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EVANGÉLIKUS NAPTÁR
az 1997. évre

KIADJA
A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ
SAJTÓOSZTÁLYA

Naptárunk címlapjához

A

címlapon
Gutenberg híres 42 soros Bibliájának egyik oldala látható.
Ez évben lesz 600 éve, hogy Johannes Gutenberg, egy német patriciuscsalád
leszármazottja,
a németországi Mainzban megszületett.
Tevékenysége, technikai
újítása évszázadokra meghatározta a szellemi alkotások, a tudás, a művészet és nem utolsósorban az egyház tanításának kozkinccsé tételét. (Hasonló forradalmi újítást élünk meg napjainkban
a betű elektronikus
előállításában és sok-

szorositásában.)
Az emberiség már évezredekkel ezelőtt kitalálta magának a betűt, az emberi
gondolat leírható, megjelenítő és mások számára is hozzáférhető formáját - sőt
egyes keleti országokban fatáblára vagy viasztáblára vésett szovegnek még a sokszarositását is. Európában viszont a xv. századig kolostorokban,
királyi kancelláriákban kézzel írták az egy-két példányos konyveket: misekönyveket,
graduálékat, krónikákat.
Ezek drága kincsek, de nem juthattak
el az emberiség széles
rétegéhez.
Gutenberg az európai szedésnyomás feltalálásával (mozgathato, újrafelhasználható ólombetűkkel
történő könyvnyomtatással)
lehetővé tette, hogya betűben
testet öltött szellemi alkotás eljusson a Föld minden emberéhez. Találmánya egész
Európában - sőt az egész Földön - gyorsan elterjedt, s az emberi művelődés
előrehaladásának
fontos tényezőjévé vált. Az egyház népe - a reformáció népe
is - sokat koszonhet a nagy nyomdásznak. hiszen ennek kovetkeziében
vehette
kezébe Isten kinyilatkoztatását,
a Bibliát - mely ez időtőlfogva
ott van minden
keresztény templom oltárán -, imádkozhatott
családi asztaloknál az áhítatos
könyvekből, énekelhetett az énekeskönyvekből.
A reformáció után Magyarországon a protestáns egyházak nyomdái (sok magyar prédikátor egyúttal nyomdász
is volt) juttatták el a magyar nyelvű Bibliát, kátékat, áhítatos konyveket a magyar
néphez.
Gutenberg 1445-ben jelentette meg méltán híressé vált 42 soros (minden hasábja 42 sort tartalmaz) Bibliáját mainzi nyomdájában.
(Egy eredeti példánya ma
a mainzi Gutenberg Múzeumban látható.) Még a laikus is felfedezi a művészien
szép nyomtatvány mindegyik oldalán az azonos szóközöket, az egyenlő soreséseket, a gyönyörű iniciálékat, díszítéseket és a szépen vésett betűket. Méltó ez a
konyv isteni tartalmához.
A ma élő egyház is hálával gondolhat arra az isteni adományra, amely az Ö
kegyelméből Gutenbergen keresztül lett a miénk. Áldjuk érte Istent és éljünk vele
- lelkünk, hitünk épülésére.
Olvassuk naponta a Bibliát.
J. G.
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AZ ÉV IGÉJE:

Jézus mondja: Mit használ az embernek,
ha az egész világot megnyeri, önmagát
pedig elveszti vagy romlásba viszi?
(Lk 9,25)

esztendő igéje kérdés Jézus ajkán. Önvizsgálatra
indít és válaszadásra késztet.
Haszonra irányult gondolkodás vesz bennünket körül. Minél
nagyobb a tiszta jövedelme a gyárnak, annál biztosabb jövője. Ha
egy üzem vagy gazdasági vállalkozás nem biztosít magas hozadékot, vagy egyenesen ráfizetéses, előbb-utóbb felszámolják és bezárják.
A gazdasági életben általában elfogadható ez a törvényszerűség. De nem alkalmazható az élet minden területére. Nem lehet
mérni sem forin tban, sem devizában, mennyit ér a szutái simogatás,
a pedagógus biztato szava, az orvos gyógyító tekintete, a lelkész vigasztalá igehirdetése. De nem lehet anyagiakban kifejezni a másik
őszinte barátságát, a házastárs bizalmát és kitartását, a gyermek
vagy unoka ragaszkodását sem.
Mert mit használ a magas anyagi hozadék, a vágyott profit, ha
az emberi élet lelki értékei hiányoznak életünkből?
Jézus kérdése az új év kezdetén életünk értelmére irányul.
Miért élünk? Mire törekszünk 1997-ben?
Napjainkban gyakori válaszként hangzik: önmagunk megvalósítására. A lélektan tudományától kölcsönvett szakkifejezés az
embert, saját személyiségűnket állítja kozeppontba.
Addig nem is lehetne kifogásunk e kétes értékű válasz ellen,
amíg mögötte az a gondolat rejtőzik, hogy az ember Istentől kapott
képességeit kibontakoztat hatja szorgalmas tanulás és lelkiismeretes hivatásteljesítés során és így kamatoztathatja talentumait családja és egyháza, hazája és a társadalom javára.
Amikor azonban az önző énesség csak a saját akaratát kívánja
érvényesíteni a mindennapok során, nem törődve azzal, hogya másiknak mennyi kárt ésfájdalmat okoz, akkor nehéz, sőt nem is lehet
igent mondanunk az önmegvalósítás ,Jennkö/t" gondolatára. Jézus éppen ennek az igének a szomszédságában mondja: aki meg
akarja menteni (valósítani) az életét, az elveszti. Évi igénk pedig tovább fokozza Jézus gondolatát: ha nemcsak önmaga életét akarja
valaki megvalósítani, de az egész világot a maga hatalma alá helyezi, akkor különösen veszélybe kerül saját élete.
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Nem önmagunkat kell tehát megvalositanunk, hanem Jézusra,
a mi Urunkra kell figyelnünk s Öt szabad követnünk.
Napjainkban sokak egyetlen életcélja az egészség őrzése s ápolása. Nem is lehet kifogásunk e gondolat ellen, ha nem emelkedik
kizárálagos "rangra" értékeink között. Isten akarja, hogy vigyázzunk életünkre, testi kondiciánkra, de eljön az óra, amelyben beteljesedik a prófétai szó: minden test fű és minden szépsége, mint a
mezá virága. Megszárad a fű és elhull a virág (Ézs 40,6). Akkor miként adunk számot életünkről?
Posztmodern korunk sokat emlegetett - olykor egyetlen értékként becsült - kincse a tudás. Minél többet megismerni a kozmosz törvényszerűségeiből, minél többet meríteni a szellem tudományok gazdag tárházából Istentől rendelt megbizatásunk: Sok
örömöt is találunk az ismeret elsajátításában, tudásunk növelésében. Egy napon azonban nem tudományunk sokszínűségét kéri
számon életünk Ura, hanem azt, hogy mennyi hit és szeretet volt
látható életünkben.
Mire törekszünk 1997-ben? Önmagunk megvatositására,
egészségünk őrzésére s ápolására, tudásunk elmélyítésére vagy
minderre együtt a Krisztussal való életben?
A kérdést minden kedves Olvasónknak személyesen kell megválaszolnia. Imádságunk az esztendő elején az énekköltő, Weisse
Keresztély fohásza lehet:
"Ó, segélj, hogy életemet
Uram neked szenteljem,
S minden cselekedetemet,
Kedved szerint rendeljem.
Nyújts erőt a Jézusért,
Hogy meggyőzzek testet s vért,
Félve minden bűnt kerülj ek,
S érdemedért üdvözüljek.' '
(448. ének 4. verse)
D. Szebik Imre
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JANUAR
Ujév 1
2
3
4

Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Kol 3,17

Újév (Fruzsina) Fil 4,10-13
Ábel
Mt 2,13-23
Bejámin
Ézs 43,16-19
Leóna
2Kor 6,14-16

Újév utáni vasárnap 5 Vasárnap
6 Hétfő
7 Kedd
8 Szerda
9 Csütörtök
10 Péntek
11 Szombat

Simon
Vízkereszt
(Boldizsár)
Attila
Szörény
Marcel
Ágota
Melánia

Jn 1,14

Lk 2,41-52
Mt 2,1-12

Zsolt 4
Lk 3,21-38

2Kor 3,4-6
Un 2,7-11
4Móz 24,15-19
Jn 1,15-18
Zak 8,20-23

Lk 4,1-13
Lk 4,14-21
Lk 4,22-30
Lk 4,31-37
Lk 4,28-44

Vízkereszt utáni 1. vasárnap 12 Vasárnap
13 Hétfő
14 Kedd
15 Szerda
16 Csütörtök
17 Péntek
18 Szombat

Ernő
Veronika
János
Lóránt
Gusztáv
Antal
Piroska

Zsolt 98
Lk 3,1-6
Lk 3,7-14
Lk 3,15-20

Róm 8,14

Mt 3,13-17
Józs 3,5-11
Mk 1,1-8
Jn 3,22-30
Mt 4,12-17
1Kor 1,26-31
Jn 5,19-24

Vízkereszt utáni utolsó vasárnap 19 Vasárnap
20 Hétfő

Sára
Fábián,

21
22
23
24
25

Agnes
Artúr
Zelma
Tímár
Pál

Zsolt 72
Lk 5,1-11
Lk 5,12-16
Lk 5,17-26
Lk 5,27-32
Lk 5,33-39
Lk 6,1-6

Ézs 60,2

Mt 17,1-9
2Móz 34,29-35

Zsolt 40
Lk 6,12-16

Jn 12,34-41
Jn 1,43-51
2Móz 24,1-2,9-18
Mt 16,24-28
Fil 3,20-4,1

Lk
Lk
Lk
Lk
Lk

Sebestyén

Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Hetvened vasárnap 26
27
28
29
30
31
6

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

Vanda
Lotár
Károly
Adél
Mártonka
Vigilia

6,17-20
6,27-36
6,37-42
6,43-49
7,1-10

Dán 9,18

Mt 20,1-16/a
1Sám15,35/b-16,13
Fil 1,27-30
1Móz 6,9-22
1Kor3,5-10
Mt 10,40-42

Zsolt 18,1-20
Lk 7,11-17
Lk 7,18-23
Lk 7,24-35
Lk 7,36-8,3
Lk 8,4-15

,

FEBRUAR
1 Szombat

Ignác

Mal 3,13-20/a

Hatvanad vasárnap 2
3
4
5
6
7
8

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Karolin
Balázs
Ráchel
Ágota
Dorottya
Tódor
Aranka

9 Vasárnap
10 Hétfő
II Kedd
12 Szerda
13 Csütörtök
14 Péntek
15 Szombat

16 Vasárnap
17 Hétfő
18 Kedd
19 Szerda
20 Csütörtök
21 Péntek
22 Szombat

Böjt 1. vasárnapja -

Julianna
Donát
Konrád,
Bernadett
Zsuzsanna
Álmos
Eleonóra
Gerzson

Reminiscere 23 Vasárnap
24 Hétfő

Aljréd
Mátyás

25 Kedd
26 Szerda
27 Csütörtök
28 Péntek

Géza
Sándor
Ákos
Elemér

Zsolt 18,21-25
Lk 8,22-25
Lk 8,26-39
Lk 8,40-56
Lk 9,1-9
Lk 9,10-17
Lk 9,18-27

Lk 18,31

1Kor 13,1-13
Ám 5,21-24
Ézs 58,1-9
2Pt 1,2-11
2Móz32,1-6,15-20
2Kor 7,8-13/a
Dán 5,1-30

Abigél
Elvira
Bertold
Lídia
Ella
Bálint
Áldáska

Invocavit -

Zsid 3,15

Zsid 4,12-13
Mt 13,10-17
Mk 11,15-19
Mk 6,1-6
Mk 4,26-29
2Kor 11,23-30
Ézs 28,23-29

Ötvened vasárnap -

Lk 8,16-21

Zsolt 16
Lk 9,28-36
Lk 9,37-45
Lk 9,46-50
Lk 9,51-56
Lk 9,57-62
Lk 10,1-16

1Jn 3,8

Mt 4,1-11
Jak 4,1-10
Jak 1,12-18

Zsolt 63
Lk 10,17-20
Lk 10,21-24

Mk 14,17-31
2Kor 6,1-10
Mt 16,21-27
Jel 20,1-6

Lk
Lk
Lk
Lk

Böjt 2. vasarnapja Mk 12,1-12
4MózI6,17,18-19,23-25
Jn 8,21-30
Mk 14,32-42
2Kor 13,3-6
Gal 4,12-30

10,25-37
10,38-42
11,1-13
11,14-28

Róm 5,8
Zsolt 10
Lk 11,29-36
Lk
Lk
Lk
Lk

11,37-44
11,45-54
18,31-43
19,1-10
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MARCIUS
1 Szombat

Albin

Oculi 2
3
4
5
6
7
8

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Bőjt 3. vasáruapja

Kornélia

Kázmér
Adorján
Alpár
Tamás
Zoltán

16 Vasárnap
17 Hétfő
18 Kedd
19 Szerda
20 Csütörtök
11 Péntek
22 Szombat

Henrietta
Gertrúd
Sándor, Ede
József
Hubert
Benedek
Katalin

8

Zalán
Árpád

-

Virágvasárnap -

Brúnó
Gábor
Zsolt
Erika
Hajnalka
Gedeon
Jónás

Jn 12,24
Zsolt 84
Lk 20,41-44
Lk 20,45-21,4
Lk 21,5-19
Lk 21,20-28
Lk 21,29-38
Lk 22,1-6

Mk 10,35-45
lMóz 22,1-13
4Móz 21,4-9
Mk 14,66-72
Jób 19,21-27
Jn 11,47-54
Jn 17,1-8

Jn 12,12-19
Mk 14,3-9
Jn 12,27-33
Mk 15,1-15
lKor 11,23-32
2Kor 5,14/b-21
Jón 2 3-10

Húsvét 30 Húsvé/vas.
31 Húsvéthétfő

Zsolt 34
Lk 19,28-40
Lk 19,41-48
Lk 20,1-8
Lk 20,9-19
Lk 20,20-26
Lk 20,27-40

2Kor 1,3-7
Jn 6,23-29
Fil 1,15-21
Mk 14,53-65
5Móz 8,2-3
Jn 10,17-25
Ám 8,11-12

Böjt 5. vasáruapja

Palmarum 23 Vasárnap
24 Hétfő
25 Kedd
26 Szerda
27 N.csütörtök
28 Nagypéntek
29 N.szombat

Lk 9,62

Bőjt 4. vasarnapja -

Franciska,Fanni
Olimpia, Ildikó
Aladár
Gergely
Krisztián
Matild
Nemzeti ünnep
Kristóf

Judica -

-

Lk 9,57-62
lPt 1,13-21
Mk 9,38-41
Mk 14,43-52
Jer 20,7-13
Ez 13,17-23
Mk 8,10-21

Lujza

Laetare 9 Vasárnap
10 Hétfő
II Kedd
12 Szerda
13 Csütörtök
14 Péntek
15 Szombat

Lk 19,11-27

Mt 12,38-42

Mt 20,28
Zsolt 22,1-22
Lk 22,7-23
Lk 22,24-30
Lk 22,31-38
Lk 22,39-46
Lk 22,47-53
Lk 22,54-62

Jn 3,14-15
Zsolt 22,23-32
Lk 22,63-71
Lk 23,1-12
Lk 23,13-25
Lk 23,26-32
Lk 23,33-49
Lk 23,50-45

Jel 1,18

Mk 16,1-8
Lk 24,13-35

Lk 24,1-12
lKor 15,12-20

ÁPRILIS
1 Kedd
2 Szerda
3 Csütörtök
4 Péntek
5 Szombat

Húgó
Áron
Keresztély,
Buda, Richárd
lzidor
Vince

Quasi modo geniti 6 Vasárnap
7 Hétfő
8 Kedd
9 Szerda
10 Csütörtök
II Péntek
12 Szombat

Cölesztin,
Vilmos
Herman
Lídia
Erhardt
Zsolt
Leó
Gyula

lKor 5,7-8
2Tim 2,8-13

Lk 24,36-49
Lk 24,50-53

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

Zsid 1,1-14
Zsid 2,1-9
Zsid 2,10-18

Húsvét utáni 1. vasárnap -

1Pt 1,3

Jn 20,19-29

Zsolt 116

lPt 1,22-25
2Tim 2,1-5
Un 2,12-17
Mk 16,9-20
~el 7,9-17
Ezs 25,8-9

Zsid 3,1-6
Zsid 3,7~19
Zsid 4,1-13
Zsid 4,14-5,10
Zsid 5,11-6,8
Zsid 6,9-20

Misericordias Domini - Húsvét utáni 2. vasárnap Zsolt 335
13 Vasárnap
14 Hétfő
15 Kedd
16 Szerda
17 Csütörtök
18 Péntek
19 Szombat

Jubilate 20 Vasárnap
21 Hétfő
22 Kedd
23 Szerda
24 Csütörtök
25 Péntek
26 Szombat

Cantate 27 Vasárnap
28 Hétfő
29 Kedd
30 Szerda

Ida
Tibor
Tass
Rudolf
Enikő
lima
Kocsárd

Jn 10,11-16(27-30)
5Móz 18,15-19
Mt 26,31-35
Jn 21,15-19
IPt 5,1-4
Ez 34,23-31
Jn 10,27-30

Húsvét utáni 3. vasárnap Tivadar
Csilla
Anzelm
Béla
György
Márk
Ervin

Jn 15,1-8
Ef 4,17-24
Jób 38,31-38
2Kor 4,16-18
Róm 1,18-25
Gal 6,14-18
Gal 5,1-6

Húsvét utáni 4. vasárnap Arisztid
Valéria
Albertina
Katalin

Mt 11,25-30
Jak 1,17-21
Jn 6,66-69
Mt 21,14-22

Zsolt 23
Zsid 7,1-10
Zsid 7,11-22
Zsid 7,23-28
Zsid 8,1-13
Zsid 9,1-10
Zsid 9,11-15

Zsolt 66,1
Zsolt 15
Zsid 9,16-28
Zsid 10,1-18
Zsid 10,19-25
Zsid 10,26-31
Zsid 10,32-39
Zsid 11,1-7

Zsolt 98,1
Zsolt
Zsid
Zsid
Zsid

28
11,8-22
11,23-31
11,32-40
9

,

MAJUS
1 Csütörtök
2 Péntek
3 Szombat

Fülöp, Jakab
Zsigmond
lrma

Rogate 4
5
6
7
8

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök

9 Péntek
10 Szombat

Exaudi II Vasárnap

Zsolt 66,20

Flórián
Gottfried
Frida
Napóleon
Gizella
(Mennybementel
ünnepe)
Gergely
Ármin

1Tim 2,1-6/a
1Kir 3,5-15
Jak 5,16-18
Jn 17,20-26
Lk 24,44-53

Zsolt 30
Zsid 12,25-29
Zsid 13,1-14
Zsid 13,15-27
ApCsel 1,3-11

Jel 1,4-8
Dán 7,2-14

ApCsel 1,1-14
ApCsel 1,15-26

Húsvét utáni 6. vasárnap Jn 15,26-15,4
Jn 14,15-19
Mt 10,16-20
1Kor 2,12-16
Jn 7,37-39
Ez 11,14-20
Ézs 41,l7-20

Pünkösd 18 Pünkösdvas.
19 Pünkösdhét.
20 Kedd
21 Szerda
22 Csütörtök
23 Péntek
24 Szombat

Erik
Buda
Bernát, Felícia
Konstantin
Júlia
Dezső
Eszter

10

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Orbán
Fülöp
Helga
Emil, Csanád
Keve
Janka
Angéla

Zsolt 27,7
Zsolt 27
ApCsel 2,1-13
ApCsel 2,14-21
ApCsel 2,22-28
ApCsel 2,29-36
ApCsel 2,37-41
ApCsel 2,42-47

Zak 4,6

Jn 14,23-27
Mt 16,13-19
Ez 36,22-28
1Sám 3,1-14
Ef 4,11-16
Gal 3,1-5
Zak 4,1-14

Szentháromság ünnepe 25
26
27
28
29
30
31

Zsid 12,1-11
Zsid 12,12-l7
Zsid 12,18-24

Húsvét utáni 5. vasárnap -

Ferenc
Pongrác
Szervác
Bonifác
Zsófia
Mózes
Bánk

12 Hétfő
13 Kedd
14 Szerda
15 Csütörtök
16 Péntek
17 Szombat

Mt 21,18-22
1Kor 2,6-10
1Sám 16,14-23

Róm 11,32-36
4Móz 6,22-27
Péld 1,20-28
Ef 4,1-6
Ézs 44,21-23
Ef 1,3-14
1Tim 3,16

Zsolt 118,15-29
1Kor 12,4-11
ApCsel 3,1-10
ApCsel 3,10-16
ApCsel 3,17-26
ApCsel 4,1-12
ApCsel 4,13-22

Ézs 6,3
Zsolt 45
ApCsel 4,23-31
ApCsel 4,32-37
ApCsel 5,1-11
ApCsel 5,12-16
ApCsel 5,17-33
ApCsel 5,34-42

,

JUNIUS
Szentháromság ünnepe utáni 1. vasárnap 1
2
3
4
5
6
7

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Tünde
Anna
Ildikó
Kalocsa
Fatime
Norbert
Róbert

Lk 16,19-31
2Tim 3,14-17
Jón 1,1-16
Jón 2,1-11
Mt 9,35-10,7
Jer 10,15-21
Préd 12,1-8

Zsolt 3
ApCsel 6,1-7
ApCsel 6,8-15
ApCsel 7,1-16
ApCseI7,l7-29
ApCsel 7,30-43
ApCsel 7,44-53

Szentháromság ünnepe utáni 2. vasárnap 8 Vasárnap
9 Hétfő
10 Kedd
II Szerda
12 Csütörtök
13 Péntek
14 Szombat

Medárd
Félix
Margit
Barnabás
Virág
Tóbiás
Vazul

Lk 14,15
Préd 4,l7-5,6
Mt 10,7-15
IKor 14,1-3,20-25
lKor 9,16-23
Jón 3,1-10
Jer 3,14-17

Jolán
Jusztin
Laura
Arnold
Gyárfás
Rafael
Alajos

Lk 15,1-10
Mt 9,1-8
Bír 10,6-16
!Jn 1,5-2,6
2Móz 25,l7-22
Jón 3,10-4,11
Jn 6,37-40

Paulina
Zoltán
Iván
Vilmos
János, Pál
László
Levente

Lk 6,36-42
Jn 8,3-11
Lk 1,57-80
Jak 3,13-18
lKor 11,20-32
Róm 15,1-7
Ézs 30,18-22

Péter, Pál
Pál

1Kor 1,18-25
Ez 2 3-8/a

Gal 6,2

Zsolt 32
ApCsel 12,1-19/a
ApCsel 12,19/b-25
ApCsel 13,1-12
ApCsel 13,13-25
ApCsel 13,26-41
ApCsel 13,42-52

Szentháromság ünnepe utáni 5. vasárnap 29 Vasárnap
30 Hétfő

Lk 19,10

Zsolt 12
ApCsel 9,32-43
ApCsel 10,1-20
ApCsel 10,21-33
ApCsel 10,34-48
ApCsel 11,1-18
ApCsel 11,19-30

Szentháromság ünnepe utáni 4. vasárnap 22 Vasárnap
23 Hétfő
24 Kedd
25 Szerda
26 Csütörtök
27 Péntek
28 Szombat

Mt 11,28

Zsolt 13
ApCsel 7,54-8,3
ApCsel 8,4-25
ApCsel 8,26-40
ApCsel 9,1-9
ApCsel 9,1O-19/a
ApCsel 9,19/b-31

Szentháromság ünnepe utáni 3. vasárnap 15 Vasárnap
16 Hétfő
17 Kedd
18 Szerda
19 Csütörtök
20 Péntek
21 Szombat

Lk 10,16

Ef 2,8

Zsolt 7
ApCsel 141-7
II

,

JULIUS
1
2
3
4
5

Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Tibold
Ottokár
Kornél
Ulrik
Emese

Róm 13,80
2Kor 8,10-15
IKir 19,19-21
Jn 1,35-42
Mt 19,27-30

ApCsel
ApCsel
ApCsel
ApCsel
ApCsel

Szentháromság ünnepe utáni 6. vasárnap 6 Vasárnap
7 Hétfő
8 Kedd
9 Szerda
10 Csütörtök
II Péntek
12 Szombat

Ézsaiás
Cirill
Teréz
Veronika
Amália
Lili
Izabella

Mt 28,16-20
IMóz 5,1-20
2Móz 14,8/b-311b
Gal 3,26-29
IPt 2,2-10
IPt 3,18-22
Jel 3,1-6

Jenő
Eörs
Henrik
Zalán
Elek
Frigyes
Emília

Jn 6,1-15
2Móz 16,32-35/a
2Móz 19,3-8
Fil 2,1-4
IKor 10,16-22
Jn 6,47-51
2Kor 5,1-9

23
24
25
26

Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Illés
Dániel
Mária,
Magdolna
Lenke
Krisztina
Jakab
Anna
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Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök

Olga
Ince
Márta
Judit
Oszkár

18,23-19,7
19,8-22
19,23-40
20,1-16
20,17-38
21,1-14

Ef 5,8-9

Mt 5,13-16
Róm 6,19-23
Gal 6,7-10

Zsolt II
ApCsel 21,15-26
ApCsel 21,27-40

Jn 9,1-12
Mt 7,13-21
IKor 6,9-14,18-20
Fil 1,6-11

ApCsel
ApCsel
ApCsel
ApCsel

Szentháromság ünnepe utáni 9. vasárnap 27
28
29
30
31

Ef 2,19

Zsolt 9
ApCsel
ApCsel
ApCsel
ApCsel
ApCsel
ApCsel

Szentháromság ünnepe utáni 8. vasárnap 20 Vasárnap
21 Hétfő
22 Kedd

Ézs 43,1

Zsolt 26
ApCsel 16,6-15
ApCsel 16,16-24
ApCsel 16,25-40
ApCsel 17,1-15
ApCsel 17,16-34
ApCsel 18,1-22

Szentháromság ünnepe utáni 7. vasárnap 13 Vasárnap
14 Hétfő
15 Kedd
16 Szerda
17 Csütörtök
18 Péntek
19 Szombat

14,8-20
14,21-28
15,1-12
15,13-35
15,36-16,5

Mt 25,14-30
lKir 3,16-28
Péld 8,12-21
IPt 4,7-11
Ez 3,17-19

22,1-22
22,23-30
23,1-11
23,12-35

Lk 12,48

Zsolt 14
ApCsel 24,1-21
ApCsel 24,22-27
ApCsel 25,1-12
ApCsel 25,13-27

AUGUSZTUS
1 Péntek
2 Szombat

Péter
Lehel

Jer 1,11-19
Mt 7,24-27

ApCsel 26,1-23
ApCsel 26,24-32

Szentháromság ünnepe utáni 10. vasárnap 3
4
5
6
7
8
9

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Csilla
Domokos
Vajk
Berta
Ibolya
László
Emőd

Lk 19,41-48
Róm 11,1-15
lKor 10,1-13
lKir 21,1-16
Jer 16,14-17
JSir 1,1.l2-21/a
Mt 23,34-39

Zsolt 33,12

Zsolt 69,1-22
ApCsel 27,1-12
ApCsel 27,13-26
ApCsel 27,27-44
ApCsel 28,1-7
ApCsel 28,11-16
ApCsel 28,17-31

Szentháromság ünnepe utáni 11. vasárnap 10 Vasárnap
II Hétfő
12 Kedd
13 Szerda
14 Csütörtök
15 Péntek
16 Szombat

Lőrinc
Tibor
Klára
Ipoly
Özséb
Mária
Ábrahám

Lk 18,9-14
Mk 9,33-37
lSám 17,38-51
Mt 21,28-32
Gal 2,16-21
2Sám 16,5-14
Ez 17,22-24

Zsolt 17
2Kir 2,1-15
2Kir 5,1-19/a
2Kir 6,8-23
2Kir 16,1-16
2Kir 17,1-23
2Kir 18,1-12

Szentháromság ünnepe utáni 12. vasárnap 17 Vasárnap
18 Hétfő
19 Kedd
20 Szerda
21 Csütörtök
22 Péntek
23 Szombat

Anasztáz
Ilona
Huba
István kir. ün.
Sámuel
Menyhért
Farkas

Mk 7,31-37
Mk 8,22-26
Mk 1,21-28
Mt 9,27-34
Jak 5,13-16
Mk 5,22-43
lKor 3,9-15

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Bertalan
Lajos
Róza
Szilárd
Ágoston
Lilla
Róza

Lk 10,25-34
2Sám 9,1-11
Mk 12,41-44
Mk 3,31-35
2Móz 22,20-26
Ézs 58,7-12
Jer 22,13-19

Szentháromság ünnep utáni 14. vasárnap 31 Vasárnap

Erika

Lk 17,11-19

Ézs 42,3

Zsolt 19
2Kir 18,13-37
2Kir 19,1-19
2Kir 19,20-37
2Kir 22,1-13
2Kir 22,14-23,3
2Kir 23,4-25

Szentháromság ünnepe utáni 13. vasárnap 24
25
26
27
28
29
30

1Pt 5,5

Mt 25,40

Zsolt 29
2Kir 23,26-37
2Kir 24,1-17
2Kir 25,1-21
Ezsd 1,1-11
Ezsd 3,1-13
Ezsd 4,1-24

Zsolt 103,2
Zsolt 119,137-144
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SZEPTEMBER
1
2
3
4
5
6

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Egyed
Rebeka
Hilda
Rozália
Viktor
Zakariás

Ézs 40,15-26
Gal 5,16-23
lTim 1,12-17
3Móz 9,22-10,5
Mk 1,40-45
lKrón 29,9-211a

Ezsd 5,1-17
Ezsd 6,1-22
Ezsd 7,1-28
Hag 1,1-15
Hag 2,1-9.20-23
Neh 1,1-11

Szentháromság ünnepe utáni 15. vasárnap 7 Vasárnap
8 Hétfő
9 Kedd
10 Szerda
II Csütörtök
12 Péntek
13 Szombat

Regina
Mária
Ádám
Erik
Teodóra
Szabolcs
Ludovika

Mt 6,25-34
lKir 17,7-16
lTim 6,6-Il/a
lMóz 2,4/b-15
Péld 30,5-9
lKor 7,20-24
Gal 5,25-26

Zsolt 119,145-152
Neh 2,1-20
Neh 4,1-17
Neh 5,1-19
Neh 8,1-18
Neh 9,1-3.32-27
Neh 10,1.29-40

Szentháromság ünnepe utáni 16. vasárnap 14 Vasárnap
15 Hétfő
16 Kedd
17 Szerda
18 Csütörtök
19 Péntek
20 Szombat

Szerén ke
Enikő
Edit
Hajnalka
Titusz
Vilma
Csendike

2Tim 1,7-10
Mk 6,14-29
Jób 5,17-26
Róm 4,18-25
Jak 1,2-12
Ézs 49,14-21
Jak 5,9-11

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Máté
Mórie
Tekla
Gellért
Kleofás
Jusztina
Labore

Mt 15,21-28
lMóz 32,23-32
Un 4,4-11
Mk 9,17-27
Ézs 49,7-13
Jn 9,35-41
Ef 4,1-6
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Vencel
Mihály
Jeromos

Mk 12,28-34
Jel 12,7-12
lTim 1,5-9/a

1Jn 5,4

Zsolt 25
Lk 13,1-9
Lk 13,10-17
Lk 13,18-21
Lk 13,22-30
Lk 13,31-35
Lk 14,1-6

Szentháromság ünnepe utáni 18. vasárnap 28 Vasárnap
29 Hétfő
30 Kedd

2Tim 1,10

Zsolt 119,153-160
Lk 12,1-12
Lk 12,13-21
Lk 12,22-34
Lk 12,35-48
Lk 12,49-53
Lk 12,54-59

Szentháromság ünnepe utáni 17. vasárnap 21
22
23
24
25
26
27

1Pt 5,7

1Jn 4,21

Zsolt 5
Lk 14,7-14
Lk 14,15-24

OKTÓBER
1
2
3
4

Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Malvin
Petra
Helga
Ferenc

Mt 5,23-26
Jak 2,1-8
Mt 22,34-46
Mk 10,17-27

Lk
Lk
Lk
Lk

Szentháromság ünnepe utáni 19. vasárnap 5 Vasárnap
6 Hétfő
7 Kedd
8 Szerda
9 Csütörtök
10 Péntek
11 Szombat

Aurél
Brúnó
Amália
Etelka
Dénes
Gedeon
Fenyőke

Mk 2,1-12
Mk 1,32-39
Jer 17,12-17
Mik 7,18-20
4Móz 12,1-15
2Móz 15,22-27
Júd 20-25

Miksa

Kálmán
Helén
Teréz
Gál
Hedvig
Lukács

Mk 10,2-16
5Móz 27,11-26
2Móz 18,13-27
Mal 2,13-16
Filem 1,22
Ef 5,25-32
lKor 7,29-31

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök

24 Péntek
25 Szombat

Lucius:
Irén
Orsolya
Előd
Cyöngyi
(Koztársaság
ünnepe)
Salamon
Blanka

Mt 5,38-48
Mt15,1-II/a; 18-20
2Kor 10,1-6
lMóz 13,7-18
1Kor

Dömötör
Szabina
Simon
Jenő
Farkas
Reformáció ünn.

Róm 12,21

Zsolt 20
Kol 1,24-29
Kol 2,1-7
Kol 2,8-15
Kol 2,16-23

12,12-14.26-27

Jn 15,9-17
2Tim 4,5-8

Kol 3,1-4
Kol 3,5-11

Szentháromság ünnepe utáni 22. vasárnap 26 Vasárnap
27 Hétfő
28 Kedd
29 Szerda
30 Csütörtök
31 Péntek

Mik 6,8

Zsolt 21
Lk 18,1-8
Lk 18,9-17
Lk 18,18-23
Kol 1,1-8
Kol 1,9-14
Kol 1,15-23

Szentháromság ünnepe utáni 21. vasárnap 19
20
21
22
23

Jer 17,14

Zsolt 67
Lk 16,10-15
Lk 16,16-18
Lk 16,19-31
Lk 17,1-10
Lk 17,11-19
Lk 17,20-37

Szentháromság ünnepe utáni 20. vasárnap 12 Vasárnap
13 Hétfő
14 Kedd
15 Szerda
16 Csütörtök
17 Péntek
18 Szombat

14,25-35
15,1-10
15,11-32
16,1-9

Mt 18,21-35
Mt 7,1-5
lKor 5,9-13
lSám 26,5-25
Un 3,19-24
Mt 5,2-12

Zsolt 130,4

Zsolt 62
Kol 3,12-17
Kol 3,18-4,1
Kol 4,2-6
Kol 4,7-18
Zsolt 46,2-8
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NOVEMBER
1 Szombat

Marianna

!Jn 2,7-17

Dán 2,1-3.27-49

Szentháromság ünnepe utáni 23. vasárnap -ITim
2
3
4
5
6
7
8

Achilles
Győzö
Károly
Imre
Lénárd
Rezső
Gottfried

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Mt 22,15-22
Róm 13,1-7
Ézs 7,1-9
IKor 3,16-23
lSám 5,1-5
Ám 7,10-17
lPt 2,11-17

Zsolt 33
Dán 3,1-30
Dán 5,1-30
Dán 6,1-29
Dán 7,1-14
Dán 7,15-28
Dán 12,1-13

Szentháromság ünnepe utáni 24. vasárnap 9 Vasárnap
10 Hétfő
11 Kedd
12 Szerda
13 Csütörtök
14 Péntek

Tivadar
Réka
Márton
Jónás
Szaniszló
KIementina

Lk 17,20-30
Jób 14,1-6
Mt 24,15-28
Mt 24,29-35
Mt 24,36-42
Jer 18,1-10

15 Szombat

Lipót

Mt 24,43-51

Ottmár
Jenő
Ödön
Erzsébet
Jolán
Olivér
Cecília

Szentháromság
23
24
25
26
27
28
29

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Mt 25,31-46
Jer 8,4-7
IMóz 19,12-19
Lk 13,1-9
Ez 14,12-23
Jel 2,8-11
Jel 20,11-15

Mt 25,1-13
Ézs 65,17-25
Jel 21,10-27
Mk 13,31-37
Ezs 43,1-7/a
IPt 4,12-19
2Pt 3,3-13

Ádvent 1. vasárnapja 30 Vasárnap
16

András

Róm 13,8-14

2Kor 5,10

Zsolt 6
IThessz 1,1-10
IThessz 2,1-12
IThessz 2,13-16
lThessz 2,17-20
lThessz 3,1-13
IThessz 4,1-12

ünnepe utáni utolsó vasárnap Orökélet vasárnapja
Kelemen
Emma
Katalin
Csongor
Tünde
Stefánia
Noé

2Kor 6,2

Zsolt 1
Péld 25,11-28
Péld 26,11-22
Péld 27,1-7
Péld 28,1-5.13-14
Péld 29,4-11;
18.25-27
Péld 30,7-9.21-23

Szentháromság ünnepe utáni 25. vasárnap 16 Vasárnap
17 Hétfő
18 Kedd
19 Szerda
20 Csütörtök
21 Péntek
22 Szombat

6,15-16

Lk 12,35

Zsolt 46
IThessz 4,13-18
lThessz 5,1-11
IThessz 5,12-28
2Thessz 1,1-12
2Thessz 2,1-12
2Thessz 2,13-17

Zak 9,9
Zsolt 24

DECEMBER
1
2
3
4
5
6

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Elza
Aranka
Olívia
Borbála
Vilma
Miklós

Hab 2,1-4
Mik 2,1-5.12-13
Jel 22,12-21
lMóz 49,8-10
Jn 18,33-38
Jel 5,1-14

Ádvent 2. vasárnapja 7 Vasárnap
8 Hétfő
9 Kedd
10 Szerda
II Csütörtök
12 Péntek
13 Szombat

Ambrus
Mária
Emőke
Judit
Árpád
Gabriella
Luca

14 Vasárnap
15 Hétfő
16 Kedd
17 Szerda
18 Csütörtök
19 Péntek
20 Szombat

Szilárdka

Johanna
Etel
Lázár
Estike
Viola
Csaba

Tamás
Zénó
Viktória
Ádám, Éva
Karácsony 1. n.
Karácsony 2. n.
János

Kamilla
Dávid
Anikó
Szilveszter

Zsolt 85,2-14
Zak 8,1-3.14-23
Zak 9,9-12
Zak 11,4-17
Zak 12,9-13,1
Mal 1,6-14
Mal 2,17-3,5

Fil 4,4-5

Lk 1,68-79
2Kor 1,18-22
Jn 1,19-28
Tit 2,11-14
Tit 3,4-7
Zsid 1,1-6
Un 1,1-10

Karácsony utáni vasárnap 28 Vasárnap
29 Hétfő
30 Kedd
31 Szerda

Zsolt 80,2-20
Zak 3,1-10
Zak 4,1-14
Zak 5,1-11
Zak 6,1-8
Zak 6,9-15
Zak 7,1-14

Ézs 40,3.10

1Kor 4,1-5
Mt 11,11-15
Mt 3,1-12
Jel 3,1-6
Hós 14,6-10
Mk 1,14-15
Ézs 45,1-8

Ádvent 4. vasárnapja 21 Vasárnap
22 Hétfő
23 Kedd
24'Szerda
25 Csütörtök
26 Péntek
27 Szombat

Lk 21,28

1Sám 2,1-10
Ézs 26,1-12
Jel 2,1-7
Jel 3,7-13
Mk 13,5-13
Jel 3,14-22
Mt 24,1-14

Ádvent 3. vasárnapja -

2Thessz 3,1-5
2Thessz 3,6-18
Zak 1,1-6
Zak 1,7-17
Zak 2,1-9
Zak 2,10-17

Jn 1,6-8
Ézs 49,13-16
lTim 3,14-16
Lk 12,35-40

Zsolt 102,12-13
Mal 3,6-12
Mal 3,13-18
Mal 3,19-24
Zsolt 2
Zsolt 96
Jn 1,1-5

Jn 1,14
Zsolt 98
Jn 1,9-13
Jn 1,14-18
Zsolt 103
17
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ELHIVOTT
Istennek terve van velünk
Az áldás
(lMóz 12,1-3)

Nem véletlenül vált a Szentírás egyik leghíresebb mondatává: "Megáldalak
és áldás leszel" (lMóz 12,2). Nem egyszerű en a mondat szépsége hozta ezt, hanem az a nélkülözhetetIn tartalom, amely benne rejlik. Céltalanságot érezni kevés keservesebb emberi érzést ismerünk. Isten az alapoknál tudtunkra adja,
majd minden nagyobb bibliai hitvallásban visszatér döntő kijelentése, hogy áldással indította el az emberi életet. Ezt sohasem szabad elfelejtenünk. Hiába kiált
bele ebbe az alaphangba az emberi történelem annyi átkos időszaka és eseménye,
az indulási alap Isten szuverén adományaként mindig egyértelmű. Az emberi élet
célja sohasem lehet más, mint ennek az alapállásnak - az áldásnak - megélése.
Ábrahám alakjában minden összetalálkozik. Miért éppen én? Miért nem a
másik ág kapja a feladatot? Miért én öröklöm? Hogyan lennék képes rá? Milyen
erő kellene ahhoz, hogy valóban a "nagy örökség" méltó tulajdonosai legyünk
ezen a földön? Kicsoda Ábrahám, aki egyszerűen fogja a családját és elindul Háránból Kánaán földje felé? Igazán nagy alakja ő a Szentírás jahvista őstörténet
írásának, de benne mégsem az emberi nagyság demonstrálódik elsősorban, hanem Isten terve rajzolódik ki egyetlen emberi elindulás kapcsán. A Biblia hitvallásos fejezetei itt nem tűrnek el más szemléletet, csak azt, hogy Isten kezében tartja
a történelem irányítását. Azonnal jelentkezik az örök emberi reakció is: jó és rossz
napokban, keserves és könnyű szakaszokban nem egyforma az út.
Sok minden ingadozik ebben az őstörténeti hitvallásban. A körülmények is
hatalmas sebességgel változnak. Szereplők tűnnek fel és tűnnek el nagyon gyorsan a Biblia első könyvében. Az állandó azonban tisztán kirajzolódik előttünk:
Istennek terve van elhívott emberével, sőt rajta keresztül kirajzolódik a többi emberi életút küldetése is.
ő
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Aki áldásban részesül, annak áldást teremtővé is kell válnia. Isten áldását
hordozó ember közelében nem növekszik a céltalanság, az elesettség, a depresszió
vagy bármilyen visszatartó hatalom. Az "áldott" ember közelsége a legkeservesebb órában is kiemel és továbbsegít. Ábrahám messzebb lát, mint ameddig a környezete. A hit példája abban is, hogy képes nagyon nagy távlatban és hatalmas
merészséggel előretekinteni, még akkor is, ha csak így szól majd róla az emlékező
ima: "Bolyongó arámi volt az ősöm .. .". Nem érti félre a küldetését és nem helyezi
másfajta magasságba önmagát, csak oda, ahova Isten küldi. Áldás lenne az ezredforduló keresztyénsége számára is az a mentalitás, amely vállalja a maga identitását, megtalálja a helyét, bizonyságtevő közösségként mutatkozik be a világ
előtt és küldetését is helyesen értelmezi.
Bátor szembenézésre van szükségünk ma, amikor a küldetésünket szeretnénk
jobban megismerni. Majdnem kíméletlenül őszinte a kérdés, amelyet föl kell tennünk Isten előtt: valóban azt tesszük-e, ami az terve velünk. Ott vagyunk-e, ahol
szeretne látni minket? Elhanyagolt képességek, visszafogott energiák és lefékezett munkavégzés de sok esetben tanúskodnak éppen az ellenkezőjéről!
"Fogynak a nagyegyéniségek. Nincsenek ma már igazi hithősök, akikre valóban fel lehetne nézni." Hiába fogalmaz így a ma élő ember sokszor. Az alapigazság semmit sem változik. Isten vezetése elhívott emberein keresztül valósul
meg ebben a világban, a múltban csakúgy, mint a jelenben és jövőben.
Értelmetlenül fakadt ki egy fiatal lelkész nemrégiben, amikor gyülekezetének
tagjai az elődei helytállásáról és vállalásáról tanúskodtak. "A múltról nem érdemes már beszélni!" - kiáltotta indulatosan. Pedig az áldás szó titka éppen abban
rejlik, hogy jelenléte áttöri az egyes generációk által kijelölt és megerősített határokat. .Aldott életű" elődök, eleink nélkül bizony szegények lennénk. Az is
szomorú lenne, ha küldetésünkben nem éltet ne minket az a belső tudat, hogy utódaink életében lesz igazán áldássá a mi életutunk bizonyságtétele. Fel kell szabadulnunk a jelen idő rabsága alól. Áldást kereshetünk a múltban is és áldást szabad
remélnünk a jövőben is.
Az áldás nak és az áldásvételnek van egy nagyon régi, a bibliai könyvek keletkezését messze megelőző vallástörténeti háttere. Benne az erőátadás és az ember
előtt álló úthoz történő biztatás ősi motívuma rejtőzik. Szabad megfáradt, megtöredezett világunkban az Istentől kapott ígéretre így is gondolnunk. Nemcsak az
elveszettség és kiszolgáltatottság nyomorúságának a látása, hanem az üdvösség,
a kegyelem és a megbocsátás hatalmas hármasa is szemünk előtt lehet.
Amikor feladatok és kihívások tömege veszi körül az életünket, akkor ne
hallgassuk el a kapott áldás erejét. Figyeljünk oda jobban emberekre és eseményekre úgy is, hogy megkérdezzük, hol és hogyan válik láthatóvá a mi szolgáltunkon Isten áldása. Nincs erre másképpen sem mód, sem lehetőség, csak úgy, mint
régi időkben: közel kell lennünk Istenhez és közel kell kerülnünk embertársainkhoz. A távolodó és menekülő ember képtelen az áldás megélésére. A közeledő, a
megérkező pedig naponként meríthet Isten kiapadhatatlan, áldó hatalmából.
Sehol sem hallgatja el a Szentírás, hogy az emberi élet igazi célja az, hogy
áldott legyen. "Bejöttödben és kimenetedben" áldott (5Móz 28,6). A végső napon is csak egyetlen mondat segíthet fel minket: "Jertek én Atyámnak áldottai"
(Mt 25,34).
Egy megfáradt és céltalanságba süllyedő embernek éppen az áldás kérése és
felfedezése lehet az igazi gyógyító erő. Az út Isten útja. A vezetés Isten vezetése.
ő

ő

ö
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A küzdelem Isten küzdelme. Az én döntő részem nem más, mint világosan megérezni és őszinte ráhagyatkozással rábízni magamat az akaratára. Ekkor lehet
vége a passzivitás betegségének és indulhatok el egy olyan úton, ahol azok jártak
a történelem során, akikről ennyit mond a Biblia: "az igaznak emlékezete áldott"
(Péld 10,7).
Amikor feladataikat elveszített emberek tömege él körülöttünk és egyre többször átüt mindenféle álarcon a céltalanság, meg kell erősödnie az egészséges önbizalomnak az emberben. Teremtettségünkben benne rejlik az igazi és nem változó
cél: áldássá válni Isten kezében. ló lenne sokszor visszatérni a már-már mindent
csak pesszimistán vagy jobb esetben közömbösen szemlélő magatartásból az antropológiai zsoltár alapján született ének életújító soraihoz:
ő

"Amikor látom a te műveidet,
A napot, holdat, a csillagos eget,
Csodálva kérdem: mi itt az ember,
Hogy rá gondolsz s megáldod ezerszer."
(44. ének 3. v.)
Dr. Szabó Lajos

A Szentlélek ajándéka: engedek
a hívó szónak
Kit küldjek el, ki megy követségünkben? Imhol vagyok, engem küldj el.
(Ézs 6,8)

Az egyház legnagyobb ellenségei nem a kommunisták, ateisták, diktátorok,
hanem az álvallás képviselői, a hamis próféták. Bart szerint a legsúlyosabb istentagadás az, amikor Istenről, Isten nevében beszélnek, de az élő Isten nélkül.
A Szentírásban sokat olvashatunk Isten haragos ítéleteiről a hamis próféták
ellen. A legfőbb kifogások, hogy Isten nem küldte őket, nem beszélt velük. Istenre
hivatkoznak, de valójában egoista, komformista akciókról van szó.
Isten igaz emberei nem maguktól jelentkeztek és jelentkeznek a szolgálatra.
Még akkor sem, ha a fenti igében Ézsaiás azt mondja, "Imhol vagyok, engem
küldj el': Ugyanis nem ezzel kezdődik az elhívatás története. Ez Ézsaiás válasza
Isten egyértelmű kiválasztására és elhívására. A prófétának nincs szüksége emberi
ajánlásra. Sőt, "gyűlölni fognak titeket az én nevemért!".
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Nézzük csak meg Ézsaiás elhívásának történetét! Megjelenik Isten dicsősége,
szentsége, világossága.
Tehát élő, személyes találkozásról
van itt szó egyértelműen. A próféta nem filozofálgat Isten létezhetőségéről,
hanem tudja (nemcsak
hiszi), hogy él az ÚR, az egyedüli, igazi, valóságos ISTEN. A próféta hallja, érti,
tudja az élő Isten aktuális akaratát.
Másodszor, az ÚR szentségében Ézsaiás tisztátalannak,
bűnösnek, szennyesnek látja magát és népét. Sőt az addig is "vallásos'; "bizonyságtevő" ajkát, tehát
Istenről való beszédét is tisztátalannak
érzi. Ézsaiás elveszettnek - szó szerint:
ELHALLGATTATOTTNAK
- tudja magát. A próféta nem tart előadásokat Istenről és az Ö csodálatos dolgairól, hanem addig befogja a száját, amíg nem érkezik meg az IGE, az Isten beszéde, a teremtő Szó.
A mennyei tűz, az oltárról vett parázs megégeti a vallásos nyelvet.
Ézsaiás engedi, hogy megégessék a sok hazugságot mondó nyelvét. Isten
bűnné tette számára a vallásos üresjáratokat.
Hangzik a feloldozás: "bűnöd el van véve, vétked meg van bocsátva': Csak
ezután kezdődik az elhívás, illetve az elküldés.
Aki Istenről beszél másoknak, de nem roppant még bele abba, hogy mennyi
káros és szemét vallásos szava és cselekedete volt és ezekre nem kapott bocsánatot,
az még hamis próféta, aki valójában nem is tudja a legfontosabbal
Istenről, hogy
Ö szent, megközelíthetetlen
megemésztő tűz, de ugyanakkor
az embert mégis
megközelítő lángoló szeretet. Szent, de könyörülő
Isten.
Ne szomorítsuk meg és ne oltsuk ki a hívó és küldő Szent Lelket!
Szeverényi János

Isten hívó szava indít
"Mert a Krisztus szeretete szorongat minket ... "
(2Kor 5,14)

ló családban ilyen nem fordulhat elő ... hívő emberek közt ez nem lehet
probléma
.
Lehet!
Veled is minden megeshet, meg is esik ...
Egyházunkban
is minden megtörténhet,
meg is történik. Korinthusban
is
minden megtörténhetett,
meg is történt. (Pártoskodás,
dicsekedés lelki ajándékokkal.)
Azt hiszem, sokszor rosszul, képmutatóan olvassuk a Bibliát: hamis, képmutató világunkat olvassuk ki a régi történetekből,
ahol a "hívő emberrel" semmi
bűn, szégyellni való nem történhet meg. Pedig a Korinthusi levél is egészen más
világról szól. Arról beszél, hogy emberek egymást sértegetik okkal, ok nélkül,
egymást becsapják, egymásra irigykednek.
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S ebben az egymásnak feszülő világban jelennek meg Isten elhívott emberei,
Isten szeretetétől "szorongatva", a segítés, nem pedig az ítélkezés szándékával.
Érdemes azzal a gondolattal eljátszani, hogy azok után, amit Pál apostollal
Korinthusban megtettek, visszamennénk-e még egyszer az ilyen emberek közé? Vagy talán már rég otthagytuk volna őket. .. ?
Az apostol nem ezt teszi! Újra és újra tollat fog, ír, embereket küld a városba,
hogy beszéljenek, tisztázzanak félreértéseket.
Ebben a vitában az apostol egészen Krisztus szeretetére hagyja magát. Talán
senkinek sem ír gyengeségéről annyit, mint a korinthusiaknak (... hogy valaki
többnek ne tartson, mint aminek lát. .. 2Kor 12,6kk.).
Isten szorongató szeretete mindig tisztázásra indít, indítson ma is a családban, gyülekezetben, egyházunkban, társadalmunkban. A letagadott, elhallgatott
bűnök, konfliktusok nem segítenek, hanem demoralizálnak, korrumpálnak ...
El kell kezdeni ebben az évben ezt a nagyon becsületes tisztázást: hol állok,
hol áll a gyülekezetem, egyházunk, társadalmunk, amiben sok minden megtörtént és megtörténhet. Lehet ezt a tisztázást akár magunkkal kezdeni, régi leveleinket elővéve, átgondolva: kinek mit ígértünk, megtartottuk-e? - Kínos pillanatok
ezek, amikor rádöbbenek, hogy nem az vagyok, akinek tartom magam, nem tartottam szavamat, ígéretemet. - De áldott pillanatok is, mert nincs jobb érzés,
mint betegségből, átizzadt lázálmokból felébredve, érezni: túl vagyok a krízisen,
kezdhetem újra!
Az apostol életének nagy ereje az a felismerés, hogy lehet a legnehezebb
konfliktusoknak is emberi, emberhez méltó feloldása.
Ez az erő nem az övé, hanem Isten ereje az, amely megragadta, mely nem engedi, hogy sértett eleganciávalleszólja a méltatlan gyülekezetet, hanem hirdeti nekik azt a szeretetet, amellyel lehet és kell tisztázni tévedéseket, amellyel nevén kell
nevezni a bűnt.
Mindezt Krisztus szeretetétől indíttatva, "szorongattatva" teszi, mert halálosan komolyan veszi, hogy valóban "elhívott apostol". S hivatása nem társadalmi
elkötelezettség, hanem isteni elkötelezettség a konfliktusok között vergődő társadalomban. Ez az a mozdulat, ahogy szülő odaül gyereke mellé, aki nem képes feladatát megoldani egyedül, s akkor a szülő odahívja: gyere, kisfiam, csináljuk
együtt!
Ez az elhívás minden keresztyénnek szól! Szól Neked is! - Mert így lehet
boldogabb, tisztább az új évünk, Legyen is!
Kertész Géza
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Isten hívása a teljes életre szól
"Ime, minden kész, jöjjetek!"
(Mt 22,4)

Mostanában gyakran jut eszembe a neves olasz filmrendező, Fellini "Országúton" cimű filmjének egyik jelenete. Gelsomina, akit Zampano, az országot öreg
motorkerékpárján
járó erőművész "vásárolt meg" a leány édesanyjától,
hogy legyen, aki kénye-kedvét kiszolgálja, a férfi durva, embertelen bánásmódja
miatt,
ki tudja, már hányadszor, mélységesen el van keseredve. A vándorcirkusz
bohóca
észreveszi ezt, és a leány szomorúságának
okát tudakolja. A kis csúnyácska Gelsomina elsírja magát, és élete értelmetlenségéről
panaszkodik.
Erre a bohóc lehajol, és egy kis kavicsot vesz a tenyerére. "Nézd - így szól a lányhoz -, megszámlálhatatlan sok ilyen kis kavics van széles e világon. Ki veszi őket észre? S mégsem
véletlenül vannak itt a világon."
Jelentéktelenségének
tudata a halandó embert gyakran megkísérti. Ha tiszta
éjszakán feltekintünk a csillaghímes égre, úgy érezzük, hogy a csak fényévekben
mérhető, végtelennek tűnő világmindenségben
elhanyagolható
porszemek vagyunk, sa zsoltáríróval együtt elszorult szívvel kérdezzük Istent: "Micsoda a halandó, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van reá?" (Zsolt 8,5). Elveszettnek érezhetjük
magunkat
az emberek tömegében,
a csúcsforgalom
torlódásában,
ismeretlen emberek árjában sodródva. Ki az, aki számon tart minket az ötmilliárdnyi földlakó között? Ha pedig mindehhez még a sorsunk is nehézre fordul, s megtántorodunk
életünk igazságtalannak
tűnő ökölcsapásai alatt,
akkor bizony nem könnyü felelni a kérdésre: mivégre is vagyunk ezen a világon?
Ez pedig egy kis kavics sorsához alig mérhető, hiszen az jelentéktelenségének
fájdalmából mit sem érez. Mi azonban érző és szenvedő emberként hányódunk az
élet sodrában.
Amikor "arasznyi létünk terhe" így reánk szakad, nem ér fel semmi mással
az a felismerés, hogy Isten nemcsak tud rólunk, számon tart minket, hanem gyermekéül is fogadott minket, s határozott terve van velünk. Az a mindenkinek felkinált bűnbocsátó szeretet, amely Jézus Krisztus által lett nyilvánvaló, személyesen
nekünk is szól. De ne áltassuk magunkat! Nem könnyű erre a bizonyosságra eljutni. Annyi mindent nem értünk, annyi minden szól az ellen, hogya hit harcának
végül is értelme lesz. Az olcsó, a hit harcában meg nem küzdött reménységek akkor hagynak cserben minket, amikor a legnagyobb szükség van rájuk. Arra, hogy
minden ellenkező látszat ellenére mégsem elhanyagolható
"kavics-emberek"
vagyunk, hanem Isten számon tartott és hazavárt gyermekei, csak az Isten igéjébe
fogódzó merész hit taníthat meg minket.
Az a hit, amely számol Istennel. Ha magunkra tekintünk, minden, még az
istenismeretünk is (IKor 13,12) töredékesnek, fogyatékosnak
bizonyul. Ezen még
az idő sem segít. Őszinte pillanatainkban
belát juk, hogy az évek számának gyarapodása sem tesz tökéletesebbé minket. Sőt talán még jobban szemet szúrnak fogyatékosságaink,
mint fiatal korunkban. Ha ilyen tapasztalatok
ellenére sem adjuk fel a kiteljesedett élet reménységét, az csak azért lehetséges, mert megbízható-
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nak ítéljük Istent, ahogy ezt Pál is teszi IThessz 5,24-ben: "Hű az, aki elhívott
titeket erre - tudniillik a teljességre, a feddhetetlenségre a Krisztus Jézus napján -, és Ö meg is cselekszi azt." Vagy ahogya filippibelieknek írja: "Aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára" (1,6). Nem vak
reményről van tehát szó. Olyasmi vár reánk a teljesség idején, amiből már itt a
földön "foglalót"
(2Kor 1,22) kaphattunk a Szentlélek munkája révén. Biztassuk
hát magunkat azzal, hogy ha valaki nem végez félmunkát, akkor az Isten az. Magához szeretett minket. A folyamat tehát elindult, s bizonyosan céljához is érkezik, még ha nem is tudom minden részletében, hogyan.
Másfelől viszont nem lehetünk fantáziátlanok
és kisigényüek. Mintha Isten
csak annyit nyújthatna nekünk, mint amennyi ebben a felemás életben osztályrészünkül jut. "Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban - figyelmeztet Pál apostol-,
minden embernél nyomorultabbak vagyunk." (IKor 15,19)
De hogy pontosan mi vár reánk földi életünk után, azt Isten minden részletében
nem árulta el nekünk. Csak a kontúrjait sejthetjük, mint a távoli hegycsúcsoknak. Így volt ez már az Ószövetség idején is. Sok reménység élt Isten népének szivében, de ezek közül nem mind valósult meg, s ami pedig megvalósuit, nem az
elképzeléseik szerint vált valóra. Az Újszövetség népe is így járhat. "Szeretteim,
most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk.

Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak
fogjuk őt látni, amilyen valójában" - olvashatjuk !Jn 3,2-ben. Mi agyarlóhoz,
a töredékeshez vagyunk hozzászokva, s igazán el sem tudjuk képzelni, milyen lesz
az, amikor a "rész szerint való" teljes lesz. A teljesség világa, amelyre érvényes
meghívásunk
van, mindnyájunk
számára a meglepetések világa is lesz: "Amit

szem nem látott, fül nem hal/ott és ember szive meg sem sejtett, azt készítette el
lsten az őt szeretáknek " (IKor 2,9). Ne hervassza el tehát reménységünket, ha valamit nem tudunk elképzelni Isten ígéreteibő\. Ami reánk vár, úgyis minden képzeletet felülmúló lesz.
Mert még ma is sokan gondolkodnak
a halál utáni életről a régi görögök
módján, akik szerint ha egyáltalán van folytatás, akkor az az életteli földi létezéshez képest valamiféle szegényes, árnyékélet lehet. Pedig az ünnepi, sőt menyegzői
vacsora képe, amellyel bibliánk az eljövendő teljesség idejét a leggyakrabban érzékelteti, ennek éppen az ellenkezőjéről akar meggyőzni minket. A földi és az eljövendő élet között az a különbség,
ami a hétköznapi és az ünnepi asztal között van.
Jézus Krisztus, "az élet kenyere", már a földi élet hétköznapi valóságában is táplál
és megtart minket, de igazán jóízüt enni, felszabadultan
átadni magunkat az
együttlét örömének, majd csak Isten eljövendő világában lehet. Nem végső kétségbeesésünkben,
a végzetet kihívó daccai, hanem lsten szeretetébe és ígéreteibe
fogódzva mondhatjuk
együtt a költővel: "Lesz még egyszer ünnep a világon!"
(Vörösmarty: A vén cigány).
Jézus példázatában
a király azt üzeni a meghívottaknak,
hogy a menyegzőre
minden készen ál\. Ami számunkra csak ezután esedékes, lsten szemszögéből
nézve már készen van. Nála a szándék és a megvalósulás között nem tátong szakadék. Ezért azután ne habozzunk elfogadni a meleg hangú invitálást.
Dr. Cserháti Sándor
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TANUSAGTETELEK
Miért vagyok
lelkigondozó kórházieikész
Ahányszor csak megpróbáltam
az előttem álló utat keresve előre nézni: mit
hozhat az még számomra, az az érzés nem jelentkezett, hogy elkötelezetten a betegek pásztorlására tartogassam
erőmet. Inkább menekültem a betegek köréből,
mert az ő világuk nagyon is hamar közel férkőzött hozzám, mindenekelőtt
kedveseim körében. Utoljára annyira közel jött, hogy megszorította
hússzívernet, s ebből a markolásából csak egy igen súlyos szívrnűtét tudott kiszabadítani.
Kilenc
éve annak, hogy egy alig használható szív helyett egy jól működőt kaptam vissza.
A műtét után, ott a sebészeti osztályon, első látogatóim között egy asszisztens nővért láttam ágyam mellett ülni, kitartóan. Főleg egy kérdése volt: Ott voltam a műtétre való felkészitésében- mint oly sok más esetben, de nem értem a
maga nyugodtságát, amivel azt a sok kellemetlen orvosi beavatkozást (szívkatéter
stb.) elviselte, sőt együtt dolgozott az orvosokkal és az asszisztenciával.
Rákérdezett: Honnan vette ehhez az erőt? Ezt pontosan én sem tudom - válaszoltam -,
de nem az én produktumom
volt, tehát nem élniakarásomból,
szívósságornból,
vagy bele nyugvásom ból következett. - Az ott beindult beszélgetés még ma is
tart, most is kapok tőle hasonló kérdéseket, miközben már nyiltan beszélgethetünk Isten hűséges és minden élethelyzetben
megtartó kezéről.
Tudtam én azt az operáció előtt is, hogy félrevezető ez a közmondás: "legfőbb kincsünk az egészség", de betegségem egész folyamata meggyőzött arról,
hogy a legsúlyosabb betegségnek kiszolgáltatva is lehet teljes értékű emberi életet
élni. Olyat, amit az egészségesek is megirigyelhetnek,
és bizony felfigyelnek rá.
Ma már azt is tudom, szükségem volt a szivműtétre. Így kezdtem megérteni,
hogy nincs életemnek olyan rossz és keserves fordulata, amely mögött ne rejtőzne
el Istennek valamilyen jóságos terve. - Sok-sok hetet és hónapot együtt nyögdécselve beteg társaimmal, értettem meg azt is, hogy az csak a külszín látszata,
mintha csupán a testünk szenvedne. Legalább annyit szenved a beteg ember belső
világában, tudatában és lelkében is. És hogy ebben a kinlódásában
mennyire nem
kap gyógyszert és orvosi ellátást. A "Nagy fehér köpenynek" teljesen kiszolgálta-
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tott és így egészen magára maradó betegtársaim felébresztették bennem azt a bizonyos samaritánusi érzést. Innentől kezdve figyelek a BETEG EMBERRE, s
nem csupán a betegségére. Arra az emberre, aki nem érti, képtelen feldolgozni,
hogy mi történik vele, és erről az érzéséről még csak nem is panaszkodhat senkinek. A hozzátartozóknak kímélő szeretetből, az orvosnak és nővéreknek pedig
hogy is lehetne, amikor alig győzik a beteg test ellátását. Teljesen elhatalmasodott
bennem az érzés: én nem tehetem, hogy továbbra is magukra hagyjam őket. Ezt
a látásbeli változást és formálódást (mondottam, korábbi éveimben inkább rnenekültem a betegek közelségéből) Isten belső elhívásának kellett felismernem.
A műtét utáni parókuslelkészi szolgálatot nem sokáig bírtam fizikailag.
Azért kerestem Pestközeli szolgálati lakás-lehetőséget, hogy "szívem kórházához" közel lehessek. Most már minden visszahúzott szívbeteg társaim közé, És
egy hónappal a nyugdíjba menetel után már ott voltam a központi szívkórház
igazgató főorvosa előtt (éppen volt operáló sebészem) és kértem, adjon lehetőséget a betegek közötti rendszeres pásztori munkához. Ö meglepődve és készségesen fogadta ajánlatomat - a kórházban odáig ez a fajta szolgálat ismeretlen
volt -, de hozzátette: sajnos nem tudunk istentiszteleti helyiséget biztosítani. Engem csak a betegágyak, csak a kórtermek betegei érdekelnek, velük szeretnék személyes, pásztori kapcsolatot felvenni, válaszoltam. Ehhez őszinte nyitottsággal
hozzájáruIt, s ugyanúgy az Intézet vezető főnővére is, ők ketten irányító munkatársaim. Így született meg kórházi szolgálatom ember-biztosította kerete, s ezt Isten külsá elhívásának fogadtam el.
Az orvosok és nővérek nagy többsége sokáig nem értette, mit keresek a kórtermekben, az osztályok folyosóin, nem tanulták, nem is sejtették, hogy szolgálatom az egész (!) ember orvoslásának egyik lényeges része. Ezért volt számomra
lelkészi diplomámhoz hasonló elismerés, amikor egy csak látásból ismert kardiológus hátulról kezét vállam ra tette és csupán ennyit mondott: köszönörn, hogy az
ön által gondozott betegeim könnyebben gyógyíthatók, sőt a rnűtéteknél megszokott görcsök és ellenállások is alig-alig észlelhetők náluk. - Ezt a köszönetet, az
ismétlődő ket is csendben tovább adom Uramnak, a számomra minden gyógyulás,
enyhítés és vigasztalás áldott Orvosának.
Minél többet vagyok a súlyos betegek között, új felismerések jelentkeznek.
Tapasztalom, hogy az pásztori ellátásukhoz kevés a teológiai képzettség, a
közöttük
kialakult empátia sem elég, hanem egy speciális továbbképzésre van
szükségem. Több intenzív klinikai-lelkigondozói
kurzus értette meg velem, hogy
egyformán szenved a hívő és nem hívő beteg, s hogy valamennyiük szenvedésén
segíthessek, ehhez az érzéseik feltárulásától és meghallgatásától indulhatok el.
Így válhat hozzájuk lépésem előkészítetté Isten Szentlelke által, vagyis olyan emberi kapcsolattá, ahol az evangélium is megszólalhat. A beteg érzései mentén haladva, az élő Isten felé való megnyílásnál hatékonyabb gyógyszert és terápiás eljárást nem ismerek - természetesen az orvoslás minden emberi eszközét is igénybe
véve.
. Sok betegem, főleg Erdélyből jöttek, kórházon kívüli ügyes-bajos dolgát is
intéznem kell, s ilyenkor megkérdezik: hát ezt meg miért csinálom. Válaszom lényege: nem tehetem, hogy ne tegyem ... Ennél sokkal többel tartozom engem és
családornat annyi hűséggel hordozó Istenemnek.
ő

ő

ő

Simonfay Ferenc
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Vallomás orvosi hivatásomról
Az orvosi elhívatás számomra arra irányuló késztetés volt, hogy segíthessek
a betegeken, az életveszélybe jutottakon.
Mikor kezdődött az elhívásom, nem tudom. Biztos, hogy fontos volt evangélikus lelkész édesapám hatása, aki egészen
kicsi koromtól kész volt velem felnőttként beszélgetni, és édesanyámé, aki védőnőként lelkes védelmezője volt a rábízott csecsemőknek,
gyermekeknek.
A II. világháború borzalmait még édesapám biztos hívő jelenlétében élhettük végig, és amikor meghalt 1945-ben, örökségként a következő két igét hagyta
ránk.

"Úgy szerette lsten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz
őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen" (Jn 3,16).
"Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz" (Zsid 13,8).
1947-ben Tahiban egy konferencián személyesen nekern szólt az ige: "Ne félj,
inert megváltottalak, neveden hívtalak, enyém vagy!" (Ezs 43,1). Az Urhoz tartozásom elköteleződött.
A Deák téri Evangélikus Leánygimnáziumba
jártam és vágyaim célja az orvosegyetemre való felvétel volt. Tudtam, hogy nekem, mint paplánynak nem elég,
ha kitűnő tanuló vagyok, a felvételhez még valami jó pontot kell szereznem, ezért
versenyszerűen sportoltam. Felvettek az egyetemre, sőt Isten csodája, hogya Faso ri Gimnáziumban
érettségizett, két éven át visszautasított
bátyámat is ugyanekkor.
Az egyetem hat nehéz éve alatt egymást ösztönözve, kérdéseket megvitatva,
tudományos pályázatokat
együtt kidolgozva, lelkesen készültünk mindketten a
legvédtelenebb korosztály segítésére, gyermekorvosi hivatásunkra.
Utólag látom csak életem akkor igen nehezen megélt eseményeiben lsten áldott, tereigető keze munkáját. Bár meghívásom volt az 1. sz. Gyermekklinikára,
az Elosztó Bizottság mégis Nyíregyházára
helyezett kórboncnoknak.
Ott tudós
főnököm volt, és Szabolcs megyében 1960-ban olyan betegségekkel találkoztam,
amelyeket az országban akkor már sehol nem lehetett volna látni.
Istennek köszönörn férjemet, Györi Józsefet, akit Benezur Laci bácsi egyetemi bibliakörében ismertem meg, aki mindig tiszteletben tartotta és segítette orvosi hivatásomra való felkészülésemet, majd későb annak gyakorlását. Az államvizsga után volt az esküvőnk. Mivel férjem munkahelye a Budapesti Műszaki
Egyetem volt, és lakásunk is Budapesten,
többszörös kérvényezés után a budapesti László Kórházba kerülhettem, a gyermekosztályra.
Ebben a kórházban néhány "számkivetett"
kitűnő főorvosnak köszönhetően jó munka és nagyszerű tudományos élet folyt. Drága édesanyám kedvünkért nyugdíjba ment, és a sorban
egymás után érkező aranyos, de nagyon eleven három kisfiunk ellátásában oroszlánrészt vállalt. Férjem egyetemi oktató, nem kellett éjszaka ügyelnie, ezért gyermekeink a kórházi évek sok ügyeletes éjszakáján sem maradtak szülő nélkül.
Nyugodtan dolgozhattam,
a családi hivatás mellett élhettem az orvosi hivatásnak
is, letehettem két szak vizsgát is.
Nagy tudományos ambícióimnak,
kórházi karrieremnek
Isten kegyelméből
véget vetett az akkori párt- és szakszervezeti vezetés, állásomat 6 év után nem
hosszabbították meg. Athelyeztek Kispestre, ahol édesanyám 36 évig volt védőnő,
és ahol még sokan ismerték édesapámat is, aki hittant tanított. Ha a kórházban
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azt kifogásolták, hogy egy gyermektől megkérdeztem, jár-e templomba (bár erre
én - sajnos - nem emlékszem), Kispesten kérdés nélkül is sokan tudták, hogy
én Kibe vetettem bizalmamat. Több lehetőségem nyílt a gyermekek életének nyomon követésére, komoly kérdésekről való beszélgetésre, betegségek megelőzésére.
A körzeti gyermekorvos élete hajszolt. Amíg körzetemet kerékpáron és gyalog jártam, a közlekedés sok időt rabolt el. Autón járva pedig elmaradnak az utcai
találkozások, a menet közbeni beszélgetések. A gyermekellátás hazai formájában
nagyon jónak és fontosnak találom, hogy a gyermekek, ifjak lehetőség szerint
ugyanazon egészségügyi munkatársi csoporthoz tartoznak születésüktől kezdve,
számukra készenlétben vagyunk, és ha sok nehézséget (anyagiak, szülők munkahelye stb.) nem is tudunk megoldani, mégis sokszor tudunk segíteni. Szemem
előtt nőttek fel, lettek szülőkké a volt gyermekek, és milyen óriási öröm, ha valakiről megtudom, hogy Isten áldásával akarja élni életét. Mennyire szomorú, ha
testileg egészségesen, de lelkileg kiégetten éri el valaki a felnőtt kort, és milyen rettenetes annak a kisfiúnak a sorsa, aki 10 évesen önkezével vetett véget életének.
Meggyőződésem, hogy alkalmas és alkalmatlan időben a Szentlélek irányításával és erejével tanúskodnunk kell Isten szeretetéről és Krisztus váltságáról. De
sok mulasztásom van ezen a téren! Az orvosnak is nagy szüksége van keresztény
gyülekezeti közösségre. Jó, ha az orvos össze tud fogni hívő kollégákkal is, és egymást erősíthetik abban a tudatban, hogy a rájuk bízott emberek testestől-lelkestől
Isten drága megváltott gyermekei, és hogy a gyógyulást valójában az Isten adja.
Ezzel a céllal alakult a Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága, amelynek
1989 óta elnöke vagyok. Az orvos és az orvostudomány (még ha nem hívő is) eszköz az Isten kezében. lsten áldása az is, ha az egészségügy vívmányait rendeltetésszerűen mindenki javára használják.
A honalapítás 1100. évét ünneplő népünk nagy testi-lelki nyomorúságban
van még a többi európai nemzet jelentős részéhez képest is. Külső elnyomóktói
szabadultunk, a gonosz sok kisebb és nagyobb köteléke mégis rabul tart: elhanyagoljuk egymást, önmagunknak élünk, sokakat tart kötve az ital, dohányzás, túlzásba vitt munka, kábítószer, a szexualitás legkülönfélébb istentelen módjai, testkultusz, alternatív gyógyászat varázslásai, bálványimádó szekták. Az orvos találkozik a kárvallottakkal. Fontos, hogy tudja: az Úrtól jön a szabadulás. Uram,
küldjél munkásokat a Te aratásodba.
Győriné

dr. Drenyovszky

Irén

Vallomás óvónői hivatásomról
Apró gyermekkorom emléke elkíséri egész életemet. Szeretettel őrzörn szívemben a falusi kiskonyhát, benne a hajlott hátú öreg keresztmamát, kit nagyon
sokszor kértem: meséljen még a Bibliából. Akkori intő szavait, hogy "nem mese
ez gyerekem", nem igazán értettem. Ma már biztosan tudom, hogy ez az apró bizonyságtétele ama magocska, mely bennem a hitet kezdte ébresztgetni.
Azt gondolom, mindannyiunkat mély alázattal tölthet el, hogy mennyei
Atyánk szolgálatba állított minket, és meggyőződésem, hogyalegkisebbekkel
való szolgálatnál gyönyörűbb, de felelősségteljesebb dolog nincs. A gyermek Isten
csodája. Titok. Naponként tapasztaihatom annak örömét, amikor megnyílik valami ebből a titokból. A gyermek világában minden egészen más. Isten képe még

28

-

~_--

torzítatlan benne, az őszinteség soha nem hiányzik belőle. A gyermek egészen közel él Istenhez. Isten külön ajándéka, hogy keresztyén vagyok. Olyan kincs ez,
amit nem szabad véka alá rejteni. Osztogassam, annál több lesz. Apró gyermekeket vezethetek Istenhez immár negyedik éve működő
keresztyén óvodánkban.
Nevelésünkben teret szentelünk a lelki, érzelmi és szociális nevelésnek, a keresztyén szellemiségnek, a keresztyén erkölcs és érték megmutatkozó
arculatának.
Segíteni kívánjuk a családban folyó nevelést azáltal, hogy vallásos élményeket
nyújtunk a gyermekeknek, megismertetjük
őket az ünnepek vallásos tartalmával,
lehetővé tesszük azok átélését, és válaszokat adunk a gyermekek ez irányú kérdéseire.
Legfontosabb nevelési elvünk az egyéni bánásmód. A gyermek egyéni képességeinek, fejlődésütemének
figyelembe vétele. Minden gyermeket saját magához
képest fejlesztünk. "Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon ... " (Péld 22,6).
A gyermeknevelés vezércsillaga a feltétel nélküli szeretet. Hisz a valódi szeretet, valamennyi szeretetkapcsolatot
beleértve, feltétel nélküli és nyilvánvaló (IKor
13,4-7).
A gyermek olyan, mint egy tükör. A szeretetet nem kezdeményezi, de visszatükrözi. Ha szeretetet kap, viszonozza, de ha nem, nincs mit visszatükröznie.
Rendkívül fontos a szülőkkel való kapcsolatunk,
melynek sok formája van.
Meghatározó az első találkozás, a családlátogatás,
a bizalom, közös megegyezésen, szereteten alapuló kapcsolat, a másság tiszteletben tartása, szülők nehézségeinek, korlátainak ismerete. Egymást elfogadva és egymástól tanulva kell nevelnünk. Minél jobban megismerjük a családi légkört, annál inkább tudjuk segíteni.
A gyermek abból ítél, amit lát, tapasztal. Megtömhetjük
a gyermek lelkét
vallásos érzésekkel, emlékezetét igékkel, és énekkel, de ha mi magunk, pedagógusok és szülök nem gyakoroljuk azt, nem aszerint élünk, amit a gyermekeinktől elvárunk, mindez semmit sem ér.
Keresztyén nevelésünk titka: Istenre hagyatkozni.
Tőle erőt kérni ahhoz,
hogy a szeretet útján éljük meg felelősségünket
hivatásunkban
és a családban
egyaránt.
Az embereknek egyetlen csoportja iránt sem mutatta meg Jézus olyan gyengéden szeretetét, mint a gyermekek iránt. Szigorú átkot mond azokra, akik a gyermekek lelkének ártanak (Mt 18,6).
Mindannyiunk számára ismeretes, hogy a gyermek utánzással tanul. Ha szemünkből szeretet árad felé, az övéből visszasugárzik. A szorongó, félénk, korához
képest éretlen gyermeket könnyen felismerhetjük
arról, hogy nem szívesen néz a
szemünkbe. Szemkapcsolattal
és fizikai közelséggel feloldhatók
félelmeik, szorongásaik, növelhetjük biztonságérzetüket
és önbizalmukat.
Minden keresztyénben Jézus él, és feladatává teszi, hogy ha csak egészen kis körben is, de hasson
környezetére. Lehetséges, hogy erőfeszítéseink látszólag eredménytelenek
lesznek,
de amit Isten ügyéért teszünk, soha nem hiábavaló. Talán ott fog kihajtani az általunk elvetett mag, ahol és amikor nem is gondoljuk és reméljük.
Ha életünk szolgálat, lélekmentés, ha szeretjük a gyermekeket,
ha igyekszünk örömet szerezni nekik, ha vigasztaljuk, segítjük őket, s ha munkánkat az
Úr Jézussal közösségben, a tőle tanult szeretettel végezzük, akkor nem saját akaratunk irányítja cselekedeteinket,
akkor hűségesen követjük mennyei Atyánkat.
Limpárné Darabos Mária óvodavezető
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Vallomás gyülekezeti munkatársi
és rádiómissziós szolgálatomról
A címben szereplő "vallomás"
kifejezés arra bátorít, hogy tanúságtételem
igazán őszinte legyen.
agy kísértés szép, kegyes szófüzérekkel
beszámolni a gyülekezeti szolgálat örömeiről és bánatairól, de én ellenállok e kísértésnek.
15 éve végzek rendszeres gyülekezeti szolgálatot gyermekkorom
gyülekezetében, templomában,
Pécelen. Hogyan kezdődött? Fiatal kamaszlányként
kezdtem
ifjúsági órára járni és szívesen vettem részt a gyermekórákon
is, amelyeket lelkészünk felesége vezetett. Élveztem, hogy segíthetek és figyelhetem azt a munkát,
amiben én gyerekkoromban
nem részesültern. Egy ilyen gyermekbibliakör
után
hazafelé sétáltam. Épp vége lett egy kora nyári zivatarnak, kisütött a nap és szivárványt láttam az égen. Egy pillanatra az a gondolat jelent meg bennem - mivel
a gyerekek kel Noé történetéről beszélgettünk -, hogy talán lsten velem is szövetséget köt, használni akar, és ez a szivárvány most talán egyenesen nekem szól.
Nagyképű voltam? Lehet. De hogy mennyire megrémültem magam is ettől a gondolattól, arra jól emlékszem. Istent, Atyámat nagyon szerettem, kívántam neki
szolgálni, de a felelősségvállalástói
féltem.
Teltek az évek, mígnem a Teológia levelező tagozatán találtam magam. Tudatos elhatározás és nagy lelkesedés vezetett ide. Boldog voltam, örültem a társaimnak (akiktől azóta kissé elszakadtam) és a lehetőségnek. Nem sej tettem még, hogy
a szolgálat nem egyenlő a színes flanellképek válogatásával
és az okos gyermekbuksik simogatásával.
Három év tanulás után - megkönnyebbülés
helyett mélyvíz következett. Lelkeszünknek
költöznie kellett családjával a szomszédos
gyülekezetbe. A péceli parókia ki ürült, az ifjúság elkopott, a hétközi alkalmak
gazdára, helyesebben szolgára vártak. Nekem gyakran eszembe jutott az a régi szivárvány,
de a felnőttbibliaórákkal,
igehirdetéssel,
istentiszteleti
helyettesítéssei
szemben ellenállás és félelem volt bennem: nem merem, nem kívánom, nem vagyok alkalmas. "Ilyen felelősséget egy családanya nem vállalhat magára" emögé a mondat mögé bújtam hosszú időn keresztül. Most látom igazán, hogy
a felelősség nagy részét Jézus vállalta, amikor engem kiválasztott. Ma is dicsérem
őt ezért a bátorságáért és szeretetéért. Az azóta eltelt 13 évet egy történettel kivánom szemléltetni:
A fogolytáborban
fürdetéskor egy orosz fogoly, aki életében nem fürdött
még, semmi áron nem akart a vízbe menni. - Azt már nem! - mondta konokul.
Erre megfogták és beletették a vízbe. Alaposan megfürdették.
- Most már ki a
kádból! - parancsolták neki egy idő után. - Azt már nem! - szólt ragyogó arccal és lubickolt tovább.
Én sem kívántam a szolgálat mélyvizét, és most már nem szeretném - soha - abbahagyni. Előfordult, gyengén sikerült bibliaórák vagy az ige fölött eltöltött meddő szombat éjszakai órák után, hogy sírva fakadtam. Amikor férjem kifogyott a vigasztaló szavakból, döntés elé állított: ha ennyire nehezen megy, hagyd
abba, költözzünk
el! Ez a mondat mindig észhez térített és azonnal ott volt bennem: Azt már nem! Ha egészen röviden kellene vallanom a szolgálatról, ennyi
lenne: nagyon nehéz, de nem tudom elképzelni nélküle az életemet. Akkor lenne
csak igazán nehéz!
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Megértem Jeremiást, amikor így szól: "Azt gondoltam: nem törődöm vele,
nem szálok többé az Ö nevében. De perzselő tűzze vált a szivemben. Erőlködtem,
hogy magamban tartsam, de nincs rajta hala/mam" (Jer 20,9). Megértem Jónást
is, amikor ellenkező irányba menekült. Ez a belső ellenállás a bukott ember alaptermészetéből fakad, én sem vagyok mentes tőle. Oe az az öröm, amit egy üzenettovábbadás mellé vagy után kap Isten szolgája, semmihez sem hasonlítható.
Szeretnék még helyet szorítani annak a szolgálati területnek, amelyet 3 éve
ismertem meg. Ez a munka olyan kincse életemnek, amiről nem hallgathatok.
Ez
a rádiómissziós szolgálat. Amikor lel készü nk arról beszélt nekünk, a gyülekezetet
szolgáló "magjának",
hogy a gyülekezeti munka mellé az Evangélikus Rádiómisszió hazai szerkesztői-vezetői feladatát is fel kívánja vállalni, nem volt osztatlan az örömünk. Kissé féltékenyek lettünk és aggódtunk: ezentúl még fáradtabbnak fogjuk őt látni. A mikrofon-gyülekezet
elrabolja lelkipásztorunkat.
Hogy ez
beigazolódott-e vagy sem, erről neki kellene egy cikket írnia. Én azt tudom, hogy
az ő hozzáállása engem is megfertőzött és úgy látom, ez a szolgálat a gyülekezetnek is javára, felfrissülésére válhat. Amikor megtudtam, hogya Rádiómisszió feladatköréhez tartozik a hallgatókkal
való levélbeli kapcsolattartás,
megörültem.
Sokkal inkább a toll és a papír, mintsem a szavak embere vagyok és úgy éreztem,
ha én kaphatnám ezt a szolgálatot, mindenképpen
kiszorítanék időt az életemből,
hogy ezt jól betölthessem.
Az emberi érzelmek, lelkesedések és .Jelohadások"
azonban félrevezetnek és rángatják az embert, ezért én Isten stabil szavára, vezetésére vártam. A körülmények alakultak, az igék vezettek. Egyértelmű lett, hogy ez
az "ajándék" az enyém lehet: ismerkedhetek hallgatókkal,
kérdezhetek, válaszolhatok, vigasztalhatok
és ajándékozhatok
levelezés útján.
Eddig 800 levelet fogadtam, többségükre igyekeztem helyesen válaszolni, lehetőségeinkhez mérten a kéréseket teljesíteni és a levélírók rám bízott problémáit
továbbadni Istennek: imádkozni értük. Külön öröm, amikor műsort készíthetek
és a "beolvasásba"
bevonhatom a gyülekezet gyermekeit, ifjúságát.
Nem tudom, meddig lehet enyém ez a szolgálat, de addig minden percét élvezem. Hiszem, hogy Istennek terve van a Rádiómisszióval,
akkor is, ha bizonyos
változásokon kell keresztülmennie. És azt is szeretném hinni, hogy lsten alkalmasnak ítél, helyesebben alkalmassá tesz arra, hogy ezt a feladatot továbbra is végezhessem.
Egy bölcs lelkész mondatával szeretném befejezni tanúságtételemet:
Mi az életem legnagyobb terhe? A szolgálat.
Mi az életem legnagyobb öröme? A szolgálat.
A legutolsó mondatom pedig már egészen az enyém: Milyennek ismertem
meg Istent ezek alatt az évek alatt? Türelmesnek! Végtelenül türelmesnek. Az a
türelem és kegyelem, amit az én formálásomra
és nevelésemre fordított, bátorítás
lehet mindenki számára: nincs reménytelen eset, nincs olyan ember, akit lsten
nem szeret és akit Ö ne tudna használni.
Bálint Józsefné
Pécel
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Vallomás a házigondozói
hivatásomról
Cikket kért tőlem a szerkesztő, de én bizonyságot szeretnék tenni arról a szolgálatról, amelyet hivatásomnak tekintek. Kiskőrösön és a várost körülvevő tanyákon sok magányos, idős és beteg ember él. Célom megtalálni, felkarolni ezeket
az elhagyott embereket és közöttük lelkigondozói szolgálatot is végezni. Nővértársaimmal együtt szeretnénk a lelkészek meghosszabbított keze lenni!
Hogyan is történik mindez? Négy nővér végzi ezt a szolgálatot, és átlagban
mindegyiknek 15-20 gondozott ja van. A tanyákra szolgálati gépkocsival megyünk, a városban megteszi a kerékpár is. Gyülekezeti tagok, presbiterek hívják
fel a figyelmünket a szükségben lévőkre, így találunk rájuk. Hetente egy alkalommal jutunk el gondozottjainkhoz, de szükség esetén többször is megyünk.
Felkarolni? Nem is olyan egyszerű ez minden esetben, mert ott a család, akik
nem biztos, hogy örömmel fogadnak bennünket. Félnek, mert amit ők elmulasztanak, mi azt látjuk meg. Tudomást szerzünk titkolni való dolgokról is, mert az
idősek szívesen mesélnek, olyat is, ami nem tartozik ránk. Azért a legtöbb esetben
örömmel fogad a család is.
Mi az, ami hiányzik? Hiányzik a szeretet, az elégséges idő, a beszélgetés, az
odafigyelés és a gyakorlati segítség. Általában nincs szükség gyakorlati segítségünkre, elegendő, ha igehirdetéssel szolgálunk. De szükség esetén elvégezzük a
nagybevásárlást, orvoshoz visszük a nénit, néha a kórházba, kiíratjuk a gyógyszert, kivisszük a nénit a temetőbe szerettei sírjához, rendszeresen vérnyomást
mérünk. Takarítunk, mosogatunk, télen havat söprünk, esetenként a szennyest is
kimossuk. Nyáron elvisszük a néniket kirándulni kisbusszal a majsai gyógyfürdőbe. Télen pedig behozzuk őket a különféle gyülekezeti alkalmakra. Számon
tartjuk a születésnapjukat, névnapjukat. Karácsonykor kis ajándékkal kedveskedünk nekik. Akit nagyünnepeken nem látogat meg a családja, mi igyekszünk neki
kalácsot, süteményt, pogácsát sütni.
A szolgálat legszebb része számomra a lelkigondozás. Sokszor tapasztaltam,
hogy amikor lelkiekben próbálok adni, erősíteni, akkor én is mindig kapok, mert
Urunk megáldja, ha csendben vagyunk előtte. Mi, nővérek heti egy alkalommal
nővérórát tartunk, együtt vagyunk Isten igéje világosságában. Ezt mindig lelkész
tartja, beszélgetünk egy igeszakaszról, közösen imádkozunk. Majd megbeszéljük
heti teendőinket, elosztjuk a feladatokat, beszámolunk tapasztalatainkról. Minden héten felveszünk magnóra egy igehirdetést, majd azt visszük utunk során az
időseknek. Ami mindig nehéz, az idősekkel való beszélgetés során Isten igéjére
terelni a szót.
Sokszor nehezedik rám, hogy Uram elhívott ugyan a szolgálatba, de én nem
vagyok alkalmas erre. De ha rá figyelek, rá hagyatkozom, nem is nekem kell alkalmasnak lennem, Ö tesz használhatóvá. Végtelen nagy ajándéknak tartom, hogy
még a munkám is az Úrra figyelés lehet! Persze, ez nem mindig olyan egyszerű,
de ez mindig azért van, mert a megoldást nem ott keresem, ahol kell, hanem önmagam szeretném megoldani a problémákat, és ez így nem megy. Olyan jó tudni,
hogy ott a kereszt alatt összekulcsolt kézzel, igazi bűnbánattal újból lehet kérni
az erőt.
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Azt tapasztaltam,
ha magam is Isten előtt feltöltekezem, akkor ez kihat a
szolgálatomra is, kisugárzik a nénikre is. Gyakran egy-egy néninél összegyülekeznek szomszédaik is, így szinte bibliaórává alakul a látogatás. Meghallgatjuk
magnóról az igehirdetést, majd beszélgetünk a hallottakról,
akit a Lélek indít, az
imádkozik, majd közösen elmondjuk a Miatyánkot.
Adódnak olyan kérdések,
amikor magam sem tudom, mit is kellene válaszolni, vagy kevésnek érzem azt,
amit mondani szeretnék.
Igen gyakran segítenek a rádiómissziós
kazetták,
nagyon jónak tartom használatukat
a szolgálatunkban.
Mert az idősek nyelvén
szólnak, érthetően, az
gondjaikról.
De sokszor az is elég, ha csak meghallgatom, néha egy órán keresztül is, valakinek a problémáit. Lehet, hogy már sokadszor hallom, de neki jó, mert elmondhatja.
Találkozom békétlenségekkel,
személyi ellentétekkel is. Mélyíteni nem szabad, inkább egyengetni próbálom az
egyenetlenségeket.
Megpróbálom
az Úrra figyelve elmondani a legfontosabbat.
Bizonyságot tenni arról, hogy ha nincs is emberünk, ha teljesen magunkra maradunk, Jézus akkor is velünk van. Lehet tovább menni Vele, Ö mindig kész arra,
hogy segítsen, ha hozzá fordulunk. Igen gyakran mi szervezzük meg lelkészeinknek a házi istentiszteleteket
is. Úrvacsorai alkalmak ezek, amelyeken a család, a
szomszédok is ott vannak.
Végül a fizetségről: kapunk fizetést, de a szolgálatot nem ezért végezzük. A
mi legnagyobb fizetségünk: látni az öregek szemét, amikor rájuk nyit juk az ajtót,
átélni azt az örömöt, ahogyan fogadnak. Ennél nagyobb fizetséget senki nem adhat. Volt már, hogy családi okok miatt azon gondolkodtam,
abba kell hagynom.
De valami mindig visszahúzott ebbe a szolgálatba. Mindig magam előtt látom a
hálás öreg tekinteteket.
Kérjük az imádságokat,
hogy a Mennyei Atya adjon alázatos szívet, türelmet, erőt, bölcsességet ebben a szolgálatban!
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Egy diakóniai munkatárs
vallomásából
- Mesélj csak, Szmojsza, mesélj, tudom, ott dolgozol fönt valahol a várban, ja igen, abban a templomban, amit rögtön meglát az em bel; ha fölmegy a
kisbusszal a Moszkvárál. Mi is ez az egész? Tudom, úgy oldottátok meg a helyzetet, hogy diakóniai munkatársnak hívnak.
- Tudod, alapjában véve annyi az egész, hogy az ember hivatásból nyitott
legyen arra, amit kíván egy közösség, vagy úgy is mondhatnám:
a körülöttünk és
a bennünk lakó szükségre. Szóval egyszerüen ott lenni, ahol ezek a dolgok, az élet
dolgai zajlanak. Mert nem tudni előre a választ. Valahogy olyan jelenlétnek kellene lenni az emberek gondjai mellett, ami helyet ad - érted, megteremti azt a
légkört -, ahol maguk kérdezni, szembesülni, válaszolni, imádkozni, hadakozni,
keseregni és nevetni mernek. Igen, az nagyon klassz, hogy az embernek lehet ideje
ezekre a dolgokra.
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- ló-jó, azt hiszem, értelek, mégis, mondj valami konkrétumot.
- Korka, most nem beszélhetek neked rendszerekről, talán azért, mert ebben az egyházi összefüggésben nincsenek is, mármint érted, nem diakónia nincs,
az mindig is volt, hanem nincs még kiépült, hétköznapi, helyi rendszer. És tudod,
mindenki ezzel küzd még, hogy hálókat építsen, hogy megtalálja a címeket, a klienseket ... te is biztos látod, meg hallod, amint bővül a segítő szolgálatok rendszere. Hadd meséljek inkább neked: vannak telefonok, nénik, bácsik, utcalakók,
kérdezők ...
- Mesélj csak, Szmojsza.
- Nem is tudom, mivel kezdjem, tudod, sokat temetünk mi is. Mostanában
fölhívok minden családot abban az időben, amikor már a környezt általában épp
"elfelejti" őket, vagy amikor már épp elbizonytalanodik abban, hogy miként is
viselkedj en a gyászolókkal, szóval beszélgetünk egyet. Aztán van, akihez elmegyek, van, akinek ez nagyon fontos. Tudod, talán nem is hittem volna, mindig
csak azt hallom: "ezt nem hiszem, ez nem igaz, engem keresnek, emiatt, pedig
milyen ronda ez a századvég, az emberekből kezd kihaIni ... ", van, aki csak sír,
de érzed, ahogy a telefonzsinór is hallgat, vagy "tudja, csak a hitem, semmi más,
nem tudom, mi lenne nélküle, fogalmam sincs, már rég ... , a lelkész úrnak
mondja meg, nagyon szép volt, azóta is erről beszélünk". Tényleg kevés egy nagyvárosban a hely az "igazi" sírásra. Keseregni persze lehet, úgy reggeltől estig, de
a befejezett keservek és az a gyász sem teljesűl be a maga bölcsességét hozva, amiben csak a fehér falak és a pillanatnyilag vesztes vesz részt. Kellene, hogy tovább
ottmaradhassunk az emberek mellett. És persze nem csak ebben a dologban. Egy
gyülekezetnek a segítségadásban, a hétköznapi krízisek fölkarolásában is valahogy azt a részt kell megragadnia, ami a helyzeti előnyéből fakad. Talán úgy fogalmaznék, hogy az nem egy speciális hely, nem egy-egy krízisre szakosodott. Hanem egyrészt egy "másmilyen" hely, reménységem szerint egy "szabad hely" és
egyfajta, családmodell jellegű, tehát állandóságot biztosító közösség. "Szabad"
alatt valami olyasmit értek, hogy szabadabban fújhat benne a megtestesült igazi
szeretet szele, nagyobb lehet a tolerancia, mint odakint, mert eleve a falakba van
Írva, hogy az életet megbocsátják, hogy igent mondott a magasság erre a mélységre, igent mondtak mindannyiunkra. S ma talán főként az ember hovatartozásának kérdését érintő dolgokban segíthet itt a városi dzsumbujban - hova lent
és hova fönt - és a kihaló nagycsalád szerepét játszhatná, ahol elejét lehet venni
a nagy bajoknak. Az orvoslásból is tudjuk, hogy ez lenne mindenkinek a legjobb,
hovatovább az egészségügy egésze szempontjából is legjobb megoldás. És ehhez
kellenek olyan emberek, akik ezt áttekinthetik egy-egy helyen.
- Szoval, arra gondolsz, Szrnojsza. hogy ha az egyház ma meg szeretn é
mosni a nagyváros sáros lábát - mindjárt itt az ősz -, akkor valamiféle nagy
ésőszinte családot kellene folkinálnia, egy védőhálót s egy olyan helyet, ahol lehet panaszkodni, el lehet mondani a rossz dolgokat, van hely a keserveknek, meg
a nagy boldogságoknak. másságnak, mindennapi válságoknak, hosszú a sor ...
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Igen, Korka, valami ilyesmire gondolok. Azért is, mert az emberélet nagy

fordulópont jaiban vesz részt az egyház, eleve. Emiatt pedig nagyon sok dologhoz
közel kerülhet és otthont adhat a századvégi élet legnagyobb kollektív, de személyes kérdéseinek is. Templomává lenni a mai kérdéseknek, nehogy valami más válaszokkal elvegyük a helyet az "et incarnatus est" elől, vagy meghazudtoljuk
ezt
a mindig jelen időnek kívánkozó választ. És helyet adni annak, hogy az emberek
kiejtsék saját fohászaikat és mondataikat
vágyaikról és arról, amit megértettek.
Azért is érzem ezt így, mert az egyház nagyobb része ma idős emberekből,
következésképp gyakran elképesztően magukra utaltakból áll. Arra gondolok,
hogy ez maga - a mindennapi forrás közös keresése - az istentisztelet, ez az,
amiről Ézsaiás álmodott, az 58. fejezetben, arról, ami egy közösségben beteljesedhet.

- És beteljesedik?
- Ezt én nem tudom, de úton vagyunk. Mindig fölfedezünk valami fontosat, ha nyugdíjas klubon vagyunk. Sokszor kibontakozik
valami egyszerű nagyság egy beteg mellett, van, amit csak ők tudnak - elrejtett erő a gyengeségben.
Vannak, akik becsöngetnek rendszeresen egy-egy emberhez. Aztán van, aki hozzánk csönget be - rendszeresen. Jól van ez így. Nehogy magunkba zárkózzunk,
aztán nem lehet megtestesülés. Holnap például valami olcsó szószos spagetti lesz,
nem bírtam ki, úgyhogy szereztem egy kis párizsit is rá, akkor mindjárt jobban
mutat, végül is, hetente egyszer hadd legyen legalább nálunk olyan, mintha ünnep
lenne. Vagyis nem a párizsitóI váram, csak ma is láttam egyikőjüket,
fogalmam
sincs, "mi élteti", de már megbeszéltük, hogy egész más együtt hajléktalankodni,
együtt ebédelni, megbeszélni a hetet, kicsit sírni, kicsit nevetni, mint külön-külön
összekoldulni akitudjamit
... Mondják, hogy a szent helyre való tekintettel egymást se fogják bántani ... Nem lehet feledni a tekintetet sem, amely ránk szeretné
bízni életmentő öröksége közös kezelését egy időre, és már most azon tűnődik,
hogy mit tudna belőle az egyháznak adni, hisz úgy szeretne ő is újra adni, újra,
mint rég ... Oe, Karka, ugye nem untattalak, búcsúzóul megmutatom még neked,
amit Antonio Machado mondott:

Te, vándor, utak nincsenek,
csak szélnyomok a tengeren.
Széchey Orsolya
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A TÖMEGTÁJÉKOZTATÁS
••
ESZKOZEI
A hagyományos sajtó: a nyomtatás
Amikor a sajtó szót használjuk, elsőrenden mindig a Gutenberg által feltalált
ólombetűs nyomtatásokra gondolunk. Eltekintve attól, hogy ma már nincs ólombetű a nyomdákban, számítógépes szedéssei, filmrevitellel és ofszetnyomással
dolgoznak, még mindig a sajtó nagyobb része a nyomtatott írások gyűjtőneve.
A modern kor azonban kiszélesítette a sajtó fogalmát és így értjük bele ebbe
a fogalomba a "hallható" (audio) és a "látható" (videó) sajtót, sőt újabban ide
sorolhatjuk az Internet-et is. Először most a nyomtatott sajtót igyekszünk bemutatni.
Egyházunk a nyomtatott sajtónak több ágát használja fel az "üzenet" továbbítására. Újság, folyóirat, könyv - mindhárom kategória a lehetőség szerint évről évre, rendszeresen jelenik meg, kerül kiadásra.
Az Evangélikus Elet talán a legismerősebb valamennyi között, hiszen ez a
legnagyobb példányszámban megjelenő nyomtatványunk. Hetenként 9-10 000
példányban készül a lap. A szerkesztés és a formai tervezés mindig hétfőn kezdődik, a fényszedést Budapesten készítik, szerda a korrektúra (hibák javítása) napja,
majd csütörtökön kerül a lap végső formájába. A hét végén szállítják a filmet a
kecskeméti nyomdába, ahol az ofszetnyomás készül. Kedden reggel a kész lap
megérkezik akiadóhivatalba és a postára. Az előfizetők a postai hirlapkézbesítő
hivatal útján kapják meg, a templomoknál árusított példányokat magunk küldjük szét (expediáljuk) az ország területére. Ugyancsak innen kerülnek a postára
a külföldi előfizetők újságjai is.
A lap szerkesztéséhez mindenekelőtt a jó cikkek, írások szükségesek. Vannak
témák, melyekhez mi kérünk fel írókat és ilyenkor a terjedelmet is megadjuk. A
jó cikk nem attól jó, ha hosszú. Inkább a rövidebb, tömörebb, jó stílusban és érdekesen megírt cikkek kötik le az olvasók figyelmét. Mindenkitől elfogadunk felkérés nélkül is cikket a fentiek szem előtt tartásával. A beküldött írásokra nálunk
is érvényes az általános újságírási szabály: kéziratokat nem őrzünk meg és nem
küldünk vissza.
Két folyóiratunk a lelkészek számára készülő Lelkipásztor. és az értelmiségnek, készített Credo-Evangélikus Műhely című folyóirat. Előbbi havonta, utóbbi
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évente kétszer jelenik meg. A Lelkipásztor a lelkészeket teológiai továbbképzésben, a világon szerte élő egyházak, felekezetek, az ökumené életének, híreinek
megismerésében, kisebb teológiai tanulmányokba való betekintésben, tudományok közötti (interdisciplináris) tájékozódásban, pásztori és igehirdetői munkájában segíti. A Credo-Evangélikus Műhely folyóirat kisebb tanulmányokat, kulturális, irodalmi szemlét, könyvismertetéseket és természetesen az egyház
tudományát, a teológiát adja közre azoknak az olvasóknak, akik mélyebben szeretnének mai égető kérdésekben, társadalmi téren is eligazítást kapni.
A nyomtatott sajtó keretébe tartozik könyvkiadásunk is. Nem szólunk most
külön a bibliákról, mert azokat a közös protestáns Bibliatársulat adja ki, de egyházunkban sajtóosztályunk forgalmazza. A különböző méretű, teljes bibliát vagy
részleteket - egyes könyveket tartalmazó - kiadványokat egész éven át lehet nálunk kapni. Külön is felhívom aBibliát olvasók figyelmét arra, hogy az Újszövetségnek van egy olyan kiadása is, melyben a négy evangéliumót egymás mellé helyezték megmutatva az azonosságokat (szinopszis) és ennek a kiadásnak az is az
előnye, hogy az új fordítású szöveget tartalmazza.
Saját kiadványaink az énekeskönyvek - jelenleg kétféle méretben kaphatók
- ahittankönyvek, konfirmációi káté és áhítatos könyvek felnőtteknek és gyermekeknek. Ezeken kívül évről évre előre megállapított terv szerint adunk ki kornmentárokat, teológiai munkákat, fordításokat, egyházi szépirodalmat, verseket,
a beérkezett kéziratok alapján. Anyagi lehetőségeink szerint igyekszünk évente
minél több hasznos kiadványt híveink kezébe adni.
Amikor e sorokat írom, még nem áll rendelkezésünkre az 1996. év zárómérlege. Az 1995. évről annyit tudunk közreadni, hogy a három lap forgalma 12,5
millió forint, a könyvkiadás forgalma 8,5 millió forint volt. Istennek legyen hála
azért, hogy így működhettünk a nyomtatott sajtóval.
Tóth-Szöllős Mihály

Evangélium a Magyar Rádióban
Bizony, bizony - az örömhír is hír! Mindig jókor jön. Mai világunkban kűlönösen. Ráfér mindannyiunkra, arra is, aki nem hiszi.
Mégis, a közszolgálati Magyar Rádió nem az evangélium hirdetésének terepe.
Ez a rádió mindenkié, aki bekapcsolja. Nem egyházaké, nem felekezeteké, nem
papoké, nem teológusoké, bárkié. Oe az övék - is!
Nincs itt ellentmondás? Oe igen! Kerülni kell a csapdát, a szemfényvesztést.
A rádió csupán tükör. Nem szabad összetéveszteni a valósággal. Az örömhír több,
mint a tükör, több, mint a rádió. Az örömhír létezik a rádió nélkül is.
Szükség van mégis mai világunkban a rádióra. Nem ellenség a rádió. Ha nem
veszünk tudomást róla, lekicsinyeljük jelentőségét - hibázunk.
. A vallási félórák - így az evangélikus félóra - léte is örömhír. Évtizedekig
nem volt ilyen. Nehéz ezeket a félórákat elkészíteni. Nehéz az evangélikus félórákat megszerkeszteni. Azért nehéz, mert kevesebb mindig, mint az örömhír egésze,
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de szándéka, hogy ráirányítson ... Szeretnénk, ha az evangélikus hallgató azt
érezné az evangélikus félóra meghallgatása után, ez az én műsorom, ez a mi rnűsorunk, ez hozzánk szól, ez rólunk szól, ez értünk szól. ló evangélikusnak
lenni!
Mi ilyenek vagyunk. Büszke vagyok arra, hogy evangélikus vagyok. De szeretnénk, ha más is meghallgatná,
aki nem evangélikus, aki nem hívő, aki elutasítja
az örömhírt, aki számára csak a mindennapi véres vagy ízléstelen vagy extra szenzáció a hír. Aki nevet rajtunk, aki gúnyol bennünket, vagy aki nap mint nap akadályozza munkánkat, vagy aki hatodik éve azon értetlenkedik, hogy egyáltalán létezik ilyen műsor a rádióban. És azt gondolná, ha csak egy pillanatra is, jó az
evangélikusoknak
... érdekes, ilyenek az evangélikusok - csodálkozna
én kí- .
váncsi vagyok az evangélikusokra ... sohasem gondoltam volna, hogy
Kijelenthetjük - hogy ők is sokan vannak. Sokszor levelet írnak, telefonálnak, üzennek, kérdezősködnek,
érdeklődnek
- ez már örömhír. Van, hogy protekciót
kérnek gyerekeiknek evangélikus iskolákba - ez már csoda!
Tanúsíthatják
mindezt azok a lelkészek - evangélikus lelkészek -, akik már
sorra kerültek az élő istentisztelet-közvetítések
igehidetőiként.
Megtudhatták,
mit
is jelent úgy vezetni egy evangélikus istentiszteletet,
úgy szólni a gyülekezethez,
hogy azt egy időben milliók hallják, hallgatják.
Szólni, orgonálni, énekelni,
imádkozni, evangélikus módra - milliók előtt.
Óriási felelősség! Óriási lehetőség! Miért is? Mert a milliók, akik élőben, egy
időben az evangélikus istentisztelet résztvevői, többségükben
nem is evangélikusok, sokak közülük nem is hívők, ateisták. Vajon bekapcsolják-é
ismét máskor
is a rádiót? Vajon kikapcsolják-é
közben a rádiót? Óriási felelősség! Óriási lehetőség!
Az örömhír egésze több, mint a rádiózás! De a rádiózás jó kezekben hozzáértő módon ráirányíthatja
a figyelmet az örömhírre.
A Magyarországi Evangélikus Egyház lelkészei sokfélék. Sokfélék a gyülekezetek is, a presbitériumok
is. Amikor a rádióban szerepelnek, arra törekszünk,
hogy hamisítatlanul
mutassuk be őket. Olyanoknak,
amilyenek. Senkinél sem
rosszabbak! Eddig sikerült. Tudjuk, tapasztaljuk
- odafigyelnek az evangélikusokra. Kíváncsiak az evangélikusokra.
Ez örömhír - és igaz! Ennél többet nem
tudunk nyújtani,
ennél kevesebbet sem ...
Lengyel Anna
Rados Péter

Evangélikus műsorok
a Magyar Televízióban
1990 előtt az evangélikus egyház alkalmanként,
istentiszteletek
közvetítésekor volt jelen a televízió képernyőjén.
A rendszerváltáskor
a Magyar Televízió vezetőségévei kötött megállapodás
értelmében egyházunk is lehetőséget kapott számarányának
megfelelő. időben
arra, hogy műsoraiban bemutatkozzon.
Igya protestáns felekezetek OROMHIR
címmel jelentkező negyedórái közül havonta egy a mienk lett. Megtiszteltetés
és
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kihívás volt számomra az, hogy kezdettől fogva szerkesztője lehettem ezeknek a
műsoroknak.
Évente tizenhárom alkalommal JÓ REGGELT ADJ, ISTENEM! cirnű
gyermek-, illetve ifjúsági műsorban szólíthatjuk meg a fiatalokat. Alkalmaink később húsz, illetve nyolc percre bővültek.
Kezdettől fogva évente két istentiszteletet közvetíthetünk evangélikus templomból. Mellette lehetőségünk van alkalmanként másfajta, egyházunk üzenetét
megszólaItató műsor készítésére is.
Az ÚTMUTATÓ című ökumenikus, aktuális, morális, hitbeli üzenetet megfogalmazó műsornak kezdettől fogva résztvevői és a ránk eső hányadban szerkesztői vagyunk. És természetesen megjelenünk más, nem általunk szerkesztett,
készített műsorban is.
.
Mit jelent ez? Elsősorban felelősséget. Hiszen nemcsak lehetőséget kaptunk,
hanem ezzel együtt, tudjuk, hogyamegbízással járó felelősséget is.
Milyen jellegűek műsoraink? Beszélhetünk tematikus adásokról, melyek
egy-egy nagyobb ünnep üzenetét adták tovább. Ilyen műsort készítettünk már ádventben, böjtben és készült pünkösdi és húsvéti összeállítás is. Karácsony ajándékát pedig az Útmutató círnű műsorunkban fogalmazták meg teológusok, művészek.
Tematikus műsor volt a Hegyi Beszédről szóló adás is, melyben a teológiai
üzenetet a Gryllus testvérek zenéje tette még műsorszerűbbé.
Egyházunk életét magazinjellegű műsorszerkesztéssei mutatjuk be. Az elmúlt esztendőben pl. készült műsor Csepregen, melyben egyaránt megszólaltak
katolikus és evangélikus egyházi vezetők, teológusok. Mint korábban, most is beszámoltunk építkezésekről, mint pl. a dunaújvárosi templom szenteléséről, melynek már alapkőletételéről is tudósítottunk. Beszámoltunk többek között a Révfülöpön épülö új konferenciaközpont munkáiról is.
Az elmúlt években több ifjúsági találkozón vettünk részt, 1996-ban a váraIjait mutattuk be egy teljes Örömhír keretében.
Ugyanilyen fontosnak tartom az egyházunk diakóniai otthonaiban folyó karitatív munka bemutatását is.
Módszeresen mutatjuk be az evangélikus gyülekezeteket. Hol alkalomszerűen, hol egy évfordulóhoz kapcsolódva, hol pedig az onnan történő istentisztelet
közvetítése előtt. Így mutattuk be Soprontói Nyíregyházáig, Bonyhádtól Békéscsabáig, Orosházától Celldömölkig fontos vidéki gyülekezeteinket, az ott folyó
munka mellett hangsúlyt helyezve történelmükre is, nem feledkezve meg az anyagyülekezethez tartozó fíliákról sem. Természetesen bemutattuk már a Deák téri
és a Bécsikapu téri gyülekezetek rnúltját és jelenét is.
Az adott gyülekezetekben fellelhető német, illetve szlovák tradíció ismertetését is fontosnak tartom.
Nem vettem pontosan számba azt, hogy hány perc is szólt eddig evangélikus
iskoláinkról, de amikor fölkértek, hogy írjam át egy kazettára azokat a műsorrészeket, illetve teljes műsorokat, melyek iskoláinkkal foglalkoztak, hogy az iskolatörténeti kiállításon bemutathassák, örömmel láttam, hogy több mint két óra
csak iskoláinkkal foglalkozott.
Nagyon sokat kaptam azoktól a portréfilmektő\ is, melyeket az Örömhír keretében vagy önálló műsor ként készíthettünk. Így fogadott minket otthonában
Jánosy István, Túrmezei Erzsébet és így látogattuk meg Cémes Istvánt és Kele39

men Erzsébetet is. Beszélgethettünk Kardos Ernővel és Böröcz Sándorral. És
megérezhettünk valamit a Huszár Gál-könyv megjelenésekor készült beszélgetés
alatt abból a küzdelemből is, mely Botta István életét jellemezte. Portré értékű
volt a siófoki templom építéséről készült műsorunk is, melyben Józsa Márton és
Makovecz Imre egyénisége is benne volt.
Úgy gondolom azonban, hogy nemcsak akkor evangélikus egy műsor, ha
csak evangélikusok szólnak benne, hanem akkor is, amikor a krisztusi értékeket
egy-egy ember életén keresztül, mintegy üzenetként adjuk tovább. Mert amikor
a főcímben megjelenik, hogy az "Evangélikus Egyház Műsora", akkor nemcsak
arra kíváncsiak az emberek, hogy mi is történik egyházunkban, hanem a kívülálló
sok ezer néző arra is választ keres, hogy mi az, amivel mi, evangélikusok, vagy
inkább úgy mondom, keresztyének, az személyes problémáit is enyhíteni próbáljuk. Mi az a plusz, amit adásainktói kaphat. És itt el kell gondolkodnunk azon,
hogyan is teljesítjük a krisztusi missziói parancsot?
Sokan szeretnék, ha egy bizonyos meghatározott keretben csakis az elképzeléseik szerint adnánk át az evangélium üzenetét. Ha pedig nem így történik,
még azt is megkérdőjelezik, hogy egyáltalán figyelembe vettük-e Krisztus parancsát? És itt az alapvető kérdés: mit jelent az evangélium továbbadása? Vajon
lehet-e sémák szerinti tucatmegoldásokat válaszként adni egy-egy életproblémára? Hiszen valljuk, hogy Jézus mindenkit személyesen szólít meg. Úgy is
mondhatjuk, hogy a misszió egyik alapfeltétele az empátia, mely nélkül a szeretet
embertelenné válik.
Miért tértem el látszólag az eddigi gondolatmenettől? Azért, mert talán a legnagyobb vitát az a műsor váltotta ki, melyben nem egy evangélikus, hívő ember
szólt, nem is hangzott el abban a műsorban a klasszikus értelemben vett bizonyságtétel, mégis az egész műsor bizonyságtétel volt és a visszajelzések szerint többet
adott sokaknak ez az egy adás, mint az olyanok, melyek elkészítése után azt
mondhatnánk, igen, igyekeztünk az elvárásokat teljesíteni.
Szekeres Pálról készült húsz percünkról vall ,LÓ. Arról a műsorrol, mcly úgy
érzem, hogy megmutatta azt, hogy Isten akkor is jelen van, ha a nevét nem ismételgetjük. Jelen van egy gesztusban, egy jó szóban és egyáltalán abban az emberi
jelenlétben, mely nem hagyja magára az elesetteket.
Szekeres Pál ismert, nagy tehetségű vívóként több világverseny győztese volt,
amikor Bonnból hazafelé a csapatot súlyos baleset érte. Pali lebénult. Úgy tűnt,
hogy értelmét vesztette az élete. Barátai azonban biztatták, nem hagyták magára.
Németországból pedig meghívást kapott a tolószékes Európa-bajnokságra.
Fontos volt számára, hogy szülein kívül barátnője is mellette maradt, aki azóta már
a felesége. A jelenlét, a szeretet-gesztusok tették lehetővé azt, hogy újra a csúcsra
érjen. Paralimpiai bajnok lett. (Azóta Atlantában újabb két aranyérmet nyert.
Szerk.) A lehetőségek szerinti csúcsra feljutott. Fontos üzenet ez. Nemcsak a testi,
de a lelki bajokkal küzdők felé is. Van lehetőség! Hiszen nemcsak az elérhetetlen
csúcsok, vágyak üzenete van ott mindennapjainkban, hanem az elérhetőké is.
Azoké, melyeket nem kis erőfeszítéssel, de mégis elérhetünk.
Fontos volt az, amit a mozgássérültek általános iskolájának igazgatója a műsorban mondott: Az ottani gyerekeknek két példaképük van. Egy egészséges, elérhetetlen bálvány és egy elérhető, mozgássérült bajnok. És éppen azért, mert látják, hogy ilyen nehéz helyzetben is lehet célt elérni, ezért járnak pl. úszóedzésre,
vagy más foglalkozásokra.
ő

ő
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Szekeres Pállal és környezetével való találkozás meghatározó volt számomra.
Ez az adás nemcsak egy Örömhír volt a sok közüll
Most, amikor a teljesség igénye nélkül néhány műsorról szóltam, nem hagyhatom említés nélkül azokat az adásokat sem, melyek evangélikus hagyományainkat élesztik.
Így 1996-ban, Luther Márton halálának 450. évfordulóján több műsor is foglalkozott a nagy reformátorral.
"Luther Márton végrendelete"
címmel februárban mutattuk be azt a páratlan kincset, mely egyházunk birtokában van. Február
18-án, Luther halálának napján istentiszteletet
közvetíthettünk.
Hatrészes ifjúsági sorozatunk is Luther életével foglalkozott. Összel pedig két részben mutattuk
be "A reformáció városai" címmel azt az összeállítást,
melyet Wittenbergtől
Wormsig, Eislebentől Wartburgig forgattunk.
Van, aki talán fölveti, hogy túl sok műsorunk foglalkozott reformátorunkkal. Én ezt nem hiszem. Sőt azt is mondhatnánk.r
kis túlzással, hogy nem elég.
Hiszen Luthertől mindig tanulhatunk,
nemcsak munkáiból,
de életéből is.
Vázlatnak is kevés az, amit Írtam azokról az adásokról,
melyek kezdettől
fogva a Magyar Televízió Vallási Stúdiójában
készülnek a legnagyobb egyetértéssei, barátsággal. Csiszér Ferenc stúdióvezető mellett meg kell említenem két rendező nevét, hiszen Nagy Györgynek, első adásaink rendezőjének és Soós Árpádnak, aki évek óta rendezi műsorainkat,
nagyon sokat köszönhetünk.
A műsorok
gyártás- és felvétel vezetői, operatőrei, vágói mindig a legjobbat próbálják adni,
mint ahogyan mindannyian
erre törekszünk.
Hiszen, mint a műsorok szerkesztője, tudom, hogy nemcsak a nézőknek, nemcsak egyházunknak
vagy a stúdió vezetőinek tartozunk számadással, hanem egykor majd számot kell adnunk mindarról, ami ránk bízatott, az élet és halál Urának is.
Nagy László

Misszió határok nélkül
Evangélikus Rádiómisszió
Elkötelező

múlt -

misszió határokon túlról

-p.

1963 októberében indult el a Norvég Izraelmisszió támogatásával a magyar nyelvű rádiómisszió. Csaknem három évCI: ~
tizeden át hézagpótló
küldetést
töltöttek
be a Monte~
e
Car ló ból, rövidhullámon
sugárzott negyedórák. Azokban az
~
~
évtizedekben a hazai médiavilágban n~m kaphatott helyet az
~
.
egyház evangélizáló, missziói hangja. Igy ezt az éltető hangot
külföldről kellett "besugározni",
emigrációban
szolgáló lelkésztestvérek
közreműködésével. Felbecsülhetetlen
értékű munkát végeztek ezzel a műsorok szerkesztői, elsőrenden TerrayLászlo, majd Pásfay György, de a hűséges munkatársak
sora is, akik közül most csak kettőt említek: Kelemen Erzsébetet és Gémes Istvánt,
akik ma is segítik ezt a sajátos missziót.
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Új távlatokat kínáló jelen-misszió

"határok nélkül"

A rendszerváltás új helyzetet teremtett ezen a területen is. Norvég és finn támogatóink is szorgalmazták, hogya rádiómissziós munka "hazaköltözzön". Így
vehettem át 1992-ben a szerkesztés munkáját Pósfay Györgytől. 1996januárjától
Nagy tarcsán már saját stúdiónkban készülhetnek a műsorok. A Zsinat által elfogadott "médiatörvény" értelmében egyházunk hivatalosan is "befogadta" ezt a
missziós munkaágat, melynek küldetését a törvény 7. §-a így summázza: "Az
Evangélikus Rádiómisszió feladata az evangélium hirdetése és a missziái felelősség ébresztése és erősítése, különösen is szárványban és kisebbségben élők között': Ez tehát azt jelenti, hogy határon túl élő testvéreink iránt is felelősséget érzünk. Műsorainkkal, kazetta- és iratmissziónkkal őket is szeretnénk elérni ...
Természetesen az új történelmi helyzetben meg kell keresni és meg kell ragadni az új lehetőségeket. A rövidhullámú rádiózás - ismert technikai gyengéi
miatt - egyre inkább a múlté. Új stratégiánkban az úgynevezett regionális rádióadókkal keressük az együttműködést. Célunk, hogy minél több körzetben legyünk hallhatóak jó hangminőségben, minél szélesebb hallgatóság számára, lehetőleg a helyi evangélikus lelkészekkel és gyülekezetekkel szorosan együttműködve.
Nagy lehetőséget látunk a bővülő kazettamisszióban és az Evangélikus Külmissziói Egyesülettel közösen kiadott Missziói Magazinban is. Reménységünk,
hogy ezzel a színes képeslappal sikerül rendszeresen tájékoztatni, összefogni és
mozgósítani a misszió elkötelezett barátait.
Szeretnénk, ha az Evangélikus Rádiómisszió, szolgálata hatókörét és a felhasznált eszközök sokszínűségét tekintve is, valóban "nem ismerne határokat".
Ilyen módon is betöltve Urunk missziói parancsát, mely fantasztikus perspektívákat nyit tanítványai előtt: "Tanúim lesztek ... egészen a föld végső határáig ... "
Gáncs Péter

A dunaújvárosi
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templom
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GYULEKEZETEK
HÉTKÖZNAPJAI
Gyülekezet és templom épült
Dunaújvárosban
"Győzelmet vettél, ó Feltámadott, Dicsőséggel fényes a diadalod ... " - zengett Handel csodálatos dallama 1996. május 25-én Dunaújvárosban
az evangélikus templom szentelési istentiszteletén.
Az elmúlt öt évben. mi, dunaújvárosi
evangélikusok sok olyan eseményt értünk meg, mikor szívünk túlcsordult örömét leginkább ezzel az énekkel fejeztük
ki. Énekeltük 1993. december 4-én, templomunk
alapkövének letételekor, 1994.
december 14-én a szerkezetkész templomban tartott hálaadó istentiszteleten,
1995
májusában Hermann von Loewenich bajor és dr. Harmati Béla püspökök látogatásakor és ezen a csodálatos templomszentelő
istentiszteleten.
Dunaújvárosban
evangélikus templom épült, me ly lelki otthona lesz a folyamatosan épülő gyülekezetnek.
Rám a gyülekezet és a templom építésében elsősorban az anyagi ügyek intézésének szolgálata hárult és ezen keresztül módom nyílt szinte teljes terjedelmében
átlátni azt a folyamatot, melynek részesei lehettünk az elmúlt években.
A beszámoló szűkös kereteit figyelembe véve, elsősorban személyes élményeimből fakadóan, de tárgyszerűen igyekszem a gyülekezet és a templom építéséről
röviden beszámolni.
A Duna mentén, a mi vidékünkön a katolikus főurak és a papi nagybirtokok
vonzáskörzetében
szórványban éltek evangélikusok.
Szülőfalumba
- Adonyba
- szüleim a lutheránus felvidéki városból, Dobsináról települtek át. Bennünket
evangélikusnak református lelkipásztor keresztelt, tanított hittanra és rendszeresen katolikus misére jártunk. Húgommal
együtt a Deák téren konfirmáltunk.
Megváltozott a helyzet 1950-ben, mikor Sztálinváros építése kapcsán az ország
minden részéből toboroztak építőket. Senki nem törődött, nem is törődhetett az
emberek vallási hovatartozásával.
A közeli Bács, a távoli Békés megyéből, Budapestről és ki tudja, még hány településről kerültek ide evangélikusok is, akik eleinte hétközben "szállás", majd később állandó lakosként települtek le a templomok nélküli városban. Az evangélikusokat
néhai Mihácsi Lajos dunaföldvári
lelkész kísérelte meg felkutatni, aki 1948-tóI1980-ig végzett ebben a körzetben lelkészi szolgálatot. Hihetetlenül nehéz körülmények között, családtól család ig kutatott bennünket. A reformátusok
gyülekezeti termében tartott istentiszteletek
rendjéről levélben értesített, keresztelte gyermekeinket,
titokban előkészítette és
konfirmálta őket, temette halottainkat.
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1975-ben 274 evangélikust regisztrált. Halála után ezt a kimutatást bocsátotta kedves özvegye rendelkezésünkre, me1y 1990-ben az evangélikus testvérek
felkutatásának alapját képezte. Mihácsi Lajos nyugdíjba vonulása után 1980-tól
1990-ig rövid időközökkel öt lelkész váltotta egymást a KisapostagDunaújvárosi Evangélikus gyülekezetben.
Városunk ugyan a forradalomtól 1957 nyaráig Dunapentele, majd ismát
Sztálinváros lett és 1961év elejétől Dunaújváros nevet kapott, de az akkori körülmények között senki nem remélhette, hogy az itt megtelepedett, de gyökerek nélküli evangélikusok gyülekezetté szerveződhetnek. Arra végképp nem lehetett gondolni, hogya "szocialista" városban templom épülhet.
A kort leginkább Áprily Lajos Menedék cirnű versévei jellemezhetem:
"S mikor volgyünkre tört az áradat
s már hegy se volt, mely mentő csúccsal intsen,
egyetlen kászikla megmaradt,
egyetlen tornyos sziklaszál: az lsten."
Valóban az isteni akarat érvényesüit, mikor Nagyné Szeker Éva lelkészsége
idején dr. Harmati Béla püspök akaratával egyetértően felmerült a templomépítés
gondolata.
Az 1989-es püspöki szándéknyilatkozat kibocsátását és a Városi Tanács beleegyezését követően, 1990-ben ismét jelkész nélkül maradtunk. A havonta egyszer
helyettesítő lelkészekkel és a leginkább idős, templomba járó hittestvérekkel reményünk sem lehetett templom építésébe kezdeni.
1991. szeptemberében Relsen György lelkész Kisapostag-Dunaújvárosba
heIyezésével felgyorsultak az események. 1991. október 27-én nagy előkészítő munkával - az 1980-as években felépített református templomban népes evangélikus
gyülekezetnek hirdette az igét Káposzta Lajos esperes és ott határoztuk el a templomépítés újbóli felelevenítését.
Ezzel párhuzamosan megindult a tulajdonunkat képező kicsi "gerendás parasztház" gyülekezeti termünkből való kilépés, annak érdekében, hogy az istentiszteleteket 15-20 főnél több hívő látogathassa. Vándorlásaink során a Városi
Zeneiskola igazgatója engedélyezte az iskola nagytermében istentiszteletek és
egyéb összejövetelek megtartását. Azóta is felhőtlen barátság fűz bennünket Horváth Dénes igazgatóhoz, akiben megfogant az a gondolat, hogy - a még tervezés
előtt álló - templom komolyzenei célokra alkalmas, közepes méretű hangversenyterem is lehessen. Ez is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy 1992. november
6-án a város közgyűlése egyhangúlag megszavazta a telek térítésmentes rendelkezésre bocsátását, a város egyik legszebb pontján. (A november 8-i istentiszteleten
ismét a 388-as énekkel fejeztük ki örömünket!)
1992. év elején lelkészünk ösztönzésére, felügyelő asszonyunk jogi intézésévei
alapítványt hoztunk létre, mely hitéleti, kulturális, szociális célok érdekében lehetővé tette anyagi adományok gyűjtését és az építkezés teljes pénzügyi és ügyviteli
bonyolításának szerves leválasztását a gyülekezet gazdasági ügyeiről. Lehetővé
vált a nagy beruházás feladatainak megosztása, a folyamatok - törvény adta lehetőségeinek - lehető legkedvezőbb intézése. Megemlítem, hogy az alapítvány
magánszemélyektől közel kétmillió forintot kapott.
Az induló anyagi fedezetet az Országos Egyház teremtette meg, ezt követően
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számtalan egyeztetés, értekezlet után kiírásra került a tervpályázat. Mind a gyülekezet, mind pedig a szakbizottság döntése alapján Nagy Tamás Ybl-díjas építész
és az általa vezetett AXIS Építész Kft. nyerte el a tervezés jogát. Nagy Tamás által
megálmodott és az építkezés egész folyamata alatt hihetetlen energiával és lelkiismerettel művezetett templom nem szokványos épületegyüttes. Egyházunk és városunk egyik büszkesége. A belőle áradó, az emberre ható hangulatot a Magyar
Iparművészet c. folyóirat "Gondolatok N. T. templomai okán" című cikkéből idézem: "... A fény felülről érkezik. Bevilágít mindent. Megéled az anyag: a sár, a
fa ... és a lélek."
Funkcióját tekintve, a gyülekezeti teremmel és a kiegészítő helyiségekkel a
templom egy egységet képez, tekintettel a zenei és egyéb vallási rendezvényekre.
Az önálló ifjúsági ház és a vendégszobák a fiatalok nevelésének nemes céljait
szolgálják. Az egységes szerkezet be épült kényelmes lelkészlakás és a kiszolgáló
helyiségek a lelkészi szolgálat lehető legnagyobb kényelmét szolgálják. Az épületegyüttessei szerves egységben épült kerítés és a majdan megépülő kert bensőséges
hangulatot fog kölcsönözni.
Nagy izgalommal vártuk az akusztikai hatásokat. A templom szentelésekor
az ünneplő gyülekezetet köszöntő harsonák hangját, a gyülekezet énekét, a városi
ének- és zenekar ünnepi zenei műsorának minden akkordját a belső tér tökéletes
egységben zengte. Ennek érzékeltetésére idézem a Pünkösdhétfői avató hangversenyről a helyi újságíró cikkének lelkesedést tükröző befejező mondatát: "... még
a vastaps is szebben szott, mint a városban eddig bárhol': (Pedig az elmúlt negyvenhat évben a városban is nagyon sok vastaps hangzott fel!)
Az építkezés 1993. október 6-án kezdődött és 1994. decemberben szerkezetkészállapotban állt, 1996. Pünkösd szombatján pedig berendezetten felszenteltük
a templomot.
Méltán meg kell emlékeznünk az épÍtőkről, akiknek szép munkája testesül
meg a bonyolult épületben. Az egységes szerkezetet a helyi ÁTRIUM Bt. szabadkai iIIetőségű alvállalkozókkal, a befejező és a szakipari munkákat a - szintén
helyi- REAL-COOP ÉPÍTÖIPARI Kft. szakemberei végezték. Az oltártér és az
ifjúsági ház bútorait Suba Mihály evangélikus asztalos, a padokat pedig a székesfehérvári VADEX Rt. műszaki üzemének asztalosai gyártották.
Személyes tapasztalatom szerint minden közreműködő örült, hogy részt vehet a templom építésében, mivel ez "nem mindenkinek adatik meg".
Számomra, mint az ügy egyszerű szolgája számára, nagy élményt jelentett
az, hogy kisebb zökkenőktől eltekintve, mind műszaki, mind pedig anyagi szempontból program szerint haladtunk. Az építkezés ideje alatt - egy-két említésre
méltó esettől eltekintve - mindenki segített: dr. Harmati Béla püspök, az Országos Egyház munkatársai, a város polgármestere, elöljárói, műszaki szakemberei,
minden olyan személy és szerv, akivel kapcsolatba kerültünk. Pedig megszámlálhatatlan a kapcsolatok, a döntések száma, amit az ügy érdekében kellett hozni.
Végigúgy éreztem, hogy Isten ügyének képviseletében kivételezett helyzetet élvezünk. A Bajor Egyház, a Lutheránus Világszövetség és a Martin Luther Bund
anyagitámogatása, személyes látogatásai során érzett őszinte öröme fokozta felelősségünket az ügy legjobb tudásunk szerinti képviseletére. Hans Jürgen Roepke
főtanácsos, aki templomunk szentelésekor a bajor testvéregyházat képviselte,
őszinte örömmel és szeretettel osztozott élményünkben.
Szívünkben hálát adtunk Istennek, mikor 1994. október 21-én a templom
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tornyát a helyére emelték és néhány hónappal később a kereszt felemelése ennek
a vidéknek fontos mérföldkövet jelentett, mert az 1860-as évek óta a pentelei fennsíkon keresztet nem emeltek a magasba.
Megható volt, hogy az utolsó pillanatban - a dombóvári lelkész által őrzött
- a szabadi templomból leszerelt harang egy héttel a szente lés előtt megkondult.
A harangot 1925-ben Sopronban öntötték, rajta az Istent dicsőítő szöveggel:
"EH RE SEI GOTT IN DER HOHE", hirdetve az isteni kegyelem nemzetek
felettiségét. Számomra felejthetetlen élmény volt, ahogy az épületből berendezett
templom lett. A gyalulatlan tölgyből Lovas Pál belsőépítész által megtervezett berendezési tárgyakból hogyan lett kereszt, oltár, szószék, keresztelőkút,
padok,
melyek olyan nemesek és finomak, mint a porcelán.
Tisztelettel adózom a művészeknek, akik a csillárokat, a falikarokat, az ünnepi terítőket megálmodták és azoknak, akik ezeket kivitelezték.
Köszönet illeti az építőket, akik a hosszú és hideg tél ellenére a lehetetlennek
látszó feladatot az utolsó napra megoldották.
Az írott és elektronikus sajtó képviselőinek érdeklődését és együttérzését
éreztem abban is, hogy az építkezés folyamán több mint negyvenszer adtak hírt
és tájékoztatást arról, hogy ebben a - régebben - szocialistának épült városban
templom épül. Megható volt, hogy egy világi újságíró ünnepi cikkének "A léleknek háza" címet adta, idézve a püspöki prédikáció alapigéjét. Megemlítem, hogy
a decemberben elkészülő orgona anyagi fedezete is rendelkezésre áll.
Nem szándékosan hagytam beszámolóm végére, hogy az elmúlt években a
templommal párhuzamosan épült a gyülekezet is, mely legalább olyan nehéz és
nemes cél, mint Isten Házának építése. A rendszeres istentiszteletek, az úrvacsoraosztások, az ünnepi együttlétek formálták a gyülekezet tagjait, szaporították a
gyülekezet létszámát és áldozatkészségét. A gyermekek megkeresztelése, a hittanoktatás, a nyári hittan-táborok, a minden évben konfirmáló fiatalok reményt adnak arra, hogya dunaújvárosi evangélikus gyülekezet betölti hivatását.
Életünk különböző szakaszában nem is tudjuk igazán felmérni, hogy milyen
nagy dolgok, isteni rendelések részesei vagyunk. Reményik Sándor A szőnyeg
visszája cimű versének záró versszakában így ir:
"A világ Isten-szátte szányeg,
Mi csak visszáját látjuk itt,
És néha - legszebb perceinkben A színéből is - valamit."
Bízom abban, hogya dunaújvárosi evangélikusok ezzel az alázattal fogadják
a nagy ajándékot és szívükben ezzel a felismeréssel boldognak mondhatják magukat.
Sztankovics Lászlóné

46

Az alberti evangélikus gyülekezet
Mint ahogyan egy fának gyökérzete, törzse és lombja van, úgy egy gyülekezetnek is van múltja, jelene, s reménység szerint jövője is. A gyökérzet biztosítja
a fa tartását, valamint a mélyről fakadó, életadó nedveket, a törzs pedig tartja a
gyümölcshozó ágakat, s a jövő reménységét hordozó friss hajtásokat is. Az alberti
gyülekezet ismertetésénél induljunk el így, alulról felfelé.
A gyökérzetról

...

A másfél évszázados török uralom óriási űrt hagyott maga után. A 18. század elején szükségessé vált az elnéptelenedett
török hódoltsági terület újranépesitése. A Zólyom megye északi részén fekvő Szalatnya falucskából éppen ebben az
időben indult útnak egy kis evangélikus közösség,
mert otthonukat
"kinőtték".
Az ország középső, megüresedett része felé vették útirányukat. Közbenső állomásként egy ideig a Pest megyei Szentmária településen tartózkodtak,
s onnan tovább
menve, 1711. szeptember 29-én érkeztek meg Albert-pusztára,
a mai Albertirsa területére. Nem a bizonytalanba jöttek, hiszen a "honfoglalást"
megelőzően követeket küldtek, akik megtekintették
a felkínált területet, s igen jó földnek találták
Albert-pusztát.
1711. szeptember 29-re mindmáig mint a faluközösség és a gyülekezet születésnapjára gondolunk.
A telepesek kel együtt jött a gyülekezet első lelkésze is,
Claudinyi Frigyes. A honfoglaló ősök a Felvidékről magukkal hozták evangélikus
hitüket, szlovák nyelvű énekeiket (Tranoscius), imádságaikat.
Rögtön 17Il-ben
iskolát alapítottak.
Ini-ben
megindul a szlovák és latin nyelvü anyakönyvezés.
Hamarosan templomot is építenek, mely sajnos egy földrengés következtében
1763. június 28-án megsemmisült. Mária Terézia engedélyével 1774-ben, új helyen
nekilátnak az új templom építésének, Gegus Zakariás lelkész vezetésével. Négy év
alatt épült fel az új templom. Végleges formáját 20 évvel később nyerte el, amikor
is tornyot építettek hozzá az ősök. A hitet, a jövőbe vetett bizodalmat mi sem fejezi ki jobban, hogy az ezernél kisebb lélekszámú gyülekezet ezer férőhelyes templomot épített. Növekedést vártak! A megépített templomot
felékesítették, már
1778-ban van orgonája, harangot később, 1839-ben kapott. A gyülekezet mindig
is'igyekezett - nemegyszer igen nehéz körülmények között - templomát rendben
tartani, ezzel hálálva meg a templomépítő
ősök fáradozását,
verejté két. Voltak
hívő szívek, adakozó és szolgáló kezek, a hitből cselekedetek fakadtak.
Jelen keretek között nem vállalkozhatom
a múlt bővebb és részletesebb ismertetésére, de egy dolgot nem szabad kihagynom. Albertiben 1742. április 20-án
született Tessedik Sámuel tudós-lelkész. Édesapja mint lelkész szolgált az alberti
gyülekezetben 1740-től 1744-ig. Örömében, hogy fia született, elfelejtette gyermeke adatait a születési anyakönyvbe bejegyezni.
A jelenről ...
A 2600 fős közösségünk
azon gyülekezetek közé tartozik, ahol az Isten igéjének hirdetése, hallgatása és megtartása köré intézmények is létesültek. Az elmúlt
esztendők változásainak köszönhetően a gyülekezet visszakapta a korábban álla-
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mosított ingatlanait. Így adatott lehetőség arra, hogy 1992-től a gyülekezet óvodát rnűködtethet. Négy csoportban folyik a gyermekek nevelése. A közös imádság, az éneklés, a bibliai történetek hallgatása (hittan) természetes módon épül be
a gyermekek napirendjébe. Igyekszünk megragadni azt a hallatlan nagy lehetőséget, hogy a gyermekekhez már ilyen korán, fogékony és "érintetlen" állapotukban szólhatunk. Általuk kíséreljük meg a szülőket is szorosabban a gyülekezethez
kapcsolni. A keresztyén nevelést Jézus parancsának értelmében szeretnénk megvalósítani, aki ezt mondta: "Engedjétek hozzám jönni akisgyermekeket ... " (Mk
10,14). Tudatában vagyunk annak, hogy hitet teremteni csak Isten tud az Ö Lelke
által. A mi feladatunk az, hogy a Krisztus felé vezető útról eltakarítsuk az akadályokat, a botlást okozó göröngyöket, személyes életünkkel vonzóvá tegyük Krisztus követését.
Az óvodából kikerülők abban a rendkívüli helyzetben vannak, hogy térbelileg a templom másik oldalán álló, szintén gyülekezeti tulajdonban lévő alsó tagozatos általános iskolába léphetnek be. Az iskola 1993. szeptember l-jén nyitotta
meg kapuit, mint egy első osztállyal induló alsó tagozatos általános iskola. 1996.
szeptember l-jén már "telt házzal", négy osztállyal indult meg az oktatás-nevelés.
Reménységünk szerint nem lesz akadálya annak, hogy az alsó tagozatot ökumenikus felső tagozat követhesse, s gyermekeink egy esztendő múlva ott folytathassák
tanulmányaikat.
Gyülekezetünkben diakóniai munka is folyik, a Káldy Zoltán Szeretetotthon
keretein belül, ahol ötven idős, beteg személy ellátására és gondozására nyílik
mód. A szeretetotthon gyökereiról szólva, szükséges elmondani, hogy azt a II. világháború előtt a FÉBÉ diakonissza egyesület alapította és működtette, egészen
az egyesület kényszerű feloszlatásáig. Az otthonhoz nagy kapacitású konyha is
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tartozik, mely több száz személy étkeztetését képes biztosítani. Óvodák és iskolák
étkeztetését így magunk tudjuk ellátni.
A szeretetotthon
közelében található a gyülekezet vendégháza, mely télennyáron alkalmas arra, hogy vendégeket, csoportokat
fogadjon.
A gyülekezet intézményei kapcsolópontot
jelentenek a gyülekezeti tagok jelentős hányadával (alkalmazott,
szülő, hozzátartozó stb.). Természetesen a többiekről sem feledkezünk meg. Alkalmainkra
szeretnénk minél többeket bevonni,
fiataloktói idősekig. Naponként felkínáljuk az igehallgatás lehetőségét a gyülekezetben és a szeretetotthonban.
A harang szava minden egyes nap hívja az élőket
reggel nyolc órára istentiszteletre,
napirendünkben
is hadd legyen az Úr az első.
ló dolog reggel keresni Istent!
Abban a tudatban végezzük szolgálatunkat,
hogy fáradozásunk
nem hiábavaló az Úrban (IKor 15,58), abban a reménységben, hogy nem hiába jár gyümölcsöt keresni hitünk fájáról életünk Gazdája.
A jövőről ...
Isten színe előtt természetesen semmi helye sincs felelőtlen kijelentéseknek
a jövőt illetően. "Ne dicsekedj a holnapi nappal, mert nem tudod, mit hoz az a
nap!" - mondja a Példabeszédek könyve (27,1). De jó reménységgel várjuk naponként Isten megelevenítő erejét. Nem szűnünk meg Szentlelkéért könyörögni,
hogy érintse meg azokat, akik számunkra reménytelennek
és elérhetetlennek
tűnnek, s mindannyiunkat
naponként újítson meg. Bízunk abban, hogy azért tartott
meg mind ez ideig bennünket, mert továbbra is terve van velünk, amit elkezdett,
be is akarja végezni a Krisztus napjára (Fil 1,6). Munkánkat úgy szeretnénk folytatni, hogy nem a fellegekre nézünk, hanem "ama szép'fényes hajnalcsillagra",
hogy majd előtte számot adhassunk életünkről és szolgálatunkról.
Szabó András

A kaposvári evangélikus gyülekezet
múltja, jelene és jövője
A reformátusokkal

közösen

Evangélikus közöség Kaposváron szervezetten 1902 óta működik.
1902 októberében az akkor itt élő evangélikusok egyezséget kötöttek a kaposvári református egyházzal. A tisztességes együttműködés
és az igazi testvéri kapcsolat mintapéldája
ez az egyezség, mely kimondja: .Ietkigondozás tekintetében
közös, de nem egyesült gyülekezetként" működnek együtt. Az evangélikusok a
református istentiszteleti alkalmakon vettek részt, de az úrvacsorát a református
lelkész az evangélikusoknak
ostyával szolgáltatta ki. Az evangélikus gyermekeket
a református lelkész tanította a hittanra (külön csoportban!),
a konfirmációt
viszont az ecsenyi evangélikus lelkész végezte. Az evangélikusok anyagilag hozzájárultak a református gyülekezet épületei nek fenntartásához,
azonban soha nem
volt közös a kasszájuk ...
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Önállósulás
1915. december 12-én kelt presbiteri jegyzőkönyv tanúsága szerint j.e dunántúli evangélikus egyházkerület öt éve sürgeti Kaposvárott egy hitoktatói segédlelkészi állás létrehozását': Ezt az indokolja, hogy az evangélikus tanulólétszám ekkor már eléri a lOD-at.
Az önállósulás szándéka 1916. július l-jén vált valóra, amikor megérkezett
Kaposvárra Takács Béla, az evangélikusok első lelkésze. Az önálló lábra állás
mindig nehéz, de világháborús időkben különösen. A gyülekezet első nagy
gondja az istentiszteleti hely biztosítása volt. Még fél esztendeig a református gyülekezet adott otthont templomában az evangélikusok alkalmainak. Ezután a város sietett a gyülekezet segítségére. A Teleky u. 7. szám alatt rendelkezésre bocsátott egy épületet, amely egy időre kielégitő otthont nyújtott.
Templomépítés
Az egyházközség évről évre gyarapodott, így a várostól kapott kis imaház hamarosan szűknek bizonyult. A gyülekezet közgyűlése 1925 májusában a ternplomépítés mellett döntött. Az építkezés hez szükséges anyagi háttér biztosítása
rendkívüli áldozatot kívánt a gyülekezettöl. A gyülekezet óriási áldozatot hozva,
"téglajegyekben" apránként adta össze a csodálatos templom és lelkészlakás
anyagi fedezetét.
A felkészülés három éve után az építkezés terveinek elkészítésével megbízták
Sándy Gyula műegyetemi tanárt. A terveket a gyülekezet népe örömmel elfogadta. Egy hónappal később felkérték Harsányi Géza építészt a templom és a vele
teljes egységet alkotó lelkészlakás felépítésére. A munka 1928. augusztus 16-án
kezdődött, és tíz hónapi megfeszített munka után, 1929. június 15-én be is fejeződött. Az utolsó bejegyzés az építési naplóban: "A járdázás és utcai falazás a többi
összes kőművesmunkálatokkal együtt a mai napon az Isten segítségével befejeződött."
A gyülekezet vörös téglából épült, görögkereszt alaprajzú, hagymakupolás
gyönyörű templomát 1929. június 23-án avatta fel Kapi Béla evangélikus püspök.
A sokszínű gyülekezet
A gyülekezeti nyilvántartás ban a szórványban élőkkel együtt közel ezer személyt tartunk nyilván. A 20. század elején itt élő néhány evangélikus családból
álló közösség a város növekedésévei párhuzamosan gyarapodott. Jellemző erre a
folyamatra, hogy a Somogy-Zalai egyházmegyének nincs olyan gyülekezete, az
országnak olyan nagyobb városa, ahonnan ne költöztek volna evangélikusok Kaposvárra. Gyülekezeti tagjaink között éppúgy található soproni, nyíregyházi,
pécsi vagy budapesti, sőt felvidéki vagy erdélyi hátterű evangélikus, mint a legnagyobb arányban beköltözött ecsenyiek ... Volt, akit a munka, a jobb megélhetés
reménye, mást speciális hivatása, volt, akit családi kapcsolatok hoztak Kaposvárra.
A kaposvári gyülekezet mára az egyházmegye egyik legnagyobb lélekszámú
gyülekezetévé vált. Míg egyházunk számtalan gyülekezete azzal küszködik, hogy
tagjai egyre fogynak, idősödnek, a fiatalok elköltöznek, Kaposváron - hasonlóan több magyarországi városhoz - az evangélikus gyülekezet területére folyamatosan költöznek emberek. Így itt a legnagyobb és legnehezebb feladat a különböző helyekről beköltöző testvéreink felderítése, fogadása és beépítése. Szomorú
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tapasztalat, hogy sok evangélikusról csak akkor derül ki, hogy itt élt a városban,
amikor a temetését bejelentik ...
A gyülekezet nemcsak tagjaink származását illetően mutat rendkívül színes
képet. Ha lehet, még ennél is színesebb a paletta, ha tagjaink hivatását nézzük.
Egy külön kis társadalmat is be lehetne rendezni! Az egészségügy területén az
ápolónötől az orvosig, a fogorvostói a nőgyógyászig, a laboránstói az állatorvosig
minden foglalkozás jelen van. Pedagógust az óvónőtől az egyetemi tanárig hatvanat tartunk nyilván. Hogy más területre is pillantsunk: tagjaink között van rendőr
és hivatásos katona, van APEH-ellenőr és SZTK-ügyintéző, jogász és újságíró,
biztosítási ügynök és bolti eladó, agrár- és vegyészmérnök, vállalkozó és segédmunkás, nyugdíjas és, sajnos, munkanélküli,
·
Gyülekezeti élet
A gyülekezet életét a kezdettől két fő cél határozta meg, a tanítás és a közösségépítés. A tanítás alatt egyrészt a gyermekek és fiatalok oktatását és nevelését
értjük, és kitüntetett figyelemmel kezeljük. A hitoktatás az első időkben úgy
folyt, hogy a város elemi iskoláiból, gimnáziumai ból évfolyamonként jól szervezetten egyikbe összevonták az evangélikus gyerekeket hittanórákra. Később, mint
az országban sokfelé, a hitoktatás gyülekezeti keretek közé szorult. A gyülekezetben folyó tanítói szolgálat a gyermekek és fiatalok oktatásán túl a közösség
minden korosztályát szeretné Isten Élő Igéjével megismertetni, arra tanítani. Az
istentiszteleteken kívül a kezdettől máig folyamatosan működött Isten üzenetét
mélyebben kutató felnőtt bibliaórai közösség.
A tanítás mellett különösen is fontos feladat a közösség építése. A sokfelől
származó, egymást csak látásból ismerő emberek közösséggé formálásán lelkészelődeim sokat fáradoztak. A II. világháború előtt gyülekezeti szervezésben különböző egyletek, diák- és a leányszövetség működött. A háború utáni nehéz évtizedekben színjátszó- és bibliakörök, asszonyok és az ifjúság részére tartott órák
szolgálták ezt a célt.
A külső nyomás idején sokan elmaradtak, a gyülekezetben élők viszont Dubovay Géza lelkész fél évszázados hűséges szolgálata nyomán bensőséges közösséggé formálódtak. Ma is ez a közösség alkotja a gyülekezet gerincét.
A jelen és a jövő gyülekezetében a feladat ugyanaz. A két fő pillér a tanítás
és a közösségépítés. Nagy örömünk, hogy éppen e sorok írása közben készülhetünk új gyülekezeti házunk felszentelésére, amellyel a gyülekezet több évtizedes
álma vált valóra. A templomépítés óta ez volt a legnagyobb építkezésünk. Nehéz
körülmények között megható összefogással és áldozattal épült fel gyülekezeti központunk, amely nem kisebb szolgálatot hivatott betöltení, mint hogy otthona legyen egy olyan gyülekezetnek, amelynek tagjai sokféle háttérból érkeztek, az élet
más és más területén tevékenykednek, de egyek lehetnek Isten Igéje körül.
Örülünk annak, hogy van alkalmas hely,
ahol lsten igéjére taníthatjuk a ránk bízott gyermekeket és felnőtteket,
ahol egymásra találhatunk, megismerhetjük egymást,
ahol zavartalanul énekelhetünk ifjúsági és felnőtt bibliaórán,
ahol összejöhetünk szeretetvendégségre,
ahol fogadhatunk vidéki testvéreket,
ahol egymás hite által épülhetünk, egymás ismerete és tapasztalata által gazdagodhatunk.
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Természetesen legnagyobb szükségünk Urunk bölcsességére és áldására van,
mert a gyülekezetnek és a benne élő embernek erre van igazán szüksége. Ez sokkal
több épületek építésénél és fenntartásánál, több az alkalmak megtartásánál. Gyülekezeti házunk felszentelésére készített meghívónkra ebben bízva Írtuk: "Ha az
Úr nem építi a várost, hiába fáradoznak az építők, ha az Úr nem őrzi a várost,
hiába vigyáznak rá az őrök" (127. zsoltár 1. vers).
Szemerei János

A somlószőlősi evangélikus
gyülekezet
A Somló környéki ágostai hitvallású evangélikusok legnagyobb gyülekezete
Somlószőlősön található, több mint négyszáz egyháztagot tartunk nyilván. Az urbanizáció következtében sokan elköltöztek a legközelebb található városokba, és
ez azt is eredményezte, hogy az egyházközség lélekszáma kb. a felére csökkent a
négy évtized előttihez képest.
A Kisalföldhöz tartozó sík felszínből meredeken emelkedik ki a Somló-hegy.
A település népes és szép, a Somló alatt észak felé található. A veszprémi egyházmegyében azon gyülekezetek sorába tartozik, amelyről elmond hat juk: a legrégibb
eredetű. Somlószőlős - korábban Nagyszőllős - történeti adatait az 1779. évi
tűzvész megsemmisítette, így erről a korszakról nem sokat jegyeztek fel. A történetírásban olyan feljegyzést is találunk, mely szerint 1698-ban a település teljes
népessége evangélikus hitű. A XVII. század elején, 1631-ben Nagyszőllősön az
első ismert lelkész Zályomi Pál. E század második felében Vigil Eöri Jánost beidézték a Pozsonyi vértörvényszék elé és 1674-ben gályarabságra ítélték. (Valójában a gályán evezők között nem volt, de be volt idézve és elítélték, az biztosnak
vehető.) Elhurcolása azt jelentette, hogy 12 évig senki sem szolgált lelkipásztorként a gyülekezetben. Az evangéliumi tan az egész országban annyira hódított,
hogy a főnemesi családok mind a reformáció hívei lettek. Híve lett a helybeli földesúr az egész községgel együtt, úgy, hogya katolikus templom is evangélikus lett.
Mennyi ideig is lehetett a katolikus templom az evangélikusok kezén, nem tudjuk
pontosan. Biztos adatunk van arról, hogy itt 1631-benlelkész volt és 1724-ben vették el a templomot, tehát majdnem 100évig volt a katolikus templom az evangélikusok használatában. A jelenlegi területet, amelyen a templom, parókia és az iskola található, gróf Zichy János és Imre adományozták az evangélikusoknak. Ez
a hely, amint azt a szájhagyomány is megőrizte, mocsaras, lápos, ingoványos terület volt, amelyet a szőllősi hívek buzgósága és egyházszeretete révén töltöttek fel.
A XVIII. század első felében az evangélikusok fából és sövényből, náddal fedett,
négyablakos templomot építettek, mindez az 1779. évi tűzvész alkalmával leégett.
El kellett telnie tizenhat esztendőnek, mire a jelenlegi templom elkészült.
1795-ben fejezték be a munkálatokat és még ebben az évben november l-jén fel
is szentelték. A hívek a templom építésére önként adakoztak és gazdagon, valamint Noszlopy Ferenc. Tegyei Katalin kettő darab ón gyertyatartót ajándékozott
1800-ban. Ezek jelenleg az Evangélikus Országos Múzeumban vannak kiállítva.
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A barokk stílusban készült templom belső kialakítása oratórium jellegű, ahol az
oltárkép a gecsemánéi jelenetet ábrázolja. Említésre méltó az a márványból készült keresztelő kő, amelyet Badics Julianna állíttatott 1884-ben.
A somlószőlősi templom alaposabb renoválása - kívül, belül egyaránt 1992-ben fejeződött be. Korábban húsz évvel ezelőtt készült el a nagyméretű emeletes parókia, mely az alsó szinten gyülekezeti helyiségeket is magában foglal. Ennek felújítása 1995-ben történt gyülekezeti és közegyházi támogatással. 1995. április 29-e, a templom 200 éves jubileuma az Isten iránti tisztelet kifejezésének, az
emlékezésnek és a hálaadásnak az alkalma volt.
1995. október 29-én avattuk fel a parókia előtti parkban Döbrentei Gábor
bronz mellszobrát. Döbrentei kiváló ember volt, a tudomány reprezentánsa, a
Magyar Tudományos Akadémia első titoknoka. Ö annak a Döbrentei Lajos evangélikus lelkésznek a fia, akinek a szolgálata alatt 1795-ben épült barokk stílusú
templomunk, amelynek létrehívását a Türelmi Rendelet tette lehetővé.
Gyülekezeti életünk az elmúlt két évben elég gazdag volt és ebből néhány eseményről már írtunk. Hittanosaink létszáma ebben az évben negyven fő és heten
konfirmálkodtak. Hitoktatás az általános iskolában, konfirmációi oktatás és ifjúsági bibliaórák a parókián folynak. A gyermekekkel végzett szolgálatok is sok
áldást adnak a gyülekezet építésében és a szórványokban. Legyen az alkalmi vagy
nagyünnepeken, akár szeretetvendégségeken.
Gyülekezetünkben ez év dember l-jére szeretnénk egy helytörténeti gyűjteményt rnegvalósítani, amely bemutatná egyházunkat, az egyházközséget, Döbrentei Gábort és a Magyar Tudományos Akadémiát.
Ha a magvető elvégezte rnunkáját, csakis hinni és remélni tudjuk, hogy az
jó földbe hullott és sokan meghallották az igét, amely majd terem: az egyik százannyit, a másik hatvanannyit, a harmadik harmincannyit.
Valóban mi is elmondhatjuk: a gyülekezet háláját legjobban azzal tudja
megmutatni, ha az ő házáról nem feledkezik meg, hanem aszerint él, amint tanít
bennünket.
Polgárdi Sándor

,

MAGYAR LELKESZEK
,
SZOLGALNAK
KÜLFÖLDÖN
Szolgálatunk Brazíliában
Örömünkre nem vagyunk egyedül a 150 milliós Brazíliában, mert beletartozunk az 1 millió lelket számláló, német eredetű Brazíliai Lutheránus Egyházba,
mint annak egyik etnikai gyülekezete (a skandináv, lett és japán mellett). Sao Paulo esperese (itt egyházkörzeti vezető lelkész) és a VII. egyházkerülete püspöke (itt
regióról és annak vezető lelkészéről van szó) közvetlen egyházi felsőbbségünk.
Rajtuk keresztül a gyülekezet kérésére küld ki meghatározott
időre a Magyarország Evangélikus Egyház püspökelnöke lelkészt ebbe az irdatlan szórványba. ló
tudnunk, ha a Zsinat nem is szavazta meg azt az elképzelést, hogya nagyvilágban
szétszórtan élő magyar evangélikusok alkossák egyházunk 17. egyházmegyéjét,
lélekben mégis ehhez tarthat juk magunkat.
Bánatunk, hogy gyülekezetünk fokozatosan elveszítette evangélikus jellegét,
akár itt Sao Paulóban vagy Rio de Janeíróban és Curitibaban,
mert a magyar szó
miatt gyülekezetünkbe
más felekezethez tartozók is járnak. Már a presbitérium
is vegyes összetételű. Ez önmagában
nem rossz, sőt örülhetünk,
hogy hozzánk
jönnek és nem valamelyik szektához csapódnak. A nehézség az, hogy hitvallástalan emberek összejövetelévé válnak a gyülekezeti alkalmak, aminek egyik jele a
konfirmáció teljes hiánya.
Örömünkre 1996 áprilisában Martin Hiltel püspökünk felavathatta gyülekezeti óvondánkat és ezzellehetővé vált, kilépve a szűkkeblűségből,
hogy a magyar
gyerekek mellett brazilok is otthonra találjanak nálunk. Meginduljon
feléjük a
keresztyén misszió, amiben a megmaradás egyetlen lehetőségét látjuk.
Bánt, hogy gyülekezetünkből
többen ezt lehetetlennek tartják és csak magánóvoda formájában tudják elképzelni az óvoda életképességét. Hála Istennek,
már reped a jég és Urunk megmutatta:
"Nem erővel, nem hatalommal,
hanem
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az én Lelkemmel". Isten véghezviszi, sokszor emberi ellenkezés dacára is azt, amit
akar. Döntés született a gyülekezeti óvoda mellett. Óvodánk a Brazíliai Evangélikus Lutheránus Egyház külső organizációjával,
belső önállósággal
fogadja a
gyerekeket.
Örömünk, hogy gyülekezetünkben
a cserkészmunka,
népi tánc, énekkar nem
tekinti magát csupán a magyar kultúra és szokások őrzőjének, hanem alkalmanként nyújtanak belőle a befogadó nemzet gazdagítására
is. Bánatunk, hogy úgy
látjuk, ezek lettek a "gyülekezeti élet" elsődleges programjai és célkitűzései. Így
viszont kérdésessé válik helyük a gyülekezeti élet keretein belül.
Kevesen tudják, hogy a gazdag, a világ minden nyelvétől hangos Sao Paulo
helyén 450 évvel ezelőtt még a guayanaz indiánok tanyáztak. Talán azt is kevesen
tudják, hogya brazil nép három nép keveredéséből származik. A portugál, az indián és a négerből. Ezt a keveredést csak fokozták a világ minden részéről érkezett
bevándorlók. Természetesen magukkal hozták kultúrájukat,
vallásukat, szokásaikat. Brazília mint egy nagy olvasztókemence
rnűködött és rnűködik ma is. Itt nem
beszélhetünk zsidó-keresztyén
és európai kultúráról. Minden egészen más!
Másként élnek itt az emberek, mint Európában.
Egyre rnélyül a szakadék
gazdagok és szegények között. Gazdag kirakatok előtt vagy éppen hidak alatt utcagyerekek hevernek vagy árulják a drogot. Jézus neve általánosan használt keresztnév és az elveszett gyerekek listáján ott olvasom: A négyéves Jesus Henrique
elveszett. Jézus neve ott van a spiritiszta szeánszokon, pogány kultuszokban
éppen úgy, mint a keresztyén egyházakban.
Mégis, az ismeretlen Istent, Jézust a
Krisztust kell megmutatni, hol lakik, kicsoda Ö nekem. Amikor otthon sokan attól féltik a nemzetet, hogy leszakadunk végleg aNyugattól
és ha nem vigyázunk,
latinamerikanizálódik
hazánk, ez nem e!sősorban anyagi kérdés. Sokkal inkább
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dogmatikai és etikai. Egyre több vallás és "vallási funkciókat" ellátó gondolatrendszer: egyház és filozófia kínál a XX. sz. végén válaszokat életünk megoldatlan kérdéseire.
"Nem követelhetjük meg mindenkitál a mi evangélikus értékeinket és hogy
erkölcsi szabályainkat fogadja el. Azt azonban nem csak megtehetjük, de meg is
kell tennünk, hogy a társadalom minden tagja számára egyenrangú párbeszéd
formájában közvetítsük azokat az értékeket, azt az erkölcsöt, a végső kérdésekre
adott azon válaszokat, amelyeket Jézus életéből és tanításaiból vezettunk le és
amelyeket mi magunk a legjobbaknak tartunk." Világos, megvalósítható, eligazító szavai ezek zsinatunk elnökének, dr. Andorka Rudolfnak.
Számomra különösen is értékes egy Sao Pauló-i bencés barátom ehhez kapcsolódó véleménye: "Ahol a protestantizmusba ágyazottan él a katolicizmus, ott
vannak meg a kiteljesedő élet feltételei." (Skandináv országok, Németország,
Anglia, USA stb.) Úgy gondolom, ha hazánkban kisebbségben vagyunk is, lehetünk só és világosság, országunkat, egyházunkat éltető közösség.
Amikor IV. Béla király idejében magyar szerzetesek a magyar őshaza felkeresésére indultak, a Volga vidékén még sok magyart találtak, de azt is megtudták,
hogy Európát nagy veszedelem fenyegeti: jönnek a tatárok. Mint tudjuk, az országot mégis felkészületlenül érte a támadás és Mohinál 1241-ben a meghasonult
nemzet virága porba hullt.
Ma a veszély más jellegű. Ezek között a legsúlyosabb, hogy az elkövetkező
esztendőkben olyan pogány vallási áramlatok érhetik el hazánkat, amelyek, ha
megfertőzhetnek, az számunkra halálos lehet. Mint a XX. sz. végének egyik kis
Juliánus barátja, aki a messzire szakadt magyarok egyik lelkigondozója, üzenem
az otthoniaknak: A felkészülést Krisztus Urunkban még ma el kell kezdeni, hogy
ne érjen senkit váratlanul a Sátán új taktikája.
Bolla Árpád

"Krisztus népe Isten nagy csodáj a' ,
-

Informális információ

a caracasi magyar evangélikusságról

-

Nem tudományos igényű beszámolóm a venezuelai magyar nyelvű evangélikus gyülekezetről tulajdonképpen két pontba beleférne. Első pont: a Caracasközpontú evangélikus gyülekezet éppen olyan, mint bármely más hazai gyülekezet. Azaz: a szekularizáció, a fluktuáció, az infláció és a többi ördögi ció ellenére
Isten ereje mégis erősebb. Második pont: a Caracas-központú evangélikus gyülekezet némileg különbözik az átlagos hazai gyülekezettől. Lévén, hogy e második
pont az érdekesebb, ezekről a sajátosságokról írok többet. Bár a gyülekezet a Venezuelai Evangélikus Egyházhoz tartozik, jellemzőbb rá a Magyar Protestáns
Egyházközség elnevezés, lévén, hogy tagjai között többségben vannak a reformátusok, nagyjából a hazai arányoknak megfelelően. Bilaterális ökumenikus berkekben azonban méltán szokták emlegetni Caracast, mint ahol ez az együttélés
nemhogy nem lehetetlen, de kifejezetten pozitív. Az eltérő kegyességi hagyományok a szakember számára megfigyelhetők még ugyan, de gyakorlatilag a kölcsönös kompromisszumok alkotta egységtudat erősebb.
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A sajátosság megőrzésével egyidejű integráció képesség teszi lehetővé azt a
különlegességet is, hogy a gyülekezet tulajdonképpen csak egy része egy ném et,
lett, spanyol és magyar anyanyelvű tagok alkotta egyházközségnek; közös templommal, gyülekezeti helyiségekkel stb. Egy ilyen formátum soha nem problémamentes, de összhatásában igen gyümölcsöző.
Ugyanez az öntudatos nyitottság jellemző a helyi római katolikus magyar
nyelvű gyülekezet felé, s viszont. Egy-egy ökumenikus alkalmunkon lehet, hogy
mindkét felekezet dogmatikusai szívbajt kapnának, de mi igen jól megvagyunk,
ahogyavegyesházasok is pompásan érzik magukat hol itt, holott, s ha szükség
van, segítve mindkét helyen.
Az emigrációs gyülekezet különlegessége a szélesebb magyar "kolóniában"
betöltött szerepe. Egyszerre van nemzeti identitást őrző és továbbplántáló feladata s egyszerre missziós, azaz a hitet őrző és továbbadó kihívása. Hiszen világos, hogy sokan már rég nem lennének magyarnak nevezhetők magyar gyülekezet
nélkül, mint ahogy sokan nem lennének kereszténynek nevezhetők ugyancsak a
magyar gyülekezet nélkül. A "fogyasztó" és az aktív szolgálatot is vállaló tagok
itteni aránya szinte fordítottja az otthoninak. Ott örülünk, hogya többség egyáltalán jár s csak egy kisebbség segít. Itt szinte mindenki "csinál" valamit: szervez,
adminisztrál, képvisel, tárgyal. Ha kell, prédikál. Ideérkezésünk előtt két és fél
évig lelkész nélkül volt a gyülekezet, de nem múlt el vasárnap istentisztelet és vasárnapi iskola nélkül! Felváltva végezték a presbiterek. Akik azóta tudják, hogy
az igehirdetés nem olyan, hogy az ember csak úgy felmegy a szószékre.
Valószínűleg ez az oka az igehallgató gyülekezet kritikus és igényes voltának.
Az elvileg nyilvántartott 200 és a fizető 100 tagból a rendszeres vasárnapi létszám
30 fölött van. Nemcsak az istentiszteletet követő egyórás kávézás, süteményrág-
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csálás közben jön szóba azon melegében a téma, de nagyon gyakran napok múlva
is telefonon, vagy személyesen. Mindez elődeim munkáját is dicséri: az 1952-es
gyülekezetalapítástól kezdve Pósfy György 19 évet, Leskó Béla 1 évet, Leskó Károly 6 évet, Szilas Attila 6 évet, Bodrog Miklós 1 évet, illetve a református Domján
János 2 és Kardos Péter 3 évet dolgozott itt s munkájuk nem csak "az Úrban"
nem volt hiábavaló (IKor 15,58).
Mint sajátos itteni jelenség, figyelmet érdemel a Nőegyleti munka (Lórántffy
Zsuzsanna), mely valóban nem "gittegylet" szintű, hanem magasan kvalifikált
szervezőmunkát, kereskedelmi tevékenységet és sponzorokkal való tárgyalást igényel. Idén immár 44. éve tartják "őszi vásárukat", e nagyszabású alkalmat, melynek milliós nagyságrendű bevételéből finanszírozzák a legkülönfélébb világi és
egyházi karitatív szervezetekkel együttműködő szociális munkát (fogyatékosok,
idősek, szegények).
Hazai fejjel szinte elképzelhetetlen az a helyzet, hogy egy több budapestnyi
metropoliszban egyetlen templom legyen (protestáns magyar). Vidéken a legegyszerűbb gyalog elballagni, a fővárosban pedig legföljebb pár percnyi út a kerületi
templomig. Itt nem egy család még vasárnap is, amikor kisebb a forgalom, egy
fél órát jön a lakásától a templomig. Aztán vissza. S mivel majdnem mindenki
kocsin közlekedik, a templomépítészet legnagyobb gondja a parkolóhelykérdés. Hiszen a kocsiknak itt is nagyon gyorsan lába kél.
Ugyancsak a távolság is okozhatja a telefonhasználatot. Itt mindenki mindig
mindenkinek telefonál. Csak úgy. Csak hogy közöljük egymással: megvagyunk.
Így aztán mindenki mindenről tud: naprakészek a pletyusok, de ha baj is van,
egyből mindenki rohan.
Az állandó telefonkapcsolat miatt ugyanakkor előre tervezni valamit egy
hétre, pláne egy hónapra, képtelenség. Elég ha egy nappal előtte odaszólsz: persze, hogy holnap ott leszek!
Nyelvi problémák az elsőgenerációsoknál még nincsenek. Ízes vasi tájszólássaI hangzik a mondat: "Épp puente után jöttem a plájáról, mikor az autópistán
akkora kólába kerültem, hogy attól féltem, mentem belémcsokál valamelyik
őrült, koncsale!" Mindez teljesen világos. A második-harmadik generációs fiatalok többsége azonban egy-egy bibliaórán jelentős mértékű alázatra kényszeríti a
teológia szemantikai problémáiba oly szívsen bonyolódó lelkész urat, aki aztán
eltöprenghet a világegyetem dolgainak nagy kérdésén, hogy vajon a jelenségek az
egyszerűsödés, avagy a bonyolódás irányába haladnak.
A másléptékű távolság természetesen a szórványgondozásra is kihat. Venezuela épp tízszer akkora, mint Magyarország. A magyarok zöme ugyan a fővárosban, Caracasban él, de természetesen más városokban is vannak családok, akik
örülnek egy-egy házi istentisztelet alkalmával a magyarul hangzó igének. A legközelebbi filia, rendszeres havi istentisztelettel: Valencia. Száznyolcvan kilométer. A
kis protestáns templomocskában soha sincsenek húsznál kevesebben. Így valóban
nem "kár a benzinért". A benzinért, melynek árát a közelmúltban tízszeresére
emelték, átszámítva 20 forintra! De hát hol, ha nem Venezuelában?
Venezuelában, a "csodák országában", ahol a gyönyörűséges természeti csodák mellett egy objektíve talán kicsi, de számunkra mégis Isten nagy csodájaként
átélt csoda is létezik: az itteni magyar gyülekezet.
Bizik László, Caracas, Venezuela
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Új-Guinea születőben
"Ha valaki Krisztusban van,
új teremtés az: a régi elmúlt,
és íme: új jött létre."
2Kor 5,17

Képzeletbeli légikapuk záródtak be mögöttünk és új ajtók sokasága nyílt
meg előttünk, amikor 1996. május elsején a hatalmas Boeing Megatop fedélzetén
néhány óra alatt átrepültük a lerövidült éjszakát, az Európa és Ázsia közötti sok
ezer kilométeres földrajzi távolságot, és a Pápua-Új-Guineába
vezető úton időben mintegy visszafelé repülve a több száz, talán több ezer éves időtávot.
De hogyan is kerültünk a Megatop fedélzetére? Hatéves zimbabwei szolgálatunkat követően nagy örömmel vettünk részt a Magyar Evangélikus Külmissziói
Egyesület "újjászületésében", s azt követően a gyakorlati munka indításában az évenkénti konferenciák szervezésében; a Rádiómisszióval történő együttműködés kialakításában; a magyar egyháztagok missziói elkötelezettségének újraébresztésében; a külföldi missziói egyesületekkel, misszionáriusokkal a kapcsolatok
felvételében, újraélesztésében.
E munka során kerültünk kapcsolatba a Bajor Evangélikus Egyház missziói
szervezetével, a Nürnberg melletti Neuendettelsauban székelő Missionswerkkel.
Többéves ismeretségünk után újra így szólt hozzánk Urunk: "Menjetek el tehát,

A függőhidak a barátság közvetítői is
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. kis replőgép
A közlekedés eszközei: bajók és csónakok
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Null lelkész bemutatja a nép rajzi múzeumot
Milka a guineai asszonyok életéről beszél
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tegyetek tanítvánnyá minden népet .. ." (Mt 28,19). Nem tudtunk nem engedelmeskedni, elindultunk. Megdöbbentő volt Urunk pecsétjét olvasni az Útmutatóban a május 1-jéről május 2-ára virradó éjszakán 10 000 m magasságban valahol
India fölött: "Ábrám elment, ahogyan az Úr mondta neki" (lMóz 12,4).
Négy évre szóló kiküldetésünk hátterét három egyház együttműködése szolgáltatja:
- a Pápua-Új-Guineai
Evangélikus Egyház a munkához szükséges szervezeti kereteket, szállást és munkaerőt,
- a Magyar Evangélikus Egyház trópusi vízmérnöki gyakorlattal rendelkező szakértőt, és lehetőségeihez mérten anyagi támogatást,
- a Bajor Evangélikus Egyház pedig a kiküldetés teljes anyagi fedezetét biztosítja.
Feladatom az infrastruktúra fejlesztése az evangélikus egyház működési területén.
Mit jelent ez?
Pápua-Új-Guinea
domborzata rendkívül összetett. Megtalálható itt a trópusi mangróve mocsártói kezdve a négyezer métert meghaladó hideg hegycsúcsokig szinte minden földrajzi különlegesség: a kisebb - a házunk bútorzatát csak
megrezegtető - földrengések havonkénti vendégeink (e pillanatban, ahogy írok,
egy kisebb földrengés ismét "bekopogott" faházunk falain). A tőlünk 400 km-re
keletre fekvő várost, Új-Britannia fővárosát, Rabault viszont két évvel ezelőtt
rommá tette a még most is működő vulkán.
Ha mégis egyetlen képpel kellene jellemeznem az országot, akkor egy olyan
képet festenék, amelyen meredek hegyoldalak és szakadékos völgyek fonódnak
egymásba, s az esőerdővel borított lejtőkbe vágott földút a legutóbbi földcsuszamlás óta járhatatlan. A hegytetőn elszórtan megbúvó bambuszházikók felé
szakadt ruhába öltözött, mezítlábas asszonyok és férfiak igyekeznek a tengerpartról, hátukon, fejükön cipelt hatalmas terhekkel. A pataktól, amely több száz méterrel a falucska magassága alatt csörgedezik, gyerekek és asszonyok műanyag és
fémkannákban viszik fel az életüket biztosító vizet.
A fenti kép már szemléletesen el is mesélte, mit kérnek a helyi emberek tőlem:
a) azt, hogy egészséges ivóvizet nyerhessenek házukhoz elérhető távolságra,
b) hogy függőhidakon át tudjanak kelni az esők után vadul rohanó folyók
felett,
c) legyenek járható utak, melyeken falujukat megközelíthetik.
A repülőgép-leszállópályák, melyek sokszor csak egy akadályoktól megtisztított füves sávot jelentenek az őserdőből kiszakítva, inkább a missziós állomások
igénye, hiszen a misszionáriusok számára sokszor a légi közlekedés az egyetlen
kapcsolat a külvilággal.
A fenti felsorolás több évtizedes kormányprogramnak is bőven elegendő. Jogos tehát a kérdés: Mit tehet egy kis egyházi szervezet az igények kielégítése érdekében? Engedtessék meg nekem, hogy erre a kérdésre egy év múlva térjek vissza,
amikor már sok-sok buktatón, kudarcon, néhány örömteli tapasztalaton is túl leszek. Most inkább a körülménykről, a feltételrendszerről szeretnék röviden írni.
Milyen társadalmi, milyen egyházi, milyen lelki környezetben próbálunk
gyakorlati segítségnyújtásunkkal Jézus szeretetéről bizonyságot tenni?
Pápua-Új-Guinea
nemcsak domborzati adottságait, hanem népességét tekintve is egyedülálló Földünkön. Szinte hihetetlen, hogy ezen a Magyarországnál
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csak mintegy ötször nagyobb területen majd nyolcszáz, egymástól teljesen különegymás nyelvét nem beszélő népcsoport él és élt évezredeken át. Az ország
egyik legnagyobb problémáját jelenti ez a tény. Melyik legyen a nyolcszáz közül
az ország hivatalos nyelve? Természetesen senki nem akarja elfogadni a másik
törzs nyelvét. Legyen akkor az angol? Az üzleti életben ez meg is valósul, a hétköznapi társalgásban azonban hamar kiderül, hogy részben az angol kiejtés, de
még inkább az angol gondolkodásmód rendkívül távol esik a melanéziai gondolkodás szerkezetétől. E lehetetlen helyzetben született meg a pidzsin nyelv, amely
egy főleg az angolból és más környező nyelvekbőlleszármaztatott keveréknyelv.
Előnye, hogy nemcsak itt, hanem a környező szigetvilágban is szót lehet érteni
vele, hátránya viszont, hogy annyira egyszerű, hogy bonyolultabb gondolatokat
szinte lehetetlen megfogalmazni vele. Teljes szókincse mintegy kétezerre tehető,
nyelvtana sokkal fejletlenebb, mint a hagyományos törzsi nyelveké. Széles körű elterjedése a törzsi nyelvek eltűnésével párhuzamosan azért a gondolkodás módjának, szintjének visszafejlődését is jelentheti. ("Nyelvében él a nemzet" - Széchenyi István.) Ugyanakkor egy nemzet öntudatának kialakulása nehezen képzelhető
el nemzeti nyelv nélkül.
Nem egyszerű a bibliafordítók helyzete sem. Ma is több ezren dolgoznak önfeláldozó munkával azon, hogy minden törzs anyanyelvén olvashassa az Örömüzenetet. Mire elkészülnek, vajon fogják-e még beszélni saját nyelvüket? S ha
igen, tudnak-e majd írni-olvasni rajta?
A technikai fejlődés bonyodalmaira most nem szeretnék kitérni. Csak jelzésként soro lom fel, hogy ötven-száz évvel ezelőtt a kőbalta használata még általános
volt az országban, s hogy a helyi emberek hamarabb ismerkedtek meg a repülőgéppel, mint ahogy megértették a legegyszerűbb kerék működését.
S milyenek az egyházi, lelki feltételek?
Az első német evangélikus misszionárius pontosan száztíz esztendővel ezelőtt lépett Földünk második legnagyobb szigetének partjára. Azóta sok ezer
misszionárius önfeláldozó tevékenysége nyomán kórházak, iskolák sokasága
épült, s mára az ország lakosságának 970/0-akeresztyénnek vallja magát. (Jelenleg
a bajor misszió kiküldöttjeként 32 család szolgál itt.)
Úgy gondolom, a lelki fejlődésről szintén önálló beszámolóval tartozunk a
magyar evangélikusoknak. A kérdés, amelyet egyedül Isten ítélhet meg, nekünk
viszont mindannyiunknak állandó imatéma kell legyen, hogy a nép valóban
Krisztusban, új teremtésként éljen. Nagy annak a veszélye ugyanis, hogy ahogyan
a fehér emberek - a misszionáriusok - európai ruhába öltöztették a helyieket,
a ruha alatt viszont természetesen azok maradtak, akik addig is voltak, ugyanúgy
a keresztyénséget is sokan magukra öltötték.
De mi történt az ősi hiedelmek kel? Megmaradt a keresztyén ruha alatt, vagy
valóban helyet adott az új teremtésnek?
Árnezek a kérdések talán már nem is klasszikus külmissziói kérdések. Hisz
nem ugyanezzel a problémával kell foglalkoznunk nekünk is saját országunkban,
saját gyülekezetünkben, saját magunkban? Talán ha mi magunk a misszió frontjain és a hátországban egyaránt valóban új teremtésként élnénk, a születőben lévő
új egyházak is erősebbek lennének. Miért nem tesszük hát?

böző,

Lae, 1996. szeptember 8.
Dr. Bálint Zoltán
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ISKOLAINK
NEVELESI
,
,
INTEZMENYEINK
Az Alberti Evangélikus Iskola
története
Az Alberti Evangélikus Egyházközség
iskolatörténete
egyidős az Alberti
Evangélikus Egyházközség és Alberti falu történetével. Öseink 17l0-ben indultak a Felvidékről a török hódoltság után új hazát keresni. A Pest megyei Szentmária nevű községben összetalálkoztak
Váratskay András kuruc vezérrel, aki
meghívta őket Albert nevű pusztájára. Eleink 2 megbízható férfiút küldtek Havran Pál és Takács Pál személyében, hogy megnézzék azt a vidéket, ahova a kuruc
kapitány meghívta őket.
Megígérték, hogy tovább folytatják útjukat. Ekkor azonban hatalmas pestisjárvány lépett fel és eleink az utazást, útrakelést elhalasztották.
A veszély elmúltával őseink levelet kaptak Váratskay AndrástóI, hogy tegyenek eleget ígéretüknek. 1711. szeptember 14-én elindultak Alberti felé. 24 szekéren érkeztek és magukkal hozták első lelkészüket, Claudiny Frigyest és első tanítójukat,
Benedikty
Izraelt. Fenti adatok szlovák nyelven megmaradtak a gyülekezet "protocollum" ában.
1820-ban Jantsovitz Cyörgy alberti tanító megírta az alberti evangélikus iskola történetét. Végigsorolja az oskolamesterek nevét. A szájhagyomány
alapján,
majd később az 1721. január elsején megnyitott anyakönyvek bejegyzéseiből,
a
ránk maradt iskolanaplókból,
valamint az 1831. január 6. óta vezetett jegyzőkönyvekből világosan állhat előttünk iskolánk története.
Alberti őseink 17l1-től tartottak fenn iskolát. Megelőzték Mária Terézia királynő "Ratio Educationis" -át is. Az alberti vezetők nek hathatós segítséget nyújtott az iskola fenntartásában
báró Szeleczky Márton földesúr, aki iskolarendeleteiveI kötelezővé
tette az alberti fiúk és leányok 6 vagy 7 éves kortól való iskolakötelezettségét. 1731. január 7-én kiadott rendelete kötelezővé
tette az írást, olvasást,
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számolást, mindenekelőtt pedig az istenfélelemre való erkölcsi nevelést. Fent említett rendelkezésében ezt mondotta: Az iskola olyan, mint egy csemetekert, amelyben felnőnek azok a férfiak és nők, akiknek szolgálata hasznos lesz a falu, az egyházközség és a haza számára.
Jantsovitz György 1831-ben bekövetkezett halála után már a gyülekezet jegyzőkönyvei örökítették meg a tanítók nevét és működését. Ebben az évben 170 tanulója volt iskolánknak. Ez esztendőben került a gyülekezet élére Juhász Ferenc,
"ezen egyház legnagyobb papja". Ekkor kezdődik a kétnyelvű oktatás iskolánkban. A gyülekezet növekedésévei a tanulólétszám
is növekedett. A ma is álló iskolaépületeket tágnak, modernnek építették. Az 1741-ben tartott vizitáció alkalmából a gyülekezetnek 50 tanulója van. 1820-ban már 170. 1869-es adatok szerint
385 tanulója volt iskolánknak.
A tanulói létszám növekedésévei a tanítók létszáma is növekedett.
Az alberti gyermekek délelőtt és délután is jártak iskolába. A konfirmáció
elvégzése után ún. ismétlő iskolába jártak a gyermekek még három éven keresztül.
Ott őket a többi között a földművelésre, gyümölcsfagondozásra,
szerszám készítésre is megtanÍtották.
A lányokat a főzés mellett a fonás-szövés
mesterségére is
tanították. Még ma is található rokka, szövőszék,
tiloló a gyülekezetben.
30-40
évvel ezelőtt még volt kendertermesztés,
kenderáztatás
és művelés a gyülekezetben. Otthon és az iskolában tanult módszerekkel készítették a mindennapos
fehérnemű, törölköző,
konyharuha
stb., háztartáshoz
szükséges vászonnemű ket.
A 8 általánossá kinőtt iskolánkat a hatalom 1948-ban egy tollvonással elvette
gyülekezetünktől,
a tanító lakásokat és a tanítói jövedelmet részben biztosíró réteket és szántóföldeket.
1992-ben új korszaka "csak" folytatódott az albérti evangélikus iskolának. Iskolánkat elvették, de a hitoktatás benn maradt a későbbi Tessedik Sámuel - itt született 1742. április 20-án - szarvasi lelkészről elnevezett
iskolában. A gyülekezet tagjai megszívlelték és komolyan vették, amit elődeiktől
tanultak: "Nagy nyereség az istenfélelem" (lTim 6,6). Az 1989-ben bekövetkezett
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rendszerváltozás után visszakaptuk épületeinket. A hatalom 1978-ban mindkét iskolánkat megszüntette, hogyagyökereket elvágja. A 4 tantermes iskolánkat óvodává alakították át. A másik iskolába politechnikai műhelyt rendeztek be. Egyházközségünk 1992-től a 120-130 gyermeket foglalkoztató napközis óvodát átvette és abban az Úr kicsinyeit már 3 éves koruktól neveljük Isten-EgyházMagyar Haza szeretetére. 12dolgozónk az átvételkor azonnal vállalta az evangélikus egyházi szolgálatot. Isten kegyelméből pedig az 1711-benelindult evvangélikus általános iskola működik 95 gyermekkel és 8 dolgozóval.
Az alberti evangélikus intézményeknek hármas küldetésük van. Intézményeink: keresztyének. Mindkét épületben áll a felirat: Engedjétek hozzám jönni a
gyermekeket. Intézményeink evangélikus szellemű oktatását nemcsak a falra helyezett Luther-rózsa jelzi, de a mindennapos éneklés, imádkozás. Az órarendbe
iktatott hitoktatás. Ovodánk és iskolánk a magyar haza szeretetének egy kis műhelye. A címer, a nemzeti zászló együtt hirdeti: Isten áldd meg a magyart! Az alberti evangélikus iskolára is vonatkoznak az Írás szavai: Csodálatos az, amit veled
cselekszem.
Roszík

Mihály

Új otthonban,
kulturált körülmények között
A bonyhádi gimnázium 1992. augusztus Hén került a Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartásába. Az eltelt négy év alatt sok változás történt iskolánkban. A felújított gimnáziumi épület a város legszebb épületei közé tartozik.
1993-ban felmerült egy új kollégiumi szárny építésének gondolata. Miért volt
szüksége Bonyhádnak új kollégiumra? A választ a megváltozott igények magyarázzák.
Eddigi kollégiumunk 1935-ben épült, az akkori kor igényei szerint. Bár az elmúlt hatvan évben mindig újítottak valamit, igazodva a jelen igényeihez, a nyugodt tanulás lehetősége mégsem volt biztosított. Tizenhat-tizennyolc diák volt
kénytelen egy teremben aludni, 40-42 tanuló tanult a közös tanuló helyiségben,
10-12 diákra jutott egy zuhanyzó, egy mosdó.
Az effajta kényszerű együttélés erősítette ugyan a közösségi szellemet, de
nem adott lehetőséget a félrevonulásra, a pihenésre, a nyugodt tanulásra.
Ha a bonyhádi gimnázium feladata a Dél-Dunántúl tehetséges evangélikus
tanuló inak képzése, akkor elengedhetetlen feladat a gyermekek nyugodt, kulturált környezetének megteremtése. Az új kollégium gondolata Masznyik Csaba és
Krahling János építészek tanulrnánytervében realizálódott 1994-ben.
Egyházi vezetésünk kitartó tárgyalásának köszönhetően 1995-ben a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium 100millió forint célzott
állami költségvetési támogatással június 3-án ünnepélyes alapkőletétellel demonstrálta az építési munkálatok megkezdését.
Kevesen hittek akkor abban a kijelentésben, hogy az 1996/97-es tanévet már
új körülmények között kezdhetik a tanulók.
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Sok ember nehéz munkájának, kitartó fáradozásának köszönhetően 1996.
augusztus 30-án bensőséges avató ünnepség keretében 90 diák birtokba vehette új
"második" otthonát. Az alsó két szint a fiúk, a felső kettő a lányok birodalma.
A tágas, háromágyas szobákban mindenkinek saját íróasztala, polca, az előtérben beépített szekrénye van. 2-2 szoba közösen használja a zuhanyzót, mosdót.
Minden szintnek hangulatos teakonyhája van hűtőszekrénnyel, rezsóval, szendvicskészítővel. Akinek tanulmányi eredménye gyengébb, a szintenkénti közös tanulóhelyiségben tanulhat. Szabadidejükben a diákok tévézhetnek, vagy asztaliteniszezhetnek, erősíthetnek az alagsori közös helyiségekben.
Mindezeken kívül 3 nevelői lakás, nevelői, kollégiumvezetői szoba, könyvtár,
orvosi szoba, betegszobák, számítógépes terem, mosókonyhák, közös zuhanyzók
találhatók az árnyas fák között megbúvó épületben.
Az ezeréves magyar iskolarendszer kevés intézménye mondhat magáénak
ilyen szép kollégiumot.
Most már rajtunk, pedagógusokon, diákokon a sor, hogy falait tartalmas
programo kkal, színvonalas munkával töltsük meg, és valóban a diákok második
otthonává váljon. Reménykedünk, hogya Dél-Dunántúl tehetséges evangélikus
tanulói iskolánkat választják középiskolai tanulmányaikra.
Sántha Lászlóné

Kecskeméti Ökumenikus Konferencia, 1995. augusztus 21-27.
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Elet a békéscsabai gimnáziumban

1. Sajtómunka
Egy magára kicsit is adó iskola a számítógépes szövegszerkesztés, a fénymásolás, a magas szintű nyomdatechnika világában elképzelhetetlen iskolaújság nélkül. Ha röviden áttekintjük a Békéscsabai Evangélikus Gimnázium sajtótevékenységét, akkor a következő képet kapjuk.
Az iskola újraindításakor tisztán diáklelkesedésből próbálkozások történtek
egy lap elindítására, amely az Evangélap nevet kapta és néhány oldalon, házi sokszorosítással elsősorban belső használatra és lényegében szórakoztatásra készült.
Az iskola diák- és tanárlétszámának növekedésével, no meg a város oktatási intézményei közt egyre növekvő súlyával fölmerült az igény egy nívósabb lap megjelentetése iránt. Az akkori szerkesztői csapatot a következő szempontok motiválták:
Ne essünk abba a csapdába, amibe az iskolaújságok általában, hogy minden profil nélkül van egy ömlesztett diákújság múltbeli eseményekről szóló beszámolókkal, hirdetésekkel, diákok így-úgy sikerült irodalmi próbálkozásaival, fejtörőkkel
stb., hanem legyen egy külön információs lapunk és külön egy kulturális lapunk.
Egy másik lényeges szempont volt a város közvéleményének elérése ezen a csatornán keresztül is, hadd ismerjék meg az iskolában zajló életet, terveket, örömöket,
gondokat és a diákjaink írói, képzőművészeti tehetségét. Rejtett, hátsó szándékként szerepelt még olyan műhelymunka megteremtése, ami nemcsak az írás és
szerkesztés izgalmait, szépségeit nyújtja, hanem talán elérhető közelségbe hozza
egy-egy diák számára az újságírói pályát is.
Igy született meg a JóHIRmondó, amely kifejezetten információs lap. Mint
a nevében is benne van, híreket kíván közölni az iskola életéről. Kifogyhatatlan
téma. De egyházi, evangélikus iskolához méltó an az örömhírt is tovább szeretné
adni. Így az első oldal mindig a Jézusról szóló örömüzeneté. (Külön öröm, hogy
a legutóbbi számunkban már ezt a részt is diákok írták.) Ez az a lap, ahol mellékletként még szerepelnek viccek, fejtörők, feladatok - az Evangélap hagyományait megőrzendő.
A kulturális újság a "Várunk" nevet kapta. A gazdag asszociációs lehetőség
mellett a cím evangélikus körökben magáért beszél. Eddig az első szám jelent meg
reprezentatív formátumban és gazdag tartalommal. Tanárok, diákok közösen írtak bele. Reméljük, hogy az arány egyre inkább eltolódik a diákok javára. Néhány
állandónak tűnő rovatunk: az "Évforduló" (ebben a számban Luther halálának
450. évfordulójára emlékeztünk). A "Diákparnasszus" a tanulók számára biztosítja a fórumot a legkülönbözőbb műfajú irodalmi, nyelvi alkotásaik közkincscsé tételéhez. A "Műhely" elsősorban a tanároké, a "Hátizsákkal" pedig a tanárok, diákok különleges úti élményeiről szól. Nagyszerű és értékes hátteret biztosít
a lap illusztrálásához a magas szintű képzőművészeti oktatás.
Úgy érezzük: a kép akkor lesz teljes, ha a negyedévenként megjelenő JóHÍRmondó és a félévenként megjelenő Várunk mellé besorolódik egy évkönyv is.
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2. Művészeti képzés
Ezen oktatási forma megvalósításában nyilvánvalóan az az elképzelés vezette
kiötlőit, hogya versenyhelyzetben lévő iskolák sorából az egyházi karakter mellé
még válasszanak egy olyan specifikumot, ami jelleget, hírnevet és tehetséges diákokat adhat az iskolának. Így esett a választás a képző- és előadórnűvészetre, mint
ami alkalmas eszköz lehet az egyházi iskolák hagyományosan jellemnevelő, képességfejlesztő, az önkifejezést elősegítő céljainak elérésében.
Nagy fába vágta fejszéjét az iskola, mivel nagy terhet ró rá anyagiak terén,
különleges infrastrukturális hátteret igényel, nem is beszélve a speciális oktatógárdáról. Kitaposatlan ösvényen kellett elindulni mind a két munkaágban, de néhányéves munka eredményeként már most látszik, hogy jó irányban indultak el
az akkori döntéshozók.
Hangsúlyozottan nem művészképzésről, hanem művészeti nevelésről van
szó, ami elsősorban a látást, a világ iránti érzékenységet, a kommunikáció megkönnyítését, a művészetek jobb megértését tűzte ki céljául. Ebbe a kategóriába
tartozik az erre a tagozatra fölvett diákok zöme. Természetesen nincs kizárva annak a lehetősége sem, hogya kiugró tehetségű diákok itt alapozzák meg művészi
pályafutásukat.
A képzőművészeti oktatásban a hallgatók kiemelt óraszámban tanulnak művészettörténetet és műelemzést, valamint végigmennek a különböző
műfajok és
technikák változatos erdejében.
Idén megnyílt az út az alsó tagozatban beindítandó magas szintű rnűvészeti
képzés megvalósítására. Így részben házon belül teremtőd het meg a felsőben már
működő
tagozat számára az utánpótlás.
A drámatagozat is nagy területet fog át, amikor a beszédrnűveléstől a színháztörténeten és abaletten át a színpadi játékig szeretné megismertetni a tanulókat a színházi előadóművészet gazdag világával. Sőt, egyházi iskola lévén, kicsit
belekóstoltat a homiletikába és liturgikába is.
A művészeti tagozat léte nagyban hozzájárul az iskola belső életének gazdagításához kiállításaival, ünnepélyeken való szerepléseikkel. De iskolánk hírnevét
is öregbítik a különböző versenyeken elért eredményeikkel.
Természetesen nem minden ilyen szép és jó és sima, éppen az újszerűség miatt is. Egyik legnagyobb gondunk a diákok túlterheltsége, hiszen akiemelt óraszámú művészeti oktatás mellett lényegében a teljes általános tantervű gimnáziumi anyagot is el kell sajátítaniuk. Ezért reméljük, hogy a közeljövőben
beindulhat számukra az ötosztályos felső tagozat is.

3. Ifjúsági mozgalom
Az iskolai élet igazi szépségeit gyakran a szabadon választott foglalkozások
adják meg, mint pl. a szakkörök, sportkörök, önképzőkörök, énekkarok stb. Ezeken az alkalmakon sokszor jobban érzik magukat a diákok, mint a hivatalos tanítási körülmények között, még ha ezek az iskola épületében zajlanak is, esetleg hasonlítanak az órai foglalkozásokra. A legfontosabb szempont, hogy csak kötelező
ne legyen.
Ezért van nagy jelentősége az iskolán belüli MEVISZ-, cserkész- vagy KIEmunkának. Békéscsabán az évek során kialakult helyzet következtében egyelőre
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a Keresztyén Ifjúsági Egyesület működik a városban, leginkább az evangélikus
gyülekezethez kapcsolódóan, és bár diszkréten, de az iskola falain belül is. A KIE
alaplátásának megfelelően (test, lélek, szellem azonos fontossága, fejlesztésükre
jézusi alapon azonos hangsúly essék) több munkaágat működtet, nyelvi órákat
szervez, Irodalmi Kávéházi Esteket tart, a gyerekeknek a cserkészethez hasonló
Jungschar-Nyomkereső programot kínálja, a tizenéveseknek a Ten Sing rnozgalomba való belépést biztosítja, de különböző kikapcsolódási, sportolási lehetőséget is, a kerékpározástóI a síelésen és Futónapon át a kajakozásig. Természetesen
a bibliaórák is nyitottak mindenki számára.
Mivel az elmúlt két évben az iskola adott otthont a KIE összes tevékenységének, ezért mondhatni, hogy szinte a diákok szájában élte az életét. Így néhányan
beszivárogtak a különböző
foglalkozásokra, rendezvényekre, ahol a jó hangulat
mellett találkozhattak az elmaradhatatlan keresztyén jelleggel is.
Fontosnak tartjuk, hogy napjaink zűrzavaros világában, ahol és amikor a
fiatalok ezerszámra töltik szabadidejüket céltalanul, veszélyeztetettségben, diákjaink védettségben, értékesen, a keresztyéni életvitelnek megfelelően tölthessék
el azt.
Erre kínál lehetőséget a Keresztyén Ifjúsági Egyesület és erre tág keblű, szívélyes befogadó a gimnázium.
Bakay Péter

Otthonunk, a Luther Otthon
Volt egyszer valaha egy nagyszerű Otthon az Üllői úton. Akik lakói voltak,
ma is eleven emlékként emlegetik. Ez is, mint sok más intézményünk az elmúlt
évtizedekben, "Csipkerózsika-álmát" aludta. A vágy azonban ébren volt arra,
hogy a lehető pillanatban újraindulhasson a sok evangélikus főiskolás és egyetemista számára létszükséget jelentő kollégiurn. Mások voltak az elképzelések, s
mások a lehetőségek. 1995 nyarán azonban felszabadult egy, a célnak megfelelő
épület, s egyházunk felelősei nem késlekedtek megteremteni a feltételeket. Múlt
év szeptemberében a Vizafogó utcában megnyílt a Luther Otthon. (Korábban
munkásőr-Iaktanya volt, majd a Budapesti Evangélikus Gimnázium fiúkollégiumaként üzemelt. Mivel az épület felét sem töltötték meg a fiúk, a gimnázium számára jobb, az iskolához sokkal közelebbi evangélikus kollégiumban kaptak elhelyezést a tanulók.)
Végtelen izgalommal, s a hátunkon láthatatlan T-betűvel (tanuló) léptük át
először a küszöböt, hogy újraformáljuk azt, ami már csak emlékekben él, s hogy
több legyen ez, mint nosztalgiavállalkozás: Otthont varázsoljunk - dolgozókotthonlelkész-igazgató-egyetemi
lelkész-hallgatók - egy csúriyácska betonépületből. A hideg-rideg, beton kockaház hamarosan megtelt élettel. 80 főiskolás
és egyetemista fiatal (túlnyomó részük evangélikus, de az ökumenikus nyitottság
jegyében református és katolikus is) költözött be. Innen indultak - mint egy
repülőgép-anyahajóról - nap mint nap tanulmányaikra. Az összetétel igen sZÍnes: szinte a teljes budapesti felsőoktatási keresztmetszet.
Otthonnak nevezzük, hiszen reménységünk szerint több ez, mint kollégiurn.
Vidéken élő fiataljaink számára jó néhány évre ez az élettér, ahova nem csak
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aludni jönnek, hanem egy kicsit hazajönnek. Az őszi időszak végére valóban ezt
tapasztaltuk: a hétvégére elutazó hallgatók vasárnap este hazajöttek a Luther Otthonba.
Kísérleti év volt a mögöttünk levő tanév. Kísérleteztünk: mi teszi még inkább
otthonossá az intézményt. Először is az, hogy az itt lakók lassan gyülekezetté formálódnak. A heti kétszeri áhítat, a bibliaórák, a lelki beszélgetések ezt segítették.
Közösségformáló volt a sokféle program: klubalkalmak (zene, film, tánc, játék),
sportolás (labdarúgás, kosárlabda), együttes alkalmak az Egyetemi Gyülekezettel, vendégelőadók, s a régi Luther Otthonos ok látogatása, a csírájában már éledező énekkar, a közös, házon kívüli rendezvények és az évzáró istentisztelet.
Izgalommal várjuk az új tanév régi és új lakóit, a "felfrissülő" csapatot is.
Újabb ötletek sorakoznak az Otthon életének gazdagítására, s az épület lakályosítására.
Az új jelentkezések még inkább megerősítettek abban, milyen nagy szükség
van egyházunknak erre a nevelő, otthont adó szolgálatára. Reménységünk szerint
ez a hajlék ebben az évben is hely lesz arra, hogy egymás hite, tudása, embersége
által gazdagodjunk.
Ifj. Hafenscher Károly
otthonvezető lelkész

A Szélrózsa-tábor

harangja
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TANÚSÁGTÉTEL
GYERMEKEK
ÉS FIATAWK KÖZÖTT

Ú t a "Szélrózsáig , ,
1996. július 23-án már kora reggel többen megérkeztek Váraijára. Igaz, a találkozó csak másnap, 24-én délután kezdődött. Többen segíteni jöttek, mások az
előzetes tájékoztató leírásán felbuzdulva, érkeztek korábban, hogy jó helyük lehessen és egy nappal többet lehessenek barátaikkal. Csoportok érkeztek együtt
személygépkocsival, majd 24-én délután begördült a Dombóvár felől érkező bővített vonat. A falu megálló helyén több mint 400 fiatal ugrott le a már rég begazosodott peronra. A táborig vezető hosszú úton egyre többen találtak ismerősöket Fótról, Gyenesről, Szárszóról, Mustármag-, MEVISZ-, KIE-táborokból és más ifjúsági rendezvényekről. Kedvesen újságoita egy fiatal: "Olyan jó, hogy itt most
együtt lehetek azokkal, akikkel évek óta mindig máshol találkoztarn!".
Váralján, a Bonyhád melletti kis faluban a magyar evangélikus fiatalok egy
gyülekezetet alkottak négy napig. Lehetőség nyílt látni, hogy mennyi helyen folyik
az országban ifjúsági munka és mennyiféle lehetőség van az Ige hirdetésére és az
együtt töltött idő tartalmas eltöltésére.
Talán nehéz lenne összegezni, hogy hosszú évek óta milyen ifjúsági munka
folyik egyházunkban. Elöljáróban annyit le kell szögezni, hogy az alap a gyülekezeti alkalmak, ifjúsági órák, istentiszteletek. Azok a táborok, amelyeket az egyház központilag szervez Balatonszárszón, Gyenesdiáson, Piliscsabán, egyheti elcsendesedésre, feltöltődésre adnak lehetőséget. A KIE-szervezésben most már hatodik alkalommal megtartott ifjúsági munkatársképző táborok után. A teológusok számára másodszor szervezünk a közeljövőben tanfolyamot. Itt elsődleges
cél: a már megszerzett elméleti tudásukat az ifjúsági munkában minél több használható és nélkülözhetetlen gyakorlati ismerettel bővíteni. A KIE szervezésében
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évről évre lehetőség van keresztyén szabadidős táborozásra, ahol az igehirdetések,
előadások mellett szabadidejükben a fiatalok jól szervezett programokon vehetnek részt. Többek között a sport-, vándor- és lovastábort szeretném megemlíteni.
A KIE több képzési programjának célja, hogya fiatalok saját ifjúsági közösségeikben ismeretükkel, tapasztalatukkal még színesebbé tegyék alkalmaikat. Ebben próbál segíteni az újságíró- és sportvezetői képzés. E sorba lehet besorolni a
MEYISZ által szervezett gitártáborokat, amelyek már több gyülekezetnek adtak
képzett énekkísérőt. Zenei szakcsoportjuk gondoskodik az ifjúsági közösségekben oly jól ismert Új ének sorozat kiadásáról. A MEYISZ szinte legkiemelkedőbb
munkaága a Bárka munka, ahol sérültekkel, hátrányos helyzetűekkel foglalkoznak "egészséges" fiatalok. A teljesség igénye nélkül még megemlítendő a külügyi
munka, amely főként az erdélyiek segítését tűzte ki célul, de emellett Európában
több programra segítik akiutazást.
Mára szinte minden egyházmegyében tartanak évente legalább egy ifjúsági
csendesnapot és egy megyei csendeshetet. Több helyen már megyei szinten is szerveznek kántorképzőt és zenei tábort.
Az országszerte egyre szaporodó ifjúsági alkalmak, vezetők és a fiatalok számára is Yáralja találkozóhely volt, egy olyan alkalom, ahol megoszthatták tapasztalataikat, megismerhették egymás szolgálatát.
Reménységem, hogy továbbra is szüleink és nagyszüleink áldozatos munkája
és imádsága kíséri és segíti szolgálatunkat.
Marton Tamás

Szélrózsa -

1996 -

Váralja

Valóban a szélrózsa minden irányából érkeztek fiatalok. Nemcsak az ország
minden részéből, de határainkon túlról is: Szlovákiábál, Erdélyből, Finnországból ... Érkeztek egyenként, kis csoportokban, nagy csapatokban; érkeztek vidáman, egy kicsit bizonytalankodva: mire is jöttek, mi is vár rájuk. Ez a bizonytalanság érthető, hiszen joggal mondhatták, ilyen még nem volt (s ha volt is, már
csak a nagyszülők emlékeznek rá - homályosan).
Vára/ja - kicsiny kozség Tolna megye déli csücskében. Maroknyi lutheránus
gyülekezet, s mégis ez a falu a magyar evangélikusság szive-kozepe lett néhány
napra július végén. Ha az "átmenő forgalmat " és a segítőket hozzászámoljuk, akkor jóval több, mint BOOfiatalkerestefel Vára/ja határában az Országos Evangélikus Ifjúsági Találkozó szlnhelyét. Kereste - húzom alá a kifejezést, ami kulcsszá
volt a négy nap alatt. Kit kerestek - hangzott újra meg újra a passiótörténetbeli
kérdés. S a válaszkeresés a legkülönbözőbb formákban meghozta a várt, de mégsem sablonos választ: Jézust keressük! Örá van szűksége azoknak afiataloknak,
akik járható utat, valódi boldogságot, maradandó örömöt keresnek. Erről szált
a nyitóünnepség Sze b i kIm re püspök áhítatával és And o r kaR u d v If
professzor formális köszöntésénél sokkal többet jelentő, áldást hozó levele. Erről
tanúskodott Sza b ó néM á tra iMa r i ann nagyszerű bibliatanulmánysorozata. Erről énekeltek különböző csoportok akár a konnyűzenei, akár a komolyzenei formációkhoz tartoztak: Erről vallottak az előadások, s a fórum-, il73

letve műhelybeszélgetések. S talán indirekt módon erről szált minden személyes
beszélgetés sátorokban, séta kozben, vagy az esti .ieaházakban": A Jézus-keresés
útján kaptunk erősítést a szabadtéri záró istentiszteleten G ánc s P éte r igehirdetésében és a csodálatos közösségbe emelő úrvacsorában. A programokat felsorolni még listaszerűen is lehetetlen, hiszen annyi minden történt az áhitat-,
beszélgetés, zene- éssportprogramokban. Sokszor hat helyen futott a párhuzamos program ok sora. Emellett pedig "állandó kiállitás'í-ként, kulon sátorban
működött a lehetőségek piaca, ahol tapasztalatcsere, ötlet-adásvétel, csoportok és
munkaágak bemutatkozása zajlott. Jó szervezésben, kegyes időjárásban, nagyszerű, igazi testvéri hangulatban. Hogy mindez lehetséges volt, elsősorban
Ó'c sai Zol t á n és Mar ton
Tam á s kitűnő csapatainak köszönhető.
Fáradhatatlanul végezték egy éven át az előkészítő munkát, s szinte alvás nélkül
a négy nap minden pillanatának irányítását, biztosítását. Köszönet érte! (Köszönetjár még sokaknak, de a Naptár végéig kellene sorolnom a sok segítő, szaigálattevő, védnök, közreműködő nevét, Váralja Önkormányzata vezetőit stb.)
Elsősorban azonban Istennek jár a hála. Néhány éve még el sem mertük
volna képzelni, hogy az egész ország evangélikus fiatalságát meghív hatjuk egy
közös találkozóra. Az álom - hiszem, Isten szeretetének ajándékaként - megvalósult. A jól sikerült, áldott találkozóért Neki mondunk köszönetet. S a folytatás
reménységében szeretnénk, ha egy következő ilyen találkozóra sok olyan gyülekezet fiatalja is eljönne, ahol idén még egy kicsit bizonytalanul, kétkedve hallották
a .beharangozást", de a hívást nem hallották meg. Hiszem, Urunk ajövő egyházát építette 1996-ban, Váralján is.
Ifj. Hafenscher
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Károly

Mi történik a Bárka-táborokban?
A legpontosabb válasz az lenne, hogy nem tudom. Tudom ugyan, régi
MEVISZ-tagként, bárkásként, idén Bárka-témafelelősként, hogy vannak áhitatok, csoportbeszélgetések, kézművesprogramok, játékok, színházasdik, kirándulások, tudom, hogy van fürdetés, öltöztetése annak, aki nem tud maga felöltözni,
vannak közös étkezések, csöndes beszélgetések, de mindez nagyon keveset mond
arról, ami egy Bárka-táborban történik, ami a tíz napot együtt töltő 30-40-50 emberben - legyenek akár mozgássérültek a segítettek, akár állami gondozott gyerekek, akár értelmi fogyatékosok - végbemegy.
Eggyel kevésbé pontos válasz talán, ha kihúzok az egész színes, titokzatos élménygombolyagból néhány szálat, és megpróbálom átnyújtani őket az olvasónak. Talán ha odafigyeléssel, belső csönddel olvassa el kis történetdarabkáimat,
megsejthet valamit a táborok levegőjéből, ahol az ilyen furcsa vallomások, személyes hitnek, küszködő reménységnek, félénk szeretetnek ilyen szokatlan, ügyetlen
megfogalmazódásai kimondatnak .
Az egyik szálam egy áhítat története. Salamon királyról szól, Évi, egy negyvenegynéhány éves súlyos mozgássérült asszony vállalta el a megtartását, de mivel
a hangképzéssei is problémái vannak, arra kért, hogy írjuk meg előre közösen a
szövegét, és a nagyobbik részt olvassam fel én, hogy neki csak a kulcsmondatokkal kelljen megküzdeni. A textus - amit a tábor gondolati ívéhez igazítva mi választottunk - a Királyok első könyvéből Salamon áldása és imádsága volt. Évi
először is részletesen és költőien elmesélte Salamon életét, gazdagságát, sikereit,
templomának pompáját. Azután Salamon imádságáról beszélt, hitéről és könyörgéséről. Majd ezzel zárta le: "Valóban, az Isten azokat, akik hisznek benne,
minden jóval megsegíti, megjutalmazza, gazdaggá teszi". Úgy éreztem, hogy ez
azért egy kicsit mégiscsak túl szép, valamennyien láthatjuk az ellenpéldákat, és
Évi, aki szintén súlyosan mozgássérült férjével egy szociális otthon lakója, maga
is sokszor sírós, depressziós, mert olyan kilátástalanul kiszolgáltatott az élete,
olyan nagyon kevés az, aminek egy nap alatt örülhet. Visszakérdeztem tehát: "És
ez valóban így van?". Évi azt válaszolta: "Igen, hiszen nézd meg, nekem is van
egy férjem, akit szeretek, aki okos és művelt és gondolkodó, vannak barátaim,
van, amire várj ak". Ez a vallomás lett aztán Évi áhítatának zárómondata.
A másik szálam intézetben nevelkedő fiatal fiúk egy táborából, ennek a tábornak a sokféle élménye közül való. A fiúk, akik ebben a táborban részt vesznek,
többnyire jó pár éve ismernek már minket. 1990 nyarán rendeztük nekik az első
tábort - azoknak, akiket még nyárra sem vitt haza az intézetből se nevelőszülő,
se idősebb testvér, se nagymama, senki, tehát a leggyökérvesztettebb, legproblémásabb gyerekeknek. Hat év alatt persze kinőttek akisgyerekkorból, nagykamasz
és felnőtt fiatalember lett belőlük. Veszprém megyéből valók, nagyobbik részük
roma. Nem sokan vallják magukat hívőnek közülük, mégis, a táborban, amiről
most lesz szó, ők kérték, hogy legyen szó csoportbeszélgetésen Jézusról. Azt a formát választottuk, hogy minden csoportnak egyadatlapot kellett kitöltenie Jézusról: "ha ma élne": hol élne, hogyan, és hogyan állna hozzá egyes problémákhoz?
Ezekből a válaszul adott adatokból és véleményekből:
Név: Ráduly Jézus.
Szül. hely, év, hó, nap: Tótvázsony, 1965. dec. 24.
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Anyja neve: Bogdán Mária.
Származás, család: magyar cigány (romungró) család.
Lakhely: Csatka.
Foglalkozása: bányász.
Anyagi helyzet: Csóró, azaz szegény. Özvegy anyjával éI.
Hogyan utazna? Stoppal, gyalog, biciklin.
Alkoholt néha fogyasztana, de csak mértékkel, dohányozni nem dohányozna, de nem kényszerítene senkit semmire.
A szexualitást "hasznos és élvezetes dolognak tartaná", de "a házasság az
számítson, legyen tekintély".
A pénzt "eltörölné, mannát adna, ,kérjetek és adatik' ".
A prostituáltakat meggyógyítaná.
.
A fajgyűlölőknek "felemlítené a hibáikat", de "nem gyűlölné őket sem".
A keresztényeket "ugyanúgy megkritizálná, mint a pogányokat".
A munkanélkülieket "nem vetné meg, felkarolná őket".
Járna templomba, de nem csak ott prédikálna, hanem mindenütt, ahol emberek vannak és meghallgatják.
Erőszakos halált halna, "mert ennek így kell lenni", "mert az ilyesmit nem
bírják az emberek".
A harmadik szál nem az enyém, nem én éltem át, egy barátom, aki idén volt
először táborban, mesélte el: "A tábor harmadik estéjén történt, áhítat után. Addigra már rengeteg minden történt, fürdettem E.-t, beszélgettem R.-rel, voltunk
kirándulni, ügyetlenkedtem J. öltöztetéséveI. És az áhítat, amit egy mozgássérült

Színielőadás
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a mozgássérült

táborban

fiú tartott, az is olyan megindító volt, nem is tudom, a gyertyák, meg minden.
Csak leültünk hárman, huszonéves férfiak, segítők egy félreeső asztalhoz az ebédlőben, és sírtunk. Nem is mondtunk semmit, idővelorrot fújtunk, rágyújtottunk
egy szál cigarettára, hallgattunk, ott ültünk legalább éjfélig ...
Eddig a szálaim. Most megpróbálkozom még egyszer megválaszolni a kérdést, amit cimülválasztottam r: még pontatlanabbul, elméleti úton.
Egyrészt egy Bárka-tábor, azáltal, hogy radikálisan különböző életfeltételek
közt élő embereket hoz nagyon közel egymáshoz, lehetőséget ad az önmagunkra
tekintésre - egy egészen új perspektívából. Másféle ritmus határozza meg egy
mozgássérült ember életét, más az értéke egy-egy holminak, mozdulatnak az ő világában. Furcsa érzés átélni, hogy valakinek az egyetlen, szeretete, köszönete kifejezésére alkalmas mozdulata a fejének oldalra hajtása - és ezt megkapod tőle,
az egyetlen mozdulatot, amit saját akaratából meg tud tenni. Másként tekint saját
testére, aki nem tudja úgy használni, mint mi legtöbben. Megint másként tekint
saját összevagdosott, sok verekedést megélt, talán tetovált testére egy állami gondozott gyerek. Más perspektíváj a a reménységeknek, küzdelmeknek egy tolókocsiból, más, ha a .Jiáttered" csak a városi maffia éppen szabadlábon lévő tagjaiból áll. Amikor ezekbe a másféle perspektívákba egy-egy gondolatnyi időre belehelyezkedünk, megláthatunk valami újat önmagunkról. Az erőnket olyasminek,
amivel másoknak kell szolgálnunk, a lépteink könnyedségét örömnek, de nem
büszkeségnek. Azt, hogy család, otthon, barátok és ismerősök sűrű hálója védett
és véd minket, nem tekintjük többé természetesnek, örökre kérdezni fogjuk magunktól, milyenné alakultunk volna nélkülük.
Másrészt egy Bárka-tábor, ahová egyaránt érkeznek egyházunkban otthonosan mozgó, elkötelezett evangélikusok és olyan emberek, akik a Miatyánkot sem
tanuIhatták meg eddig sehol, sajátos missziói munkát is végez. Ennek a missziónak összefoglalása, szlogenje talán az lehetne: "Így lehet keresztényként élni, gondolkodni, a világban mozogni. Ilyen a keresztény élet. Akarod tudni, mi mindennek a gyökre? Kérdezz!" A Bárka-táborokban olyan légkört igyekszünk kialakítani, amelyben a legtudatlanabb vagy legóvatosabb kérdést is fel lehet tenni. Meglepő módon ez nem csak a messziről, egyházon kívüli vilagból érkezett embereknek felszabadító. Tavaly egyik táborunkban meghirdettünk egy szabadon választható beszélgetést "Mi a megtérés?" címmel. A beszélgetés roppant izgalmasra sikerült, de nem igazán az újoncok érdeklődtek: a résztvevők nagy többsége felnőtt,
elkötelezett, gyülekezetében aktív evangélikus volt, akik azt mondták, ezer éve
szeretnének már erről gondolatokat cserélni valakivel, de valahogy sohasem jött
össze.
Harmadrészt a Bárka táborai nem magányos paradicsomi szigetkék, ahol a
mozgássérültek esélyegyenlősége, az előítéletek eltűnése, vagy az egészen különböző élettapasztalatokkal rendelkező emberek megnyílása hitük cseréjére, újraértésére tíz napra és egy táborhelynyi területre kívánna szólni. Évről évre többen
találnak rá majdani - gyógypedagógusi, szociális munkási, lelkészi hivatásukra
a táborokban. Még többen hazamennek, folytatják eddigi útjukat, de nem felejtik el mérnökként vagy ácsként sem, hogy milyen széles ajtó kell egy tolókocsihoz.
Sokadszor éljük át, hogy gyülekezeteknek nyílik rá a szemük egyembercsoportra,
amely eddig is velük élt, de nem vettek tudomást róla. A segítettjeink felfeltűnnek már az egyház sokféle nem speciálisan nekik szervezett alkalmán, a
gyülekezet pedig elérhetővé teszi a templomot a tolókocsisoknak, hozzászokik,
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hogy vannak cigány evangélikusok is, tanul, gazdagodik. Az álmunk egy Evangélikus Egyház, amely példát mutat a világnak abban, hogyan kell a legkisebb, le~elesettebb résztvevőnek, a legbizonytalanabbul érkezőnek is otthonává lenni. Es
álmunk egy olyan Magyarország is, amely követi ezt a példát.
Andorka

Eszter

Az Ifjúsági Bizottságon
és az Ifjúsági Osztályon belüli
gyermekmunka
Az egyház jövője nagyrészt a gyermek- és ifjúsági munkán is múlik. Az elmúlt négy évben jelentősen kiszélesedett az országos ifjúsági munka területe. Az
Ifjúsági Bizottság tagjai a konfirrnáció utáni korosztályok közötti szolgálatra
éreznek elhivatottságot. A korosztályok közötti különbségek miatt az Ifjúsági Bizottság önálló albizottságot hozott létre. A Gyermek Bizottság a konfirmáció
előtti korosztállyal foglalkozik.
Feladataink:
- A gyermek bibliakörök munkájának segítése és országos szintű összefogása;
- Nyári gyermek- és hittanos táborok szervezése (az idén segédeszközökkel
tudtuk támogatni a tábori programokat), a jövőbeni támogatásokat pályázat útján lehet majd elnyerni;
- Sajtómunka: az Evangélikus Élet gyermekrovatának kibővítése és kb. negyedévenként egy gyermeklap megjelentetése;
- Gyermekénekek összegyűjtése.
Szeretettel kérem a lelkésztestvéreket, hitoktatókat, óvónőket és mindazokat,
akik bármilyen katechetikai munkát végeznek, hogy bizalommal forduljanak
hozzánk.
Ötleteiket, segítségüket szívesen fogadjuk.
Csoszánszky Márta

"Szeresd a gyermeket!"
Nem gyermek napi jelszóként idézem Móra Ferenc versének címét, hanem
úgy, hogy a magam és mások számára mindennapi feladattá tegyem a gyermekekért való, szeretetből fakadó fáradozást. Amikor e sorokat leírom, éppen a gyer-
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mekprostitúcióról szól a rádió - megdöbbentő tények és adatok! Mindez nem
valahol Thailandban történik, hanem nálunk, ahol egyébként évente 80 ezer abortuszt hajtanak végre a kórházakban!
"Szeresd a gyermeket!" - elég-e ma ezt mondani? Talán így kellene átfogalmazni: SZERESD A GYERMEKET JÉZUSHOZ! Ezt szeretnénk tenni mi is, a
gyermekbizottság munkája által. Célunk, hogya legkülönfélébb csatornákon keresztül elérjük a gyermekeket - az evangélikus egyház ber kein belül - és engedelmeskedjünk Jézus szavának: "Engedjétek hozzám akisgyermekeket ... '~
Bizottságunk nem rendelkezik a gyülekezeti gyermekmunkába való beleszólás jogával, csak felkínáljuk azt, amit adni tudunk, és kérjük azt a gyülekezetektől, amit tovább lehet adni másoknak.
Györi Gábor

A "legkedvesebb" percek veletek
Emlékszem Rád, amikor leszálltál Piliscsabán a vonatról és hátizsákkal elindultál
a Bételbe, de a hálózsák fennmaradt a vonaton.
Emlékszem Rád, amikor Bajnócon hazafelé a hegynek fölfele nem akartál jönni,
mert fáradt voltál. Inkább beálltál egy fa árnyéka alá.
Emlékszem Rád, amikor a bábparaván mögött pontosan tudtad, mikor kell mondanod: "UHU", pedig csak óvodás voltál.
Emlékszem Rád, amikor hazatelefonáltunk,
nem voltál távol a szülői háztól.

mert honvágyad volt és még soha

Emlékszem Rád, amikor horrorfilmekről beszéltél, pedig mi a Kis hercegről faggattunk. Hány éves voltál? Tizenegy?
Emlékszem Rád, amikor Szlovákiában pengőért akartál csokoládét vásárolni. Mi
hiába mondtuk, hogy csak koronáért adnak csokit.
Te mire emlékszel vissza? Milyen élményeid vannak a gyülekezeti kirándulásról,
a nyári egyházi táborokról?
Szeretném, ha írnál az élményeidről! Mikor, hol jártál? Hány napos volt a tábor?
Mit tudtál meg az Úr Jézusról? Mi volt a jó? Mi volt a rossz? Fényképet tudsz
küldeni? Te milyen tábort szerveznél?
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