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A nyugalom ideje
Közhelyszerűnek számít az a
megállapítás, hogy rosszak az
egészségügyi mutatóink nemzetközi összehasonlításban is.
A sok betegség egyik oka a
stressz, a hajtás, a szünet nélküli
robot. Nehezen tudunk lassítani,
kikapcsolódni,
regenerálódni.
Szervezetünkben a naponta felhalmozódó méreganyag az éjszakai
pihenés közben csökken ugyan, de
nem ürül ki egészen; napról napra
visszamarad annyi, hogy szükség
van hétnaponként egy teljes pihenőnapra, a „nyugalom napjára”,
amiről a Bibliában is olvashatunk.
Isten alkotta így az embert, és
adta az életritmust, az élet törvényét, amit büntetlenül nem lehet
megszegni. Mózes könyvében ezt
olvassuk: „Emlékezzél meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt! Hat
napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat! De a hetedik nap a te Istenednek, az Úrnak nyugalomnapja.
Semmiféle munkát ne végezz azon
(…) megáldotta és megszentelte az Úr
a nyugalom napját.” (2Móz 20,8–11)
Szüksége van a testnek, léleknek napi, heti és éves pihenésre,

kikapcsolódásra. Az evangéliumokban olvasunk arról, hogy Jézus a megterhelő szolgálat után
több esetben elvonult egy csendes, lakatlan helyre, hogy pihenjen, imádkozzon.
Különösen is a városi emberek,
akik elszakadtak a természettől,
élik át azt a csodálatos érzést,
hogy gyógyul a testük-lelkük,
idegrendszerük az erdőben, vízparton. Szakítsunk időt arra,
hogy megcsodáljuk a virágokat,
madarakat, a gyönyörű fényeket,
színeket. A természet értelmes
vizsgálata révén felismerhetjük
az Alkotót, a Teremtőt is – írja
Pál apostol.
Százezrek élnek betonrengetegben anélkül, hogy találkoznának házi-, illetve vadállatokkal,
éreznék a friss avar, a virágok, az
erdő illatát.
A bibliai értelemben vett pihenés, nyugalmi idő nem csupán alvást, semmittevést jelent, hanem
a bűntől megmérgezett, zaklatott
ember szabadulásának, gyógyulásának, helyreállításának idejét is.
Szánjunk időt az Istennel való

kapcsolatra és a körülöttünk levőkkel, elsősorban családunk tagjaival való közösségre, hiszen az
ember csak úgy kerül a helyére, ha
a felfelé való és emberi kapcsolatai rendeződnek. Vegyük ezt komolyan egészségünk érdekében
is.
Sokan már nem is tudnak elcsendesedni, mert mindig zaj veszi körül őket. Legyen ez a nyár a
testi, lelki, szellemi megújulás ideje. Vegyük le a polcról a talán porosodó családi Bibliát, olvassuk
nyitott szívvel az evangéliumokat, keressük Istent, amíg megtalálható. Jézus így biztat: „Kérjetek,
és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek,és megnyittatik nektek.” (Mt 7,7) „Jöjjetek énhozzám
mindnyájan, akik megfáradtatok, és
meg vagytok terhelve és én megnyugvást adok nektek.” (Mt 11,28) „…aki
énhozzám jön, azt én nem küldöm
el…” (Jn 6, 37)
Szeverényi János

Az elmélkedés 2004. június 2-án
hangzott el a Kossuth rádióban

A kilencvenéves
Pósfay György köszöntése
Drága Gyurka Bátyánk!
Az Evangélikus Élet és az amerikai
Erős Vár adott hírt arról, hogy június 18-án ünnepelted kilencvenedik születésnapodat.
Most szerető családod és mások
gratulációja után – kissé megkésve – a Magyar Evangélikus Konferencia nevében köszöntelek.
Engedd meg, hogy egy veled kapcsolatos emlékemmel kezdjem.
A kilencvenes évek közepén
egy budapesti utad alkalmával bejelentetted, hogy teológiai könyveid jelentős részét hittudományi
egyetemünknek, gondosan megőrzött folyóirat-gyűjteményedet
pedig volt iskoládnak, a fasori
gimnáziumnak
ajándékozod.
Mindez Genfben van, el kell érte
mennünk. S a kisbusz üzemanyagának egy részét fedezed is.
Autóba ültünk. Talán Bicske
körül jártunk, amikor elkezdted
mesélni életed históriáját. Azóta
is lenyűgöz, hogy sok évtizede
történt eseményekre milyen részletesen és pontosan emlékszel. A
fasori diákévek, Sólyom Jenő hitoktató és cserkészvezető hatása,
Raffay és Ordass püspökök szerepe indulásodnál, a svédországi tanulmányút, az 1948-as világgyűlés, az amerikai lelkészi szolgálat
mind-mind sorra került beszámolódban. Szóltál a Venezuelában
úttörőként kezdett gyülekezetszervező és templomépítő évekről, majd az 56-os menekültek között végzett lelkigondozás megszervezéséről, a KÉMELM, az
Útitárs elindításáról… Már Genf
közelében autóztunk, amikor a világszövetségnél végzett feladataidra került a sor.
Azóta is csodálkozom, honnan
tudtad, mikor mit kell tenned,
merre kell indulnod, hiszen legtöbbször járatlan úton kellett
szolgálnod egyházunkat a nagyvilág szétszórtságában élők között.
Soha nem kaptál kellő előzetes el-

igazítást, másoktól sem vehettél
át elégséges tapasztalatot.
Lassan két éve a Deák téri templomban egyházunk kitüntetett az
Ordass Lajos-díjjal. Akkor sok évtizedes szolgálataidról mindössze
ennyit mondtál: „Végeztem azt a
munkát, amit el kellett végez-

nem.” Legyen áldott szolgálatba
hívó Urunk, hogy sok talentummal, óriási nyelvtehetséggel ajándékozott meg téged, hogy szívedet csordultig töltötte krisztusi
tartalommal. Tőle kaptad leleményességedet, találékonyságodat is,
hiszen magát az utat is meg kellett
álmodnod, ki kellett taposnod,
hogy egyáltalán elindulhass rajta.
Te pedig mindig tudtad, mire
késztet küldő Urad, s magyarul
vagy svédül, angolul vagy németül
hirdetted az evangéliumot, mert
azt „kellett végezned”! Hiszem,
hogy minden „kell” mögött szolgálatba küldő Urunk áll.
Drága Gyurka bátyánk: Isten éltessen! Istennek adunk hálát érted
s minden szolgálatodért.
Szeretettel ölel testvéred az
Úrban:
Id. Zászkaliczky Pál

A Luther-rózsa színei
Anyanyelv – egyház – nemzet
A Magyar Evangélikus Konferencia tanulmányi konferenciája 2011. szeptember 30. és október 1. között
a révfülöpi Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központban.
Szeptember 30., péntek
• 17.00: Érkezés, regisztráció, a szobák elfoglalása
• 18.00: Vacsora
• 19.00: Nyitóáhítat – id. Zászkaliczky Pál – általános bevezetés
• 19.30: Írott betűvel és hirdetett igével a megmaradásért – Bence Lajos író, szerkesztő és Gabrijela Bence gyülekezeti felügyelő (Alsólendva,
Szlovénia)
• 21.00: Egyházi turizmus – beszámoló és ötletbörze – Kocsis István
• 21.30: Esti imádság – Hafenscher Károly
Október 1., szombat
• 8.00: Reggeli áhítat – Gáncs Péter püspök
• 8.30: Reggeli
• 9.15: A négynyelvű reformáció a Kárpát-medencében – Csepregi Zoltán egyháztörténész-professzor (Evangélikus Hittudományi Egyetem)

• 10.30: Kávészünet
• 11.00: A múlt terhe, a jelen gondja, a jövő lehetősége a szlovák magyar kapcsolatokban – Demmel József doktorandusz történész (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
• 12.30: Ebéd
• 13:30: Kerekasztal-beszélgetés – vezeti Fabiny
Tamás püspök
• 15.00: Záró istentisztelet úrvacsorával – Fabiny
Tamás püspök
***
Szeretettel várjuk a téma iránt érdeklődő testvéreinket. A részvételi díj szállással, teljes ellátással:
5400 Ft.
Jelentkezni szeptember 20-ig lehet postai levélben az oktatási központ címén (8253 Révfülöp,
Füredi út 1), illetve e-mailen a revfulop@lutheran.hu címen.

A szlovák ősökre
emlékeztek Szarvason
Szarvas város napján, július 24-én
emlékeztek azokra a szlovák telepesekre, akik kétszáznyolcvankilenc évvel ezelőtt jöttek ide, és fáradságos munkával újra életet teremtettek a török pusztítás után
kihalt területen. 2002-ben az
evangélikus Ótemplom tövében
állítottak emléket a Harruckern
János nagybirtokos hívására ide
érkezett harmincnégy szlovák
családnak.
A letelepedési emlékkőnél koszorúzással indult az ünnepségsorozat. Megjelent többek között
Stefan Dano, a Szlovák Köztársaság főkonzulja, Babák Mihály polgármester és Mótyán Tibor, a helyi
szlovák kisebbségi önkormányzat

elnöke. A Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke, Gáncs Péter is
koszorút helyezett el az emlékműnél, majd az Ótemplomban az
ezt követő istentiszteleten hirdette Isten igéjét. A helyi lelkészek,
Lázár Zsolt és Horváth Olivér szlovák nyelven elmondott imájukban
emlékeztek az ősökre.
Az istentisztelet után a templomban adták át a Pedagógiai és a
Szociális Tevékenységért díjakat.
Az ünnepséget követően a jelenlévők a Vízi Színpadra siettek,
ahol megnézhették a Cervinus
Teátrum Tessedik című zenés darabjának ősbemutatóját.
Forrás:
Evangelikus.hu
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LÁT TA JÉ ZUST

Zákeus
Görögök jöttek föl a jeruzsálemi
ünnepre a kéréssel: „Jézust szeretnénk látni.” (Jn 12,21) Mivel pedig számunkra ma fizikailag ez
nem lehetséges, annál inkább érdekelnek azoknak a tapasztalatai, akiknek ez megadatott: látták az Urat.
Ifjúkoromban biztos sikerre számíthattunk, ha vasárnapi iskolában, gyerek-istentiszteleten ezt
a „mutogatós” énekecskét tanítottuk:
Zákeus csöpp kicsi emberke volt,
csöpp kicsi emberke ám,
de hogy megláthassa az Úr Jézust,
ni, ott mászik a fügefán.
És-a-Meg-vál-tó-ar-ra-ment,
s meg-állt-a-fa-tö-vén,
és szólt:
Zákeus, gyere le!
Ma a te házadban szállok én,
Ma a te házadban szállok én!
Zákeus története az Újszövetség
legszemléletesebbjei közé tartozik – a tékozló fiúról, Bartimeusról, az irgalmas samáriairól és a királyi főember gyógyításáról szóló
beszámolókkal együtt. De ezek
sem feledtethetik el velünk, hogy
milyen súlyos dolgokról tudósít
vele Lukács, akinek a feljegyzést
köszönhetjük (Lk 19,1–10). Talán
néhány háttér-információ hozzásegít a mélyebb megértéshez.
Nem tudjuk az okát, az indítékát annak, hogy Zákeus miért
akarta mindenáron látni a városába érkező Jézust. Annak ellenére
sem, hogy a Jézus-látáshoz nem
várhatott meghívást. Nem a város
előkelői, hanem inkább a fogcsikorgatva megtűrtjei közé tartozott. Vámos volt az istenadta, aki
kíméletlenül megsarcolt minden
portékát, amelyet a városon át
szállítottak. A vám összegéről
nem járt hivatalos lista, azt fővámosi tisztjében maga határozta

meg. Vigyáznia kellett, hogy abból a saját zsebébe lehetőleg bőven jusson, de azon felül a hatóságnak is ki tudja fizetni a bérletet. Zákeus ugyanis bérelte a vámszedés jogát. És ami a legnagyobb
bűnnek számított a városbeliek
szemében: ezt a busás bért a gyűlölt római megszállónak kellett
maradéktalanul továbbadnia. Ez
kollaborálással ért föl.
Amikor Lukács külön hangsúlyozza Zákeus apró termetét, abban valószínűleg az a mellékzönge is lehetett, hogy őt honfitársai
is „kicsinek” tartották, olyan árulónak, aki még a tekintetükre sem
méltó. Ezért a vámszedő biztos lehetett afelől, hogy a Jézust követő
üdvözlő tömegben semmi helyet
nem kap. Mert a „csöpp, kicsi”
emberkét kirekesztette a társadalom mint megvetett parazitát –
akárcsak a pásztorokat vagy a
prostituáltakat.

Ám a gazdag fővámszedő jellemén még egy további folt is éktelenkedett. Ez is nyomhatta lelkét,
mert amikor Jézus előtt állt, ezt is
sietve meggyónta. Amit magyar
fordításaink legfeljebb körülírni
tudnak, annak eredeti értelme ez:
tilos volt a füge kivitele, s aki feljelentette, besúgta a szállítást, azt
jól megfizették. Ezért ha Zákeus
azt mondja, hogy a négyszeresét
adja vissza annak, amit így szerzett, akkor ez azt jelenti, hogy ezt
beárulással, besúgással (spicliskedéssel) szerezte. (Ezt jelenti az itt
használt ige, amelynek alapszava
a szükosz = füge.)
Zákeus kereste a Jézus-látás alkalmát, és ezért mindent megmozgatott. Nem nyomta el magában a vágyat. Nem sajnált fügefára
mászni sem a hatalmas gazdag.
Lenyelte azt is, hogy nem akartak
neki helyet szorítani. Hogy Jézus
azonban senki másra nem nézett
föl, hanem csak a fügefán gubbasztóra, az jól kapcsolódik a kis
ember törekvéséhez. Mert Jézus
rendelésre kíván megszállni a vámosnál: a meg kell szállnom nálad
azt jelenti, hogy itt valaki illetékesebb intézte így a dolgokat. Ez a
„kell” mindig ott jelenik meg az
Újszövetségben, ahol Isten rendeléséről, kikerülhetetlen parancsáról
van szó! Hogy itt minden összejött, az neki köszönhető.
Van az úgy néha, hogy ez az isteni „kell” igazgatja még a mi kívánságainkat is. Kell a vágy, a fára
mászás, amiről utóbb esetleg kiderülhet, hogy még ezt is Isten készítette elő: Jézus jön, pontosan a
rejtekhely előtt áll meg, és csodálatosan elrendeződik minden.
Nem Jézus rámenőssége kényszeríti ki a látogatást Zákeusnál, hanem a minket mindig is megelőző
kegyelem keres magának helyet a
fővámszedőnél!
Jézus ezt érezteti és fedezteti
föl Zákeussal. S akivel szomszédai valószínűleg szóba se álltak, az
hirtelen meglehetősen beszédes
lesz – az örömtől, amellyel megnyitotta a vendége előtt a háza kapuját. S a vendég jelenlétét annyira kegyelmi ajándéknak veszi,
hogy egyszerre, minden átmenet
nélkül, nyomasztó foglalkozásbeli bűneit kezdi előszámlálni. Úgy
is mondhatnánk ma, hogy a bankkontót gyökeresen újraírja. Hadd
szabaduljon meg a terhelő tételektől, tisztuljon meg, hogy csak az
odatartozó tiszta tőke maradjon.
„Amivel dolgozunk, azzal vétkezünk” – szokta volt édesapám
mondani. Megtérni nem elméletben, szavakban kell, hanem abban, ami a vérünkké vált, és zavarja az életünk egészséges vérkeringését. Kíváncsi kérdésünk persze
az lehet, hogy vajon másnap milyen lelkülettel mehetett vissza
vámosbódéjába az, aki számláját
újraírta.
Lukács szerint Jézust mintha
hidegen hagyta volna Zákeus
nagy „magatisztogatása”. Ettől
függetlenül – vagy ezért? – hirdeti neki, hogy ma az ő belépésével
valami új kezdődött: az új élet lehetősége. No és – bár zsidó honfitársai kirekesztették – Jézus újra
betagolja a megújultat oda, ahová
való: Ábrahám örökösei közé.
Talán minden emberi ellenállással szemben.
Mert az Emberfia azért jött,
hogy Zákeus lássa őt. Ha már
ennyire vágyott erre, Isten meghallgatta.
Gémes István

„Anya, ki építette
a Dolomitokat?”
„Tekintetem a hegyekre emelem:
Honnan jön segítségem? Segítségem
az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta.” (Zsolt 121,1–2)
Az idézett zsoltárt hallva nem
tudnak a fülemben nem csengeni
Kodály Zoltán 121. genfi zsoltárának
kezdő akkordjai. Genfi zsoltár lévén a szöveg fordítása némiképp
eltér az általunk megszokottól:
„Szemem a bércekre vetem, /
Mert fellyül van nékem / Minden
segedelmem.” A művet a férfikar
indítja szelíd pianóban, majd a női
kar is bekapcsolódik, és a „minden segedelmem” részt már forte
énekli az egész kórus.
Gimnazista koromban gyakran
jártunk kirándulni osztály-, iskolaés egyben kórustársaimmal.
Nemegyszer az erdélyi havasokban is megfordultunk. Ekkor vált
szokásunkká, hogy amikor felértünk egy hegy tetejére, akkor
mintegy indulószerűen rázendítettünk az említett Kodály-mű első
két sorára. Nem volt ennek semmi
„ájtatoskodó” jellege. Talán nem is
tudatosítottuk magunkban, hogy
minden ilyen alkalommal imát
mondunk. Egyszerűen öntudatlanul kitört belőlünk az öröm a teremtett világ csodája láttán.
Néhány éve – immár saját családommal – a Magas-Tátrában éltem át hasonló élményeket. A
Lomnici-csúcsra hatalmas esőben
érkezett meg a felvonónk. Szomorúan gondoltunk arra, hogy bi-

zony hiába fizettük ki a méregdrága lanovkajegyet, itt mi ugyan
nem sokat fogunk látni. De eltelt
néhány perc, az eső hamarosan elállt, az idő és a táj kitisztult, majd
pillanatokkal később életem eddigi legcsodálatosabb szivárványélményében volt részem. Völgytől
völgyig húzódott a szivárvány, az
ív legmagasabb része pedig valahol a mi magasságunkban lehetett.
Dalos társak hiányában magamban énekeltem el az „indulónkat”.
Ugyanez a túlcsorduló öröm fogalmazódott meg bennem az idei
nyáron, amikor családommal a
Dolomitok sziklái között tölthettünk el egy hetet. A táj szépsége, a
növényvilág sokszínűsége, a színek harmóniája lenyűgöző volt.
Négyéves kislányom egy kirándulás alkalmával a következő kérdést tette fel: „Anya, ki építette a
Dolomitokat?” A kérdés szíven
ütött: „A szegény kis városi gyerek, azt hiszi, ami szép, azt biztosan emberi kezek építették” –
gondoltam. Elmagyaráztam hát
neki, hogy a hegyeket bizony nem
emberek formálták ilyenekre…
Láttam, hogy foglalkoztatja a kérdés, később is visszatért még rá.
Elgondolkoztam. Vajon mi miért ilyen ritkán csodálkozunk rá a
teremtett világ szépségeire? Pedig a Biblia is beszél a teremtés
nagyszerűségéről: „Figyeljétek meg
a mezei liliomokat, hogyan növekednek: nem fáradoznak, és nem fonnak,
de mondom nektek, hogy Salamon tel-

jes dicsőségében sem öltözködött úgy,
mint ezek közül akár csak egy is. Ha
pedig a mező füvét, amely ma van, és
holnap a kemencébe vetik, így öltözteti az Isten, nem sokkal inkább titeket,
kicsinyhitűek?” (Mt 6,28–30)
Ezen mor fon dí roz va az tán
eszembe jutott: lelki szemeink
előtt sokkal inkább országhatárokat mellőző domborzati térképeket kellene látnunk, semmint
közigazgatásiakat. A közigazgatási térképeken leginkább önnön
gyarlóságunkat, örök tüskéinket
látjuk. „Miért csak ekkora jutott
nekünk?” „Miért van a másiknak
annyi val több eb ből vagy ab ból?” „Nekünk miért nincs?”–
tesszük fel sokszor a keserű kérdést magunkban.
De ha domborzati térképet nézünk – vagy még inkább osztatlan
műholdképet –, akkor láthatjuk,
hogy csoda mindenkinek, mindenhová jut. Legyen az a Balatonfelvidék, a Zemplén, az Őrség, a
Tátra, a Fogarasi-havasok vagy
éppenséggel a Garda-tó. (Hawaii,
Bali, az Andok és még sorolhatnám – ha jártam volna ezeken a
helyeken…)
A teremtett világ a miénk, embereké. Nem a magyaroké, a németeké vagy a kínaiaké. Ha már
annyi minden elválaszt bennünket, legalább a teremtésre rácsodálkozva értékeljük Istentől kapott közös, felbecsülhetetlen kincsünket, és vigyázzunk rá!
Szűcs Petra

Adj már csendességet…
Adj már csendességet, lelki békességet, mennybéli Úr!
Bujdosó elmémet ódd bútól szívemet, kit sok kín fúr!
Sok ideje immár, hogy lelkem
szomjan vár mentségére,
Őrizd, ne hadd, ébreszd, haragod
ne gerjeszd vesztségére!
Nem kicsiny munkával, fiad halálával váltottál meg,
Kinek érdeméért most is szükségemet teljesíts meg!
Irgalmad nagysága, nem vétkem
rútsága feljebb való,
Irgalmad végtelen, de bűnöm éktelen s romlást valló.
Jóvoltod változást, gazdagságod
fogyást ereszthet-é?
Éngem, te szolgádat, mint régen
sokakat, ébreszthet-é?
Nem kell kételkednem, sőt jót reménlenem igéd szerint,
Megadod kedvesen, mit ígérsz kegyesen hitem szerint,
Nyisd fel hát karodnak, szentséges
markodnak áldott zárját,
Add meg életemnek, nyomorult
fejemnek letört szárnyát;
Repülvén áldjalak, élvén imádjalak
vétek nélkül,
Kit jól gyakorolván, haljak meg
nyugodván, bú s kín nélkül!
(Balassi Bálint)
Úgy érzem, a fenti vershez szükséges egy-két gondolatnyi magyarázatot fűzni a 21. század verstől
nagyrészt elszokott olvasója számára. Az általam ismert források

közül legutoljára Goór Judit tanulmánya méltatta a verset a Credo
folyóirat 2005/3–4. számában tizenöt oldalon. Cikkemet én is erre az írásra építem, innen származik az írásomban származó néhány idézet is.
Az irodalomtörténészek mind
egyetértenek abban, hogy a versnek páratlan esztétikai értéke van,
s mondanivalójának köszönhetően Balassi életművében is nagy a
jelentősége. Goór Judit „zsoltáresszenciának” mondja, „mivel az
Ószövetség lírájának hangneme
is, a reformáció korának érvelése
és zeneisége is sűrűsödik benne”.
Nem érdemes arról vitatkozni,
hogy a vers teológiai tartalma melyik hitvilágnak felel meg, a protestánsnak vagy a katolikusnak. A
költő a verset 1591-ben írta, katolizálása után, de Balassi hite még
nem „zökkent” vissza a katolikus
kerékvágásba, hanem a 16. századra jellemző – a Luther felfogásával megegyező – kegyelemtant
vallja, mely szerint csak hit által
lehet részünk a megigazulásban.
Balassi protestáns szellemiségéből következik a vers hitvalló jellege, az ige, a Szentlélek jelentőségének hangsúlyozása is.
A vers csodálatos fohász az e világi békéért. Egy lelki küzdelemről olvashatunk, kételyekről is, bizonytalanságról, de megtalálható
a költeményben a szilárd meggyőződés, a hitbizonyosság is. Tudatosítja ugyanakkor az ember Istenre való rászorultságát, felvillantja az Istennel folyó párbeszéd,
az érvelés szükségességét – hivatkozásul Krisztus megváltó áldozatára. Felmutatja az igaz embert,
akinek „nem lehet semmi érdeme,

semmi jóra nem képes Isten
Szentlelke nélkül”, csak szüksége
lehet: rászorul Isten irgalmára, és
üres edényként lehet befogadója a
kegyelemnek.
„A vers záró költői képe, a fogoly, majd marokból kiengedett
madár szemléletesen ábrázolja,
hogy az ember szárnyalásra vágyik, vergődik a szabadságvágytól,
ahogy a madár is repülésre teremtett lény. Csak egyetlen mozdulatra vár, de a döntés és a cselekvés a
hatalmas maroktól függ, a repülésre a szabadságot nem az ember vívja ki magának. Isten határoz tehát
arról, hogy Szentlelkével mit tesz
az emberrel.”
Az embernek nincs mitől tartania, hiszen „Isten egyetemes terve alapvetően a szereteten alapul,
az embernek tehát bizalommal
kell lenni iránta”. Nem kell kételkednie, mert „Isten kijelentése támasztja a reményt”. „A lírai alany
(…) nem ígér semmit: nem fogadkozik, nem ajánl fel szolgálatot,
magjavulást, erkölcsös életet. Az
ige ugyanis nem cselekedetet vár
el a hívőktől. Más feltételt nem állít a bűntől való megváltásra váró
elé, mint hitet. Isten az, aki ígér,
aki vigasztalja a bűne miatt kétségbe esőt, aki az evangéliumot
Krisztus által elhozza.”
Nemcsak Balassinak, hanem nekünk is. Ezért lehet részünk a Balassi által kért „csendességben”,
„lelki békességben”.
Gábry Sándor

Az írás megjelent a Protestáns Hírmondónak, a Rajna-vidéki és Vesztfáliai Magyar Gyülekezet lapjának
2011/1. számában
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„Szavad világosság lehet
a sötétben járóknak”

A „mindenes” lelkipásztor

„Aki lámpást gyújt, nem takarja le edénnyel,
ágy alá sem rejti, hanem a lámpatartóra teszi,
hogy akik bemennek, lássák a világosságot.
Mert nincs olyan rejtett dolog, amely napvilágra ne kerülne, és nincs olyan titok, amely ki ne
tudódna, és ismertté ne válna. Vigyázzatok tehát, hogyan hallgatjátok! Mert akinek van, annak adatik, de akinek nincs, attól az is elvétetik,
amiről azt gondolja, hogy az övé.” (Lk
8,16–18)

Ünnepélyes keretek között
búcsúzott el Kölnben július
3-án Gábry Sándor református lelkipásztor a Rajna-vidéki és Vesztfáliai
Magyar Protestáns Gyülekezettől, melynek mintegy
húsz éven át volt lelki vezetője. Leköszönése apropóján kalandos életútjáról,
tapasztalatairól és jövőbeli
terveiről faggattuk.

Mindannyian őrzünk valamiféle élettapasztalatot, bölcsességet, melyet életünk
egy adott pillanatában igaznak tapasztaltunk meg. Sok ilyen vissza-vissza té rő
mondattal találkozik az ember: jobb félni,
mint megijedni; meglesz még a böjtje; sírás
lesz a vége; mindenki a maga szerencséjének a
kovácsa; vagy csak azt kapjuk, amit megérdemlünk.
Ezek az emlegetett életbölcsességek esetenként nagyon különbözőek, de közös
bennük, hogy többnyire nagyon evilágiak,
egysíkúak. Arról vallanak, hogy a mi emberi erőnkön múlik minden, hogy ha elszúrunk valamit, az úgy is marad, hogy a jó
után rossz következik, hogy a szerencsének és a boldogságnak egyszer majd meg
kell fizetni az árát; vagy hogy az élet igazságtalan.
Mert azok közül, akik körülvesznek minket, sokan valóban csalódottak, kiábrándultak, vagy ne adj’ Isten mi magunk árasztunk
mások felé csalódottságot, keserűséget:
merthogy elvesztettük bizalmunkat, és már
nem hiszünk a dolgok jóra fordulásában.
Bárhogy takargassuk is borúlátásunkat,
mindez lelepleződik a sűrűn hangoztatott
bölcsességeinkben. Nyilván azért olyan kelendőek ezek a szólások, mert gyakran egybeesnek a tapasztalatainkkal.
De azt hiszem, minden ilyen mondaton
túltesz a felolvasott igénk zárómondata:
„…akinek van, annak adatik, de akinek nincs,
attól az is elvétetik, amiről azt gondolja, hogy
az övé.” Ez ugyanis az életet alapvetően
igazságtalannak és kegyetlennek állítja be.
Mit keres ez a mondat Jézus száján, hogy
vehet ő a szájára egy ilyen mondatot? Ő, aki
az igazságért, a társadalmi egyenlőtlenség
ellen, a szegények érdekében szólt, és Istent is úgy mutatja be nekünk, mint aki irgalmas a gyengékhez és könyörületes a bűnösökhöz?
Ez mindenképpen kulcskérdés. Ez a
mondat ráadásul többször is feltűnik az
evangéliumokban.
Mi ez? Mindenfajta idealizmus, naiv
egyenlőséghit arcul csapása? Emlékeztetés
a valóság megkerülhetetlen könyörtelenségére. „…akinek van, annak adatik, de akinek
nincs, attól az is elvétetik, amiről azt gondolja,
hogy az övé.”
Botrányos mondat, talán az egyik legbotrányosabb mondata a Bibliának. Nagyon találóan fejezi ki azt, ahogy általában működnek itt közöttünk, emberek között a dolgok. Mióta emberiség van, mióta civilizáció
van, ez a mondat annál inkább igaz. Leleplez, és kérlelhetetlenül megmutatja, hogy
mire számítsanak szegények és gazdagok.
Hogy a nincstelen csak még nincstelenebb,
a gazdag még gazdagabb lesz. Ez a rendszer
természetéből adódik, és hiába reformálgatjuk, hiába minden jobbító szándékú állami beavatkozás, ár- vagy árfolyam-befagyasztás és hasonlók, ezen mit sem változtat. Semmi sem változik, és továbbra is –
sőt egyre jobban – érvényes, hogy akinek
nincs, attól az is elvétetik, amije van, és
hogy akinek van, annak adatik, pedig ő nem
szorulna rá. Aki valaha is átélte, hogy a
VIP-páholyban ingyen osztogatják az enniés innivalót azoknak, akik egyébként minden további nélkül meg is tudnák azt venni,
az tudja, miről beszélek.
Akinek van, az még kap, akinek pedig
nincs, attól azt is elveszik, amiről azt hitte,
hogy az övé. Lehet, hogy nem Jézus találta
ki ezt a mondatot, lehet, hogy ő is hallotta
valahol, de nem is önmagában a mondat az

érdekes, hanem az a mód, ahogy használja:
mihez fűzi hozzá?
Ennél a pontnál abba a nehézségbe ütközünk, hogy nem tudjuk különválasztani az
evangélista személyét és szerzői szándékát
és Jézus eredeti célját: csak annyit mondhatunk, hogy Lukács evangélista Jézusa ezt a
mondatot az igehallgatáshoz kapcsolja.
Ebben a fejezetben elhangzik a magvető
példázata, majd annak allegorikus magyarázata, aztán pedig az elrejtett lámpás vagy
gyertyatartó képe: hogy a lámpást sem
azért gyújtják, hogy a véka alá vagy az ágy
alá tegyék, hanem hogy a lámpatartóra. A
dolgok kitudódásáról szóló különös mondat után jutunk el oda, hogy akinek van, annak adatik… Így viszont nem lehetséges ezt
a mondatot az anyagi javakra vonatkoztatni, és még a tehetségre sem, ahogy néha
egyesek szokták érteni, hanem itt nincs
más értelmezési lehetőségünk, mint az,
hogy a szólt, a beszélt, a meghirdetett igéről van szó.
Innen nézve már egész mást jelent ez a
mondat: ki is az, akinek van? Ezt én úgy
fogalmaznám meg, hogy az, akinek kapcsolópontja van. Ahhoz, hogy megértsek,
hogy befogadjak egy tanítást, ahhoz kell
valamiféle kapcsolópontnak lennie. Kell,
hogy rendelkezzek valamiféle előzetes ismerettel.
Lehet, hogy kevésnek érezzük, amit kaptunk, amit ismeretként az előző nemzedékek átadtak, amit előző lelkészek a hittanórákon, konfirmációi előkészítőkön, bibliaórákon elmondtak. Gondolhatjuk azt is,
hogy sok mindent elmulasztottunk, hogy
többet kellett volna hallgatnunk őket.
Egy azonban bizonyos: amit kaptunk, ha
valóban megkaptuk, ha valóban miénk lett
valami abból, amit nekünk átadni igyekeztek, akkor az a kicsi, az a kevés gyarapodni
akar, és aki gyarapítani akarja azt, amit kapott, ami az övé, ami az ő ismerete, személyes lelki kincse, az igenis gyarapítható, arra igenis érvényes, hogy akinek van, annak
adatik.
És tovább mehetünk, mert megkísérelhetjük a véka alá tett lámpást is ennek tükrében újra megérteni. Akinek van – ebben az
előbb elmondott értelemben „akinek van”
–, az arra van felszólítva, hogy gyújtson világosságot másoknak, hogy világítsa meg a
hitbeli igazságokat azok számára, akiknek
az homályos, érthetetlen, megfoghatatlan,
és nem tudnak vele mit kezdeni.
Nemcsak egyfajta erkölcsi kötelesség
kell, hogy erre késztessen minket, hanem
az a másik jézusi mondat is, mely olyan furcsán ékelődött be ide a lámpás példázata és
a sokat elemzett zárómondat közé. Ennek
lényege, hogy úgyis kiderül minden – ezért
is fontos, hogy beszéljünk hitről, bizalomról, Istenről és végső reménységről.
Merthogy előbb vagy utóbb mindenki
előtt világos lesz, hogy mi között választhat, meg fog történni a világ hitre és Istenről való ismeretre jutása nélkülünk is, de
egyáltalán nem mindegy, hogy ebben a folyamatban mi milyen szerepet játszottunk.
Gondolom, egyikünk sem szeretné, hogy
Jézus a végső számonkéréskor a véka vagy
az ágy alá tett lámpáshoz hasonlítsa őt.
A felénk szóló buzdítást kihámoztuk évezredek távolából, másféle értelmezések
pólyáiból, hogy tisztán álljon előttünk Jézus velünk kapcsolatos igénye és szándéka.
Szavad világosság lehet a sötétben járóknak, és bármilyen kevés az, amit tudsz, ami
a tiéd, ami Isten igéjéből benned helyre, jó
földre talált, az gyarapodni akar, az belső
kényszerré fog benned átalakulni, hogy a
kevésből több, egyre több legyen, hogy az
Istenben való hit és bizalom, a belső világosság mind nagyobb tereit teremthesd
meg magad körül. Ámen.
Réz-Nagy Zoltán

Az igehirdetés 2011. július 24-én hangzott el a
debreceni evangélikus templomban

Beszélgetés Gábry Sándorral, a Rajna-vidéki és Vesztfáliai
Magyar Protestáns Gyülekezet leköszönő lelkészével

– Milyen úton és mely állomásokon keresztül vezetett az
útja Erdélyből Németországba?
– Kolozsváron szerkesztője voltam a Református
Szemlének, mely akkoriban
– az 1970-es években – az
egyedüli magyar egyházi
lap volt Erdélyben. Nyolc
éven keresztül láttam el ezt
a feladatot. Talán mondanom sem kell, hogy az említett időszakban milyen cenzúra állt mögöttünk…
1977-ben súlyos földrengés rázta meg Romániát,
mely több mint ezerötszáz
emberéletet követelt – elsősorban románok lakta területen. Akadtak ekkor olyanok, akik a nemzetiségi
szembenállás kiélezésére
használták fel a katasztrófát. Ekkor tettem azt a kijelentést, hogy nincs olyan
földrengés, amely nemzetiségek szerint válogatná
meg az áldozatait. E megállapításom után kezdetét
vette otthoni – romániai –
ellehetetlenítésem.
Németországból 1980ban meghívást kaptam egy
lelkészi állás betöltésére,
ám útlevélhez „természetesen” nem jutottam. (Zárójelben jegyzem meg, hogy
1964-től 1975-ig, első magyarországi látogatásomig
tizenhét kérvényemet utasították el.)
1980-ban – házasság révén – áttelepültem Magyarországra. Romániai állampolgárságomat megvonták,
magyart viszont nem kaptam, így hontalan státusban
voltam egészen 1986-ig, leányom születéséig. Prédikálni sem prédikálhattam Magyarországon, így idegenvezetésből tartottam fenn magamat és családomat.
1986-ban kaptam meg
életem első turistavízumát,
mellyel eljutottam Németországba. Csakhogy az
ígért állás ekkor – hat évvel
később – már nem létezett.
Ennek ellenére itt maradtam, és négy évig segélyen
éltem úgy, hogy közben
egyházi szolgálatot végeztem, ingyen. Fő területem a
diakónia volt, elsősorban
idősekkel és mozgássérültekkel foglalkoztam. Négy
évvel később sikerült honosíttatni teológiai diplomámat, majd 1990-ben állást
kaptam: az ökumenéért és a
kelet-európai kapcsolatokért felelős lelkészként tevékenykedtem.
1992-ben újabb fordulatot vett az életem. Egy Kányádi-esten találkoztam

Kölnben a rajna–vesztfáliai
magyar gyülekezet kurátorával, aki beszámolt arról,
hogy megürült a gyülekezet
lelkészi állása. Ekkortól láttam el tehát a – pontos nevén – Rajna-vidéki és
Vesztfáliai Magyar Protes-

nyok lepték el a fürdőszobáját…
Ami speciális ebben a
szolgálatban, hogy az embereknek a lelkipásztor
amolyan mindenes. A kivándorlók sokszor nagyon
elveszetteknek érzik magu-

A lelkipásztort a 2011. július 3-i búcsú-istentiszteleten megáldja
Bölcskei Gusztáv református püspök
táns Gyülekezet pásztorolását, és 1995-ben lettem hivatalosan is ennek a közösségnek a lelkipásztora.
– Ha most kellene újrakezdenie, belevágna?
– Nem. Sok szép élményem kötődik Németországhoz, de nem kezdeném
elölről.
– Melyek voltak a németországi évek legszebb és legkeserűbb tapasztalatai?
– Az 1995-ös beiktatásomra például nagy szeretettel emlékszem vissza.
Kocsis Elemér debreceni református püspök is jelen
volt, és kétszáznyolcvanan
gyűltünk össze. Nem emlékszem, hogy azóta erre
bármikor lett volna példa.
Felejthetetlen élmény
volt továbbá, hogy a rendszerváltás körüli időkben
kétszázkét (!) kamionnyi
segélyt sikerült összegyűjtenünk. A segélyszállítmányok eljutottak Erdélybe,
Magyarországra, Kárpátaljára, a Délvidékre, Csehszlovákiába pedig pénzadományt küldtünk.
A szomorúbb tapasztalatom pedig az, hogy nagyon
magányos az itt élő lelkész.
A presbitérium sok tekintetben megköti a kezét,
ugyanakkor nem kap mindig hathatós segítséget tőle.
További nehézség adódik a
diaszpórajellegből: ötvenezer négyzetkilométeren
nyolc istentiszteleti hely található. Nagy feladat összefogni ilyen nagy területet,
és nagyon nehéz kivitelezni, hogy a nyolc hely nyolc
közössége egyetlen gyülekezetként működjön.
– Meg tud említeni egy jellegzetes esetet, amely sehol
máshol nem, csak ilyen környezetben fordulhatott elő?
– Eszembe jut, amikor
reggel negyed hétkor azzal
telefonált egy asszony,
hogy mit tegyen, ha csótá-

kat új hazájukban, így a lelkésznek nem árt tudni, hol
rendel a fül-orr-gégész, kire
milyen adózási szabályok
vonatkoznak, és hogy melyik gázszerelőt érdemes
hívni, ha elromlik a fűtés…
De felidézhetek egy nagyon pozitív élményt is.
Egy fiatal lány, akit elhagyott a vőlegénye, az éjszaka közepén telefonált, hogy
elmondja ezt nekem. A városban lakott a lány testvére, és más ismerősei is lettek volna a közelben. Ő
mégis a lelkész segítségét
kérte. Úgy érzem, ezek a
lelkészi pálya igazán szép
pillanatai.
– Mik a tervei a jövőre? Hogyan tovább?
– A gyülekezet jövője sajnos nagyon bizonytalan.
Állásomat nem tölti be
ezentúl senki, de egy megállapodás szerint az istentiszteleti helyeken továbbra is
lesz, aki el tudja majd látni a
szolgálatokat. (A Németországi Protestáns Egyház, az
EKD és a Magyarországi
Evangélikus, illetve Református Egyház között létrejött
megállapodásról az Útitárs
2011. évi 2. számában olvashattak beszámolót. – A szerk.)
Ami engem illet, egyelőre azon vagyok, hogy a Német or szág ban fel hal mo zott ötven folyóméternyi
hi va ta los ira tot más fél re
re du kál jam… Ennyit tu dok ugyanis hazaszállítani
Sep si szent györgy re. Au gusztus 31-ig kell a költözést lebonyolítani. Ha ez
megtörtént, egy év pihenőt „en ge dé lye zek” ma gamnak. Szeretnék ebben
az időben kizárólag a családom mal fog lal koz ni. Ez után, ha az egészségem engedi, három helyi gyülekezet ben lá tok majd el –
nyugdíjasként – igehirdetői szolgálatot.
Szűcs Petra
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HÍREK, KITEKINTÉS
Wernfels, Németország. Johannes Friedrich, az októberben nyugalomba vonuló bajor evangélikus püspök bejelentette, hogy
nyugdíjazása után még két évig
olyan vidéki gyülekezetben szeretne önként szolgálni, ahol nincs
lelkész.
Erfurt, Németország. Fiatalok
tüntettek a tartományi egyház új,
központi épülete előtt. Az épület
tizenegymillió euróba került, miközben csak egy esperességen belül tizenöt év alatt csaknem harminc százalékkal akarják csökkenteni a lelkészi állásokat – állítólag
pénzszűke miatt. Ilse Junkermann
püspöknő az ezzel kapcsolatos beadványukat hónapok óta még csak
válaszra sem méltatja.
Athén, Görögország. Az Európai
Unió takarékosságra kényszerítő
rendelkezései a görög ortodox államegyházat is súlyosan érintik. A
parlament most törölte háromszáz új pap szentelését. A paphiány pedig csak növekedni fog,
mert az elmúlt évek alatt már így
is háromszáznyolcvannal csökkent a papok száma.
Párizs, Franciaország. A világhírű Eiffel-torony közelében hamarosan új turisztikai látványosság
születik, „az orosz kultúra és lelkiség központja”. Az orosz elnökségi tervezőhivatal bemutatta az
épület terveit, melyeket négyszáznegyvennégy pályázat közül
választottak ki. A komplexum középpontjában ortodox katedrális
és papképző szeminárium áll
majd. Elkészülte után az orosz állam az Orosz Ortodox Egyház
használatára bocsátja korlátlan
időtartamra.
Chi si nau, Mol do va. Bár a la kosságnak pusztán 0,1%-a muszlim, az igazságügyi minisztérium államilag elismert felekezetnek nyil vá ní tot ta a Mol do vai
Iszlám Ligát. Vladimir ortodox
pát ri ár ka ezt az „or to do xok
megalázásának” nevezte, és tiltakozott ellene.
Varsó, Lengyelország. II. János
Pál pápa boldoggá avatásától
sokan remélték a reménytelenül
szétszakadt lengyel társadalom
kiengesztelődését. Közvéleményku ta tá sok sze rint a meg kér de zettek hetvennégy százaléka úgy
vélekedik, hogy ez nem következett be.
Moszkva, Oroszország. Az orosz
parlament családügyi bizottsága
javaslatot terjesztett be a meg nem
születettek védelmében, amellyel
a magzatelhajtások számának
csökkentését szeretné elérni. Így
minden nőt, aki születendő gyermekét akarja elvétetni, orvosi
vizsgálatra köteleznének, amelynek keretében látnia kellene a
magzatot és hallania a szívverését.
Immenstaad, Németország. 925
pár gyermekcipőt állított ki a város egyik terén a Durchblick nevű
egyesület; ezzel emlékeztetve arra a 925 gyermekre, akiket BadenWürttemberg tartományban egyegy hónap alatt nem engednek
megszületni.
Hannover/Freiburg, Németország. Az evangélikus és a római
katolikus egyház élesen bírálta a
német parlament döntését, amely

bizonyos feltételek mellett megengedte, hogy előzetes vizsgálatok alapján kiszűrhetők lehessenek a fogyatékkal születendő
gyermekek. „Az emberi méltóság
tiszteletben tartása nem csak
egészséges emberekre érvényes.”
A döntés ezenkívül a fogyatékkal
élő emberek diszkriminációját is
jelenti, ami erkölcsileg nem igazolható.
Csernobil, Ukrajna. A huszonöt
évvel ezelőtti atomerőmű-katasztrófáról ünnepi istentiszteleten emlékeztek meg Kirill moszkvai pátriárka szolgálatával. Az
eseményen jelen volt az ukrán és
az orosz államelnök. Prédikációjában a pátriárka élesen kikelt az
ellen, hogy az akkori katasztrófából szinte semmit nem tanult az
emberiség. „Az ember helyzetének a világmindenségben spirituális vonzata van, s aki ezt nem akarja megérteni, csak újabb katasztrófát idéz elő” – mondta.
Vatikánváros. Megbeszélésen fogadta XVI. Benedek pápa Krizosztomoszt, Ciprus érsekét, hogy a közel-keleti keresztények nehéz
helyzetéről tárgyaljanak. Hazájában az érsek súlyos támadások kereszttüzében áll, mert tiltakozott,
miután a sziget görög része békülési szándékkal fordult a szakadár
török rész felé. Mindkét fél felháborodott az érsek tiltakozásán.
Bécs, Ausztria. Christoph Schönborn kardinális élesen elítélte a
„papi kezdeményezés” elnevezésű kiáltványt, amelyben Rómával
szembeni ellenállásra hívott fel
háromszáznegyven osztrák római
katolikus pap. „Aki az engedelmesség elvét föladja, az vét az
egyház egysége ellen” – nyilatkozta a kardinális. A mozgalom
vezetője ezt mint az egyház magatehetetlenségének jelét kommentálta.
Tokió, Japán. Takehisa Takeda
professzor, a Tomisaka Christian
Center vezetője szerint Fukusima
örökre belevésődött az emberiség
történelmébe. Beszélt a japán lakosság alig egy százalékát kitevő
kereszténységnek az atomenergia
elleni bátor kiállásáról és a buddhistákkal való – az emberiség
nagy kérdéseit érintő – jó együttműködésről.
Bensheim, Németország. A Felekezetkutató Intézet Jézus hitvallása címmel konferenciát rendezett, amely főleg a Jézus-kutatás
és az Isten-kérdés mai gondjaival
foglalkozott. Az egyik előadó a
teológia korlátairól beszélt, hiszen Jézustól semmi írásbeli hagyatékunk nincsen. „A Biblia
egyetlenegyszer tudósít az író Jézusról: amikor a hozzá hozott házasságtörő nő esetében a porba
írt….”
Vatikánváros. A szakadár Szent
X. Pius Papi Testvériség által végzett papszentelések a római katolikus egyház szerint teljesen érvénytelenek. Ugyanakkor az egyházon belüli tradicionalistáknak
sem szabad megengedni, hogy szakadást idézzenek elő a katolikus
egyházban. Ez viszont már Walter
Kasper kardinális véleménye.
München, Németország. Az elmúlt őszön a Németországi Protestáns Egyház (EKD) elnőiese-

déséről írt nagy cikket Fr. W.
Graf teológiai professzor. Azóta
sem szűnt meg az e körüli vita, sorakoznak a pró és kontra állásfoglalások. A cikk egyik bírálója a következőkkel támasztotta alá aggályait: 2010-ben összesen 22 075 lelkész dolgozott az EKD egyházaiban, közülük mintegy 33%, 7289
volt nő. A női lelkészek egyharmada részállásban van. Az EKD
216 170 alkalmazottjának 74%-a
nő. A gyülekezetekben rengeteg
önkéntes munkás dolgozik,
69,9%-uk ugyancsak nő. Ezzel
szemben a huszonkét tartományi
egyházban egyetlenegy női püspök van. A teológiai karokon tanuló jövendő lelkészek nemek
szerinti megoszlása 50-50%, viszont a professzori karban csak
10%-ot képviselnek a nők. Szó
sincs tehát az egyház elnőiesedéséről.
Freiburg, Németország. 2010 katasztrofális év volt a németországi
római katolikus egyház számára.
A püspöki konferencia ezért „dialóguskezdeményezést” indított
el, hogy ne csak a zárt klérus gondolkozzék el az egyház jövőjén.
„Az egyházhoz fűződő mély kötődés és szeretetteljes kérés” címen most több, a Kereszténydemokrata Unióhoz tartozó politikus fejezte ki mélységes aggodalmát, és tett javaslatokat. Egy egyháztörténész-kardinális azonban
a politikusok szemére veti, hogy
erre semmi jogosultságuk nincs,
hiszen csak a papi nőtlenséget
akarják megszüntetni és „egy másik egyházat” szervezni.
München, Németország. Wiltrud
Huml római katolikus teológiai
professzor intette egyházát:
ameddig változás nem történik,
egyre erőteljesebben lesz téma a
nők nagyobb szerepvállalása az
egyházban. A társadalomban végbemenő gyors változások egyre
furcsábbá teszik az egyházban
uralkodó helyzetet.
Dortmund, Németország. A
Vesztfáliai Evangélikus Egyház
megtiltotta egy lelkészfeleségnek, hogy férje gyülekezetének
parókiáján asztrológiai (kártyavetés, jóslás, horoszkópkészítés) tanácsadást működtessen. Az asztrológia nem egyeztethető össze a
keresztény hittel – volt a megokolás. Parókián pedig amúgy sem
működhet semmiféle „iparág”.
Addisz-Abeba, Etiópia. Első alkalommal tett látogatást Martin
Junge, a Lutheránus Világszövetség új, chilei főtitkára a Mekane
Jesus nevű evangélikus egyháznál. Ez annál is fontosabb, mert ez
az 5,5 millió evangélikust számláló egyház a világ leggyorsabban
fejlődő lutheránus egyháza, bár a
politikai helyzet nemigen kedvező az országban. A Mekane Jesus
egyház a világszövetség harmadik
legnagyobb tagegyháza.
Berlin, Németország. A Brandenburgi kapunál tervez nagy tüntetést egy előkészítő bizottság
szeptember 11-én, a New York-i
terrortámadás tizedik évfordulóján. Vallások a békéért lesz a demonstráció témája, amely emlékeztetni akar nemcsak az egyesült
államokbeli, hanem az afganisztáni és iraki terror áldozataira is.
Összeállította: G. I.

Fizessen elő az Evangélikus Élet hetilap digitális változatára – http://digitalstand.hu/evangelikuselet

Mosoly
Uram,
néha egy fejfájás is „kiüt” bennünket.
Ugyanakkor ismerünk embereket,
akik szinte vakon,
rossz vérnyomásuktól szédölögve,
fájós lábbal tapossák a pedált:
kerékpároznak
– és mosolyognak.
És a mosolygásukkal mosolyt csalnak a mi arcunkra is.
Áldd meg, Uram,
az emberi mosolyt és az emberi kacagást,
hiszen ezek a Te ajándékaid.
Az egész teremtett világon
csak mi, emberek kaptuk tőled
ezeket a képességeket.
Talán éppen azért kaptuk,
hogy ne zúgolódva, panaszkodva,
magunkat sajnáltatva cipeljük keresztünket,
hanem sorsunkat bátran vállalva,
mosolyogva
menjünk az úton,
amelyen öröm és szenvedés váltják egymást.
Köszönjük azokat az embereket,
akik körülöttünk mosolyogva élnek,
életükkel példát és erőt adva nekünk.
Ámen.
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