessem magam vidéken.
A Mester meglepődve nézett az asszonyra.
— Én azt hittem lányom, hogy mindennél jobban szereted az Urat, és lám
mégis van egy fogyatkozásod. Ajánld fel sikerélményeidet alázatosan néhány
évre az Úr szolgálatára, és járj egy ideig a kevesebb dicsőség útján. Vidéken
most nagyobb szolgálatot végezhetsz, több ember előtt szolgálhatod a színpa
don Uradat. Nem kellett volna felajánlanod életedet az Úr követésére, de ha
megtetted, fogadd el általam az Úr küldő szavát.
Az asszony mezítlábasán belépett a körömcipőkbe, és szó nélkül elindult a
folyó inneni partján felfelé. A tanítvány utánaszaladt, a betétkönyvet az
asszony kezébe nyomta. De mintha fejbecsapták volna, úgy érte az asszony
halk szitkozódása.
— Bolond. . . eszelős,. . . hogy én menjek le. . . örült. . .
Leverten tért vissza a tanítvány. A Mester mozdulatlan arccal nézte a vizet.
Csak nagysokára szólalt meg.
— Könnyebb a tevének átpréselödnie a tűfoknyi keskeny éjszakai vár
kiskapun, mint azoknak bejutni az Isten Országába, akik a maguk dicsőségé
ről nem tudnak lemondani az Úrért.
— Dehát kicsoda üdvözülhet akkor? — kérdezte a tanítvány —, hiszen úgy
látszik, minden embernek van valami gyengéje, amiről magától sohasem tud
lemondani. De választ nem kapott. Akkor vette észre, hogy a Mester az
asszony után néz, és kezét imádságra emelte.
114

A tanítvány halászni járt délután. Amikor visszatért, látta, hogy egy ismey ^ r ő s arcú ember ül a Mester mellett. Rögtön felismerte a tegnap esti
jelentkezőt. Még azt is tudta róla, hogy író. Egy könyvét ő maga is olvasta.
Szívesen emlékezett vissza erre a könyvre. Mély emberség és szeretet hatotta
át az egész kitűnő írást.
Úgy látszik, már régóta beszélgettek.
— Nos, fiam — folytatta a Mester a tanítvány köszönése után a beszélge
tést —, meggyőződtem arról, hogy szereted a Mennyei Atyát, és bizalmad van
hozzám. De hogyan állsz az emberekkel? Szereted-e felebarátaidat? Mit
teszel értük hited indításából?
Látszott, hogy az író megütközött ezen a kérdésen. De jólnevelten erőt vett
magán.
— Jótékonyságra gondolsz Atyám? A hitközség terhét felerészben én vise
lem.
— Ne érts félre, fiam, az engem nem érdekel, hogy mit csinálsz a pénzeddel,
és mennyit tartasz meg jövedelmedből. Hanem, hogy te mivel szolgálsz az
emberek között.
— A könyveimmel Mesterem. Az írásaimmal Istenre mutatok. Istenes és
humánus gondolataimat nekik adom. Sokat beszélek hozzájuk, előadásokat
tartok, nemegyszer a templomban is. Sok a mondanivalóm nekik, és most még
több lesz, mert mindennél jobban odaforrtam Istenhez. Uram, mondd meg
kikhez szóljak, és én megfürdetem az embereket frissen áradó evangéliumi
mondanivalómban. Gondolataim köteteken át fogják szolgálni Isten ügyét.
— Tehát kész vagy arra, hogy egészen rábízd magad Isten vezérletére?
— Teljesen Istené a szívem — válaszolt az író megindultan.
— Akkor menj ki az emberek közé, és hallgasd meg őket. Hallgasd meg
a kis falusi templomok prédikátorait, akik nem a te gondolataidat mondják,
és nem beszélnek olyan pallérozotton, mint te. Járj be — úgy gondolom — száz
templomot. Járj el áhítatokra, külvárosok imatermeibe, ahol egyszerű embe
rek tesznek bizonyságot darabos szavakkal hitükről.
Az író mosolygott a széken, elnézően, de kissé feszengve.
— Értelek Mesterem, élményszerző körútra küldesz. Talán el is mennék
kedvedért néhány helyre, de sajnos szerződéseim az íróasztalhoz kötnek. De
egyébként is — tette hozzá bizalmasan —, én már túl vagyok azon, hogy
prmitív emberek vallásos fejtegetéseit hallgassam. Egy-egy márkás szónokot
még tiszteletből meghallgatok, de a prédikátorok többsége bosszant és fáraszt.
Inkább leülök otthon a Biblia mellé, és gondolataim sokkal mélyebben feldol
gozzák azt, mint a legtöbb hitszónok tudná.
A Mester megcsóválta fejét.
— Fiam, fiam ne vétkezz. A legegyszerűbb vallástételben is Isten üzenete
rejtőzik. Hogy akarsz Istennek szolgálni az emberek között, ha nem érdekel
téged Isten üzenete az emberek szájából? Hogyan kívánhatod az emberektől,
hogy meghallgassanak téged, ha te magad unod hallgatni őket. Isten hitből
hitbe, embertől emberig hirdetteti szavát, és így ajándékozza nekünk is a hitet.
Neked nagy szükséged van arra, hogy megtanuld: a mi gondolataink még nem
az O gondolatai!
Az író felállt.
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— Tisztelem álláspontodat Mester, de én másképpen gondolkodom. Hoz
zám csak az én gondolataimon át szól az Isten.
A Mester is felállt. Kissé felindultan.
— Egy fogyatkozásod van, fiam. Eredj el, adj túl egy időre ezen a magad
csinálta elveden, és keresd Isten üzenetét az egyszerű hívő emberek vallástéte
leiben. Ha mindennél jobban szereted Istent, akkor hagyd rá magad a más
emberek ajkán hirdetett evangéliumra. És kincsed lesz a mennyekben.
Az író szellemes ember volt, de most nem tudott válaszolni erre az állhatatos
felszólításra. Fanyarul elmosolyodott, kezet fogott mindkettőjükkel, és el
ment.
A Mester szemében könnyeket látott a tanítvány.
— Fiam, — mondotta a Mester fájdalommal —, könnyebb a tevének
általmenni a tű fokán, mint bejutni a Mennyek Országába azoknak, akik
önhitten a maguk tehetségét istenítik. Jaj azoknak, akik csak fél szívvel
támaszkodnak Istenre. Deráldott mindenki, aki ilyen kötelékeitől megszaba
dul, és teljes bizalommal Oreá hagyatkozik.
— De van ilyen ember, Mester? — tépelődött a tanítvány. Kicsoda üdvözöl
het az emberek közül, hiszen szívünk egészen sohasem Istené!
A mester ránézett overálos tanítványára. Nekitámaszkodott a kunyhó előtt
— mintha csak hozzánőtt volna! — és megsimogatta
a tanítvány karját.
— Kicsoda üdvözölhet? Embereknél ez lehetetlen lenne, de hála az Úrnak!
— Istennél minden lehetséges nekünk.
A tanítvány felnézett a Mesterre, és halkan, szégyenkezve mondta neki.
— Mester, holnap hazamegyek. Elrendezem a földügyemet a Megváltó
Istennel. Mind a tíz lánc földemet odaadjuk a szegényeknek.
Szeméből kibuggyant a könny. Hallgattak a csendben mindketten.
j í ±. leásott fakeresztnek

MEDVEGY ANTAL

Egyszavas igehirdetés
Sok prédikációt végighallgattam, figyeltem a karizmatikus evangélizátorokat, gyötrődő egyszerű papokat, nagy műveltségű okos lelkészeket. Napokra,
évekre maradtak meg bennem kezdő teológusok és aranyszájú püspökök
írásmagyarázatai. Azt hiszem, legtöbben így vagyunk a szentbeszédekkel.
Olyan igehirdetést azonban, mely megállított, mint a Hang állította meg
Sault a damaszkuszi úton, csak egyszer hallottam. Egyszer, egy szóban, az
öreg Simontól.
Ez a szó azonban ma is visszacseng, s most, hogy egyre jobban hallom a
harangszót, üdvösségem záloga. Ha nem hallanám, az örök sötétséggel kellene
számolnom.
Simon doktor a háziorvosunk volt. Ó segített a világra, ő varrta össze a
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fejem, amikor másfél évesen a Juhász utcában kiestem a konyhaablakból az
utcára. Igen jól csinálta, mert bár a hegek megmaradtak, legénykoromban
azokat a lányok mindig megsimogatták, hogy milyen érdekes. Aztán a kony
hán ö gipszelte be a törött lábam, amikor abba beletalpalt a másik csapat
félmázsás centere. Ez volt a legjobb betegségem, mert az orvos azt mondta
anyámnak, hogy a cukros befőtt segíti a csontképzödést.
Ezen okok következtében Simon doktor számomra valami különleges, má
sokhoz alig hasonlítható emberré lett, pedig azoktól alig különbözött. Igaz, a
ruhája tisztább és vasaltabb volt a megszokottnál, mi csak vasárnap jártunk
így. A szemüvege furcsán csillogott, s mindig azt hittem, hogy aranyból van
a kerete. Jó időben nem hordott kalapot, s a helyi barnafejű tótok közt feltűnő
sárga haja a megtévesztésig aránylóit. így hát gondolataimban a hallott mesék
királyaival, a váratlanul megjelenő bölcs manókkal, soha nem ismert varázs
lókkal, mikulásokkal rokonítottam.
Simon doktor titkát akkor fejtettem meg, amikor az elemibe kerültem, s
megtanultuk Jézus tanítványainak neveit.
Mert íme, — ott volt Simon! Simon, aki gyógyít, aki segít, aki vigasztal,
és megtámaszt minden gyengét.
Az öreg doktornak nem szóltam semmit, de ha találkoztunk, ránevettem:
— tudom, öreg, hogy ki vagy!
Eltelt negyven esztendő. Én elkerültem az ország másik végébe, szüleim
maradtak a poros alföldi nagyközségben Simon doktorral együtt.
Évente egyszer mentünk haza a gyerekekkel. Azon az utolsó nyáron apám
még erős volt, s úszni tanította az unokáit a Kőrösben. Ezért lepett meg,
amikor egy kora őszi napon az O-templom másodlelkésze telefonált: — gyere
haza apádhoz!
— Miért? Beteg?
— Nem, de jobb, ha itthon vagy.
Azonnal vonatra ültem, de még így is másnap hajnal lett, mire megérkeztem.
A régen szabóműhelynek használt szobában feküdt az apám. Faágyban,
szalmazsákon. Nagyon csendesen lélegzett, alig lehetett hallani. Szeme a
semmibe nézett. Nem ismert meg.
— Fáj valami, apuska?
— Nem.
— Kell valami, apuska? Tea? Kis leves?
Gyengén nemet intett.
Leültem. Anyám nem szólt, fáradt volt és kialvatlan. Egy hete tart már a
virrasztás.
Özvegy nagynéném, aki segíteni jött át ezekben a nehéz napokban, tótul
mondta, hogy anyám ne értse: — elküldtem a Simonért.
A kelő nap már megizzasztotta a bepárásodott ablakszemeket, megmozdul
t a k ű fázós legyek is, amikor az öreg Simon benyitott.
Éppen olyan volt, mint negyven évvel ezelőtt. Még a szemüvege sem karcoló
dott meg, nem oxidálódott az aranykeret, ruházata tiszta és vasalt. Lehet,
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hogy gyérebb volt a haja, de így még inkább hasonlított valami glóriához,
ahogyan azt én gyermekkoromban láttam.
Ránk mosolygott, de nem jött oda hozzám, nem üdvözölt, nem fogott kezet
a befolyásos emberrel, akkor már gimnáziumi igazgatóval.
A betege kezét fogta meg, az embertársáét, a szegény öreg szabóét, akinek
nyugdíja sincs, csak megrokkant nyolcvan éve, s most zavarban van, hogy ezzel
mit kezdjen.
Engem már nem ismert fel apám, de Simont igen.
— Meghalok, doktor úr.
Láttam, az öreg doktor megszorítja a hűlő kezet: — De feltámadunk
Miklós bácsi! Feltámadunk!

Azt hiszem, ilyenkor szokták mondani, hogy angyal szállt át a szobán. Mert
csend támadt, mint a teremtés hajnalán, mint a születés titokzatos pillanatá
ban. Pedig halottunk lett.
Ennek a nemlétező halálnak a milyenségét, kicsiségét és nagy értékét
magyarázta meg nekünk ez a bölcs, hívő öregember, polgári foglalkozása
orvos, valójában apostol, amikor nem adott élesztő injekciót, hogy a másik
öreg esetleg még végrendelkezhessék a semmijéről, hanem a múló percek kínja
helyett meghirdette neki az örökkévalóság evangéliumát: — Feltámadunk!
így történhetett, hogy anyám nem ejtett könnyet, csak ült tovább a széken,
hogy ne legyen utunkban. Mi a nagynénémmel vizet hoztunk, hogy apámat
lemossuk.
A szentbeszéd elhangzott. Az igehirdető, akin nem volt papi mellény, Luther-kabát, begombolta barna zakóját. A kopottas szabóműhely így is templom
volt. A spulnik úgy álltak a varrógépen, mint az oltárgyertyák. A réz tizene
gyes lámpa olyan volt, mint reformáció-korabeli ereklyetartó. A sok súlyos
vasaló, mint bűneink nehezékei. A letörölt székek ragyogtak, mint ifjú lelkek
a konfirmáció előtt. Elgyötört kis leikeink lángolásra készek, mint a megfúvott
parázs.
Nem vettem észre, amikor az öreg doktor kiment az ajtón. A léghuzatra
eszméltem, s megláttam, hogy a halotti bizonyítványt kitöltetlenül hagyta az
asztalon.
Utána futottam, de a küszöbön megtorpantam. — Halotti bizonyítvány?
Kinek? Apámnak? Hiszen ő közelebb van az örökkévalósághoz, mint én!
— Halotti bizonyítvány? Kitől? Simontól? A tanítványtól, a küldöttől?
Akit már kiskoromban felismertem?! Ilyen csontvázpapírt ő nem ír alá, hiszen
az imént is mondta, hogy: —feltámadunk!

Nagyon jól tudjuk, hogy a fiatalabb, de a gyakorlott idősebb lelkészek is
mennyi munkával, vívódással készülnek fel egy-egy prédikációra. Megnézik
az eredeti héber szöveget, a görög szavak szinonim jelentését, a különböző
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bibliafordításokat, Luther értelmezését, s még mindig elégedetlenek. Igazuk
van ? Igazuk van!
Egyszavas igehirdetés! Van ilyen? Készülés nélkül?
Szeretném megvédeni az öreg Simont, s hitelesíteni a történetet. Az ő
egyszavas igehirdetését hosszú előkészület előzte meg. — Hite és az egész
élete.

SÁGHY JENŐ

Nyári napon

I

A kora délutáni júliusi nap elárasztotta fényével és hőségével a ravatalozó
előtt terpeszkedő tágas térséget, melyet sötétlő embergyűrű fogott keret
be. A tér közepén koporsó állt. Fölötte koszorúk piramisa, mellette —feketén,
gyászosan — a hozzátartozók csoportja.
Az embergyűrű résnyire megnyílt — átengedve a lelkész, kántor, funerátor
alkotta kicsiny csapatot — majd ismét egybefolyt.
Megzendült az ének.
— Istenfélők, mily boldogok vagytok,
Kik meghalván, Istennel vigadtok. . .
Előkerültek a zsebkendők. Sokan — főleg asszonyok — máris szipogni
kezdtek.
A ravatal mellett álló fiatal férfi lassan felemelte fejét és tétován körülhordozta fátyolos tekintetét az egybegyűlt sokaságon.
— Lám csak, ők is úgy éreznek, mint én. Nem tartják örömnek a meghalást
és az Istennel való együttvigadást. Nem örülnek, inkább sírnak.
— Örülni?! M ost?! — Jobbkezét mellette álló tízéves kisfia vállára tette,
napégette balját hatéves kisleánya aranyszőke hajára nehezítette. — Örültünk
mi sokat, együtt édesanyátokkal, négyesben. S mennyit örültünk volna még.
De most már csak hárman vagyunk. Vége az örömnek. Örökre.
A lelkész hangja hallatszott.
— A mélységből kiáltok hozzád, Uram. . .
— Ez az. A mélységből, ahová jutottam, ahol vagyok, ahonnan kijutnom,
semmi remény.
Még hallotta, amint a lelkész felolvasta temetési beszédének textusát a
Római levélből.
— Sem halál, sem élet nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely
megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.
Ezt még hallotta, aztán megrohanták az emlékek. Az emlékek, amelyek
közül némelyek, ha önmagukban szépek voltak is, itt a koporsó mellett mind
mind éles, hegyes szuronyokká váltak, gyötrelmes sebeket ejtve szegény szí
vén.
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- Milyen boldogok is voltak. S nemcsak a házasságkötésük utáni hetek
ben, hónapokban, hanem később is. Boldogságukat nem zavarta, inkább növel
te a gyermekek — előbb a fiú, majd évekkel később a kislány — megjelenése.
Anyagiakban sem éreztek hiányt. Mindketten szorgalmasan dolgoztak, a
szülök támogatásával családi házat építettek s azt szépen berendezték. Két éve
autót vásároltak s még féléve sincs, hogy felesége is megszerezte a vezetői
engedélyt. Boldogok voltak, indokolt jóreménységgel tekintettek gyermekeik
jövendője felé és érezték, hogy szereti őket az Isten. Igen, érezték, akkor, de
nem most. Felesége már nem érez semmit; ő és a két gyerek még érez, de bár
ne érezne, mert csak azt érzik, hogy valami szörnyű méltánytalanság, iszonyú
kegyetlenség az, ami a feleséggel, az édesanyával, ővelük történt. Hogyne.
Élnek, éldegélnek szépen, csendesen, boldogan, aztán három nappal ezelőtt,
ebéd után felesége — amit eddig soha nem tett - rosszullétről panaszkodott.
Lefektette feleségét és mivel a rosszullét nem szűnt meg, hanem súlyosodon,
kerékpárját előrántva orvosért futott. A rkörzeti orvos megvizsgálta a fiata
lasszonyt és nyomban kórházba utalta. Ó másnap reggel Trabantjával besza
ladt a járási kórházba, hogy megtudakolja felesége állapotát. Már nem láthat
ta. A fiatalasszony már halott volt. Szívinfarktus! Nem akarta elhinni. Olyan
volt és olyan most is az egész, mint egy rossz álom. Am ebből az álomból
nincsen ébredés, vagy ha van, az még rosszabb, mint az álom. Hihetetlen! Ezt
engedte történni Isten. Hány olyan ember van, aki régesrég megérett már a
halálra és még mindig él, teherként, mások nyakán. Hány olyan asszony van
a fiatalabbak között is, aki rossztermészetű, pletykás, bajkeverő, vagy éppen
rosszerkölcsű, szóval, akikért, mint mondani szokták, talán nem is lenne olyan
nagy kár s lám, azok élnek, az ö értelmes, dolgos, szelíd, jóravaló feleségének
pedig koporsóba kellett feküdnie. Mit vétettek ők az Isten ellen, hogy ilyen
iszonyú büntetéssel sújtotta őket? Miért fordult el tőlük, miért hagyta őket
magukra, lett ellenségükké?
- Még hogy nem válszthat el minket Isten szeretetétől semmi. Az élet talán
nem, de a koporsó, a halál, az igen. Mégpedig alaposan és végérvényesen.
— Már megint Isten szeretetét emlegeti a pap. Hogy az olyan bizonyos,
mint a halál. Halál bizonyítja, Jézus Krisztus halála. Dehát ez képtelenség.
Vagy mégsem? Valóban igaz lenne, hogy Isten szeret, annyira szeret, hogy
egyszülöttjét, önmagát halálba adta értünk? Megjárta értünk a kínnak, gyalá
zatnak, végső kudarcnak ezt az útját, feneketlen mélységbe hullott alá, hogy
kihozzon bennünket onnan?. . .
A nyári nap melegen hintette sugarait a földre, emlékeztetve az örök napra,
Jézus Krisztusra, aki szeretetének szelíd fényével bearanyozta a koporsót, a
felette virító koszorúkat, a mellette álló embereket és földöntúli ragyogásba
vonta a párját veszített fiatal férj arcát, a két elárvult gyermek sötétfürtű s
világosszőke fejecskéjét.
A temetési menet elindult a ravatalozó elöl és a sötéten tátongó sírgödörhöz
kanyarodott. Ujjongva szárnyalt az ének.
Győzelmet vettél, ó, Feltámadott. ..
Az apa kézenfogta gyermekeit.
— Nincs más út, mint hinni. Hinni — gyermeki hittel — a Feltámadott
halálfeletti győzelmében. . . Dörögnek a hantok a koporsó fedelén, de nem azt
dörgik: örökre, örökre, hanem sírok kőtömbjeinek elmozdulását, koporsók
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fedelének felszakadását, a diadalmas feltámadást hirdetik. Lehetetlenség? Az
még nagyobb lehetetlenség, hogy a bennünket szerető Isten nekünk rosszat
akarjon.
A sírgödör mind sekélyebbé vált, egészen feltöltődött, elején megjelent a
fából való kereszt. A föld tovább omlott a sírra, mígnem négy egyenes vonal
keretezte lapos domb emelkedett rajta. Az egyházfi a kezében lévő lapát nyelét
közepén megmarkolva a kereszt jelét nyomtatta a sírdomb puha földjébe és
megindult a koszorúk, csokrok áradata. A sír fölé virághegy emelkedett.
Az emberek megmozdultak és előbb csak egyesek, kis csoportok lépdeltek
a temető kapuja felé, majd tömör emberfolyam kanyargóit feketén a sírok
között és ömlött ki a temetőből. A gyászolók is megindultak tétova, lassú
léptekkel, vissza-visszatekingetve. Utoljára az apa maradt két gyermekével.
Az égre nézett, amely kéken izzóit a nyári nap lobogásában. Megszorította
a tenyerébe simuló két apró, puha gyermekkezet.
— Menjünk mi is! Haza. — Hangja rekedtes volt.
Kislánya riadtan kérdezte.
— Hát anyu? Anyu nem jön velünk? Ittmarad? Miért? — Csöpp szája
sírásra görbült.
Megbékélten, tisztán, melegen zendült édesapja hangja.
— Ne sírj. Isten mégis szeret, minket is szeret.
Megindultak hármasban, kéz a kézben. Az apa lépteit gyermekei tipegéséhez igazította. Napsugár ragyogta be előttük az utat és ők mentek-mentek —
összefonódva — a nyári napban.
TARJÁN LÁSZLÓ

Egy magyar család
rendszerváltozásai
A történelem kerekei hol gyorsabban,
hol lassabban forognak. Most gyorsan
forognak, olyan gyorsan, hogy néha
szédülünk, émelygünk, szorongásaink
vannak. . .
A kihantolt földrakást körülálló gyászolók kis csapata mozdulatlanul
bámul a sírgödör felé. Ki-ki a saját végzetére gondolva mereng a kisvárosi
temető feltámadunkdillemájú hangulatában. .. „Mert tudom hogy az én
Megváltóm él és utoljára a porom felett megáll. . hangzik az egyetlen
hang a fejek felett a tisztelendő szájából. És itt az utolsó szónál a tetőtől
talpig feketén görnyedő, apró kis öregasszony gondolatai hirtelen kikapcso
lódnak, önálló útra térnek. Furcsa, idegenszerü hangulat szállja meg. Mint
ha körülötte ez az egész ceremónia nem is neki szólna, a hangok értelem
nélkül, távolról szűrődnek hozzá. Aztán egymásután, álomszerűén jelennek
meg előtte múltjának emlékképei.. .
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Janit behívják katonának SAS-behívóval. Jani péksegéd a szomszéd kis
városban, onnan biciklizik haza majdnem naponta. Jó gyerek hírében áll,
de azért vasárnaponként eljár a kocsmába a barátaival és hajnalban részeg,
rekedt hangon végigüvöltik az utcát, hogy „Nem lehet a szerelemmel játsza
ni. .
meg „Kislány vigyázz el ne hibázd. .
Ilyenkor fél tőle és a vastag
dunna alatt hallgatózva sejtelmes érzések lepik meg, amiktől már el sem tud
aludni. Aztán egyszercsak előáll a szegény Jani, megmutatja a behívóját,
olyan a szeme mintha rítt volna, ügyetlenül megcsókolja a nyakamat meg
az arcomat kétszer is, összecsapja a bokáját és megy, megy, megy egészen
a Donkanyarig.
46-ban jött haza egy kis kerülővel. Alig ismerték meg, apám először be
se akarta engedni olyan rossz külseje volt. Végül is a hangjáról, meg a bal
keze hüvelykujjáról ismertek rá, ahol a körme hiányzott, mert gyerekkorá
ban a szecskavágó megrövidítette.
Peregnek az események, a nagy szegénységben lakodalom. Édesanyám
féltve őrzött damaszt abroszával terítik meg a nagy asztalt. Alig van vendég,
még muzsika sincs a lakodalmas háznál. Nem csoda hiszen a háború után
majdnem minden háznál van kit siratni. . . Aztán egymás után jönnek a
gyerkek, két lány egy fiú és csak a nagy szegénység meg a munka látástól
vakulásig. Janival csak vasárnap beszélgethetünk egy kicsit, de jobb nem
beszélni. Se szerelem, se vendégség csak úgy magunknak vagyunk, mint a
faluban a többiek is, egyik ettül fél a másik attúl, jobb a békesség.
Egyszer bejön ám hozzánk a párttikár és azt mondja a Janinak - Csuti
elvtárs! Maga olyan közülünk való ember, miért nem lép be a pártba? —
Az én Janim csak húzogatja a vállát és rám néz. Aztán csak belépett és
mindjárt könnyebben ment a dolgunk. Elköltöztünk a városba, én akkor
kerültem a vajgyárba, emlékszem nehezen szoktam meg azt az erős szagot,
a Jani meg a Tanácsnál kapott olyan tedd ide vedd oda állást. Nagyon
megszerették az elvtársak, most is látom, hallom a hangját amint azt mondja
- nem tettem én semmi különöset kérem, csak a dolgozó népet szolgálom!
- és összevágja a bokáját. Otthon meg csak azt hajtogatta — hja kérem
mostanság nem gondolkodni kell hanem dolgozni, ugyebár? — Igen szerette
szegény azt mondani hogy „ugyebár”, mert olyan tanultemberesen hang
zott. Na, aztán küldték ám tanulni rogyásig, szakérettségit tett meg minden
féle tanfolyamot meg iskolát végeztettek vele, én meg közben észrevétlenül
megöregedtem. . . Janiból Csuti elvtárs lett, akit mindenki ismer a megyé
ben, pénzügyi osztályvezető-helyettes. A munkáját egy szálig pontosan
elvégzi, nyugodt lehet a főnöke nem tör a helyébe, vadászni se jár, nemigen
iszik csak egy kicsit kurvás. Nem törődtem vele a pénzt haza adta rendesen,
az útiköltséget meg mindenféle elszámolást úgy intézte hogy belefért ez is
meg az is.
Tavalyelőtt, mikor a fiatalítási program miatt nyugdíjba küldték, nagyon
bánkódott. Észrevettem, hogy a szeme mindig csak messzire néz, a nyakán
meg az erek megvastagodtak. Hát aztán csak megbolydul a Világ egyik
napról a másikra, a kommunisták szidják egymást és mindenki szidja a
kommunistákat, a ruszkiknak meg egyszerre kitellett a becsületük!
Na iszen, mit tesz Isten, egyik naprúl a másikra megszűnik a kommunista
párt, a sánta Bözse az a munkásőr utcai, már úgy köszön, hogy „dícsértessék
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a Jézus Krisztus, megbukott a komenizmus!”. Az én Janim meg csak
húzogatja a vállát, húzogatja a vállát és egyszer csak kiböki — Arankám!
Kiszaladt alólam a Párt! - Ott egye meg a fényé! - gondolom - csak
nekünk ne legyen valami bajunk belőle. Látom ám hogy olyan furcsán
mosolyog és azt suttogja közben - hja ja most nem dolgozni kell, hanem
gondolkodni. . .
Szegény ekkor már igen rossz bőrben volt, a színe se tetszett nekem, alig
evett, a keze is remegett, de azért délutánonként eljárt a presszóba. Talán
két héttel előbb, hogy a kórházba került volna, estefelé mikor hazajött a
presszóból — ekkor már klubnak hívták - elibém áll, erősen a szemembe
néz és halkan csak annyit mond - Arankám beléptem a Demokrata Pártba.
— Szent Szüzanyám! kiáltottam, mi lesz velünk, mi lesz velünk? A Jani csak
megfogja a kezemet olyan remegősen megsimogatja a homlokomat —
mondtam már Arankám — suttogja — most gondolkodni kell. . . Friedman
úr, tudod a Friedman főorvos úr a kórházban, biztosan láttad már, az a
magas ősz hajú, azt mondja nekem - Csuti úr, már akartam magának
szólni, maga becsületes gondolkodású tisztviselő volt mindig, párttag létére
megalázták, háttérbe szorították, sose lett volna magából osztályvezető,
nem gondolja hogy magának mégis csak köztünk volna a helye? - Istenem,
Istenem hogy milyen jól belelátott a Friedman főorvos úr az én Janimba!
De milyen igaz, szegény egész életében olyan szabad gondolkodású volt,
sose dicsekedett vele hogy mire gondol, mindig csak tette a dolgát, csak tette
a dolgát. . . csak tette a dolgát. . . Ekkor összerezzent a vézna kis özvegy,
dübörgő, félelmetes hangok törtek fel a sírgödörből a tudatába hatolva, és
visszaébredt a szertartás valóságába.
Temetés után a család és a legközelebbi jóbarátok összeültek Csutiéknál
egy kis beszélgetésre, hogy a magára maradt özvegy ne érezze olyan hirtelen
a szörnyű egyedüllétet.
Szép vigasztaló szavakat mondtak, emlegették, dicsérgették a megboldo
gultat. Idézgették szólásait, tetteit ahogy ilyenkor illik. Az egyik vő, aki
közgazdász a megyénél, aprókat köhhentett, körülhordozta a tekintetét és
fojtott hangon megszólalt - Nna igen, igen, természetesen, de azért mégsem
hallgathatom el, hiszen úgyis tudjuk mindnyájan, hogy az öreg - nyugod
jon békében - nagy köpönyegforgató volt mindig! Hirtelen csend lett.
Furcsa váratlan csend. Olyan mint amikor a rekeszizom megfeszül a lélegze
telállító élmény hatása alatt. Többen célzást sejtettek benne, voltak akik
egyenesen személyes provokációnak érezték a kijelentést. Bizalmatlanul
méregették egymást, vajon ki mire gondol? Hova is tartozik valójában?
Az arcok megkeményedtek és a szemekben újnak tűnő, igazában ősrégi
gyűlölet szikrázott. Hangos szóváltás kezdődött, vaskos sértő szavak röp
ködtek a levegőben az előbb még látszólag egymást értő emberek között.
Megfeledkeztek az alkalomról, emlékezések helyett már a hétköznapok
acsarkodása fuldokolt a lelkek mélyén, kegyeletsértés eszébe sem jutott
senkinek. Ebben a családban, ebben a családi társaságban most indult el a
legújabbkori történelmi változás folyamata, akárcsak a mustban az első
szénsavbuborékok, úgy törtek a felszínre a sokáig elfojtott indulatok. . .
Az ajtóban hirtelen megjelent, fekete rigóként röppent ide a törékeny
özvegy, megrezzentette az asztalnál ülőket kedves mosolyával. Hatalmas
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tálat tett az asztal közepére pirosló, meleg pogácsákkal. Talán a kínokban
születő jövő előre még nem látható fénye, alig érezhető rejtelme zavart
mosolyként vonaglott az arcokon.

Az eklézsia humora
Üdv-bizonyosság

A hároméves kis Máriát reggel öltözteti Édesanyja. Mikor ráülteti a székre,
azt nagyon hidegnek találja, s kéri anyukáját, tegyen párnát a székre. Édes
anyja megjegyzi, kicsit szörnyülködve: „Micsoda, párnát? Hova jutunk?”
Erre a kis Mária magabiztosan rávágja: „A mennyországba”.
Türelem

Májuka és kisöccse azt a Jópásztor képet nézik, amelyen Jézus egy bá
ránykát tart a karján, s egy másik bárány felemelt lábbal áll a Pásztor előtt,
mintha kérné, hogy őt is vegye fel. A gyerekek egy darabig csendben nézik
a képet, végül a kislány megszólal: Látod Öcsike, az a bárányka az Úr Jézus
karján én vagyok”. Öcsike hallgat, de látszik rajta, hogy ez a helyzet nem
egészen elégíti ki. Végre, ő is megszólal: „Játod Májuka, azs a mászik
bájánka meg én vadok. Ájok, vájok és emejem a jábomat.”
Hogy is került Jónás a cet gyomrába?

A vasárnapi iskolában flatted képen mutatja be Apuka a Jónás történetét.
Ebben szerepel egy cethal, aminek az oldalát ki lehet nyitni és egy térdelő
alakot beletenni. Éz Jónás, amint ott imádkozik. — Óra után a kis Májuka
édesanyjának meséli, mi volt az órán. Elmondja, hogy Jónást Isten Ninivébe
küldte, de ö nem akart odamenni és ellenkezőrirányba indult el hajón. Vihar
tört ki és Jónás a cet gyomrában imádkozott. Édesanya itt megállítja a mesét,
mert valami hiányzik s megkérdi: „De hogyan került Jónás a cethal gyomrá
ba ?” Mire Májuka bosszúsan, hogy félbe szakították: „Hát az Apu beletette”.
Erős hit

Az egyik kisgyermek csúnyán beszél az óvodában. A nagycsoportos Évike
rászól, hogy ilyet ne mondjon, mert akkor az Úr Jézus szomorú. Meghallja
ezt a hitetlen óvó néni és azt mondja, hogy ez butaság, mert nincs is Jézus
stb. Évike kitart amellett, hogy de igenis van. Az óvónő kérdésére, hogy ki
mondott neki ilyeneket a kislány megmondja, hogy Apukája. Mire az óvónő
azt m ondja: „Mond meg Apukádnak, hogy ne mondjon neked ilyeneket”.
Mire Évike: „Jó én megmondom, de akkor az óvó néni a pokolba fog
kerülni”.
Tiszta szív

Imolka lázas. Ahogy fekszik, jól látni, hogy kis szíve mennyire ver. Imola
nézi egy darabig, majd megszólal: „Látod Édesapa, kopog az Úr Jézus a
szívemen”. Majd nagyra tátja száját pár pillanatig, utána így szól: „Na, most
már bejöhet, kiengedtem az ördögöt a szívemből."
124

Kétségbeesés

A hároméves Dórikát szülei, míg az énekkarban énekelnek, rábízzák az
esperes nénire. Úrvacsoraosztás van s Ilike néni is vesz úrvacsorát. Mikor
visszajön a padba, lehajtott fejjel imádkozik. Dórika nézi, majd egy idő után
odahajol s megkérdi: „Mi baj Ilike néni, nem ízlett az úrvacsora” ?
Illusztráció

Neves evangélizátor végzi az evangelizációt az alföldi gyülekezetben. Katica
is ott van édesanyjával. A lelkész minden este egy kis történettel vezeti be a
szolgálatot. Egyik este Katica odasúgja édesanyjának: „Ez a bácsi mért
mesél? Neki prédikálni kell”.
Második parancsolat

Nagymama beszélget egy nénivel. Katica is vele van. Mikor továbbmen
nek, Katica így szól: „Nagymama, nagymama, te Isten-kísértő vagy”. Nagy
mama miértjére így válaszol: „Azt mondtad, hogy hát Istenem. . . Nem
szabad, tudod, második parancsolat” !
Mit kell tudnia egy papnak?

Ismert írónő tart előadást élete szenvedéseiről. Utána felkínálja, szívesen
válaszol esetleges kérdésekre. Mivel más nem szólal meg, a lelkész kérdezi
meg az előadót, hogy ennyi szenvedést meg lehet-e bocsátani. Katica megbotránkozva súgja édesanyjának: „Ez pap és ilyet kérdez”?!
Közli: Gy. J.-né

Látogat a káplán: Budaörs, 1954
Jártam sorra az egyháztagokat a régi
nyilvántartás szerint. Nyílik az egyik
kapu, s bemutatkozásomra az 55 —60
körüli asszony így válaszol:
- Én ugyan még 19-es kommunista
vagyok, de azért csak jöjjön be.
Emberi hangra miért ne? Még hellyel
is kínál. Általánosságokkal indul a be
szélgetés, de ágy az ötödik mondatnál
hirtelen sírásba csuklik a hangja.
— Tudja, lelkész elvtárs, engem a
volt nyilasok fúrtak ki a Pártból. . .
(Hát igen. Papnak mindent el lehet
mondani.)

Stílszerü válasz
- Mondja, titkár elvtárs, hát sza
bad egy párttagnak olyat mondania,
hogy „Jézus-Mária” ?
— Isten ments!
Sarkad táján történt
A KISZ-titkár arról számol be, hogy
a névadási ünnepek és az egyházmentes
házasságkötések szépen szaporodnak,
csak a polgári temetéseket veszik gyéren
igénybe. A kérdő tekintetekre hozzáfüzi:
Tudják, elvtársak, az idősebb halot
takat irtó nehéz rábeszélni. . .
Közli: B. M.
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János igazgató - Dr. Hubert Gabriella — Kendeh Tünde
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10.

EVANGÉLIKUS ÓVÓDÁK

Alberti Evangélikus Egyházközség Óvodája
2730 Albertirsa, Pesti u. 104. Tel.: (53)370-388
Celldömölki Evangélikus Egyház Keresztyén Óvodája
9500 Celldömölk, Ostffy M. tér 4. Tel.: 58. Óvónő: Limpárné Darabos Mária
Evangélikus Keresztyén Óvoda
8100 Várpalota, Thúry György tér 1. Vezető óvónő: Lassú Tamásné
Evangélikus Óvoda
9025 Győr, Petőfi tér 2. Tel.: (99)322-034. Óvónők: Szebeni Gyöngyi - Fazék
Teodóra
Evangélikus Óvoda
6230 Soltvadkert, Dr. Graetzer u. 1. Tel.: (78)381-037. Óvónők: Köhlerné Schiszler
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Evangélikus Óvoda
5940 Tótkomlós, Aradi u. 2.
Ótemplomi Evangélikus Egyházközség Óvodája
5540 Szarvas, Bacsó B. u. 12.
Protestáns Óvoda^
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11.

EVANGÉLIKUS ÜDÜLŐK

Evangélikus Üdülő
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Hozzá tartozó otthonok:
Egészségügyi Gyermekotthon
1029 Budapest, Báthori u. 8. Tel.: 155-9765
Öregek Otthona
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1088 Budapest, Szentkirályi u. 51. Tel.: 144-2523. Igazgató lelkész: Széli Bulcsú
Evangélikus Özvegy Papnék és Johannita Otthon
2143 Kerepestarcsa, Szent László u. 1. Tel.: (28)370-090. Igazgató lelkész:
Gáncs Péter
„Kapernaum” Szeretetotthon
8315 Gyenesdiás, Béke u. 57. Tel.: (83)316-103. Otthonvezető: Szabó Ferencné
Baldauf Gusztáv Evangélikus Szeretetotthon
7623 Pécs, Szabadság u. 18.
„Élim” Egészségügyi Gyermekotthon
4400 Nyíregyháza, Derkovits u. 19. Tel.: (42)316-620. Igazgató lelkész: Magyar
László
„Emmaus” Evangélikus Szeretetotthon
4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes u. 162/A. Tel.: (42)341-152. Igazgató lel
kész: Bozorády Zoltán
Evangélikus Szeretetotthon
5600 Békéscsaba, Berényi u. 125. Tel.: (66)325-056. Igazgató lelkész: Kutyej Pál
Mandák Mária Evangélikus Szeretetotthon
1086 Budapest, Karácsony S. u. 31 —33. Tel.: 210-3411. Igazgató lelkész:
Kertész Géza
Evangélikus Szeretetotthon
2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc u. 22. Igazgató lelkész: Kalácska Béla
Káldy Zoltán Evangélikus Szeretetotthon
2730 Albertirsa, Dózsa Gy. u. 7. Tel.: 70. Igazgató lelkész: Roszik Mihály
Evangélikus Szeretetotthon
9025 Győr, Péterflfy S. u. 5. Tel.: (96)320-440. Igazgató lelkész: Tekus Ottó
Evangélikus Szeretetotthon
9152 Börcs, Petőfi u. 147. Igazgató lelkész: Tekus Ottó
Evangélikus Szeretetotthon
8136 Lajoskomárom, Batthyány u. 8. Igazgató lelkész: Decmann Tibor
9»
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13. DÉLI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜLET
Püspöki hivatal:
1088 Budapest, Puskin u. 12. Postacím: 1447 Budapest, Pf. 500. Tel./Fax: 138-2302
Püspök: Dr. Harmati Béla
1088 Budapest, Puskin u. 12. Postacím: 1447 Budapest, Pf. 500. Tel.: 138-2302
138-4744
Kerületi felügyelő: Dr. Sólyom Jenő
1121 Budapest, Pelsőc u. 1. Tel.: 156-0377
Püspökhelyettes: Táborszky László
5600 Békéscsaba, Szeberényi tér 3. Tel.: (66)325-524
Püspöki titkár: Szalay Tamás
Honvédelmi Minisztériumi megbízott. 1055 Budapest, Balaton u. 7 - 11. Tel •
111-0086
Kerületi pénztáros: Szemerei Zoltán
1085 Budapest, Üllői út 24. Tel.: 113-8504
Kerületi tisztviselő: Költő Lászlóné
Kerületi alkalmazott: Negyedi Andrásné
1088 Budapest, Puskin u. 12. Tel.: 138-2302
Kerületi jogtanácsos: Dr. Galli István
1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 30. Tel.: 136-7667
Kerületi gépkocsivezető: Leidal János
13.1. Bács-Kiskun Egyházmegye
Esperes: Káposzta Lajos, 6230 Soltvadkert, Dr. Graetzer u. 1. Tel./Fax:
(78)381-037
Egyházmegyei felügyelő: Dudla Imre, 6323 Dunaegyháza, Kisfaludy u. 9. Tel.:
138
Apostag, 6088 Hunyadi u. 16. Szabó István (helyettes)
Baja, 6500, Széchenyi u. 16. Tel.: (79)323-742. Dedinszky Tamás
Csengőd, 6222 Szabadság u. 11. Tel.: (78)341-150. (Hozzá tartozik Páhi és
Kaskantyú gyülekezete.) Nagy Veronika
Dunaegyháza, 6323 Mikszáth u. 34. Tel.: 150. Szabó István
Dunaújváros, 2400. Pf. 356. (Kisapostag gondozza.)
Harta, 6326 Templom u. 48. Tel.: 50. Szabó Vilmos Béla
Kecskemét, 6000III. Szabadság tér 3. Tel.: (76)323-506. Kis János - Dr. Malya
János segédlelkész
Kisapostag 2428 Petőfi u. 49. Tel.: 21. (Gondozza Dunaújváros gyülekezetét.)
Reisch György segédlelkész
Kiskőrös, 6200 Luther tér 3/B. Tel.: (78)311-724 Lupták György. — Luptákné
Hanvay Mária — Szabó Vilmos igazgató lelkész. Tel.: (78)311-221 — Szabóné
Piri Zsuzsanna — Kecskeméti Pál diakónus lelkész
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Kiskunhalas 6400 Szilágyi u. 22. (Hozzá tartozik Tázlár gyülekezete.) Honti Irén
diakónus lelkész
Soltvadkert 6230 Dr. Graetzer u. 1. Tel./Fax: (78)381-037. (Hozzá tartozik
Bocsa gyülekezete.) Káposzta Lajos esperes
13.2. Kelet-Békési Egyházmegye
Esperes: Táborszky László, 5600 Békéscsaba, Szeberényi tér 3. Tel.: (66)325-524
Egyházmegyei felügyelő: Dr. Valentinyi Károly, 5650 Mezőberény, Gyomai u.
7. Tel.: (66)352-586.
Békéscsaba, 5600 Luther u. 1. (Hozzá tartozik Kamut és Murány gyülekezete.)
Táborszky László esperes - Aradi András igazgató lelkész. T el: (66)322-162
— Kovács Pál. Tel.: (66)322-597 — Ribár János hitoktató lelkész. Tel.:
(66)448-553
Békéscsaba-Erzsébethely, 5600 Szántó Kovács u. 1. Tel.: (66)328-890. Kutyej
Pál
Csorvás, 5920 István király u. 19. (Gerendás gondozza.)
Gerendás, 5925 Kossuth u. 4. Baranka György segédlelkész
Gyoma, 5500 Vöröshadsereg u. 49. (Kondoros gondozza.)
Gyula, 5700 Béke sugárút 29. Tel.: (66)361-554. (Hozzá tartozik Elek és Komádi
gyülekezete.) Liptákné Gajdács Mária diakónus lelkész
Kondoros, 5553 Hősök u. 24. Tel.: (67)388-875. (Gondozza Gyoma gyülekeze
tét.) Sztojanovics András
Medgyesegyháza, 5666 Kossuth tér 3. Tel.: 178. (Hozzá tartozik Pusztaottlaka
gyülekezete.) Halasi László
Mezőberény L, 5650 I. Kossuth tér 6. Tel.: (66)352-040. Köhler Júlia gyülekezeti
munkatárs
Mezőberény II., 5650 II. Luther tér 3. Tel.: (66)352-726. (Hozzá tartozik Békés
gyülekezete.) Feyér Sándor helyettes lelkész
13.3. Nyugat-Békési Egyházmegye
Esperes: Pintér János, 5900 Orosháza, Győri V. tér 3. Tel.: (68)311-320
Egyházmegyei felügyelő: Benkő Pál, 5900 Orosháza, Dózsa Gy. u. 26/A. Tel.:
(68)312-579
Csabacsüd, 5551 Petőfi u. 40. Tel.: (67)311-748. Pathó Gyula
Csanádapáca, 5662 Hunyadi u. 2. Pathóné Kepenyes Erzsébet segédlelkész
Nagybánhegyes, 5669 Vörös tér 16. (Hozzá tartozik Magyarbánhegyes, Pusztaföldvár gondozza.)
Nagyszénás, 5931 Szabadság út 34. (Hozzá tartozik Gádoros gyülekezete.)
Kondor Péter
Orosháza, 5900 Győri V. tér 3. Tel.: (68)312-402. (Hozzá tartozik Kardoskút
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és Szentetornya Rákóczi-telep gyülekezete.) Pintér János esperes. Tel.:
(68)311-320. Győri Gábor igazgató lelkész. Tel.: (68)311-330
Pusztaföldvár, 5919 Rákóczi u. 30. (Gondozza Nagybánhegyes és Magyarbánhegyes gyülekezetét.) Lászlóné Házi Magdolna
Szarvas-Ótemplom, 5541 Béke u. 15. Tel.: (67)313-153. Nobik Erzsébet —
Demján Sándor gyülekezeti munkatárs, hitoktató
Szarvas-Újtemplom, 5540 Szabadság út 70. Tel.: (67)313-131. Deme Zoltán
(képviselői munkája miatt szabadságon) - Deméné Gede Erika
Tótkomlós, 5940 Luther u. 1. Tel.: (68)385-768. (Gondozza Mezőhegyes és
Battonya gyülekezeteit.) Gyekiczky János
13.4. Csongrád-Szolnoki Egyházmegye
Esperes: Halasy Endre, 6600 Szentes, Páva u. 7. Tel.: (63)311-398
Egyházmegyei felügyelő: Szabó László, 5002 Szolnok, Bajcsy-Zs. u. 12.
Ambrózfalva, 6916 Mező Imre u. 15. (Gondozza Csanádalberti és Pitvaros
gyülekezetét.) Gyekiczky János (helyettes, lakása Tótkomlós, Luther u. 1.)
Csanádalberti, Ambrózfalva gondozza
Csépa, 5475 Salai u. 2. (Hozzá tartozik Nagyrév gyülekezete. Szentes gondozza.)
Hódmezővásárhely, 6800 Márton u. 1. Tel.: (64)342-152. Takács János
Makó, 6900 Luther u. 2. Tel.: (65)312-080. (Szeged gondozza.)
Mezőtúr, 5400 Damjanich u. 4L (Szolnok gondozza.)
Szentes, 6600 Páva u. 7. Tel.: (63)311-398. Halasy Endre esperes
Szeged, 6720 Tisza Lajos u. 16. Tel.: (62)313-747. (Gondozza Makó gyülekeze
tét.) Tóth Attila
Szolnok, 5000 Marx park 1. Tel.: (56)332-171. (Gondozza Mezőtúr gyülekeze
tét.) Bácsi János segédlelkész
Tiszaföldvár, 5430 Bajcsy-Zs. u. 5.
Pitvaros, (Ambrózfalva gondozza.)
13.5. Pesti Egyházmegye
Esperes: Bolla Árpád, 1152 Budapest, Juhos u. 28. Tel.: 189-0758
Egyházmegyei felügyelő: Pintér Győző, 1096 Budapest, Hámán Kató u. 64.
Tel.: 216-4822
Deák tér, 1052 Budapest, Deák tér 4. Tel.: 117-3413. Dr. Harmati Béla püspök
— Zászkaliczky Péter igazgató lelkész - Pintér Károly — Gerőfi Gyuláné
segédlelkész
Fasor, 1071 Budapest, Damjanich u. 28/B. Tel.: 122-2806. Szirmai Zoltán Dr. Muntag Andorné — Nagy Zoltán segédlelkész
Angyalföld, 1134 Budapest, Kassák L. u. 22. Tel.: 120-8207. Kendeh György
Józsefváros, 1085 Budapest, Üllői út 24. Tel.: 113-9879. Kertész Géza
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Cinkota, 1164 Budapest, Batthány I. u. 53. Szalay Tamás
Ferencváros, 1096 Budapest, Thaly K. u. 28. Tel.: 215-5795. Dr. Rédey Pál
Kispest, 1195 Budapest, Nagy S. u. 41. Tel.: 127-3586. Széli Bulcsú
Kőbánya, 1102 Budapest, Kápolna u. 14. Tel.: 157-2598. Fabiny Tamás - Józsa
Márton nyugdíjas
Pestszenterzsébet, 1204 Budapest, Ady E. u. 89. Tel./Fax: 127-8424. Győri
János Sámuel
Pestszentlőrinc, 1183 Budapest, Kossuth L. tér 3. Havasi Kálmán
Pestújhely, 1152 Budapest, Templom tér. Tel.: 131-1147. Bízik László (lakása:
1055 Budapest, Szt. István krt. 15.)
Rákoskeresztúr, 1173 Budapest, Bakancsos u. 2. Tel.: 158-7404. Kosa László
— Kustra Csaba segédlelkész
Rákospalota, 1152 Budapest, Juhos u. 28. Tel.: 189-0758. Bolla Árpád esperes
— Nagy Zoltán segédlelkész — Veperdi Zoltán diakónus lelkész
Rákosszentmihály, 1161 Budapest, Hősök tere 11. Tel.: 271-4877. Dr. Karner
Ágoston
Újpest, 1043 Budapest, Leibstück M. u. 36-38. Tel.: 189-0912. Blázy Lajos
Zugló, 1147 Budapest, Lőcsei u. 32. Tel.: 183-3984. Dr. Szabó Lajos — Dr.
Szabóné Mátrai Marianna
Szlovák Gyülekezet, 1081 Budapest, Rákóczi u. 57/a. Tel.: 133-6478. Cselovszky Ferenc (lakása: 2200 Monor, Bajza u. 2.)
13.6.

Pest megyei Egyházmegye
Esperes: Detre János, 2170 Aszód, Szontágh lépcső 1. Tel.: 417
Egyházmegyei felügyelő: Dr. Smidéliusz László, 2760 Nagykáta, Kéményseprő u.
Ácsa, 2683 Petőfi u. 4. Tel.: (27)340-004. Mekis Ádám
Alberti, 2730 Albertirsa Pesti út 106. Tel.: (53)370-179. Roszik Mihály
Aszód, 2170 Szontágh lépcső 1. Tel.: 417. Detre János esperes
Bénye, 2216 Kölcsey u. 16. Cselovszky Ferenc (helyettes)
Cegléd, 2700 I. Bercsényi u. 2. Tel.: (53)310-753. (Gondozza Tápiószele és
Farmos gyülekezetét.) Véghelyi Antal
Csornád, 2161 Kossuth u. 88. (Gondozza Sződliget és Őrbottyán gyülekezetét.)
Eszlényi László
Csömör, 2141 Petőfi u. 26. Tel.: 183-2704/33, 183-2718/33. Solymár Péter
Csővár, 2615 Petőfi u. 2. Tel.: (27)340-055. (Hozzá tartozik Penc gyülekezete.)
Tamásy Zoltán — Tamásyné Molnár Éva segédlelkész
Domony, 2182 Fő u. 117. Tel.: Aszód 375. Baranyai Tamás
Dunakeszi, 2120 Verseny u. 2. Tel.: (27)341-159. Nyirő Olga gyülekezeti mun
katárs
Dunaharaszti, 2330 Damjanich u. 33. (Hozzá tartozik Soroksár gyülekezete.)
Lehel László
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Főt, 2151 Petőfi u. 1. Bohus Imre
Galgagyörk, 2681 Rákóczi út 18. Pintér János
Gödöllő, 2100 Kossuth L. u. 2. Tel.: (28)310-484. Blázy Árpád
Gyón, 2373 Dabas, Luther u. 14. Tel.: 174. Koczor Tamás
Gyömrő, 2230 Petőfi u. 12. (Péteri gondozza.)
Hévízgyörk, 2192 Templom tér 3. Dóka Zoltán
Iklad, 2182 Temető u. 1. Völgyes Pál
Irsa, 2730 Albertirsa, Luther u. 3. Tel.: (53)370-600. Bárdossy Tibor
Maglód, 2234 Sugár u. 79. Blatniczky János
Mende, 2235 Andrássy u. 7. Simonfay Ferenc nyugdíjas (helyettes)
Monor, 2200 Bajza u. 2. Tel.: 49. (Gondozza Bénye és Káva gyülekezetét.)
Cselovszky Ferenc
Nagytarcsa, 2142 Sztehló Gábor u. 1. Tel.: (28)370-684. Gáncs Péter
Nyáregyháza, 2723 Nyári Pál u. 13—15. Tel.: 25. Adámi László
Pécel, 2119 Tanácsház u. 2. Bálint Józsefné gyülekezeti munkatárs
Péteri, 2209 Petőfi u. 62. (Gondozza Gyömrő gyülekezetét.) Dr. Foltin Brúnó
Pilis, 2721 Kossuth L. u. 34. Tel.: 134. Keveházi László — Keveháziné Czégényi
Klára
Tápiószele, 2766 Rákóczi u. 7. (Cegléd gondozza.)
Tápiószentmárton, 2711 Fő u. 1. Tel.: 29. Brebovszky Gyula nyugdíjas (helyet
tes)
Vác, 2600 Eötvös u. 1. Tel.: (27)311-452. (Hozzá tartozik Rád gyülekezete.)
Ifj. Detre János
Vecsés, 2220 Károly utca 24. Tel.: (29)350-371. Rezessy Miklós
13.7. Somogy-Zalai Egyházmegye
Esperes: Smidéliusz Zoltán, 8856 Surd, Hősök tere 15. Tel.: 15
Egyházmegyei felügyelő: Dr. Blázy Árpád, 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u.
14. Tel.: (92)315-160
Barcs, 7570 Bajcsy-Zs. u. 133. (Surd gondozza.)
Csurgó, 8840 Baksay u. 5. Szekeres Elemér (helyettes)
Ecseny, 7457 Templom u. 105. Mónus László
Gyékényes, 8851 Szabadság tér 1. (Surd gondozza.)
Iharosberény, 8725 Rákóczi u. 9. Tel.: 32. Tamásy Tamás
Kaposvár, 7400 Kossuth u. 39. Tel.: (82)312-693. Dubovay Géza (helyettes)
Keszthely, 8360 Deák F. u. 18. Tel.: (83)312-206. Nagyné Szeker Éva
Kötcse, 8627 Templom u. 7. (Siófok gondozza.)
Nagykanizsa, 8800 Csengery út 37. Tel.: (93)311-320. Deme Dávid
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Nemespátró, 8857 Rákóczi u. 6. Smidéliusz Zoltán
Porrogszentkirály, 8858 Fő u. 46. Sikter János segédlelkész
Pusztaszentlászló, 8896 Kossuth u. 116. Baloghné Szemerei Mária
Sand, 8824 Kanizsai u. 21. Deméné Smidéliusz Katalin
Siófok, 8600 Fő u. 220. Tel.: (84)310-549. (Gondozza Balatonszárszó és Kötésé
gyülekezeteit.) Baranyai Csaba segédlelkész — Baranyainé Rohn Erzsébet segéd
lelkész
Somogyvámos, 8699 Fő u. 28. (Hozzá tartozik Hács gyülekezete.) Madarász
István (lakása: 8630 Boglárlelle, Rózsa u. 6. Tel.: (85)351-579)
Surd, 8856 Hősök tere 15. Tel.: 15. Smidéliuszné Drobina Erzsébet
Szepetnek, 8861 Kossuth u. 18. Horváth Ferenc segédlelkész
Tab, 8660 Kossuth L. u. 57. Tel.: (84)320-039. Verasztó Sándor - Verasztóné
Mosoni Edit. (Gondozza Bábonymegyer, Bedegkér, Somogydöröcske, Torvaj,
Somogymeggyes, Lulla gyülekezeteit.)
Vése, 8721 Szabadság tér 6. Tamásy Tamásné
Zalaegerszeg, 8900 Zárda u. 1. Tel.: (92)312-764. (Hozzá tartozik Barlahida
gyülekezete.) Balogh András
Zalaistvánd, 8933 Arany J. tér 2. Vajda István

13.8. Tolna-Baranyai Egyházmegye
Esperes: ifj. Hafenscher Károly, 7100 Szekszárd, Luther tér 2. Tel.: (74)311-653
Egyházmegyei felügyelő: Andorka Árpád, 7100 Szekszárd
Bonyhád, 7150 Dózsa u. 34. Tel.: (74)351-774. (Hozzá tartozik Hidas, Alsónána,
Bátaapáti gyülekezete.) Krähling Dániel
Csikóstöttös 7341 Szabadság u. 42. (Dombóvár gondozza.)
Dombóvár, 7200 Bezerédy u. 5. Tel.: (74)365-826 (Gondozza Csikóstöttös,
Kaposszekcső gyülekezeteit.) Vértesy Rudolf
Egyházaskozár, 7347 Rákóczi u. 1. (Hozzá tartozik Mágocs gyülekezete.) Kos
kai Erzsébet
Gyönk, 7064 Petőfi u. 359. Tel.: (74)387-013. (Hozzá tartozik Varsád, Hőgyész,
Keszöhidegkűt, Murga, Belecska, Szárazd, és Kalaznó gyülekezete.) ifj. Cselovszky Ferenc segédlelkész
Györkönv, 7045 Fő u. 493. Tel.: (75)333-193. (Hozzá tartozik Bikács és Pálfa
gyülekezete.) Dr. Zsednay Józsefné
Kaposszekcső, 7361 Táncsics M. u. 28. (Dombóvár gondozza.)
Kölesd, 7052 Öreg u. 5. (Hozzá tartozik Kistormás gyülekezete.) Szabó Pál
Magyarbóly, 7775 Kossuth u. 17. (Hozzá tartozik Siklós gyülekezete. Mohács
gondozza.)
Majos, 7187 Bonyhád-Majos V. u. 90. (Gondozza Mucsfa és Kismánvok gyüle
kezetét.) ifj. Cserháti Sándor
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Mucsfa, 7185 Kossuth u. 48. (Hozzá tartozik Mekényes gyülekezete, Majos
gondozza.)
Mohács, 7700 Deák tér 4. Tel.: (69)311-602. (Gondozza Magyarbóly, Siklós és
Maráza gyülekezeteit.) Németh Pál — Némethné Tóth Ildikó
Nagymányok, 7355 Bem u. 12. (Hozzá tartozik Váralja, Máza, Izmény gyüleke
zete.) Ócsai Zoltán segédlelkész (lakása: 7351 Máza, Téglagyár u. 6.)
Paks, 7030 Kossuth L. u. 29. Tel.: (75)310-320. (Gondozza Dunaföldvár gyüle
kezetét.) Brebovszky János - Brebovszkyné Pintér Márta
Pécs, 7621 Dischka Gy. u. 6. Tel.: (72)315-749. (Gondozza Vasas gyülekezetét.)
Varsányi Ferenc — Johann Gyula segédlelkész
Sárszentlőrinc, 7047 Petőfi u. 45. Tel.: (75)333-110. Kari Jánosné Csepregi
Erzsébet
Szekszárd, 7100 Luther tér 2. Tel.: (74)311-653. (Hozzá tartozik Kéty, Felsőnána, Zomba gyülekezete.) ifj. Hafenscher Károly
Tamási, 7090 Kossuth tér. (Gondozza Tolnanémedi, Simontornya, Pincehely,
Nagyszékely és Iregszemcse gyülekezeteit.) Kovács László segédlelkész
Tengelic, 7054 Rákóczi u. 22. Füller Mihály diakónus lelkész
Tolnanémedi, 7083 Fő u. 38. (Tamási gondozza.)
Vasas, 7691 II. B. u. 12. (Pécs gondozza)
14. ÉSZAKI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜLET
Püspöki hivatal: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 24. Tel.: 176-2335,
176-2448, Fax: 176-2440
Püspök: Szebik Imre, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 24. Tel.: 176-2335
Kerületi felügyelő: Farkasházi Ferenc, 2890 Tata, Vágó u. 9. Tel.: (34)380-025
Püspökhelyettes: Lábossá Lajos, 2800 Tatabánya, Tátra u. 13. Tel.: (34)316-201
Kerületi pénztáros: Szemerei Zoltán, 1085 Budapest, Üllői út 24. Tel.: 113-8504
Kerületi tisztviselők: Giczi Ferencné - Sass Gáborné — Dr. Hafenscher Károlyné, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 24. Tel.: 176-2335
Kerületi gépkocsivezető: Vas János
14.1. Borsod-Hevesi Egyházmegye
Esperes: Sárkány Tibor, 3530 Miskolc, Hunyadi u. 8. Tel.: (46)346-807
Egyházmegyei felügyelő: Dr. Meskó László, 3534 Miskolc, Szinnyei M. u. 17.
Tel.: (46)374-837
Arnót, 3173 Petőfi u. 96/B. Tel.: (46)327-937 (Hozzá tartozik Újcsalános gyüle
kezete.) Oláh Zoltán
Diósgyőr, 3534 Miskolc, III., Vár u. 7. Tel.: (46)379-422. Veczán Pál
Diósgyőr-Vasgyár, 3533 Topiczer J. u. 1/B. (Postacím: 3520 Miskolc, Pf. 734.)
Pásztor Pál
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Eger, 3300 V örösm arty u. 28. T el.: (36)313-119. Deme Károly (helyettes)

Fancsal, 3849 Rákóczi u. 43. (Hozzá tartozik Hernádvécse gyülekezete, gondoz
za Tállya és Abaújszántó gyülekezeteit.) Péter Jenő
Hatvan, 3000 Úttörő u. 5. Tel.: (38)312-199. Dr. Barcza Béla
Miskolc, 3530 Hunyadi u. 8. Tel.: (46)346-807. Sárkány Tibor esperes —
Sárkány Tiborné
Ózd, 3600 Váci M. u. 12. Tel.: (47)371-563. (Hozzá tartozik Putnok gyülekeze
te.) Tóth Melinda Tel.: (47)373-708 (lakás)
Sajókaza, 3720 Rákóczi u. 1. (Gondozza Kurityán és Rudabánya gyülekezetét.)
Balázs Tibor gyülekezeti munkatárs
Tállya, 3907 Kossuth u. 1. (Hozzá tartozik Abaújszántó gyülekezete, Fancsal
gondozza)
14.2. Budai Egyházmegye
Esperes: Missura Tibor, 1114 Budapest, Bocskai u. 10. Tel.: 181-2159
Egyházmegyei felügyelő: Dr. Müller Miklós, 1124 Budapest, Fürj u. 29/B. Tel.:
162-1259
Budafok, 1221 Játék u. 16. Tel.: 226-0638. Rőzse István (lakása: 1116 Budapest.,
Latinka S. u. 48. Tel.: 186-6698)
Budahegyvidék, 1126 Tartsay V. u. 11. Tel.: 156-6551. Kőszeghy Tamás igazgató
lelkész — Takács József kisegítő lelkész — Dr. Széchey Béla diakónus lelkész
Budavár, 1014 Táncsics M. u. 28. Tel.: 156-9736. Szebik Imre püspök - Balicza
Iván — Madocsai Miklós — Szilas Attila
Csepel, 1215 Katona J. u. 35. Tel.: 277-6762. Mezősi György
Csillaghegy, 1039 Mátyás kir. u. 31. Tel.: 168-6118. Donáth László
Kelenföld, 1114 Bocskai u. 10. Tel.: 181-2159. Missura Tibor esperes - Csepregi
András — Ferenczy Erzsébet
Óbuda, 1034 Dévai B. M. tér 1. Tel.: 168-6893. Bálint László
Nagybörzsöny, 2634 Kossuth u. 57. Dedinszky Gyula
Szentendre, 2000 Bükköspart. id. Szentpétery Péter (lakása: 1141 Budapest,
Bosnyák u. 65. Tel.: 252-8606)
14.3. Fejér-Komáromi Egyházmegye
Esperes: Lábossá Lajos, 2800 Tatabánya, Tátra u. 13. Tel.: (34)316-201
Egyházmegyei felügyelő: Sztruhár András, 2840 Oroszlány, Bányász krt. 8.
Tel.: (34)361-354
Bakonycsernye 8056 Dózsa u. 1. Tel.: 24. Bencze Imre
Bakonyszombathely, 2884 Kossuth u. 38. Tel.: 28. Kovács László segédlelkész
Bököd, 2855 Fő u. 25. Tel.: (34)360-535 (gyógyszertár). Csonkáné Szabó Magda
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Csabdi, 2064 Petőfi u. 25. (Hozzá tartozik Bicske és Csákvár gyülekezete.)
Lábossá Lajos (helyettes: Csabdi, Bicske) - Asbóth Lászó (helyettes: Csákvár)
Esztergom, 2500 Simor J. u. 82. Tel.: (33)311-876. Szabó László
Érd, 2030 Thököly u. 19/A. Ittzés István diakónus lelkész
Gyúró, 2464 Thököly u. 22. (Tordas gondozza.)
Hánta, 2879 Kossuth u. 41. (Hozzá tartozik Ászár és Kisbér, Bakonyszombathely gondozza)
Komárom, 2900 Mártírok u. 10. Tel.: 208. (Gondozza Bábolna gyülekezetét)
Dr. Oláhné Nagy Edina (lakása: 2890 Tata, Kazinczy u. 3., Tel.: (34)383-597)
Lajoskomárom, 8136 Batthyány u. 9. (Gondozza Enying gyülekezetét.) Decmann Tibor
Nagyveleg, 8065 Kossuth u. 17. Tel.: 6. (Gondozza Tés gyülekezetét.) Cserági
István
Oroszlány, 2840 Alkotmány u. 48. Tel.: (34)361-669 (iskola). Asbóth László
Pusztavám, 8066 Kossuth u. 127. Tel.: Mór 7223. Puskás János
Sárbogárd, 7003 Tanácsköztársaság u. 200. Tel.: 460. (Gondozza Sárszentmiklós gyülekezetét.) Decmann Tibor (helyettes)
Súr, 2889 Petőfi u. 41. Bencéné Szabó Márta
Szákszend (Szend), 2857 Csillag u. 11. Tel.: (34)371-596. Selmeczi Lajos (lakása:
2890 Tata, Feszty Á . u. 14., Tel.: (34)383-819)
Szákszend (Szák), 2856 Dózsa Gy. u. 39. Tel.: (34)370-096. Selmeczi Lajos
Székesfehérvár, 8000 Távirda u. 31-33. Tel.: (22)313-697. Bencze András
Tata, 2890 Görög hősök útja 35. Tel.: (34)381-924. Frankó Mátyás segédlelkész
Tatabánya, 2800 Tátra u. 13. T el: (34)316-201. Lábossá Lajos esperes
Tordas, 2463 Szabadság út 132. Tel.: (22)378-518. (Gondozza Gyúró gyülekeze
tét.) Szemerei János
14.4. Győr-Soproni Egyházmegye
Esperes: Bárány Gyula, 9025 Győr, Öregtemplom, II. Petőfi tér 2. Tel.:
(96)321-312
Egyházmegyei felügyelő: Pócza Zoltán, 9200 Mosonmagyaróvár, Gyári u. 10.
Tel.: (98)315-630
Beled, 9343 Árpád tér 7. Tel.: 178. Béres László
Bezi, 9162 Rákóczi u. 14. (Hozzá tartozik Enese gyülekezete.) Koháry Ferenc
(helyettes)
Bőnyrétalap, 9073 Ady E. u. 1/A. Bödecs Barnabás (helyettes)
Csorna, 9300 Köztársaság u. 10. (Hozzá tartozik Kapuvár gyülekezete, gondoz
za Rábcakapi és Tárnokréti gyülekezetét.) ifj. Magassy Sándor - iíj. Magassy
Sándorné segédlelkész
Farád, 9321 Győri u. 76. (Gondozza Rábaszentandrás gyülekezetét.) Szűcs
Kálmán
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Felpéc, 9122 K ossuth u. 4. Kardos József (helyettes)

Győr-Öregtemplom, 9025 II. Petőfi tér 2. Tel.: (96)320-312, Bárány Gyula
esperes. Tel.: (96)321-312. Lackner Pál — Lackerné Puskás Sára segédlelkész
— Dr. Ráskai Ferenc gyülekezeti munkatárs
Győr-Nádorváros, 9024 III. Liezen M. u. 41. Tel.: (96)320-335. Bödecs Barnabás
— Ittzés Gábor
Györság, 9084 Országút u. 14. Ittzés Gábor (helyettes)
Győrszemere, 9121 Bakonyér u. 49. Kardos József (helyettes)
Győrújbarát, 9081 Tanácsház u. 3. Tel.: (96)355-003. Hanvay László
Kajárpéc, 9123 Fő u. 12. Tel.: (96)378-372. Jankovits Béla
Kisbabot, 9133 Dózsa Gy. u. 24. Tel.: (96)369-034 (Hozzá tartozik Mérges
gyülekezete.) Szabó András
Lébénymiklós, 9155 Iskola u. 2. Tel.: (98)360-013. Koháry Ferenc
Mórichida, 9131 Fő u 149. Tel.: (96)369-041. (Hozzá tartozik Árpás gyülekeze
te.) Szabó András
Mosonmagyaróvár, 9200 Magyar u. 33. Tel.: (98)311-453. (Hozzá tartozik
Rajka és Hegyeshalom gyülekezete.) Kiss Miklós
Nemeskér, 9471 Fő u. 106. Tel.: (99)365-205. Magassy Zoltán diakónus lelkész
Rábaszentandrás, 9316 Kossuth u. 32. (Farád gondozza.)
Rábcakapi, 9165 Fő u. 71. (Hozzá tartozik Tárnokréti gyülekezete) Ifj. Magassy
Sándor (helyettes)
Sopron - Magyarfalva - Balf, 9400 Templom u. 10. Tel.: (99)311-568. Szimon
János igazgató lelkész — Weltler Sándor - Alpár Gejza segédlelkész
Sopronbánfalva-Ágfalva, 9400 Lomb u. 1. Tel.: (99)331-231. Buczolich Márta
(helyettes) (lakása: 9400 Sopron, Zerge u. 13.)
Szakony, 9474 Fő u. 48. (Bük gondozza.)
Szilsárkány, 9312 Lenin u. 16. Szűcs Kálmán (helyettes)
Tét, 9100 Fő u. 23/A. Tel.: (96)361-170. Kardos József
Vadosfa, 9346 Kossuth u. 13. Sümeghy József
14.5. Hajdú-Szabolcsi Egyházmegye
Esperes: Bozorády Zoltán, 4400 Nyíregyháza, Luther tér 14. Tel.: (42)311-360
Egyházmegyei felügyelő: Baraksó János, 4400 Nyíregyháza,
Kéményseprő u. 5.
Debrecen, 4025 Miklós u. 3. Tel.: (52)321-745. Béres Tamás
Kölese, 4965 Kölcsey u. 22. Lábossá László
Nagycserkesz, 4445 Iskola u. 2. Boncsérné Pecsenya Anna
Nyíregyháza, 4400 Luther tér 14. Tel.: (42)311-360. (Hozzácsatolva Sátoraljaúj
hely és Tokaj gyülekezete.) Bozorády Zoltán esperes — Bozorády Zoltánná —
Laborczi Géza (képviselői munkája miatt szabadságon). Tel.: (42)315-088 141

Laborcziné Sztankó Gyöngyi — Boncsér Sándor diakónus lelkész
Nyíregyháza-Kertváros, 4400 Derkovits u. 21. Magyar László (lakása: Malom
u. 13., Tel.: (42)319-499)
Nyíregyháza-Nyírszöllős, 4400 Kollégium u. 72. Győrfi Mihály diakónus lelkész
14.6. Nógrádi Egyházmegye
Esperes: Kalácska Béla, 2660 Balassagyarmat, Kossuth u. 36. Tel.: (35)31 1-580
Egyházmegyei felügyelő: Urbán József, 2669 Ipolyvece, Petőfi u. 32. Tel.:
(35)367-277
Balassagyarmat, 2660 Kossuth u. 36. Tel.: (35)311-580. Kalácska Béla esperes
- Garami Lajos igazgató lelkész
Bánk, 2653 Hősök tere 12. Lehoczky Endre
Bátonyterenye (Kisterenye), 3078 Zrínyi u. 6. (Hozzá tartozik Pásztó gyülekeze
te.) Aklanné Balogh Éva (lakása: 3074 Sámsonháza, Béke u. 1.)
Bér, 3045 Luther tér 1. Klucsik János diakónus lelkész
Bokor, 3066 Szabadság u. 47. (Hozzá tartozik Kutasó gyülekezete, Balassagyar
mat gondozza.)
Egyházasdengeleg, 3043 Rákóczi u. 31. Babka László
Felsőpetény, 2611 Ságvári u. 12. Zólyomi Mátyás
Galgaguta, 2686 Gábor Áron u. 1. Tel.: 11. Seben István
Ipolyvece, 2669 Dózsa Gy. u. 90. Tel.: (35)367-386. Benkő Ferenc diakónus
lelkész
Kétbodony, 2655 Petőfi u. 16. Lehoczky Endre (helyettes)
Legénd, 2619 Dózsa Gy. u. 73. Seben István (helyettes)
Lucfalva, 3129 Zrínyi u. 1. Megyasszai László
Nógrád, 2642. (Felsőpetény gondozza.)
Ősagárd, 2616 Rákóczi u. 18. Biharvári Andrea gyülekezeti munkatárs
Salgótarján, 3100 Salgó u. 4. Tel.: (32)312-671. Deme Károly
Sámsonháza, 3074 Béke u. 1. Aklan Béla
Szécsény 3170 Marx K. u. 3. Tel.: 125. Deme Károly (helyettes)
Szirák, 3044 Kossuth u. 1. Tel.: 78. Babka László
Szügy, 2699 Rákóczi u. 55. Tel.: (35)344-319. Záborszky Csaba
Terény, 2696 Arany J. u. 22. Tel.: (35)367-386 (Szügy gondozza.)
Vanyarc, 2688 Táncsics u. 4. Tel.: 18. Sándor Frigyes - Sándorné Povazsanyecz
Gyöngyi
14.7. Vasi Egyházmegye
Esperes: Zügn Tamás, 9900 Körmend, Thököly u. 21. Tel.: 474
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Egyházmegyei felügyelő: Dr. Nagy János, 9500 Celldömölk, Deák F. u. 5. Tel.:
277
Alsóság, 9500 Celldömölk, II. Somogyi B. u. 29. Vető István
Boba, 9542 József A. u. 16. Rostáné Piri Magda
Bük, 9737 Jókai u. 4. Tel.: (94)358-782. (Gondozza Szakony gyülekezetét.)
Fatalin Helga
Celldömölk, 9500 Ostffy Mihály tér 4. Tel.: 58. Sághy András
Csönge, 9513 Dózsa Gy. u. 12. Menyes Gyula
Gérce, 9672 Kossuth telep 1. Koczor György
Kemenesmagasi, 9522 Kossuth tér 7. Kovács Imre (lakása: 9516 Vönöck, József
A. u. 10.)
Kemenesmihályfa - Sömjénmihályfa, 9511 Bercsényi u. 22. Kovács Imre (lakása:
9516 Vönöck, József A. u. 10.)
Kissomlyó, 9555 Kossuth u. 78. Tel.: Jánosháza 219. Koczor György (helyettes)
Körmend, 9900 Thököly u. 21. Tel.: 474. Zügn Tamás esperes
Kőszeg, 9730 Gyöngyös u. 29. Tel.: (94)360-181. Ittzés János
Meszlen, 9745 Béke u. 19. Tel.: (94)368-033. (Hozzá tartozik Acsád gyülekeze
te.) Verasztó János segédlelkész (lakás: 9739 Nemescsó, Péterffy u. 46.) Verasztóné Magyar Melinda segédlelkész
Nagygeresd, 9664 Petőfi u. 52. (Répcelak gondozza.)
Nagysimonyi, 9651 Kossuth u. 1. Horváth Ferenc diakónus lelkész (lakása: 9500
Celldömölk, Nagy S. tér 7.)
Nádasd és Vasi misszió 9915 Kossuth u. 66. Rác Miklós
Nemescsó, 9739 Péterffy u. 46. Tel.: (94)368-033. Verasztó János
Nemeskolta, 9775 Szabadság u. 51. Rác Miklós (helyettes)
Ostffyasszonyfa, 9512 Ady E. u. 9. Menyes Gyula
Őrimagyarósd, 9933 Ady E. u. 8. Kiss István diakónus lelkész
Répcelak, 9653 Bartók B. u. 44. (Hozzá tartozik Csánig gyülekezete.) Jánosa
Attila segédlelkész
Sárvár, 9600 Sylvester u. 3. Tel.: 473. Solymár Gábor
Szentgotthárd, 9970 József A. u. 14/A. Tel.: (94)380-822. (Hozzá tartozik
Őriszentpéter gyülekezete.) Molnár Jenő
Szombathely, 9700 Körmendi u. 2. Tel.: (94)313-002. Fehér Károly
Uraiújfalu, 9651 Petőfi u. 24. Menyesné Uram Zsuzsa
Vönöck, 9516 József A. u. 10. Kovácsné Tóth Márta
Zsédeny, 9631 Hunyadi u. 1/A. (Hozzá tartozik Hegyfalu gyülekezete.) Solymár
Gábor (helyettes)
14.8. Veszprémi Egyházmegye
Esperes: Varga György, 8500 Pápa, Széchenyi u. 15. Tel.: (89)324-360
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Egyházmegyei felügyelő: Kiss Attila, 8200 Veszprém, Rozmaring u. 27. Tel.:
(88)326-701
Ajka, 8400 Kossuth u. 2/B. Tel.: (88)311-340. Győr Sándor
Bakonytamási, 8555 Széchenyi u. 3. Tel.: 5. Ördögné Hanvay Enikő lelkészi
munkatárs — Ördög Endre segédlelkész
Bakonyszentlászló, 8431 László király u. 1. Ördögné Hanvay Enikő lelkészi
munkatárs — Ördög Endre segédlelkész
Csikvánd, 8534 Kossuth u. 46. Asbóthné Pécsinger Éva
Csögle, 8495 Rákóczi u. 160. Kovács Etelka (lakása: Marcalgergelyi, Dózsa Gy.
u. 1.)
Nagyalásony, 8484 Kossuth u. 60. (Hozzá tartozik Dabrony gyülekezete.) Pőcze
István segédlelkész
Dörgicse, 8244 Fő u. 49. Tel.: (86)344-348. (Hozzá tartozik Kővágóőrs és
Balatonfüred gyülekezete.) Riczinger József
Homokbödöge, 8563 Jókai u. 27. Görög Zoltán (lakása: 8500 Pápa, Dózsa Gy.
u. 32.)
Kapolcs, 8294 Kossuth u. 18/A. Kiss János
Kemeneshőgyész-Magyargencs Társegyház, 8516 Kemeneshőgyész, Ady E. u.
23. Szakái Árpád
Kerta, 8429 Dózsa Gy. u. 45/A. (Hozzá tartozik Veszprémgalsa gyülekezete,
Nagyalásony gondozza.)
Lovászpatona, 8553 Kossuth u. 44. Mitykó András
Malomsok, 8533 Kossuth u. 14. Tel.: 5. Asbóthné Pécsinger Éva
Marcalgergelyi, 9534 Dózsa Gy. u. 1. Kovács Etelka
Mencshely, 8271 Kossuth u. 24. (Hozzá tartozik Nagyvázsony, Szentantalfa és
Zánka gyülekezete.) Horváth József (lakás: 8251 Zánka, Rákóczi u. 120. Tel.:
(87)348-257)
Mezőlak, 8514 Kossuth u. 54. (Gondozza Békás, Nagyacsád, Mihályháza,
Nemesgörzsöny, Dáka, Pápaderecske gyülekezetét.) Bartha István segédlelkész
Öskü, 8191 Lenin u. 8. Kapi Zoltán diakónus lelkész
Pápa, 8500 Széchenyi u. 15. Tel.: (89)324-360. Varga György esperes
Sikátor, 8439 Kossuth u. 18. id. Magassy Sándorné diakónus lelkész
Somlószőlős 8483 Kossuth u. 107. Boros Lajos
Takácsi, 8541 Petőfi u. 64. (Hozzá tartozik Gecse gyülekezete.) Varga György
(helyettes)
Tés, 8109 Petőfi u. 22. Cserági István
Vanyola, 8552 Vajda Péter u. 4. - Németh Tibor
Várpalota, 8100 Jókai u. 10. Tel.: (88)371-204. Pintér Mihály
Veszprém, 8200 Arany J. u. 20. Tel.: (88)326-701. Isó Zoltán - Isó Dorottya
— ifj. Hegedűs Lajos kisegítő lelkész
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ajon mond-e valamit a Biblia az étkezéssel összefüggésben?
Lassacskán feldereng a kenyérszaporítás és a kánai menyegzőbor
csodája, az egy tál lencse, amelyért Ézsau eladta elsöszülöttségi jogát.
A kor emberének életviteléről és táplálkozásáról számos, figyelemre
méltó utalás található a Bibliában.
A bibliai ételek többnyire egyszerű, szerény fogások. Mégis teljes értékű
táplálékot jelentenek és bő teret adnak a fantáziának is. . .
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