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Jézus Krisztus mondja:

Én élek, és ti is élni fogtok.
zeretünk élni, mint mindenki, aki
megszületett az Isten akaratából.
Az „életrõl“ azonban különös elképzeléseink vannak. Van,
aki elvonulna a világból, gondolatai társaságát épp elegendõnek tartja. Mások minden történésben részt kívánnak venni, extrémitásig menõen. Mindenki a maga
„világlátását“ hiszi boldogságosnak, s a szó „bajnokai“
vívják elkeseredett csatáikat
egymással – mindenki mindent magyaráz. Politikában
és magánéletben csak egy a
fontos: legyen valamilyen hihetõ érv a vélt igazság alátámasztására. A valóságban
nem az igazság utáni vágy
hajtja az emberek túlnyomó
többségét, hanem egy mûködõ önigazoló rendszer felállításának sürgetõ igénye, hogy
a ballépések, a félrevezetések, a csalások okozta félelmektõl szabadulni tudjanak.
Mert nem az számít, hogy
amit mondok vagy teszek, az
megáll-e az igazság mérlegén, sokkal fontosabb az,
hogy ne maradjak csöndben,
mert a csönd nemcsak annak
beismerése, hogy alulmaradtam a csatában, veszítettem,
de szótlanság félelmeink elsõ
akkordja elõtti borzongásos
szünet... De mit nyer az ember azzal, ha a jóra rosszal felel, s a világosságról azt állítja, hogy sötétség, azaz azt élteti, ami végül a lélek elsorvadásához vezet? Nagyon sokat, megnyerheti vele a világot. Ha ez gyorsan sikerül, az
erõsek, a céltudatosak, a sikeresek pozíciójából még a Jóistennek is
kijut egy-egy faragatlan megjegyzés.
A hatalom csábítása óriási. S a hatalom – legyen az bármilyen kicsiny vagy
nagy –, ha visszaélnek vele, akkor az bizony „megédesíti“ a keserû életet... Ha
nem így lenne, akkor nem lennének borzasztó szülõk, akik tárgyként kezelik
gyermekeiket, gonosz fõnökök, akik naponta örömmel gyötrik beosztottjaikat.
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A mindennapok tragédiája ez, amikor az
egyik ember a másikat kihasználja: családban, munkaközösségben, társadalomban. A gyenge, aki nem tud védekezni, a lelketlen emberek prédájává válik... a kis nyugdíjas, aki háromszoros

árat fizet a maréknyi tüzelõért, amit
házhoz szállítanak a „jóemberek“, s a
gyermek is, aki nem érti miért jön minden este idegesen haza az édesapja, s miért veszekednek a szülei, s miért csattannak el rendszeresen a pofonok...
Istennek terve van az életünkkel, nekünk elképzeléseink. Egy-egy karácsony, évbúcsúztató vagy jeles évforduló jó alkalmat ad a visszatekintésre, s a

XV. évfolyam

2007. Karácsony
számadásra: hova akartam eljutni, s hová sikerült eljutnom. Most, amikor ádvent köszöntött ránk – az új egyházi esztendõ küszöbét lépjük át. Az emlékezés
liturgikus éve lezárult, s most kezdõdött
az új. Újabb meglátásokkal, impressziókkal közelítünk az Isteni Titok
felé, mely ádvent csöndjében is
hívogat. Jóllehet véges létünk a
Végtelen befogadni „itt és most“
még nem képes, de a kegyelem
révén átérezhetjük újra, az Isten
részesedni akar életünkbõl. Mi
is próbálunk közelíteni Felé, de
esendõségünk, mulasztásaink
okán ez igencsak híján van a hatékonyságnak. Ádvent evangéliuma, hogy Õ közeledik felénk.
Jóllehet olyan közel van hozzánk, hogy jobban már nem is
tudna velünk lenni – hiszen bennünk él, s mi Õbenne –, de éppen azért, mert Õ a szeretet Istene, nem szakad ránk Önmaga
titok-súlyával, hanem szelíden,
lassan és türelemmel érint meg
minket, hogy el ne fussunk Tõle. Az Isten megismerését – és ez
egész életünkön át tartó folyamat –, amit a hívõ ember a hit
útjának nevez, nagyon sokan –
éppen türelmetlenségük miatt –
gyorsan akarják befutni...
Az ádventi idõszak mindig lehetõséget ad a teljesség befogadására. A teljesség nemcsak
„odaát“ létezik, már itt a földön
is megtapasztalható, s élhetõ.
Jézus nem ellentmondásos,
szektás elkülönülésre hívta el
követõit, éppen ellenkezõleg! A
szeretet követeivé tette meg
apostolait, s minket is, mai követõit, akik szóval, cselekedettel,
imádsággal vagy éppen meghallgatással szolgájuk Õt, embertársaink között.
Jézus nem elvonatkoztatásra, magyarázkodásra, hanem
„odaszánásra“ hívja el követõit. Nem kimenekülésre a világból, hanem helytállásra. Ehhez ad segítséget ádvent készülõdéses várakozása, s a várakozásos
imádság meghitt csöndje...

Áldott ádventi idõszakot,
boldog karácsonyi
ünneplést!

Ünnepi alkalmaink

L

Önökre és Szeretteikre
imádságos szeretettel
gondolva, áldott,
kegyelemteljes karácsonyi
ünneplést kívánok!

tatai evangélikus lelkész
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Dec. 24. (hétfõ) du. 3 óra
Szenteste, „Gyermekek Karácsonya”

Dec. 25. (kedd) de. 10 óra
Karácsony 1. napja Istentisztisztelet (úrv.)

Dec. 26. (szerda) de. 10 óra
Karácsony 2. napja Istentisztelet (úrv.)

Dec. 30. (vasárnap) 10 óra
Istentisztelet

Dec. 31. (hétfõ) 16 óra
Óév-esti istentisztelet

2008. január 1. (kedd) de. 10 óra
Újév-reggeli istentisztelet úrvacsorával

Jan 6. (vasárnap) de. 10 óra
Vízkereszt ünnepi istentisztelet

A Tatai Evangélikus Kistemplomért Alapítvány Kuratóriuma ezúton
mond köszönetet minden adományozójának 1%-os felajánlásaiért. A
2006-os esztendõben befolyt

318.254 Ft-ot

az alapítvány ebben az esztendõben a parókia külsõ vakolati munkáira
fordítja. Alapítványunk 2002 óta kapja az adományozóktól az 1%-os
felajánlásaikat. Emlékeztetõül újra tájékoztatjuk kedves adományozóinkat,
hogy mire fordítottuk az elõzõ években befolyt összegeket.
2002-ben 100.279 Ft – templomi csillárokat, falikarok vásárlása
2003-ban 198.256 Ft – a tetõtér felújításának támogatása
2004-ben 191.430 Ft – templom belsõ festési költségeinek
kiegészítése
2005-ben 255.057 Ft – az oltárrács elkészítésének segítése
2006-ban 258.112 Ft – orgonánk vásárlása
A Tatai Evangélikus Kistemplomért Alapítvány pénzforgalmi
bankszámlája, ahová továbbra is várjuk az adakozó testvéreink, s
mindazok jószívû adományát, akik céljainkat támogatásra méltónak ítélik:
az Alapítvány Kuratóriuma
Alapítványunk számlaszáma:

635000172-11024910

Gyülekezetünk
(Evangélikus
Egyházközség
Tata)
bankszámlája, ahová az egyházfenntartói járulékokat vagy
egyéb más célú adományokat befizetni lehetséges:

63500172-11012854
00
35

utherrózsánk 15. évfolyamának ádventi számát
tartja a kezében. Ünnepi, vastagabb megjelenésben reménykedtem, de az idõ szorítása engem is
fegyelmezett. Hála legyen az Istennek, hogy mégis a
karácsonyfa alá tehetem ezt a számot is... A hálaadás
Krisztuskövetõ életünk alapfeltétele. Illendõ megköszönnünk Mennyei Atyánknak ezt az esztendõt, melytõl nemsokára elbúcsúzunk. Kinek örömet, kinek bánatot hozott ez az év. Van, ahol az egymásratalálás
örömét ünnepelték, vagy egy gyermek születését, s
olyan családok is vannak, ahol a bánat kopogtatott,
talán többször is... Az élet örök isteni törvénye alól
nem bújhat ki egyikõnk sem! Ha elfogadtuk Tõle a jót,
akkor a rosszat is el kell fogadnunk, mindazonáltal az
Isten „tulajdonsága“, hogy akkor is tud adni nekünk,
amikor elvesz. Ha megmaradt egészségünk, esetleg
nem romlott tovább, legyünk hálásak, s szeressük azokat, akiket Isten ránk bízott. Ha pedig az öregség mindennapi keresztjét kell hordoznunk, akkor imádkozzunk azokért, akik segítségünkre vannak és szeretetükkel támogatnak minket. Töltse el a hála és a köszönöm mindannyiunk szívét, hogy a békességben ünnepelhessük a Nagy Titkot, az Isten Emberré lételét!
Mirõl olvashatnak a mostani számban? Legelõször Matti Haunia finn lelkésztestvérem alapos
visszatekintését ajánlom nemcsak azok figyelmébe,
akik velem együtt megtapasztalhatták finn barátaink vendégszeretetét, hanem azoknak is, akik késõbb
kapcsolódtak be gyülekezetünk életébe, s egyelõre
csak elmesélésekbõl ismerik ezt a kapcsolatot.
Gyülekezeteink negyedszázados kapcsolatát megerõsítendõ tett látogatást nálunk Dr. Tapani
Nuutinen, a Joensuu-Pielisenssu-i Evangélikus Gyülekezet igazgató lelkésze. A vele és feleségével, Pirkko
Nuutinennel készült beszélgetést olvashatják ezután.
Ezután gyülekezetünk történetébõl olvashatják az
elsõ részt, amit egy riport követ a „Pünkösdi
toronyzene“ kiötlõjével Varga Istvánnal. Labossa
Bence két rövid beszámolója is helyt kapott egy
máriaceli zarándokútról, s egy ádventi bécsi
kirándulásról. Ezek után áhítataimból olvashatnak.
Az elmúlt két hónap honlapra-írt reggeli
„egyperceseibõl“ készült válogatások ezek.
Visszajelzéseiket, építõ bírálataikat – ahogyan
eleddig is – szeretettel várom, támogató imádságaikat pedig továbbra is kérem. Az Egyházközség Vezetõsége és a magam nevében hadd köszönjem mindazoknak, akik valamilyen formában ebben az esztendõben is
támogatták a gyülekezetünket, s a benne folyó szolgálatokat. Isten áldása kísérjen minden áldozathozatalt!
Karácsony közeledik... Igyekezzünk elcsendesedni, hogy a lélek különös világában meghalljuk a jó hírt
hozó angyalok nekünk címzett üzenetét. Így hívogatok mindenkit a karácsonyi-vízkereszti ünnepkör istentiszteleteire, hogy közösen adhassunk hálát mindazért, amit az Úr 2007. esztendejében Tõle kaptunk.
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Kedves Testvérem!

Adójának 1 %-val támogassa továbbra is isko láinkat, szeretetotthonainkat, karitatív munkánkat! Barátainak, ismerõseinek, rokonainak figyelmét hívja fel szép céljainkra! Keressen segítõ
társakat emberbaráti szolgálatunkhoz!

Köszönjük!
Evangélikusokat
keresek!
Kérem mindazokat, akik
tudnak a környezetükbôl
evangélikusokról, hogy
címüket jutassák el hozzám! Együttmûködésüket
köszönöm – fm.
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Készült a tatai S O L L E R S Nyomdában.
Felelõs szerkesztõ-kiadó: Franko Mátyás
Külön köszönet a lektornak:

Dr. Túri Róbertnek
Újságunk ingyenes, jószívû támogatást
azonban nem utasítunk vissza. Isten áldása legyen mindazokon, akik eddig is támogatták e számunkra fontos gyülekezeti
kiadványunk
megjelenését!
A
Lutherrózsa
korábbi
számai
letölthetõ
formátumban
(*.pdf)
megtalálhatóak gyülekezetünk honlapján:

http://tata.lutheran.hu

Matti Haunia

Gyülekezetünk kapcsolata a tatai gyülekezettel
– a pielisensuui gyülekezet nézõpontjából
A testvér-gyülekezeti kapcsolat kezdete
A pielisensuui gyülekezet elsõ testvér-gyülekezeti szerzõdését 1970 közepén a Helsinki közelében fekvõ mäntsäläi
gyülekezettel kötötte. A testvér-gyülekezeti kapcsolatok célja az volt, hogy az északon és a fõváros közelében fekvõ gyülekezeteket közelebb hozza egymáshoz. Ebben az idõben ért
véget a finn történelem azon szakasza, amikor sokan vidékrõl a fõváros környékére és Svédországba költöztek. A gondolat az volt, hogy ezek a testvérgyülekezeti kapcsolatok segítik majd azon emberek beilleszkedését az új gyülekezetükbe,
akiknek a munkájuk miatt kellett elköltözniük. Mäntsälére
azért esett a választás, mert az akkori pielisensuui segédlelkész feleségének a testvérét akkor választották meg
Mäntsälä-i lelkésznek.
Az 1970-es évek végén Samuli Ranta lelkész tervbe vette
valamely
észtországi
gyülekezettel
a
hivatalos
testvérgyülekezeti kapcsolat kialakítását. A turizmus Észtországban éppen fellendülõben volt és a vízumigénylés is egyszerûen ment. Samuli Ranta három csoportos kirándulást
szervezett Tallinba, ahonnan aztán taxival mentünk a várostól nem messze elhelyezkedõ Nommen-i gyülekezetbe. Az
utunk célja természetesen nem lehetett az, hogy ellátogatunk
egy gyülekezetbe, hanem az utazás mindig turistaútként volt
feltüntetve és a taxiutat is úgy kellett megtenni, hogy az ne

szági gyülekezetekbe és Samuli Ranta és Matti Sihvonen társaságában a pielisensuui gyülekezetbe érkezett egy barnahajú, mosolygós lelkész Dr. Nagy István. Akkor Õ volt a tatai
evangélikus lelkész és megyei esperes. A találkozón a résztvevõk arról tárgyaltak, hogyan tudnák a lelkészek központi
(közigazgatás) irányító rendszerén keresztül elérni azt, hogy
a magyar kormány elfogadja hivatalosan a testvérgyülekezeti
kapcsolatokat. Dr. Nagy István Szent Iván éjjeli beszédében
Sulkulában a Pyhäselkäi tó partján elmondta, hogy milyen
helyzetben van a Magyar Evangélikus Egyház, hogyan mûködik és természetesen beszélt a tatai gyülekezetrõl is. A közös nyelv a német volt, amelybõl Matti Sihvonen fordított a
gyülekezet tagjainak.
Ezen a pár napon folytatott beszélgetések során arra a következtetésre jutottunk, hogy megpróbálunk hivatalos kapcsolatot létrehozni a pielisensuui és a tatai gyülekezet között,
rögtön úgy, ahogyan azt a magyar állam engedélyezi. Megállapodtunk, hogy a gyülekezetbõl egy kisebb delegációval elmegyünk Budapestre és Tatára és majd ott meglátjuk, hogyan tudjuk mûködõképessé tenni a kapcsolatot.

Az elsõ tatai kirándulás
legyen feltûnõ. Természetesen ezek az utak ettõl függetlenül
nem maradtak titokban a hatóságok elõtt, mert a taxik mindig úgynevezett külföldiek számára fenntartott taxik voltak.
Az utolsó látogatásunk a Nommenni Gyülekezetbe 1982-ben
tettük, ekkor busszal mentünk, amelynek csomagtartójába
bepakolva vittünk festéket a nommeni kis templom felújításához. Azonban hivatalos testvérgyülekezeti kapcsolat nem
jött létre a Nommeni gyülekezettel, mert ez akkor még tiltott
volt. A másik oka ennek az volt, hogy a dél-finnországi gyülekezetek egyre többet segítették az észtországi gyülekezeteket és például nommennai gyülekezetben idõrõl idõre váltották egymást a finnországi csoportok.
1981-ben a Szent Iván-éji ünnepségek elõtt került sor
Kajániban egy olyan találkozóra, amelyen finn, magyar és
észt lelkészek vettek részt. A pielisensuui gyülekezetet
Samuli Ranta lelkész képviselte Matti Sihvonen (aki késõbb
az egyházmegyénk püspöke lett) segédlelkésszel együtt. A cél
az volt, hogy lehetõség nyíljon az észtországi kapcsolatok
legalizálásra és más testvérgyülekezeti kapcsolatok kiépítésére. A találkozó után a magyar résztvevõk ellátogattak finnor-

1981 szeptember végén Joensuuból elindult a kis csoport.
A csoport tagjai voltak: Samuli és Ulla Ranta, Matti és Helena
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Haunia, Paula és Juhani Sainio. Katri Kukkonen agronómus, mint a magyar nyelv ismerõje tolmácsként volt velünk.
Akkor már Helsinki és Budapest között közvetlen repülõjárat volt, és az utunk nehézségek nélkül telt el. Megérkezésünk után még lehetõségünk nyílt aznap este megnézni Budapest látványosságait és csodáltuk a sötét, meleg éjszakát.
A következõ nap – szombaton – Dr. Nagy István vezetésével
megismerkedtünk Budapest látványosságaival, majd vasárnap korán reggel egy mikrobusszal elindultunk Bakonycsernyére, ahol megismerkedtünk Zászkalicky Péterrel, a gyülekezettel és részt vettünk az istentiszteleten. Az istentiszteleten felfigyeltünk az idõs hölgyek hagyományos öltözködésére és a gyülekezet erõteljes énekére.
Az istentisztelet után a paplakban elköltött tízórai után
Pusztavámra mentünk, ahol Dr. Nagy István német nyelven
istentiszteletet tartott. Majd onnan mentünk Tatára.
A tatai paplakban bõséges ebéddel vártak, és megismerkedtünk Dr. Nagy István családjával. Majd késõbb elsétáltunk
a templomhoz, ahol a gyülekezeti tagok borral és édességgel
kínáltak bennünket. Este vonattal visszautaztunk Budapestre, hétfõ reggel pedig Finnországba.
Az elsõ magyarországi út nagy hatással volt ránk. Elõször
is nem voltak olyan nyelvi nehézségeink, mint azt gondoltuk.
Kommunikálni tudtunk angolul és németül. A finn-magyar
szótár állandóan használatban volt. Ujjal mutattuk a kiválasztott szót, és azt, hogy mindenki meg akarta érteni a másikat, segített abban, hogy életre szóló barátságok szülessenek. Megértettük, hogy már arra a puszta tényre lehet támaszkodni, hogy az emberek meg akarják érteni egymást.
Az a barátságos fogadtatás és vendégszeretet, ami fogadott minket, olyan volt amit még senki közülünk nem tapasztalt külföldi útja során. A repülõn beszélgettünk a tapasztalatainkról és megértettük, hogy a Tatán tapasztalt vendégszeretet nagyon hasonlított ahhoz, ami régen Kareliában is
megvolt és már majdnem eltûnt. A tatai kirándulás, a Nagy
családdal történ megismerkedés egy személyes barátság kezdetét jelentette. A keresztény testvéri szeretet megtapasztalása hatással van mindenkire és hatására az ember szeretne
közelebbi kapcsolatot kialakítani, szeretne többet hallani,
szeretne többet látni és többet tanulni.
Új baráti kapcsolatok alakultak ki családok között újra és
újra, a késõbbi látogatások alkalmával, amikor több családdal és gyülekezeti taggal ismerkedtünk meg.
Az út eredménye világos volt számunkra. Mindent meg
akartunk tenni annak érdekében, hogy a testvérgyülekezeti
kapcsolat megkezdõdjön a tatai gyülekezettel.

Ismerkedés közelebbrõl
1983 áprilisa végén a pielisensuui gyülekezet hivatalos látogatásra indult Tatára. A 14 fõs csoport repülõvel utazott
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Budapestre. Az egyházak közös munkájának eredményeként a
magyar állam „engedélyezte“ a testvérgyülekezeti kapcsolatokat. Az utazás akkor természetesen könnyebb volt, mikor
nem kellett már titkolni utunk célját. Több családnak az utazás és a szállás kifizetése nagy áldozatot jelentett. Többeknek
nem volt fölösleges tõkéje, a havi fizetésük ki volt számolva,
hogy az elég legyen az élelmiszerre, és a számlák kiegyenlítésére. Mégsem panaszkodott senki az utazás végén, hogy
nem érte meg a kirándulás. Az új baráti kapcsolatok születése, a magyarok életébe való bepillantás lehetõsége megadta
azt a pluszt, amit egy közönséges turista út nem tudott volna nyújtani.
Jól érzékelhetõ volt számunkra az életszínvonal-különbség, és nem akartunk a tatai családoknak a terhére lenni, így
Budapesten kerestünk szállást és onnan indultunk kirándulásokra és ismerkedtünk a közelebbi és távolabbi környékkel,
majd egy pár napot töltöttünk Tatán, ahol bõséges vendégszeretetben volt részünk és utazásunk fénypontja volt. Tatára érkezésünkkor le kellett jelentkezni a rendõrségen, amit meg
is tettünk, hiszen nem akartunk kellemetlenséget okozni vendéglátóinknak. Majd Esztergom és Szentendre érintésével
visszautaztunk Budapestre.
A naptárom szerint az elsõ Tatáról érkezõ csoport 1984.
június 16 és 29 között volt a pielisensuui gyülekezet vendége. Moszkván keresztül vonattal érkezett a csoport.
Vainikkalába, a határra mentünk a csoport fogadására és a
Pappila nevezetû paplakban szállásoltuk el õket.
A következõ nyáron 1985 ben gyülekezetünk tagjai látogattak el Tatára, majd a tatai gyülekezet tagjai látogattak el
hozzánk 1986 július 21-én. Ekkor kezdte el a Finnair légitársaság reklámozni repülõjegyeit csoportok számára. Tatáról
tehát ekkor a csoport repülõvel érkezett. Igaz a gyülekezet
tagjai számára nagyobb anyagi áldozatot kívánt meg az út Ta-

nácstalanul fogadták a külföldieket. Visszafelé Magyarországról Ausztriába igen sokan utaztak, de nekem mint finn
állampolgárnak a határátkelésnél nem voltak problémáim.
Ebben az idõszakban nagy várakozással fordultunk Tata
felé. Tudtuk ugyanis, hogy a nyugatnémet gyülekezetek nagy
mértékben támogatták a magyarországi gyülekezeteket, így
a tatai gyülekezet is több támogatást kapott onnan, mint
amennyit mi tudtunk nyújtani. Felvetõdött a kérdés, hogy ha
a határok megnyílnak, akkor megszûnik-e az érdeklõdés
Finnország iránt. A tatai csoportok utazása Joensuuba még
mindig nagy anyagi áldozatot jelentett a gyülekezeti tagoknak, lehet, hogy ezután a tagok inkább a pénzüket nyugat felé irányuló utakba fektetik.

A társadalmi változások évei

táról Joensuuba, mint a pielisensuui gyülekezet tagjainak a
Tatára való látogatás.
1987-ben nem szerveztünk látogatásokat tagjaink számára, de Dr. Nagy István ellátogatott hozzánk, amikor májusban Finnországban járt a Teológián, hivatalos úton. Ezen a
nyáron látogattam el családommal autóval Magyarországra
és Tatára is. Gyülekezetünkbõl ekkor mások is utaztak magánszemélyként Tatára. A született barátságok gyülekezeti
tagjainkat önállóságra biztatta. Leveleztünk. A híreket a Tataiakról mindig megosztottuk egymással az istentisztelet utáni kávézás során.
1988-as év már élénkebb volt. A tatai gyülekezet tagjai július 26-án látogattak el Joensuuba. A mi gyülekezetünk tagjai ugyanebben az évben, szeptember 9 és 15 között jártak
Tatán.
Az 1989 év drámai eseménnyel végzõdött. Õsszel elkezdõdtek az osztrák-német nagy tüntetések, melyek a berlini
nagyfal leomlásához és a Szovjetunió felbomlásához vezetettek. A megszálló szovjet hatalom kivonult a keleti-blokk-hoz
tartozó közép-európai országokból. Én magam november végén autóval utaztam Kelet-Németországon és Csehszlovákián keresztül Magyarországra. Akkor a berlini nagyfal még
állt. Lipcsében részt vettem egy nagy tüntetésen a helyi lelkésszel Heiner Böhmennel. Akkor a tüntetések már biztonságosabban zajlottak, nem kellett tartani attól, hogy a
„Stasi“(Staatsicherheit=állambiztonság) hatalmi eszközökkel megakadályozza a tüntetést. A határon a határõrök ta-

A félelmünknek nem voltak valós alapjai. 1990 nyarán július 7 és 14 között újra vendégül láthattuk a tataiakat. A régi
barátság fennmaradt és az újratalálkozás és az együtt eltöltött
idõ ugyanolyan boldogan telt mint régen. Ekkor állapodtunk
meg abban is, hogy minden második évben szervezzük meg a
nagycsoportos kirándulásokat a két gyülekezet között és a köztes években pedig kisebb csoportok, családok látogathatják meg

egymást. Amennyiben pedig ez lehetséges, megpróbálkozunk
minél több fiatalt bevonni a kirándulásokba.
1992 szeptemberében a pielisensuui gyülekezet kórusa látogatott el Tatára, majd két évvel késõbb 1994-ben a tataiak
voltak nálunk. 1996-ban a gyülekezetünk fiataljai utaztak el
Magyarországra és ellátogattak Tatára is. 1999 júliusában a
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tatai gyülekezet járt nálunk és a mi csoportunk 2001 szeptemberében járt Tatán. Ehhez az úthoz kapcsolódik szomorú
eseményként a New Yorki terrortámadás, melyet Magyarországról kísértünk figyelemmel és a hazautazásunkat nehezítette a repülõterek megszigorított biztonsági eljárása.
2003. július 28-ától augusztus 5-ig volt itt az eddigi utolsó csoport Tatáról. Számításaim szerint 9 alkalommal jártam
Magyarországon és Tatán, amelybõl 5 alkalommal „félhivatalos“ úton családommal voltam. Ezekbõl az utakból talán a
legemlékezetesebb az 1995-ös út volt, amikor barátaimmal az
50 éves születésnapom alkalmából látogattunk el Magyarországra. A születésnapi ünnepséget Kádár János volt vadászkastélyában rendeztük és a Tatán Gábor bácsi szölõjében is
ünnepeltünk.
Evangélikus egyházunk (amely a finnországi egyházak között többségben van) gyülekezeti tagjainak igen fontos és sokat
adó lehetõsége az, hogy egy olyan kis gyülekezettel lehet kapcsolatban mint a tatai. Láttuk, hogy keresztény testvéreink nehéz helyzetben élnek és sokat tanultunk tõlük. Meglepõdve láthattuk a különbséget saját „jólszituált“ gyülekezeti életünk és
testvérgyülekezetünk hatékony élete között. Már az elejétõl fogva nyitott szívvel mentünk Tatára ismerkedni és tanulni, és
mindkét félnek mindig volt mit megosztania a másikkal.
A testvérgyülekezeti látogatások alkalmával részt vettünk
istentiszteleteken és lehetõségek szerint a vendéglelkész is tartott istentiszteletet. Az együtt történõ elcsendesedés, az egyházi énekek éneklése – még ha nem is értettük a szavakat – a
közös úrvacsoravétel, mind hozzájárultak ahhoz, hogy a keresztény életünk nyitottabbá váljon. Több gyülekezeti tagunk
a testvérgyülekezetbe tett látogatás után szorosabb kapcsolatba került gyülekezetünkkel.

Nagyra becsüljük azt a lelkészgenerációt, amely Magyarországon a nehéz idõkben is terelte a gyülekezeteket elõrefelé,
megtartva azok mûködõképességét és a hit gyakorlásához elengedhetetlen istentiszteleteket. Megismerve Dr. Nagy Istvánt, csodáltuk kitartását és széleskörûségét munkájában amelyet nemcsak a saját gyülekezetéért, de a magyar egyházért és
lelkésztársadalomért végzett. Dr. Nagy István halála nekünk
is mint barátoknak és munkatársaknak nagy veszteség.
Megbecsüljük a fiatal lelkész-társadalmat is. Ismerjük azt
a lelki nehézséget, amellyel egy rendszer felbomlása jár. Tudjuk, hogy nálunk is a pénz és a vagyon hogyan hatalmasodik
el az emberi értelmen, és akkor a társadalmi igazságosság nem
divat. Ezekkel a kihívásokkal nézünk szembe Finnországban
ugyanúgy, ahogy Magyarországon is. Az egyházon belül az
igazságosság nem kötõdik semmilyen pártprogramhoz, hanem
az mindig Jézus tanításai szerint, felebarátunk iránt érzett
szeretetbõl indul. Ezt mi megtapasztalhattuk Dr. Nagy István
ideje alatt és ugyanúgy aztán Frankó Mátyás ideje alatt is. Csodáljuk Mátyás azon képességét, amellyel a modern tudományt
felhasználja a keresztény üzenet továbbítására.
Tudjuk, milyen sokat áldozott a tatai gyülekezet templomának felújítására és mi is szeretnénk ezt kis részben támogatni. A tatai látogatások során megtanultuk, milyen elége-
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dettek lehetünk azzal, hogy vallásszabadságban élünk és stabil társadalomban. Nagyon egyszerû a gyülekezetben csak a
problémákat és a hiányosságokat látni és elégedetlenkedni,
holott nekünk van saját templomunk és saját épületeink.
A hagyományos evangélikus szokáshoz hozzá tartozott az
alkoholmentes élet. Ennek oka az, hogy a finn emberek egy
részének az alkoholfogyasztás már több száz éve problémát
jelentett és sok gondot szomorúságot okozott az egyes családoknak. Számunkra új dolog volt tehát, hogy elsõ alkalommal mikor Tatára mentünk az Istentisztelet után édességgel
és borral kínáltak. Néha mi is kínáltuk borral vendégeinket
amikor együtt vacsoráztunk és kellemesen töltöttük el az estét. Az igazság az, hogy nem azok miatt az emberek miatt van
alkoholprobléma az országban, akik ide járnak templomba.
Igaz, még mindig tilos a templom területén az alkoholfogyasztás, mert például a templomi esküvõk utáni vacsoránál mindig akad, aki nem tudja idõben abbahagyni.
A tatai látogatásaink alkalmával, többször jártunk Gábor
bácsi borospincéjében és ha vendégségbe mentünk, otthelyi
szokás szerint a vacsoránál volt mindig bor is az asztalon. Tatán megtanultuk, hogy jó dolog az, ha a gyülekezet vidáman,
boldogan együtt örül annak, ami kegyelmes Istenünktõl való.
A testvérgyülekezeti együttmûködés sokunk számára azt is
eredményezte, hogy elkezdtünk érdeklõdni a nyelv iránt. A helyi felnõttoktatási intézményben sokunk járt, hogy elvégezze a
magyar nyelv kezdõ kurzusát, hogy kisebb dolgokat megértsen
a beszélgetés során. A nyelvtanulásban legtöbbet Paula
Sainio ért el, õ tolmácsolt több esetben is a számunkra.
A nyelvtanulás során az volt a legnehezebb, hogy gyakorlatot csak úgy szerez benne az ember, ha folyamatosan van kivel beszélnie a nyelvet. A fiatalok számára a kapcsolatok ki-

építését már az segítette, hogy a fiatalok mindkét országban
tudnak angolul kommunikálni.
Azon gyülekezeti tagjaink, akik aktívan részt vettek a
testvérgyülekezeti kapcsolatokban, szívesen részt vesznek
más gyülekezettel kapcsolatos munkákban is. Azoknak is megváltozott a gyülekezethez való viszonya, akik kevesebbet jártak a gyülekezetbe, de ellátogattak Tatára. Most már õk vesznek részt az elõkészületekben és a programokon, amikor a tataiak járnak nálunk. Segédkeznek a vendégek szállításánál és
elszállásolásukban is.

kérdés inkább szellemi és egyházi, hogyan viszonyulunk az
élethez és egymáshoz. Ezen munkálkodik a gyülekezet.
Hogyan folytatódik tovább a Tatai és a Pielisensuui egyház közötti barátság? Ezt nem tudhatjuk. Mi akik 25 ével ezelõtt elkezdtük fejleszteni a kapcsolatot, már nyugdíjas éveinkben járunk, és a felelõsség a fiatalokra hárul. Hogyan tudnánk átadni a fiataloknak azt a megtapasztalást, hogy milyen
gazdagságot jelent számunkra az, hogy ilyen mély baráti kap-

Jövõ
Az elmúlt 25 év során tehát sok minden történt 1981-tõl
napjainkig. Az élet és az életkörülmények mindkét országban
nagyot változtak. A politikai változások Magyarországon észrevehetõbbek voltak mint nálunk. Itt a 90-es évek elejei gazdasági válság jelentett zûrzavart, amikor a munkanélküliség
egyes területeken a 20%-ot is elérte. Az életszínvonal ettõl függetlenül figyelemreméltóan nõtt mindkét országban az elmúlt
25 év során. Az élet minõsége elsõsorban nem egyenesen arányos a gazdasági növekedéssel. Az életszínvonal esetében a

csolatok alakultak ki gyülekezeteink között? A mostani fiatalok részére, a világ nyitott. Lehetõségeik szerint szabadon
utazhatnak. Az internet segítségével mindennapos kapcsolatot tudnak tartani barátaikkal. De tudják-e azt hogy milyen
gazdagságot jelent egy másik országban élõ vallási hagyományokból táplálkozó keresztény barát vagy család? Talán a jövõben éppen ez a közös Istenbe vetett evangélikus hit fontosabbá válik majd, ha kijutottunk a globalizáció kábulatából.
Nekünk idõsebbeknek egy dolog biztos: a régi barátság
nem vész el. Ez az, ami motivál minket arra, hogy érdeklõdjünk egymás iránt és kérjük Isten bõséges áldását rájuk és én
úgy gondolom, hogy ez az érzés életünk végéig eltart.
Finn nyelvbõl fordította:

Mátrai Gyöngyi
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Ha rövid ideig is, de nagy
öröme volt a tatai
gyülekezetnek. Hosszú idõ
után meglátogatott minket Dr.
Tapani Nuutinen, a finnországi
Joensuu-Pielisenssu-i
Evangélikus Gyülekezet
igazgató lelkésze. Útjára
felesége, Pirkko Nuutinen is
elkísérte. A rendelkezésre álló
szûk négy napban igyekeztünk
olyan sokat beszélgetni, s
találkozni a régi barátokkal,
amilyen sokat csak erõnk
engedte. Az alábbiakban egy
beszélgetést adunk közre,
melybõl kiderül, hogy a nagy
földrajzi távolság ellenére a
gondjaink és örömeink
nagyon is ugyanazok.
12 évvel ezelõtt jártál utoljára nálunk. Milyen különbségeket tapasztaltál az akkori
és a mostani Magyarország között?
Tapani: Amikor 95-ben itt voltam,
boldog voltam, mert sok minden már
megváltozott, de nagyon nagy szomorúsággal is eltöltött az, hogy nagyon sok
„nyugati jelenség“ (MacDonald's, stb.)
minden erõvel ide jött. Azt gondoltam,
mi jön most? Láttam a technikai vívmányokat, de úgy éreztem, nem minden jó,
ami „újként“ idejött.
De most azt látom, hogy talán lassan
javul a helyzet. Habár épp péntek este
egy fiatal festõvel beszélgettem, aki szomorú, sõt csalódott volt a gazdasági élet
fonákságai miatt. Sok minden nincs
rendben – mondta –, és a politikusok is
csak a saját pénztárcájukat tömik, a korrupció meg óriási… Az oktatás sem úgy
áll, ahogy õ szeretné. Amikor ilyeneket
hallok, elkeserít engemet is.

„A zenében és a
természetben
tudom átélni
az Isten kegyelmét...“
De ha arra gondolok, hogy a magyar
emberek ugyanazok, s még mindig nagyon kedvesek és melegszívûek, akkor
ez örömmel tölt el. Nagyon remélem,
hogy ezt nem veszítik el. Látom a sok
csinos fiatal lányt, nõt – divatos ruhákban, mint mindenhol Európában… azt
hiszem, hogy ezek ugyanazok a dolgok,
amik a finneknél is megtörténtek.

A zenével bizonyára lehet egy kicsit javítani az általános közhangulaton. Mindannyian tudjuk, hogy életedben a zene nagyon
fontos szerepet tölt be. Mióta zenélsz, és
milyen mûfajba sorolható zenéd, amit régóta elismernek?
Amióta az eszemet tudom, énekelek... Nem származom gazdag családból.
Nekünk otthon nem volt zongoránk,
édesapám hegedûje pedig nem volt jó állapotban. 14 éves voltam, amikor megkaptam az elsõ gitárom. Ugyanekkor fú-

vós együttesben trombitáztam és 18
évesen írtam elsõ dalaimat.

Vallásos énekek voltak?
Igen, majdnem mindegyik vallásos
ének volt. Sok gyermekdalt írtam – jóval azelõtt, hogy saját gyerekeim lettek
volna. Szerelmes dalok, pop-dalok is
születtek. De a legtöbb vallásos dal, illetve gospel-ének.

A vallásos énekek „szerzése“ hitet feltételez. Mikor döntöttél úgy, hogy lelkészi hivatást választod?
A konfirmáció-oktatás után volt egy
kis csapat, ami biblia-körnek indult, de
aztán inkább együtt zenéltünk... A gimnázium utolsó évében már kristálytiszta volt számomra, hogy pap szeretnék
lenni. Ez volt az egyetlen, amit akartam. És akkor Helsinkibe kellett mennem, ahol 4,5 évet tanultam, és 23 évesen Kuopio közelében dolgoztam, majd
Kuopio közelében összesen 5 évet. Ez a
hetvenes években volt.
1981-ben ismét Helsinkibe mentünk
– akkor már volt egy gyermekünk – s én
ösztöndíjasként folytattam tanulmányaimat. 1992-ben írtam a disszertációmat.

Mi volt értekezésed témája?
Peter Brunner ökumenikus módszere. Õ rendszeres teológiai professzor
volt Heidelbergben, aki egyik meghatározó személyisége volt a német ökumenizmusnak.
Abban
az
idõben
Tuoma
Mannermaa volt az professzorunk ökumenizmusból, aki Luther-kutatással
foglalkozott hosszú éveken keresztül.
Mindezt tanította is nekünk, ami nagy
hatást tett rám is. Megjegyzem, Finnor-
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szágban sokan írták doktori munkájukat Lutherbõl. Több püspökünk is
„Luther-rajongó“. Azután Helsinkiben
a missziónál is dolgoztam.

Ez belmisszó?
Nem-nem. Van belmisszió is, de a
missziónak elkötelezettjeink fõleg külföldön dolgoznak. Ide sok csoport jött,
rendszeresen voltak missziói esték, tájékoztatók, bemutatók. Errõl a szolgálati ágról filmeket mutattam be és közben
különbözõ gyülekezetekben prédikáltam. Egyik évben diákmunkát is végeztem.
Érdemes megemlíteni, hogy a finn
missziónak
több
mint
ötszáz
misszionárusa van szerte a világon elszórva: Afrika, Amerika, Oroszország,
de vannak Németországban is…
Ekkor (1987-ben) már 3 gyermekünk volt, a legidõsebb lányunk 7 éves
volt. Ekkorra befejeztem a doktori munkámat is… Sem feleségem, sem én nem
akartam, hogy gyermekeink Helsinkiben nõjenek fel. Éppen Kontiolahtiban
volt egy szabad lelkészi/kápláni állás,
ahová elküldtem a papírjaimat. Volt ott
két másik jelentkezõ, de õk idõközben
visszavonták jelentkezésüket. Az állást
végül is megkaptam, s így kerültem
Joensuu közelébe. Kontiolahti nem volt
egyszerû lelkészi feladat, sok volt az új
lakóterület... de érdekes idõszak volt.
Kontiolahtiban 6,5 évet dolgoztam.

Hogyan választottak meg a JoensuuPielisenssuu-i gyülekezet igazgató lelkészévé?
Samuli Ranta 25 éven át volt igazgató lelkész, s aztán nyugdíjba vonult.
Ekkor megkérdezték, szeretném-e vállalni ezt a hivatalt. Aztán a 7 jelöltbõl
én kaptam a legtöbb szavazatot. Ez jó
érzés volt, hogy megkaptam a lehetõséget és a felelõsséget az egész gyülekezetért.

S akit egyszer megválasztottak az nyugdíjazásáig igazgató lelkész maradhat?
Elméletileg igen. Ugyanakkor tervezzük néhány év múlva, hogy feleségemmel, Pirkkoval, ha van szabad hely
és lehetõség külföldön, szívesen elmen-

Vasárnapi istentisztelet után a templomban.

nénk tanítani, Afrikába vagy Ázsiába.
Teológiát taníthatnék ott, hiszen elég jó
a helyzet ezekben az új gyülekezetekben, számos lelkészképzõ intézetet tartanak fenn... Afrika lenne az álom… De
egyelõre meglátjuk, mi jön.

Akkor mondhatom, hogy azok közül, akik a
legaktívabbjai voltak testvérgyülekezeti
kapcsolatunknak, azok kivonulnak a gyülekezet vezetésébõl, hiszen jó néhányan
nyugdíjba mennek most?
Igen folyamatban van nálunk több
nyugdíjba vonulás is: Matti Haunia
2008
szeptemberében,
Helka
Puumalainen már 2008 májusában,
Kauko Varionen és Paula Sainio 2009
végén. Sakari Vilponnen is 63 éves lesz
– ugyan 65 éves korig lehet nálunk dolgozni, de sokan már 63 évesen abbahagyják.

Mi a jövõbeli legnagyobb kihívás a
pielissensuu-i gyülekezet életében?
A fiatalok megtartása. A fiatalokról,
akik eltávolodnak az egyháztól – errõl
már meséltem –, erre kell koncentrálnunk, ebbe kell minden erõnket belefektetnünk, mert ez nagy probléma. Szerintem ez a legnagyobb és legfontosabb
feladatok egyike. A gyerekekkel és fiatalokkal való munkát tovább kell
folytatnunk, nagyon magas szinten és
jól.

Hány lelkész is van a gyülekezetetekben?
Öt, habár pillanatnyilag 6 személy
van, de igazából 5 állás van, amibõl Matti és Paula közösen töltenek be egyet. 3
káplánunk és egy ifjúsági lelkészünk
van.

A hitoktatók nem a gyülekezethez tartoznak, hanem a helyi iskolához?
Igen, minden hitoktatáshoz tartozó
munkát õk végeznek és ezt az város fizeti. A mi feladatunk a konfirmációi felkészítés mellett a gyermekmunka. Ezt

egy nõ vezeti, és 6 „gyermekmunkásunk“ van, akik szintén hölgyek.
Ez nem csak a vasárnapi iskolát jelenti
nálunk, hanem hétközben 3 éves kortól
mehetnek a gyerekek erre foglalkozásra – hetente kétszer-háromszor 3
órára. Ez nem óvoda, hanem külön foglalkozás: áhítattal, barkácsolással, zenével, egy kis oktatással, és ez mindig délelõtt van. Aztán vannak a délutáni csoportok is, az általános iskola 1-2. osztályban. Õk azok, akik még kicsik ahhoz, hogy amíg a szülõk dolgoznak,
egyedül legyenek otthon. És ezért itt
délután barkácsolás, éneklés, és tanulás
is van… Finnországban ilyen téren jó a
helyzet. Ez törvény nálunk – az óvodában kell a vallásos okatatás. És az óvónõk kicsit szégyenlõsek ezen a téren õk szeretnék, hogy a gyülekezet végezze ezt a munkát.
Rita és Helga 7-14 éves gyerekekkel
foglalkozik, õk az ifjúsági dolgozók. A
gyerekek iskolába járnak, épp ezért ez
késõ délután/este 17-19 óra körüli
együttléteket jelent. Itt vannak a
„nagytestvérek“ is. Hét végén pedig
Vaivioban, az ifjúsági táborunkban is
vannak „ottalvós“ programok. Õk ketten konfirmációs oktatást is végeznek,
amibe az ifjúsági lelkész is belekapcsolódik. Ilyenkor minden nap van ifjúsági
istentisztelet.

Szép projektek... És mi az a projekt, amit
említettél, hogy két éven belül legyen egy
testvérgyülekezeti közös terv is?
Schwarzenbachban (német testvérgyülekezetünk) beszélgettünk errõl,
hogy két év múlva nyáron 1-2 hetes találkozót kellene szerveznünk. Fiatalok,
sõt felnõttek is jöhetnének Finnországba. Ott van sok centrum, ahol sok mindent lehetne együtt csinálni. Beszélgetni az életrõl, lelki életrõl. Együtt lehetne ezeket a dolgokat megbeszélnünk és
terveznünk. Szép lehetõségek adódnak
túrázásra is.
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Mindig is érdekelt a népzene vagy egyszer
csak jött ez a „szeretnék valamit a
régiektõl“ gondolat?
Jó öt évvel ezelõtt kezdõdött. Mostanság elég sokan játszanak népzenét.
Különbözõ együttesek születtek, de
gyakran új módon közelítik a régi dallamokat vagy egészen új dalokat komponálnak népies stílusban.

Mit jelent számodra a zene?
Hol is vagyunk most? – Városnézés
közben.

Igazából már 20 évvel ezelõtt
Kontiolaktiban is csináltunk ilyet, amikor az ottani ifjúsági munkát végeztem.
Financiális lehetõségünk volt egy kisebb
nemzetközi ifjúsági találkozó megszervezésére. Két év múlva jöttek az elsõ
emberek. Szomáliából, Etiópiából... És
akkor problémák merültek fel... Hogyan
lehetne a helyieket felkészíteni a „kulturális
összecsapásnál
keletkezõ
sokkra“ – errefelé ritkán látnak fekete
bõrû embert.

Számomra ez életmód. Örömömet,
bánatomat vagy aggodalmamat is a „levegõbe tudom repíteni“... Ez olyan adomány, ami idõnként engemet is meglep.
Honnét jön mindez? Felülrõl... Azt hiszem összességben kb. 300 dalt írtam.
Régi verseket zenésítettem meg, valamint saját szövegeimhez írtam dallamot.
Régebben mindig szöveget kerestem,
és ehhez írtam dallamot. Ami manapság
Egy darab Erdély elõtt...

ten keresztül tudom átélni Isten teremtõ erejét, szeretetét, kegyelmét.

Hogyan látod gyülekezeteink közötti kapcsolatot?

Hogyan látod a finn egyház jövõjét?
Most elég jó a helyzet. De ahogy belegondoltam a svédországi, dániai, angliai, németországi helyzetbe, ott az embereknek csak 50-60%-a tartozik az egyházhoz. Ekkor felmerült bennem a kérdés: ez lenne a mi jövõnk is? Anyagilag
mi nagyon jól állunk, de ha az emberek
eltávolodnak, elmennek az egyháztól,
akkor kérdéses, hogyan tovább? Természetesen bízom benne, hogy minden jól
alakul, de fel kell készülnünk arra, hogy
kevesebb egyházi munkásunk lesz a jövõben, hogy nem tudjuk az összes templomot és szabadidõs központot fenntartani. Az egész rendszert lassanként át
kell alakítani.

Azaz effektívebben kell dolgoznotok, kevesebb „nyersanyaggal“, anyagi-emberi forrással kell boldogulnotok...
Igen, errõl van szó hosszabb távon.

Kanyarodjunk egy kicsit vissza a zenei
eseményekhez. Melyek zenei pályád mérföldkövei?
1973-ban írtam egy dalt, Kürgossa
címmel, ez egy verse Lattenkorva-nak,
ez a legismertebb dalom. Ez az ének több
finnországi énekeskönyvben megtalálható. Gyerek- és ifjúsági daloskönyvekben, diákoknak készült iskolai énekeskönyvben, sõt még a Finn Misszió is belevette a saját énekeskönyvébe. Több kórus és együttes is felvette már CD-re és
sokszor lehet hallani a finn rádióban is.
1986-ban lett kiadva az elsõ daloskazettám. Aztán a Vándor-mise a
„Vaeltajan-messu“ 82-ben – ezt rádiós
istentiszteletként is sugározták. 1996ban született egy CD-m „A férfi útja“
címmel. 2004-ben a „Karéliai Népmise“
CD készült el. Ezt sokszor elõadtuk
Finnországban, többek közt Helsinkiben és Lappföldön is.
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Gyülekezeti est a papcsaládnál...
Képes beszámoló Finnországról.

még többször megtörténik, hogy emberek jönnek hozzám a szövegeikkel, megkérve engemet arra, hogy zenésítsem
meg. De hosszú hónapokig tolódik el,
mikor jön az ihlet, és egyszerre részesévé válok én is a csodának...

Ha egy szóban kellene hitvallásodat megvallani mit mondanál?
Isten könyörületességét, ami a természetben megnyilvánul. A természe-

Ez az itt töltött 4 nap rádöbbentett
arra, hogy valójában ugyanazok a problémáink, ugyanazok a kérdéseink Manapság sok minden közös. A fiatalok egyháztól való eltávolodása Schwarzenbach-ban is a fõ probléma. Üres házak,
bezáródó gyárkapuk, emelkedõ átlagéletkor a templompadokban... És az egyház jövõjének a kérdése. Szerintem nagyon sok mindent tanulhatnánk egymástól. Amit itt nálatok láttunk, inspirál minket, s igen érdekesnek tartom az
internetes munkátokat is. Szerintem ez
is nagyon fontos, hogy folytassuk…

Köszönöm a beszélgetést, s kérlek vidd
magaddal joensuui testvéreinknek mindannyiunk jókívánságát!

Egy protestáns gyülekezetnek
nem csak lelkészre, hanem lelkészcsaládra is szüksége van.
Mit jelent manapság Finnországban papnéság?
Pirkko: Nem gondolom,
hogy „tipikus finn papné“
lennék. Amikor Joensuuba
értünk, akkor az „elõdöm“,
az elõzõ papné egy sokgyermekes asszony volt. Õ azt
mondta, hogy a férje a lelkész, õ pedig „csak“ gyermekeiknek az édesanyja. Akkor
azt gondoltam, milyen szép
ez! Nekem is az volt a fontos,
hogy otthon legyek a gyermekeimmel illetve hogy legyek a
gyerekeimnek, hogy így nõhessenek fel. Amikor elmentek otthonról, „kinyitottam a
boltot“ – hosszú évek után.
Ugyanis mûvészetet tanultam, és keményen dolgozva
megtehettem ezt.

Pontosan milyen mûvészetet is
tanultál?
Textil-, kerámia a fõ profilom, de pasztellmunkákat,
portrékat és térmunkákat is
csinálok. Olykor néhány
szobrot vagy – ez visszatérõ
dolog nálam – kereszteket.
Tehát azt lehetne mondani,
hogy – bár nem veszek olyan
aktívan részt a gyülekezet
munkájában – „nyitott papnéként“ a munkámban, amit
nagyon szeretek, ott van az
Isten, s az Istenem iránti szeretetem és a hitem. És ez elég
nekem. Igazából tudom, hogy
vannak emberek, akik egy
(kicsit) más szerepet is elvárnának tõlem, de ezt nem tudom összeegyeztetni azzal,
aki vagyok. És szerintem jobban járnak azzal a gyülekezetben, hogy nem játszok,
nem is próbálok betölteni
egy olyan szerepet, aki igazából nem vagyok. Azt viszont
látják, hogy õszinte vagyok.

Három lánygyermek édesanyja
vagy. Hány évesek a gyerekeitek és mivel foglalkoznak pillanatnyilag?
Maya, a legidõsebb lányunk már 27 éves, és
környezetvédelem-, és környezetpolitika szakot végzett
el az egyetemen. Katrina is
befejezte az elsõ szakaszát a
képzésnek. Õ modellizálást,
kerámiázást és üvegezést tanul. Anrika gazdaságpolitikával foglalkozik, tehát úgymond a gazdaságtan területén dolgozik, egy import-export cégnél.

„Nem vagyok
tipikus papné“

Beszélgetés a
mûvészetrõl egy
üveg-crucifix kapcsán
A papfeleségek – manapság papnõ-férjek is – helyzete
nemcsak különleges, de az átlagosnál megterhelõbb is.
A házastárs polifón feladatai sodrásában még a
gyülekezet elvárásainak is meg kell hogy feleljen.
Hogyan lehet ezt összeegyeztetni akkor, ha valaki a
mûvészet mellett is letette voksát...
Milyen gyakran találkoztok egy- reszt-téma már 1988-ban elõjött, amikor Finnországban
mással? Hiszen õk gyakorlativolt a világbajnokság. Készílag felnõttek…
Igen, és Helsinkiben vannak. Néha, havonta egyszer,
vagy mondjuk 3 hetenként
jönnek. Esetleg valamelyikünk meglátogatja õket.

Mi volt a legnagyobb személyes örömöd az elmúlt idõszakban?
A „crucifix“ elkészítése.

Kérlek, mesélj a munka nehézségeirõl! Miért is kellett annak
a japán professzornak ott lenni
az elkészítésénél?
Volt egy ötletem, hogy így
kellene elkészíteni, s ez egyfajta speciális „módszer“,
amit alkalmaztunk. A négy
különbözõ rész összeillesztését kellett megoldani, ami
eredetileg nagyon bonyolultnak tûnt, de így vele együtt a
lehetséges megoldásokat közösen átgondoltuk, átdolgoztuk, és kitaláltuk, hogyan
lesz a legtökéletesebb.

tettem egy 12 méter magas
keresztet és egy jégszobrot –
200 emberrel együtt – ugyanis ekkor volt egy istentisztelet is. Akkor gondoltam elõször arra, hogy egyszer üvegbõl is el szeretném készíteni
a crucifixet. Ugyanis ez magába foglalja az Isten fiának,
Krisztusnak a földi életének
a jelképeit: a homokot, utalva arra, hogy mint az ember,
„porból vétettél“. Az üveg,
amelyen keresztül jön a
Fény, de ugyanakkor törékeny, utalva Jézus emberségére. Azt hiszem, azaz azt

az, amikor Rám tekintesz és
Bennem éled a világot… és
ugyanakkor átadni, hogy mit
érezhetett és gondolhatott a
megfeszített Jézus… Ez
olyan lehetetlen és egyben
olyan csodálatos feladat – ezt
mûvészi formában megvalósítani!
És
megfogalmaztam,
hogy ahhoz, hogy a lehetõ
legjobban tudjuk megoldani
ezt a feladatot, nem szabad se
túl gyorsan, se túl sokat csinálni egyszerre. Mindig kis
lépésekben kell dolgozni,
megnézve, hogy mi a következõ stációja a munkánknak.
És ebben mindig van valahol
valami csoda… itt ugyanis
volt benne egy kis örvény,
ami olyan jól néz ki, olyan,
mintha kövek lennének benne, amiket az emberek
dobálnak…
És akkor a professzor úr
azt mondta, hogy ez ott az õ
része... Ugyanakkor amilyenre terveztük a fénytörést azt
nem sikerült úgy megvalósítanunk,
de
végül
is
„csodaszerûen“, önmagától
felül mégis elõjött… Ilyen

„csodák“ többször megtörténnek szobrászkodás közben, amikor az anyaggal küzdünk... és több jön elõ belõle,
mint amit a mûvész beletervezett.

Az anyag segít elõhozni magából, ami benne van… Mi a következõ mûvészi terved a jövõben?

Mikor volt mindez?
Egy évvel ezelõtt. De a keszeretném hinni, hogy sejtelmesen a túloldaláról átsejlik
az égi világ is. Mert minden,
az Egész ott van e mögött a
kereszt mögött. Kölcsönösen:
mert nemcsak a keresztre nézõ lát – a szemlélõre ránéz
nemcsak a megfeszített Megváltó, hanem az Atyaisten,
úgymond felhívva a figyelmét
– amit csak a legkisebbel is
meg tudsz tenni jót, annak
én örvendek, akkor beteljesíted az akaratomat... Milyen,

Pillanatnyilag egy kicsit
üres vagyok. Ötleteim vannak, de egy ilyen nagyszabású projekt után az ember
kimerül… Talán a feltöltõdés
idõszaka közben vagy után
kikristályosodnak a lehetõségek…

Köszönöm a beszélgetést! A
Lutherrózsa olvasói nevében is
sok munkát, s alkotó kedvet kívánok!
Német nyelvbõl fordította:
Franko Dóra
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Gyökereink
Gyülekezetünk legújabb kori alapításának (1926) 80 éves
jubileumát ünnepeltük tavaly, s ennek egyik hozadéka,
hogy kicsinysége miatt is nehéz sorsú gyülekezetünk
történetét papírra vessük.
A kezdeti idõk
Jó tudnunk, hogy e maroknyi gyülekezetnek története nem az imaház
felavatásával (1927.nov.6.) kezdõdött,
hanem sokkal régebben. Visszanyúlik
a reformáció és az azt követõ idõk viharos korszakaiba, hiszen azt történelmi emlékeink tanúsága szerint biztosan tudjuk, hogy a reformációt követõ idõkben már a tatai várban szolgáló helyõrségnek (köztük sok a német
ajkú) evangélikus lelkészei (!) voltak.
Hogyan került ide az új hit? Néhány „történelmi ecsetvonás“ a háttérhez: A török sereg nagy erõvel vonul újabb várak elfoglalására. A várak
készenléti helyzetben (és végveszélyben) vannak. Így Komárom várparancsnoka nagyobb számú vegyes (magyar és német) csapatot küld fiókvárának Tatának megerõsítésére. Õk hozzák magukkal az „új hitet“, s a megtépázott, igen sok veszteség miatt kínlódó városka lakóinak „átadják“. Itt
akkor még nem tudnak (hivatalosan)
a reformációról. Hallhattak azonban
ezekrõl, hiszen a komáromi várban a
XVI. sz. közepén már virágzott az új
hitélet. Itt tartja híres és nagyhatású
prédikációit 1563-ban Huszár Gál is.
1578-at írnak Tatán, amikor a vári helyõrség evangélikusai Péter, balfi
lelkészt kérik tábori papjuknak, de valószínûleg a soproni tanács nem engedte õt el. 1580-ban rostocki Schubert János gyõri tábori pap került Tatára. Istentiszteleteiket a quadrumpalota kápolnájában tartották, mert
az 1577 körüli építéseknél – Szõcs Or12

bán építési fõfelügyelõ tanácsára –
minden közelben levõ hidat és templomot lerombolnak, „hogy azokban az
ellenség meg ne vonhassa magát“.

A hányattatás ideje
1608-ban újra települt Tata. Lakosai evangélikusok és reformátusok
voltak, felesen. A reformátusok helyzeti elõnye a „paphozatalban“ derült
ki. Õk hozták az elsõ civil papot 1624
körül. Ettõl kezdve evangélikusok és
reformátusok közösen szervezkednek,
Mányoky Mihály református lelkész
pásztorkodása alatt, mintegy 40 esztendeig. Templomuk a Szent Balázs
templom volt, amely a mai Kossuth téren állt. (Gázvezeték fektetés közben
megtalálták a templom falrészeit, de
anyagi okok miatt a további feltárás
nem jöhet szóba.) Nemcsak templomuk, hanem iskolájuk, tanítójuk és
paplakjuk is volt. Mányoky utódját az
új földesúr Csáky László távozásra
kényszeríttette, aki Szõnybe költözött
át, onnan pedig gályarabságra került.
1673-ban Csáky László elveszi a templomot, s a gyülekezet egy pajtában
kényszerül istentiszteleteket tartani.
Még ebben az esztendõben megmozdulnak az evangélikusok, és levélben
kérik Szenci Fekete püspököt, hogy
szerezzen nekik evangélikus papot.
Valószínûsíthetõ, hogy kérésüket nem
tudták teljesíteni.
Közben a törökök újra elpusztítják
Tatát. A Csákyak eladják a várost egy
bécsi bankárnak-kereskedõnek báró
Krapfnak (udvari hadiszállító is volt),

aki a reformátusoknak telket és fát
ad, amibõl felépítik a „sövény templomot“ a mai helyén 1699-ben. Ez – érthetõ módon – nehezen volt feldolgozható a számban azonos evangélikusság számára. Jóllehet 1721-ben még
közel 800 evangélikust tartanak számon – ugyanennyi a református is –
néhány évtized múlva alig van már
evangélikus. A szervezetileg meggyöngült helyi evangélikusságot 1721tõl a katolikus plébános fokozatosan
elszakítja a református gyülekezettõl
– keresztelés, esketés, temetés mind a
katolikusoknál történik. Ekkor már
Esterházy veszi át a birtokot, aki kíméletlenül törekszik a protestánsok
megsemmisítésére. Nagy felháborodást váltott ki ezidõtájt, hogy egy tisztességes öreg mesterembert – mert
evangélikus volt – a céhbõl kizárják,
vagyonát pedig elkótyavetyélik. 1747ben az evangélikusok fa imaházát is
elveszik, amivel gyakorlatilag megszûnik a szervezett hitélet. Negyvenéves elnyomás következik, s majd amikor ébredés kezdõdik a reformátusoknál, akkor ad újból életjelt magáról a
helyi evangélikusság. 1780-tól kezdve
ismert a közös protestáns egyház története. Evangélikus szervezkedésrõl
pedig csak 1897-ben hallunk újra.

Az új kezdet
1897-et írnak tehát, amikor újra
hallunk evangélikus szervezkedésrõl/próbálkozásról.
Hering
Lajos
szendi esperes 1897-ben fiók egyházzá
szervezi a tata-tóvárosi evangélikusokat. Elsõ felügyelõje Günther Ernõ
uradalmi gazdatiszt volt. Elsõ gondnoka szintén egy uradalmi gazdatiszt,
Dorner Sándor volt, de õ csak egy évig
viselte ezt a tisztséget. Az egyházközség fenntartását ezidõtájt csak önkéntes adományok fedezik. Az adományok

A kép közepén Veréb Sándor látható, akinek neve kistemplomunk külsõ falán
található alapítási emléktábla presbiter-névsorában olvasható.

beszedését Berkó Mihály hittestvér végezte, aki buzgó és odaadó szolgálatával szinte újraélesztette a kallódó
evangélikus lelkeket. Günther Ernõ
1910-ben meghalt. Helye betöltetlen
maradt, csak a gondnoki tiszt volt betöltve Dukavics László személyében.
A tatai evangélikusok életében 1910
mutat fordulópontot. Ekkor helyezték
át tatai szolgálatra Jakus Imre állami
tanítót. „Ez a végtelenül szerény és
nagy ambíciójú hívõnk tanítói hivatásához mérten az evangélikus iskolás
növendékeket maga oktatta hittanra és
ezen önzetlen cselekedete által intenzívebb hitéletet vitt a köztudatba“ (jegyzõkönyv 1927. nov. 6.). Sajnos az istentiszteleti élet majdnem a semmivel
egyenlõ. Évente egyszer tartanak
evangélikus istentiszteletet, Szent
István napján, a helyi református
templomban. 1911-ben Dukavics
László halála után Jakus Imrét választják meg hitoktató-gondnoknak,
„ki lankadatlan szorgalommal fog
hozzá az evangélikus hívek újbóli megkereséséhez“.

Az önállóság felé
1924-ben Dr. Kovács Sándor egyetemi tanár és missziói lelkész indítványára Szend községben tartott egyházmegyei közgyûlésen Tatatóváros
Szendtõl elszakadt és önálló egyházzá
alakult. Az egyházközség vezetését
Dr. Kovács Sándor egyetemi tanár,
késõbb a Dunán inneni egyházkerület
püspöke végezte. Az istentiszteleteket
eleinte a református templomban tartották, késõbb azonban – hogy a hívek
egymást jobban megismerjék a tóvárosi állami iskolában (Jkv. 1927.)
Az 1925-ös esztendõ újabb fejlõ-

dést jelent a tatai evangélikusság életében. Egyházközségi felügyelõvé választják Dr. Teutsch József tóvárosi
gyógyszerészt. Az õ lelkes munkálkodásához fõzõdik a tatai evangélikus
egyházi élet komoly megindulása is.
Addig mintegy 180 evangélikust tartottak nyilván, de rövid idõn belül a
vezetésével dolgozó „Evangélikust
keresek!“-mozgalom mentõ-keresõ tevékenysége következtében ez a szám
mintegy 480-ra emelte a nyilvántartott hívek számát. A reménység olyan
nagy volt, hogy a legutolsó akkor tartott egyházkerületi közgyûlés Tatabányát is, mint szórványt Tatához csatolta. Ugyanebben az évben indul meg
a templom, ill. az imaház építése. Bizony hosszú idõ telt el, míg a hívek felismerték fennmaradásuk egyetlen lehetõségét: az imaházépítésnek gondolatát.
A felismerést csakhamar tett követte, és felépítették – éppen Dr.
Teutsch József egyházfelügyelõ nemes áldozatkészségével – a mai templomunk alapjait (2000-ig imaházunkat) abban a boldog reményben, hogy
késõbbi idõpontban majd templomot
fognak építeni, s ez a most meglévõ
imaház pedig a lelkész-lakás lesz, némi átépítéssel.

Az imaház építése
1927. tavaszán Dr. Teutsch József
egyházfelügyelõ magához kérette
Jakus Imre, Heubner Károly és Battai
Henrik építési bizottsági tagokat és
közölte velük, hogy „a templom építését pedig meg kell kezdeni“. A bizottsági tagok aggályaiknak adtak hangot, hiszen gyakorlatilag semmilyen
anyagi erõforrás nem állott rendelke-

zésükre. Az egyházközség felügyelõje
ígéretet tett olyan anyagi erõforrások
létrehozatalára, mely az egyházközségnek semmilyen gondot nem okoz,
s a kölcsönt akkor fizeti vissza az egyházközség, amikor tudja.
Az egész építkezés elindítása körüli eseményeket akkor látjuk tisztábban, amikor néhai Teutsch József kiskorú örökösének jogi képviselõje perrel fenyegeti meg a tatai gyülekezetet
mintegy 1000 pengõ tartozás erejéig…
A jobb megértéshez álljon itt az 1935.
évi aug. 18-án tartott presbiteri ülés
jegyzõkönyv-részlete: „Jakus Imre,
Heubner Károly, Battai Henrik - mint
a boldogult Teutsch József elnöklete
alatt mûködõ építési bizottság - valamint Garán Adolf, Koch József,
Kelecsényi Pál és Huszka János presbiter a következõket jelentik ki és aláírásukkal erõsítik meg: Felelõsségünk
teljes tudatában kijelentjük, hogy ezt
esetleg eskü alatt a bíróság elõtt bármikor vallani hajlandók vagyunk,
hogy amikor 1927. tavaszán a
tatatóvárosi evangélikus egyházközség
Dr. Teutsch József felügyelõ kezdeményezésére egy imaház megépítését elhatározta, Jakus Imre akkori gondnok
az egybegyûltektõl azt kérdezte: „Honnan vesszük az összeget elõ az építkezéshez, mert az egyházközségnek alig
van egynéhány száz pengõje, az elõirányzás pedig még meg sincs határozva. S miután sem vagyonnal, sem más
pénzügyi forrásokkal nem rendelkezünk most, mi az esetleges tartozásokat illetve építési költségeket belátható
idõn belül törleszteni és kifizetni nem
fogjuk tudni. Miután az összes híveink
javarészt tisztviselõkbõl és munkásokból állanak, adóalany alig van, nem
vállalhatunk ily nagy kötelezettséget
melynek egész biztosan eleget tenni
nem tudunk.“ Jakus Imrének az egyházközség anyagi és garanciális viszonyait õszintén feltáró szavai után felállt néhai Dr. Teutsch József és a következõ kijelentést tette: „Senkinek
ne fájjon a feje, félre a kishitûséggel!
Hátunk mögött áll egy elõkelõ hithû
evangélikus pénzember, aki minden
összeget rendelkezésünkre bocsát az
egyháznak eme nemes cél megvalósításához. Nem kell semmiféle garancia,
kamatmentesen finanszírozza az építkezést és az összeget majd az egyházközség úgy, és akkor fizeti vissza olyan
összegben, illetve részletekben amint
anyagi körülményei lehetõvé teszik.
Kijelentjük még, hogy az elõkelõ pénzember személye megnevezve nem lett,
mi akkor csak sejtettük, hogy õ maga
Dr. Teutsch József lehet, mert ez idõben igen jómódú, rendezett anyagiak
közt élõ, készpénzzel rendelkezõ hírében állott."
(folyt. köv.)
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Elköszönt a fõszervezõ
Immár tizedik alkalommal
rendezték meg a tatai
Kálvária domb tövében
magasodó kilátótoronyból a Pünkösdi Toronyzenét. Az évek óta népszerû eseménynek az
idén is több száz „fül- és
szemtanúja” volt. A jubileumi elõadás után elköszönt a tíz évig önzetlenül munkálkodó fõszervezõ, Varga István. A
rendezvény ötletérõl, a
kezdetekrõl és a
folytatásról kérdeztük.
Gyönyörû környezetben, a Kálváriától és a kilátótoronytól pár méterre lakunk – kezdte. Több mint tíz évvel ezelõtt megfogalmazódott bennem az ötlet, hogy milyen szép és hangulatos lenne, ha a kilátótoronyból a nappali várospanorámában való gyönyörködést „kiegészítve”, este a fülnek szóló csillagfényes zene hallatszódna.
Mivel a nagyobbik fiúnk ott is játszott, a jó hírû Tatai Református Rézfúvós Együttest kértem fel szereplésre
(azóta is õk a fõszereplõk). Próbaképpen
az akkori együttes vezetõje, Cselédes
Sándor harsonás egyedül fújt zseblámpa fényénél a toronyban, mi „lentiek”
pedig a város különbözõ pontjain teszteltük hogyan hallatszik.
Még az Öreg-tó túlpartján, az Építõk
parkjában is lehetett élvezni a harsona
hangjait.
A késõ esti kezdési idõpontot két okból választottam. Tíz óra körül már sötét van, a város megnyugszik, elcsendesedik. Csak erre az alkalomra díszkivilágítást kapott a torony – minden évben
a Kontakt Villamossági Szaküzlet jóvoltából –, mely a zene mellett egyedi hangulatot adott. Sokan csillagfényes to-

Karaffa Gyula

Kezdetben...
ronyzenérõl beszéltek.
Országosan is annyira egyedülálló
volt, hogy a millennium évében az országos rendezõ szerv azt kiemelve, külön is szerepeltette programjában.

Milyen sajátosságai vannak a Toronyzenének?
A tatai református rézfúvósok hónapokig készülnek elsõsorban a toronyból
jól hallatszó mûvekkel a koncertre.
Sajátossága, nehézsége, hogy a hang
elszáll a semmibe, nincs kontroll. A szél
ott fenn mindig erõsebben fúj, a kották
külön törõdést igényelnek. Tíz-tizenöt
fõnél többen nem férnek el a toronyban.
Jó megemlíteni, hogy tíz éve az „égiek” mindig velünk voltak, egy alkalommal sem kellett a tartaléknapot igénybe
venni.

Hogyan fogadták a tataiak ill. a városban
tartózkodó vendégek ezt a különös muzsikát?
Már az elsõ rendezvényt nagy szeretettel és meglepõen sokan hallgatták. A
jubileumi tizedikben több „kívülálló” is
nézõcsúcsról beszélt. A közönség elsõsorban a Kálvária dombon helyezkedik
el, de a környékbeli utcákban, kertekben, udvarokban is figyelik a koncertet.
A mi kertünkben – mely szinte a
torony lábánál terül el – már tíz éve ismerõsök, barátok (gyakran nemzetközi)
ötven-hetvenfõs csoportja találkozik,
hogy egy kerti partival fûszerezve, a
mûsort meghallgassa.

Hogyan tovább?
Fõszervezõként eddig terveztem,
most elköszönök. Azt mondják, hogy egy
rendezõ akkor dolgozik jól, ha az általa
kitalált, beindított és jól mûködõ esemény, rendezvény akkor is tovább él, ha
már nem õ a vezetõje.
Bízom benne, hogy a Tatai Minimarathonhoz hasonlóan (melynek szer-
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zõi joga és bejáratása személyemhez
kapcsolódik) a Toronyzene is sikeresen
folytatódik. Csak a rendezést adtam át,
a szerzõi jogot nem! Így lényeges dolgokat a szerzõ engedélye nélkül nem lehet
módosítani.
Tudok a napszakváltoztatásról. Bár
ne legyen igazam, de naivitás azt hinni,
hogy a világosban megtartott Toronyzene (mint ahogy tervezik) vonz egyedül
még több nézõt.
Nyilván újak is lesznek, de olyanok
is, akik emiatt elmaradnak (pl. a kertünkbõl a stabil ötven fõ) és megszûnik
az egyedülálló hangulat.
Végezetül sok sikert kívánok az új
rendezõnek, a Tatai Református Rézfúvós Együttesnek!

amikor
az elsõ kézmûves
belelátta a fába
Krisztust,
gyermeki szerettel
simogatta vésõjével az
anyagot,
lelket lehelt belé,
saját lelkét,
mit Istentõl kapott,
mosolygott az
égboltozat
és
mosolyogtak az
angyalok:
ám
amikor
az elsõ ember
fanyalogva csak a fa
ráncait,
redõit
és
repedéseit látta meg
a szenvedõ arcvonások
mögött,
akkor
szakadt
ránk
a magány
s magányunkkal
telhetetlen
emberségünk
és a mi arcunk is
repedt,
száraz és
szikár lett,
akár egy fadarab
és nem volt tovább
menny
és
nem volt tovább pokol,
csak a föld,
csak a sziklák,
csak a por,
csak mi...

Ádventi
„hangulatjelentés“
Bécsbõl...

Egyik álmosító novemberi hétvégén
osztálytársaimmal elhatároztuk, hogy
decemberben elmegyünk a karácsonyi
vásárra
Bécsbe. Bocska Dáviddal
együtt láttunk neki a szervezési munkálatoknak és az az ötletünk támadt, hogy
az egyházi iskolánk révén (Tatai Református Gimnázium) elhívjuk
magunkkal Szalai Gábor
atyát is. Így adtunk utazásnak két értelmet. Egyrészt
részt vettünk a karácsonyi
vásáron, másrészt egy mise
keretében nemcsak magunkhoz vettük Isten igéjét, de ádventrõl is elmélkedtünk.
December 8-án reggel indultunk egy húszfõs kisbuszszal. Már az utazás során kellemes volt
a hangulat, s ki-ki elmondta korábbi bécsi élményeit.
Elsõ megállónk a schönbrunni kastély volt, ahol egy bögre punccsal és egy
kis forralt borral a kezünkben tettünk
egy sétát a csodaszép parkban. Fényképezés és egy kis vásárlás után indultunk

is tovább a II. kerületben lévõ katolikus templomhoz. A modern stílusban
épült templomban Szalai Gábor atya
tartott egy rövid misét. Itt evangélikus
létemre – az ökumené jegyében – én voltam az egyik ministráns. Ennek örültem, mert ezen keresztül is jobban megismertem a katolikusokat. Ezt
követõen bementünk a belváros szívébe és megcsodáltuk
Bécs különféle építészeti stílusban épült épületeit. A sétáló-utcákon – aki akart – mindenfelé karácsonyi termékeket vásárolhatott. Ellátogattunk a Szent István dómhoz is.
A bécsi városháza elé érve,
elénk tárult a vásár. Több
mint száz kis faházacskában árulja kiki a maga portékáját. Miután besötétedik, attól kezdve van igazi karácsonyi
hangulata a vásárnak, hiszen a színes
fényekkel kivilágított „Rathaus“ és az
elõtte lévõ sok-sok árus sajátos hangulatot ad az eseménynek. A karácsonyi
közönség a vásár elmaradhatatlan
részeként láthatóan jóízûen falatozott,
s kortyolgatták a forralt boraikat vagy
éppen a legkülönfélébb édességeket kóstolgatták.
A nap végére mindenki kellõen elfáradt az otthoniaknak vett valamilyen
„vásárfiával“ a kezünkben, örömmel
szálltunk be buszunkba és tértünk haza. A buszban már tervezgettük következõ utazásunk célját, és errõl is minden reménység szerint beszámolhatok a
Lutherrózsának.
Aki idõt tud rá szakítani, annak jó
szívvel ajánlom, hogy egyszer látogasson el a bécsi karácsonyi vásárba!
Labossa Bence
11. a

H. Túri Klára
Magyar karácsony
Jelen van ami volt ami lesz
Eljátsszuk az Életet
Reménytelenség helyett
Fedezzük föl ami elmúlt
S mindazt ami még lehet
- Bújj bújj itt megyek!
Újnak nem új ez a játék
Égre képzelt régi kép
Játssza mindig négybõl négy
Játssza estig életét
- Tüzes lapátot viszek!
Kifényesült már az ég
Vedd éltetõ szent lehét
Sólyommadár végsõ útja
Nem a szárnyalásnak múltja
- Egyet szólok kettõt szólok!
Karácsonyi énekét
Angyalok és gyermekek
Éneklik s mit egykor rég
Bújócskánk míg meg nem romlott
Magunktól is rendre óvott
- Harmadikra rátalálok!
Annak neve legyen áldott
Ki itt Krisztusért is játszott
S keresztre vitte életét.

***
Mielõtt még késõ volna
Volt idõ mikor még
Nem ismertelek
Volt idõ mikor még
Nem szerettelek
Volt mikor még
Nem kerestelek
Most Jelen vagy
Itt vagy velem
Kezed hív
Megyek Istenem!

***
Világnézet
Égi háló köröz fölöttem
Már majdnem eltûntem
S valaki magának megfogott
Ott ficánkolok most az égen
s kiveti hálóját rám egészen
Fordulva fordul hozzám
(Aki együtt lesz velem
Elsõ és Utolsó!
Meg kell találnom
Az Õ országát
A lelkemet újra
Akivel mindent teszek
S akiért mindent megteszek
Már hálómban kell keresnem Úr a
Világ világossága
Kinek a Rabja leszek
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Zarándokúton
egy református gimnázium evangélikusaiként

ideg, esős hajnalra ébredtünk, alig három óra alvás
után. Ha nehéz is volt, de
felkeltünk, hogy odaérjünk a hajnal 3 kor
induló buszunkhoz, amellyel elzárándokoltunk Máriacellre.
Evangélikus papi családból származom (nagyapám Tatabányán 49 éven keresztül volt lelkész), ezért néhányan már
kérdezték: „Te mit keresel egy katolikus
zarándoklaton?” – ugyanis már számos
ilyen úton veem részt. Válaszom egyszerű volt:
Egyrészt fontosnak tartom a másik
vallásának, szokásainak megismerését,
mivel sok katolikus barátom van, de persze érdekel a „téma” is. Másrészt pedig
sok ismeretlen helyre is eljut így az
ember, és lelki tartalommal is megtelik.
Már tavasszal értesültünk arról, hogy a
pápa Ausztriába jön és lehetőségünk van
rá, hogy elmenjünk. Gondolkodás nélkül
jelentkeztünk, hiszen egy pápát azért nem
mindennap lát az ember...
Ahogy már említeem a hajnali órákban indultunk, hogy odaérjünk a fél tízkor kezdődő misére. E zarándokutam
egyik célja az volt, hogy megválaszoljam
a kérdést: Mit jelent nekünk, evangélikusoknak a pápa személye? Ugyan Luther
Márton élete vége felé már antikrisztusnak nevezi a pápát, de hát az más történelmi helyzet volt, akkor talán meg is

H
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állta a helyét ez az eltúlzo negatív jelző. A kérdés meglehetősen
bonyolult, hiszen mit jelenthet számunkra
a katolikus egyház feje? Számos válasz
adható rá. Véleményem szerint egy összkeresztény vezetőnek is felfoghatjuk, bár
ezzel az állásponal nem aratnék mindenü osztatlan sikert, mivel a jelenlegi
pápa nem sokat te az ökumené szellemében, sőt... Azt azonban tapasztaltam
most is, hogy katolikus testvéreinknél a
pápa személye igen nagy összetartó erő.

Aztán a többi zarándoktársammal felfelé haladva sok más kérdés juto
eszembe. Az egyik akkor vágo belém,
amikor ezen a felfelé vezető ösvényen egy
idős zarándok összecsuklo és meghalt...
Vajon miért vállalta ez az ember, hogy
esőben, hidegben útra keljen, csakhogy
láthassa a pápát?
A hivatalos közelmény szerint is több
mint harmincezer zarándok látogato el
ezen a zord szombati napon Máriacellre.
Voltak, akik gyalog jöek, a többség azon-

ban busszal. Miután a belépőkártyát
megkapva elfoglaltuk a számunkra kĳelölt szektort, egy kivetítőn keresztül követheük nyomon az eseményeket. Már
kb. egy órája várakoztunk az esőben,
amikor a konferanszié bemondta hogy
perceken belül megérkezik a pápa, akit a
műsorvezető felhívása utan a tömeg Benedeo-nak kezde becézni... És valóban,
XVI. Benedek az égből érkeze hozzánk... a három helikopter valamelyikén.
A leszállás után megtörténtek a protokoll
kézfogások a kancellárral és egyéb prominens személyiségekkel. Miután mindezek megtörténtek, Benedeket beülteék
a golyóálló üveggel eláto pápamobilba
és körbe viék, hogy a tömeg láthassa
saját szemével Szent Péter utódját. A
„show” – már elnézést, de azt hiszem ez
fedi leginkább azt, amit éreztem – igen jól
meg volt szervezve: a pápamobil jö, a
tömeg szinte „tombolt” és mindenki integete. Majd ezt követően elkezdődö a
három órás mise, amit a pápa celebrált. A
mise elején a pápa magyarul is köszöntöe a híveket hiszen több mint 2000 magyar
hívő
jö
Magyarországról,
néhányan a mi tatai gyülekezetünkből is.
A misét a rengeteg hívő – az eső ellenére
– türelmesen hallgaa meg, ill. az óriási
kivetítőkön nézte végig majd az áldozásnál mindenki átszellemülve vee magához Jézus Krisztus valódi testét és vérét.
A mise végeztével a lelki táplálék után a
hívők, vagy inkább az érdeklődők láthatóan örömmel fogyasztoák a fűszeres

Kristály
miniurnák
Amióta civilizáció létezik, az ember természetes igénye, hogy elhunyt szeretteinek
földi porhüvelyét a közelében tudja. A több
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szeretteik hamvait környezetükben helyezték el. Ehhez kínál egyedi megoldást, hogy
elhunyt szerette hamvait kristályba zárva
méltó helyre kerülhessenek. A kegyeleti ékkövek azok számára nyújtanak segítséget,
akik, magas mûvészi színvonalon, nemes
anyagokból elkészített emléket kívánnak
állítani szeretteiknek.

Bõvebb információ:

virslit egy forró teával vagy akár egy
pohár sörrel együ. Aki pedig ezután
még ki akarta élni „fogyasztási ösztönét”,
az megtehee, hiszen a boltokban a legkülönfélébb kegytárgyak bő választéka
várta az érdeklődőket.
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másoknak és magunknak, hanem azért
mert, aki önmaga lelkét a hûtlenség savával leönti, iszonyatos sebet ejt magán.
Ráadásul a lélek sebei igen nehezen
gyógyulnak, s azokat az idõ alig, csakis
az Isten képes begyógyítani, a heg azonban életünk végéig megmarad.
A hívõ ember ismeri az evangéliumot, s tudja: Teremtõ Urának hûsége
mindvégig megmarad. Ezért érzi magát
biztonságban. Tudja, hogy szövetségben
van az Istennel, aki ezt a szövetséget fel
nem bontja, mert Õt nem szerzõdés
gyenge paragrafusa köti, hanem a Szeretet Mennyei számunkra felfoghatatlan, mégis naponta éltetõ Köteléke...
Istenem! Segíts, hogy hû maradhassak Hozzád, s azokhoz az értékekhez, melyek életem
alapjait adják! Ámen

Ha hûtlenek vagyunk, õ hû marad,
mert õ magát meg nem tagadhatja.
2 Tim 2,13

A hûtlenség fagyasztja meg a világot!
Számtalan csodával körülvett életünk
azért szürkül meg, mert az irányt, amit
a Teremtettségben kaptunk elvétjük.
Hiába a sok-sok jel, amit kapunk odafentrõl, hiába a lelkiismeret iránytûje,
az eredmény mindig ugyanaz: nem tudtunk hûek maradni. A hûség azért nehéz, mert kompromisszumok nélküli.
Nem lehet hûségesnek maradni úgy,
hogy azért egy kicsit hûtlenkedem. Hiába a nagy elhatározás, a fogadalom –
ha ritkán ugyan –, de mégis megszegjük,
nem sokat ér. Van, aki fogyókúrázik, de
közben-közben nagyokat zabál, van aki
igyekszik tartózkodni az alkoholtól, de
néha mégis magával rántja a pohár hatalma, sõt olyan is van, aki még alig házas, máris félrelép, megint mások a közvagyon hûséges kezelésére esküsznek
fel, s mégis rendszeresen meglopják azt.
A hûtlenség tettenérhetõ a hitéletben is. A hit alatt most ne a vallásgyakorlat külsõségeit értsük, hiszen a hûtlenség lényegéhez az is hozzátartozik,
hogy nagyon sokszor kívülrõl úgy néz
ki, mintha minden rendben lenne, jóllehet belül forr a lélek, s kezdi szétfeszíteni az élet normalitását... Lehet persze
védekezni is: „Mások igen, de én nem!“
„Én nem vagyok olyan mint az... én nem
teszek olyat, mint ez.“ Ranglétrát felállítani a hûtlenségben lehet, de értelmetlen. Mindegy, hogy valakinek egy milliméterre vagy 50 méterre a víz alatt fogy
el a levegõje...
A lélek hamarabb fullad, mint a test.
Amikor a Mester mondja: „Temessék el
a halottak a halottaikat.“ – megerõsíti,
hogy bizony igen sokan vannak, akikre
illik: „az neved, hogy élsz, pedig halott
vagy“. Hûségesnek megmaradni nem
azért kell, hogy feddhetetlenek legyünk
– ezt elérni képtelenség, hiszen emberek
vagyunk –, sõt nem is azért kell, hogy
ne okozzunk szomorúságot/fájdalmat(!)
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Szeretteim, ne higgyetek minden
léleknek, hanem vizsgáljátok meg a
lelkeket, hogy azok Istentõl valóke, mert sok hamis próféta jött el a
világba.
1 Jn 4,1

A prófétákat – így a Biblia – régen látóknak hívták, azaz az Isten embere látja azt, amit más nem lát. A kiváltságosak valóban nemcsak néznek, de látnak
is. Nyilvánvaló, hogy a régiek az elõrelátásra gondoltak, ami a gondviselés
alapja. Aki tényleg elõre is látja (provideo) a dolgok menetét, az csakis a Teremtõ Isten. Aki az Õ kezében van, annak nincs gondja a jövõre hiszen ez az
isteni gondviselés, a Providentia Dei.
De ki az Isten prófétája, elõre-látó
embere? Sokan néznek elõre, s vélik ismerni a jövõt, de azért, mert Bibliára,
Istenre, az õ kiváltságos állapotukra,
föntrõl kapott képességükre hivatkoznak, még nem lesznek az ÚR elõre látó
prófétái. Legyünk elõrelátók, vizsgáljuk
meg a lelkeket! Szekták ezrei születtek,
virágoztak, pusztultak el évezredeken
át, s ez a folyamat ma, sem szûnt meg sõt, a média huszadik századi fejlõdésének következtében még erõsödött is.
A hamis próféták egyik jellegzetessége, hogy bonyolítják azt, ami egyszerû,
s ami pedig megmagyarázhatatlan – az
Isten titkai – azokat pedig magyarázzák. Jóllehet a titkok nem azért adatnak, hogy magyarázgassuk õket, hanem
hogy velük együtt éljünk, s hordozzuk
õket a szívünkben. S miközben forgatjuk ezeket odabenn – mint Mária – akkor erõt nyerünk általuk. Ha Isten a
szeretet nagy parancsolatában összefoglalt mindent, akkor miért szükséges azt
törvényeskedéssel újra szétfaricskálni?

Mindezeken felül: az ÚRIsten észt is
adott. Az „erõnek, szeretetnek, józanságnak lelkét“ (2Tim 1,7)
Miért tapadnak az emberek a hamis
prófétákhoz? Az elsõ ok: mert biztonságot ígérnek. Aki ugyanúgy akarja/képes
látni a világot, mint a hamis próféta, az
biztonságot nyer, sõt az Isten még meg
is jutalmazza és sikeres élete lesz. A második: nem kell döntened az élet nagy
kérdéseiben, én döntök helyetted... A
szektavezér világlátásának sablonosságát alkalmazva mindenre, a feltétel nélkül elfogadott vezetõ kijelentéseire alapozva oldhatok meg ezentúl minden
gondot az életemben... Akik ezt teszik –
s hányan vannak! – abban a tévhitben
élnek, hogy az Élet kihívásos nagy kérdéseit afféle mesterkélt patent-válaszokkal megoldhatjuk. Jó is lenne... Az
igazság azonban az, hogy mindannyiunknak meg kell harcolnia a hit/a meggyõzõdés nemes harcát. Az etikai dilemmáinkat kizárhatjuk, elhagyhatjuk, de
ezáltal személyiségünk Istentõl kapott
szabadságát dobjuk el, elvetve egyben
azt a felelõsséget is, ami tartást és tartalmat ad életünknek.
Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek... mondja János apostol. Azaz:
Hallgassatok a szívetekre! Melyben – ha
beengedted – az Isten szeretete dobog.
Augustinus ajánlását érdemes mottóként átgondolni, megfogadni, s élni is:
„Szeress, s tégy amit akarsz!“
Istenem! Biztonságot, s elrejtettséget keresek
teremtett világodban, s oly nehezen találok. Bizonytalanságok sodrásában, bûnök örvényében keresem a kapaszkodókat, de nem találom
õket. Kérlek, adj nekem látó szívet, bölcs értelmet, hogy észrevegyem, s meglássam Gondviselõ Jóságod jeleit életemben, s azokba kapaszkodva eljussak lelkem nyugalmához,
melyre annyira vágyakozom! Engedd Uram,
hogy felelõsen szerethessek minden emberi
kapcsolatomban, s hogy engem is szeressenek! Ámen

Isten igéje megítéli a szív gondolatait és szándékait.
Zsid 4,12

A Szentírás mondataiból erõ árad.
Nemcsak azért, mert a szép szónak
(meg csúnyának is) ereje van, de azért
is, mert az ige mélységesen igaz és
õszinte. Mindezeken túl arra irányítja

figyelmünket, ami a leglényegesebb
egész életünkben: az Istenre, s mindarra, ami Vele való kapcsolatunkat meghatározza, minõsíti és élteti. Aki megtapasztalta az Isten királyságát/országát/birodalmát/világát – sokféleképpen
fordították már ezt, manapság dimenziónak is mondják – az jól tudja, hogy Istennel együtt könnyebb hordozni a nehézségeket, kiállni a próbát, megmaradni meggyõzõdésünkben és szeretni,
mint Nélküle. Õbenne élve szétfoszlik a
magány, s a céltalanság kísértése is
alábbhagy.
Az ige igazsága olyan tükör, ami soha nem ad torzított képet. Megszoktuk,
hogy szívesen „kozmetikázunk“... (A
kozmosz szó rendezett világot jelent.)
Egészen más azonban az eredmény, ha
mi „intézkedünk“ s egészen más, ha Isten. Mi a „most szükségszerûségében“
hozzuk meg döntéseink nagy részét, Õ
pedig hosszú távon rendezi életünk dolgait. A mi elhatározásaink kényelmesek
és racionálisak, az övéi üdvösek és misztikusak. A végén persze rádöbbenünk,
hogy nem az eszünk, hanem az Õ kegyelme tart meg...
Az ige – az Isten szava – mindig megítél, olykor még a porba is sújt. A Lélek
csodája, hogy Õ ezen keresztül is emel,
s növel. Szívünk szándékai és gondolatai nem mindig olyanok, melyekre büszkék lehetünk. Sok ilyen érzés van bennünk, amit összefoglalóan önzésnek nevezünk. Az önzés lényegisége abban
van, hogy kizárja a másikat, s a saját igényeit, elvárásait teszi meg mértéknek.
Az ige azonban mindig az Isten-akarta
értékeket hozza elénk. Ezek ugyanis
azok a tulajdonságok, amik széppé és
tartalmassá teszik életünket, s annak a
közösségnek az életét, amelybe helyezett minket a Mindenható.
Az ige nemcsak életünk végéig kísérõ hûséges tanítómester, de kulcs is a
szívünkhöz, hogy az megnyíljon az Isten
számára...
Uram! Te látod életem kívánságait, s látod reménytelen vállalkozásaimat is. Igédben taníts,
hogy döntéseimmel ne csak a magam, hanem
mások hasznát is szolgáljam! Ámen

Isten megbékéltetetett minket önmagával Krisztus által, és nekünk
adta a békéltetés szolgálatát.
2 Kor 5,18

Örök harag! – mondtuk vagy mondták nekünk gyerekkorunkban. Már létünk zsengeségének osztatlanidõs gyönyörûségében, a játék csodájában is
megízleltük a lélek keserûségét, amikor
igazságtalanság ért minket. A harag
nemcsak rossz tanácsadó, de ráadásul
olyan „vendég“, akit ha egyszer beengedsz a házadba (lelkedbe) igen nehéz
onnan kiebrudalni... Jób is azt mondta:
„Haragszom mindhalálig!“ Ha sérelem
ért minket – vagy úgy éljük meg, hogy
bizony mi nem ezt érdemeltük – akkor
bizony nagyon tudunk haragudni. A
hûtlenség példáján jól látni ezt. Ha valakit megcsal a férje vagy a felesége, abból igen hamar még tragédiák is származhatnak... Kriminológiai statisztika
szerint az elkövetõk a súlyos bûncselekmények mintegy háromnegyed részét a
szociális kontaktusok rendezetlenségébõl fakadóan, hirtelen felindulásból követik el...
Kijelenthetõ: A teremtés csúcsa az
ember, sokszor haragszik Teremtõjére.
Az emberek átkozódnak-szitkozódnak,
ha nem sikerül valami az életükben.
Mindenért természetesen az Isten a hibás! A békétlenség folyamatos, az ideges
hétköznapok csak újabb problémákat
termelnek, s egy idõ után kifakul az élet,
szürkévé és közömbössé, rosszabb esetben pokollá válik.
Isten azonban nem haragra, hanem
nyugalomra, nem békétlenségre, hanem
békére hívott el mindannyiunkat. Békétlenségünkben velünk együtt szenved, látva életünk eltorzultságát, melybõl szabadítani szeretne, hiszen ilyen állapotunkban istenképûségünk csak groteszk karikatúra... Nem Istent kell kibékíteni, hanem nekünk kell kibékülni önmagunkkal. Ebben a megbékélésben
Partnerünk az Isten. A Krisztus-ügy lényege, hogy a Teremtõ Szeretet lényegiségébõl fakadóan részesedni akar gondjainkból, hogy eljussunk a felismerésre:
Isten „kész“ a megbékélésre.
Aki nem hargszik az Örökkévalóra
és magára sem, az Isten megváltott
gyermekének tudhatja magát. Ez az
evangélium. A „jó hír“ azonban csak akkor válik örömhírré, ha Isten valósága
olyan magától értõdõ a mindennapi életünkben, hogy meg tudunk bocsátani
nemcsak magunknak, de még az Istennek is... Innentõl kezdve él bennünk a
Krisztus, s magunk is a békeltetés, s a
megbékülés követeivé válunk.
Uram! Bocsásd meg hûtlenségeimet, melyeket
teremtettséged ellen követtem el, s engedd,
hogy mégbékéljek Veled és önmagammal!
Ámen

„ne legyetek restek, hanem kövessétek azokat, akik hit és türelem által öröklik az ígéreteket.“
Zsid 6,12

A nagy stúdiumban (élet) a legnehezebb tantárgy a türelem. Nincs ember,
aki ezen a területen ne szorulna rá némi korrepetációra vagy buzdításra.
Nemcsak az idõnek, de olykor a kívánságainknak is kiszolgáltatottjai vagyunk. A reklámokkal felajzott társadalmunkban a „mindent, de rögtön“-elv
uralkodott el. Ki tudja hány közúti baleset okozója a sietség, s hány száz embernek kell évente meghalnia csak
azért, mert valaki pár perccel korábban
akart odaérni valahová...
A nagy rohanásban elfelejtjük, hogy
az élet attól szép, ha találkozások vannak benne. Ez idõt, sokszor hosszú várakozást igényel. Van, aki nem tud várni a másikra, s érdekes módon, aztán sosem érkezik meg az, akire érdemes lett
volna várnia. Párkapcsolati problémák
százezreiben az egyik alapvetõ hiba, a
várakozás készségének a hiánya. Ha
nincs idõ az érték kialakulásának kivárására – lásd az almára egy évet várunk,
míg leszakíthatjuk a fáról –, akkor értéktelen dolgok kötik le erõnket, figyelmünket. Ha nem adunk idõt az Istennek, akkor sosem lesz elég idõnk saját
magunknak sem. Érdekes módon, ha
bajba kerülünk, ha betegség, veszteség
terhe nyom, akkor rögtön jut idõ az Istenre is... Kórházi ágyak mozdulatlan
fehér csöndje sokszor kiált az Isten felé.
A türelem a hit próbája – is. Türelmetlenségünk oka nem elsõsorban az
idõhiány, a körülmények szorítása, hanem a szeretetlenségünk, ami meg a hitetlenségünkbõl fakad. Nem tudjuk elhinni, hogy a konfliktusok szeretettel is
megoldhatóak. Inkább hiszünk a határozott odacsapás hatékonyságában,
mint a szeretet szelídségének nevelõ
erejében... Pedig az ígéretek azok számára válnak valóra, akik alávetik magukat a várakozásnak, akik felvállalják
az idõ súlyos keresztjét, s merik hinni:
Istennel együtt semmirõl nem maradnak le. Isten nélkül azonban – mindenrõl. Minden az, ami fontos, ami megma-
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rad, ami miénkké válik. Isten nélkül –
hiába markolunk sokat – ami keveset sikerül megfognunk, az is kifolyik kezünkbõl. Az istenes lét csodája, hogy kegyelembõl élünk. Naponta. Így válik
ajándékká az idõ, s válik valósággá az
ígéret. Ne legyünk hát restek, fordítsuk
arcunkat az Isten Szeretet-Napja felé,
hogy sugarai éltessenek, s növeljék életünket!
Uram! Sokszor panaszkodom idõhiányra, s el
nem végzett dolgaim igazolására napjaim végességét emlegetem. Kérlek adj nekem bölcs
szívet, hogy a Tõled kapott lehetõségeket mások, s magam épülésére fordítsam, s higgyek
Szereteted mindenhatóságában! Ámen

Az otthon melegén túl van még valami, ami nagyon fontos: helyem a világban. Érzem-e, hogy ahol most vagyok,
az valóban az én helyem, ez az, amit nekem rendelt a Teremtõ. Ha errõl nem
vagyunk meggyõzõdve, akkor érdemes
tovább keresni, nyitottnak lenni a lélek
barangolásaira. Az Istenhez vezetõ ösvények – nekünk úgy tûnnek – összevissza kanyarognak az életben, azaz
csak idõ kérdése, hogy mikor találunk
rá. Ha már rajta vagyunk, bármilyen rögös is és kacskaringós, jó úton, Isten szerinti egyenes úton járunk. Ilyenkor telik meg szívünk hálával, mert megértjük, hogy az igazi otthonunk ott van,
ahol lelkünk békességet nyer, azaz Istennél.
Uram! Adj otthont mindenkinek, s add hogy
mindenki érezhesse saját fészkében a Te szereteted melegét! Ámen

Még a veréb is talál házat, és a fecske is fészket, ahova fiókáit helyezi
oltáraidnál, Seregek Ura, királyom
és Istenem!
Zsolt 84,4

Azt régóta tudjuk, hogy az állatok bizonyos szempontból okosabbak az embernél... A majom memory-játékban simán megveri az embert, az elefántok
akár harminc kilométeres távolságból is
meghallják társaik vonulását – nem a
fülükkel, hanem a talpukkal! Számtalan
„csodát“ lehetne emlegetni a teremtettségbõl – Isten túlcsordulóan telerakta a
világot jeleivel, melyek értelmes vizsgálatából levonhatók a következmények:
tiszteld az életet. Mi meg nem tiszteljük
– mérgezzük a világot. Bûnösök elsõsorban azok, akik mind a mai napig az alapvetõ élelmiszerekkel is tõzsdéznek, s így
megfosztanak százmilliókat a munkától, megint máshol pedig a föld vegyszeres kizsákmányolására kényszerítik a
gazdálkodókat. A mennyiség, s a látszatminõség a döntõ... mindennek persze
ára van: pusztul a természet, még a túlélõ-bajnok verebeink is szép lassan eltûnnek Európából.
Mindenkinek kell(ene) hogy legyen
fészke, otthona. Sajnos sokan vannak,
akik az otthon melegébõl semmit nem
éreznek, s nem azért, mert azt a távhõ
vagy a pontosan beállított termosztát ne
biztosítja. Az otthon melege ugyanis belülrõl fakad, a viszonyból. Amilyen a viszonyunk a környezetünkhöz, olyan az
életminõségünk. A viszony milyenségét
pedig az Abszolútummal való kapcsolatunk határozza meg mindig.
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Késõbb megtapasztaltam, hogy az
igazi börtönrácsok láthatatlanok illetve
másképpen rajzolódnak ki: Szociális
hátrány, kilátástalanság, erõszak. Beleszületve a zsiványságba, vagy a kitaszítottságba, a megkülönböztetésbe vagy a
kilátástalanságba – mindezek fogságában vergõdni a mindennapi túlélésért –
a legelszomorítóbb. Aki jólétbe, szociális biztonságba születik, az talán át sem
gondolja, mit jelent a szabadsága.
Ugyanakkor õ is könnyen fogollyá válhat. Foglyává válhat divatnak, szenvedélyek örvényében függõvé válhat, bálványozhat olyat, ami szabadságát könynyítõ eszköz csupán – pl. a pénz.
De szoríthat a bûn másképpen is. A
lelkiismeret hideg vasrácsai közé zártan, könnyen lemerevedhetünk. Sokan
zárják be magukat önmaguk készítette
kívánság-ketrecbe, s válik életük inaktívvá, zárják ki magukat a közösségbõl.
Elfelejtik, hogy Isten nem magányosságra, hanem közösségbe hív el mindenkit. Olyanba, ahol egymásra odafigyelnek, ahol egymást hordozzák. Aki ilyen
közösségben él – párkapcsolatitól kezdõdõen, családin át, gyülekezeti közösségig (csak így zárójelben írom: sõt egészen az össznemzetiig) – az tudja igazán
magasztalni az Istent... Ha mégsem
olyan az a közösség, amilyennek szeretné az Isten, akkor nincs más lehetõségünk, mint könyörögni érte, hogy töltse
be hivatását, s teljesedjen ki benne minden ember.
Istenem! Köszönöm, hogy megszabadítottál, s
naponta megszabadítasz! Ámen

Hozz ki engem a börtönbõl, hogy
magasztalhassam nevedet!
Zsolt 142,8a

Az élet szabadság nélkül elképzelhetetlen számunkra... A szabadulás gyönyörûségét, az újrakezdés örömét az
tudja igazán átélni, aki hosszabb idõt
töltött elzárva a külvilágtól – börtön,
laktanya. (Ez utóbbi ugyan csak hasonlít az elõbbihez, de mégis...) Még ma is
emlékszem arra, amikor bevonulásom
után 113 napra engedtek haza elõször 3 napra! A 18 hónap alatt igen kevés alkalommal léphettem át a laktanya kapuját – ez is hozzátartozott az „elvtársi“ átnevelõ módszerekhez. Mivel nem
én voltam az egyetlen, rajtam kívül még
legalább 150 teológus élte át ugyanezt
Lentiben, fiatalos vidámsággal viseltük
megpróbáltatásainkat. Hozzáteszem:
nem mindenki! Legalább egy tucat teológus meggondolta magát – el sem kezdte vagy félbeszakította teológiai tanulmányait...

Erõt ad a megfáradtnak, és az erõtlent nagyon erõssé teszi.
Ézs 40,30

„Mozgás az élet.“ – mondja a közszáj.
Sajnos az európai ember mozgáskultúrája igencsak kívánnivalót hagy maga
után. Idõt spórolandó, ahova csak lehet
autóval megyünk. Mindeközben boszszankodunk az emberek parkolási szokásán, mert inkább vállalják a szabály-

talan parkolás esetleges következményeit, mintsem gyalog tennének meg
húsz métert. Ugyanakkor a 80-as-90-es
évek testkultusza sem oldotta meg az
ember általános szocializációs problémáját. Hiába a kiformált külsõ, ha nincs
benne tartalom, hiába külcsín, ha nincs
belül érték. Mint minden divathullámnak, ennek az ígérete is azt sugallta: Ha
a külsõd „sikeres“, a belsõ dolgaid is rendezõdnek. Bár ilyen egyszerû lenne! Akkor miden divatbohóc és pláza-cica egyben bölcsesség megtestesítõje is lenne...
Mindezzel szemben, az az igazság,
hogy az emberek – különösen azok, akik
a jólétbe születtek bele – hamar megfáradttá válnak. Magunkon is tapasztaljuk olykor, hogy lendületet veszítettünk. Tény, hogy sokat dolgozunk, közép-európai létünk nyomorúsága ez,
hogy már csak a – felszínen maradáshoz
is" ebben a térségben – a tisztességtelenül magas árak, a tisztességtelenül alacsony fizetések okán – tisztességtelenül
sokat kell dolgozni. A munka, amely segítõ, amely az alkotást szolgálja, amelyben az embernek is szerepe van, s nemcsak emberi erejének, az elfáraszt
ugyan, de nem tesz megfáradttá. Az értelmetlen, az embertelen munka az viszont igen. A céltalan tevékenység nagyon elfáraszt. (Ezért vannak kevesen,
akik vállalják az erõgépeken edzõdés
rendszerességét.) Aki a kiskertben
egész nap dolgozik, az szinte alig tudja
abbahagyni, mert közvetlenül tapasztalja, hogy munkájának eredménye van.
A fitnesz-stúdiókban pedig lassan több
a plazma-TV, mint az ember, mert valamivel el kell vonni a figyelmet a monoton/értelmetlen mozgásról... Az eredmény ugyanis mindig csak akkor áll elõ,
ha készek vagyunk idõt, s energiát belefektetni. A sikerért mindenrõl lemondani nem kimondottan erõs tulajdonságunk. A sikert mindenáron elérni annál
inkább. Pedig nemcsak a cél fontos, hanem maga az út, amin elérünk oda. A
törvénytelen, az ördögi eszközt a cél sosem szentesítheti! Az etikátlanul elért
cél maga is etikátlan. Amíg az önkínzás
testkultuszában csak a végeredményben van bizonyos öröm, eladdig – egy régi példát idehozva – a kaszálásban minden egyes rend vágásakor látható az
eredmény...
A lelki megfáradásnak – minél régebb óta vagyunk fiatalok – annál hamarabb testi következményei is vannak,
igen sokszor betegség is jelentkezik.
(Ezt a pszichoszomatika tudománya jelesül magyarázza is.) De mi az oka a
megfáradásnak? A hitetlenség, a reménytelenség, a szeretetlenség... Ezek
azok, amik leginkább fárasztanak! Ha
az Isten valakit nagyon erõssé tesz, akkor az újra hisz, újra remél, újra tud szeretni. Isten nélkül nincs megújulás, csak
renoválás. Õ azonban nem újítgatni, tol-

dozni-foltozni akarja életünket, hanem
reformálni, azaz vissza-alakítani istenképûre, az Õ teremtettségi rendjének
megfelelõen.
Uram! Add, hogy fáradtságomból ne legyen
megfáradtság, s nehézségeimbõl ne nõjön ki
reménytelenség. Add nekem a Te szeretetedet,
hogy célt lássak, s másoknak is mutathassak
Szentlelked segítségével! Ámen

sonló az öröm akkor is, ha Isten leveszi
rólunk hátizsákunk gyötrõ terhét. Ez a
felszabadító, misztikus pillanat egyetlen
érzést szül: a hálát. Hálásak vagyunk a
Teremtõnknek a létünkért, a múltunkért, s jelenünkért azért, hogy reménységgel tekinthetünk a jövõbe – amitõl
féltünk. A hála legjobb kifejezõje a szeretet. Augustinus mondja: „Szeress, s
tégy amit akarsz!“ Ebben benne foglaltatik minden. Az evangélium öröme, a
szabadság íze, sõt a törvény betöltésének csodája is. Amikor az embert a legnagyobb Erõ, az Isten szeretete kötözi
meg, akkor érzi át igazán, mi is az igazi szabadság...
Uram! Engedd, hogy szereteted szabadságában élhessem a mai napomat is! Ámen

Senkinek se tartozzatok semmivel,
csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt.
Rm 13,8

Adósnak
lenni
az
egyik
legfeszültségkeltõbb állapot. Nem az
adósság nagysága az, ami nyomasztja az
embert, hanem annak a lehetõsége,
hogy a jövõben bármi történhet, ami
megakadályozza a kötelezettség teljesítését. Megtanulni, megtanítani, hogy
„csak addig nyújtózkodj, amíg a takaród
ér“ – az egyik legnehezebb vállalkozás.
Túl a házépítés/otthonteremtés speciális közép-európai emberpróbáló hullámhegyein, s -völgyein, tapasztalatból
mondhatom: Az átlag ember mindig egy
fél számmal nagyobb egzisztenciát álmodik magának, mint amit a tehetsége,
pénztárcája enged...
Ugyanakkor nemcsak az anyagiak
tartozásterhe
termeli
fölöslegesen
stresszhormonjainkat. A legnagyobb kövek lelkiismeretünk hátizsákjában
azok, melyek kapcsolataink rendezetlensége miatt kerültek oda. Ezeket az
idõ múlásával mintha jobban vonzaná
föld... minél régebben hordozzuk õket, s
minél inkább kilátástalanabb a helyrehozatal, a jóvátétel lehetõsége, annál inkább nyomasztanak, terhelik gerincünket. A hátizsák (értsd: élet) terheitõl
csakis az Isten képes megszabadítani.
Nem csoda, a kezünkkel nem is tudjuk
megoldani a zsákot, nemkülönben valami aktuálisan „nagyon fontos“ mindig
lefoglalja mindkettõt.
Nem tartozni semmivel az egyik legfelemelõbb érzés. Amikor tanulunk valamit, s ellenértékként éveket áldozunk
fel véges életünkbõl, s egyszercsak kezünkbe adják a bizonyítványt, a diplomát, örömünk szinte határtalan. Ha-

Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akire sokat bíztak,
attól többet kérnek számon.
Lk 12,48b

Jézus példázatai mindig idõszerûek.
Az okos és a gonosz szolga példázatában
az alapjában véve kétféle embertípust
állítja szembe. Az egyik tudja, hogy mi
a dolga/kötelessége: idejében kiadni az
eledelt szolgatársainak. A másik viszont
ezt mondja szívében: „Késik az én
uram, és elkezdi verni a szolgákat és
szolgálóleányokat, eszik iszik, s részegeskedik. Bizony abban az órában érkezik meg az õ ura, amikor nem várja, s
kettévágatja, s hûtlenek sorsára juttatja...“ Hatalommal visszaélõket az
aktuálpolitika s a mindennapi élet bõséggel tár elénk. Azt is tapasztaljuk,
amit már Salamon király is megírt, hogy
a gonoszok nem mindig nyerik el büntetésüket, sõt jobban élnek mint a becsületesek. Talán éppen ezért gondolják
sokan, hogy aki az elvárható minimumot teljesíti, az már rögtön várhatja a
jutalmat is. Jézus máshol ugyanakkor
azt mondja: „Rest szolgák! Csak azt tettétek, ami a kötelességetek!“
Amíg itt a földi életben a számonkérés a hatalommal bíróknál gyakran elmarad, addig az Isten elõtt mindenki-
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nek számot kell adnia cselekedeteirõl.
El kell számolni azzal, hogyan is forgattuk talentumainkat! Hogyan használtuk fel az idõt, s a lehetõségeket? Áron
is megvettük-e az alkalmakat? Mindezeken túl elhangzott szavainkért is felelnünk kell... Miért ez az óriási szigor?
Azért, mert a teremtettség legcsodálatosabbja az Élet maga. Ez az a megfoghatatlan isteni rész bennünk, amit mindenkinek tisztelni kell magában és a
másikban is, sõt minden más „élõben“
is. Aki nem tiszteli az életet, az nem
tiszteli az Istent sem. Aki nem szolgálja, nem védi az életet, az Isten akaratával száll szembe – akár tudatosul ez benne, akár nem.
Nyilvánvaló, hogy Isten mértékéhez
viszonyítva egy ember sem kérkedhet
Õelõtte. Az Õ igazsága az, hogy akinek
több lehetõséget/talentumot adott, attól
többet is kér számon. A szeretet igazsága mindig a teljességben van. Isten cserépedény-életünket színültig megtölti ha fogadjuk, Õt magát is. Amit kaptunk,
annak mindig célja van: szolgálni vele
másoknak, elsõsorban azoknak, akik
közelünkben élnek.
Uram! Tedd életemet gyümölcsözõvé, hogy
másoknak örömet szerezzek, s magam pedig
békességet nyerjek! Ámen

kér, hogy ti. „ellenségedért imádkozz és
tegyél jót vele“, az a zsidó kazuisztikus
gondolkodás számára teljesen elfogadhatatlan volt.
Jézus kijelentésein tájékozódva megtudhatjuk, hogy úgy a jók, mint a gonoszok, már itt a földön megkapják jutalmukat. Mivel Isten ügye az ítélkezés,
ezért jobban tesszük, ha nem avatkozunk bele a számonkérés mikéntjébe, s
mikorjába. Egy biztos: Isten mielõtt
megrázza a tiltott fát, megengedi, hogy
az ember jó magasra másszon fel rá.
A „jutalom“-nak van mindig látható
és láthatatlan vetülete. A cselekedetek
következményei elõbb-utóbb láthatóvá
válnak. Vannak azonban soha napvilágra nem kerülõ „ügyek“ – s ez nem attól
függ, hogy nyolcvan évre titkosítottak
egy jelentést vagy sem. Isten nem titkosít egy emberöltõn át, mert egyrészt Õ
maga a Titok, másrészt a lelkiismereti
teher – minél korosabbá válik valaki,
annál inkább – deformáló ereje egyre
nyilvánvalóbbá válik.
Nyilvánvaló,
hogy
Pál
a
thesszalonikai testvéreket buzdítani kívánja, s ha buzdításába belekerül egy
kevés ószövetségi mentalitás (az Isten
megfizet), ez teljességgel érthetõ, emberi tulajdonság. Ugyanakkor Pál azt is
tudja – éppen a maga nehéz életébõl –,
hogy vannak terhek, amiket az Isten soha nem vesz le a vállunkról, azokat életünk végéig hordoznunk kell. De Isten
kegyelme révén erõt is ad annak elhordozásához. Aki ezt a kegyelmi életet éli,
az nem kéri számon az Istentõl, hogy
mikor fizet már meg a gonoszoknak, hanem hálát ad azért, hogy a (számára is)
megérdemelt büntetéstõl Jézus Krisztusért eltekint. Ennek felszabadító ereje
az evangéliumi élet.
Uram! Szabadíts meg terheimtõl, hogy Neked
szolgálhassak! Ámen

Mert hiszen igazságos dolog az Isten elõtt, hogy gyötrõiteknek gyötrelemmel fizessen, nektek pedig,
akiket gyötörtek, enyhülést adjon
mivelünk együtt.
2Thesz 1,6-7

Isten mindenkinek „megfizet“, senki bûnét nem hagyja következmények
nélkül... Az Isten azonban nem úgy, s
nem olyan távlatokban gondolkodik,
mint az ember. Akit sérelem ért, az szeretné, ha az õt károsítón háromszor is
„elverné a port“ a JóIsten. Emberi tulajdonság ez. Az ószövetségi törvények
elõírták, hogy az okozott kár megtérítésén túl jóvátételt is köteles fizetni –
egyik zsidó, a másiknak. Amit Jézus
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Azt pedig, hogy ki mit épít erre az
alapra: aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, szénát, szalmát, az a nap
fogja világossá tenni, mivel tûzben
jelenik meg, és akkor mindenkinek
a munkája nyilvánvalóvá lesz, hogy
kinek mit ér munkája, azt a tûz fogja kipróbálni.
1Kor 3,12-13

Mindenki a maga kovácsa szerencséjének... azaz, aki keresi Fortuna kegyeit, arra hamarabb mosolyog rá. Szenve-

délyes szerencsevadász kollégiumi csoporttársam nem gyõzött bosszankodni,
amikor – úgy 17 éves koromban – kitöltöttem egy lottószelvényt, s rögtön hármas találatom lett. Ezen felbuzdulva kitöltöttem egy keresztrejtvényt is, annak
pedig megnyertem a fõdíját, egy kazettás magnetofont. Lelkes osztálytársaimtól tudtam meg, hogy nyertem. (Õk pedig a rádióból.) Nos, azóta se lottózom,
a keresztrejtvényeket pedig kifejezetten
kerülöm. Egyik igen kedves barátom,
amikor viccesen számon kértem rajta:
„Hát te hívõ ember létedre lottózol?“ huncut mosollyal a szeme sarkában,
csöndben mondta: „Csak akkor, ha két
milliárd felett van a nyeremény...“ – Jót
nevettünk rajta – kétmilliárd forintért
már fontolóra kell venni az elveket is...
Az igazság az, hogy a fõnyereménybe vetni a bizodalmat veszélyes dolog. A
megoldást ugyanis soha nem a jutalom
adja, hanem viszonyunk a világ teremtett dolgaihoz. Az, aki a Teremtõjéhez
helyesen viszonyul, annak már nincs
gondja a teremtett dolgokra, mert ez az
elsõ kapcsolat határozza meg az összes
többit. Isten elé tenni az álmokat alapvetõ hiba. Mindenkinek vannak álmai.
Mindenki szeretné, ha nagyra nõne élete fája és sok gyümölcsöt teremne. Az
„álmok“ fontosak, de aki azok rabjává
válik, az elhiszi, hogy a gyümölcs menynyisége a döntõ az életben. A látszaton
túl van sokkal fontosabb: a gyümölcsben megérteni az áldást, s álmélkodni a
növekedés isteni csodáján.
Sokan hiszik, a sikeres élethez elsõsorban szerencse kell. Az ilyen elveket
vallók szívesen helyezkednek, s igyekeznek „megfelelõ idõben, a megfelelõ helyen“ lenni. A keresztény ember jól tudja, hogy sikert hajszolni badarság, de áldást keresni megtartó, életrendezõ erõ.
A sikeres életnél van sokkal több: a megelégedett, alkotásban kiteljesedett békesség. Ennek elengedhetetlen feltétele:
Isten gondviselése. Ebben bízva, az Isten törvényére építve, a szerencsevadászok tömegeinek mindennapos küzdelmét látva csak mosolyoghatunk.
Azon már nem, hogy hányan kiszolgáltatottaivá válnak saját vágyaiknak, s
vannak, akik szenvedély-betegekké is
válnak.
Építeni életünk lelki házát a legnagyobb, a legszebb kihívás. Akinek fontos, hogy ez a ház az élet viharában is
biztosan álljon, az biztos alapot keres.
Pál apostol ugyanitt írja, hogy ez az alap
a Jézus Krisztus. Persze más alapot is
lehet vetni ezen kívül –, de nem érdemes... túl nagy ára van: az Élet maga.
Uram! Add, hogy álmaim a Te terveid legyenek, s életem a Te ajándékod! Ámen

megtenni. Amikor természetellenes magatartást várunk el a természetes helyett. Amikor elhisszük, hogy az Istenhit is azért van, hogy rózsaszínben lássuk a világot...
Aki cselekszi az igét, az jól tudja,
hogy a válaszkeresés szabadságán túl a
mûködõképes megoldás az, amire bizonyságtevõ hiteles élet épülhet. Azt is
tudjuk azonban, hogy „Ez nem tõlünk
van, Isten ajándéka ez.“ A megoldás soha nem a magunkbarkácsolta világnézet
(hallgatása az igének), hanem az Isten
kegyelme által annak naponkénti megtartása.
Uram! Add, hogy igédnek megtartója lehessek
mai is! Ámen

Legyetek az igének cselekvõi, ne
csupán hallgatói.
Jakab 1,22

Az ember nemcsak hinni akar, de hiszékeny is. Amíg a fiatalság bódító illatfelhõjében járunk, hajlamosak vagyunk
elhinni, hogy ami jól hangzik, az jól is
mûködik. Így történnek meg a fiatalkori botlások, s butaságunk árát olykor
egy életen át nyögjük. „Elkerülhetõ tragédiák“ – talán ezt a címet is lehetne adni egy olyan kurzusnak, ahol okítani lehetne/kellene az élet bennünket védõ
KRESZ-pontjait.
A keresztény fiatal is fiatal, s hasonlóan kortársaihoz õ is tapasztalatlan.
Nem véletlenül környékezik meg a szekták a fiatalokat, hiszen életkori sajátosság az egyetemes válaszok utáni vágy.
Csak késõbb derül ki, hogy egy elmélet,
egy világnézet annyit ér, amennyit meg
lehet belõle élni/valósítani. Ami jól mûködõnek tûnik addig, amíg csak magamért vagyok felelõs, egyszerre másképpen alakul, ha másokért is felelõsséget
vállalok. Amit könnyûszerrel elhordozok
amíg magam vagyok, ha feleségem, gyermekeim vannak, már nem tudom felvállalni, hiszen nem csak rólam van szó. Hiába tetszik valakinek az aszkétikus,
szemlélõdõ élet, a növekedõ gyermeknek
ennivalóra, ruházatra és melegre van
szüksége, s ennek megteremtéséhez bizony több szabadidõt kell feláldozni.
Sokan nem valósítják meg saját életükben a jézusi életmodellt, de azt mások életében elõszeretettel számon kérik. Maguk ugyan nem járnak templomba, de a gyerekeket – elvégre a maguk
módján jó keresztények – elzavarják
oda. Számtalan papcsalád élete is zsákutcába torkollik, mert amit hirdet a családfõ a szószékrõl, azt a hétköznapokban nem éli meg. Így a közös (családi)
szolgálat öröme helyett csak a keserûség marad. Sok olyan papgyerek van,
akik alig várják hogy felnõjenek, s kerülhessék az Isten házát... Hol követik
el, hol követjük el a hibát? Mindenekelõtt ott, amikor olyat kérünk számon
másokon, amit magunk sem tudunk

zó családra, s az is világos, hogy életünk
nem lehet teljes, ha nincs munkamegosztás közöttünk.
Mégis, mi az oka annak, hogy az emberek nem találják „helyüket“ a világban? Mindenek elõtt az értékzavar. Aki
nem tudja, hogy mi a nemes, s mi a
gagyi, akinek nincs szeme a szépre, a jóra, s építõ gondolatok helyett csak rombolók járják át lelkét naponta többször
is, aki munka nélkül akar jól élni, az
nemcsak környezetének teher, de önmagának is, s csak idõ kérdése, hogy békétlensége mikor ölt látványos formát. Megítélni a jót s rosszat, minden ember feladata. Kétségtelen, naponkénti döntéseink határozzák meg életminõségünket...
A hívõ ember Istennel kezdi a napot,
s Vele is végzi. Tõle fogadja életét, s tudja, hogy Neki is számol majd el róla. Az
Õ kezébõl veszi feladatait, s Neki tetszõen igyekszik megoldani azokat. Tudja,
hogy amit Urától kap, az nemcsak az
övé, hanem mindazoké is, akikkel együtt
vándorol az idõ országútján. Jól tudja
azt is, hogy mindaz a jó, amit kap Menynyei Atyjától, azt azért kapja, hogy megossza másokkal... Mert az így sokasodik
tovább, s válik a boldogság forrásává.
Uram! Köszönöm feladataimat! Köszönöm Neked mindazokat, akiket mellém adtál, s elém
hozol, hogy õket szolgálva Téged jobban megismerve boldog életem legyen! Ámen

Ki tehát a hû és okos szolga, akit
azért rendelt szolgái fölé az Úr, hogy
kiadja nekik az eledelt idejében?
Mt 24,45

Akár szûkebb vagy tágabb közösségrõl legyen szó, nem a hierarchia, hanem
az abban helyét nem találó ember a gondok okozója. Amikor Isten megteremti
az embert, akkor fölé nem helyez senkit, az ember fölött nincs más, csakis a
Teremtõje. Magukat Istennek gondoló
õrült császárok vagy félistenes pózban
tetszelgõ diktátorok pusztításáról bõven
olvashatunk a történelemkönyvekben.
Az Istentõl elfordult ember számára a
hatalom nem eszköz, hanem cél. Amikor a pozícióból származó erõtöbblet
nem mások szolgálatát segíti, hanem az
önös célok megvalósítását támogatja,
akkor kezd megbillenni a közösség
egyensúlya, s kezdõdik a társadalom
romlása. Példákat nem kell keresgélnünk, elég bekapcsolnunk az elektromos médiumokat...
Egymásrautaltságunk tehát nyilvánvaló, mégsem eszerint élünk. Nyilvánvaló, hogy a teremtettség rendje szerint a férfinek szüksége van a hozzáillõ
segítõtárs nõre – s viszont –, a gyermeknek alapvetõen szüksége van õt hordo-

Jézus mondja: „Mert amiképpen
azokban a napokban, az özönvíz
elõtt, ettek ittak, házasodtak és
férjhez mentek egészen addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába, és semmit sem sejtettek, míg el
nem jött az özönvíz, és mindnyájukat el nem sodorta, úgy lesz az emberfiának eljövetele is.“
Mt 24,38-39

Az élet véges... ezért is próbáljuk önfeledten élvezni. Néhány évtizednyi tudatos létünkben talán jobb is, ha kerüljük a végességünkkel kapcsolatos gondolatokat, nemde? Minek azon törni a
fejünket, amire úgysincs megelégítõ
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megoldásunk? Sokáig akarunk élni,
meghalni senki se szeretne, de egyszer
mégis kell. Mégis mit „profitálnak“ a
keresztények itt lenn a földön abból,
hogy a végidõket is számításba veszik?
Jézus szavai józanságra hívnak. A vég
– legyen az az életünk vége vagy a világ
létezésének vége – egyszer bekövetkezik.
A csillagok világában is van születés és
halál – csak évmilliárdokban mérhetõek
a távolságok kezdetük és végük között,
ugyanúgy a mi életünknek is vannak végpontjai. A véget azonban - különösen fiatal korunkban – igen jól felejtjük. Úgy
élünk, mintha a tegnap, a ma és a holnap ugyanolyan lenne, pedig ez nem igaz!
Minden nap más! A ma emberi törvényei
a holnapban lehet hogy már nem érvényesek, amit még ma könnyûszerrel hordoztunk az holnap már elviselhetetlen
szörnyû teherré válhat!
Miért kell nekünk a véggel számolni? Elsõsorban azért, hogy a „most“ pillanatát az Isten kezébõl vegyük, s azt
kegyelemnek élhessük meg. Férj és feleség gyalázatosan marják egymást a négy
fal között, elfelejtve azt, hogy amit most
tesznek, az nem sokkal késõbb már
örökké a megváltoztathatatlan múlt része... Házastársak terrorizálják egymást
reggel és este, anyósok sziszegnek a legszebb pillanatokban menyekre és vejekre... Mindannyian elfelejtve azt, hogy
néhány év, s fordulhat a kocka: Az erõsbõl elesett s gyenge lesz, az uralkodó,
másikat maga alá gyûrõbõl rászoruló.
„Amilyen mértékkel mértek, nektek is
olyannal mérnek!“ – mondja Jézus
Urunk. Azaz, ha nem szeretsz a mában,
Téged sem fognak szeretni a holnapban!
Ha nem vagy hajlandó áldozatot hozni
most, akkor késõbb teérted sem fognak
áldozatot hozni... A legnagyobb áldozat
mindig is az idõ. Aki idõt ajándékoz a
másiknak, az örökkévalóságot ajándékoz. Egyrészt ezt „jegyzik odafönn“,
másrészt a kellemes emlék mindvégig
felidézhetõ marad.
Ugyanígy kísértenek azonban a
rossz emlékek is. Sokan abban a tévhitben élnek, hogy egyszer majd mindenki
elfelejt mindent... Ha így lenne, akkor
nem
lenne
„örök
harag“
s
lelkiismeretfurdalás se. Ezért jól teszszük, ha számon tartjuk idõnk végességét, „mert az idõk gonoszak“ – mondja
Pál apostol.
Istenem! Sokszor nem sikerült azt tennem,
amit szerettem volna. Jót terveztem, s rosszra
fordult minden. Add nekem kegyelmed felszabadító erejét, hogy ne kísértsen a múlt, s lehetõségem legyen jóvátenni mindazt, amit még
jóvá tehetek! Ámen
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„Mondd meg nekünk: mikor lesz ez,
és mi lesz a jele a te eljövetelednek
és a világ végének?“ Jézus így válaszolt nekik: „Vigyázzatok, hogy
meg ne tévesszen valaki titeket!“
Mt 24, 3b-4

A jövõ iránti érdeklõdés minden ember sajátja. Ugyanakkor saját létezésünk határán túlra merengeni is izgalmas vállalkozás. Amióta ember él a földön próbálja megérteni az „idõk jeleit“.
Ha ezekbõl megértünk valamit Istenre,
a világra és önmagunkra vonatkozóan,
akkor „keresztjeink“ hordozása közben
is boldogok lehetünk. A világban és a világnak élõ ember másképp értelmezi a
„jeleket“: Õk úgy gondolják, aki nyitott
szemmel jár, s jó idõben, jó helyre helyezkedik, azok az okosak és sikeresek,
a változások kétségtelen nyertesei. „De
mit ér az, ha valaki az egész világot megnyeri, de lelkében kárt vall?“ Létének
zsíroskenyérmajszolásában ugyan magát teljes értékûnek tartja, de ha a történelem Urából semmit nem ért meg,
akkor hiába adta Isten neki azt a néhány földi évtizedet, hiábavalóvá vált
annak minden napja.
A 19-20. század azonban a maga tömeges nyomorúságaival (mintegy százmillió háborús áldozat, közel kétszázmillió csak a járványokban meghaltak
száma) elégséges okokat adna a az úgynevezett „messianisztikus“ várakozásokra. Jézus figyelmeztet: "Vigyázzatok,
valaki meg ne tévesszen titeket!" A mindent megoldó jövõképet hirdetõ, tömegmozgósító ideológiák kora volt az elmúlt
száz év. Volt itt marxizmus és leninizmus, sztálinizmus és maoizmus, nemzetiszocializmus is terrorizmus. Mindegyik egyetemes megoldást ígért. Mások
másban reménykedtek: a szabadpiac és
az emberi jogok „mindenhatóságát“ hirdetõ filozófusok és közgazdászok is egymás után vonultatták fel a médiában
megváltó elképzeléseiket. Megint má-

sok a politikai és gazdasági integrációt,
a globalizmust tartják gyógyírnak, szinte vallási hiedelemmel. De ez még nem
a vég!
A válaszkeresés a mi kezünkben
van, de a válaszok nem. A válaszok mindig az Isten Igéjében vannak, a megoldások pedig Istennél. Azok az isteni értékek, amiket ma lábbal tipor a világ, a
közösség megtartatásának alapvetõ feltétele. Ezért, aki meg akar maradni Isten, s önmaga számára, az jól teszi, ha
Istenre figyel, s nem engedi magát elragadtatni a 21. század propaganda-gépezetének hazugságaitól. Az igazságot
nem kell magyarázni és bizonygatni, az
igazság egyszerûen van. A hazugság
igényli a védelmet, hiszen a tények állandóan támadják.
Az anyagvilág eseményein túli végsõ és egyetlen igazság az Isten szeretete, a Jézus Krisztusban, aminek titkát
elfogadni s a kegyelem révén – amenynyire adatik nekünk – megérteni, az
egyetlen létünket kiteljesítõ boldogságos alternatíva.
Uram! Adj nekem bölcs szívet, hogy megértsem az idõk jeleit, s Hozzád találjak! Ámen

Azt mondta erre a vincellérnek:
“Íme, három éve, hogy idejárok
gyümölcsöt keresni ezen a fügefán,
de nem találok. Vágd ki, miért foglalja a földet hiába? De az így válaszolt neki: Uram, hagyd meg még
ebben az évben, míg körülásom,
megtrágyázom, hátha terem jövõre, ha pedig nem, akkor vágd ki.“
Lk 13,7-9

A könyörtelen reformok idejét éljük.
Ami eddig többé-kevésbé mûködött, az
ezután nem mûködik, mert nincs. Legyen az egészségügy vagy közlekedés, a
rentábilitásé a végsõ szó. Az említett területek azért hoznak gyümölcsöt, de
nem annyit, amennyit elvárnak tõlük.
Jézus példázatában azonban arról van
szó, hogy a fügefa – amit nem az árnyéka miatt, hanem a gyümölcse miatt tartanak a kertben – egy darab fügét sem
termett. Na, jó, van néha-néha egy-egy
esztendõ, amikor valami „elviszi“ a termést, de hogy folyamatosan semmi ne
legyen az ágakon úgy, hogy közben a
többi fa bõven termi gyümölcseit? Ez
elégséges ok a kivágásra.
A vincellér azonban szereti ezt a fügefát. Nem azért, mert hûs árnyékot ad,

nem is azért, mert megbújhatnak ágai
között a madarak, s énekükkel felvidítják az alatta ülõket, a vincellér azért
szereti ezt a fügefát, mert õ maga ültette. Látta, ahogyan növekszik, reményteljesen terebélyesedett a lombkoronája,
sõt itt-ott virágok is kipattantak, de a
termés mindig elmaradt. A vincellér
azonban úgy gondolta: talán majd jövõre, a következõ év biztosan a sikeres termés éve lesz, s meghozza bõségesen a
várt gyümölcsöt, hogy részben visszaadja a sok gondoskodást, törõdését a vincellérnek. A gazda azonban nem így látta a terméketlen fügefa helyzetét. Õ úgy
gondolta, csak elveszi a fényt, s az életerõt a kert többi fájától... a kert örök
törvénye azt mondja: az ilyen fát ki kell
vágni...
Nyilvánvaló, hogy a kert a teremtett
világunkat jelenti, melynek törvényét
az Isten szabja meg. A fák az emberek,
akiknek eleve rendelt feladatuk, hogy
termést hozzanak. Sokan csak élvezik a
napsütést, a simogató szeleket, fogyasztják a javakat, de cserébe nem adnak semmit. Egy olyan társadalomban,
ahol mindenki csak fogyaszt, de nem ad
cserébe semmit, ami az életet szolgálja,
az az örök törvény szerint pusztulásra
van ítélve. Az élet szolgálata nem más,
mint az Isten szolgálata, vagyis az Õ
akaratába való belesimulás. Isten nem a
rombolás, hanem az építés Istene, nem
a leépülésé, hanem a növekedésé!
Korunk emberének erkölcsi szabadesése magáért beszél. Önámítás, hogy a
bódító zuhanás végtelen idõkig tart, következmények nélkül. Az önfeledt „utazásnak“ egyszer vége lesz, az összetöretés – már csak a világot összetartó
gravitácó okán is – elõre programozott.
Az ítéletet tehát nem kerülhetjük ki. Az
Isten, aki keresi a gyümölcsöt életünk
fáján, egyszer megkérdezi, hol vannak a
fügék, amiket vártam tõled. Mit tettél a
talentumokkal, amiket neked adtam?
Miért nem forgattad? Hány és hány vincellért küldtem életedbe, akik körbeástak, ágaidat megmetszették, éltetõ vízzel öntöztek, s te gyümölcstermés helyett csak azzal törõdtél, hogy minél nagyobbra növekedj, vastagabb ágaid legyenek, s mindenki ámuljon nagyságodon, aki elhalad melletted... Túlélni a
zuhanást nem lehet csak egyféleképpen:
észrevesszük a láthatatlan hátizsák kioldó-zsinórját, amit ha hittel meghúzunk kibomlik, életünk mentõernyõje,
melyen ez áll: Jézus. Csakis így landolhatunk biztonsággal Isten tenyerébe...
Uram! Terméketlen ágait életemnek tedd termõvé, hogy hasznára váljak környezetemnek,
s betölthessem mennyei akaratodat! Ámen

Szenved-e
valaki
közöttetek?
Imádkozzék! Öröme van-e valakinek? Énekeljen dicséretet!
Jakab 5,13

Alig vagyunk tisztában szavaink erejével. Csak amikor megbántanak minket, vagy ha alig akar megformálódni
szánkon a mondanivaló, mert eszünkbe
jut egy-egy elfelejtett kedves szó, akkor
vesszük észre, milyen különleges képessége az embernek a beszéd. Tudósok
megállapították, hogy megfogalmazott
mondatainknak 80(!) százalékát nem
mondjuk ki, azokat csak magunkkal közöljük. „A bolond beszél magában!“ –
juthat eszünkbe a tréfás megállapítás,
de egyáltalán nem bolondságról van itt
szó. Isten nem véletlenül ültette belénk
ezt a képességet, a belsõ hanggal való
kommunikációt. Ezen keresztül is próbál rávezetni minket arra, hogy a lelkünkkel foglalkozzunk, annak rezdüléseit vegyük komolyan. Ugyanakkor
nemcsak magunkkal kell foglalkoznunk,
van a kommunikációnknak egy különleges része is: az Istennel való beszéd.
Ha valaki azt mondja: „Beszélgetek
az Istennel“ – akkor furcsán nézünk rá.
Aki hangokat vél hallani, azt kételkedve fogadjuk – sokszor alapos indokkal –,
de Isten éppen azért Isten, mert Õ szavak nélkül is meg tudja értetni magát
velünk. Sokkal inkább érzésekrõl van
szó, megerõsítõ vagy éppen elbizonytalanító benyomásokról, melyek azért érnek minket, mert Isten elé visszük/vittük gondjainkat, bajainkat, s néha örömeinket is. Nincs olyan élethelyzet,
amiben ne imádkozhatnánk, s nincs
semmi olyan, amit ne vihetnénk Õelé:
Javulási szándékunkat, gyógyulni akarásunkat és természetesen minden kételyünket. Sokan azt gondolják, hogy
aki kételkedik, az hitetlen. Éppen ellenkezõleg! Amikor Isten megjelent az õ
angyalai által, Mózestõl Gedeonon át
Zakariásig, mindegyik „kételkedett“ – s
kételyeinek hangot is adott, „Isten-kér-

déseit“ leplezetlenül feltette.
Jakab apostol az imádságra buzdít,
mert jól tudja, maga is élte, hogy annak
ereje elengedhetetlen létünk kiteljesedéséhez. Imádság nélkül nincs megújulás, nincs lezárás és nincs újrakezdés.
Imádságra nemcsak akkor van szükségünk, amikor hiányainkkal küszködünk, hanem akkor is, amikor örömünk
túlcsordul. Az imádság soha nem magunkkal való beszélgetés, hanem az Isten világába való ajtónyitogatás. Amíg
itt ebben a világban élünk és mozgunk,
addig ezen világ ajtajának kilincsét soha nem tudjuk elengedni, így lelkünk is
e világhoz tapad. Csak ha majd egyszer
véget ér földi vándorlásunk, akkor engedjük el emberlétünk utolsó biztos fogódzóit, hogy megkezdhessük utazásunkat Teremtõnk felé. Eladdig azonban
számtalan csoda, megismerés, s tapasztalás vár ránk, hogy mindezeket átélve,
Istennek csöndes imáinkban elmondjuk
kutakodó gondolatainkat.
Uram! Szavaimnak adj erõt, hogy általuk vigasztalhassak másokat, ott, ahová helyeztél!
Ámen

Ne panaszkodjatok, testvéreim,
egymásra, hogy el ne ítéltessetek!
Jakab 5,9

Panaszkodásból mindannyian Nobel-díjasok lehetnénk! – kár is lenne tagadni. Olyan jó nem magunkban, hanem másban keresni a hibát, olyan megnyugtató elhitetni önmagunkkal, hogy a
kudarc oka mégsem én voltam, hanem
a többiek, s az általuk elõidézett körülmények.
Történelmi múltunk, geopolitikai
fekvésünk jócskán ad okot a panaszra,
de nemcsak a megtörtént történelmi
mértékû igazságtalanságok miatt perlekedünk, apró, hétköznapi – egyébként
még az elviselhetõség határán inneni –
kellemetlenségek is órákig tartó panaszáradatot képes elindítani bennünk. Jakab apostol óva int attól, hogy a hibát,
a baj okozóját mindig a másikban keressük. Az igazság az, hogy a legtöbb bajunk oka éppen bennünk van. Ha azonban ezt nem vagyunk képesek belátni,
akkor reflex-szerûen a másikban keres-
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sük a korrigálandó magatartás-hibát.
Azok, akik mellettünk vannak, akik életünk közvetlen részesei, azok szenvednek ettõl a legtöbbet. Így mennek tönkre házasságok, jutnak zsákutcába rokoni kapcsolatok, s zsugorodnak össze barátságok és lanyhul meg nemegyszer
egy-egy közösség hitélete is.
Panaszkodni nyilvánvalóan könynyebb, mint tenni ellene. A vélt sérelmeink sorolása olyan, mint a megáradt
folyó... ha egyszer átszakadt valahol a
gát, csak ömlik, csak ömlik a zavaros
víz. A másik dolgainak mienk elé helyezése komoly erõfeszítést, aktív részvételt kíván tõlünk. Ezt felvállalni mégis
érdemes, mert nemcsak az esetleges hála néhány fénysugara vetõdhet majd
ránk, de hasznosságtudatunk is szép
lassan növekszik. Mindenek elõtt Istentõl rendelt életünk egyik legfontosabbja
körvonalazódik és erõsödik meg bennünk: a magunk és mások lelki emelkedését segítõ: szolgálat.
Istenem... Ámen

lásra, szenvedésre, mert úgy gondolják,
éppen elég lesz azt kibírni, ha már rájuk köszöntenek azok a bizonyos „nemszeretem napok“. Jó ha tudatosítjuk. Az
ideiglenesség felismerése nem lehetõségeink bezárulásának tragédiája, éppen
ellenkezõleg: Be- és meglátása az idõ jó
és tartalmas felhasználásának.
Csak magunkban bízni vakmerõség.
Esendõségünk, fáradtságunk, mulasztásaink épp elég kellemetlenséget és
bajt okoznak nekünk, betervezett dolgaink kerékkötõivé is válhatnak az általuk
elõidézett következmények. Istenre hagyatkozni, Õt kérni, Reá támaszkodni
nem elsõsorban a siker, hanem a belsõ
békesség megtartásának a garanciája, s
mindenek elõtt a korrekcióé: Ha félresikerült is életünk egy-két alaposan
megtervezett dolga, Isten a rosszból is
jót hozhat elõ, ha Tõle várjuk a plusz
erõt, s Vele keressük a megoldást.
Uram! Add, hogy kezedbõl vegyem minden
dolgomat, s mindenért hálát adjak Neked!
Ámen

Tehát akik azt mondjátok: Ma vagy
holnap elmegyünk abba a városba,
és ott töltünk egy esztendõt, kereskedünk és nyereséget szerzünk, azt
sem tudjátok, mit hoz a holnap!
Mert a ti életetek olyan, mint a lehelet, amely egy kis ideig látszik,
aztán eltûnik.

Istenem! Pislogó mécses-életemet ne oltsd ki,
óvj meg az élet viharaiban, hogy betölthessem
feladatomat, s világíthasson életem, kegyelmed mértéke szerint! Ámen

Jakab 4,13-15

Ki ne ismerné a mondást: „Ember
tervez – Isten végez.“? Nagyívû terveink
nemegyszer kudarcba fulladtak már, és
szép elhatározásaink estek a sikertelenség kútjába. Hol hibáztunk, mi volt az
ok? – s néha a válaszkeresésben is megrekedünk, félbehagyunk mindent, felejteni próbálunk, s új megoldások felé nézünk. Ezek, s hasonló megtapasztalások
azok, melyek rádöbbentenek minket: az
élet pontos részleteiben elõre sosem tervezhetõ meg. Sokan a sikertelenségtõl
való félelmükben, a befektetett energia
elvesztésének lehetõsége miatt passzivitásba burkolódznak, de nyilvánvaló,
hogy nem ez a helyes válasz. Biztosítékokat, garanciákat keres az ember, annak ellenére, hogy jól tudja, semmi sem
biztos ebben a világban, ami az embertõl jön.
Aki életének végességével szembesül, az látja meg igazán lehetõségeit. Sokan azért nem gondolnak halálra, elmú-
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– de ez most nem számít) pávatollal a fenekében táncoló „más szexuális beállítottságú“ provokáló, aki nem zárt rendezvényen (ahhoz még joga is van), hanem körúti nyilvánossággal(!), rendõri
biztosítással támogatottan bomlasztja a
közösségi értékeket. Azt a közösséget,
amely a hitványnak is védelmet nyújt.
Azokat a közös értékeket vetik meg így,
amelyek alapján az egyik ember (szociális felelõssége okán) odafordul afelé is,
aki parazitaként él a társadalom nyakán.
Nyilvánvaló, hogy a közösség jövõjét
nem a gazdasági mutatók, hanem a
gyermekek alapozzák meg. Ha nincs
gyerek, akkor nincs jövõ, s akkor termelt érték sincs, amit a mutatókkal
mérni lehetne. Akár emberséges, akár
nem, akár normális szexuális beállítottságú valaki, akár nem, ha összeesik az
út szélén, akkor nem a nemi identitását,
kitüntetéseit vagy büntetett elõéletét
nézik, hanem azt, hogy egy ember bajban van – akin segítenünk kell. Azok,
akik aláássák a közösségi értékeket,
akik szándékosan táplálják a szociális
érzéketlenséget, azok saját magukkal is
rosszat tesznek. Mert senki nem lehet
biztos abban, hogy mikor és hol éri utól
a saját (bal)sorsa...
A fény, legyen az gyertyafényerejû
vagy éppen Napból jövõ vakító – ugyanazt jelenti: A tisztaságot, s az életet, a
helyes utat mutatót. Ha baj van és sötétség borul egy közösségre, és senki
nem tudja, hol van a (vész)kijárat, mindenki odaveszhet, de ha egyetlen kis
gyertyaláng lobogni kezd, s mutatja a
menekülés útját, a Legnagyobb Sötétségnek sincs hatalma!
Ezért nagyon fontos, hogy életünk
Istentõl kapott fényét ne rejtsük véka
alá, hanem tegyük oda, ahová azt Õ eredetileg is szánta: a lámpatartóba, hogy
világítson mindenki számára.

A lámpást sem azért gyújtják meg,
hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít
mindenkinek a házban.
Mt 5,15

Miért kell hangoztatni azt, ami triviális? Azt talán csak tudja mindenki,
hogy miért gyújtunk lámpást?... Úgy
látszik, hogy a 21. század embere elfelejtette a magától értõdõ dolgokat. Nyilvánvaló, hogy nemcsak jogaink, de kötelezettségeink is vannak, ennek ellenére a kötelezettségeinkrõl megfeledkezünk. Magától értõdõ (kellene hogy legyen!), a társadalom összetartó ereje, a
közös gondolkodásban, a közösen tisztelt értékekben van.
Ehhez képest állami/politikai védelmet kap az egyházi embereket (ugyan
nem a mienket, hanem a katolikusokat

Az Isten országa igazság, békesség
és a Szentlélekben való öröm.
Róma 14,17

Ha csak az eljövendõ „mennyei királyságban“ (mennyország/Isten országa helyes fordítása a görög szövegbõl)
valósul meg az igazság és a békesség, akkor azzal nem sokra megyünk itt a földön... Aggodalomra azonban semmi
okunk, hiszen Jézus mondja, „Isten or-

szága közöttetek/bennetek van“.
Minél jobban belenövünk a korábban úgy áhított felnõttek világába, annál inkább (meg)látjuk a világ igazságtalanságait, annál jobban érezzük a saját életünkön a békétlenséget. Hogyan
is lehetne békénk, amikor naponta megtapasztaljuk az egyéni érdek minden
más elé kerülését, amikor saját bõrünkön érezzük mások életvezetési következetlenségeinek következményeit?
Békére és igazságra márpedig szükségünk van, e nélkül nem élhetjük
át/meg a növekedés csodáját. Nem perfekten jövünk e világba, sõt, nem is úgy
megyünk ki belõle, de ha két végpont
között semmit nem tanultunk meg az
Istenbõl, akkor hiábavaló volt a küldetésünk. Isten ugyanis szeretetbõl teremtett minket, s éppen ezért nem „dekorációnak“, különbözõ „izmusok“ rángatta
bábujává szánt minket ebbe a világba,
hanem aktív résztvevõjévé, alakítójává.
Hogyan tudunk megfelelni ennek az
egész létünket átszövõ isteni akaratnak?
Csakis úgy, ha örömmel végezzük munkánkat, örömmel éljük életünket. Ezért
nem mindegy, hogy ki a férjünk, ki a feleségünk, hogy mit gondol a társunk Istenrõl, emberrõl és a világról. Megtervezni a saját életünket csak részben vagyunk képesek, túl sok az „egyéb“ tényezõ. Az azonban biztos, hogy ha nem a
magunk álmait kergetjük és keressük
mindenben, hanem megpróbáljuk megvalósítani Isten álmát rólunk, akkor azzal kerekedik ki számunkra a világ, s válik boldoggá és teljesebbé egyéni életünk. Az Istenben bizakodó ember ezért
soha nem csalódik, mert jól tudja, hogy
Teremtõje a kialakult rosszból is jót hozhat elõ, s ha görbe utakon is, de az Õt
szeretõket eljuttatja a célba.
Uram! Áldd meg szívem gyönge akarását,
hogy a Te erõddel örömmel megcselekedjem
mindazt, amit rám bíztál! Ámen

Mert sokat vétkezünk mindnyájan:
de ha valaki beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember, meg tudja fékezni az egész testét. Ha a lovak szájába zablát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nekünk, egész
testüket irányíthatjuk.
Jakab 3,2-3

„Ne szólj szám, nem fáj fejem!“ – bizony a régi bölcsesség jól példázza, mi-

lyen sok bajt hozhat az ember a maga
fejére, ha nem tudja, hogy mikor kell
hallgatnia... Az igazság kimondása soha
nem veszélytelen, de a hamis szavak felvállalása még veszélyesebb. Az igazság
kimondásával a lélek mindig tisztul –
mégha olykor fájdalmas is ez a procedúra –, a vélt igazság hangoztatásával pedig nem csak másokat, de magunkat
piszkítjuk. Sok szenvedést spórolna meg
a világ, ha az emberek parancsolni tudnának a nyelvüknek... Hogyan lehetséges szavainknak gátat emelni, mondókánknak – bármennyire is kikívánkozik
belõlünk – határt szabni?
Ami a lovaknál a zabla, az az embernél a lelkiismeret. Aki lelketlen, az Istentelen is, s akinek nincs Istene, annak
lelkiismerete sincs vagy erõsen korlátozott. Az önuralom szép készség, de
ahogy szokás mondani: „Mindennek
van határa!“ Csak az önuralomra nem
lehet alapozni. Mindenkinek véges a
terhelhetõsége, s mindannyiunk lelkének vannak érzékeny területei... Aki
mások csípõs nyelvének szócsapásait
hosszan tûri, azokat az utókor szentnek
nevezi...
Egy biztos, ami szívünkön, az a szánkon is. Ezért nem lehetséges ajkunkra
lakatot tenni, amikor szívünk forró indulatokkal van tele. Szerelmesnek a némaság büntetés, akinek szíve pedig gonosz indulatokkal van tele, az nem tud
parancsolni a szájának.
Mi tehát a megoldás, hogy csöndben
maradjunk, amikor kell, s bátran kinyissuk a szánkat, ha az élet úgy hozza?
Csakis az, hogy szívünkbe engedjük az
Istent... Ha Õ bennünk lakozik, s mi
Õbenne, akkor a nyelvünk megzabolázása sem teljesíthetetlen kihívás - hiszen a szeretet a legnagyobb csodákra
képes...
Uram! Tisztítsd meg szívemet, hogy az igazat
szólja szám! Ámen

Ha valaki azt hiszi, hogy kegyes, de
nem fékezi meg a nyelvét, hanem
még önmagát is becsapja, annak a
kegyessége hiábavaló.
Jakab 1,13-14

A latin „pietas“ szó nemcsak kegyességet és vallásosságot, de kegyeletet,
gyöngédséget, odaadást, sõt jóságot, szelídséget, ugyanakkor ragaszkodást és

könyörületességet is jelöl. Aki tehát valóban kegyes, az nem szak személyiségének egy szûk területén (pl. vallási
ügyekben) az, hanem az élet minden területén: a legintimebbtõl a társadalmi
legnyilvánosabbig. Minden élethelyzetben a legkézenfekvõbb eszközünk – olykor fegyverünk –, akaratunk kifejezésére az Istentõl kapott ajándékunk, a teremtõ szó.
Jóllehet adományról van szó, mégsem élünk vele ennek megfelelõen. Arra kaptuk, hogy segítségünkre legyen az
egység megteremtésében, ehelyett bomlasztunk vele. Hányszor vétünk a 8. parancsolat ellen, elfeledve Luther kátémagyarázatát: „felebarátunkat hazugságba ne keverjük, el ne áruljuk, ne kisebbítsük, se rossz hírét ne költsük, hanem inkább mentsük, jót mondjunk róla, és mindent javára magyarázzunk.“
Az tény, hogy ezen józan intést olykor
elfeledjük, de az is, hogy ha egyszer belelendülünk vélt igazunk magyarázásába - alig tudjuk abbahagyni. Mindezeken felül a legnagyobb hibát is elkövetjük: önmagunkat becsapjuk. S aki önmagát áltatja, az már messzebb nem kerülhet az élet valóságától...
A kegyes élet – a fentiekben felsorolt
sokszínû jelentéstartalmaknak megfelelõen – nem statikus állapot, bár sokan
így hiszik. Régi farizeusi kazuisztikus
gondolkodás, hogy a forma tartása hozza a tartalmat... pedig pont fordítva van!
Nem azért élem meg mélyebben az Istent, mert gyakrabban imádkozom, hanem azért imádkozom gyakrabban,
mert mélyebben (meg)élem az Istent. S
mivel Isten nemcsak mindenütt jelen
van, de minden által hívogat is minket,
ezért ahol szükség van a szeretetbõl fakadó segítségünkre, ott kell életünknek
aktívvá válni. A krisztusi ember nem vonul vissza, de nem is ugrik ki esztelenül
a lövészárokból, hogy ily módon bizonyítsa a golyózáporban mártíromságát.
A keresztény ember kiváltsága az építés, az emelés, az emelkedés lehetõségének hirdetése. Emelkedni és emelni pedig csak az tud, aki az Isten szeretetére
hagyatkozik, s eszerint alakítja minden
napját. Ne áltassuk magunkat, a megoldás ugyan bennünk rejtõzködik, de az
Isten nélkül – bûnös természetünk okán
–, soha nem találjuk meg hozzá a megfelelõ kulcsot...
Istenem! Szereteteddel töltsd meg szívemet,
hogy úgy szóljak embertársaimhoz, ahogyan
magam is szeretném! Ámen
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mezés, hanem a szabadságalapú választás édes, kívánatos lelki gyönyörûsége.
Luther Márton írja: „Arról nem tehetsz,
hogy a kísértés madara elszáll a fejed felett, de arról igen hogy a fejeden fészket
rakjon vagy sem!“

Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe
estek, tudván hogy hitetek próbája
állhatatosságot eredményez.
Jakab 1,2

A kísértés alatt mindig olyan valamit
értünk, aminek nem tudunk ellenállni,
s általában elbukunk. Ösztöneinknek
parancsolni – nem csak elhatározás kérdése. Ha ilyen egyszerû lenne, akkor
nem lenne se kövér ember, s az emberek szexuális élete is példaértékûen rendezett lenne. Sokan, akiknek a „hasuk
az istenük“ már rég feladták a küzdelmet, akik meg szexualitásuk megkötözöttségében élnek, úgy gondolják: „Minek harcoljak olyan erõ ellen, ami úgyis nagyobb nálam?“ Tényleg ez lenne a
megoldás, s ráadásul – Jakab apostol
szerint – mindennek még örüljünk is?
A kísértést nem lehet csak evésreivásra és szexualitásra redukálni, bár
kétségkívül ezek azok a területek, melyek a legingoványosabbak. Kísérthet a
jólét vagy önnön igazságunk, de alaposan megpróbálhatnak minket más erõk
is: gonosz indulatok, irigység vagy éppen valamihez vagy valakihez való feltétel nélküli ragaszkodásunk. Nyilvánvaló, hogy mindezen helyzetek keresztényi, etikus, azaz jézusi megoldása olykor minden lelki erõnket felemészti.
Ilyenkor szinte hajszálakon múlik, hogy
nem bukunk el. Megállni csak az tud,
aki fölfelé tekint, s „onnan felülrõl, a Világosság Atyjától“ kéri és várja a megoldást. A kísértés hozadéka, hogy újra rádöbbenünk: Egyedül nem megy, de milyen jó, hogy nem vagyunk egyedül, s
van Kire támaszkodni. Ugyanakkor
ilyen helyzetben derül ki, mennyire hordozzuk istenképûségünket, s mennyire
vagyunk emberségesek, mennyire tudunk azok maradni.
A kísértés mindig krízissel is jár,
amely azonban nem jelenti törvényszerûen annak elhatalmasodását az életünkben. Maga a szó „krízis“ ítéletet jelent. A krízisben lehetõséget kapunk,
hogy megítéljük mi a jó, s mi a rossz, s
válasszunk. A választás szabadsága hozza magával a jutalmat vagy éppen a
büntetést is, hiszen az életben mindennek következménye van. A kísértésekben való megállás mindig stabilitást jelent, amit az apostol állhatatosságnak
nevez. Ez soha nem aszkétikus áldozatok árán megvalósuló keserû önfegyel-
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URam, Istenem! Te látod gyengeségeimet, s Te
tartod számon eleséseim igen nagy számát...
Mindennap reménykedem megtartó kegyelmedben, ezért is kérlek, légy velem, amikor teremtett világod számtalan jósága, szépsége, finomsága elgyengíti akaratomat... Gondviselõ
kegyelmeddel hordozz ezután is, hogy lelkemnek békessége megmaradjon Tebenned!
Ámen

"Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek!"
Mert amilyen ítélettel ítéltek,
olyannal ítéltettek, és amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal
mérnek.
Mt 7,1

Könnyen mondunk ítéletet. Ha csak
egyszerû véleménynyilvánításról lenne
szó... sajnos ettõl sokkal rosszabb a helyzet! Ítélkezünk, s ez többnyire elõítéleteken alapul. Pedig a dolgok soha nem
feketék vagy fehérek, s hogy milyen színû az igazság, azt sem lehet kideríteni,
ha valaki piros vagy éppen rózsaszínû
szemüveget hord. Megbomlott erkölcsû,
megélhetési – nem újságírók, hanem egzisztencia-firkászok vagy ahogyan egy
politikus fogalmazott a kilencvenes
évek elején: bértollnokok – igyekeznek
formálni az olvasó véleményét, jóllehet
a korrekt információközlés lenne a feladatuk. Õk segítenek sztárokat csinálni, a névtelen senkikbõl, akiket ketrecbe zárnak, hogy bámulja õket a világ...
mutogatják õket, mint a középkori piacok mutatványosai tették azt egy-egy
egzotikus állattal – egy-egy majommal.
Az a szomorú, hogy a médiának aztán
mégis sikerül olyan bálványt csinálni
ezekbõl az emberekbõl, hogy szavukra
sokan odafigyelnek. Õk lesznek a véleményformálók, a megmondóemberek, s

címlapokon nyilatkoznak arról, hogy
melyik a legjobb alsónadrág másnap pedig arról szólnak környezetvédelmi
szakértõként, hogy mi legyen az energiapolitikai álláspont.
Szomorú, hogy keresztény emberek
között is akadnak bõven olyanok, akik
nem a maguk álláspontját, hanem mások ítéleteit, elõítéleteit ismételgetik.
Ha elfogadjuk azt, hogy minden ember
egy külön világ a teremtettségében – s
az is –, akkor kiderül az is, hogy mindenki egy kicsit másképpen látja ugyanazt, azaz, mindenkinek kötelessége,
hogy maga alkosson véleményt mindenrõl. Mindenkinek magának kell kialakítani a készséget, a helyes döntésre, megfogalmaznia, mi a jó, s mi a rossz. Ez
nem megy máról holnapra, ez lassú folyamat. Sokat kell hozzá látni és olvasni. Kedves professzorom, akivel együtt
éveken át egy teológiai szakfolyóiratot
szerkeszthettem, tanította nekünk a teológián: „Az evangélikus lelkész minden
elolvashat, megnézhet, sõt el is kell olvasnia, meg is kell néznie, hogy maga
tudjon véleményt mondani a világ dolgairól.“ Egy másik professzorom pedig azt
mondta: „Az a fiatal, aki gondolkodás
nélkül vesz át véleményt másoktól - legyenek azok, szülõk, tanárok papok vagy
politikusok – az nem is fiatal.“ A fiatalok feladata minden korban az, hogy
mindent átgondoljanak. Sajnos sokszor
nem gondolkodnak, hanem inkább kipróbálják... a cigarettát, az italt, a kábítószert.
Helyes véleményt, ítéletet hozni
csak akkor tudunk, ha van mérték az
életünkben. A mértéktelen ember mindig viszonyít - "relativizál". "Bajnak baj,
de mihez képest?" - s bagatellizál súlyos
kérdéseket. Korunk szellemi pestise
ez... Ha nincs mérték, ha nincs irány,
akkor a kellemetlenséget tragédiának
élik meg, s a bajt kellemetlenségnek, s
így aztán nem tesznek ellene semmit.
Aki azonban mértéket ad gondolatainak, az értéket teremt. Az egyetlen hiteles, minden korban és helyzetben érvényes mérték Jézus Krisztus. Az Õ szeretete nem viszonylagos, nem áltató,
nem hamis, hanem önfeláldozó. Õt kell
minden helyzetbe belehívni, odaképzelni: Õ itt és most mit mondana? Õ mit
tenne? - s a helyes válasz nyilvánvalóvá
válik. Az ilyen, azaz krisztusi ember
nem ítélkezik, mert tudja, hogy ez nem
az õ dolga, hanem az Istené.
URam! Add, hogy elõször az eszem járjon, s
csak utána a szám! Add, hogy ne indulatból
szóljak, hanem szeretetbõl! Istenem, óvj meg
engem a hiábavaló gondolatoktól, az önigazolás kísértéseibõl ments ki engem! Ámen

Ezért különösen is értékeli fiatal éveit.
Túlcsordulóan szereti férjét, feleségét,
gyermekeit, családját, hiszen tudja,
hogy ezek azok az évek, melyeknek emlékébõl táplálkozhat, erõt meríthet a késõbbi „nem-szeretem“ napokban. Isten
igéjének igazságait ezért jó már fiatalon
szívünkbe zárnunk, hogy ha bölcsen
még nem is, de okosan, az Istentõl jövõ
megoldásokkal, s Õreá alapozva, építhessük életünk házát.
Minden test csak fû, és minden
szépsége, mint a mezei virágé. Elszárad a fû, elharvad a virág, de Istenünk igéje örökre megmarad.
Ézs 40,6.8

Túl az elsõ szociális körök megfutásán (egzisztencia-kialakítás, munkahely, gyerek stb.) úgy az élet delének
(35. év) vonzáskörzetében vetõdnek fel
elõször gondolatok az elmúlással kapcsolatban. Adódik ez abból is, hogy
ezidõtájt már bizonnyal megtapasztaljuk, szüleink sem a régiek – erejük flexibilitásuk csökkent. Sõt talán magunkon is észrevesszük, kissé elkényelmesedtünk... „Hát igen, az idõ telik!“
Az idõ múlását elõször magunkon
vesszük észre. Érdekes módon a TVben, s az újságok színes lapjain mindig
a hibátlan fogsorú, mosolygós fiatal arcokkal találkozunk. Csak ha belenézünk
a tükörbe, s észrevesszük harmatozó
hajszálainkat, meg-megtörõ bõrünket
szemünk környékén, akkor eszmélünk:
az idõ véges.
Az emberek többsége erre a felismerésre nyíltan vagy szemérmesebben, de
viharosan reagál, sõt akadnak olyanok
is, akik pánikba esnek. Vannak, akik
hirtelen rádöbbennek, hogy még „nem
is éltek igazán“, mások az idõtõl való félelmükben elhiszik, hogy a „méregdrága“ kozmetikumok, a fiatalító-serkentõ
tabletták, a marékszámra bekapkodott
vitaminok konzerválhatják az adott állapotot vagy legalábbis nagymértékben
lelassíthatják a biológiai óra járását. Az
igazság az, hogy a nap továbbra is 24
órából, s az év 365 napból áll...
Ebben az idõszakban, a hervadás
hajnalán bolondulnak meg férjek és feleségek, tisztességesnek, normálisnak
mutatkozó családapák és családanyák...
Válások, viták, krízisek idõszaka ez, melyeket a többség sem kezelni nem tudja,
de nem is tanulnak belõle. Abban a hitben ütnek sebeket egymáson és gyermekeiken, hogy majd egy új „felállásban“
egy másik partnerrel minden másképp
lesz, s tulajdonképpen az élet még mindent nekik tartogat... s belecsúsznak
egy másik hasonló kapcsolatba, de tulajdonképpen semmi nem változott, csak
életük díszlete újult meg.
Aki fiatal korától fogva Istenre figyel, az jól tudja, hogy a virág hervad.
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URam! Oly sokszor elkeseredem, mert nem
tudtam úgy szeretni sem a közvetlen közelemben élõket, sem másokat, ahogyan magam is
akartam volna... Elmulasztottam a lehetõségeket melyeket bõségesen adtál, rettenetesen
fontosnak tartottam olyan dolgokat, melyekrõl
az idõ mindent megmutató mérlegén kiderült:
hiábavalóságok. URam! Segíts meg, könyörülj
rajtam! Újíts meg lélekben, taníts törvényeidre, hogy örömmel és békességben éljem napjaimat, az enyéim hasznára, s amennyire kegyelmed szerint tõlem telik a Te dicsõségedre! Ámen

mentesülünk hibás cselekedeteink következményeitõl. Az elkövetett bûnre
fogadhatjuk a bûnbocsánatot, de az nem
semmisíti meg a következményeket. Ha
így lenne, akkor az áldozat kijönne a sírból... Pál arra tanítja ifjú apostol-tanítványát Timótheust, hogy a szabályokat
tartsa mindig szem elõtt. Nem az emberieket, mert azok változnak, hanem az
Istentõl kapottakat. A tízparancsolat figyelmeztetéseit érdemes megfontolni betölteni a törvényt azonban csak a szeretettel lehet.
A keresztény embernek célja a Krisztussal való találkozás. Ez célratartás,
azaz naponkénti Krisztusra-figyelés
nélkül nem megy. Az élet számtalan
részletében megfigyelhetjük a kitûzött
célokért tudatos fáradozásból következõ
élet és a céltalanul tengõdõ élet szembetûnõ jellegzetességeit. Az utcán egészen
másként halad az, aki meghatározott
céllal kelt útra, mint az az ember, aki
csak céltalanul lõdörög. A hitéletünkben is ugyanígy van. Aki fut, értelemszerûen gyorsabban halad, s aki az pálya szélén álmodozik a célról, az ne csodálkozzon, ha sosem jut be a finisbe...
Uram! Légy erõsségem! Ámen

Ezek az áhítatok megtalálhatóak egyházközségünk honlapján:

http://tata.lutheran.hu
i s . A z i l l u s z t r á c i ó k a v i l á g h á l ó r ó l v édelem nélkül letölthetõ fotók, melyekn e k j ó c é l é r t v a l ó k i s k ö z ö s s é g i f e lhasználási lehetõségét (LR színesítése) tulajdonosainak köszönjük.
A Szerkesztõ

Karaffa Gyula

Misztérium...
Ha pedig versenyez valaki, nem
nyer koszorút, ha nem szabályszerûen küzd.
2 Tim 2,5

„A szabály az szabály!“ – Bármenynyire is nehéz betartani a törvényt, aki
tartja, azt a törvény is megtartja. Isten
teremtettségbeli rendje lenyûgözõ. Akár
a mikrokozmosz, akár a makrokozmosz
csodáit fürkésszük, csak ámulunk a
rendszerek egymásra épülésén. A rend
megtartó jóságát látjuk, mégis személyes életünkben gyakran rendszertelenek vagyunk.
Jól tudjuk, hogy vétkeink, bûneinek,
mulasztásainknak következménye nem
válik semmissé. Azokat bizony hordozni kell. Sok keresztény mégis azt gondolja, hogy a hívõ élet azt jelenti, hogy

teremté
Isten
az embert
a földnek
porából
s
gyúra
az ember
porból
magának
isteneket

Senki se mondja, amikor kísértésbe jut: az Isten kísért engem, mert
az Isten a gonosztól nem kísérthetõ, és õ maga sem kísért senkit a gonosszal. Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva
esik kísértésbe.
Jakab 1,13-14

„Mindenki a maga szerencséjének
kovácsa“ – tartja a régi szólás. Nemcsak
Jézus korában, ma is sokan szeretnének
kibújni a felelõsség alól. Jóllehet Jakab
apostol levele többnyire praktikus tanácsokból áll és nincs benne semmilyen
megigazulástani teológiai gondolat – ezt
tudottnak, elfogadottnak veszi – de
mindazok a kijelentések melyekkel találkozunk e rövid levélben, igencsak
meggondolandók. Nyilvánvaló, hogy szívesebben beszélünk a körülmények
kényszerítõ erejérõl, mint a személyes
felelõsségrõl, szívesebben testáljuk át
lelkiismeretünk terhét az események
szerencsétlen együttállására, s mondjuk
azt: „kudarcot vallottam“, mintsem bevalljuk, az egésznek csakis én vagyok az
oka. Nyilvánvaló az is, hogy minden a
fejben és a szívben dõl el, nem a körülményekben. Ennek alapján az is nyilvánvaló kellene hogy legyen, a boldogság, a kiegyensúlyozottság is belül, s
nem a külsõ dolgokban, körülményekben kell hogy megvalósuljon.
Mindezek ellenére sokan mégsem a
lélek kacskaringós belsõ útjait járják,
hanem az anyagvilág csábításának engedve, annak gyors elõrejutást ígérõ széles autópályáján száguldanak... Míg az
elõzõ a célhoz juttat el, az utóbbi csak
annak ígéretét adja. Ezért aztán sok materiális gyorshajtó vallja: a cél a száguldás, az útonlevés maga. Csak ha nem
mûködik a „motor“, ha erõsen korlátozottakká válunk a világ birtoklásában

(mobilitás, evés-ivás stb.) akkor döbbenünk rá, hogy a soha meg nem valósuló
ígéretek autósztrádáján „gyalogszerrel“
sehova nem jutunk... aki az anyagtól
függ, annak ereje is az anyagban van,
abból merít – mindaddig, amíg meg nem
emészti azt a rozsda...
Azt, hogy kívánságai alapján ki mit
dönt, nem a Sátán nem az Isten, hanem
én magam, csakis én magam döntöm el.
A szeretet Istene legfõbb teremtményének, az embernek a legtöbbet adta: a
szabadságot. Szabadsággal együtt teljes
a világ, csakis szabadságban teljesedhet
ki a szeretet. A szabadságban azonban
ott van a „nemet-mondás“ lehetõsége is.
Mondhatunk nemet az Istenre, de
mondhatunk nemet a ránk leselkedõ
bûnre is. A választás csakis rajtunk áll.
Luther ezt nagyon egyszerûen így
mondja: „Ha az ördög lovára ülsz fel, akkor az pokolba visz el téged, ha az Isten
lovát választod, akkor a mennyországba
lovagolhatsz.“
Istenem! Szabad akarattal ajándékoztál meg, s
gyakran nem tudok mit kezdeni a szabadságommal. Magam ellen fordítom azt, amit azért
adtál, hogy kiteljesedjek általa. Add, hogy a jó
mellett tudjak dönteni, s ne legyek közönséges, mint Ézsau, aki egy tál lencséért eladta jövõjét! Ámen

Mit ér a bölcsek bölcsessége, ha
megvetették az ÚR igéjét?!
Jer 8,9

Politikába, a kiszámíthatatlan jövõbe belekeseredetten sóhajt fel beszélgetõtársam: „Ebben az országban
mindenki csak az észt osztja!“ Késõbb
gondolkodtam csak el ezen a kijelentésen. Mit ér a gyönyörû piros alma,

ha belül rohadt? Mit ér a jólét, ha megfeledkezünk benne Arról, Akitõl kaptuk? Mit ér minden elért eredmény, ha
nincs senki, akivel megoszthatjuk azt?
Mit ér a bölcsesség, ha nem a közösséget építi, csak önmagáért való?
Tényként indulhatunk ki abból,
hogy az általános erkölcsöket lábbal
tiporják. Persze könnyebb azokat
szidni, akik vezetõ pozícióban vannak,
elvégre õk példaképei lennének a közösségnek. Földünk nyomorúsága,
hogy a hatalmasok visszaélnek a hatalmukkal, s közösség emelése helyett
egyéni érdekeiket emelik mindenek
fölé. Nincs ez másképpen kicsiny országunkban sem. Torzsalkodás, kisstílûség jellemzi vezetõinket, melynek
„eredményeit“ nap mint nap tapasztalhatjuk. Az a néhány kivétel, akik
megpróbálnak valamit tenni a közösségért hiteltelenekké vagy nevetségessé váltak. Ne csodálkozzunk ezen!
Ha a legkisebb közösségben, a családban lábbal tiporják az alapvetõ emberi értékeket, akkor miért várnak el
az ilyen környezetében felnõtt gyermekektõl, hogy másképpen cselekedjenek? Aki azt látta az apjától, hogy az
lopott és jól élt, akkor õ is gátlástalanul lopni fog. Ha azonban azt látták a
gyermekek szüleitõl, hogy a kevésen is
megelégedettek és boldogok voltak,
akkor nagyobb valószínûséggel igyekeznek megvalósítani a saját életükben is az Isten örök törvényeinek megfelelõt. Kár, hogy sok fiatal nem gondolkodik el azon, hogy családjukban
gyermekeik számára õk példaképek...
Hiába minden csillogás, szervezettség, bölcs gondolatok, ha azok nem az
Isten akaratát szolgálják - nem sokat
érnek. Az Istentõl elfordult ember hasonló ahhoz a színészhez, aki elhagyta szövegét, nem hallgat rendezõjére,
s a díszletek alapján improvizál. Beszél össze-vissza, artikulátlanul énekel a színpadon – de összességében az
egésznek semmi értelme. Mondanivaló, katarzis nélkül a „nagy mû“-nek
hitt elõadás, szánalmas próbálkozás,
haszontalan idõtöltés. Aki azonban
követi a Láthatatlan Rendezõ utasításait, az csodákat élhet át, mert szép játéka közben felfedezi az igazi értékeket, s néha-néha talán még az angyalok „tapsolását“ is meg-meghallja...
Uram, Istenem! Adj nekem alázatos szívet,
hogy bölcsességedet befogadhassam, s életembe beköltözhessen a Te békéd! Ámen
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HÍREINK
yülekezetünkben március 22-én LMK-ülést tartottunk,
melynek egyik elõadója Dr. Nagy Erzsébet volt. Elõadásának
címe: Lelkészek és orvosok együttmûködése. A házigazda-szerepet
magára vállaló gyülekezetünk asszonytestvéreinek jóvoltából sütemények és babgulyás is akadt bõséggel, amit ezúton is köszönünk.

G

yülekezetünkben
március 24-én a vasárnapi
istentisztelet
keretében megkereszteltük Németh Milán
kistestvérünket. Isten
áldása kísérje!
r. Hargitai Zoltán és Dr. Végvári Adrien 2007. április 14-én
Isten elõtt házasságot kötöttek. Életüket Isten gazdag áldása kísérje!

G
D

únius 14-én késõ délután – szokásos
jó hangulatban – megtartottuk a
Nikodémus-Akadémia félévzáró bibliaóráját. A visszatekintésre jó alkalmat
adó intenzív beszélgetés közben röviden
átnéztük a következõ félév koncepcióját
is. A szokásos kerti pikniket áhítat zárta, Zsolt 65a alapján: Igazságosan válaszolsz nekünk, szabadító Istenünk!
úlius 14-én szombaton
délelõtt családi istentisztelet keretében megkereszteltük Szabó Bence Ottó kistestvérünket és édesapját,
Szabó Péter Istvánt. Isten áldása kísérje õket minden útjukon.

J

J

któber 11-én, csütörtökön este 6
órakor „Mitõl katolikus a
katolikus?“ címmel Szalai Gábor
atya, a tatai Szent Imre (kapucinus)
templom plébánosa tartott elõadást a
Nikodémus Akadémián. A mintegy 40
perces, személyes hangulatú, pergõ
elõadás jóllehet dogmatikai kérdéseket is felvetett bõséggel, anekdotákkal „fûszerezetten“ igen jó betekintést adott a katolicizmus nagy rendszerébe. Az idõ rövidsége miatt csak néhány kérdés megválaszolására volt lehetõség, de reménység szerint a jövõben lesz még rá
alkalom, hogy Szalai Gábor testvérünk közöttünk szolgáljon.
któber 18-én, csütörtökön este 6 órakor a rendszeres teológus alaposságával vette sorra
Kuti József szomódi lelkipásztor
testvérünk azokat a társadalomtudományi és teológiai pontokat, melyek világossá tették számunkra,
hogy „Mitõl is református a
református?“ A kitûnõen felépített,
mintegy egyórás elõadás sok kérdést felvetett, s ahogyan az lenni
szokott, komoly diskurzust szült. Ha csak rövid idõre is, de jó
volt feleleveníteni a közös történelmi múltat, mely évszázadok
óta összeköti a magyarországi lutheránusokat és kálvinistákat.

O

O
ájus 19-én délután Bõsze Kitti,
Beigelbeck Dávid és Taizs
Márton eredményes konfirmáció
vizsgát tettek. Egyházi törvényeink
szerint ezek után úrvacsorához járulhatnak. Az ünnepi (konfirmációi) istentisztelet másnap (vasárnap)
délelõtt volt.
mmáron 5. alkalommal került megrendezésre az a családias – a résztvevõk felekezeti hovatartozása szerint abszolút
ökumenikus – emlékezõ istentisztelet,
melynek apropóját a 19-20. századforduló
tájékán az újhegyi gazdák által állított
Szent Orbán (szõlõsgazdák védõszentje)
szobor adott. A pünkösd ünnepe elõtti
szombat délelõttön mintegy 50-60 ember
– többnyire tõsgyökeres újhegyiek – gyülekezett össze, hogy az Útmutatónk aznapi igéje (Az ember azt nézi, ami a szeme
elõtt van, de az ÚR azt nézi, ami szívben van. 1 Sámuel 16,7c)
alapján megtartott áhítat után, apoliturgikus (liturgia utáni)
együttlétben (Orbán-szobor „tradicionális“ meglocsálása borral,
ill. az ezt követõ hegybíró által vezetett borversennyel) is erõsítették az ide kötõ érzelmi szálakat, hogy önazonosság-tudatban,
s Istenben megújulva építsék az újhegyiek mindennapi, egymást
segítõ közösségét.

M

I

ecember 2-án, ádvent elsõ vasárnapján,
megkereszteltük
Köpe Dóra Krisztina és Köpe András Kistestvéreinket. Isten gazdag
áldása kísérje õket életútjukon!

D

Temetések 2007-ben

A feltámadás reménységében eltemettük:
Vajgel Varsányi László (65), Váradi Gyula
(72), Zsiray Károlyné sz. Farkas Ilona (92),
Orosz László Imre (54), Szabó Ferenc (73)
testvéreinket.
„Boldogok, akik az Úrban húnytak el.“
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Ádventi
egyházzenei áhítat.
A „vendégszereplõ“
Redling Laura - ének.
A kapcsolódó ádventi agapé
tombolájának nyertese:
Varga István.

Találkozás hûséges
lutheránusokkal a Kossuth-téren –
Juliska néni, s fia Iványi Tibor.

Franko Mátyás evangélikus lelkész,
Dr. Márkus Mihály református püspök
és a „házigazda“ Kótay László
esperes-plébános.

Ádventi gyertyagyújtás a Kossuth-téren –
az ökumenikus énekkar szolgálatával
– a mise után.

