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AZ ÉLET KENYERE

Az emlékeztetõ Lélek
„A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit
az én nevemben küld az Atya, õ tanít
majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek.” (Jn 14,26)
Egy nyelvet másképpen tanít a
nyelvtanár és másképp az édesanya. A nyelvtanár a diák elméjéhez fordul, az édesanya a gyermek szívébe ülteti bele az
anyanyelv szókincsét, nyelvtani,
szóképzési szabályait. Azért is
lesz anyanyelvünkre vonatkozó
tudásunk mélyebb, leleményesebb, élõbb minden ésszel tanult
és szabályokba rögzített nyelvismeretnél.
A Szentlélek úgy tanít, mint
az édesanyánk. Életünket értelmezi a tanításával s viszont.
Ezért lesz eleven igazságunk,
amit tõle tanulunk. Beteljesül a
prófétai jövendölés, hogy Isten
nem kõtáblákba vési az Újszövet-

ség törvényét, hanem a szívünk
tábláiba.
„Emlékezetetekbe idézi mindazt, amit mondtam nektek.” A Lélek nagyszerû tanító, de nem hoz
új kinyilatkoztatást. Annak teljességét Jézus hirdette meg. A Lélek
emlékezetünkbe idézi, amit Jézus
meghirdetett. Szent Páltól tudjuk, hogy ez kritérium is: „Senki,
aki Isten Lelke által szól, nem
mondja: »Átkozott legyen Jézus.«
De azt sem mondhatja senki: »Jézus az Úr«, csakis a Szentlélek által.” (1Kor 12,3)
Az emlékezés megint kétféle lehet. Némelykor úgy emlékezünk
valamire, hogy minél világosabban kirajzolódik elõttünk, annál
tisztábban érzékeljük a távolságot, amely közénk nyílt, s amelyet
egyre növel köztünk az idõ múlása. Látjuk emlékezetünkben egy
ember arcát, fölcsendül bennünk
a hangja, de az ember, a valaha ki-

mondott szó nem azt jelenti számunkra, amit annak idején.
Az emlékezés másik fajtája viszont eleven közelbe hozza azt,
ami valaha volt. Áthidalja az idõ
szakadékát, és úgy állít elénk régvolt eseményeket, mint amelyek
ma is meghatározzák lépéseinket,
fontosabbak, élõbbek a közelmúlt
találkozásainál, épp most elhangzó, de örökre elröppenõ szavaknál.
Az ilyenfajta emlékezés nem a
körvonalak pontos fölidézésével
bíbelõdik, nem a részletekhez hû,
hanem az egészhez, s annak is a jelentését emeli ki mind világosabban. Ezért nem szegényül az idõk
során, hanem gazdagodik. Így emlékeztet a Lélek Jézusra.
Jelenits István

A szerzõ Betû és Lélek címû kötetébõl. Szent István Társulat, Budapest, 2001.

„Hagyjuk, hogy
elemezzen minket!”
2008 a Biblia éve. Ebbõl az apropóból kérdeztük Bándy Györgyöt,
a pozsonyi Comenius Egyetem
teológiai fakultásának ószövetséges professzorát, számára mit is
jelent a Szentírás.
Teológuskoromban Gábris professzor, aki Pozsonyban az újszövetségi tantárgyakat oktatta,
arra biztatott, hogy ne féljünk a
Bibliánkban egyes szövegrészeket aláhúzni, esetleg az oldal szélére rövid jegyzeteket írni. „Minél több Bibliát »elhasználtok«,
annál jobb” – szokta volt mondani. Én eddig vagy három Bibliát
„firkáltam” össze.
Jómagam is ajánlhatom minden
Biblia-olvasónak ugyanazt, amit
annak idején a professzorom nekem ajánlott, hogy legyen íróeszköz a kezünkben a Biblia olvasása
közben. Az így megjelölt Bibliában az ember sokkal könnyebben
megtalálja azt, amit keres.
Amikor ószövetségi bevezetést
tanítottam, azt sulykoltam a hallgatóknak, hogy a bevezetés tanulása nem helyettesíti a Biblia olvasását, hanem kiegészíti. Nem nézek jó szemmel azokra a teológusokra, akik megtanulják ugyan a
bibliai iratok keletkezési helyére
és idejére vonatkozó elméleteket,
de sok „aranymondást” nem tudnak pontosan idézni.
Lelkészi szolgálatom kezdetén
úgy gondoltam, hogy a lelkésznek ugyanúgy szüksége van lelki
erõnlétre, mint a sportolónak fizikaira. Kidolgoztam magamnak
egy módszert – belsõ használatra
breviáriumnak nevezem –, amely-

nek segítségével évente egyszer
elolvasom a Szentírást. Évek
hosszú sora alatt bizonyára csak
„ragad rá” valami az emberre! Tapasztalatból mondhatom, hogy a
prédikációk írásánál ez az „edzettségi állapot” nagyon sokat segített. Konkordancia nélkül is beugranak a párhuzamos helyek, és
kisebb a veszélye annak, hogy
egy alapigét a Biblia szellemével
ellentétesen értelmezzen az igehirdetõ.

Az elmúlt tizenkilenc évben
nemcsak hívõ emberként és nem
is csak lelkészként foglalkoztam a
Bibliával, hanem fordítóként is.
Abban a megtiszteltetésben volt
részem, hogy elnöke lehettem a
szlovák ökumenikus fordítóbizottság ószövetségi csoportjának.
Ha úgy tetszik, a szlovák ökumenikus Biblia ószövetségi része magyar ember vezetésével készült.

Talán nem kell hangsúlyoznom,
hogy ez rengeteg munkával járt.
Hála Istennek, tavaly decemberben ünnepélyesen átadhattuk az
ökumenikus Bibliát a katolikus
püspöki kar és az ökumenikus tanács képviselõinek. Hálás vagyok
a jó Istennek, hogy részt vehettem ebben a munkában. A fordítás
közben az ember felfedezhet a
szövegben olyan részleteket is,
amelyek egyébként elkerülnék a
figyelmét.
Úgy gondolom, hogy mindazoknak, akik a Bibliával a munkájukból adódóan foglalkoznak
(lelkészek, teológiai oktatók s a
többi), szükséges, hogy a Bibliát
ne csak „profiként” olvassák (prédikáció készítésekor, exegetikai
elõadások kidolgozásánál), hanem úgy is, mint „egyszerû halandók”, Isten népének tagjai. Ilyenkor nem nekünk kell elemeznünk
a Bibliát, hanem hagyni kell, hogy
a Biblia „elemezzen” minket.
Nem szeretnék végezetül kenetteljes vagy cukormázízû személyes vallomást tenni a Bibliáról. Tárgyszerûen csak ennyit:
számomra a Biblia mindennapi
lelki táplálék. Azért tartom Isten
igéjének, mert nem lehet megunni, ellentétben annyi minden mással. Azért is tartom Isten igéjének,
mert olyan igazságok vannak benne, amelyek emberi agyból nem
pattanhatnak ki. Azért is tartom
Isten igéjének, mert mint fordító
bizonyos szövegekben olyan
kompozíciós struktúrákat fedeztem fel, amelyek más irodalmi mûvekben nincsenek.
Sz. P.

Hitvalló
presbiterek
Holzhausenben
Hatodik alkalommal ülésezett a nyugateurópai magyar presbiteri konferencia
Nehéz nekünk, presbitereknek
szavakba öntenünk azt a nagyszerû érzést, amelyet a hittestvéreinkkel való találkozás jelent évrõl évre. Immár hatodik alkalommal gyûlt össze Nyugat-Európa
különbözõ tájairól a diaszpórában
élõ magyar protestáns lelkipásztorok, gondnokok, felügyelõk,
presbiterek kis csapata a németországi Holzhausenben március
14–16. között. Összejövetelünk fõ
célja az volt, hogy tovább mélyítsük keresztény hitünket, vallási
ismereteinket, és még szorosabbra fûzzük barátságunkat régebbi
konferenciázó társainkkal és az
újakkal egyaránt.
A résztvevõk idén is Ausztriából,
Angliából, Belgiumból, Hollandiából, Svájcból, Svédországból,
valamint Németország több gyülekezetébõl érkeztek. Az ez évi
témát hitvallásaink adták. Ennek
keretében három nagyszerû elõadást hallgathattunk meg a szombati nap folyamán, a bevezetõ
péntek esti ismerkedés, bemutatkozás és esti áhítat után.

megkoronázta napunkat: A református egyház hitvallásai – a Heidelbergi káté és a II. helvét hitvallás
címmel Juhász Tamás, a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
professzora tartott nagyszerû referátumot.
Rövid szünet után lehetõségünk nyílt az elõadásokon hallottak megvitatására. Immár nyoma
sem volt az elsõ években tapasztalható visszafogottságnak, tapogatózásnak. A plénumbeszélgetés keretében Juhász professzor
kifejezte örömét, hogy részese lehetett ennek a nagyon értékes és
sikeres konferenciának, valamint
hangot adott abbéli reményének,
hogy a jövõben egyre szorosabb
és szélesebb együttmûködésre
számíthatunk majd az otthoni
(Kárpát-medencei) egyházaink
és az Európában szétszóródott
magyar protestáns gyülekezeteink között.
Feltétlenül megemlítendõ a
szombat esti sikeres és felemelõ
zenés-verses ünnepi mûsor –
Csákváry Dániel lelkipásztor szervezésében –, amellyel nemzeti ün-

Éneklés közben
Az elsõ elõadást Varga Pál, a
Nyugat-európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének
társelnöke, az ulmi magyar protestáns gyülekezet lelkipásztora tartotta Az Apostoli hitvallás mint a kereszténység közös hitvallása címmel.
Roppant érdekes volt hallani az
õsi keresztény iratokról, kezdve
az õsi római Credótól az Apostoli hitvalláson keresztül a Niceai–konstantinápolyi hitvallásig.
Második elõadóként id. Joób
Olivér zürichi nyugalmazott lelkipásztort hallgathattuk meg Az
evangélikus egyház hitvallásai – Luther katekizmusai témában. Szó
esett többek között Luther Kis és
Nagy kátéjáról, a Melanchthon által
megszövegezett Ágostai hitvallásról, Luther Schmalkaldeni cikkeirõl,
valamint a lutheranizmuson belüli
hitviták elsimítása céljából készült Formula Concordiae-rõl.
A harmadik és befejezõ elõadás

nepünket, március tizenötödikét
ünnepeltük meg. Az ünnepség keretében számos lelkész, presbiter
és az ifjúsági konferencia idõközben megérkezett egyik résztvevõje mondott az alkalomhoz illõ verset. (Az ugyanitt megrendezett ifjúsági konferenciáról lapunk 3. oldalán
olvasható beszámoló. – A szerk.)
Vasárnap reggel zajlott az egész
rendezvény értékelése, és egyúttal megszületett a jövõ évi konferencia lehetséges témája is: A liturgia – istentiszteleti szertartás gyülekezeteinkben. A presbiteri konferencia méltó befejezéseként együtt
ünnepeltük a virágvasárnapi istentiszteletet, amelyen Szabó Emõke és Varga Pál lelkipásztorok
szolgáltak. Az istentisztelet keretében sok szép közös énekünket
énekeltük, valamint az úrvacsora
kiosztására is sor került a meghitt
együttlét záróakkordjaként.
Spáda János
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Gyakran fordulnak elõ olyan helyzetek az
életünkben, amikor azt hisszük, ha látunk, akkor minket is látnak – pedig ez
koránt sincs mindig így. Fabiny Tamás, a
Magyarországi Evangélikus Egyház Északi Egyházkerületének püspöke azt hangsúlyozza: olyan kapcsolatokat kell teremtenünk, amelyekben mindkét szempont
egyszerre érvényesül.
– Püspök úr a napokban interjút adott a Magyar Távirati Irodának. Elmondaná, mi volt
ennek az apropója?
– A Magyarországi Evangélikus Egyház
három püspökének – a felügyeletük alatt álló kerület vezetésén túl – különbözõ, nem
speciálisan az egyházkerületet, hanem az
egész egyházat érintõ feladatkörei is vannak. Én például a külkapcsolatokért és médiáért felelõs püspök vagyok, emellett idén
én felügyelem az Evangélikus Hittudományi Egyetemet is. Fontosnak tartom, hogy
az egyház a „belsõ nyilvánosság” mellett az
úgynevezett „külsõ nyilvánosságban” is helyet kapjon. Ez azt jelenti, hogy jól kell tudnunk kihasználni a média adta lehetõségeinket. Az elõbb említett feladatköreim –
külkapcsolatok és média – szerencsésen találkoztak ennek az MTI-nek adott interjúnak az esetében.
– Amennyiben?
– Amennyiben lehetõségem nyílt szélesebb közönségnek arról beszélni, ami a Magyarországi Evangélikus Egyház életében
mindig is nagyon fontos szerepet játszott:
külkapcsolataink ápolása. Kis egyház mivoltunkból kifolyólag szinte létfontosságú,
hogy számon tartsanak minket a határokon
túl is. Ez még a sokat vitatott negyven évben is fontos szempont volt.
– Hogyan jellemezné ezeket a kapcsolatokat?
– Elõször is fontosnak tartom megjegyezni, hogy a Magyarországi Evangélikus
Egyház több átfogó nemzetközi szervezet
része, ezek közé tartozik az Egyházak Világtanácsa és a Lutheránus Világszövetség.
Nagy horderejû kérdés, hogy ezekben megálljuk-e a helyünket, és hogy miként hallatjuk bennük a hangunkat.
Másodsorban fontosak az úgynevezett
bilaterális kapcsolatok – a bajor–magyar
partneri viszonyra gondolok –, de itt kell
megemlítenem az ausztriai és a szlovákiai
egyházzal való kapcsolatunkat is. Mindkét
ország evangélikussága arányaiban, de
konkrét számadatait tekintve is rokon a miénkkel, tehát sok a közös vonás. Az osztrákok esetében a szekularizációra adott bátor
válasz az, amelyet – olykor fenntartásokkal
talán, de – elismeréssel fogadunk, és példaértékûnek tartunk.
A szlovák–magyar viszonyról már ellentmondásosabban lehet csak szólni. Püspöki
székfoglalómban is hangsúlyoztam a két ország történelmi megbékélésének jelentõségét, ami azt jelenti, hogy bizony nekünk is

A 2004. decemberi népszavazás
után a határ két oldalán sokak
szíve telt meg szomorúsággal,
netán haraggal is. Talán a mindennapok gondjai, bajai, örömei
el is homályosítják kicsit, amit
akkor sokkal élesebben láttunk.
Egyre aktuálisabb azonban számba vennünk: magunk mit tehetünk azért, hogy a határon kívül
rekedt testvéreinkkel szeretetben, lélekben egyek legyünk, és
sajátos ajándékainkkal kölcsönösen gazdagíthassuk egymást.
Kõbányai evangélikusként nincs
szükség komolyabb fejtörésre, ha
valaki lehetõséget kíván keresni
ahhoz, hogy tegyen valamit az erdélyi magyar testvéreinkkel való
kapcsolat szorosabbá fûzésére. A
dél-erdélyi Oltszakadát – ahol a
lakosság aránya évszázadok óta
változatlan – szórványmagyarságának evangélikus gyülekezetével
tizennyolc éve létesítettünk kapcsolatot, ideje tehát, hogy nagykorúvá váljon kötelékünk is.
Az 1989-ben történt változások
után számos magyar gyülekezet ér-

ÚTI-TÁRSALGÓ

Látni és látszani
Interjú Fabiny Tamás külkapcsolatokért felelõs püspökkel
van miért bocsánatot kérnünk a történelemben ellenük elkövetett bûnök miatt,
ugyanakkor mi is elvárjuk tõlük, hogy a
szlovákiai magyarokat nemzetiségükben,
hitükben, emberségükben megbecsüljék.
Ennek jegyében azt szeretnénk, hogy magyar gyülekezetekben magyar lelkészek
szolgáljanak, illetve hogy a szlovák egyházon belül is mûködjön egy olyan magyar lelkigondozói szolgálat, amilyenre – fordított
szereposztásban – a mi egyházunkban
hosszú évek óta van már példa. Mindazonáltal úgy érzem, hogy egyházi vonalon jelentõs elõrelépés történt az utóbbi idõkben,
mely talán példája lehetne a politikai megbékélésnek is.
Az elõbb elmondottak azonban átvezetnek a harmadik szemponthoz, melyet legalább ennyire jelentõs feladatnak, mindamellett szívügyemnek is érzek: a magyar–magyar kapcsolatok kérdéséhez.
– Milyen tapasztalatai vannak ezzel kapcsolatban?
– Hadd mondjam el elõször is, miért érzem szívügyemnek a határon túl élõ magyarok sorsát. Felvidéki és erdélyi rokonaim
egyaránt vannak. Gyermekkoromban gyakran jártunk ezeken a vidékeken rokonlátogatóban. Késõbb hátizsákos turistaként is
szívesen mentem Erdélybe, a Felvidékre,
de Kárpátaljára is, rendszerint ajándék Bibliákkal a „tarsolyomban”. Majd következett a Duna Televíziónál eltöltött bõ évtized, amikor rengeteget forgattunk határon
túl is. Ezek a látogatások is mindig nagy lelki töltetet adtak.
Aztán, hogy a Kárpát-medencén kívüli
élményeimrõl is szóljak, meg kell említenem, amikor a ’80-as évek közepén az
Egyesült Államokban töltöttem el egy ösztöndíjas évet. Itt Brachna Gábor, az akkori
amerikai fõesperes meghívására több ízben
is szolgáltam mindkét clevelandi gyülekezetben. Nagy élmény volt egyébként a magyarországi rendszerváltás elõszelét Amerikában megérezni, találkozhattam többek
között Pongrátz Gergellyel, Tollas Tiborral és
Faludy Györggyel is.
Lehetetlen volna felsorolni, hogy a püspökségem elõtti idõkbõl milyen személyes
élmények fûznek különbözõ, külföldön
mûködõ magyar, elsõsorban egyházi körökhöz, de mind igen meghatározó részét
képezik eddigi életutamnak.
– Szlovákiáról már esett szó. De mi a helyzet
a magyar–magyar kapcsolatokkal másutt?
– Mielõtt részletekbe menõen foglalkoz-

nék az egyes országok helyzetével, meg
kell említenem, hogy a reformátorok elõtérbe helyezték az anyanyelven való prédikálást. Nekünk mint a reformáció egyházának nem szabad figyelmen kívül hagynunk
ezt a fontos szempontot. Értem ezen természetesen azt is, hogy az anyaországon
belül is igyekszünk támogatni a kisebbségek azon igényét, hogy anyanyelvükön
hallgathassanak igehirdetést.

Svéd liturgikus öltözetek 2004-bõl – Gáncs
Péter püspök jobbján Fabiny Tamás (balra)
Lássuk elõször is Erdélyt. Többekkel
együtt határozott álláspontom, hogy egyházunióra lenne szükség. Ez azt jelentené,
hogy az erdélyi kerület továbbra is önálló
egyháztest lenne saját kolozsvári püspökséggel, de ez valamiképpen része lenne egy
összmagyar egyházszervezet struktúrájának. Románia esetében már csak azért sem
okozhatna ez diplomáciai bonyodalmakat,
mert az ortodoxiában ma is általános gyakorlat, hogy egy egyház illetékessége átnyúlik az államhatárokon.
Itt jegyezném meg azt az örvendetes fejleményt, hogy az Evangélikus Élet a maga
részérõl „de facto” már megvalósította az
uniót, amennyiben Égtájoló címû rovatában rotációban ad teret a három anyaországi, valamint az erdélyi püspök írásainak. A
„de jure” kérdésében persze még sok a bizonytalanság, de ma, amikor az Európai
Unión belül gyakorlatilag megszûntek a
határok, ezt egyáltalán nem lenne lehetetlen megoldani. Az egyházunió elõnye lenne például, hogy megoldódna az erdélyi lelkészképzés ügye, hiszen jelenleg a kolozsvári közös protestáns fakultáson képzik a
magyar evangélikus lelkészeket, idõvel
azonban a magyarországi hittudományi
egyetemrõl kerülhetnének ki az erdélyi lelkészek is. De tanulni nemcsak õk jöhetné-

nek hozzánk; mi is tanulhatnánk tõlük –
például szép, gazdag liturgiájuk terén.
A Vajdasággal kapcsolatban sajnos szomorúak a tapasztalataim, több látogatás
után úgy érzem, most „az õ térfelükön van
a labda”. Mindazonáltal mi szeretettel várjuk a közeledést, melyet azzal is tudtukra
adtunk, hogy a Magyar Evangélikus Konferencia elnökségében fenntartunk számukra
egy helyet.
– Milyen tapasztalatai vannak a nyugat-európai és tengerentúli diaszpórákkal kapcsolatban?
– Püspöki szolgálatom elmúlt két évében
jártam Németországban, Norvégiában, valamint Svéd-, Finn- és Észtországban. Mindenütt azt tapasztaltam, hogy megváltozott
a magyar gyülekezetek összetétele. Az
emigránsokon kívül jelentõs részüket alkotják a „kinti” magyaroknak a migránsok,
vagyis azok, akik átmenetileg – tanulmányi
szándékkal, vendégmunkásnak, bébiszitterkedni és így tovább – kerültek ki az adott
országba. Ezekben az általában fiatalos lendületû, sokszor ökumenikus gyülekezetekben sokkal erõsebb a magyar–magyar összhang, mint ahogyan itthon tapasztalható,
hiszen jellemzõen nem a Magyarországhoz
tartozás, hanem az anyanyelv köti össze a
gyülekezet tagjait. Minden tiszteletem azoké a szolgatársaké, akik önfeláldozó módon
tartották fent a KÉMELM-et, a Külföldön
Élõ Magyar Evangélikus Lelkigondozók
Munkaközösségét.
Kiemelném még, hogy ezeknek a magyar
ajkú gyülekezeteknek hídszerepük lehet a
Magyarországi Evangélikus Egyház és az
adott ország hivatalos egyházi szervezetei
között. Ez sem volt mindig így! Nyugati
magyar lelkészek joggal tették szóvá, hogy
õket nem hívták meg számos fontos tanácskozásra.
A tengerentúlról püspöki minõségemben
egyelõre nincs személyes élményem, de
nagy érdeklõdéssel nézek õszi amerikai
utam elé.
– Érezhetõ-e valamiféle változás, amióta
2006 õszén zászlót bontott a Magyar Evangélikus Konferencia?
– A Maek remény, egyelõre még inkább
csak keret. Ezt a keretet kell most tartalommal megtölteni, ennek lehetõségeit keressük még mi is. Az Útitárs címû folyóirat is
ehhez a reményünkhöz kapcsolódik.
– Hogy érzi, miben kellene még fejlõdnünk
nekünk, anyaországiaknak?
– A konkrét feladatok megoldásában érzem a legnagyobb hiányosságokat. A távolság ellenére, minden egyházi alkalmunkon
természetesnek kellene lennie, hogy jelen
vannak a határon túli résztvevõk is, legyen
az papné-konferencia, lelkésztalálkozó vagy
akár ifjúsági tábor. Ahogyan Csoóri Sándor
költõ szavai szépen kifejezik: „Látnunk kell
egymást, hogy láthatók legyünk, hallanunk
egymást, hogy hallhatók legyünk.”
Szûcs Petra

„EGYMÁS TERHÉT HORDOZZÁTOK…”

Nagykorú lett az Oltszakadát és Kõbánya közötti
testvér-gyülekezeti kapcsolat
deklõdése és felelõsségérzete támadt fel Erdély iránt, és számos
kapcsolatfelvétel történt. Ebben
az idõben talált egymásra a két lelkész, Fabiny Tamás és Kajcsa László, rajtuk keresztül pedig Budapest-Kõbánya és Oltszakadát evangélikus gyülekezete is. Kezdetben
gyakran kalandos, akár kissé kockázatosnak is nevezhetõ utazások
során erõsödött a kapcsolat. Fabiny Tamás és Wiszkidenszky András
gyakran személyes expedícióval
építette a hidakat.
Lehetõség szerint igyekszünk az
oltszakadátiakat anyagilag támogatni, de ugyanekkora figyelmet
szentelünk a kapcsolatépítésnek is.
Számos kõbányai család számára
jelentett életre szóló élményt a finnekkel közös oltszakadáti kirándulás, amikor a hívek a korábbi beszá-

molók után immár szemtõl szembe
találták magukat a távoli szórványmagyar közösség életének valóságával. A Szakadáton õrzött színes
néphagyományok egyébként csaknem ugyanúgy jelen vannak, mint
ahogy Vámszer Géza 1940-ben
megjelent néprajzi tanulmányában
(Egy Szeben megyei magyar szórvány) olvashatjuk.
A gyülekezet fiatal orgonistája,
Konrád Lajos többször is megfordult a fóti kántorképzõben. Örömünkre szolgált, amikor tíz évvel
késõbb a szakadáti alsó tagozatos
gyerekek magyar tanítója lett.
Mivel korábban a kapcsolat talán legfontosabb láncszeme a két
lelkész szoros barátsága volt, és
Kajcsa László Oltszakadátról
Hosszúfaluba távozott, Fabiny
Tamás pedig teológiai tanár, ké-

sõbb az Északi Egyházkerület
püspöke lett, a testvér-gyülekezeti kapcsolat ébren tartásához új
lendületre volt szükség.
Évek teltek el találkozások nélkül, de Bolla Árpád és Wiszkidenszky András igyekeztek életben tartani a kapcsolatot. Aztán
2001 õszén új lelkészünkkel, Smidéliusz Andrással új útra indultunk,
ami a régi kapcsolat feléledését is
magával hozta. Orbán László lelkész és felesége, Bak Márta ugyancsak nagy szeretettel fogadtak, és a
velük való barátság újabb találkozásokat szült, még az oltszakadáti
presbitérium is meglátogatott minket. (Miután szinte mindannyian
gazdálkodó, állattartó emberek,
nehezen vállalkoznak ilyen hosszú
útra.) Többen közülük elõször jártak Magyarországon. Lelkesítõ

volt velük járni a Parlamentben
vagy a visegrádi várban. Volt, aki
úgy fogalmazott, hogy ezzel a kirándulással elérte élete célját.
A szakadátiak pásztorolását
2005 tavaszától Jakab István végzi; 2007-ben a kõbányai gyülekezet élére is új lelkész állt Benkóczy
Péter személyében.
Szeretnénk fenntartani a személytõl személyig, lélektõl lélekig
tartó viszonyt. Barátságunkkal,
rendszeres jelenlétünkkel olyan
kapcsolatra törekszünk, amely a
szakadátiaknak is kedves. Idén nyáron Magyarországon a szakadáti
gyerekekkel közös hittantábort szeretnénk szervezni. Ha a jövõ nemzedékének kapcsolata erõsödik,
hosszú távon sem feledjük egymást.
Csepregi Gyula felügyelõ
(Budapest-Kõbánya)
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A világ jövõje –
globális felelõsségünk
Lapunk két olyan eseményrõl is
beszámol, melyet ez év tavaszán
tartottak a németországi Holzhausenben. Az alábbiakban az európai magyar evangéliumi ifjúság
március 17. és 21. között megrendezett konferenciájáról tudósítunk, amelyre Magyarországról
is utazott néhány fiatal; egyikük
személyes hangvételû beszámolóját közöljük.
Március közepén hat csodálatos
napot tölthettem az európai magyar evangéliumi ifjúság konferenciáján a németországi Holzhausenben. Félelmeim – hogyan fogok
beilleszkedni egy új társaságba,
ahol senkit sem ismerek; elfogadnak-e; kiismerem-e magam a hét
elõadásainak témáiban – már megérkezésem elõtt, a másokkal közösen megtett úton, illetve a kezdõ vacsorán elillantak. Felszabadultan tudtam beszélgetni olyan
emberekkel, akiket alig pár perce
ismertem, semmilyen feltételt
nem támasztottak velem szemben, közvetlenek és érdeklõdõk
voltak. Induláskor védtelennek
éreztem magam, s megérkezésemkor védelmet leltem.
A konferencia idei témája ez
volt: A világ jövõje – globális felelõsségünk. A bibliatanulmányok során és a négy fõ elõadásban e kérdés számos aspektusát ismerhettük meg, és arról is hallhattunk,
hogy mit tehetünk környezetünk
megõrzéséért. Én személy szerint
rengeteg új információt kaptam
arról, hogyan mûködik világunk,
mekkora a mi felelõsségünk, és

ezentúl igyekezni fogok, hogy
mindent megtegyek azért, hogy
az utánunk jövõ generációk a
mostaninál tisztább, egészségesebb világba szülessenek.
Mindegyik elõadónk – Kustár
Zoltán, Fazakas Sándor és Joób
Márk – elõtt nehéz feladat állt:
egy igencsak összetett és szerteágazó témát rövid idõ alatt bemutatni úgy, hogy az a laikus számára
is jól érthetõ legyen. Ez, azt hiszem, mindhármuknak remekül
sikerült, nem kellettek mélyebb
elõismeretek ahhoz, hogy megértsük mondanivalójukat.
Kedd délután (a változékony
idõben szerencsésen kifogva a
napsütést) ellátogathattunk Braunfelsbe, ahol a gyönyörû német
táj mellett egy kastélyt is megtekintettünk, majd mindenki kedve
szerint a belvárosban sétálgatott,
kávézott.
A konferencia jó lehetõséget
adott a lelki épülésre is az istentiszteletekkel, esti áhítatokkal,
beszélgetésekkel, melyek az
összetartozás és a szeretet élményét nyújtották. Nagy hangsúlyt
fektettek a zenére is, a gazdag étkezések elõtti és utáni éneklések,
az áhítatok énekei és a vacsora
elõtti kórus kielégíthette az aktív
zenére vágyók igényeit is. A hét
témájával kapcsolatban álló esti
programok pedig minden korosztálynak tanulságosak, érdekesek
voltak, ki-ki megtalálhatta bennük azt, ami érdekli.
Nekem mint Magyarországon
élõ magyarnak azonban a legnagyobb élmény mégis az volt, hogy
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bepillantást nyerhettem abba, hogyan élnek más országokban, milyen külföldön magyarnak lenni.
Rengeteg információt kaptam más
országok helyzetérõl, más emberek életérõl, arról, hogy milyen
problémák vannak a világban,
amelyek felett csak úgy átsiklunk a
mindennapokon… Pedig mennyi
mindent tehet az ember azért,
hogy jobbá tegye földünket, amely
nem a miénk, hanem gyermekeinktõl kaptuk kölcsön!
Fantasztikus volt látni, hogy a
kisgyerekeknek teljesen természetes az, hogy már a kezdetektõl fogva két nyelven folyékonyan tudnak
beszélni, és meg tudják õrizni a magyarságukat. A konferencián mozgássérült emberekkel is találkoztam, és sokat tanultam abból, hogy a
családias légkörben a segítségnyújtás mindenkinek természetes volt.
Nehéz kiemelni egyesével élményeket, amelyek megfogtak, mert
ezen a konferencián részt venni
már önmagában is élmény, és az
ember csak akkor tudja, hogy milyen, ha maga is átéli. Ez a kis idõ is
rengeteget adott mind lélekben,
mind az emberi kapcsolatok terén,
és hálát adok Istennek, hogy részt
vehettem ezen a találkozón, hogy
része lehettem ennek a nagy családnak röpke egy hétig.
2009-ben talán még az ideinél is
többet kaphat az, aki ellátogat ide,
akkor lesz ugyanis az ötvenedik,
jubileumi konferencia; ebbõl az
alkalomból még több, még színesebb program vár majd a résztvevõkre.
Kocsis Krisztina

BEMUTATKOZIK…

A berlini protestáns
magyar gyülekezet
Gyakran kiderül egy-egy szervezetrõl vagy közösségrõl, hogy papíron ugyan létezik, gyakorlatilag
azonban senki nem tud a tevékenységérõl. Gyülekezetünk esetében fordított a helyzet. Hivatalosan sehová nem vagyunk bejegyezve, egyik történelmi egyházhoz sem, a gyakorlatban viszont
élõ, ökumenikus beállítottságú,
protestáns közösség vagyunk,
magyar evangélikus liturgiával,
evangélikus lelkésszel, zömében
katolikus, református és elenyészõ számú evangélikus, illetve
más felekezetû hívõvel. Tagjaink
között megtalálhatók az úgynevezett ’56-os magyarok; vannak
köztünk olyanok, akik munkájuk
vagy családi kötelékeik miatt kerültek Berlinbe, egyre nagyobb
számban vannak jelen az ösztöndíjjal kint tanuló egyetemisták, illetve azok a német anyanyelvûek
is, akik valami módon kötõdnek
hazánkhoz.
Minden hónap második szombatján, délután négy órakor találkozunk annak a nyugat-berlini
templomnak a kápolnájában, ahol
a mártír evangélikus teológust, Dietrich Bonhoeffert is megkeresztelték. Az istentiszteletek után mindig alkalmat teremtünk kávé, tea
és némi harapnivaló melletti beszélgetésre. Közösségépítõ programjainkhoz tartoznak – többek
között – a meghitt hangulatú ad-

venti együttlétek és a gyülekezeti
kirándulások is.
Magyar nyelvû protestáns istentiszteletek a német fõvárosban
1996 decembere óta vannak. Az
elsõ istentiszteleteket a Nyugateurópai Magyar Nyelvû Református
Lelkigondozó Szolgálat mindig másmás városból érkezõ lelkészei tartották havonta egyszer. A berlini
szolgálatért azonban nemcsak õket
illeti köszönet, hanem a protestáns elkötelezettségû és ökumenikus beállítottságú, de világi szervezésû Európai Protestáns Magyar
Szabadegyetem berlini tagjait is. Õk
voltak a gyülekezet alapítói, akik
nem kis feladatot vállaltak és vállalnak ma is a közösségi élet szervezésében, az anyagi és az egyéb
terhek viselésében.
1997 óta Berlinben élõ vagy
Hannover és Berlin között ingázó
lelkészek végezték a szolgálatokat, két évig baptista, két évig
evangélikus, két évig református
és immár öt éve ismét evangélikus
konfesszió szerint. Hogyan tovább? Erre a kérdésre még keressük a választ, mert õsztõl e sorok
írója – a jelenlegi lelkész – családjával együtt Magyarországra készül.
A protestáns egyházakra gyakran használjuk az „alulról szervezõdõ” kifejezést. Ha ezt tovább
lehetne fokozni, akkor azt mondhatnánk, hogy ránk ez talán kétszeresen is igaz. Külföldi magyar

gyülekezetként sem a magyarországi, sem a német egyházaktól
nem kapunk anyagi támogatást,
gyülekezeti tagjaink adományaiból fizetjük a havonta egy délutánra kibérelt evangélikus Grunewaldkirche kápolnáját, illetve
az idõközönként meghívott lelkészek úti- és szállásköltségét. Az itt
szolgáló lelkészek munkájukat
mindig önként, anyagi javadalmazás nélkül végezték.
Az utóbbi idõben a berlini német
evangélikus egyház a „jövõrõl”
rendezett konferenciáktól, az úgynevezett Zukunftskonferenzektõl
volt hangos. Ezeken a gyûléseken
a – Magyarországon egyházi szinten még talán kevésbé megtapasztalható – radikális megszorító intézkedésekrõl, a gyülekezetek
összevonásáról, a csökkenõ anyagi
forrásokról volt szó. Az ott felvázolt „jövõ gyülekezete” sok ponton – például az önkéntes munkavégzésben, a bürokratikus apparátus leépítésében és a csökkentett
infrastruktúrában – kis gyülekezetünket juttatta eszembe.
Hogy milyen lesz a jövõ egyháza és gyülekezetünk jövõje, nem
tudjuk. De hiszem, hogy minden
nehézség ellenére is rábízhatjuk
magunkat a gondviselõ Istenre,
aki nemcsak múltunkat és jelenünket látja és formálja, hanem a
jövõnket is.
Heinrichs Eszter

A reménység
nem csal meg
A Második thesszalonikai levél
Nem tartozik a sokat idézett újtestamentumi iratok közé ez a
levél, amely szerényen húzódik
meg a hasonló címzésû elsõ árnyékában. Ott a lelkipásztor Pál
igazán bensõséges hangon ír
szeretett, saját alapítású gyülekezetének. Konkrét eset áll az
írása mögött, és konkrét feleletet is nyújt. A második levélben
a hang mintha általánosabb lenne, kevésbé konkrét és határozottan keményebb. Ott a gyülekezet jó híre örvendezteti meg
az apostol szívét, itt inkább a kitartásra való buzdítás áll az elõtérben.
Kérdések merülhetnek föl a
kettõ összetartozásáról. Az elsõ
levél legfontosabb mondanivalója azoknak az apostoli vigasztalása, akik Pál utolsó ott-tartózkodása óta elveszítették valamely szerettüket. Mi lesz velük?
– kérdezték nyugtalanul, hiszen
nem várhatták meg életben az
Úr hirtelen visszajövetelét, amit
az apostol következetesen hirdetett nekik. A veszteség nemcsak fájdalmat és gyászt, de nagy
elbizonytalanodást is okozott
mind az érintetteknek, mind a
gyülekezet egészének a körében. Pál vigasztalása abban csúcsosodik ki – ahogy azt késõbb
is ismételten hirdette –, hogy
akár élünk, akár halunk, mindenkor az Úréi vagyunk. Azaz
életünkben, halálunkban, sõt az
örökkévalóságban is.
A második levél, úgy tûnik,
nem számol már az Úr közeli
visszajövetelével. Ugyan nyomatékosan vallja, hogy a visszajövetel tényében nem lehet kételkedni (1,7–10), de akik azt állítják, hogy már itt az Úr napja
(2,2), azok okozzák a gyülekezetben úrrá lett nyugtalanságot
és elbizonytalanodást. Arra kéri
azért a gyülekezetet, hogy ne
engedjék magukat becsapni (2,1),
akármilyen ügyesen próbálják is
ezt elhitetni velük.
A szerzõ két okból sem ért
egyet azokkal, akik az Úr napjának azonnali eljövetelét hirdetik. Az egyik elméleti fejtegetés:
részletesen próbálja leírni, hogy
az Úr megjelenésének milyen
elõjelei lesznek még. Mindenekelõtt a hitehagyást említi; ezt követi majd a „törvénytipró”, a
„kárhozat fia”, ám ezek megjelenését egyelõre meggátolja egy titokzatos visszatartó erõ (2,3–7).
Az írásmagyarázóknak már a
második század óta gondot okozott ennek az igerészletnek a
magyarázata. Mire gondolhatott
a szerzõ? – ez a kérdés nyitva
marad. A hitehagyás vagy aposztázia minden korra jellemzõ lehet. A „kárhozat fiát” is nehéz
azonosítani valamely személlyel
vagy intézménnyel. Szerzõnk
csak annyit mond, hogy munkája
már titokban folyik közöttünk, s
majd egy adandó pillanatban
nyíltan is megjelenik (2,8). Többen gondoltak itt a Dániel könyvének 2. és 7. fejezetében megjelenõ hatalmakra. Mások az Antikrisztust vélték fölfedezni benne, bár szövegünkben a szó maga
nem szerepel.

Még több találgatásra adott
okot Pál azon gondolata, hogy
ezt a törvénytelenséget egyelõre visszatartja valami. Már Kr.
u. 200 táján a Római Birodalomban látta ezt az erõt az egyik
egyházatya, a késõbbiek Nagy
Károly Német-római Császárságában vélték fölfedezni a megtestesülését. Ismét mások szívesen kapcsolták össze a képet a
Jelenések könyvének a „vadállatokról” szóló fejezeteivel.
A másik érvelés merõben gyakorlati: szerzõnket a gyülekezetben elõállt állapotok aggasztják.
Úgy látszik, hogy egyesek – az
Úr küszöbönálló visszajövetelére hivatkozva – egyszerûen elhanyagolták a mindennapi életükkel való törõdést. Szembeállítja
azért a saját szorgalmas életét –
amit õ a „tõlünk átvett hagyománynak” nevez – azokéval,
akik rendetlenek, lusták, tétlenek (nyilván csak a várásra feszülve!). Követendõ példaként
állítja azért magát eléjük. De
ezen túlmenõen azt is követeli olvasóitól, hogy tartsák távol magukat az ilyenektõl, vagy ha erélyesebben akarjuk fordítani: foglaljanak (ellenük) állást! Logikusnak tartja tehát, hogy a – manapság szállóigévé lett – markáns fenyegetést mondja ki: „…ha valaki
nem akar dolgozni, ne is egyék.”
(3,10b) Az Úr eljön majd, efelõl
nincs kétség, de az õt várók addig
is kötelesek a „hagyomány szerint”, azaz „csendben dolgozva, a
maguk kenyerén” élni (3,12).
A két levél viszonyának megértése attól függ, hogy melyik magyarázatot fogadjuk el. Mondhatjuk azt, hogy az Úr visszajövetelérõl írottak kiegészítik egymást.
Elõször Pál Jézus azonnali megjelenésével biztatott és vigasztalt.
De távolról sem akarta a hívõket
ezzel elbizonytalanítani. Idõközben már belátta, hogy ez az esemény nem áll küszöbön. Ezért írt
kiegészítésül az Úr eljövetelének
elõjeleirõl, amelyek titokban már
folyamatban is vannak. Jó, ha
ezeket fölfedezi a gyülekezet
mint elõjeleket.
Ha viszont egymással ellentétben állónak látjuk a két levél érvelését, akkor fölvetõdik a már régóta hangoztatott sejtés, miszerint ezt a második levelet nem írhatta Pál apostol. Nem mondhatott ellent önmagának, hanem valószínûleg egy másod-harmadgenerációs hívõ keresztény húzódik meg az apostol tekintélyt parancsoló neve mögött; valaki, aki
már a gyülekezet megváltozott,
új helyzetére reagál.
Akármelyik érvelést fogadjuk
is el, ez mit sem von le a levél tartalmának értékébõl. Szeretné ébren tartani bennünk is az Úr
visszajövetelének bizonyosságát,
amire mindig is szükség van. Erõsíteni akarja a hívõk öntudatát,
ami ma is kelendõ lehet. Biztosít
az Úr hûségérõl, aki még a gyengélkedõ és botladozó keresztényektõl sem vonja meg segítségét
és üdvösségét. A levél a reményt
sugározza, amely nélkül se a hit,
se a szeretet nem élhet meg!
Gémes István
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KITEKINTÉS
Németország
A rajna–vesztfáliai protestánsok
gyülekezeti napját május 4-én tartják Euskirchenben, Kölntõl körülbelül negyven kilométerre. A helyi német gyülekezettel ünnepelve
rövid német igehirdetéssel szolgál
a helyi lelkipásztornõ. A magyar
nyelvû igehirdetés szolgálatát a
felvidéki Palcsó Attila református
lelkipásztor látja el. A nap további
részében zenei, illetve közösségi
programokon vehetnek részt az
érdeklõdõk.
Kölnben június 1-jén ünnepel a
magyar gyülekezet a deutzi német
gyülekezettel együtt. Az istentisztelet 11 órakor kezdõdik a St. Johannes-templomban (Tempelstr.
31, Köln-Deutz). A német nyelvû
istentisztelet keretében Heilinger
lelkipásztor hirdeti az igét. Gábry
Sándor gyülekezeti lelkész német
és magyar imádságokkal járul hozzá a liturgiához. „Kérem gyülekezetünk tagjait – írja a lelkipásztor
–, vegyenek részt számosan ezen
az alkalmon, hiszen ez az a gyülekezet, amely minket már ötven
esztendeje befogad hajlékaiba, és
erkölcsileg – néha pedig még anyagilag is – támogat. Ez az a gyülekezet, amelyhez – ha lehet, az év végétõl kezdõdõen – még szorosabb
szálakkal óhajtunk kapcsolódni,
hogy ezzel is nagyobb legyen a német tartományi egyházban képviselt súlyunk.”
Beküldõ: Glatz József
– Köln
Wolfgang Huber, a Németországi
Evangélikus Egyház (EKD) titkára a nemrégiben Berlinben adott
interjújában megerõsítette a „rablókapitalizmussal” szemben megfogalmazott bírálatát. Elítélte a
világszerte folyó mértéktelen kizsákmányolást. Beszélt azokról a
közép-, illetve nagyvállalatokról,
amelyek komolyan veszik a dolgozókért vállalt szociális felelõsséget, hangot adott azonban annak az aggodalmának, hogy mindez a legkevésbé sem általános.

Anselm Grün
Egyúttal felhívta a figyelmet a
2009-ben Brémában megrendezendõ evangélikus egyházi napokra (Kirchentag), melynek mottója 1Móz 3–9 alapján így hangzik: „Ember, hol vagy?”
Beküldõ: Makovitzky József
– Heidelberg
Mint már évek óta, idén is ökumenikus körben ünnepelték a stuttgarti magyar gyülekezet asszonyai a nõk világimanapját. A guyanai énekek szövegét magyarra
fordították, majd felkészülésként
megnéztek a gyülekezet tagjaival
egy filmet a dél-amerikai õserdõrõl és Guyanáról. Tanulmányozták Jób könyvét, Mária és Márta
történetét pedig dramatizálták.
A steini központ engedélyével
idén is – mint már évek óta – adományaikat egy Kárpát-medencei
szórványban élõ magyar gyülekezet asszonyainak adományozták.
„Jó tudnunk, hogy így egymással
ezer kilométeren át is kapcsolatban
lehetünk. Már most kíváncsian várjuk, milyen lesz jövõre az istentisztelet Pápua Új-Guineából küldendõ szövege” – írja Gyökössy Kinga
Stuttgartból.

Románia
A Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház legutóbbi Járosi–
Krónika-klub alkalmán a hetven
évvel ezelõtt elhunyt Páter Béla
botanikusra, az egyház egykori
fõgondnokára emlékeztek a résztvevõk. A hagyományos helyszínen, a kolozsvári evangélikus püspökség Reményik Sándor Galériájában tartott klubbeszélgetésen
Farkas Zoltán, az Erdélyi Múzeum Egyesület (EME) agrártudományi szakosztályának alelnöke
Lázár Lászlónak, a szakosztály titkárának társaságában méltatta a
felvidéki származású, ám Kolozsvárhoz Trianon után is hûséges
Páter Bélát.
A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen – majd az
utódintézményben – a növény-

morfológia és -ökológia tudományok magántanáraként Páter a
gyógynövények ismertetését adta
elõ a gyógyszerészhallgatóknak.
Õ hozta létre a Kolozsvári Agrártudományi Egyetem keretében
ma is létezõ gyógynövény-botanikuskertet és – Európában elsõként – a gyógynövény-kísérleti állomást, amelyet 1931-ig vezetett.
A klubbeszélgetésen elhangzott: a tudósra való emlékezés jegyében 2008. június 20–22. között
az EME háromnapos rendezvényt tervez, az est házigazdája,
Adorjáni Dezsõ Zoltán evangélikus
püspök pedig a híres botanikusról
elnevezendõ szakmai egyesület
létrehozását szorgalmazta.
Beküldõ: Szép Krisztina
– Kolozsvár

Svédország
Fabiny Tamás, a Magyarországi
Evangélikus Egyház Északi Egyházkerületének püspöke március
1–5. között Svédországban tett látogatást, amelyrõl bõvebben az Új
Kéve címû folyóirat internetes változatán olvashatunk: http://www.
keve.se/, valamint képeket tekinthetünk meg az ez alkalommal
tartott közgyûlésrõl és istentiszteletrõl a http://www.tiglezan.com/
gyules/ és a http://www.tiglezan.com/istentisztelet/ oldalon.
Beküldõ: Spáda János
– Växjö
***
Továbbra is arra biztatjuk – elsõsorban határon túli – olvasóinkat,
hogy küldjenek beszámolókat Kitekintés rovatunkba a gyülekezetükben történõ eseményekrõl. Elérhetõségeinket lásd az impresszumban. (A szerk.)

Köszönetet mondunk Örökös
Ottóné fertõszentmiklósi olvasónknak, aki adományával támogatta az Útitárs folyóirat
terjesztését.

Örömre születtünk
Az ember boldogságra született.
Ha emberi természetünket
éber értelemmel szemléljük,
felismerjük belsõ lényegünket,
amely szívünk legmélyérõl sóvárog
a boldogság, az öröm után.
Az ember
boldogságra született.
Az élvezet pusztán kívánságaim kielégítése,
és a halálba vezet.
Az öröm viszont életre kelt.
Az ember célja a boldogság.
A boldog ember egészségesebb
és hosszabb életû a statisztikák szerint is.
Létezik élvezethajhászás.
„Örömhajhászás” viszont nincs.
Az élvezet megbetegít,
az ember telhetetlenné és kielégíthetetlenné válik.
Az öröm betölt,
nem betegít meg,
egészségessé tesz.
És mindig új szomjúságot ad,
amit csak a bensõ forrás olthat.
Az élvezet csupán a felszínen marad,
nem hatol be a szív mélyébe.
Az öröm azonban
ott rejtõzik minden ember lelke mélyén:
kincs, amelyet felszínre hozhatunk.
Mi is az öröm?
Az öröm egészen egyszerû.
Örömöt jelent, hogy egészséges vagyok,
ép a testem, mozoghatok, akár futhatok is.
Örömöt szerez, ha szabadon lélegezhetek.
Nagy öröm, ha észreveszem
az élet mindennapi meglepetéseit.
Az öröm lábujjhegyen jár. Alig vesszük észre, ha belép
szívünkbe. Szívesen ott lakik, ha nem ûzzük el erõszakkal.
Az öröm kisimogatja szomorú álmaink görcseit. Letörli
arcunkról a könnyeket. Összeköti a hétköznapjainkat
legszebb álmainkkal. Valóra váltja az álmokat.
Az öröm megelevenít, felfrissít úgy, ahogy egy zamatos
gyümölcs enyhíti szomjunkat és éhségünket. Az öröm
könnyed, mint a madarak. Ugyanúgy, ahogy a zene legyõzi
a nehézkedési erõt, az öröm könnyedén szárnyal a levegõben.
Az öröm minden ember lelki képessége. A külsõ örömteli
esemény felébreszti a bennem szunnyadó örömöt. Végeredményben ez maga a boldogság. Lelkem öröme, derûje
az enyém, nem veheti el tõlem senki.

Amerikai Egyesült Államok
Ez év februárjában az Egyesült Államok több magyar gyülekezete látta vendégül Kajcsa Lászlót, az
erdélyi Hosszúfalu-Fûrészmezõ evangélikus lelkipásztorát. A lelkész megfordult az Oregon
állambeli Portlandben is, ahol február 24-én az istentisztelet keretében igehirdetéssel szolgált.
Ugyanitt részt vett a Magyar Oregoni Baráti Közösség összejövetelén, érdekes történetekkel
gazdagítva az alkalmat.
Beküldõ: Becht Gábor – Portland

Fedezd fel a szíved mélyén rejtõzõ örömöt!
Engedd, hogy átjárja lelkedet!
Életedet ekkor már nem az elismerés és elfogadás,
a siker vagy a kudarc fogja meghatározni,
hanem a benned lévõ,
tõled el nem vehetõ, mélybõl fakadó belsõ öröm.
Aki mindenütt felismeri és elfogadja az örömöt,
Isten közelségében él.
A szerzõ Minden napunk út a boldogsághoz címû kötetébõl.
Edelényi Judit fordítása. Szent Gellért Kiadó és Nyomda, Budapest.

Grünewald-kiállítás
Karlsruhéban
Ez év március 2-ig volt látható a
németországi Karlsruhéban az a
nagyszabású kiállítás, amely
Matthias Grünewald festõi munkásságát járta körbe nagy alapossággal. A kiállítás – természetesen Grünewald életmûvére helyezve a hangsúlyt – a mester kortársaitól is mutatott be mûveket,
így Albrecht Dürertõl, Lucas Cranachtól, az idõsebb Hans Holbeintõl, hogy csak a legfontosabbakat
említsük.
Ki is volt Matthias Grünewald,
és miben rejlik mûvészetének újdonsága? Mathis Gothart Nithart
néven született 1475 körül Würz-

burgban. Életútjának elsõ fontosabb állomása Aschaffenburg,
majd 1505-ben a mainzi érsekség
festõje lett. Közben festék elõállításával, szökõkút tervezésével és
malomépítéssel is foglalkozott.
1511-ben õ festette meg Dürer úgynevezett „Heller”-oltárához a
szárnyakat a Majna menti Frankfurtban; ezt követte 1513-ban leghíresebb mûvének, az isenheimi
oltárképnek az elkészítése. 1522–
1525 között ismét Mainzban lett
az új érsek udvari festõje; innen
1526-ban elbocsátották a reformációhoz és a parasztháborúhoz való csatlakozása miatt. 1526-ban a

Saale menti Halléban telepedett
le, s itt élt 1528-ban bekövetkezett
haláláig.
Grünewald Krisztus-ábrázolásai emberiek, és leggyakrabban a
meggyötört, megalázott, elgyengült Megváltót mutatják, tehát
nem a gyõzedelmes, hanem a feltámadást még csak váró, szenvedõ Krisztust. A mester reformációhoz való kötõdését pedig mi sem
mutatja jobban, mint hogy hagyatékában egy kis beszögelt ládában
megtalálták Luther Újszövetségfordítását és huszonhét prédikációját.
Makovitzky József
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