
A Külföldön Élõ Magyar Evangéli-
kus Lelkigondozók Munkaközössége
ötvenegy évnyi szolgálat után im-
már hivatalosan is lezárta mûkö-
dését a 2008. május 22-én Piliscsa-
bán megtartott utolsó közgyûlé-
sén. A tartalmi befejezés volta-
képpen már a 2007-ben kiadott
Õriszigeti nyilatkozattal realizáló-
dott, de a formai bezárásra csak
most, egy évvel késõbb került sor. 

A KÉMELM 1957. március 3-tól
5-ig Bécsben tartotta alakuló ülé-
sét – alig fél esztendõvel az ’56-os
magyarországi forradalom leveré-
se után. Az alapító „atyák” között
volt Vajta Vilmos, Pósfay György,
Terray László, Pátkai Róbert és Gé-
mes István is.

Befejezte
tevékenységét a KÉMELM

A gyülekezet megalakulása 1585-
re tehetõ. Az egyházközség nem
sokáig örülhetett azonban önálló-
ságának, mivel nem sokkal az ala-
pítás után az ellenreformáció idõ-
szaka következett: az õriszigetiek
több mint száz éven keresztül
kénytelenek voltak Nemescsóba
járni istentiszteletre, ahol a szá-
mukra kijelölt artikuláris gyüleke-
zeti hely volt. A gyülekezet 1785-
ben annak a kisnemesi státusnak
köszönhetõen alakult újjá, ame-
lyet az õriszigetiek — mint határ-
õrök – II. Mátyás királytól kaptak.
A türelmi rendelet alapján 1794-
ben készült el az evangélikus
templom, torony viszont csak
1821-ben épült hozzá. 

1921-ben gyökeres változás tör-
tént: az õriszigeti gyülekezet
szinte egyik napról a másikra
osztrák területre, Burgenlandba
került. (Ennek a közösségnek és
általában a burgenlandi magyar-
ságnak jellemzõje, hogy tagjai a
955-ös Lech-mezei csata óta nem
hagyták el ezt a területet, „itt él-
tek és haltak”, csupán a határokat
tologatták körülöttük.) Ezt kö-
vették a náci idõszak, majd a
szovjet megszállás keserves évei.
1956 nem hozott változást, hi-
szen a menekültek, kivándorlók
ugyan Burgenlandon keresztül
jöttek, de a jobb megélhetés,
munkalehetõség reményében in-
kább a Bécs–Linz–Salzburg vo-
nalon maradtak, vagy a déli vi-
dékre, Graz felé vették útjukat.

Õrisziget – nevéhez méltón –
megmaradt szigetnek, ennek elõ-
nyeivel és hátrányaival, a „min-
denki mindent tud” és „mindenki
mindent jobban tud” alapján. Ami
viszont az egyház és a gyülekezet
szempontjából, megtartó erejû: a

német nyelvû, katolikus Ausztriá-
ban Õrisziget (még mindig) a ma-
gyar evangélikus sziget. A körül-
belül kétszázkilencven lelkes falu-
ban kétszáznegyvenhárman evan-
gélikusok. A gyülekezethez tarto-
zik még egy filia, Jabing (Vasjob-
bágyi), ahol viszont már csak
nyolcvanhat, német nyelvû evan-
gélikus él. 

A lelkészi ellátottság kezdettõl
fogva folyamatos volt. Volt, aki
csupán egy évet szolgált, és olyan
is, aki harmincöt éven keresztül
volt a közösség lelkipásztora.

Az istentiszteletek többségét –
a hónap három vasárnapján – ma
is magyarul tartjuk. Minden hó-

nap második vasárnapján német
nyelvû istentiszteletre várjuk a hí-
veket. Jabingban havonta kétszer
– németül – tartunk istentisztele-
tet. A kazuáliák (keresztelés, es-
ketés, temetés) mind kétnyelvû-
ek, úgy, mint az olyan alkalmak,
amikor megosztás nem lehetsé-
ges, például szenteste, a halottak-

ra való emlékezés november 1-jén
és az évente megrendezett gyüle-
kezeti ünnepséget bevezetõ csalá-
di istentisztelet. Vannak rotációs
alkalmak is, mint például a refor-
máció ünnepe. Ilyenkor egyik év-
ben magyar, másik évben német
istentiszteletet tartunk. 

A statisztika szerint az isten-
tiszteletek látogatottsága jó, sta-
bil. Az adventi és a böjti idõ utol-
só hetében egy-egy zenés alkal-
mat tartunk. Különlegességük,
hogy a gyülekezet soraiból kerül-
nek ki a muzsikusok és az éneke-
sek, fiatalok, középkorúak, idõ-
sebbek vegyesen. Felemelõ érzés
volt tavaly, hogy a már említett

gyülekezeti ünnepséget bevezetõ
istentiszteleten, amelyen gyer-
mekeink is közremûködtek, ösz-
szesen százhatvanegyen vettek
részt. Ugyancsak nagy látogatott-
ságú az évente, forgó rendszer-
ben megtartott magyar ökumeni-
kus istentisztelet.
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A harmincas évek derekán egy kis,
fehér fedelû könyv jelent meg a ma-
gyar könyvpiacon. Ez a kiadvány
viselte fedõlapján a fenti címet.
(Szerzõje Túróczy Zoltán. – A szerk.)
Bizonyára kevesen emlékeznek ma
már erre a könyvecskére, mint
ahogy megjelenése idején is kevés
ember figyelt fel mondanivalójára.
Pedig sûrû sorokkal és statisztikai
táblázatokkal telehintett oldalain a
magyar protestantizmus egyik ve-
zéralakja a magyar sorskérdések
egyik legjelentõsebbikét, az idegen
országokban, szórványsorsban élõ
magyarság kérdését tárgyalta.

Közel két évtized elmúlott már
e könyvecske megjelenése óta.
Azóta a magyarság szétszórtsága
nemcsak hogy nem csökkent, ha-
nem még inkább fokozódott. Ve-
nezuela nevét az a kis könyvecske
emlékezetem szerint meg sem em-
lítette; ma már nem lehetne írni a
világ minden táján szétszórt ma-
gyarságról anélkül, hogy ennek az
országnak a nevét meg se említe-
nénk sok más ország neve mellett.

Volt ennek a kis könyvnek egy
másik megállapítása is. Sajnos, en-
nek az igazsága sem lett általáno-
san ismertté mind ez ideig. Ez az
adatokkal alátámasztott igazság
pedig a következõkben foglalható
össze: az oldott kévének részei, az
egyes búzakalászok, bármilyen ér-
tékesek is önmagukban, a gazda
szemét gyönyörködtetõ áldássá
sohase válnak, csak akkor, ha is-
mét közösségbe kerülnek más bú-
zakalászokkal. Ha ismét kévévé
válnak. Viszont a tapasztalat mind
ez ideig azt mutatta, hogy semmi-
féle más erõ nem tudja olyan ered-
ményesen közösségbe tömöríteni

a szétszórt búzakalászokhoz ha-
sonlítható szórványmagyarságot,
mint éppen a keresztyénség ereje.
Csak ha az Isten szérûjére, azaz
oda kerül a magyarság, ahol az Úr
az evangélium által munkálkodik,
van remény arra, hogy a szétszórt
búzakalászokból ismét kéve, a vi-
lág különbözõ pontjaira került ma-
gyarságból ismét közösség lehes-
sen. Ezért volt és van a világ min-
den országában feltalálható ma-
gyar gyülekezeteknek olyan fel-
mérhetetlenül nagy jelentõségük:
ezek a közösségek képezik azokat
a végvárakat, amelyekben meg-
tarthatók a magyarság lelki és szel-
lemi kincsei nem csupán magunk
és utódaink, hanem a világ számára
is. Sõt ezek a végvárak támaszpon-
tokká válhatnak, ahonnan segítsé-
get, biztatást nyerhetnek azok,
akikre egészen rászakadt a szór-
ványsors sötét éjszakája, és akik
vágynak a közösség melegsége
után. Ezért Istennek tetszõ szolgá-
lat egy ilyen végvár katonájának,
egy idegenbe szakadt magyar gyü-
lekezet munkás tagjának lenni!

Hogy az oldott kévéhez hasonló
magyarság egy része legalább Isten
célhoz jutást ígérõ szérûjére kerül-
hessen, e sorok írója fontos felada-
tának tekinti a vidéken élõ hittest-
vérek felkeresését is. Isten segítsé-
gével ezt a munkát elkezdhette, és
október végétõl kezdve havonta
több vidéki utat tehetett, felkeres-
ve otthonaikban a nyilvántartásban
szereplõ és az ország belsejében la-
kó hittestvérek jelentõs részét.
(Megjelent a caracasi magyar gyüle-
kezet Üzenet címû lapjának 1953.
márciusi számában)

Pósfay György

MA IS AKTUÁLIS?

Oldott kéve
Isten szérûjén

BEMUTATKOZIK…

Az Õriszigeti Ágostai Hitvallású
Evangélikus Egyházközség

Egyhetes konferenciasorozatot
szervezett Horvátországban az
Európai Protestáns Magyar Sza-
badegyetem (EPMSZ) április 27. és
május 3. között. 

Az EPMSZ csaknem negyven-
éves fennállása óta évente megren-
dezi az akadémiai napokat. A rend-
szerváltásig leginkább Nyugat-Eu-
rópában került sor a konferencia le-
bonyolítására, azóta viszont ott-
hont adott már az eseménynek Ma-
gyarország, Erdély, a Felvidék, a
Muravidék és a Vajdaság is. Hor-
vátországban most elsõ alkalom-
mal szervezték meg a konferenciát. 

Az akadémiai napok szervezõi
az egyetlen horvátországi magyar
nyelvû középfokú oktatási intéz-
mény vezetõit kérték fel társszer-
vezõnek, akik örömmel vállalták a
közremûködést. „Igyekeztünk
megmutatni a résztvevõknek Ba-

ranyánkat, Eszéket, és ízelítõt ad-
tunk kulturális hagyományaink-
ból, mûvészeti együtteseink rend-
kívül színvonalas repertoárjából.
Büszkék vagyunk arra, hogy házi-
gazdái lehettünk ennek a nagysza-
bású konferenciasorozatnak” –
nyilatkozta Andócsi János törté-
nész, a program egyik szervezõje. 

A közel százhúsz résztvevõnek
nem volt alkalma unatkozni, hi-
szen érdekes programokat állítot-
tak össze számukra. A napot min-
dig áhítattal kezdték, majd elõ-
adások következtek. Kirándultak
Eszékre, Hercegszõlõsre, Kiskõ-
szegre, Vörösmartra és a Kopácsi-
rétre is. 

A jövõ évi konferenciát Ausztriá-
ban rendezik meg, ahol egyúttal az
EPMSZ negyvenéves jubileumát is
méltóképpen megünneplik majd. 

Forrás: www.vmmi.org

„A jövõ azé, aki megmûveli” 
Akadémiai napok Bizovácon

Folytatás a 3. oldalon

Folytatás a 2. oldalon

Fabiny Tamás és Pátkai Róbert a piliscsabai záró közgyûlésen

Az õriszigeti gyülekezeti ház számos közösségi esemény színtere
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Nem mindenki szereti olvasni az
Ótestámentum legfurcsább és leg-
nehezebb iratát, a Prédikátor köny-
vét. Sokan és sokszor kérdezték is
már, hogy egyáltalán való-e a
Szentírásba.

A kérdést nem szabad félvállról
vennünk, hiszen ennek a tizenkét
fejezetes könyvnek a legfontosabb
szava a harmincötször elõforduló
hiábavalóság, fáradozás, szélkerge-
tés. (Gondolhatunk itt a mi boron-
gós Kölcsey Ferencünk szatirikus
versére, amelynek Vanitatum vani-
tas, azaz hiábavalóságok hiábavaló-
sága a címe.) És vajon nyerhet-e az
olvasó valamit is az ilyen, mindent
hiábavalóságnak tartó szerzõ köny-
vébõl? A kérdésre adandó felele-
tünket jól meg kell gondolnunk.
Mégpedig három okból.

Az elsõ: ebben a könyvben leg-
alább kéttucatnyi helyen Isten áll a
középpontban. Õ adja a jó életet, a
kutatás és az alkotás vágyát, min-
dent, amit birtokol az ember, a ha-
lál gondolatától elterelõ örömöt s a
minden hatalomnál többet érõ böl-
csességet. Az embert õ teremtette
bölcsnek, a munkát is õ adta. Ne-
héz lenne most már úgy beállítani a
szerzõt, mintha nem lenne istenhí-
võ! És hogy valós képet adjon az
emberrõl is, bevallja, hogy az em-
ber nem foghatja föl Isten tetteit,
sõt úgy tesz, mintha nem Isten ru-
házta volna fel õt ajándékaival.

A második: Isten egyenesnek,
becsületesnek teremtette ugyan
az embereket, de õk újra meg újra
esztelen és végtelen bonyodal-
makba keverednek. Nem is lehet
tõlük csupán jót várni, mert mind
vétkeznek is. A Prédikátor könyve
olyan idõbõl való, amikor a zsidó-
ság még nem sokat gondolkozott
az örök életrõl. Istennel most kell
számolni, és most kell rá hallgatni,
ez volt az általános vélemény és
tanítás. Mit hoz a jövõ? – az mind
bizonytalan. Ezzel szemben szer-
zõnk szilárdan hisz abban az Is-
tenben, akihez végül még az élet
lehelete is visszatér. És hogy amit
Isten tesz, az örökre megmarad,
ahhoz nem kell semmit hozzáten-
ni, de elvenni sem belõle. Ugyan-
akkor fáradhatatlanul biztat is: az
istenfélõknek jó dolguk lesz, s en-
nek felismerése végett is menje-
nek el „megfontoltan” Isten házá-
ba. Ott rájöhetnek, hogy Isten irá-
nyít mindent, s nem az ember.

A harmadik: akárcsak Jób vagy

a Példabeszédek könyve, a Prédiká-
tor is tele van mély értelmû,
„bölcs” mondásokkal, amelyek
mai életünkben is érvénnyel taná-
csolhatnak. Ilyenek például:
„…nincs jobb, mint ha örül az ember
a munkájának…” (3,22); „Élhet va-
laki kétezer évig is, ha nem tud gyö-
nyörködni a jóban!” (6,6); „Aki ver-
met ás, beleesik abba…” (10,8) – és a
sort folytatni lehetne.

Mindez persze csak nehezen tud-
ja a prédikátor fanyar, sõt megkese-
redett életszemléletét ellensúlyoz-
ni. Aki harmincöt szándékra, gon-
dolatra, elképzelésre, tervre és tett-
re harmincötször üti rá a „hiábava-
lóság” sötét bélyegét, azt bizony
igen nehéz nem pesszimistának, sõt
inkább talán nihilistának nevezni!
Kutatók is úgy ítélik meg, hogy
könyvünk az akkoriban igen elter-
jedt bölcsességirodalom „keserû
lábjegyzete”. A széltében elterjedt
vallási elbizonytalanodás idejének
nem éppen szívderítõ emléke.

Mégse tévesszen meg bennünket
az, ahogy szerzõnk kíméletlen kö-
vetkezetességgel kérdez, és nem
elégszik meg felszínes, „beszajkó-
zott vallásos” feleletekkel. Nyu-
godtan mondhatjuk, hogy szinte a
mai, hasonló helyzetünkbõl kér-
dez. Kutat, és nyílt, igaz feleletekre
vár. Igaz, neki sincs receptje a kér-
dések által felvetett gondokra, de
tagadhatatlan, hogy amilyen szen-
vedélyesen kérdez, ugyanúgy kere-
si kora szellemi-lelki zûrzavarában
Istent – és az emberi lét értelmét.
Hisz Isten igaz voltában, ha nem
tudja is mindig összeegyeztetni a
lépéseit saját véleményével. Heve-
sen védi Isten feltétlen hatalmát,
függetlenségét a döntéseiben, de
nem méltatlankodik, nem lázít Is-
ten ellen. Csak utat sem mutat a
kérdések tömkelegében!

Nem csodálkozhatunk ezek
után, hogy iratunk azok közé az
ótestámentumi könyvek közé tar-
tozik, amelybõl újtestámentumi
könyveink egyetlenegy mondatot
nem idéznek! Vannak átfedések,
hasonló szavak, a szóhasználatban
azonosságok, de ez a legtöbb, ami-
re az Újtestámentum szerzõi a Pré-
dikátor könyvét méltatják. Sõt ha
komoly összehasonlítást végzünk,
Pál apostol legalább kétszer ki-
mondottan kijavítja a prédikátor
„bölcsességét”. Érdemes összeha-
sonlítani Préd 1,2-t Róm 8,20-szal
vagy 7,20-at Róm 3,10-zel!

Ez a Kr. e. 3. századból szárma-
zó furcsa könyvecske azonban –
meglepõ módon – mégis mindig
igen keresett olvasmány volt. Egy
példányát még a kumráni iratok
között is megtalálták, tehát a
„pusztai szerzeteseknél” is szere-
pe volt. Keresztény körökben in-
kább három, költõi szárnyalású és
mély értelmû részlete miatt ör-
vend ma is nagy népszerûségnek.

Préd 3,1–8 csodálatos vallomás
arról, hogy mindennek rendelt
ideje van. A könyv mély hitére
vall, hogy például az idõre nem
mondja azt, hogy az is hiábavaló
lenne. De aki a születést és a ha-
lált, az ültetést és az irtást, a sírást
és a nevetést, a gyászt és a tánco-
lást stb. elfogadja az idõben, an-
nak hinnie kell abban, aki az idõ
szuverén Ura is!

Megragadó és elgondolkodtató
a társtalanság nyomorának és a
kölcsönös támogatás szépségének
a megrajzolása Préd 4,7–12-ben.
Tudjuk, hogy utolsó mondata –
„A hármas fonál nem szakad el egy-
hamar” – akkori, közismert köz-
mondás volt, és a zsidó magyará-
zók a tóra, annak magyarázata és
az általános erkölcs hármasságára
gondoltak itt. Nem kevés keresz-
tény esküvõn hangzott már el
azonban, hogy jó, ha a házasulan-
dó két fél nem csupán a kölcsönös
hûségre építi föl közös életét, ha-
nem az azt tartósító, megerõsítõ
isteni hûségre is. Téves magyará-
zat lenne ez?

Végül utolérhetetlen az, ahogy a
prédikátor a jövõ nemzedékeit em-
lékezteti az öregkor és az elmúlás
„nemszeretem” témájára 12,1–7-
ben. Ezekkel a háttérben biztatja
õket az élet jókedvû, szívük vágya
szerinti élvezésére. De ha csupán
ez lenne az egyetlen életcéljuk, bi-
zony igen hamar csalódniuk kelle-
ne. Mert minden oda torkollik,
ahonnan jött: a porba. Sõt vissza is
tér annak kezébe, akitõl eredt.

Már csak ezért sem lehet az
egész élet hiábavalóság. A prédiká-
tor még nem tudhatta, amit Krisz-
tus követõi már bizalommal vall-
hatnak: „Halál, hol a te fullánkod?
(…) De hála az Istennek, aki a diadalt
adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisz-
tus által.” (1Kor 15,55–57) Ez ad
mindennek értelmet az életünkben.
S mi ezt Jézus Krisztus Urunk fel-
támadása óta hihetjük és hisszük is. 

Gémes István

ÚTITÁRSUNK, A BIBLIA

Minden hiábavaló?
A Prédikátor könyve

Vajon a testvér vagy a barát szó bír mélyebb jelentéssel? A kérdést min-
denki maga dönti el, de az biztos, hogy a két fogalom egymás nélkül
nemigen létezhet. A csíkszeredai és a zuglói gyülekezet közötti vi-
szonyt mindkettõ egyszerre jellemzi. 

A folyamatosan erõsödõ testvér-gyülekezeti kapcsolat a csíkszeredai és
a budapest-zuglói evangélikus gyülekezet között hivatalosan 2001 nya-
rán kezdõdött.

„A zuglói egyházközség egy akkor lezárult német testvér-gyülekeze-
ti kapcsolat után arra vágyott, hogy Erdélybõl találjon új testvéreket” –
írta Tamásy Tamás zuglói lelkész 2006-ban, és a két lelkész házaspár ko-
rábbi ismeretsége szerencsésen találkozott a gyülekezetek óhajával. Mi
is azon igyekeztünk már 1998-ban, hogy testvér-gyülekezeti viszonyt
létesítsünk egy anyaországi egyházközséggel, és hála Istennek, ez sike-
rült is: a zuglói gyülekezet ideális partnernek bizonyult ebben.

Az elsõ konkrét lépést a zuglóiak tették: 2001. augusztus elején elláto-
gattak Csíkszeredába, amikor is istentisztelet keretében megpecsétel-
tük a két gyülekezet testvérkapcsolatát. Simon Ágnes zuglói egyháztag a
következõképp ír a találkozóról: „Sok felejthetetlen élménnyel gazda-
godva szálltunk ki a buszból, és szívünkben hálás köszönettel Istennek,

hogy amiért elindultunk, megvalósulhatott, a testvérkapcsolat megszü-
lethetett. Csodálatos érzés tudni, hogy egy maroknyi magyar evangéli-
kus él tõlünk hétszáz kilométerre, akiket imáinkban hordozhatunk, le-
hetõségeink szerint segíthetünk.” (Evangélikus Élet, 2001/36. szám)

Azóta már több alkalommal találkoztunk Budapesten vagy Csíkszere-
dában. 2002-ben a csíkszeredai gyülekezet tett viszontlátogatást, ame-
lyen csodálatos fogadtatásban és sok nagyszerû élményben volt részünk.
„A kellemes élményekhez mindig rövid az idõ, bármennyi is az! A távol-
ság nem kevés Budapest és Csíkszereda között – de csak térképen. Lé-
lekben testvéreink itt maradtak egy kicsit, és nagyon reméljük, szívük-
ben, gondolataikban mi is ott maradtunk. Végtelen köszönet az Úrnak,
hogy megadta idén is a találkozás örömét” – írja egy gyülekezeti tag lel-
kes beszámolójában.

A bemutatkozó látogatásokat újabb utazások követték: 2005-ben
Csíkszeredában, 2007-ben pedig Budapesten találkoztak az egymással
immár baráti kapcsolatban lévõ hittestvérek.

Két gyülekezet testvérkapcsolata azáltal erõsödik igazán, ha tagjaik ál-
landó kontaktusban állnak egymással, ha sokszor találkoznak, megosztva
a másikkal gondjaikat, örömeiket egyaránt, de mindenekfelett a minden-
ható Isten kezébe helyezik testvéri kapcsolatukat, életüket, terveiket, el-
képzeléseiket. Elmondhatom, hogy a partnerség mindenképpen elérte
egyik célját: szoros barátságok jöttek létre gyülekezeti tagjaink között.

Valóban csodálatosak ezek a találkozások, hiszen sok új élmény részesei
lehetünk, de mindenekfelett erõsödünk hitben és szeretetben testvéreink
hite és szeretete által. Áldott legyen mindezért a mi Urunk, Istenünk.

Tóth Károly

evangélikus lelkész (Csíkszereda)

EGYMÁS TERHÉT HORDOZZÁTOK…!

Testvérek, akik
egyben barátok is

„Jézus ezt mondta neki: (…) »Min-
den lehetséges annak, aki hisz.« Erre
azonnal felkiáltott a gyermek apja, és
így szólt: »Hiszek, segíts a hitetlensé-
gemen!«” (Mk 9,23–24)

Ha hitben akarunk járni, a hitet-
lenséget kell legyõznünk. Amikor
az ûrhajót a rakéta magasba emeli,
akkor a föld vonzóerejét gyõzi le.
Itt a földön állandóan az a mi dol-
gunk, hogy a bûn vonzóerejét, azt
a szörnyû lehúzó erõt legyõzzük. 

Pál apostol azt mondja, hogy az
„odafelvalókat” keressük, ne a
földieket. De mi az „odafelvaló”,
és mi a földi? A földi az alulról va-
ló, az erõtlen. Az az Istentõl el-
szakadt ember, aki a maga erejé-

vel próbálja pótolni az elveszített
isteni erõt. Ez az ember a mások-
tól elvett erõvel, az összefogás
erejével is próbálja ezt az erõt
megszerezni. A felülrõl való em-
ber belátja, hogy nincs ereje, ezért
segítségül hívja az Úr nevét. 

Jézusnak így mondja ezt az
igénkben a gyermek apja: „Hiszek,
segíts a hitetlenségemen!” A ben-
nünk lévõ, Istennel szemben álló
magatartás teszi nehézzé a hitet.
Ezért mondja Luther Márton,
hogy bûnbánat nélkül nem lehet
hinni. Csak üres kézzel, saját sze-
génységünk, hitetlenségünk meg-
vallásával lehet közelíteni Isten-
hez, a mi mennyei Atyánkhoz. 

Isten az éhezõket betölti javak-
kal, a gazdagokat üresen küldi el.
Ezt énekelte Mária az õ hálaadó
énekében. Ezt az éneket nekünk
is meg kell tanulnunk, mert ez va-
lóság. Ha valaki meg akarja Istent
ismerni, alázza meg magát. Õ csak
a szegényeknek, alázatosaknak ad
új erõt. Ezért kell kérnünk õt,
hogy adjon nekünk hitet, és szaba-
dítson meg a bennünk lévõ hitet-
lenségtõl és kételkedéstõl. „Egye-
dül tebenned bízom, / S egykor
téged, én Jézusom, / Ott, hol bá-
nat nincs többé, / Láthatlak mind-
örökké.”

Ámen.
Köncze G. Árpád

AZ ÉLET KENYERE

Ne légy hitetlen, hanem hívõ!

Folytatás az 1. oldalról
A magyar ökumenikus isten-

tiszteleten Õrisziget evangélikus,
Alsóõr katolikus, Felsõõr refor-
mátus és katolikus hívei együtt
imádkoznak, és dicsérik Istent. 

Alakult egy kis zenecsoportunk is,
rendszeresen próbál tizenkét tagú
nõi kórusunk, melybõl hat asszony
alig vagy egyáltalán nem tud magya-
rul, mégis lelkesen énekli a magyar
énekeket is. Hogy a felsorolás teljes
legyen, van egy tízéves asszonykö-
rünk is (nõegylet), 1993-ban pedig
egy, a mai napig sikeresen mûködõ
magyar tánccsoport is alakult.

Sziget nem egyenlõ az elszige-
teltséggel. Szívesen látjuk és fo-
gadjuk a hozzánk betérõ vendége-

ket. 2007 májusában kicsiny gyüle-
kezetünk nagyszabású nemzetkö-
zi rendezvénynek, a KÉMELM
ötvenedik, jubileumi gyûlésének,
illetve a Magyar Evangélikus Kon-
ferenciával tartott közös tanács-
kozásnak volt a színhelye.

Ha pedig a sok jó után s közben
bánat is ér, reménykedve énekel-
jük és valljuk: „Ne félj tehát, ki-
csiny csapat, / Ha rád felleg borul:
/ Kegyelmet rejt, s belõle majd /
Áldás esõje hull. / Bízzál az Úr-
ban, rólad õ / Meg nem feledke-
zik, / Sorsod sötétlõ árnya közt /
Szent arca rejtezik.” (Evangélikus
énekeskönyv, 328. ének)

Mesmer Otto

evangélikus lelkész (Õrisziget)

Az Õriszigeti Ágostai
Hitvallású Evangélikus
Egyházközség
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A Magyarországi és az Ausztriai
Evangélikus Egyház számára
egyaránt örömteli: ez év májusá-
tól mindkettõ eggyel több dok-
torral büszkélkedhet. Téved, aki
azt gondolja, hogy ehhez feltétle-
nül két személy szükséges. Soly-
már Mónika, a bécsi magyar evan-
gélikus gyülekezet lelkipásztora
néhány héttel ezelõtt védte meg
valláspedagógiai témában írt
doktori disszertációját, ezáltal
doktori fokozatot szerzett. 

– Elõször is: hogy érzi magát e pil-
lanatban, néhány héttel disszertáció-
jának megvédése után?

– Természetes, hogy az öröm és
a hála érzése tölt el. Hálatelt szív-
vel gondolok a lehetõségekre,
amelyek elém kerültek, szemé-
lyekre, akiknek a segítsége és a bi-
zalma sokat jelentett a munka
véghezvitele során. Itt különösen
konzulensemnek, dr. Gottfried
Adamnak, a bécsi evangélikus teo-
lógiai fakultás valláspedagógiai
tanszéke vezetõjének és korábbi
munkahelyemnek, a soproni Ber-
zsenyi Dániel Evangélikus Gim-
náziumnak szeretnék köszönetet
mondani. 

A líceumnak tíz esztendõn ke-
resztül voltam iskolalelkésze, dr.
Lampérth Gyula egykori és Tölli
Balázs jelenlegi igazgató egyaránt
támogatta azt a munkát, amelyet a
hittanoktatás és az iskola evangéli-
kus profiljának kialakítása terén
végeztem. A bécsi évek kezdeti bi-
zonytalansága idején sokszor érez-
hettem a líceum biztos hátterét,
azt a bizalmat és szeretetet, amely-
lyel doktori munkám kísérték. A
kapcsolat az iskolával jelenleg is
élõ, egyaránt követjük és támogat-
juk egymás munkaterületeit.

Gottfried Adam professzor bá-
torított és adott lehetõséget arra,
hogy a bécsi egyetemen végezzem
a doktori iskolát, és itt írjam meg
németül disszertációmat. Köszö-

nettel tartozom neki azért is,
hogy a sokféle és szerteágazó né-
met nyelvû szakirodalomra és ku-
tatási területekre vonatkozóan tá-
jékozódási támpontokat adott,
valamint bevezetett valláspeda-
gógiai mûhelyekbe és kutatások-
ba. Az egyetemi munka aztán azt
eredményezte, hogy egy ideje
asszisztensként dolgozom a val-
láspedagógiai tanszéken. 

– Közelebbrõl milyen témában író-
dott a dolgozat?

– Valláspedagógiai témakör-
ben, és a Jézus Krisztus-téma teo-
lógiai-didaktikai feldolgozását mu-
tatja be egy német hittankönyvso-
rozat – Kursbuch Religion – anya-
gán keresztül. Mindig is érdekelt,
hogyan lehet Jézus Krisztusról
úgy beszélni és tanítani, hogy a
bibliai Krisztus-kép sokszínûsége
és egyértelmûsége megjelenjen,
ugyanakkor a gyerekek és fiatalok
ne száraz, számukra kissé idegen,
elméleti és érthetetlen dogmatikai
megfogalmazásokkal találkozza-
nak, hanem vélemények, gondola-
tok és megélt tapasztalatok megis-
merése folyamán élõvé és dinami-
kussá váljék bennük a Krisztusról
közvetített keresztény tanítás. 

Amikor az 5. osztályosok szá-
mára az Örömhír Jézus Krisztusról
címû hittankönyvet írtuk szerzõ-
társammal együtt, ez a kérdés kü-
lönösen is aktuálissá vált. Mint-
egy ennek a hittankönyvnek a
folytatása, a téma tudományos át-
gondolása a doktori munka. Egy
krisztológiai és vallásdidaktikai
áttekintést követõen három téma-
kört vizsgáltam részletesebben:
Jézus példázatait, csodáit és az
explicit krisztológiai témákat,
például Jézus istenségének kérdé-
se, kereszt és feltámadás, megvál-
tás, Krisztus mai jelenléte és így
tovább. Az általam választott hit-
tankönyvsorozat német nyelvte-
rületen a legismertebb és a legna-
gyobb példányszámú, 1976-tól

rendszeresen jelenik meg a tíz–ti-
zenhét éves korosztály számára,
öt-hat évente átdolgozott formá-
ban. Összesen tizennyolc hittan-
könyvrõl van szó, amelyek átta-

nulmányozása és feldolgozása fo-
lyamán nagyon izgalmas volt nyo-
mon követni az elmúlt harminc
esztendõ krisztológiai és vallásdi-
daktikai folyamatait. 

– Melyek voltak a legszebb és a leg-
nehezebb pillanatok a munka során?

– A kezdeti és a végsõ szakaszt
nagyon élveztem. Az útkeresés, a
kötetlen olvasás, a szakirodalom-
mal való ismerkedés, valamint az
egyes didaktikai megközelítési
módok kipróbálása a líceumi hit-
tanórákon mind örömteli pillana-
tokat jelentettek. Az utolsó hóna-
pokban pedig megelégedéssel tölt-
hetett el, ahogy összeállt a dolgo-
zat a különbözõ fejezetekbõl, és
érezhettem, hogy német nyelven
is egyre gördülékenyebben fogal-
mazok. Természetesen voltak ne-
hezebb pillanatok is, amikor egy
idõre félreraktam a munkát, vagy a
sokféle lehetséges szempont és
módszer közül nehezebben talál-
tam rá az alkalmazandóra.

– A doktori disszertációja kapcsán
került ki Bécsbe. De hogyan lett az
Ausztriában élõ magyar evangéliku-
sok lelkipásztora?

– A doktori munkámat a sopro-
ni líceum lelkészeként kezdtem
meg. Egyre gyakrabban jártam át
Sopronból Bécsbe, a disszertáci-
óm írása mellett a Bécsi Egyetem
Evangélikus Teológiai Karán más
feladatokat is kaptam. Ekkoriban
az Ausztriai Magyar Lelkigondo-
zó Szolgálat az átalakulás éveit él-
te. Szervezetileg gyülekezetté
szerettek volna alakulni, presbité-
riumot és lelkészt választani, ez
ügyben tárgyalásokat folytattak
az Ausztriai Evangélikus Egyház-
zal. Ebben az átmeneti idõben D.
Szebik Imre püspök és a bécsi gyü-
lekezet képviselõi megkértek ar-
ra, hogy Bécsben a havonkénti va-
sárnapi istentiszteleteken lássam
el az igehirdetés szolgálatát. Így
kezdõdött a kapcsolatom a gyüle-
kezettel, amely 2004 végén önálló
presbitériumot választva megala-
kult, és jelenleg az Ausztriai
Evangélikus Egyházba beépülve,
annak egyik gyülekezeteként mû-
ködik. A gyülekezetnek félállású
lelkészi státusa van; a másik félál-
lásomban a Bécsi Egyetem Evan-
gélikus Teológiai Karának Vallás-
pedagógiai Tanszékén vagyok
asszisztens.

– Ön jól ismeri mind a Magyaror-
szági, mind az Ausztriai Evangéli-
kus Egyház mûködését. Van-e hason-
lóság a két ország evangélikussága
között?

– Létszámában, diaszpórajelle-
gében, feladataiban és körülmé-
nyeiben nagyon sok hasonlóságot
látok a két országban mûködõ
evangélikus egyház között. Úgy
gondolom, sok olyan terület van –
például a gyülekezetépítési lehe-
tõségek, istentiszteleti formák és
az evangélium megszólaltatása,
társadalmi megjelenés, szervezeti
és pénzügyi kérdések –, ahol a ta-
pasztalatcsere mindkét egyházat
gazdagítaná. Éppen az alapvetõ
hasonlóságok miatt e tapasztalat-
cserék a másik egyházban is fel-

használható szempontokat, el-
gondolásokat és olykor válaszo-
kat is eredményezhetnének. Konk-
rétan említem például a gyüleke-
zetek önállóságának és felelõsség-
vállalásának kérdéskörét. A ter-
veknek a lehetõségekhez való iga-
zítása, az elképzelésekért és a
megvalósításukért való felelõs-
ségvállalás, a realitások figyelem-
bevétele, a gyülekezet ügyeirõl
való felelõs gondolkodás és az ez-
zel kapcsolatos tettek fontos he-
lyet foglalnak el az Ausztriai
Evangélikus Egyház gyülekezete-
inek életében. Úgy gondolkoz-
nak, hogy csak önmagukra szá-
míthatnak. A „nagyot tervezni” és
a „merészet álmodni” izgalmas és
sokszor minden várakozást felül-
múló eredménnyel is megörven-
deztethet, de fakadhat olykor fe-
lelõtlenségbõl és a realizmus hiá-
nyából is.

– Vannak-e tervei a jövõre nézve?
Hogyan tovább?

– Voltak idõk, amikor igyekez-
tem elõre eltervezni dolgokat,
eseményeket, aztán az élet sok-
szor felülírta vagy átalakította
ezeket. Talán épp a soproni–bé-
csi idõszak láttatta meg velem,
hogy a teendõk, az események
megtalálják az embert, és a követ-
kezõ lépések a megtett útból fa-
kadnak. Igyekszem ellátni felada-
taimat a gyülekezetben és az
egyetemen egyaránt. Úgy gondo-
lom, mindkét munkaterület egy-
fajta kapcsolópontot jelenthet a
Magyarországi Evangélikus Egy-
ház és az Evangélikus Hittudo-
mányi Egyetem számára egyaránt
az Ausztriai Evangélikus Egyház-
zal és a bécsi teológiai fakultással.
Mint ahogy eddig is tettem, to-
vábbra is igyekszem részt venni a
Magyarországi Evangélikus Egy-
ház hittanoktatással és az evangé-
likus iskolákkal kapcsolatos mun-
kájában. 

Sz. P.

ÚTI-TÁRSALGÓ

Krisztusról dinamikusan, életközelien 
Interjú Solymár Mónikával, egyházunk új doktorával

Folytatás az 1. oldalról
A KÉMELM-et megalakító lel-

készek a következõ ünnepélyes
nyilatkozatot tették:

„Az Egyház Ura iránti hálával ki-
jelentjük, hogy

1. jövõbeli szolgálatunkat idegen
földön is, továbbra is felajánljuk a mi
Urunknak, hogy az evangélium vi-
gasztalását sokat szenvedett népünk-
höz ma is elvihessük…

2. egyházunk szolgálatát a mene-
kültek között is az Ige tiszta hirdetésé-
ben és a szentségek Krisztus rendelése
szerinti kiszolgáltatásában látjuk…

3. nem akarunk külön magyar me-
nekült egyházat szervezni, hanem
mindig készek vagyunk az adott kö-
rülmények között úgy szolgálni a
hozzánk tartozókat, hogy azt min-
denkor a helyi egyházi hatóságokkal
összehangolva, Isten dicsõségére vé-
gezzük.”

A közösség tagjai a legnehezebb
idõkben is hûen végezték munká-
jukat az idézett nyilatkozat szelle-
mében. Saját szolgálati helyükön,
egymástól szétszóródva teljesítet-
ték a rájuk bízott küldetést.
Ugyanakkor egymással szoros

kapcsolatban álltak egy olyan vi-
lágban, amelyikben még koránt-
sem volt annyira természetes,
hogy az információk földrészeken
átívelve pillanatok alatt, minimális
anyagi ráfordítással terjedhetnek.

Ritkán lehet az ember tanúja an-
nak, hogy egy szervezet, amelyik
hosszú történetet tudhat maga
mögött, teljesítve küldetését, mél-
tósággal kimondja megszûnését.
Az ilyen – tulajdonképpeni funk-
ciójukat már betöltött – szervezõ-
dések általában elsorvadnak, „vég-
elgyengülésben kimúlnak”, de a
KÉMELM esetében nem ez tör-
tént. Tagjai vállalták, hogy a nyil-
vánosság elé lépve kimondják: „le-
teszik a lantot”. Mindez nem je-
lenti azt, hogy a fraternitásról is le-
mondtak; a korábbi kapcsolatokat
továbbra is ápolni szeretnék,
mindössze a szervezeti kereteket
építik le. Ebben a tekintetben
egyébként a Magyar Evangélikus
Konferencia (Maek) munkálkodá-
sában látják a folytonosságot. 

A piliscsabai záróalkalmon a
résztvevõk dr. Fabiny Tibor egye-
temi tanár társaságában beszélget-

tek Vajta Vilmosnak A diakóniai
teológia a magyar társadalmi rend-
szerben címû könyvérõl, amely
2006-ban a Luther Kiadó gondo-
zásában – nem kis várakozást kö-
vetõen – magyarul is megjelent. 

A diszkusszió után Pátkai Ró-
bert püspök értékelte a KÉ-
MELM ötvenegy éves történetét,
majd dr. Fabiny Tamás püspök
méltatta a szervezet mûködését.
Személyes hangon idézte fel talál-
kozásait a KÉMELM tagjaival,
majd sorra vette a fent idézett, az
alapító nyilatkozatban megfogal-
mazott pontokat, amelyeket a
munkaközösség mindvégig szem
elõtt tartott. Végül kiemelte,
hogy eljött a szerepcsere ideje:
korábban az anyaegyház volt az,
amelynek a szervezet tagjai lelki,
szellemi és anyagi tekintetben ad-
ni tudtak, most az anyaegyház
„van soron”: azon kell lenni, hogy
mindezt megköszönve õ is vissza-
adhasson nekik valamit mindab-
ból, amit tõlük és rajtuk keresztül
kapott. Adja Isten, hogy az Útitárs
is eszköz legyen ebben.

– eszpé –

Befejezte
tevékenységét a KÉMELM

Irgalmas Isten, szeretõ meny-
nyei Atyánk! Szívünk mély há-
lájával borulunk le szent színed
elõtt. Hálaadással köszönjük
meg néked, hogy fél évszázados
szolgálatunk alatt áldó kezedet
mindig fölöttünk tartottad, pró-
bás életutunkon Szentlelked
vezetését mindig érezhettük.
Igéd és a szentségek vétele és
adása erõsítette munkánkat
csakúgy, mint egyéni életünket.
Újra köszönet és hála néked,
Urunk, ezért. Ami pedig téve-
dés és botlás, bûn volt életünk-
ben, arra kegyelmesen boríts
fátylat, bocsáss meg nékünk a te
fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus
érdeméért. 

Hálát adunk, kegyelmes,
mennyei Atyánk, a halálon vett
diadalért. Jézus Urunk életet és
üdvösséget ajándékozó áldoza-

táért, amikor elhunyt szolgatár-
sainkért, barátainkért imádko-
zunk, akik velünk együtt voltak
feladataink vállalásában. Kö-
szönjük rajtuk keresztül is
nyújtott szereteted bõséges je-
lét, egyházunk iránti hûségü-
ket, emberi és teológiai integri-
tásukat.

Áldd meg ezt a mostani
együttlétünket, most, amikor
számba vesszük és letesszük öt-
ven esztendõ munkáját. Te adj
mindannyiunknak alázatossá-
got, bölcsességet és szeretetet.
Te tedd szavunkat és egyházad
üzenetét õszintévé és szentté,
hogy egyházad itt, e drága hazá-
ban és szerte a világon épüljön,
és felebarátaink számára tanú-
ságtétellé legyen. 

Hallgass meg minket, Jézusért
kérünk. Ámen.

Hálaadó imádság
Elhangzott a KÉMELM
záróülésének befejezõ áhítatán,
Piliscsabán 2008. május 22-én

A 4 . oldalon olvasható Sík Sándor-verset a KÉMELM alapítóinak ajánlja
szeretettel az Útitárs szerkesztõsége.
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Szlovák evangélikus püspökök
nyilatkozata: „Ne alkalmazkod-
jatok a mai korszellemhez!”

Milos Klátik, Milan Krivda és Sla-
vomír Sabol evangélikus püspökök
felszólították a hívõket, hogy a
családi értékeket a példás keresz-
tény házasság segítségével védel-
mezzék. „Ne alkalmazkodjatok a
mai kor szelleméhez, de legyetek
a jelen sötétségének lámpásai! Ne
vonakodjatok tanúságot tenni
Krisztusról akár áldozat árán is,
ha a szükség úgy hozza. A feltá-
madt Krisztus megmutatta ne-
künk, hogy az áldozat útjának van
értelme, és mindig gyõzelemre
vezet” – áll az evangélikus püspö-
kök üzenetében.

Ugyanakkor kérték a hívõket:
buzdítsák a kételkedõket és a hi-
tüktõl eltávolodottakat, hogy tér-
jenek vissza az egyházhoz. A püs-
pökök hangsúlyozzák, hogy a ke-
reszténység legfontosabb misz-
sziója hírül vinni Krisztus feltá-
madásának nagyszerû és örömteli
üzenetét. Az örvendezõ közössé-
gért azonban tennünk kell, nem
jön létre automatikusan. Csalódá-
saink, hamis elképzeléseink és el-
várásaink állják útját ennek.

„Örömteli, elõrevivõ közösség
csak ott van, ahol az emberek az
elképzeléseiket és az elvárásaikat
alárendelik Krisztus elképzelései-
nek” – hangsúlyozzák a püspökök
üzenetükben.

Forrás: www.felvidek.ma,

2008. március 24.

Bibliát ajándékoz híveinek
a Rimaszombati Református
Egyházközség

A Rimaszombati Református
Egyházközség presbitériuma sze-
retné intenzívebbé tenni a kap-
csolatot a hívekkel, s erre remek
alkalmat kínál az idei év, amelyet
a katolikus, a református és az
evangélikus egyház a Biblia évé-
nek nyilvánított. 

A legutóbbi népszámláláskor
derült ki, hogy Rimaszombatban
több mint kétezer ember vallja
magát reformátusnak, de csak
négy-ötszáz hívõ jár rendszere-
sen istentiszteletekre, ezért sze-
retnék a többieket is megszólíta-
ni. Úgy döntöttek, hogy minden,
magát reformátusnak valló hívõt
megajándékoznak a Biblia egy
példányával – tájékoztatta lapun-

kat Bán Zoltán gondnok. Ez a le-
hetõség egyúttal alkalmat nyújt
adatgyûjtésre is, és egy nyilván-
tartási lapot is kitöltetnek az ér-
deklõdõkkel, akik a lelkészi hiva-
talban is átvehetik az év folya-
mán a könyvet, vagy jelentkez-
hetnek az alábbi elérhetõsége-
ken: Református Lelkészi Hiva-
tal, Fõ tér 16/a, tel.: 047/56 21
945, 0905 479 155; e-mail: ko-
vacs.ildiko@reformata.sk. A gond-
nok címe: simalap@azet.sk, tel.:
0905 973 750. A kapcsolattartás
javítása céljából elindítottak egy
honlapot (www.picasaweb.goog-
le.com/rsreformatus), amelyen na-
pi információkkal szolgálnak az
egyházközség mindennapjairól. 

Május közepén kirándulást is
szerveztek; a célpont Sárospatak,
Gönc és Vizsoly volt, azok a hely-
ségek, amelyek fontos szerepet
játszottak a magyar nyelvû Biblia
létrejöttében. A kiránduláson
részt vettek a frissen konfirmált fi-
atalok is. Õsszel a reformáció em-
léknapjának a tiszteletére konfe-
renciát terveznek, amelynek a
szervezésébe szeretnék bevonni a
régió lelkészeit is.

Forrás: www.felvidek.ma,

2008. június 2.

KITEKINTÉS

Talán meglepõdik az Olvasó,
hogy egy újságban, amely a „ma-
gyar evangéliumi lap” megneve-
zést viseli, efféle „világi”, ráadá-
sul gyermekkönyv ajánlóját talál-
ja. E sorok írója azonban arról
igyekszik meggyõzni mindenkit,
hogy a fent említett könyv nagyon
is magyar, és nagyon is evangéliu-
mi. Anélkül, hogy bármelyiket
nyíltan deklarálná. 

Magyar, mert túl azon, hogy a
mesék sokszínû, választékos, szép
magyar nyelvezettel íródtak, az
írónõ az ajánlásban minden „ma-
gyarul értõ kis unokát” meghív az
általa megalkotott mesebeli világ-
ba. Evangéliumi, mert a könyvet
olvasva az lehet az ember érzése,
hogy a szerzõ – aki nem mellesleg
egyházi rendezvények gyakori
vendége, versenyek zsûritagja –
mindig szem elõtt tartja Jézus intõ
szavát: „Engedjétek hozzám…!”,
hiszen õ is ugyanolyan komolyan

veszi a gyermekeket, ahogyan Jé-
zus tette. 

Nem fél szembenézni olyan té-
mákkal sem, mint az elmúlás,
emellett mégis túlsúlyban vannak
az élet naposabb oldalát taglaló
mesék. A könyv evangéliumi szel-
lemben írott voltára utal a betle-

hemi bárány szemszögébõl elme-
sélt karácsonyi történet is. 

Az írónõ férje, egyben alkotótár-
sa, Levente Péter a következõképp
ajánlja a könyvet az olvasók figyel-
mébe: „Édesanya- és apatársaim,
akik olyan szerencsések vagytok,
hogy kis unokáitok körében tölt-
hettek néhány mesés földi eszten-
dõt, nektek különösen is ajánlom a
legújabb égbõlpottyant mesésköny-
vet. Döbrentey Ildikó immár nagy-
mamaként, derûs bölcsességgel me-
sél gyermekeinknek, unokáinknak.
Meséi a születés-halál-élet örök
körforgásába illeszkednek, mint az
idõ kerekének megtartói küllõi.” 

Szûcs Petra

Döbrentey Ildikó: Égbõlpottyant leg-
újabb mesék. Tücsök Pál rajzaival.
Cartaphilus Könyvkiadó, Budapest,
2008. Kapható a Luther Kiadó köny-
vesboltjában (Budapest VIII., Üllõi út
24.) is. Ára 2500 Ft.

KÖNYVAJÁNLÓ

Hogyan látta a fekete bárányka
Jézus születését?

Magyar evangéliumi lap
Megjelenik hatszor egy évben
Kiadja a Magyar Evangélikus Konferencia (Maek)
1088 Budapest, Puskin utca 12. (telefon: +36 1/338-2302)

Felelõs kiadó: Prõhle Gergely elnök
Felelõs szerkesztõ: Szûcs Petra
(telefon: +36 20/824-8854, e-mail: szucspetra@freemail.hu)
Megrendelés, információ: Zászkaliczky Pál (e-mail: maek@lutheran.hu)

A lap ingyenes, a nyomda- és postaköltségre adományokat kérünk
és elfogadunk.
Bankszámla: Magyar Evangélikus Konferencia, Budapest, Raiffeisen Bank
Bankszámlaszám (belföldrõl): 12010886-00146767-00100002
(külföldrõl) IBAN: HU 43 1201 0886 0014 6767 0010 0002
SWIFT: UBRTHUHB

Téged Isten dicsérlek 
és hálát adok mindenért. 

Hogy megvolt mindig a mindennapim 
és nem gyûjtöttem másnapra valót, 
hála legyen. 

Hogy mindig jutott két garasom adni, 
és magamnak nem kellett kéregetnem, 
hála legyen. 

Hogy értenem adatott másokat, 
és nem kellett sírnom, hogy megértsenek, 
hála legyen. 

Hogy a sírókkal sírni jólesett, 
és nem nevettem minden nevetõvel, 
hála legyen. 

Hogy megmutattál mindent, ami szép, 
és megmutattál mindent, ami rút, 
hála legyen. 

Hogy boldoggá tett minden, ami szép, 
és ami rút, nem tett boldogtalanná, 
hála legyen. 

Hogy sohasem féltem a szeretettõl 
és szerethettem, akik nem szerettek, 
hála legyen. 

Hogy akik szerettek, szépen szerettek, 
és hogy nem kellett nem szépen szeretnem, 
hála legyen. 

Hogy amim nem volt, nem kívántam, 
és sohasem volt elég, aki voltam, 
hála legyen. 

Hogy ember lehettem akkor is, 
mikor az emberek nem akartak emberek lenni, 
hála legyen. 

Hogy megtarthattam a hitet, 
és megfuthattam a kicsik futását, 
és futva futhatok az Érkezõ elé, 
s tán nem kell a városba mennem 
a lámpásomba olajért, 
hála legyen! 

Hogy tegnap azt mondhattam: úgy legyen! 
és ma is kiálthatom: úgy legyen! 
és holnap és holnapután és azután is 
akarom énekelni: úgy legyen! – 
hála legyen, Uram! 
hála legyen!

Sík Sándor

Te Deum

HIRDETÉSEK

Az idén Kõszegen megrende-
zendõ Szélrózsa országos evan-
gélikus ifjúsági találkozó kereté-
ben július 18-án 15.45-kor pódi-
umbeszélgetést hallhatnak az ér-
deklõdõk Az egyház határa az
utolsó ember mögött van címmel. A
beszélgetés résztvevõje lesz töb-
bek között Adorjáni Dezsõ Zoltán
püspök és Gémes István stuttgarti
lelkész.

* * *

A Magyar Evangélikus Konfe-
rencia (Maek) kétnapos találko-
zót rendez a révfülöpi Ordass
Lajos Evangélikus Oktatási Köz-
pontban szeptember 5–7. között
A Luther-rózsa színei – a Kárpát-
medencei evangélikusság sokszínû
hagyományai címmel. A konfe-
rencia szeptember 5-én, pénte-

ken 18 órakor vacsorával kezdõ-
dik, és 7-én, vasárnap az ebéddel
fejezõdik be. 

A tervezett elõadások a kö-
vetkezõk: A Tranoscius-kegyes-
ség megtartó ereje – Betelepítés és
kitelepítés Tolna-Baranyában –
Háromszoros kisebbségben a Bar-
caságban – Kemenesalja hitének
erõssége – Fél évszázados szolgálat
a nagyvilágban szétszórt hittestvé-
rek között. Részletes programot
késõbb közlünk.

Jelentkezés az oktatási köz-
pont címén augusztus 20-ig: H
– 8253 Révfülöp, Füredi u. 1.
Telefon: 20/770-38-29. E-mail:
revfulop@lutheran.hu. A kon-
ferencia részvételi díja szállás-
sal és napi háromszori étkezés-
sel: 8500 Ft. Szeretettel várjuk
a téma iránt érdeklõdõ testvé-

reinket országhatáron innen és
túl. 

A Maek nevében:
Id. Zászkaliczky Pál

nyugalmazott lelkész, titkár 

* * *

Köszönjük önmagukat megne-
vezni nem akaró, de Isten elõtt
jól ismert testvéreink adomá-
nyát: N. N.: 10 000 Ft, N. N.:
10.000 Ft, N. N.: 100 EUR. 

* * *

Gruber Zoltán stuttgarti olva-
sónktól érkezett levél szerkesz-
tõségünkbe, melyben a levélíró
Gémes Istvánnak, lapunk volt
szerkesztõjének a munkálkodá-
sát méltatja, és rajtunk keresztül
kíván neki, valamint családjának
hosszú, boldog életet.
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