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Terjesztőket keresünk!
Az elmúlt hetekben levélben kértük a lelkészeket és az evangélikus 
oktatási intézmények vezetőit, hogy segítsenek megszervezni la
punk terjesztését a rájuk bízottak között. Köszönjük azoknak, akik 
visszaküldték az MM-megrendelő lapot. Örömmel vennénk, ha má
sok is felvállalnák a magazin terjesztését szűkebb, tágabb környeze
tükben. Hisszük, hogy ez is lehet egyfajta missziói szolgálat. Várjuk 
és előre is köszönjük a jelentkezéseket akár írásban, akár telefonon.
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Végre, visszavonhatatlanul itt a ta 
vasz! H atározottan  m egszaporodtak  a 
jelek. A mohácsi busók a m inap annak 
rendje és m ódja szerint elbúcsúztatták  
a telet. Szem beszom szédom , Dezső úr 
m ár két hete kirakta m uskátlisládáit az 
ablakba, és m egkezdte a talaj előkészí
tését az ültetésre. Öröm  a szem nek a 
friss zöld hajtások látványa, no és per
sze a média sem m arad t le a hajtásban: 
a kereskedelmi tévé két reklám blokk 
között közhírré teszi: „tiszta tavasz”.

M ire ezeket a sorokat olvassák, bizonyára Ö nök is eleget 
te ttek  m ár m árciusi állam polgári kötelezettségüknek: beval
lották jövedelm üket, kitö ltö tték  és elküldték adóívüket, és 
gondoskodtak az 1% jó helyre juttatásáról. N épszerűtlen p a 
pírm unka az efféle, de hiába, meg kell lennie: rend a lelke 
mindennek.

Épp a magam dokum entációjával voltam  elfoglalva, am ikor 
kezem be került a ném et Idea Spektrum m agazin karikatúrája. A 
folyóirat egészséges hum orérzékkel és (ön)iróniával m egáldott 
olvasói ezt a rajzo t választották az 
év karikatúrájának, ta lán  így form ál
va szelíd ítéletet az egyház nem  m in
dig funkcionális szolgálatvégzése fe
lett. Aranyszabály, hogy jó viccet, ka
rikatúrát nem szabad (és nem  is 
kell!) magyarázni, így ez t én sem te 
szem. Beszél az önm agáért. Am úgy 
érzem , hazai viszonyokra terelve a 
szót: ebbe a görbe tükörbe belenéz
hetünk mi is. (A böjt egyébként is az 
önvizsgálat ideje.) Missziói helyzet
ben lévő történelm i egyházként első
ren d ű  „nap irend i p o n tu n k ” kell 
hogy legyen a M áté 28,20 csupa 
mozgást, csupa lendületet adó igéje:
„menjetek”, „tegyetek tanítvánnyá”,
„megkeresztelvén”, „tanítván”, „...hogy 
megtartsák”.

M iért vagyunk missziói helyzet
ben? M ert a világ szédítő gyorsaság
gal változik körülöttünk. M int lét
szám ában  a több iné l szerényebb 
történelm i egyház, lehetőségünk van a m obilitásra. N apjaink 
aktualitása is ébresztőén hat: a kisegyházak, szekták, bejegy
ze tt és be nem  jegyzett vallási közösségek a nyílt tiltakozás 
eszközét is felhasználva sürgetik  önnön  állami elism erésüket, 
és az ezzel já ró  költségvetési tám ogatást. A készülő vallásügyi 
törvény ellen szólnak petíciójukban, kifogásolva a nagy tö r
ténelm i egyházak kiem elt (?) helyzetét. Rend a lelke m inden

nek, az egyházak m űködésének csak
úgy, m int a társadalm i és egyéb civil 
szervezeteké, de hogyan szülessen 
meg a jó  rend , ha m ár a törvényterve
ze t készítésének fázisában m agasra 
csapnak az indulatok?

Nem a jegyzőkönyv-készítés ideje 
van m ost itt .. .  Tavaszi szám unkban 
ennek jegyében m utatunk be egy pél
daértékű kárpátaljai cigánymissziót (7. 
oldal), a várható egyházi változásokról 
beszélgetünk Frenkl Róbert országos 

felügyelővel (5. oldal), és h írt adunk a békési Torony Rádió 
vallási m űsoráról, az Útravalóról (17. oldal). Rend és lélek. Meg
győződésem, hogy a „rend  a lelke m indennek” elvét nem „fe
lülírja”, hanem  tartalom m al tölti meg Jézus misszióba küldő 
parancsa. Azt kívánom, hogy ebben a rendben találja meg ki
ki a maga feladatát tehetségéhez, képességéhez m érten, és a 
Lélek adja meg m indnyájunknak a hit bátorságát a m agunk 
személyes m issziójának végzéséhez!

Kőháti Dorottya

REND A LELKE MINDENNEK...(?)
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„Az egyház missziói megbízatása minden 
időben és minden generáció számára érvé
nyes feladat, mégpedig úgy, hogy nem az 
egyház Urától kapott küldetésünket mérjük a 
mindenkori időhöz, hanem fordítva, minden 
időt ehhez a megbízatáshoz kell mérnünk. ”
(J. Glazik) Fontos, eligazító, mérleg- és terv- 
készítéshez elengedhetetlen mondatnak tar
tom ezt. S amikor most -  a szerkesztői felké
rés szerint -  „egyházunk missziói feladatai
val kapcsolatos látásaimról, terveimről” kell 
szólnom, mindenekelőtt őszinte bűnbánattal kell feltárnom a kedves Ol
vasók, Testvéreim előtt azt a meggyőződésemet, hogy egyházunk mai 
lelki és morális helyzete nem sorscsapásként, fátumszerűen következett 
be. Azt sem hiszem, hogy elintézhető lenne a kérdés a korszellemre, a 
mögöttünk levő évtizedekre, a szekularizációra történő sóhajtó hivatko
zással. Elkövettük azt a bűnt, hogy Isten igéjét, a ránk bízott kincset a 
korhoz és a körülményekhez, az egyház Uránál erősebbnek gondolt ha
talmasságok akaratához mértük, és így alapjaiban vétettük el a dolgot. 
Megcsonkítottuk azt az igét, amelyet atyáink még „az egyház egyetlen 
kincsének” tartottak. Tudom én, hogy sokan igyekeztek hűségesen 
helytállni. De, Testvéreim, nem éppen az a szörnyű, hoyy jó szándékok 
ellenére is átjárt bennünket ez a nyomorúság?! És az Elet igéje helyett 
sokszor lelki póttápszerrel tömjük a ránk bízottakat?! És a teológiai za
var még most sem múlt el, és magától nem is fog! És hallgathatunk-e 
róla, ha „perzselő tűz” kényszerít szólásra? Kyrie eleison!

Annál csodálatosabb, hogy Isten irgalmasan új kapukat nyitott előt
tünk és új lehetőségekkel halmozott el bennünket. Szinte korlátlan, csak 
saját erőtlenségünk által behatárolt távlat nyílt előttünk. Megijeszt vagy 
éppen megrészegít a hatalmas lehetőség. S ez is nagy veszély. Kapko- 
dóvá, a lehetőségeket, alkalmakat számlálatlanul habzsolókká, és ennek 
következtében sekélyessé tehet bennünket. Figyeljünk a lényegre! 
Missziói szolgálatunk fő  kérdése a tartalom, a teológia. Minden más, a 
forma, a keret csak ezután következik. Minden új alkalmat, legyen az 
gyülekezeti, egyházmegyei, kerületi, országos, gyermekeket, ifjakat 
vagy felnőtteket összegyűjtő, eszerint kellene tervezni, mérlegre tenni.

Missziói szolgálatunknak van egy olyan feltétele, amelyről tudunk, 
de amelyről ritkán beszélünk: az eredmény egyedül az Úr kezében van. 
Ahogyan a reformátor atyák mondták: „ahol és amikor Istennek tet
szik”, megzendül a Lélek, hitet teremt, termékennyé teszi a szíveket, és 
hatékonnyá bizonyságtételünket. De ebben ő tette nélkülözhetetlenné a 
„tisztán tanított evangélium és a helyesen kiszolgáltatott szentségek” 
szolgálatát. (Ágostai Hitvallás VII.) Bár a szó igazi értelmében miszté
rium a misszió célba érésének, a hit születésének csodája, de azt azért 
tudhatjuk, hogy a „szél” mindig János 3,16 felől fúj. Ezért nem gondol
hatok kevesebbet, de többet sem missziói szolgálatunkról, mint azt, 
hogy az vitorlabontás. S hogy a hajó meglódulhasson, hogyha zendül a 
szél, ahhoz fent kell lennie a vitorláknak. Nem luxus a jó teológia, ha
nem vitorla. Veni Sancte Spiritus!

„Navigare necesse est” -  mondták a régiek, azaz „hajózni szüksé
ges”. Igazuk volt, és igaz ez Jézus Krisztus egyházára különösen is. Ha
jó van, ez az egyház. Vitorla van, de hogy fenn van-e, ez számomra oly
kor kérdéses még. 0 , bár a Szél is zendülne már!

Ittzés János

A z egyháztörténet legnagyobb misz- 
szionáriusa vall így szolgálatáról. Aki 
egész életét a K risztusról szóló evangé
lium  továbbadására tette föl. Pál a célt 
is m egjelöli: „ ...hogy m indenképpen  
m egm entsek ném elyeke t.” A  m isszió 
feladata ebből fakadóan m inden időben 
ugyanaz: m inél több em ber ism erje 
meg, élje át Isten Jézusban hozzánk haj
ló, m entő szeretetét, em bereszközökön 
keresztül. A  keresztyénség különböző 
hangsúlyokkal, intenzitással jó l-rosszul, lassan kétezer év óta 
fáradozik ezen. M egbízatásunk nem  új keletű. A mai helyze
tünk m egkívánja, hogy nagyobb hangsúlyt kapjon egyházunk, 
gyülekezeteink életében ez a lényegünkhöz tartozó, létünket 
m eghatározó, Jézustól kapott feladat. K üldetésünket akkor tud
ju k  jó l betölteni, ha szoros kapcsolatban vagyunk küldőnkkel, 
és elkötelezettként szinkronban vagyunk (idő, gondolkozás, 
nyelvezet, eszközök) a  m ai kor em berével. Ehhez a hazai és 
külföldi tapasztalatok átadása szükséges a lelkészképzés terü
letén éppúgy, m int a gyülekezeti m unkatársak számára.

Látásom at e m unkaterületen többek közt három  bibliai tör
ténet határozza meg: Sam áriai asszony, Em m ausi tanítványok, 
Etióp kincstárnok. Ez nem  egy régi kor sablonjainak erőlteté
se, hanem  üzenethordozó és irányt adó m inden kor számára. 
Szükségesek bizonyos kiem elt helyek, m issziói központok, jó l 
k iválasztott időpontok. Jó, ha társul szegődünk, együtt m e
gyünk a kérdésekkel, kétségekkel, nehéz helyzetekkel szem be
sülő em berrel. A  m ai m isszionárius útitárs, aki a küldőjétől ka
pott drága kincset felajánlja, m egosztja em bertársával. S ezzel 
tovább segíti ő t a cél felé vezető úton. A tanúskodás, tanítvány- 
nyá tétel technikájának helyhez, alkalom hoz illőnek, szem ély
re, szem élyekre szabottnak kell lenni. Ebben a különböző egy
házkorm ányzati szintek közt is különbségek adódnak, hisz más 
eszközrendszer hatékony és más hangsúly szükséges az egyes 
területeken.

Tervként a hírközlő eszközök képviselőivel való szorosabb 
kapcsolattartást, az adott lehetőségek jobb  kihasználását, széle
sítését tartom  fontosnak. A  hitoktató képzéshez kapcsolódóan 
m issziói m unkások felkészítése, feladatokkal való m egbízása 
szükséges. A gazdasági háttérhez fontos anyagi erőink ésszerű 
átcsoportosítása e területre. Testvérgyülekezeti kapcsolatok 
szorgalm azása és ápolása is építő lehet országhatárokon belül. 
(Lendületes, élő, növekvő -  segítségre szoruló, leépülő kö
zött.) A gyülekezeti, regionális m issziói napokat ütőképesebbé, 
a távollevőket, közöm böseket, keresőket m egszólítóvá kell 
tenni. A tervhez nagy segítség a M issziói B izottság  12 pontos 
stratégiai elgondolása, a M issziói M agazin  színes, életes kiad
ványa, a gyülekezeteknek és rádiós központoknak készült 
hangkazetták. A  gyülekezeti, egyházm egyei újságok, televízi
ós és rádiós szereplések, és m inden olyan m egnyilvánulás 
m unkatársak részéről, am ely a m ai kor em berét megszólítja.

Smidéliusz Zoltán



4 MM-MILLENNIUM MISSZIÓI 2000/2

A millenniumi esztendőben együtt emlékezünk ezeréves államiságunkra és kereszténysé
günkre. De valljuk meg: az államalapítás vonásai sokkal jobban kirajzolódtak, mint az: 
hogyan találkozott népünk az evangéliummal? S egy másik egyoldalúság, ha ezt csak Ist
ván király működéséhez kötjük, pedig anélkül, hogy jelentőségét kisebbítenénk, ennek út
ja  bizony hosszú volt. Induló sorozatunk most erre a hosszú útra szeretne röviden emlé
keztetni: milyen úton és hogyan találkoztak elődeink a kereszténységgel.

„Hunok tanulják a zsoltárokat...”

Bevezetésül egy újabb, sokszor téves 
információt kell eloszlatnunk. Ha a minket 
ért hatásokra gondolunk, általában a nyu
gati missziót szoktuk emlegetni. Igaz, er
ről lesz szó, döntő hatással valóban ez volt 
ránk, de nem szabad megfeledkeznünk a 
keletről indult keresztény térítésekről sem. 
Sőt, ennek is két fázisa, missziói hulláma 
volt. Az egyik a keletről nyugatra tartó 

vándorút alatt hatott elődeinkre. A másik pedig a már „hont-foglalt” 
Kárpát-medencében élő magyar népet érte el.

A hosszú vándorút alatt is találkozott népünk a kereszténységgel? 
Igen, erről határozott nyomaink vannak, s ez a hatás kétségtelenül bi
zánci volt, de lehetett örményországi is, hiszen itt jö tt létre „az első 
államvallás”, s elődeink akkor a Kaukázus táján éltek. Hieronymus 
egyházatyának van egy érdekes mondata: „Hunok tanulják a zsoltá
rokat. ” S egy későbbi, 6. századi krónika leírja, hogy Gordas hun ki
rály megkeresztelkedett, de lázadó Muageri (Magyari?) testvére 
megölte. Egy 8. századi krónika szerint a Krím táján élő népeknek

missziói püspökségeik voltak, így volt püspökük a „hunoknak” és az 
„onoguroknak” is. S egy 9. századi forrás szerint Chersonban Cyrill 
püspök is találkozott az „ugorokkal”, akik vadul viselkedtek, de ő 
imádkozott és „az ugorok megszelídültek, meghallgatván intő sza
vát, elbocsátották őt. ” Vitás, hogy ezt az emléket a Krím, vagy már 
a Duna vidékére kell-e tenni. De nem szóltunk még a különböző né
pekről, akikkel a vándorló magyarok találkoztak, s akik közt bizo
nyára keresztény is akadt.

Talán így magyarázható a bezdédi tarsolylemez, amelynek mintá
ja  közepén egy kereszt áll. Ez a tarsoly valószínűleg Levédiában ké
szült. Hogy egyszerű díszítés vagy hitvallás volt-e, nem tudjuk... De 
jelzés, s lehet, hogy egy misszió emléke is!

Keleti „kalandozások”

A honfoglalás utáni első keresztény emlékeink is keletiek. „A ma
gyarok mindaddig nem szűntek meg pusztítani a birodalmat, míg fő 
vezérük, Bulcsú Konstantinápolyba nem jött, színlelve, hogy a ke
reszténységet felveszi. ” -  olvassuk egy 12. századi krónikában. Te
hát nemcsak nyugati „kalandozásaink” voltak, s az első feljegyzett 
keresztség Konstantinápolyban történt. Gyuláról is tudjuk, hogy 
megkeresztelkedett itt, s magával hozta Hierotheos püspököt, aki 
„sokakat megtérített.” Az első tudatos és gyümölcsöző misszió! Sőt, 
azt is tudjuk, hogy ez a misszió a „nép nyelvén” folyt, tehát görög 
szertartású magyar papjai is voltak. Mások mellett Gyula lánya, Sa
rolt is Konstantinápolyban keresztelkedett meg, ő később Géza feje
delem felesége lett.

A keleti misszió kiterjedtségét mutatja, hogy a veszprémvölgyi 
apácamonostor is görög szertartású volt. Van, aki azt állítja, hogy a 
Halotti beszéd is egy görög szerzetes temetésén hangzott el. S utol
só adatként -  kicsit továbblépve -  hadd tegyük ide a II. lateráni zsi
nat egyik határozatát: „A Tisza mentén lévő görög szertartású ma
gyar egyházakba igazhitű papokat küldjenek, kik azoknak anyanyel
vén végzik az egyházi szolgálatokat, hogy őket a szakadároktól el
vonják.” -  olvassuk 1139-ből, vagyis a nagy nyugat-keleti egyház- 
szakadás után!

Egy görög-keleti pap szerint később ezeket az első missziói nyo
mokat a nyugati missziók „eltörölték”. Az azonban kétségtelen, hogy 
népünk vándordíján, és a honfoglalás után is az evangéliumot elő
ször keleti közvetítéssel, misszióval hallotta meg. S ennek mind a 
mai napig nyomai, sőt hatásai vannak, (folyt, köv.)

Keveházi László
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AZ ÉRTÉKEK A HELYÜKRE KERÜLNEK...
Sápjaink sajtó-(túl)kínálatában szép eredménynek mondható, ha egy lap megéri az ötödik születésnapját. Pláne, 
ha egy olyan egyházi újságról van szó, amelynek nincs előfizetési díja, adományokból tartja fenn magát. Az MM 
félévtizedes évfordulója kapcsán egyházunk médiában járatos országos felügyelőjét, dr. Frenkl Róbertét kértük 
egy kis összefoglaló értékelésre. A beszélgetés másik apropója az a személyi-strukturális váltás, ami ebben az esz
tendőben várható egész egyházunkban és a sajtó munkájában is.

Az örömünkbe egy kis 
üröm is vegyül, mert 
ugyan már öt éve va
gyunk jelen az egyházi 
sa jtóp iacon , m in tha  
még mindig nem len
nénk elismert és jegyzett 
orgánum. Említés szint
jén  sem szerepelünk az 
Evangélikus Naptár- 

Dr. Frenkl Róbert bán, névtárban... Mi 
országos felügyelő' erről a véleménye?

Elfogult vagyok kétszeresen is, mert szív
ügyem a sajtó is és a missziói munka is. Min
denki, aki ebben a munkában van, egészsége
sen érzékeny. Mikor megjelenik egy sajtóosz- 
tályi beszámoló, és nincs benne az MM, akkor 
a készítői jogosan úgy érezhetik, hogy kizárják 
őket, nem vesznek róluk tudomást. De én úgy 
gondolom, hogy éppen ez a nagyszerű ma az 
egyházban, és ez a különbség a diktatúra egy
házához képest: ma nincs korlátja az alkotó 
energiáknak. Egy bizonyos szemléletbe talán 
nem kerül bele egy lap, de ez önmagában még 
nem negatív diszkrimináció. Talán még mindig 
jobb, mintha beleszólna bárki. Elmondhatjuk, 
hogy semmiféle cenzúra nincs ma az egyházi 
sajtóban, sőt, az ember néha a másik oldalt hi
ányolja: a kritika sem szólal meg, kevés a kri
tikai visszajelzés. Nincs szakmai műhelymun
ka, amely őszintén bírálna, tehát nem a rátele
pedés vagy a rosszindulatú beleszólás szándé
kával. Mindennel együtt sokkal több a pozití
vum. Az MM ötéves története jól mutatja egy
házunk erényeit és hibáit. Erénye, hogy aki 
akar valamit csinálni, az csinálhatja. Hibája, 
hogy nem mindig kapják meg az ügyek azt a 
támogatást, amit az értékpreferencia alapján 
meg kéne, hogy kapjanak. Szerényebb ügyek

kapnak nagyobb támogatást, és jobb ügyek ke
vesebbet, de összességében mégiscsak mehet
nek a jobb ügyek! A missziói szolgálat erősö
désében is látom ezt a jó trendet: az egyházunk 
megtalálja az identitását, az értékek a helyükre 
kerülnek. Lehet, hogy az MM kaphatott volna 
több hivatalos segítséget is, de talán így volt 
jobb. Akik írják, abszolút az „ügyre” vannak 
tekintettel. Én azt gondolom, hogy jó lenne, ha 
összehangoltabbá válna a missziói munka, de 
azok dolgoznak itt, akik elkötelezettek ez iránt 
a munka iránt.

Az egészséges és demokratikus sajtósza
badság (vagy sajtóanarchia?) azonban né
ha már szinte teherré védik, amikor is azt 
csinálhatunk, amit csak akarunk. Mi a ví
ziója, konkrétabban: van-e remény arra, 
hogy a 2000. év egy átgondoltabb média- 
struktúrái hozzon az egyházi sajtóban?
Először is szükséges egy országos média- 

igazgatót találnunk, aki ezeket a dolgokat, terü
leteket összefogja. Az Evangélikus Élet, Lelki- 
pásztor, Credo, MM, rádió, tévé, stb., mind 
egy-egy lehetőség, ám élni kellene velük, és 
mindezeket egy átgondolt rendszerben áttekin
teni, menedzselni. Ide tartozik természetesen a 
könyvkiadás is. Nem célszerű meghagyni a je
lenlegi rendszert, amelyben mindenki a másik
tól elszigetelten dolgozik, hanem valóban rend
szer-szerűvé kell tenni az evangélikus egyház 
médiamunkáját. Nagyon bízom abban, hogy 
2001-től megindul egy új struktúra, mely való
di decentralizációt jelent, és nem csak mennyi
ségi, de minőségi is lesz a változás. Az eddigi 
Sajtótanácsot felváltja a Sajtóbizottság. Ez lesz 
felelős mindenért, ami a médiában történik, és 
aminek az előkészítő munkája nélkül nem lehet 
majd döntést hozni. A sajtónak óriási a felelős
sége ebben az átalakulásban!

Véleménye szerint mi lehet a szerepe az 
MM-nek ebben az új struktúrában?
Az MM rendkívül fontos szereppel bír, hi

szen az egész egyháznak a missziót kell szol
gálnia. Az MM egyik prioritásként jelentkező 
feladata, hogy vonzza az embereket az egy
házhoz. Ez ma nem könnyű feladat. A leg
főbb kifogásom az egyházi sajtó ellen nem 
az, ami benne van, hanem ami kimarad belő
le, amit nem vállal fel. Még mindig azzal 
csapjuk be magunkat, hogy az embereket az 
egyházban nem érdeklik a konfliktusok, ezért 
csak pozitív beszámolók hangzanak el. De 
nagykorúnak kell tartani az embereket! Az 
MM-nek is van egy strukturális feladata: hírt 
adni a különböző missziókról. Ez már maga 
megér egy magazint! Ami ezen felül van, az 
már plusz. Ha felvállal például evangelizáci
ós tartalmat. Nekem tetszik az MM-ben az, 
hogy nem „görcsöl”, hanem nagyon is dina
mikus lap.

El tudna képzelni egy havonta megjelenő, 
családi lapot?
Ha van nyitási szándék az ötéves MM ré

széről az iskola, család, gyülekezet felé, ez be
leilleszthető a koncepcióba. Hiányt pótló ma
gazin lehetne az egyház belső életéről. 
Szociáletikai, politikai kérdések is beleférné
nek, mindaz, ami érdekli az embereket. A 
hangsúly ma az evilági életre esik, mert hosz- 
szabb, mint 40-50 évvel ezelőtt. A keresztény 
üzenet az, hogy fontos, hogy hogyan élsz. Eb
ben kell segíteni az embereket! Felelősek va
gyunk azért, hogy a jézusi példát közvetítsük. 
Annyit megígérhetek, hogy bekerül ez a kérdés 
a médiaprogramba, a jövő tudatos egyházi mé
diastratégiájának részeként.

Kőháti Dorottya
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Sárszentló'rinc -  sokan talán azt sem tudják, hogy merre keressék ezt a kis tolnai falut. Pedig érde
mes megtanulni a nevét, mert Sárszentló'rincen mindig történik valami figyelem re és követésre mél
tó. Ebben a községben akadnak olyanok, akik a hit bátorságával az életet, a jövó't munkálják. Össze
állításunkban két ilyen bátor emberrel találkozhatunk.

Csepregi Erzsébet, 
a gyülekezet lelkésze:

„Amikor gyermek voltam, a 
templom még majdnem tele volt. 
Azóta az evangélikus gyülekezet 
elfogyóban van, húsznál több teme
tés van évente. A hatvanas években 
kezdtek beköltözni a cigányok, 
most 2-300 cigány lakója van a fa
lunak, így most már az evangéli- 
kusság a kisebbség, a mintegy 1000 
lakosú községben 200-250 evangé
likussal számolhatunk. Csak egy 
templom, egy lelkész van a faluban, 
így aki egyházi szolgálatot igényel, 
hozzánk fordul. A mi felelőssé
günk, hogy a legkülönbözőbb réte
geket elérjük.

Keressük az utat, hogy miként 
segíthetnénk a falu lakosságát. Na
gyon nagy a munkanélküliség és 
így a reménytelenség. A tsz csődbe 
került, csak a szolgáltatás ad mun
kahelyet. Ezért próbáltunk egy szö
vőműhely létesítésével munkahe
lyet teremteni az asszonyoknak. Ez 
jelenleg egy rehabilitációs műhely 
formájában működve 10-12 asz- 
szonynak biztosít munkalehetősé
get. Az idősek között házi gondozói 
munkát kezdtünk el.

Úgy érezzük, hogy úttörő szol
gálatunk van. Örülünk, ha jelzésér
tékű kezdeményezéseinket külön
böző hivatalos szervek átveszik és

nagyobb erővel, kapacitással viszik 
tovább. De nekünk kell felvállal
nunk azt a bátorságot, hogy meg
kezdjük azt, amiről úgy érezzük, 
hogy szükség van rá ...”

Kocsis István bátor fiatal
ember, aki feladva munka
helyét a paksi atomerőmű
ben, főállású munkatárs

ként, a gyülekezet alkalma
zásában, közegyházi támo
gatással, missziói és szociá

lis szolgálatba áll:
„Szabadult alkoholista vagyok, 

ami azt jelenti, hogy megjártam na
gyon mély poklokat, sötétségeket. 
Ebből az Úristen kegyelméből ki
szabadultam. Korábban dolgoztam 
a református iszákosmentő misszió
ban, ahol diakónusi végzettséget 
szereztem. Szeretném, ha mások is 
megismernék az Ő kegyelmét, 
hogy mit jelent rábízni az életünket, 
mit jelent újat kezdeni az Istennel. 
Falunkban a cigányok és magyarok 
egyaránt reménytelenül és kilátás
talanul élnek. Ezen a helyzeten kell 
nekünk változtatnunk. Egyrészt az
zal, hogy hirdetjük a megbocsátás, 
a szeretet, a kegyelem igéjét. Más
részt, hogy a különböző anyagi ne
hézségeikben segítünk.”

Mindezek megvalósítására 
Kocsis István munkatervet 
dolgozott ki, melynek igei 

mottója a Jézus által idézett 
ézsaiási prófécia: „A nép, 
amely sötétségben lakott, 

nagy világosságot látott, és 
akik a halál földjén és ár
nyékában laktak, azoknak 

világosság támadt.”
Néhány részlet a munkatervből:

1. Missziói munka
Fontos feladatnak tartom, hogy 

minden rászorulóhoz (cigány csalá
dok, munkanélküliek, kallódó ifjak, 
gyermekek, alkoholisták, idősek) 
eljuthasson az evangélium. Ezt sze
mélyes kapcsolatfelvétel, családlá
togatás útján igyekszem megvalósí
tani, ahol az igére alapuló beszélge
tésen túl egyéb problémák felméré
sére, megbeszélésére is sor kerülne. 
A szolgálat fontos része a nem tu
datos keresztyén cigányság beépíté
se az evangélikus gyülekezetbe, 
számukra különböző igei alkalmak 
beindítása és folyamatos meg
tartása.

2. Szociális munka
A leszakadó, hiányos szociali- 

zációjú roma és nem roma réteg

felzárkóztatása családépítő tré
ningen történne, ahol a résztve
vők megszerezhetnék a hivatalos 
ügyek intézéséhez szükséges is
mereteket, megtanulhatják kér
vények, pályázatok benyújtásá
nak módját, előadásokat hallgat
hatnak a háztartásvezetés, gyer
mekellátás, -nevelés témakör
ében, elsajátíthatják a szövés, 
varrás, főzés alapjait, tanácsot 
kaphatnak szakemberektől a ház
táji gazdaság beindításnak, mű
ködtetésének kérdésében.

Ahhoz, hogy a szolgálatot 
hosszú távon működtetni lehes
sen, szükséges, hogy minél előbb 
olyan gazdálkodási módokat dol
gozzunk ki, amelyből részben fe
dezni tudjuk a szolgálat költsége
it. Ez természetesen a faluban élő 
munkanélküliek foglalkoztatásá
ban is segítene.

Természetesen ezeket a felada
tokat az evangélikus egyházköz
ség a polgármesteri hivatallal és 
helyi civil szervezetekkel karölte 
végezné.

Ami Sárszentlőrincen történik, 
modellértékű kezdeményezés. 
Hordozzuk imádságban mindazo
kat, akik felvállalták ezt a nehéz 
szolgálatot! Legyen ez bátorító 
példa mások számára is.

G.P.

Csepregi Erzsébet lelkésznő a gyülekezet szolgáló gyermekcsapatával Kocsis István feleségével és a bibliaóra néhány tagjával
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„ÉBREDÉS” -  Isten sokak által ma is áhított ajándéka, csodája. Az idősebb nemzedék nosztalgiával gondol 
vissza a régi, szép idők nagy ébredési hullámaira. De úgy tűnik, hogy manapság a „Szél” mindig másfelé, tő
lünk távol ébreszt, mozdít, teremt új életet. Biztos, hogy így van? Az alábbi élménybeszámolóból kitűnik, hogy 
alig kell átlépni a magyar-ukrán határt és Isten mai meglepetéseivel találkozhatunk.

Az elmúlt év végén a kárpátal
jai református egyház meghívásá
ra Kárpátalján, Nagydobrony-ban 
jártunk. A meghívás apropója a 
Közel-kelet európai Cigányokat 
Lelkigondozó Közösség konferen
ciája volt. Erdélyből, a volt Jugo
szlávia területéről és az anyaor
szágból mintegy harmincán gyüle
keztünk össze különböző feleke
zetű lelkészek, missziói munkások 
és tanárok, hogy beszélgessünk a 
cigányok között folyó ébresztő és 
lelkigondozó munkáról.

„Most van a cigányok ideje” -  
hallottuk a bevezetőben Horkai 
László kárpátaljai református püs
pöktől, aki 12 éve dolgozik cigá
nyok között. „Minden nép lehető
séget kap a megtérésre, míg végül 
Krisztus visszajövetele előtt a zsi
dó nép egységesen ismeri majd fel, 
hogy Jézus a Messiás. Most a ci
gányok előtt nyílt meg a menny aj
taja” -  mondta a püspök -  „hogy 
minél többen meghallják Jézus hí
vó szavát és a Benne való hitben 
örök életük legyen. ”

Ez a rövid hétvége olyan volt 
számomra, mintha az álmok föld
jén járnék. Sokszor hallottam már 
a háború utáni evangélizáció ál
dott idejéről, értesültem könyvek
ből, folyóiratokból arról, hogy a 
világ különböző pontjain mindig 
vannak nagy lelki ébredések, de

Kárpátalján éreztem először azt, 
hogy most éppen ott vagyok, ahol 
az ébredés történik, ahol az Isten 
Lelke emberszíveket nyit meg 
Krisztus megismerésére, s ez szá
momra páratlan élmény volt.

Hogyan is kezdődött az ébre
dés? 12 éve Horkai László egy ci
gányembert temetett. A temetés 
után egy férfi odament hozzá, s 
megkérdezte, honnan tudja, hogy 
van feltámadás, ő még erről soha 
nem hallott. A Bibliában van meg
írva -  hangzott a válasz. Mi van ott 
még megírva, tanítson minket -  
kérlelte a férfi. A következő héten 
Horkai László elment a cigánytá
borba. (így nevezik arrafelé a fal
vak melletti cigánytelepeket, ahol 
1000-3000 ember él kicsiny, kom

fort nélküli, nyomorúságos házacs
kákban. Van, ahol víz sincs, öltö
zékük szegényes, a cigányság nagy 
része analfabéta. Anyanyelvűk ma
gyar, mintegy 30.000-en élnek ma
gyar cigányok Kárpátalján.)

A hetente ismétlődő összejöve
telekre az egyik házban került sor, 
majd mivel hétről-hétre egyre töb
ben jöttek el, kicsinek bizonyult a 
szoba. Felmerült a templomépítés 
gondolata. Ma már a negyedik 
templom épül Kárpátalján, június
ra tervezik a legújabb felavatását 
Munkácson.

A Kárpátalján szolgáló lelké
szek, missziós testvérek beszámo
lójából igen sok érdekes, tanulsá
gos, szívderítő történet tárult 
elénk. Nagyon sokszor elhangzott,

hogy csak az foglalkozzon cigá
nyokkal, aki szereti őket. Az 
egyetlen fegyver a szeretet -  
mondták. Egy testvér elmesélte, 
milyen mélyen megszégyenült, 
amikor szembesült cigányoktól 
való félelmével, gyűlöletével. Ek
kor így imádkozott: „ Úr Jézus, se
gíts, hogy én is úgy szeressem a ci
gányokat, ahogyan Te!” S az 
imádság nem maradt meghallga- 
tatlan. Most már férjével együtt ér
tük élnek, köztük szolgálnak.

A cigány templomok nincsenek 
egész héten bezárva, legalább há
romszor gyűlnek össze istentiszte
letre, bibliaórára. Az istentisztelet
re az egész család együtt megy. Az 
anyák megszoptatják közben cse
csemőjüket, a nagyobbacskákat 
csendre intik. Templomukat szere
tik, büszkék rá. Istentisztelet után 
azonnal összetakarítanak, hogy 
bármikor jön látogató, mindig tisz
taságot találjon, ne kelljen szé
gyenkezniük.

Énekük hallgatása kivételes él
mény volt. Minden érzés kiül az 
arcukra. Biztatom az Olvasókat: 
keressék a kapcsolatot a kárpátal
jai cigány gyülekezetekkel! A ve
lük való találkozás, Isten munkájáé
nak látása, az élő és éltető hit meg
tapasztalása mindenkinek áldására

Kari Jánosné 
Csepregi Erzsébet
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Juhász Judit, a Magyar Rádió alelnöke

„Levetette magát egy tizenhét éves fiatalem
ber Győr egyik lakótelepének 10. emeleti laká
sából. A fiú rendezett családi körülmények kö
zött élt és tettét semmi nem indokolta. ” -  a hírt 
néhány hete hallottam egyik hétköznap délutá
ni hírblokkunk végén. Bár rögtön szó szerint 
feljegyeztem, később már nem volt időm utá
nanézni: mi és hogyan történt valójában? Miért 
fordulhatott önmaga ellen az ismeretlen ka
masz? S kit akart büntetni még a halálos ugrás
sal? Lett-e a hímek folytatása, kiegészült-e 
olyan részletekkel, amelyek révén esetleg már 
valóban hírértéke lehet egy országos rádióadó
ban? S egyáltalán, odavaló-e? Nem sérti-e a 
műfaj, s a közrádiós műsorszolgáltatás szabá
lyait? S ha e téren rendben volna is -  egyébként 
nincs rendben! - ,  hol maradnak az előírásokba 
nem foglalható erkölcsi aggályok?

A rádiós hírszerkesztők a hírügynökségek 
napi több ezer információjából válogatják, cso
portosítják, szövegezik a csaknem hétórás hír
folyam anyagait -  és sokkal inkább az idő, 
mint az általuk kiváltott hatás következménye
inek szorításában. Tájékoztatás címén krimina
lizálunk? Netán a befogadó a hibás, aki nem 
méri értékén a hallottakat, azaz egy négyperces 
hírblokk húsz másodperces részletében akar 
szociológiai és társadalomlélektani elemzést 
hallani a nagyvárosok tizenéveseinek konflik
tuskezelési technikáiról? Sok-sok -  olykor az 
indulatoktól sem mentes -  műhelyvita egyik ti
pizálható esetét vázoltam most, s egy szándé
kosan „ártatlan”, nem politikai töltésű példával 
próbáltam érzékeltetni a jelenség mögött meg
húzódó problémák összetettségét. Mindenek
előtt természetesen a média vitathatatlan fele

CSALÁD ÉS MÉDIAAvagy: ki lőtte le a nagymamát?
lősségét a társadalmi közgondolkodás és köz
érzület formálásában.

Szórakoztatás -  minden áron?!

„A társadalomnak megvan a joga ahhoz, 
hogy információt kapjon mindarról, amit az 
embereknek akár mint egyéneknek, akár mint 
egyes csoportok tagjainak, hasznos tudniuk. E 
jog helyes gyakorlása azonban megköveteli, 
hogy a közlés tartalmát tekintve mindig igaz és 
-  az igazságosság, valamint a szeretet sérelme 
nélkül -  teljes legyen, (...) szentül tartsa tiszte
letben az erkölcsi törvényeket, s az ember tör
vényes jogait és méltóságát, mind a hírek szer
zésében, mind azok közzétételében. Nem min
den tudás használ ugyanis, „a szeretet viszont 
épít." (1 Kor 8,1) A D. Vatikáni Zsinat Inter 
Mirifica című, a tömegtájékoztatási eszközök
ről szóló dekrétumából idéztem.

Tiszta és világos mondatok, egyértelmű ka
tegóriák egy olyan világban, amelyben a töme
gek számára szinte mindenféle érték viszonyla
gossá vált. Kérdés: hogyan érvényesíthetők 
legalább valamelyest egy olyan korban, amikor 
erkölcsi fogalmak helyett a legtöbb ember szá
mára csak a dolgok és a tárgyak maradtak be
látható közelségben? Amikor az ember csak 
fogyasztóvá silányodva értékes a médiumok 
tulajdonosai számára, akik éppen ezért a nézők 
és hallgatók szolgálata helyett pusztán a kiszol
gálásukra törekszenek, de nem a világban való 
biztos tájékozódásuk, nem szellemi épülésük, 
pusztán a saját reklámbevételeik növelésének 
igézetében. Világjelenség ez, mégsem vigasz
taló. Sőt!

Igen nagy árat fizetünk valamennyien a ha
zai duális médiarendszer előkészítetlen megte
remtéséért. Az országra rászabadított kereske
delmi csatornák műsorkínálatára védtelenül re
agál nemcsak a gyermek és az ifjúkorú néző, 
de a felnőtt lakosság is. „Eredményes” műkö
désükkel hozzájárulnak a családok hagyomá
nyos értékeinek felmorzsolásához is. Ezen 
nincs mit tagadni. A mindenáron való szóra
koztatás kényszere mögött egyre elmosódottab- 
bá válik a valós élet, fényüket veszítik azok az 
erények és eszmények, amelyekre pedig olyan 
nagy szükségünk volna. A gyors érvényesülés, 
a szériában gyártott sikerember nimbusza, az 
„egyszer élünk” filozófiája az embert nemcsak 
önbecsülésétől fosztja meg, de a tájékozódó

képességétől is, hiszen aki önmagának akar 
mércéje lenni, azzal csakis ez történhet. S ak
kor félrevezethető, becsapható. S még kiszol
gáltatottabbá válik a kizárólag üzleti vállalko
zásként működtetett médiumok játékszereként.

Álomvilágra váltott valóság

A médiaerőszak fogalomköre lényegesen 
tágabb, mint amit az akció-, a horror- és a por
nográf fdmek képviselnek. A média akkor is 
erőszakot tesz az emberen, amikor a jó ízlését 
támadja, amikor kultúráját, hagyományait fe
ledve egy álomvilág kulisszáival akarja levál
tani a valóságot. A látszólag ártalmatlan szóra
kozást kínáló szappanoperák (Gazdagok és 
szépek, Luz Maria, Sunset Beach, Chicago 
Hope, Rosalinda, stb.) csak finoman rongálják 
nézőiket, ám olyan viselkedésmintákat, élet
helyzeteket mutatnak be, amelyek mélyen ha
misak. „Ki lőtte le a nagymamát?" -  kérdezte 
egy a tévén és videón nevelődő ötéves kisfiú a 
szüleit (a történetet egy napilapban olvastam 
nemrégiben), hiszen a természetes halál, no és 
az öregedés, a betegség előtte még ismeretlen 
fogalmak. Mire tizennyolc éves lesz, a trend
nek megfelelően legalább húszezer (!) gyilkos
ságot lát majd -  remélhetőleg, csak képernyőn.

Az eltorzult média működésével, s a média 
gondolkodást torzító hatásával, ennek veszé
lyeivel egyre többen foglalkoznak -  szerencsé
re. Ám még a kedvező folyamatok megindulá
sa esetén is hosszú idő kell ahhoz, hogy a tö
megfogyasztásra, s önmaga feladására nevelt 
ember képes legyen felismerni valódi érdekeit, 
s értékválasztásaiban más is motiválja, mint 
amit a bevásárlóközpontokban kínálnak. Addig 
pedig marad példaképül a whyskis rabló, meg- 
siratnivaló rajongás tárgya Diana, utánzásra ér
demes a kiüresedett, pénzkereső automatává 
züllött médiasztár...

Lennie kell egy olyan alternatívának, amit 
nem egyedül a pénz vezényel, hanem az egyén 
és a közösség érdekei és értékei, amit kultúra 
címszó alatt foglalhatunk össze, s amelyet -  hi- 
m a g y a r  r á d i ó  ^ái ellenére is -  

igazul csakis a köz- 
szolgálati médiu
mok képesek szol
gáltatni.

Juhász Judit
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MÉDIAETIKA
„A nyomtatott és elektronikus sajtó munkásai, de a reklám- és 
PR szakemberek is, nap mint nap beleütköznek etikai prob
lémákba. Ahhoz, hogy ezeket képesek legyenek téved- 
hetetlenül felismerni, és hozzáértően kezelni, nem 
nélkülözhetik a világos irányelveket, és mások gyakorlati 
tapasztalatait. A Médiaetika ezekkel foglalkozik. Joggal 
számíthat hát mindazok érdeklődésére, akik művelik és tan
ulják e felelős hivatást, vagy laikusként is felelősséget éreznek 
a közügyek iránt...”

Bagolyvár Könyvkiadó, Budapest, 1999.

KIS BESZÉLGETÉSEK 
-  NAGY MÉDIUMOK

Kovács Ferenc, a norvég könyv 
egyik fordítója,az oslói egyetem 
média tanára, korábban az Evangé
likus Rádiómisszió munkatársa:

A kis beszélgetések, az „apró kommunikáció” nélkülözhe
tetlen! Régebben azt hirdette az elmélet, hogy a nagy médi

umok diktálják a napirendi pontokat, azokat a témákat, amelyek aznap aktuálisak 
kell, hogy legyenek. Ezzel szemben a norvég médiaprofesszor könyve éppen az el
lenkezőjét állítja: az egyszerű emberek közötti kis beszélgetések határozzák meg, 
hogy mi lesz fontos a világban.

Akármilyen robbanásszerű az informatikai és kommunikációs forradalom, 
semmi sem pótolja a személyes találkozást és beszélgetést. A gépek soha sem lesz
nek képesek beszélni helyettünk. Nekünk kell megszólalnunk, nekünk kell kap
csolatot teremtenünk. Egy konkrét példa saját életemből: távoktatási programot 
kezdtünk el, ami azt jelenti, hogy több mint kétezer kilométeres távolságból, Os- 
lóból, képtelefonos kapcsolat segítségével tartok előadásokat dunaújvárosi főisko
lásoknak. Ez talán érdekes technikai bravúr, „csoda”, de rettenetesen hiányzik a 
szemkontaktus, a személyes kapcsolat. A legtökéletesebb technikai eszköz is csak 
pótszer, de ugyanakkor lehet jó  segítőeszköz is, amely előkészíti a személyes ta
lálkozást.

különös tekintettel a közelgő konfirmációkra!
Nézz föl! -  fiataloknak fiatalokról

enyém vagy” -  mit ad és mit vár tőlünk Isten?
✓

Uj ének -  ifjúsági énekek feldolgozása 
Dicséretek és könyörgések -  az Evangélikus 
Énekeskönyv eredeti dallamai 
Reggeli és esti énekek
A kazettákért csak adományokat fogadunk 
el, megrendelhetők az Evangélikus Missziói 
Központ címén (1656 Budapest, Pf. 22).

KAZETTAMISSZIÓS AJÁNLATUNK
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Törzsi háttér
Pápua Új-Guinea m integy ö t Magyar- 

országnyi, hegyes-völgyes, folyókkal 
szabdalt, szigetekkel tarkított területén 
mintegy 700-750 törzs él. Évezredeken 
át a külvilágtól elzártan, a környező tör-

got, s a frigy elsődleges célja a 
m inél nagyobb szám ú utódok  
biztosítása, a törzs szám beli erő
sítése volt.

A jelen helyzet
Jóllehet, a fentieket m ind múlt 

időben írtuk, ha azonban azt gon
doljuk, hogy ma, a 21. század 
első negyedévében m ár biztosan 
megváltoztak ezek a szokások, 
bizony tévedünk. Apró formai vál
tozásoktól eltekintve ugyanúgy  
zajlik a párválasztás, m int évezre
dekkel ezelőtt. M ég a városi lako
sok többsége is visszatér falujába 
e fontos esemény lebonyolításá
ra. Igaz, m anapság nem kagylók
kal és faragott tárgyakkal fizetnek 
a menyasszonyért, hanem m o
dern pénzzel. A disznó, m int köz
kedvelt fizetési eszköz azonban Bonny és (

Indulás a keresztelőre

zsek többségével ellenségeskedésben, 
saját szokásaik, törvényeik szerint zajlott 
életük. Maguk alakították ki a születés
hez, serdüléshez, házassághoz és halál
hoz kapcsolódó hiedelmeiket, rituáléi
kat. A törzsek túlnyomó többségében a 
házasságkötés a következőképpen zaj
lott: a rokonság m ár serdülő korban ki
választotta a m egfelelő jövendőbelit, s 
az esedékes férfivé/nővé avatási cere
mónia után elkezdődtek az előkészüle
tek. A két rokonság hosszas tárgyalások 
alatt megegyezett a menyasszony árá
ról, m ajd napokig, esetleg hetekig tartó 
„s ingsing" (táncos ünneplés) keretében 
m egtörtént az esküvő. A menyasszony a 
kiszabott ár kifizetése után automatiku
san a vőlegény családjának tulajdonába 
került, velük lakott, nekik dolgozott, s a 
gyermekáldás a férj rokonságának szá
m át gyarapította. Ha esetleg a feleség 
m egbukott ezen a vizsgán, m ert az szó
ba sem jöhetett, hogy netán a férj hibá
jábó l nincs gyermek, visszaküldték a ro
konságához, s árát visszakövetelték.

A házasság gyakran a m egbékélés  
eszközeként is szolgált. Két ellenséges, 
harcban álló törzs gyakran úgy ju to tt 
megegyezésre, hogy egy-két fiatal lányt 
átküldték egymáshoz feleségnek, s ez
zel egy időre elásták a csatabárdot.

Valójában nem két ember, hanem két 
rokonság, esetleg törzs kötött házassá-

megmaradt. A fizetség soha nem a fiatal 
pár közös életének indítását könnyíti, ha
nem a rokonság éli fel.

Pápua Ú j-G uineában nap ja inkban  
sem  létezik születési, házassági vagy 
halálozási nyilvántartás, anyakönyvezés 
-  ez egyébként hihetetlenül sok p rob lé 
mához vezet. M indent a törzsön belül 
tartanak számon, így a m egkötött frigy is 
a rokonság jóváhagyásával válik érvé
nyessé, nem  a boldogító „ ig e n ”-ne! és 
az anyakönyvvezető aláírásával.

És a keresztyének?
Az evangélikus gyülekezetek tagjai és 

az egyház alkalmazottai szintén a fent le
írt szokásokat követik. Az egyházi eskü
vő és a gyermekek megkeresztelése tá
volról sem  tartozik a sürgős teendők kö
zé. A fiatal pár, amennyiben a szükséges 
törzsi szertartások lezajlottak, házaspár
nak számít.

Közeli barátaink, Cecília és Bonny 
m ár több m int egy éve törzsi házasság-

NYOLC ESKÜVŐ, TIZ
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iecília esküvője

ben gyermekeik a lábuk körül csetlettek- 
botlottak, néhány menyasszony éppen  
szoptatta a piciket. Az egész a legki
sebb mértékben sem  hasonlított a m i 
ünnepélyes, virágillatos, m eghatott eu
rópai esküvő-elképzelésünkhöz, de ez 
önm agában nem is baj.

Az ünnepségnek ezzel m ég nem lett 
vége. Másnap, vasárnap délelőtt került 
sor az újdonsült házasok gyermekeinek 
megkeresztelésére. A kisdedek, az óvo
dás és kisiskolás keresztelésre várók 
összesen tizenhatan voltak. Köztük volt 
kis keresztlányunk, Cecília és Bonny 
Keoka nevű féléves kislánya is, aki ré
szére barátságuk je léü l a Beáta nevet 
választották.

Epilógus
A hagyományok, évezredeken á t ki

alakult törzsi szokások egy részét termé
szetesen elfogadjuk. Nyilvánvaló, hogy

„Az Atya, Fiú és Szentlélek nevében...”

bán éltek, m ikor elérkezettnek látták az 
időt, hogy Isten áldását is kérjék közös 
életükre.

Beata Keoka és a többiek
Az esküvő napjának kitűzése hihetet

lenül sok egyezkedéssel járt. „M iért ez a 
sok bonyodalom ?" -  kérdeztük csodá l
kozva. „M ert másik hé t házaspárral egy
szerre lesz az esküvőnk" -  válaszolták, s 
nekünk nehéz volt e lképedésünket tit

kolni. Az egész kis m alahangi gyüleke
zetbő l és a környékbeli településekről 
összetoborozta a lelkész az esedékes 
házasulandókat, talán így akarta tompí
tani a dolog zavarba ejtően személyes 
élét. Hát, ha ez volt a szándéka, akkor s i
került is neki, m ert a kijelölt szom bat dél
utánon egész töm eg toporgott az oltár 
előtt: nyolc házasulandó pár, hátuk m ö
gö tt a rokonokkal. A valósággal tüzelő 
hullám lemez templom tető alatt a párok  
sorozatban fogadták az áldást, miköz-

pé ldáu l a rokonságok szövetsége a há
zasság „jog i" biztosítékát szolgálja, s er
re a po lgári nyilvántartás teljes hiányá
ban szükség is van. A menyasszony
pénzről m ár vitatkozhatnánk, hiszen az 
rögtön tulajdon-pozícióba hozza az asz- 
szonyt, s ezzel m eg is van határozva a 
helye, szerepe a házasságban, törzs
ben.

Statisztikák szerint, Pápua Új-Guinea 
lakosságának 96%-a keresztyén. Ezek 
az esküvők és keresztelők -  igaz, kicsit 
m egkésve -, m égis a jó  példák közé so
rolhatók, m ert egyáltalán megtörténtek. 
Sok fiatal pá r ugyanis, jó llehet tem plom 
ba járó emberek, soha nem szánja rá 
magát, hogy Isten áldását kérje, s a 
gyerm ekeket - s  a felnőtteket sem -  ke
resztelik meg. A kérdésre, hogy akkor 
hogyan lehet 96% a keresztyének szá
ma, nem tudok válaszolni.

A törzsi élet szabályai mélyen bele
ivódtak az emberekbe, hétköznapjaik 
természetes részét alkotják. Sajnos, a 
keresztyénségről nem m ondhatjuk el 
ugyanezt. Sokak számára külső dísz, va
sárnapi program, a társasági élet új for
mája, de m ikor az élet nagy eseményei
hez érkeznek, nincs ott az igény, a vágy, 
hogy Isten része legyen annak és m eg
határozó szerepet játsszon benne.

Bálintné Kis Beáta

E N H A T  K E R E S Z T E L Ő
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MENNYIT ÉR A KERESZTSÉG?
Köszönjük, hogy többen is reagáltak az országos evangélizáció 

nyitó igehirdetése által felvetett kérdésekre. Ezekből adunk most ízelítőt.
Levélrészlet Békéscsabáról

Hálás vagyok szüleimnek, hogy meg
kereszteltek, aminek fontosságát a 
hittanórák alkalmával megismertem, 
de igazi jelentőségét csak hitrejutá- 
som után értettem meg... Sok nehéz
ségen mentem át, küzdöttem, hogy Is
tennek tetsző életet éljek, de önerőből 
csak mélyebbre süllyedtem, s lassan 
megértettem és igazat adtam annak 
a kedves éneknek, melynek utolsó so
ra így hangzik: „Mindent Te, semmit 
se én..."

Mihálovics Zoltán, Szigetszentmiklós

Ha a keresztség ex opere operato fej
tené ki hatását, vagyis függetlenül a 
kiszolgáltató lelkész, illetve a keresz
telendő csecsemő igenlő vagy tagadó 
szándékától, akkor tényleg a legtelje
sebb misszió feladat a tömegek „vize
zése" lenne. S ekkor helytálló a rette
gés, hogy a kereszteletlen gyermek 
pogányként elkárhozik, tehát veszély 
esetén akár az anyaméhben megke
resztelendő a magzat... Ugye milyen 
abszurd? Jézus azt mondta: „Ha nem 
lesztek olyanok, mint a kisgyermekek, 
nem mentek be az Isten Országába." 
És nem tette hozzá: „a gyermek-ke- 
resztség után"...

Pivarcsy Ildikó, Budapest

...abból merítünk erőt, ami a golgotái 
kereszten történt, és Jézus Krisztus 
hatalmas váltságművére tekintsünk 
vissza hálásan, és amit velünk egyé
nileg is cselekedett. Ebben benne 
van, hogy megkereszteltek, de ké
sőbb O szólított, hívott, munkálkodott 
bennem, míg bűntudatot ébresztett, 
bűnbocsánatot adott és döntésre se
gített, hogy az O gyermekeként ez 
után nem magamnak, de Neki éljek. 
Hitet is egyedül 0  adott. Soha nem di- 
csekedhetem a nagy hitemmel, egye
dül nagy Megváltómmal!

Gáncs Aladár, Budapest

Csak az ébredés után kap súlyt, jelen
tőséget sok minden számunkra -  így a 
keresztség is. Ébredés nélkül nincs 
élet és ezért formaság, szokás, gépies 
dolog sokak számára például az isten- 
tisztelet, éneklés, ima, bibliaolvasás, 
úrvacsora és ezek sorában a kereszt
ség is... Isten választ vár az igére, 
amit a templomban hallgatunk, a ke- 
resztségre, amelyben gyermekkorban 
részesülünk... A keresztséget és úrva
csorát Jézus hitünk erősítésére rendel
te. Itt arról van szó, hogy személyesen 
tudjam, merjem hinni, hogy bajban, kí
sértésben erős kapaszkodóm legyen: 
meg vagyok keresztelve!

Végül közöljük az igehirdető lelkész, 
Ferenczy Erzsébet reagálását a 
hozzászólásokra:

Megköszönve az igehirdetésemmel 
kapcsolatos hozzászólásokat, melyek
ből a Krisztus ügyéért érzett felelősség 
szólal meg, az alábbiakban szeretnék 
néhány fölvetett kérdésre válaszolni:

Attól tartok, hogy amilyen nagy ve
szedelmet rejt magában az, ha vissza
utasítjuk Isten ajándékát és elveszítjük 
azt, vagyis „megkeresztelt létünkre 
változatlanul Isten nélkül élünk", épp 
olyan veszedelmes lehet, ha megpró
bálunk valamit „hozzátenni" Isten mű
véhez. A keresztségben egyedül Isten 
a cselekvő. Nem köti feltételhez azt, 
amit ajándékoz. A keresztség Istennek 
mindent megelőző szeretetét hirdeti. 
Az üdvösség nem Isten és ember mun
kájának „közös eredménye", nem vala
miféle „együttműködés" következmé
nye, hanem kizárólag Isten műve.

Hadd utaljak L uther N a g y  K á té já ra  
a keresztség, valamint a keresztség és 
a megtérés összefüggésével kapcso
latban:

....akit Isten nevében keresztelnek,
azt nem emberek, hanem maga Isten 
kereszteli: emberi kéz végzi, de való
ságban Isten saját cselekedete az. Eb
ből mindenki maga megállapíthatja, 
hogy sokkal értékesebb cselekedet ez, 
mint amelyet bármely ember vagy 
szent tehet. Hogyan is tehetnénk Isten 
cselekedeténél nagyobb cselekedetet? 
Itt aztán töri magát az ördög, hogy ha
mis látszattal vakítson és Isten csele
kedetétől a mi cselekedetünkhöz térít
sen." (Luther: Nagy Káté 693:11)
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de az öregek szebbek.” -  írta Walt Whitman. Vél
néd, megbolondultam, de magam is osztom ezt a 
véleményt. Nézd csak ezt az idős párt! Együtt 
áldják a napkeltét, de már mélyebben kötődnek 
a lenyugvásához. „Friss záporokkal szivárogj a 
földbe -  hiába fiirösztöd önmagadban, csak más
ban moshatod meg arcodat.” Ezek a záporok mé
lyen felszántották az arcokat és kezeket, de amit 
ért elindultak, az már visszavonhatatlanul az 
övék. Merülj csak el ebben a csendes és bensősé
ges szépségben, a világ csurig van ilyen szépség
gel. Hogyan lehet rátalálni? Nincs rá recept. Ma
gam azon az úton indultam el, amit szeretett idős 
lelkészem javasolt. Keresni kell az angyalokat.
Úgy kell nézni a gyülekezetre, hogy észrevegyük 
benne az angyalokat. Ahogy a gyermek kará
csonykor ott ül a nyitott ablaknál és várja az angyalok érkezését. Mi 
megmosolyogjuk a jelenetet, de ez őket egy cseppet sem zavarja, hi
szen valóban angyalokkal társalognak.

Emlékszem, első ilyen meglesett angyalom egy nyugalmazott ta
nárnő volt. Névtelen szolgálata a gyereklátogatásban teljesedett ki. 
Rengeteget dolgozott, még ennél is többet imádkozott és mérhetetle
nül szeretett. Részese volt annak a hálónak, ami ezt a beteg világot, 
mint erek a testet, át meg átszövik és élettel táplálják. Ha egyszerre

hagynának itt bennünket ezek az angyalok, annak 
beláthatatlan következményei lennének.

Második angyalom már teológiai magaslatok
ba emelt. Először csak néztem azt a kedves mo
solygós bácsit a vasárnapi istentiszteleteken. Már 
nyolcvan felé közeledett, de simán sziát köszönt, 
ha találkoztunk. Egyre többet tudtam meg nehéz 
sorsáról" és égyre többet néztem őszinte derűjét. 
Akkoriban kezdett el foglalkoztatni az úrvacsora, 
talán mert fiatal konfirmandusként szerettem 
volna megérteni a lényegét. Az angyalok nyelve 
nincs korlátok közé szorítva, mint az emberi 
nyelv. Az én angyalom a sok bűnbánattal terhelt 
ábrázatú testvér között cikázott előre, mosolyog
va sietett Krisztusához. Istenem, de sokszor néz
tem végig ezt a jelenetet, míg végre sikerült felfog

nom, hogy ez a bácsi igazán jól megértette az úrvacsorát.
Itt most abbahagyom a mesélést. Ennek két oka van. Azt gondo

lom, hogy bármennyi angyalt gyűjtenék is össze, ez a gyűjtemény so
sem lehetne teljes. Másrészt ezzel arra biztatlak, írd meg az MM- 
nek, hogy a te angyalaid miként ébresztenek téged és a gyülekezete
det. Dr. Podmaniczky Pál gondolataival köszöntelek és egyben ma
gyarázom, hogy miért fogalmaztam meg mindezt az MM hasábjain: 
„... mert ahol ébredés van, ott misszió van. ” Makoviczky Gyula

S t ig m a ta
„Hasítsd szét a fát, és benne leszek,
Emeld fe l a követ, és én ott is ott leszek...”

Varázsigeszerűen tér vissza ez a mondat 
Rupert Wainwright rendező Stigmata című 
filmjében, amelyet február eleje óta vetítenek 
Magyarországon a mozik. A filmet így az ezred
forduló idején minden bizonnyal tömegek fog
ják megnézni, érdekes mondanivalója, felfoko
zott misztikus jellege miatt. A film érdekes, kis
sé savanyúan katolikus egyházellenes hangot üt 
meg és félrevezeti azokat az egyházon kívüli 
embereket, akik még nem hallottak Tamás 
evangéliumáról.

A film egyik főszereplője, Frankié Paige 
(Patrícia Arquette), huszonéves fodrászlány, 
aki teljesen köznapi életet él, ám egyik nap vér
ző sebek jelennek meg a kezén, majd a fején és 
lábán, és sem a pszichiáterek, sem pedig az or
vosok nem találnak magyarázatokat a dologra. 
A Vatikán is értesül a történtekről és egy nyo
mozó pap, név szerint Andrew Kiernan (Gábriel 
Byme) indul az eset felderítésére. A pap, aki a 
tudomány és a hit határán mozogva eddig hamis 
csodákat leplezett le és megfejthetetlen jelensé
gekre kereste a magyarázatot, felismeri, hogy 
Jézus öt sebe jelenik meg egymás után a lányon.

A római katolikus egyházban számos stig- 
matizált embert tartanak számon. Az első Assisi 
Szent Ferenc (1186-1226) volt. De sebeket vi
selt magán a magyar Boldog, veszprémi Ilona is 
(1237). Az utolsó híres stigmatizált pedig Padre 
Pio (1887-1968) volt, akit tavaly avatott szentté 
II. János Pál pápa. Míg azonban ezek a szent
életű, hívő emberek csak egy-két sebet kaptak 
életük folyamán, addig az ateista Frankié testén 
pár nap alatt négy seb lesz.

Wainwright, a rendező filmje kapcsán el
mondta: „Kutatásokat végeztem és rájöttem, 
hogy csak hívő emberek kaptak eddig stigmákat. 
Eljátszottam azzal a gondolattal, hogy mi lenne, 
ha egyszer egy hitetlen ember kapná meg Jézus 
sebeit. A Római Katolikus Egyház léte és hatása 
nagyon mélyen gyökerezik. Egy olyan intézmény 
ez, amely több ideig állt fenn, mint a történelem 
bármely birodalma. Ha tehát egy ilyen intéz
ményről szóló, kényes témát kezdünk ki, akkor 
körültekintően kell eljárnunk, és utána kell ala
posan néznünk a dolgoknak."

Ezt viszont mégsem tették meg az alkotók. A 
lány által arámul idézett és falra vésett Tamás 
evangéliumról ugyanis azt állítják, hogy az egy
ház titokban tartja, és nem engedi a helyes for
dítás megjelentetését, mert abból olyan dolgok 
derülnének ki, amelyek a kétezer éves intéz
ményt veszélyeztetnék. Ez a nem kanonizált 
evangélium viszont már magyarul is megjelent, 
a „Jézus rejtett szavai" című könyvben, így 
mindenki számára hozzáférhető.

Egy valamiben azonban igaza volt a rende
zőnek: „A Stigmata egy misztikus rejtély és re
mélem, hogy nézőimet megmozgatja, lenyűgözi 
és megborzongatja majd."

Ez bejött.
Bolla Zsuzsanna

További információk a filmhez: 
www.padrepio.com  

www.mgm.com/stigmata 
www.uipduna.hu

http://www.padrepio.com
http://www.mgm.com/stigmata
http://www.uipduna.hu
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Marton Tamást, a KIÉ új titkárát kérdezzük:
Hogyan kerültél kapcsolatba a nagy múltú
egyesülettel?
A KIÉ újjáalakulását a munkatársképzés je

lentette, melyet az osztrák KIE-titkár Dieter 
Reitzner segített. Első időkben még Ausztriá
ban voltak a munkatársképzők, később Dieter 
már ragaszkodott ahhoz, hogy Magyarorszá
gon legyenek, s nagyrészt magyar előadókkal, 
így jutott el hozzám Sólyom Anikó, aki kezde
tektől részvett a KIÉ munkájában és megkért, 
hogy készítsek egy rövid elképzelést a kirándu
lásszervezésről, mint tantárgyról. Mikor az 
anyaggal elkészültem, az én programomat fo
gadták el. 1992 óta résztveszek tehát így-úgy a 
KIÉ életében, nagyon hosszú ideig választmá
nyi tag voltam, és más funkciókat is betöltöt
tem. Utána az Evangélikus Egyháznál foglal
koztam az ifjúsági munkával, innen volt ta
pasztalatom, ez idő alatt elvégeztem a művelő
désszervező szakot és ökumenikus vonalon, 
más egyházak ifjúsági munkájával is nagyon jó 
kapcsolatot alakítottam ki. Evek óta keresett 
titkárt a KIÉ, így 1999 őszén egy alkalommal 
teljesen véletlenül megkérdezték tőlem, hogy 
nem jönnék-e ide dolgozni. Egy héten belül 
igent mondtam, így tehát 1999. november 1-e 
óta vagyok KIE-titkár.

Mi a KIE-titkár feladata pontosan?
Legfontosabb feladatom a csoportokkal va

ló kapcsolattartás, a külföldi partnerekkel való 
kapcsolattartás, kisebb részben irodai feladatok 
ellátása, illetve a különböző munkaágak támo
gatása, segítése.

Hogy néz k i a mai KIÉ?
Talán két vonalon érdemes elindulni. Egy

részt vannak a KIE-csoportok Magyarorszá

gon. Ahány csoport, annyiféle, főképpen refor
mátus és evangélikus háttérrel. A különbözősé
geket nagyrészt az adja, hogy mennyire állnak 
közel egy-egy egyházhoz, illetve mennyire 
önállóak. Másik nagy terület a munkaágak: 
sport, a „Vezess!” című ifjúsági munkatársak
nak készülő módszertani lap kiadása, a „Ten 
sing”, azaz „teenager singing”, vagyis fiatalok 
éneklése, olyan kreatív műfaj, ahol a fiatalokat 
a saját zenéjükön keresztül próbáljuk közel se
gíteni a Megváltóhoz...

Milyen aktuális programokat szervez 
a KIÉ?

Újdonság a nyomkereső munka, ami tulaj
donképpen kreatív bibliatanulmányozást kínál 
gyermekeknek, ahol a kreativitás alatt értem a 
mozgást, sportjátékokat, ahogy kicsit cserké- 
szesen élik meg, hiszen nagyon sokat vannak 
szabadban, sátorban vagy faházban. Pillanat
nyilag ez a munkaág felfutóban van. A másik 
újdonság, hogy idén egy gospel-tábort szerve
zünk Kiskőrösön. Emellett vannak sporttábo
rok, természetesen munkatársképző tábor is. 
Ősszel tartunk egy csendes hétvégét és termé
szetesen a csoportok is szerveznek területi 
programokat saját maguknak.

Hány fős valójában a MKIE tagsága 
és milyen a területi megoszlás az országon 
belül?
Érdekes a szóródás, főképpen Kelet-Ma- 

gyarországon vannak KIE-csoportok. Ha 
mindenkit beleveszünk, egy jó  ezer fős tag
ságról beszélhetünk, de ennél sokkal többeket 
elér a KIÉ, hiszen ez egy olyan szolgáló szer
vezet, melynek nagyobb a kisugárzása, mint a 
tagsága.

Milyen a KIÉ kapcsolata a hasonló szerve
zetekkel, mint például a Mevisz, Refisz, 
KÖD, stb? Mi a közös bennetek?
A  közös, azt gondolom, Jézus Krisztus. Ez 

mindenképpen. Jó kapcsolatban vagyunk, 
próbáljuk egymás munkáját segíteni, de a 
kapcsolatunk sajnos nem rendszeres, mert az 
összes keresztyén ifjúsági szervezet azzal 
küzd, hogy nincs elég energiája még saját ma
gára sem, nemhogy arra, hogy még más szer
vezetekkel is szorosan tartsa a kapcsolatot. Ez 
nem jelenti azt, hogy ne lenne minden évben 
valami közös próbálkozás, de széleskörű nagy

együttműködés nem mondható. Tudunk egy
másról, információkat átadunk egymásnak, 
imádkozunk egymás szolgálatáért, programo
kat küldünk stb.

Miből él a KIÉ?

Egyéni adományokból, külföldi támogatás
ból, állami támogatásból és pályázatokból.

Teljesen független szervezetileg,
teológiailag?

Szervezetileg teljesen független a nagyobb 
és kisebb felekezetektől. Teológiailag megál
lunk annál a pontnál, amelyet az 1855-ös világ- 
konferencián mondtak ki: „Egy közösségbe 
gyűjteni azokat a fiatalokat, akik Jézus Krisz
tust Megváltójuknak és Istenüknek tartják a 
Szentírás szerint; az Ő tanítványai akarnak 
lenni hitükben és életükben; és az Ő országát 
terjesztik a fiatalok között. ” Ha ennél a pontnál 
tovább mennénk, akkor azt hiszem, inkább ki
rekesztők lennénk.

Személyes terveid a KIE-ben?
Az az ige, ami engem nem-lelkészként er

re a szolgálatra vezetett és bátorított, így 
hangzik: „ki milyen lelki ajándékot kapott, 
úgy szolgáljatok egymásnak”. Ebben szeret
nék én segítsége lenni másoknak és alkalmat
lan eszköze lenni az Úristennek. Szeretném 
megmutatni a fiataloknak, hogy szükség van 
órájuk és nem kell ahhoz külön tanulni, hogy 
segítsék az evangélium terjedését. Az előrelé
pésnek két formáját látom fontosnak: egyrészt 
minél több helyen létrehozni ifjúsági csopor
tokat, hogy ez később KIÉ csoport marad, 
vagy más egyházi csoport lesz, az az ügy 
szempontjából lényegtelen. Másrészt azoknak 
a munkaágaknak hírét szertevinni és haszná
latát megtanítani, melyekben a KIÉ jelentős 
tapasztalattal rendelkezik. Úgy gondolom, az 
elkövetkező öt évben a KIE-nek ez a két nagy 
küldetése lehet.

Hol lehet elérni Titeket, vannak-e heti
rendszeres alkalmak?
Budapesten minden héten hétfőn este 6-kor 

a Pelikán csoportunk találkozik a KIÉ Szék
házban, a Horánszky u. 26. első emeletén, de 
elérhetők vagyunk telefonon keresztül is: 267- 
0587, vagy e-mailen: kie@kie.hu.

Buday Zsolt

mailto:kie@kie.hu
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TRADÍCIÓ ÉS ÚJ KEZDET
így hangzik bajor testvéregyházunk idei évre meghirdetett böjti gyűjtési akciójának mot
tója. Ahogyan minden esztendőben más és más szolgálati ágat igyekeztek támogatni a 
befolyt adományokkal Kelet-Európábán, most 2000-ben német barátaink figyelme a 
Krisztus ügyén hűségesen munkálkodó asszonyok felé fordul. így felénk is.

A böjti gyűjtést bevezető sajtótájékoztatón 
-  melyre vendégként bennünket hívtak meg -  
bajor testvéregyházunk vezetői külön is kife
jezték örömüket, hogy Magyarországon meg
alakult a Női Misszió Osztálya, lehetőséget te
remtve arra, hogy az asszonyok ^szolgálata 
szervezett formában történhessék. Őszinte ér
deklődéssel hallgatták a beszámolónkat eddigi 
munkálkodásunkról, jövőbeli terveinkről. Az 
idei esztendő böjti adományaival pedig segíte
ni kívánnak, hogy a felismert feladatainkat vé
gezni tudjuk. Ez a támogató szeretet is mutatja, 
hogy a Bajor Evangélikus Egyházban valóban 
testvérre találtunk...

A böjti akciót ismertető brossurán mégis 
egy nálunk már szokatlan kép szerepel. 
Lovaskocsit hajtó asszonyok. Nálunk ritka lát
vány, de a volt Szovjetunió területén, Ukrajná
ban napi valóság. Az ott élők -  testvéreink. 
Nemcsak a Krisztusban való hit köt össze ben
nünket, hanem az is, hogy a bajor egyház velük 
is partnerkapcsolatban áll. Miközben tudjuk, 
hogy német testvéreink az imádságon túl ado
mányaikkal gondolnak ránk a böjti időszakban, 
jó lenne, ha mi is tudnánk egymásért könyö
rögni. Az ukrajnai keresztyénekért, akiknek 
hitéletébe valóban új kezdetet, felfakadást ho
zott a rendszerváltás.

Egy 72 éves asszonyról, Emmáról tudunk, 
aki a semmiből egy száz fős gyülekezetei 
gyűjtött össze. Felnőtt emberek járnak konfir
mációi óráira... Pedig azt hitte, hogy a múlt 
szenvedései tövestől kiirtották a hitet 
szívéből...z Tizenhét éves volt, amikor a 
szovjet csapatok bevonultak hazájába. Átélte 
az azt követő éhínséget. „A szemétdomb egyik

oldalán mi kutattunk az ételmaradékok után, a 
másikon a patkányok.” -  emlékezik vissza. 
Mint németajkúnak, lehetősége lett volna, 
hogy kijusson az országból. Tudjuk: Sztálin jó 
pénzért kiengedte őket, de Emma nem lehetett 
közöttük. Helyette, koholt vád alapján, öt esz
tendőre börtönbe zárták. Amikor kiszabadult, 
se otthona, családja, de még munkája sem 
volt. Anyja, húgával együtt akkor már az 
NSZK-ban élt. Nagy nehezen kitanulta a sza
bás-varrást. Azóta is hálás annak az orosz asz- 
szonynak, aki őt felkarolta. Nehéz évek kö
vetkeztek. Férje, akivel közben megismerke
dett, szintén sok szenvedést tudhatott a háta 
mögött. A németországi hadifogság után, tíz 
esztendő kényszermunkát a saját hazájában! 
Két megkeseredett ember, akiknek véres ve
rejtékkel sikerül nagy nehezen felépíteniük 
kicsiny házukat... Huszonhét esztendő telt el, 
amikor Emma újra találkozhatott édesanyjá
val. „Ez fordulópont volt az életemben." -  
vallja. „Mert anyám megkérdezte: Megfelejt
keztél teljesen Istenről? -  És én azt mondtam: 
igen. Semmit sem akartam Róla hallani. ” A z  
anyjától kapott Bibliát azonban magánál tar
totta és elkezdte olvasni. „A Biblia igéjén ke
resztül Isten megtalált engem, még a Gorba- 
csov-féle peresztrojka előtt. Felidéződtek ben
nem mindazok a történetek, amiket édes
anyám még gyerekkoromban mondott el Jé
zusról. Régi hittanórák jutottak eszembe. S el
kezdtem újra imádkozni... A mai napig ámulok 
azon, hogy ha én igen, de Isten nem felejtke
zett meg rólam. ”

így indult el Emma néni és vele együtt so
kan a szolgálatba, amikor a politikai helyzet

1990 után ezt megengedte. Tanúságtétele és az 
egyházi élet újraindulása hazájában bizonyság- 
tétel Isten megtartó szeretetéről.

Brebovszkyné Pintér Márta

VERS- ÉS PRÓZAÍRÓ 
PÁLYÁZAT

„Vallomások a hitről” 
címmel vers- és prózaíró 

pályázatot hirdet 
a Női Misszió Osztálya.

A másokat gazdagítani tudó 
bizonyságtételeket 

június 15-ig várjuk 
a következő címre:

MEE Női Misszió Osztálya,
1085. Budapest, Üllői út 24.

A 125 éves Nemzetközi Keresz
tyén Lepramisszió és a 25 éves ma
gyarországi lepramunka tiszteleté
re készült el ez év januáijában a 
„Poklosokat tisztítsatok...” című 
kötet Rozgonyiné Asztalos Piroska 
szerkesztésében. E könyvecske 
egyes fejezeteit különböző szakfo
lyóiratok cikkeiből, személyes be
számolókból állította össze a szer
kesztő, ezért stílusában ugyan nem 
egységes, de mondanivalójában lo
gikusan összefüggő, könnyen ért
hető, megrendítő olvasmányt tart
hatunk a kezünkben. Egy leprakór
házi gyakorlattal rendelkező szak
ember -  dr. Erdélyi Dániel -  orvo
si szempontból ismerteti a betegsé
get, de megláthatjuk a lepramisszió

történetének kezdeteit, a tudo
mány, az egyéni önfeláldozás és a 
szervezett munka kialakulását.

Olvashatunk arról, hogy Ma
gyarország volt a vasfüggöny mö
gött az egyetlen, ahol a hivatalos 
fórumok elzárkózása ellenére 25 
évvel ezelőtt dr. Dobos Károly re
formátus lelkipásztor a Leprások 
Világnapjának megünneplésével 
és a fáslikötés megindításával, 
imaközösségek megalakításával 
önzetlenül és minden szervezettől 
függetlenül elkezdte a leprások se
gítését. A most 98. életévében le
vő Dobos Károly kitartó és szívós 
szolgálattal érte el, hogy ma ezer
nél több egyéni adakozó és kb. 
ezer különböző felekezetű gyüle

kezet -  köztük sok evangélikus is! 
-  segít 35 leprakórháznak, hogy a 
leprások gyógyszerhez jussanak, 
sebeikre kötszert kapjanak. Nem 
vitatható, hogy a leprások közötti 
munkát a keresztyén emberekre 
bízta Jézus Krisztus. O a Máté 
10,8 szerint más betegségektől 
megkülönböztetve beszél a poklo- 
sok tisztításáról, és gyógyításuk
ban is példát ad.

A „Poklosokat tisztítsatok...” 
című könyvet a Lepramisszió köz
ponti címén rendelhetik meg: 
1151 Budapest, Alagi tér 13. Ára 
nincs, de adományt szívesen fo
gadnak el érte a leprások javára.

Bencze lmréné
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Kereskedelmi rádióba is szólhat az Ige
Torony Rádió, Békés -  Egy nyugodt hang a Viharsarokban

Az Evangélikus Rádiómisszió Lélektől lé
lekig című műsorát rendszeresen sugárzó rá
dióállomások felsorolásában -  ez olvasható a 
Missziói Magazin hasábjain -  szerencsés 
ábécés rendje miatt az első a Torony Rádió, 
amely a Viharsarok egyik legszegényebb vi
dékén, a megye névadó településén, Békésen 
működik. Békés a legkisebb település Ma
gyarországon, ahol 24 órás helyi rádió van.

Négy-öt évvel ezelőtt, az akkor médiapa
radicsomnak kikiáltott Békés megyében -  ez 
időben még nem lehetett országos kereske
delmi rádiót fogni a térségben -  egyszerre 
több helyi rádió alakult. Részben a megye- 
székhelyen, részben a csupán kosárfonó há
ziiparáról és kiváló gyógyvizéről ismert Bé
késen. A helyi üdülőközpont egyik vezetője 
ismerte fel a helyi rádiózásban rejlő gazdasá
gi lehetőségeket, és egy lelkes amatőr csapa
tot gyűjtve maga köré elindította a 22 ezres 
városka első, egy nyáron át hallgatható rádi
óját. A lelkes amatőr csapat hamarosan önál
lósodott, és egy másik rádiót hozott létre, To
rony Rádió néven. A több éves versengésből 
-  a hallgatókért és a közösen használt frek
venciáért -  végül a pénzügyileg stabilabb 
alapon álló, szervezettebb Torony Rádió ke
rült ki győztesen, azaz 24 órás lett; míg a má
sik rádió megszűnt.

Jómagam már közel négy éve rádiózom 
Békésen, mindkét rádiónál dolgoztam, érte
lemszerűen most a Torony Rádió műsorve
zetője, szerkesztő-riportere vagyok.

Ez egy konzervatív hangvételű, műsorai
ban a keresztény és nemzeti szellemiséget 
megjeleníteni igyekvő kereskedelmi adó. 
Hitvallásunkat jól tükrözi legsikerültebb je l
mondatunk: „Torony Rádió, Békés -  Egy 
nyugodt hang a Viharsarokban. ” Az átlagos
nál sokkal több vallási, kulturális, közéleti, 
ismeretterjesztő, stb. műsorunk van, annak 
ellenére, hogy ilyenek készítésére senki nem 
kötelez minket. Ezekért, valamint gyors, hi
teles és pártatlan tájékoztatásunkért hallgató
ink igen hálásak.

Legkülönlegesebb, szerintem országosan 
egyedülálló vallási műsorunk az Útravaló. 
Ez a cím egy, a hét minden napjának regge
lén jelentkező ökumenikus műsort takar, 
melyet református, baptista, pünkösdi, ad
ventista és természetesen evangélikus fiata
lok készítenek, szinte pontosan egy éve 
már. Ezek a néhány perces áhítatok afféle -  
mindenkor bibliai alapon álló -  bátorítások,

isteni üzenetek, közérthető for
mában „tálalva”. Az elvárt rövid
séget és tömörséget a személyes 
hangvétellel és képies beszéddel 
tudjuk ellensúlyozni. Műsorunk 
nem csupán, sőt nem elsősorban 
-  az egyébként jelentős számú 
békési és a vételkörzetben élő -  
keresztény testvérünkhöz szól, 
hanem a rádióhallgatók ilyen 
szempontból sem homogén tö
megéhez, vagyis az Istent még 
nem ismerőkhöz, esetleg Őt keresőkhöz is. 
Ennek a műsornak a készítése és szerkesz
tése egy valóságos, bár talán újszerű szolgá
lat, am iért a közrem űködő társaim m al 
együtt hálás vagyok. Hiszem, hogy Istennek 
ezernyi lehetősége van az ember megszólí
tására, és ez a műsor, ami a misszió nagy
szerű lehetőségét rejti magában, ilyen esz
köz lehet. Eszköz az örömüzenet továbbadá
sára.

Az Útravalót evangélikus részről gyüle
kezetem, a mezőberényi első kerületi gyüle
kezet ifjúsági csoportjának tagjai készítik. 
Lelkészünk segítségével igeszakaszokat je 
lölünk ki, amikről mindenki otthonában el
mélkedik, majd egy másik foglalkozáson 
megbeszéljük, ki mire jutott. így alakulnak 
ki az egyes műsorok, amikből rögtön hetet 
kell készítenünk, mert egy közösség egy tel
jes hét reggeli áhítataiért felel. Az összeállí
tott adások anyagát ifjúsági csoportunk 
egyik tagja olvassa fel a rádióban.

Ifjúsági csoportunk tagjai -  16-26 éves fi
atalok -  hetente egyszer találkoznak. Közös 
éneklés után rendszerint egy, a valláshoz, 
vallásgyakorláshoz kapcsolódó előadást 
hallgatunk meg lelkészünktől vagy valame
lyik társunktól, aztán az elhangzottakról fo
lyik kötetlen beszélgetés. Az est egy rövid 
áhítattal és imádsággal ér véget.

Régi tervünk válna valóra a Torony Rádi
ónál, ha rendszeresen tudnánk istentisztelete
ket élőben közvetíteni. Ennek technikai és 
személyi feltételei adottak, a felekezetek ve
zetői is támogatják az ötletet. A megvalósítás 
anyagi hátterét biztosítandó, pályáztunk az 
Országos Rádió és Televízió Testületnél.

Bízom benne, hogy rövidesen a pályázat 
sikeréről tudom tájékoztatni az MM olvasóit.

Szegfű Katalin 
rádiós, média szakos főiskolás
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EGYETLEN LEHETŐSÉG
„Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus." (1 Tim 2,5)

Azt mesélik, hogy a brit királynő, Viktória uralkodá
sának idején egy kisfiú megpróbálta meglátogatni a királynőt. A fi
úcska ugyanis néhányszor megfigyelte, hogy a palota főbejáratán 
előkelő, jól öltözött emberek könnyedén áthaladnak, anélkül hogy 
az őrök megállítanák őket. Ezt látva arra az elhatározásra jutott, 
hogy otthon felöltözik szép ünneplő ruhájába, gondosan megfésül- 
ködik, tetőtől talpig rendbe szedi magát, és ezzel ő is elnyeri a pa
lotaőrök tetszését, akik be fogják engedni. így könnyedén bejuthat 
a királynőhöz. Megmosakodott tehát, felvette vasárnapi ruháját, 
gondosan megfésülködött, és reménykedve elindult a palotához. 
Amikor azonban keresztül akart menni a kapun, az őr eléje állt és 
nyersen rákiáltott: Á llj, k isem ber! H o vá  ig y e k s ze l? ” -  „A k irá lyn ő 
h öz a k a ro k ..., igen , m e g lá to g a tn i a  k irá ly n ő t” -  válaszolta a fiú 
megszeppenve. ,A z  lehete tlen! Itt n em  m e g y  b e  sen k i!” -  hangzott 
az elutasítás. A kisfiú elkezdett sírni, hiszen úgy gondolta, hogy ő a 
lehető legjobbat akarta. Éppen ekkor jött a kapuhoz egy fiatalem
ber, észrevette a síró fiút, odament hozzá és megkérdezte: „Miért 
sírsz, f ia c sk á m ?" Zokogva mondta el kívánságát a legény. Ekkor a 
fiatalember kézen fogta őt és bement vele a kapun. A kapuőrség 
vigyázzba vágta magát és tisztelgett. Átvonultak egy nagy udvaron.

A kastély egyik oldalszárnyába jutottak. A fiú oltalmazója kinyitott 
egy ajtót, előretolta védencét és ezt mondta: „ É desan yám , itt h o 
zo k  n ek ed  e g y  k is  leg én y t, a k i n a g y o n  sze re tn e  m e g lá to g a tn i té 
ged!"

Csak a királyi ifjú tudta teljesíteni a kisfiú szíve vágyát, hogy be
juthasson a királyi udvarba. Áz uralkodó fiának segítsége nélkül kí
vül maradt volna.

így van ez még inkább akkor, ha a Magasságos Istenről van szó. 
Egyetlen bűnös sem  járulhat eléje Jézus Krisztus, az Isten Fia nél
kül. 0  a mi közbenjárónk. Meghalt a kereszten, hogy bűnbocsána
tot szerezzen nekünk. Aki elfogadja a kereszten szenvedett Jézust 
Megváltójának, az már mint megigazított ember járulhat az Isten 
elé. Jézus mondja: „Senki s e m  m e h e t a z  A tyá h o z, c sa k is  én á lta 
la m ” (Jn 14, 6b). Aki ismeri a Fiút, csak az ismerheti az Atyát. Aki 
Jézus Krisztus nélkül kíván kapcsojatba kerülni az Atyával, az lehe
tetlenre vállalkozik. Jézus nélkül, Őt kikerülve nem lehet eljutni Is
tenhez. Egyedül Ő tud Hozzá elvezetni minket: téged, engem és 
másokat. Ismered-e Jézus Krisztust? üradnak nevezed-e Őt? Meg
váltód, őriződ, pásztorod szeretne lenni a Király Fia, az Egyetlen
KözbenJáró' G ö lln erP á l

Ez a rajz kétszeresen  is érdekes! Egyrészt azért, m ert az egyházi eszten d őn ek  
azt a szakaszát éljük, böjt idejét, am ikor k ü lön leges figyelem m el é s  hálával for
dulunk J ézu s  Krisztus m egvá ltó  szen v ed ése  felé.
M ásrészt ped ig  azért, m ert ez a rajz -  bár szárm azhatna a szo m széd  városból 
is -  igen  m essziről érkezett hozzánk: Indiából. Ha a legutóbb i M agazinban o l
vastál az ott szo lgá ló  m agyar tanár-házaspárról, Andrásról é s  Angelikáról, akik 
ezt a rajzot is elküldték nekünk, b iztosan m é g  inkább örülsz távoli gyerm ektár
sad  m egrajzolt keresztyén hitének. D e figyeld csak , m it ír?!

„I am alsó a buddhist. Next time I will draw a buddhist picture. ”
Kérlek, írd m eg nekünk (m agadtól, vagy csekély angol tudással 
rendelkező ism erősöd segítségével): ?
-  Mit jelent magyarul a kép cím e, felirata? J
-  Mit tudsz m eg a rajzolójáról? %
-  Mit mond m ég magáról -  é s mi erről a te vélem ényed? ?

Várjuk leveledet és munkádat, gondolkodásodat, 
ígérjük, jutalmazni fogjuk.

Ja, és még valami:

„ELSOBBS
Ez a mottója annak a Missziói Gyermek- 
és Ifjúsági Konferenciának, amelyet ebben 
az esztendőben ötödször rendez meg az 
Evangélikus Missziói Központ.
#  Megint a tanév vége után közvetlenül! -  

június 26 /hétfő/ -  30 /péntek/ között, és
#  Megint: Piliscsabán,

a Béthel Missziói Otthonban!
Ez az otthon bőséges helyet kínál annak a 
gyermekseregnek, akiket érdekel:

#  Mi köze a kresz-tábláknak a keresztyén 
élethez; t

#  Milyen élményekkel tért haza Bálint Anikó 
és Marci 4 év után Pápua-Új-Guineából, 
és szeretne velük tölteni 4 napot;

 KÖTELEZŐ!”
#  Szeretne megismerkedni az Indiában, gyermekek 

között szolgáló Jó Andrással és Jutási Angeliká
val, akik szabadságuk idején meglátogatják a 
konferenciát;

#  Szeretné felfrissíteni, elmélyíteni mennyei Atyjával 
és Megváltójával való személyes kapcsolatát.

Ha sikerült felkeltenünk érdeklődésedet, kérünk, jelent
kezzél a Missziói Központ címén május 31-ig!

Részvételi díj: 4000.- Ft (Indokolt esetben kedvez
ményt is tudunk adni.)

Ha részt vettél már missziói gyermekkonferencián, bi
zonyára felelős lettél barátaidért, akik még nem tudják, 
vagy nem hiszik, amit te. Kérlek, szólíts meg közülük 
egyet, és kínáld fel neki is a konferencia lehetőségét!

Gyöngyi Néni
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KÖNY VAJ ÁNL Ó

Irányelvek az evangélizáló és missziói munka 
időszerű súlypontjaihoz

(az Országos Presbitérium és Közgyűlés által elfogadott szöveg)________

1. Az egyház evangélizáló és missziói munkájáról szóló törvénynek 
megfelelően az evangélizációs és missziói munka szervezetének ki
építése országos, kerületi és egyházmegyei szinten.

2. Összehangolt evangélizációs és missziós munkaterv kialakítása az 
egyházközségekkel, melynek célja a legkülönbözőbb rétegek eléré
se és beépítése a gyülekezetek életébe.

3. Gyülekezeti, egyházmegyei, regionális és országos evangélizációs 
és missziói alkalmak szervezése.

4. A missziólógia integrálása a lelkészképzésbe. Missziói gyakorlat 
bevezetése a tanulmányi idő alatt. A missziói tudat és felelősség 
ébresztése és erősítése az evangélikus oktatási intézményekben.

5. Lelkészek evangélizálása és missziói képzése, továbbképzése.
6. Az egyházi médiaszolgálat missziói felelősségének 

erősítése.
7. Az egyházi gazdálkodás missziói reformja az összes egyházkor

mányzati szinten: anyagi lehetőségeinket 
embermentésre, konkrét missziói szolgálatok támoga
tására koncentráljuk. Ezt a célt kell, hogy szolgálja a missziói pá
lyázat is.

8. Évenkénti missziói ünnep előkészítése és szerves beépítése a gyüle
kezetek életébe. Javasolt időpont a Mennybemenetel és Pünkösd 
ünnepe közötti Exaudi vasárnap, amely egyben a missziói ojfertóri- 
um napja is lenne.

9. A misszió ökumenikus lehetőségeinek kiépítése az Ökumenikus Ta
nács és a Protestáns Missziói Tanulmányi Intézet közreműködésé
vel.

10. A misszió és diakónia szolgálatának tudatos koordinálása különös 
tekintettel a városi misszió kihívásaira, a veszélyeztetett rétegek el
érésére és megsegítésére: szenvedélybetegek, hajléktalanok stb.

11. Leépült egyházközségeink evangélizációs és missziói lehetőségei
nek országos felmérése, megfelelő missziói munkások képzése és 
szolgálatba állítása a szükséges anyagi feltételek központi biztosí
tásával.

12. Erőnkhöz mért részvállalás a világmisszióban nemzetközi együtt
működéssel.

Gáncs Aladár: Élő vízcseppek -  75 meditáció
Megrendelhető az Ev. Missziói Központ címén: 1656 Bp. Pf. 22 

Balikó Zoltán: Isten iskolájában -  170 igehirdetés 
Megrendelhető: Böröcz Jánosné címén: 7625 Pécs,
Aradi vértanuk útja 16.

Új ének -  253 ének kottával
Nem voltam egyedül -  beszélgetések az evangélikus közelmúltból 
Megrendelhető a MEVISZ címén: 1085 Bp. Üllői út 24.

Partnerek a misszióban -  a Magyarországon működő keresz
tyén szervezetek címtára

Megrendelhető: Protestáns Missziói Tanulmányi Intézet,
Tel: 216 2054

Tanítványság és szolgálat

a missziói irányelvek megvalósulásáért 
egyházunkban 
a sárszentlőrinci gyülekezet- és falumentő szolgálatért 
a kárpátaljai ébredésért
valódi értékeket közvetítő médiáért hazánkban 
a KIÉ munkájáért és a Szélrózsa Találkozóért

Bisoph-candidates about their mission stratagies 
Hungarians m et Christianity -  a millenium serie 

by László Keveházi
Evaluation o f the 5 years' m inistry o f the MM 

by generál inspector, Róbert Frenkl 
Starting ministry among gipsies in Sárszentlőrinc 

Renewal m ovem ent among Hungárián speaking gipsies 
in Ukraine

by Erzsébet Csepregi
M edia and family by Judit Juhász, vicepresident 

o f the Hungárián Rádió
Baptism and wedding in Papua New Guinea by Bea Bálint 

W hat is the value o f the baptism ? -  reflections 
Tradition and new start -  women in Eastem  Europe 

by M árta Pintér
Radiomission by a local rádió in Békés

IMÁDKOZZUNK!



Babits Mihály

EUCHARISTIA
Az Úr nem ment el, itt maradt. 
Őbelőle táplálkozunk.
Oh különös, szent, nagy titok! 
Az Istent esszük, mint az ős

törzsek borzongó lagzikon 
ették-itták királyaik 
húsát-vérét, hogy óriás 
halott királyok ereje

Szállna mellükbe, -  de a mi 
királyunk, Krisztus, nem halott! 
A mi királyunk eleven!
A gyenge bárány nem totem.

A Megváltó nem törzsvezér. 
Ereje több, ereje más: 
ő óriásabb óriás! 
ki két karjával általér

minden családot s törzseket. 
Egyik karja az Igazság, 
másik karja a Szeretet...
Mit ér nekünk a Test, a Vér,

ha szellemében szellemünk 
nem részes és úgy vesszük Őt 
magunkhoz, mint ama vadak 
a tetemet vagy totemet?

Áradj belénk hát, óh örök 
igazság és szent szeretet! 
Oldozd meg a bilincseket, 
amikkel törzs és vér leköt,

hogy szellem és ne hús tegyen 
magyarrá, s nőjünk ég felé, 
testvér-népek közt, mint a fák, 
kiket mennyből táplál a Nap.

(Csorbáné Kertész Kinga felvétele 
a bodajki Szélrózsa Találkozó 
záróistentiszteletén készült)


