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lást sajnos a világ számos táján sokszor
azonosítják – nem alaptalanul –a ‘nyugati
demokráciával’, a kizsákmányolással, az
igazságtalan háborúkkal és ezért inkább
nem kérnek a keresztény ‘kultúrából’.

Karl Rahnernek mégis igaza volt
Sokat vetettetek, de keveset hordtatok be; esztek, de nem fogtok
jóllakni; isztok, de nem fogtok megrészegedni; ruházkodtok, de
nem fogtok megmelegedni. Aki pénzért dolgozik, mintha lyukas
erszénybe rakná a pénzét.
Hag 1,6 (Útmutatónk szeptember-havi igéje)

G

yakran éri vád a keresztény egyházakat, hogy nem reagálnak
minden közösségi médiában felkapott mozgalomra, s ha mégis a józanság
és a tág közösséget védő hitelvek jegyében
megszólalnak, akkor rögtön megvádolják
őket: „Már megint politizálnak, húzódjanak gyorsan vissza templomfalaik közé!“

Az egyház tekintélyét nem a „csak-nekünk-van-igazunk“ birtoklása alapozza
meg, hanem az a tanítás, amit Jézus
URunk elénk adott, s az az új, új-szövetségi
etika, amit meghirdetett, s mely a kétezeréves keresztény civilizációt kimunkálta.

Akkor mi az igazság?

Konfirmandus korunkban megtanultuk, hogy az Ige, az Isten szava, az teremtő
hatalom, ezért azt nem csak folyamatosan
tanulnunk és értenünk kellene, de életünk
vezérlő erejévé kell(ene) hogy váljék. Ez azt
jelenti, hogy a Biblia minden egyes szava
ugyanolyan tekintéllyel bír? Sajnos nem.
Jézus URunk maga mondja: „Hallottátok,
hogy megmondatott (értsd az ószövetségi
törvényben)... én pedig azt mondom nektek“ (Mt 5,43-44)
Mi hívő emberek azért tanulmányozzuk az Igét és azért hiszünk a megtestesült
Igének, Krisztusnak, mert meg vagyunk
róla győződve, hogy a lakott Föld számára az egyetlen kiút a szociális és ökológiai csődtömegből a krisztusi tanítás
megvalósítása a gyakorlati életben!

Szóljunk vagy ne szóljunk egy-egy tágabb közösséget vagy a többségi társadalmat is érintő jelenséggel kapcsolatban?
Igen, szólnunk kell. Persze nem mindegy,
hogyan és mikor. Ha fontos és építő, ha
védő és szeretetből fakad, akkor szólni kell,
hiszen az isteni szó, az Ige is erre inspirál,
de a vélemény az ne legyen provokáló,
mert akkor pontosan az ellenkező hatást
váltja ki. Éppen ezért az is fontos, hogy
publikusan ki nyilatkozik az adott kérdésben. Többek közt erre a világi feladatra is
választottuk meg a püspökeinket, akik hivataluk jogán az evangéliumi tiszta tanításra is ügyelnek az Egyházban.

Akkor nincs itt nekünk
semmi dolgunk...

Ez a legegyszerűbb módja annak, hogy
ne vállaljuk fel a szólás terhét – hiszen erre
vannak egyházpolitikusaink – különben is, kerüljük a konfliktust – „Ne szólj szám, nem
fáj fejem!“ ...
Azért itt mégis többről van szó, jelesül:
a bizonyságtevésről! Mert ugye, „aki szégyelli az evangéliumot, azt az ÚR is szégyellni fogja ama utolsó napon“. Sokan
gondolják, – mert ez két évezreden át így volt
– hogy a bizonyságtevés az nem más,
mint Jézus Krisztus feltámadását – megdönthetetlen bizonyítékok alapján – megtámadhatatlan igazságként hirdetni szerte
a világon. Nos, ha lennének objektív bizonyítékok erre, akkor ezt a keresztények
már rég prezentálták volna, de akkor a hit
már feleslegessé is válna, hiszen a tény az
tény. A bizonyságtevés nem azt jelenti,
hogy „de csakis nekünk van igazunk“.

Mi dolgunk tehát az Igével
– a világban?

De ez az elmúlt kétezer évben
sem sikerült!

Sajnos nem, de ennek nem Krisztus
URunk az oka, hanem azok az ideológiák,
amik rátapadtak a kereszténységre és elferdítették a jézusi tanítást, megnehezítve
ezzel az emberek életét. A Mester azonban
soha nem ideológiát, hanem metódust
(meta-hodosz = hozzá/oda-vezető út) mutatott,
amit tanítványai elé is élt.
Alapvető probléma, hogy mindaddig,
amíg a keresztények önmaguk világában
nem tudják kiteljesíteni a jézusi etikát, eladdig a tágabb világ számára nem lesznek só és világosság! Ez azt is jelenti,
hogy nincs jogalapja a keresztényeknek a
misszióra – mások életvezetésébe ‘beleszólni’ –
addig, amíg farizeusi módon „bort isznak
és vizet prédikálnak“ azaz mást mondanak, mint amit tesznek! A keresztény val-

Amikor (vezető katolikus teológusként) azt
nyilatkozta évtizedekkel korábban, hogy
„a harmadik évezredet csakis a kereszténység mentheti meg – ellenkező esetben
nem lesz jövője az emberiségnek“. Ezt az
újságírói kérdésre adott válaszát/megállapítását nem felekezeti sovinizmus táplálta,
hanem az az egyszerű jézusi parancs, hogy
„Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek
veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt
tanítják a próféták.” (Mt 7,12)
Mit jelent ez a gyakorlatban? Nem
elég ‘statikusan’ jónak lenni, nem bántani
senkit, elviselni mindenkit korunk víruslózungja, a „tolerancia“ jegyében, hanem
aktívvá kell válni a jó megcselekvésében!
Ez a létforma egészen más, mert: jézusi.
Sokan gondolják, hogy a jó ellentéte a
rossz, pedig nem – mondani is szoktuk néha:
„Minden rosszban van valami jó is“ – a jó, a „jósaság“ ellentéte a gonoszság!
A gonoszság nem egy állandósult állapot a rosszban, hanem folyamatos aktivitás, támadás, minden ellen, ami jó, ami
építő, ami szép, ami közösséget emelő,
egyszóval, ami Istentől rendelt életet védő
normalitás! Éppen ezért a „hit nemes
harca“ nem a Gonosz elleni küzdelem,
hanem a jóra való folyamatos törekvés!

Korlátokat tagadó időket élünk

Egybemossa ez a korszakunk a jót a
rosszal, ahogyan már Ézsaiás próféta (és
teológiai műhelye) megfogalmazta: „Jaj
azoknak, akik azt mondják, hogy a
rossz jó, és a jó rossz, és akik azt állítják, hogy a sötétség világosság, és a
világosság sötétség; azt állítják, hogy a
keserű édes, és az édes keserű! Jaj azoknak, akik bölcseknek képzelik magukat, és
magukat tartják okosnak. Jaj azoknak,
akik hősök a borivásban és vitézek az
italok keverésében, akik megvesztegetésért igaznak mondják a bűnöst, de
az igazak igazát elvitatják.“ (Ézs 5,20-23)

Isten igéje igazság

Isteni igazság, nem emberi jogszabályba-zsugorított, kikerülhető, hanem
egyetemes, mindenkinek szóló, megkerülhetetlen, mert Isten törvénye és annak következménye mindenkire érvényes,
bűnösre és igazra egyaránt, ahogyan az
ÚRIsten Napja mindenkire egyformán
süt, „jókra és gonoszokra“. Mert Ő akarja,
hogy az igaz (a „megigazított“) a jóban növekedjék, a gonosz pedig megtérjen bűnös
útjáról Őhozzá... (fm)

Rövid-hírek

Kedves Testvéreim!

A

mikor ezeket a sorokat írom augusztus utolsó napjaiban vagyunk. Sokunk számára ez megint egy új szakaszba
való lépés, hiszen kezdődik az iskola, diáknak és tanárnak újfent kihívásokkal teli
új tanév. Csak reméljük, hogy a rendes
(értsd:jelenléti) oktatást nem korlátozza
semmilyen új rendelkezés, de ha mégis,
azt is Isten kezéből vesszük.
Először is köszönöm Mindazoknak,
akik a nyári „szünetes” időszakban is háttérmunkájukkal segítették a zökkenőmentes gyülekezeti életet.
Furcsa jó egy év van mögöttünk,
melyben igen sok tapasztalatot gyűjtöttünk az egyházi élettel kapcsolatban.
Elöljáróink, a lelkészi kar, de mondhatom, hogy a gyülekezetek presbitériumai
is sokat gondolkodnak az Egyház jövőjén, amihez természetszerűleg hozzátartozik az útkereséssel együttjáró időnkénti
elbizonytalanodás is. Amiben hiszünk,
hogy Isten most is – ahogyan eleddig is tette
– megtart és hordoz minket, családként,
gyülekezetként egyaránt.
Testvéreket hivogatom alkalmainkra

J

tesítés szolgálatának liturgiai és igehirdetési részét Valásek Jázmin bakonycsernyei
teológus testvérünk, míg a kántori szolgálatot Mészáros Zsuzsanna testvérünk végezte. Minkettőjük szolgálatát ezúton is
hálásan köszönjük!

Fotó: szelesaniko

únius 25-én gyülekezetünkben Redling
Dániel és Móricz Orsolya Isten színe előtt
egymásnak örök hűséget fogadtak. A JóIsten kegyelmébe ajánljuk Testvéreinket, s
kérjük a házasságot szerző Teremtő Isten áldását közös életútjukra!

J

Fotó: szelesaniko

úlius 5-7. között gyülekezetünkben 25
gyermek részvételével megtartottuk nyári
hittan-táborunkat. (Cikk a 4-5. oldalakon!)

(mellékletben a Nika őszi „program”-ajánló
brossúrája!) ami honlapunkon is elérhető.

J

Kísérjék figyelemmel gyülekezeti alkalmainkat, s ha valamiért nem sikerül
személyesen találkoznunk, vasárnapi
prédikációim a netről meghallgathatóak.

Fotó: frankom

Erős vár a mi
Istenünk!

J
Fotó: dobosjana

Lelkipásztori
szeretettel gondolva
Mindenkire,
s a találkozás
reményében,

úlius 29-én az Almási-úti temetőben elkísértük Félix Károlyné sz. Kiss Rozália
testvérünket, akit 77 éves korában szólított
magához az Élet és a Halál URa. Emléke legyen áldott családjában és a gyászoló családnak adjon az Isten békességet!
elentem, hogy gyülekezetünkből régóta
elszármazott Jakus Sándor testvérünk
egyházközségünket 500 ezer forinttal támogatta. „Isten áldása kísérje az Adakozót és a
megadományozott gyülekezetet!”
ugusztus 1-én gyülekezetünkben Palkó
Réka testvérünk (Labossa Bence felesége)
megfelelő felkészülés után konfirmációi fogadalmat tett, s áttért az Ágostai Hitvallású
evangélikus hitre. Isten áldása kísérje hitvalló
életét, s váljék áldássá családjában!

J

J

A

Fotó: frankom
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úlius 25-én pécsi ökumenikus esketési
szolgálatunk (kántorunk, mint lektor is részt vett
a liturgiában) miatt gyülekezetünkben a helyet-

Fotó: frankom

Fotó: frankom

elentem, hogy június 17-én a Tatai Református Gimnáziumban Labossa Döme
Bálint evangélikus hit- és erkölcstan tantárgyból jó eredménnyel érettségi vizsgát
tett. Isten segítse őt továbbtanulásában és
áldja családját gazdagon!

úlius 24-én a Pécsi Székesegyházban
ökumenikus esküvő keretében Frey Máté
(ev.) és Soós Kata róm. kat.) testvéreink Isten
előtt házasságot kötöttek. Katolikus részről
a szolgálattevő Dr. Cziglányi Zsolt kozármislényi plébános volt. Isten áldása kísérje
közös életútjukon! (Cikkem a 10-11. oldalakon!)

A

ugusztus 3-án délelőtt Tatán a Gottwald Hotel adott otthont a „Magyarok
Kenyere”– búzagyűjtő ünnepségnek, ame-

Fotó: frankom

lyet idén már hetedik alkalommal rendeztek meg. A „Magyarok Kenyere – 15 millió
búzaszem” program a magyar gazdatársadalom önzetlen, segítő szándékú összefogása. Az ünnepi beszédek és a termény
átadás-átvétele után Deák László református lelkipásztor mondott áldást, majd Frankó
Mátyás evangélikus lelkész és Havassy Bálint László atya szentelték meg a terményt
és az új kenyeret. A „Magyarok Kenyere“ egy
Magyar Örökség-díjas program. A Kárpát-medencei magyar gazdatársadalom segítő szándékú
összefogása, amelynek keretében Magyarországról és a környező országok magyar lakta településeiről a gazdák búzát ajánlanak fel.

A

ugusztus 15-én gyülekezetünkben
konfirmációi ünnepi istentiszteletet tartottunk.

Fotó: kemma

Vizsgára várva...

A

ugusztus 8-án családi istententisztelet
keretében megkereszteltük Libertiny
Gergely és Frankó Betta másodszülött gyermekét Libertiny Gyöngyvér Leonórát. A gyermek keresztszülői esküjét – miszerint a

A

keresztszülő vállalja, hogy az evangélikus egyház segítségével gondoskodik a megkeresztelt gyermek hívő kereszténnyé növekedéséről – Frankó Mátyás

den konfirmandus példásan megfelelt, így
egyházi törvényeink értelmében Fekete Réka
Eszter, Nagy Mirjam, Nagy Mirtill és Óvári
Mátyás a másnapi konfirmációi istentiszteleten úrvacsorához bocsáthatóak.
ugusztus 14-én gyülekezetünkben Harsányi Dániel (róm.kat.) és Varga Adél (ev.)
testvéreink házasságot kötöttek. A szolgálatot Magyar Melinda uraiújfalui lelkész 1Jn
4,7-8 alapján végezte. Isten áldja az ifjú párt!

Krisztián vállalta magára. Az áhitat alapjául
– mint nagyapa – a Rm 14,8 versének végét választottam: „Az Úréi vagyunk.“

Fotó: kovacsmatyas

Fotó: kovacsmatyas

Fotó: libertinigergely

A

Fotó: domokosattilla

ugusztus 20-án Havassy Bálint katolikus plébános és Deák László református
lelkipásztor testvéreimmel együtt ökumenikus kenyéráldást adtunk.

A

ugusztus 14-én konfirmációi vizsga előtt
Fekete Réka testvérünk megkeresztelkedett. A keresztelési szolgálatot valamint a
konfirmációi vizsga-istentisztelet liturgiáját
Schermann Gábor tatabányai lelkész végezte. A vetített-képes számonkérésnek min-

Balról jobbra: Nagy

Mirtill, Nagy Mirjam,
Fekete Réka Eszter és Óvári Mátyás
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Fotó: szelesaniko

Fotó: frankom
Fotó: szelesaniko

lekötni, s a négy fal között tartani a „táborozókat“, utána a szabadtéri játékoké és a
kézműves foglalkozásoké volt a főszerep.
Ahogyan korábban is, naponként változott a létszám, de ez nem hátráltatta, inkább frissítette a foglalkozásokat.
A déli étkeztetést most is a legegyszerűbb módon oldottuk meg: „hozattuk“,
csak a mosogatás szolgálata maradt nekünk. Köszönjük mindazoknak, akik süteménnyel, gyümölcsökkel és egyéb
rágcsálnivalókkal vagy anyagilag támogatták ezt a nyári alkalmat!
Mindannyian, akik valamilyen részt
vállaltunk ebben a három napban, abban
a reményben tettük, hogy a gyermekek és
szüleik újabb ‘templomos’ élményekkel is
gazdagodtak, s ezek az elkövetkezőkben
erősíteni fogják kapcsolatukat gyülekezetünkhöz és növelni fogják kötődésüket
evangélikus egyházunkhoz! Úgy legyen,
Isten segítsen és áldjon Mindannyiunkat!

Fotó: frankom

M

egtartottuk! – sóhajtottam fel a
záróáhitat megtartása után. A
sóhajtásom szólt egyrészt az akaratlanul is bennem maradt az elmúlt egy
év némi covid-félelme miatt – Mi lesz ha
éppen mi leszünk egy „vírus-hotspot“? –
másrészt rossz idő esetén három napon át
a négy fal között tudunk-e tartalmasan lefoglalni 25 gyermeket(?), akik idén – ez látható a képeken is – azon korosztályból
kerültek ki, akik sokkal nagyobb odafigyelést igényelnek. Hála Istennek voltak felnőtt segítőink – köszönet nekik itt is –, akik
eloszlatták ezirányú kételyeimet!
Az első nap még csak nagyon meleg
volt, a második már forró és a gyerekek
nagy örömmel locsolták egymást, a harmadik napon már én is beálltam közéjük egykét körre... igazi kánikula volt!
Minden nap áhitattal kezdtünk és délelőttönként kétszer 20 percig tudtam a
sok-sok vetítettképes bibliai történetekkel

Fotó: domokosattilla

“Augusztus 20.” margójára

Fotó: frankom

z egy professzionálisan összeállított,
igen szép, kerek ünnepség volt –
mondta Kurucz Krisztina – aki az elmúlt
évtizedekben számos iskolai ünnepség lebonyolítója volt, lévén pedagógus, s most
a Bobai Evangélikus Általános Iskola
igazgatónője, „magas-hivatali” megszólítással ‘intézményvezetője’. Rokoni szálak
kötik ide Tatára, keresztapja (elődöm és
apósom Dr. Nagy István) konfirmálta az akkori, torony-nélküli imaházunkban.
Osztom én is Krisztina véleményét, de
most mégis a kenyér-áldás okán akarom
leírni gondolataimat. Gyerekkoromban (ez
Csabacsűdön volt) gyakran láttam a édesanyámtól, keresztanyámtól, hogy a háromkilós Bérces(ő volt a falunkban az egyetlen
pék)-féle cipó aljára megszegés előtt a kenyérvágó nagykéssel keresztet vetettek. A
helyi iskolában azt tanították, hogy ez babona, s mint jólnevelt „jótanuló-úttörő” ezt
sokáig el is hittem.
Ma már tudom(!), hogy nem az, hanem
Krisztusba vetett hitünk szent jele, mely
Istenhez emel, s ünnepi pillanatokat és áldást hoz a hétköznapjainkba. A kenyér
megszegésének ilyen vallásos gyakorlatával kapcsolatban azonban elgondolkodtam: Miért nem vízért vagy tiszta levegőért
imádkozunk a Miatyánkban?
A válasz spontán vetődött fel lelkemben: a víz felülről jön, az Isten adománya, nem mi szabjuk meg mikor essen az
eső vagy ne essen... S ha a JóIsten nem
küldené a Napocskán (ahogy a tótok felénk
emlegetik) keresztül a fényt, akkor levegőnk se lenne... A tápláló mindennapiért
azonban keményen dolgozni kell sok-sok
embernek egy teljes éven át! Az, hogy
asztalunkra kerülhessen a kenyerünk,
nagy-közösségi összefogás nélkül nem
lehetséges. Szükségünk van egymásra, ez
fennmaradásunk záloga. Isten ezért teremtett/rendelt minket „közösségbe a
közösségért”, s hív el ma is a világban.
A kenyérre vetett kereszt, melyben
összefonódik az Ég és föld, Isten és
ember, emlékeztessen minket mindig hálára, hogy élünk és vagyunk... (fm)

Fotó: szelesaniko
Fotó: domokosattilla
Fotó: szelesaniko

Fotó: frankom

Fotó: frankom

Fotó: frankom
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„Minden kezdet nehéz.”
tartja a régi szólás,
különösen akkor, ha a
megszokott formák,
a jól ismert lehetőségek
egyik napról a másikra
megváltoznak. Ezt tette a
vírushelyzet az életünk
szinte minden területén.

Sinkó Gábor Vilmos
és Sinkó-Szabó Lilla

6

iskolában történelemtanárként tanítottam
Zebegényben, ahol laktam. Maradandó
szép élmenyeim vannak azonban korábbról, amikor még általános iskolás voltam.
Szüleim Nógrád-megyébe költöztek, ott
kaptak munkát. Patakon laktunk és onnan
jártunk be Balassagyarmatra, ahol Kalácska Béla volt a lelkész, aki esperes is volt
akkoriban. Szerettem ott lenni, mert gyermekistentiszteleteket is tartott.
Kicsi a világ… az én konfirmáló
lelkészem Csabacsűdön Zátonyi Pál
volt, akinek Marika lánya Kalácska
Béla felesége lett. Édesanyám
felemlítette, hogy lánykorában
sokszor vigyázott istentisztelet alatt a
kicsi Marikára, amíg édesanyja
kántorizált...
De folytassuk Zebegénynél!
Zebegény, legtávolabbi szórványként
a Váci Evangélikus Gyülekezethez tartozott, így oda járt a családunk – édesanyám
evangélikus, édesapám római katolikus volt –
mindketten komolyan vették és gyakorolták a hitüket, nem is volt ebből probléma
soha. Amikor Patakról visszaköltöztünk
Zebegénybe, akkor konfirmáció előtt álltam. Ki is alakult a konfirmandusokból
egy kisebb baráti kör, amiből – mivel elkerültem az aszódi gimnáziumba –kiszakadtam.
Amikor elkerültem a Károlira, akkor újra
bekapcsolódtam az ifibe, de ez már egy
másik közösség volt. Ahogyan előbb említettem, az egyetem után tanítottam két
évig, s 2009-ben jelentkeztem a teológiára. Igazából hittantanárként képzeltem
el a jövőmet, ez érdekelt, a pedagógiai ala-

pom a Károliról pedig már megvolt, de
Detre János lelkészem arra bíztatott,
hogy a lelkész szakon induljak el, és ha
közben mégis úgy érzem, akkor jelentkezzem majd át a hittantanári szakra. Elkezdtem a teológiát, de nem kellett váltanom,
megtaláltam a helyem. A lelkész-szakot
azonban már lassabban végeztem.
Dolgoztál mellette?
Az első években nem, de később igen,
emiatt is haladtam lassabban, nem tudtam minden órára bejárni. Közben 2013ban megpályáztam egy LVSZ (Lutheránus
Világ Szövetség) tanulmányi ösztöndíjat és
a 2014-15-ös tanévben a németországi
Neuendettelsauban voltam. Odakinn rengeteg tapasztalatot szereztem a hittan ta-

Fotó: frankom

Gábor! Biztosan sokan kérdezték
már, miért lettél lelkész, én most
inkább azt kérdezem hogyan?
Ezt sokkal nehezebb megválaszolni, hiszen ez egy folyamat, hosszú idő telik el,
amíg magadnak is kimondod, igen akkor
pap leszek, belevágok, elkezdem. Nálam
sem sikerült elsőre megformálódnia ennek
a határozott igennek. Bár édesanyám egyszer-kétszer csöndesen megemlítette: „Kisfiam, neked papnak kellene lenni, mert te
olyan vagy. Ezt aztán nem fogalmazta meg
pontosan, csak sejtem, hogy arra gondolhatott, introvertáltságom miatt közelebb
vagyok az éghez, mint a földi valósághoz.
Pontosan ellenkezője az öcsémnek, ő mindenben más, „olyan” pörgősen életrevaló.
Én nagyon jól „elvoltam” a köreimmel, a
könyveimmel, s mivel családunk rendszeres templombajáró volt, egyszer-kétszer
még gimnazista koromban bennem is
megfordult felszínesen a lelkészi pálya lehetősége, sőt, azt kell mondjam, hogy még
érdekelt is a teológia, s annak lételméleti
felvetései, de csak akkor vállaltam volna,
ha nem kell szószékre menni, hanem lehetséges az oltár mögül is prédikálni… (nevet)
Az ÚRIsten végül is meggyőzött, mert
most nem ülnénk itt a bokodi
parókián…
Igen, de az én Isten-vezérelte „egyenes
utam” a teológiára görbeúton vezetett. Az
Aszódi Evangélikus Gimnáziumban érettségiztem, és utána a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi
Karára jelentkeztem, ahol elvégeztem a
történelem szakot. Két évig egy általános

Fotó: frankom

lelkésztestvéreimet
kérdeztem szolgálatukról
és az elindulás bokodi,
száki

Fotó: frankom

A szák-szendi tábor résztvevői –
„csapatépítő” tréningben...

...és istentiszteleten.
Fotó: frankom

nításának módszertanáról. Amikor hazajöttem, akkor Székesfehérváron és Vácott
voltam egy-egy évet, s csak utána következett a teológiai hatodév. A Nógrád-megyei Vanyarcon voltam Szabó András
esperes úr mellett. Az ott eltöltött egy év
minden egyes pillanatát nagyon élveztem, mert egyrészt több hatodéves került
ki az ő keze alól, s igen tapasztalt volt,
rengeteget tanulhattam tőle. Ugyanakkor
sok mindent csinálhattam, megélhettem
az önállóságot, s a szabadság felelősségét
is. 2017-ben volt az ordinációm, s ezután
Nyíregyházára kerültünk, mert ezen a
nyáron volt az esküvőnk is. Lilla is szolgált ott, de még nem felszentelt lelkészként. A 2018-2019. esztendőben az én
második szolgálati helyem Galgagután
volt, Lilla pedig Vanyarcon Szabó Andrásnál abszolválta a hatodévét.
És innen kerültetek a Berlini Magyar
Gyülekezetbe… Miért éppen oda?
(Lilla folytatja) Hallottunk erről az ösztöndíjról, átbeszéltük, jól megfontoltuk,
szerettünk volna még tapasztalatot gyűjteni. Ugyanakkor a hatodévem után
nekem nem volt állásom és ésszerű döntés
volt, hogy ezt azelőtt tegyük meg, még mielőtt egy szolgálati helyen „lehorgonyoznánk”. Ez mindkettőnk kívánsága volt.
Sokat költöztünk, szerettünk volna már
egy helyen megállapodni.
Lilla, nálad hogyan vetődött fel a
lelkészkedés gondolata?
A Sopronhoz közel fekvő Harkáról
származom, innen jelentkeztem a soproni
Berzsenyi Dániel nyolcosztályos Evangélikus Líceumba, ahol 2011-ben érettségiztem. Itta a rendszeres áhitatok, a
hittanórákon felvetődő kérdések, válaszkeresések és az elgondolkodtató válaszok
mind effelé terelték érdeklődésemet...
2019-ben végeztem az Evangélikus Hittudományi Egyetemen, teológus- lelkész
szakon. Tanulmányaim mellett különböző
gyülekezetekben – például Budafokon is –
vállaltam ifjúsági, illetve gyülekezeti munkát. Meggyőződésem, hogy a lelkiség az

Varga Béla száki gondnok a
horgászat és halászat rejtelmeibe
vezeti be a gyerekeket.

emberi élet mozgatórugója. Egyetemi
éveim alatt nem csak elméletileg, de személyes tapasztalatokon keresztül, különböző embereket megismerve is leginkább
ez a terület foglalkoztatott. Ezekben a szolgálatokban még inkább megismerhettem
Magyarország különféle tájegységeinek
vallási hagyományait és értékeit.
Mi az, ami a teológia-tudomány nagy
hálójában különösen is érdekel?
Lelkészként különösen foglalkoztat a
misszió és a gyülekezet-szervezés, építés.
Lényegesnek tartom az ismeretek folytonos megújítását és a mások iránti nyitottságot.
Németországi
ösztöndíjam
2019-20-ban a Kőrösi Csoma Sándor
Program keretében erre adott lehetőséget. Egy évig a magyar szórvány közösséget kellett összefognom Lipcsében és
Drezdában, eközben Gáborral közösen a
berlini magyar közösséget – ami ökumenikus volt – pásztoroltuk.

Míg Gábor Bokod lelkipásztora, te
Szák és Szend lelkésze vagy. Hogyan
sikerült a „start” ebben a covidterhelt elmúlt évben?
Nem volt egyszerű, mindenkit nem
várt, új kihívások elé állított, online-istentiszteletek és bibliaórák… hát nem erre
készültünk a teológián! Igyekeztem kipróbálni a lehetőségeken keresztül, amit csak
lehetett, több dolog sikerült is: megtartottuk az ‘egynapos’ ökumenikus imahetet,
amit eredményként könyvelhettünk el a
mindenféle járványügyi intézkedések közepette, de az igazi „siker”, hogy segítőimnél, felügyelőnél, presbitereknél, de még
a hivatali kapcsolatokban (pl. polgármesternél) is támogatásra leltem. Ezt a kört
szeretném továbbra is erősíteni, bővíteni,
hogy mindenki számára áldást hozzon.
Gábor, végezetül hadd kérdezzelek
téged is, te mit tartasz a lelkészi
munkád központjának?
Azt, ami eddig is volt, de a Covid-19
ennek kibontásában erősen korlátozott
engem is. Mindenek előtt hiszek az
őszinte szó, a prédikáció megszólító, elhívó, gyülekezetépítő erejében. Úgy gondolom, a prédikációban elhangzó igéből
fakadó tiszta tanítás a gyülekezeti élet alfája és ómegája. Ebből az ismeretből
fakad az odaszánás, a gyülekezet tagjainak együttműködése, együtt-dicsőítése,
Istennek és a hitünk megerősödése, ami
segít abban hogy hűségesen megálljunk
az elhívásunkban.
Ebben is visszaköszön konfirmációi
igém „Légy hű mindhalálig, és neked
adom az élet koronáját” (Jel 2,10b). Számomra ez egy fontos megerősítés, többször is meghatározta az életemet, s
remélem így lesz Isten kegyelméből a jövőben is.
Ámen. Köszönöm mindkettőtöknek!
Új szolgálati helyeiteken Isten gazdag
áldását kívánom a Lutherrózsa
olvasóinak nevében is, és ugyanezt
életetek minden területén!
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Reménység szerint egyre inkább közeledünk a vírus-helyzet végéhez,
s fel kell készülnünk egy új helyzetre, mert megváltozott a világ. Beigazolódott, hogy csak az „önmagunk körül forgás“-ba beleszédülhet
az embervilág, s amit áldásnak hittünk: technika-biztosította jólét, az
önmagában nem elég a minőségi élethez, ráadásul rendkívül sérülékeny is. Ezt tapasztaljuk az időjárásban egyre gyakrabban megmutatkozó szélsőségekben: pusztító viharokban vagy extrém
forróságban, csapadékhiányban. Rá kell döbbennünk, nemcsak Földünk lehetőségei végesek, de az emberi teljesítménynek is van határa. Egyházunk hozzáértő emberei keresik az új kereteket és
lehetőségeket, s olykor a kitörési pontokat is, hogy a 21. században
is – legalábbis emberileg nézve – az Egyház megmaradhasson Egyháznak.
Ennek sürgető jegyében készült ez az írásom.

F

ogalomtisztázással kell kezdenem
az OLMK (Országos Lelkészi Munkaközösség) által megadott címmel:
„Gyülekezeti reanimáció, egyházi resetGyülekezet a járvány után“ kapcsolatban. A címadó nyilvánvalóan a
‘blikkfangos’ „egyházi reset“ kifejezéssel
a pandémia-okozta helyzetre gondolt, vagyis a gyülekezeti/közösségi élet kényszerű ideiglenes beszüntetése utáni
különleges helyzet kihívásaira. A körülmények valóban megváltoztak, s egyre
kontrasztosabban látjuk, hogy egyházi
életünket sem folytathatjuk tovább úgy,
mintha mi sem történt volna.
Ugyanakkor újraindításról csak
akkor beszélhetünk, ha valami egyszer tényleg leállt, megállt. Jelen
helyzetünkben sem erről van szó, hiszen
az Egyház egy-egy belső vagy külső ok előidézte krízise után soha nem a nullpontról
indult újra. Az mintegy 2000 évvel ezelőtt
volt, s az indító lökést, a misszióhoz szükséges „kezdési energiát“ is Isten adta,
Krisztus URunk feltámasztása által!
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Megállítani valamit akkor kell,
ha az végérvényesen
elromlott...

...ha már nem működik, s meg kell javítani, mert nem tölti be funkcióját, nem
működőképes. Az egyház jelen – mert még

Sőt, a rostát néha a Sátán kezébe is
adja, hadd rostáljon ő is egy kicsit... Túl
sok az élménykereső „érdek-keresztény“
manapság, s bizony bőséggel akadnak
„megélhetési papok, lelkészek, prédikátorok“ is ebben a mostani globalizált világban! No, de nincs új a nap alatt, a régi
képlet újra igazolja magát:

A nyomorúság mindig
szaporítja a hitvallók számát
az egyházban – a jólét pedig
ritkítja őket

Akárhová megyünk a világban, láthatjuk, tapasztalhatjuk, hogy Isten – persze
változó intenzitással –, de tisztítja és rostálja
az embervilágot, benne bizony bennünket
is... megpróbálja az embert mindenhol,
mint ahogyan a gabonát is megrostálják.
Olykor az ördög tartja a kezében a rostát,
és jól megrázza abban a reményben, hogy
így talán végleg elbizonytalaníthatja a
hívő embert... Ebbéli tevékenységében
hatásos eszközei a hitetlenek, akik zsigerből munkálkodnak azon, hogy szívünkbe
és elménkbe ültessék a maguk állandó
nyugtalanságát és félelmét.
Így történik meg anyagi/szellemi egzisztenciánk nagy lendületű ide-oda-rázódása, s ami a legrosszabb, hogy maga a
hiteltelenné vált egyház is hozzáadja tehetetlenségi „erejét“ ehhez a rostáláshoz!
Ebben a történelmi folyamatban –
mert ilyen még sosem volt a világban, hogy tudjuk, de nem teszünk ellene: klíma, szociális igazságtalanság,
profit-őrület,
nemkülönben
visszaélések az egyházban etc. – Krisztus Ek-

lézsiájának újra kell értelmeznie önmagát
a 21. században, hogy a régi tartalom az új
kommunikációs térben is érthetővé váljék. A pandémiás bezártságban kijegecetesedett, hogy:

„Az egyház nem csak
istentiszteletből áll, de
erről van szó, hiszen iskoláink, szeretet- istentisztelet nélkül nem
otthonaink nem zártak be, az élet – ugyan egyház az egyház!“
csak a negyedik hullámnál tartunk, nagy valószínűséggel még nincs vége(!) – esetében nem

megváltozott feltételekkel –, de ment, s megy

tovább. Sőt, az állami szektorban dolgozó
pedagógusokhoz hasonlóan az egyházi iskoláinkban dolgozó tanárok is minden
kreativitásukat és digitális tudásukat ‘beletették’, hogy a hiányzó technikai feltételek (modern computer, normálisan működő
internet, kiváló kommunikációs programok, amik
nem terhelik le a szervereket, hogy csak néhányat
említsek) ellenére az oktatói munka folyamatossága megmaradjon. (És az online-oktatással a szülőkre háruló terhekről most ne – ez
külön téma – is beszéljünk!) Itt most – véleményem szerint – alapjaiban egészen másról

van szó: A „körülmények Istene“ rostál.

A „jelenlétes“ istentiszteletek hiánya,
részleges elmaradása vagy virtuális térbe
vándorlása mindenkit elgondolkodtatott,
lelkészt és híveket egyaránt. Mire való az
istentisztelet, mit ad a vasárnapi egy óra
vagy mit vesz el, ha nincs?
A hívek jelentős részének most lett
csak igazán világos, hogy a hitélet az nem
csak egyéni meditációból, imádságból, elvonatkoztatásból áll, hanem hangsúlyosan közösségi aktus is. Az egyház opus
propriuma (elsődleges munkája/feladata)
hogy dicsőítse Istent, azaz adjon hálát a
Létezésért, a Teremtettségért, az Életért.
A hála a szívből indul ki, s árad tovább

szeretteinkre, a másik emberre, a gyülekezeti közösségre.
Ez a pandémiás időszak azt tudatosította bennünk, hogy a közösségben mindenki fontos, már puszta jelenlétünkkel is
bátorítást, erősítést adhatunk. Mindezeken túl pedig az is kiviláglott, hogy nem
csak jogaink vannak, de kötelességeink is.
Nem jogszabályi ismeretgyarapodás ez,
hanem annak felismerése, hogy az egyéni
létünkben nemcsak magunkért, de másokért is felelősek vagyunk! Nem mértéktelenül, hanem mértékkel.

Szemben a fősodrású
véleményekkel

Azt tapasztaltam, hogy egyházon belül
mindenki a maga szintjén elgondolkodott
a covid-utáni jövőről, de azt is látom, –
függetlenül az egyházi szintek különbözőségéből
fakadó rálátási lehetőségektől – hogy túlnyo-

mórészt a formától, a struktúra átszervezésétől várják mindenre a megoldást.
Tény, hogy a digitális világ – mely egyfajta
mentőöv volt a bezártságban – adottságait az
egyháznak még intenzívebben használnia
kell, de önmagában a simogatós-telefonon
megjelenő egyházi „informatio externa“-k
(korábban kalendáriumban megjelenő beszámlók,
visszatekintések) nem pótolják az „informatio
interna-t“ ami (Luther után) az evangélium

negyedik megjelenési formáját, a consultatio fratrum-ot, azaz a testvéri beszélgetést.
S bár ez történhet a modern kommunikációs eszközökön keresztül is, de a „face to
face“-élményt, a másik jelenlétéből fakadó
kisugárzást nem pótolja semmi. Ilyennek
teremtett minket a JóIsten, erre vágyunk,
s ezért nem csak minőségi tartalmat kell
adnunk egymásnak, de időt is kell ajándékoznunk a másiknak, mert erre van a legnagyobb szükségünk.

Kondor Péter
a Déli Evangélikus Egyházkerület
püspöke

Mi „egyháziak“ sokszor túldimenzionáljuk az ige-szolgálat fontosságát – s persze nem szabad alulértékelni sem(!) – de az
istentiszteletek, jelesül a prédikáció – a kazuálék esetében különösen is –általában akkor
hoznak áldást a gyülekezet számára, ha
azok személyesek tudnak lenni, maradni.
Éppen ezért az igazi nagy kihívás nem a
gyülekezeti élet „újraindítása“, hanem a
lelkész „ön-indítása“. Óh bárcsak gombnyomás-egyszerűségű lenne ez a „beindítás“, ez a „self-reset“! Nehéz úgy
rákapcsolódni az Isten hálózatára (ekkor tudunk működni!), amikor a lelki akkumulátor
erőtelen vagy szinte teljesen lemerült...

És itt fogalmazódnak meg a
megkerülhetetlen kérdések...

Szószéken állók és szószék alatt ülőknél egyaránt: Mit ad nekem a lelkészi szolgálat? Mit tudok konvertálni a
prédikációból a hétköznapi életembe?
Mennyire segítik a hitem fejlődését az
egyházi törvények? Megtaláltam-e, használom-e rendszeresen a speciálisan „nekemvaló“, Isten által sorsomba-plántált
töltekezési lehetőségeimet? A sort lehetne
folytatni, de végül minden a mindent eldöntő kérdésbe sűrűsödik bele: Tudok-e
hitemért áldozatot hozni vagy sem?
Sokan megrekednek a „megéri-neméri meg“ dilemmájában. Az Élet, s annak
minden értéke és áldása azonban soha
nem (ki)számításokból fakad, csakis az
Isten jó rendjéhez való kötődésből és a
következetes odaszánásból. Ennek gyakorlata a naponkénti „megtérés“, az a bizonyos „metanója“, az odafordulás, ami
megerősítése annak, hogy jó irányban, a
normalitás útján, hitben járva az Isten
felé haladunk.
fm

Áraszd ránk kegyelmedet reggelenként, hogy vígadjunk és
örüljünk egész életünkben!
Zsolt 90,14

M

inden egyes nap új lehetőség számunkra, hogy felfedezzük a világot... Többnyire mégsem ezzel a
felismeréssel kelünk. Aktuális teendőink terhe, elvégzendő feladatok, adott
ígéretünk beváltásának szorongató határideje határozzák meg elindulásunkat.
Mint a pilóták - csak ők lista alapján, mi
pedig anélkül - reggelenként ellenőrző
kérdések sokaságára válaszolunk, hogy
aztán egy egész nap viszonylag zavartalanul „röpködhessünk”.
A régi kor embere számára magától értődő volt a reggeli fohász: „Akkor
kezdjük a Jóisten nevében!” Mára kikopott az emberek nagy részéből a
készség, hogy önmagukat az Isten koordináta-rendszerébe állítsák. Az
Isten-felebarát tengelyek elhomályosodtak, helyüket az érdek-karrier tengelyek vették át. Milyen érdekes, az
ember hiába határozta meg önmaga
boldogulásának Isten-nélküli útját,
mégsem tud boldog lenni úgy, ahogyan szeretné.
A harmóniához nemcsak az egyensúlyra való törekvés szükséges, kell
hozzá egy olyan erő, egy olyan tényező
is, ami mindig korrigál minket: ez pedig
az Isten kegyelme. Ezért fohászkodik a
zsoltáríró. Tudja, hogy ez mindennek a
kiindulási pontja. Enélkül nincs derű,
nincs tartós öröm, ha viszont beárad az
életünkbe, akkor kiteljesedik az életünk, s felszabadulunk önmagunk elfogadására, s másokat is képesek
vagyunk szeretni, hiszen Isten szeretete
folyamatosan megújít minket.
Istenem! Segíts kegyelemben
élni napjaimat, hogy ne
veszítsem el azt, ami
legfontosabb! Ámen
írtam: 2008. március 29-én
https://tata.lutheran.hu/napiutravalo/2008/utravalo2008marcius.htm
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Régi élményeim elvenedtek
meg azon a júliusi forró
hétvégén tartott pécsi esküvőn
és egerági lakodalmon, melyen
Frey Máté és Soós Kata
testvéreink közös életútjának
elindulását ünnepeltük…

A

mióta csak az ‘eszemet tudom’,
szeretem nézni/figyelni az emberek örömes alkalmait. Bizonynyal gyerekkorom falusi lakodalombéli
élményei is okolhatóak ezért, mert számos ilyenben vettem/vehettem részt, szülőfalumban Csabacsűdön, de Szarvason
is, ahol őseim laktak, egészen 1721-től.
Mindkét település – akkoriban igen erősen –
tót evangélikusokból állt és igazi ‘tömbgyülekezetek’ voltak.

s abban ünnepeltek – kizárólag akusztikus

Akkor még...

A násznépről...

Hamiskás nosztalgiázás nélkül mondhatom: akkoriban – ez a ‘60-as évek végét a
‘70-es éveket jelentette – az esküvők is mások
voltak. Igaz, gyerek voltam, de jól emlékszem arra, amikor is egyik rokonunk a
párttag sógorának – aki nem ment, nem mehetett be(?) a templomba (Vajon mit szólnak
majd az elvtársak a pártgyűlésen?) s ezért csak
a templomajtóból nézte végig a szertartást – oda-

hangszerekkel (általában dob, tangóharmonika,
klarinét, hegedű és nagybőgő) kísérve – rövi-

debb hosszabb szünetekkel meg-megszakítva egészen hajnalig/reggelig. Egyrészt a
zenészeknek is kijárt az evés-ivás, másrészt
az ilyen szünetekben volt lehetőség beszélgetni – telefon nem lévén ekkoriban – és fontos
információkat cserélni, mert leszámítva a
névnapokat a rokoni-, baráti találkozók
igen ritkák voltak.
...is érdemes néhány szót szólnom.
Először is ezek a „sátoros lakodalmak“, –
amik később olajospadlós kultúrházakba, még később tornatermekbe mostanság pedig a vendéglátásnak erre a szegmensére szakosodott pajtáiba,
báltermeibe szelídültek át –, akkoriban a vő-

legény és a menyasszony tágabb rokonságát ölelték, fonták – mint a lakodalmi

kalács –

egybe. Ott voltak az ünneplő pár
mellett a jóbarátok, a jóbarátnők, de ők
voltak a lényegesen kisebb rész. Saját élményből mondhatom, hogy gyerekként az
egyik legnagyobb „kalandjaink“ az éjszakába nyúló lakodalmas „bandázások/rohangálások“
voltak
hasonkorú
unokatestvéreimmel együtt!

Mára sokminden megváltozott

A tyúkhúslevest és a fő gasztronómiai
attrakciót jelentő bográcsos birkapörköltet, ami a békésmegyei tótok jeles eseményeinél a fő étek – amit mindenki a
maga-hozta tányérokból és evőeszközökkel fogyasztott el akkoriban – felváltották a svéd-

asztalok ínyenc kínálatai. De megváltozott
a násznép is; csak ritkább esetben van
jelen a tágabb rokonság. Sokszor a „fiatalok“ és a baráti körük alkalmává zsugorodik az esküvő, a lakodalom, melyen az a

szólt: „Misikém, hát te nem jössz be?“

A templomból kijövet, a falu utcáján
végigvonulva a násznép asszonyai közül
többen kosárból süteménnyel, de többnyire lakodalmi kaláccsal kínálták a kiskapuban álló bámészkodó gyerekeket és
felnőtteket és a férfiak pedig demizsonjaikból áldomás-ivásra invitálták a kapuban
ácsorgó férfiakat. Így jutottak el azután a
„lakodalmas házhoz“, ahol sátrat állítottak,
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Fotó: frankom

Gyorsan meg kell jegyeznem, hogy egészen az
1989-es rendszerváltásig – még minket is a teológián 1984-1989 között úgy tanítottak –, hogy csak
akkor volt szabad templomi esküvőt megtartani,
ha már megvolt a „polgári“, s ezt be kellett mutatniuk a papnak/lelkésznek. Ez az egyház kényszerű
„bókja/gesztusa“ volt a pártállami hatalom felé.

Fotó: frankom

Polgári esküvő a templom melletti parkban,
a „kereszt tövében“ volt megtartva...

Máté és Kata „falusi“
lakodalma Egerágon...

... a régi, gyerekkorom lakodalmas
emlékeimet idézte fel. A helyi kultúrház
magukdíszítette látványa, a lebonyolításban, az étkeztetésben segítő „Tompa Mihály utcai“ barátok háttérmunkája – akik

Fotó: frankom

néhány idősebb hozzátatozó tanácstalanul feszeng – beszélni úgysem tudnak egymással(!) – a természetes zenét felváltó
elektromos zene olykor fülsüketítő monoton lüktetésében.

„Akkor vihetjük?“

Torták, torták és torták...

Fotó: frankom

Fotó: frankom

hogy egyrészt a régi hagyományok jól
megférnek a mindig érdekes és csalogató
újdonságok mellett, másrészt megerősítést nyert újra, hogy a bensőséges ünneplés csakis az, amikor azokkal tudunk
ünnepelni, akik munkás, olykor szürke
hétköznapjainkban is velünk vannak,
akik életünk fontos részei.
Régen a hétköznapi, a ‘profán’ közösség alkotta a vasárnapi templomi közösséget is; ez az átlátható, összetartozó,
hordozó közösség volt, mellyel együtt élt
a pap, a lelkész, a lelkipásztor...Jó volt
megtapasztalnunk itt Egerágon is, hogy
ebből az ünnepi közösségből most sem
hiányzott a plébános, a lelkész.
A minden részletében szép ökumenikus esküvő (Dr. Cziglányi Zsolt plébános volt a
liturgus), a láthatóan boldog ifjú pár és az
örömteli, mosolygós arcú kedves emberek
és beszélgetéseink felejthetetlen élményt
jelentettek a tatai evangélikus lelkésznek
és kántorának, akik 2015 óta először voltak
távol a tatai szószéktől és az orgonától...

Fotó: frankom

a násznép folyamatos szolgálata közben maguk is
ünnepeltek, hiszen ez mindannyiuk közös örömünnepe volt – újra bizonyította számomra,

Mostmár jogilag, emberek előtt is...“

Rizs-esőben...

Miért Pécs/Egerág?

Pécsre az „ok“ itt (a 3. old!) olvasható:
https://tata.lutheran.hu/ujsagok/2014/2014_november.pdf

Kata pedig egerági. Máté barátjával
Istvánnal (aki a tanúja is volt) hét évvel ezelőtt a tatai gyülekezetben találtak otthonra. Nyitottságuk, értékrendjük,
őszinte istenkeresésük „összeforrasztott“
minket és kapcsolatunkat generáción átívelő hittestvéri barátsággá érlelte.
Isten éltesse, óvja,
áldja az ifjú párt!
(fm)

Fotó: frankom

Fotó: frankom

Igen nagy keletje volt
a polgári esküvő előtt
a hűsítő víznek..

És az elmaradhatatlan csokor-dobás/kapás...
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Esperes úr! Mi indított ennek
a dolgozatnak a megírására?

Evangélikus Hittudományi Egyetemünkön a Szupervizor és Diakóniai Mentor
Szakon veszek részt egy képzésben, s ennek
egyik írásbeli munkája ez a dolgozat.
Ez az egyik ok, a másik személyes, „otthonról jövő” élményem. Az úrvacsora gyakorlatának hagyományairól, evangélikus
hitünket még a szocialista időkben is büszkén felvállaló családunkban a következő
gondolkodás járta: „elegendő csupán a négy
nagy ünnepen úrvacsorát venni. Mert nálunk, evangélikusoknál így szokás.”
Teológus hallgatóként bővebb tárgyi tudással és nem kis bibliaismerettel felvértezve, igyekeztem vitába szállni hitvalló
szüleimmel. A jeruzsálemi ősegyházi gyakorlatot hoztam fel példának: „naponta
megtörték a kenyeret”, de édesanyám erősen ragaszkodott álláspontjához, mondván,
lelkészük is úgy tanította ezt. E probléma
szembesített először a lelkészekre is átruházott „apostoli tanítás” óriási felelősségével.
Sajnos a fent idézett téves vélekedésben
generációkat neveltek fel, megfosztva őket
keresztény hitünk éltető örömétől, az úrvacsorától. Vélhetően tudatlanságból fakadó jó
szándékkal éltek, amikor nemzedékek sorát
fosztották meg Krisztus kegyelmének intenzív megtapasztalásától; a Krisztussal való
közösség örömétől és attól a hálaadástól (eucharein), amely látásom szerint ma is kimozdíthatná mind az egyént, mind pedig a
kegyelemre találtak közösségét jelenlegi,
passzív-regresszív állapotukból.
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Írtál tehát egy dolgozatot, de
milyen céllal?

Szeretnék rámutatni az úrvacsora mellőzésének okaira evangélikus egyházunk
jelen gyakorlatában. Valamint az úrvacsora
megújulást hozó lehetőségeit kívánom bemutatni a jövő egyháza számára.

Honnan ehhez az első indító
gondolat?
Az első keresztények mindenképpen úgy
élték meg „az utolsó vacsora” titkát, mint
Jézus szeretetének ajándékát. Teljes értelemben az eucharisztia a Jézus áldozati teste
és vére a kenyér és a bor színe alatt, ahogy ő
ebben a jelképben az utolsó vacsorán keresztáldozatát elővételezte és mint örök emlékezetét az Egyházra hagyta.
Bár az eucharisztikus közösség mindig a
kiválasztottak legbelső körének ünnepe volt,
amely csak a megkereszteltek számára jelentett a krisztusi közösségből való részesedést, ám az ott megtapasztalt erő, öröm,
békesség, olyan erővel tört felszínre a tanítványok, egyháztagok életéből, hogy a külvilág felé is komoly hatást váltott ki: a
hitvallástételben, a közbenjáró imádságokban, az igehirdetésben, és ez nagyon fontos:
az elesettek felkarolásában.

Ez a „hálából szolgálok”
lutheri értelmezése?

Valóban. Az a tőle gyakran idézett: „Nem
vagyok szolgája senkinek – szolgája vagyok mindenkinek!” Az eucharisztiában
rejlő öröm és hála mindig közvetlen hatást

gyakorolt az egyház missziói küldetésére,
amelynek motorja, formája egyértelműen a
közösség diakóniai tevékenységei voltak.

A ritkább, a „nagyünnepi”
úrvacsorához járulást
helytelen gyakorlatnak
mondtad az előbb, de hát ez
az evangélikus „tradíció”...

Vannak jó, kevésbé jó és rossz hagyományok is. Az előbb említett harminc éves helyzethez képest egyházunkban némiképpen
javult az úrvacsorai ünneplés gyakorlata. A
közösségek kegyességi típusaitól függetlenül
ma általában már a nagyünnepi, illetve a havonkénti egy alkalommal élnek a felkínált
szentség megünneplésének lehetőségével.
Evangélikus testvéreink környezetében úgy
tűnik, a teljes istentisztelet megünnepléséhez
(ige és szentségek) az istentiszteletenkénti úrvacsorázás azonban még nem tartozik hozzá.
A lutheri hagyományok alapján is megélt, liturgikusan gazdag istentisztelet ünneplésének legfőbb ellenérve még ma is ez a
leggyakoribb mondat: „Ez nem a miénk,
mert ez olyan ‘katolikus’.” Természetesen ez
attól még nem igaz, ha sokan, gyakran és
hangosan mondogatják. Ilyen meglehetősen
leegyszerűsített vélekedés ellenében nagyon
nehéz a forma és tartalom megkülönböztetésének finom distinkcióját megkövetelni.

Mi ennek az oka?

Evangélikus egyházunk jelenlegi liturgikus gyakorlatát (a csekély számú üdítő kivételtől eltekintve) be nem vallott módon,
mindenestül átszövi a prakticizmus álcája

Fotó: frankom

Evangélikus Egyházunkban újra és újra felvetődő
kérdés: az úrvacsora megünneplésének
gyakorisága. Jómagam is egy olyan (tót)
gyülekezetből származom, ahol a nagyünnepi
úrvacsoravétel volt szokásban, melyre komolyan,
böjttel is készültek, de nem vitás, hogy az idők változnak...
Evangélikus Egyházunkban az elmúlt évben – mely az
„Úrvacsora éve” volt – de a covid miatt a gyakorlatban még most is –
számos diskurzust tartottak. Ennek egyik reflexiója ez a rövid
beszélgetés, ami egyházmegyei közgyűlésünk után készült.

Mégis mit tehetnénk?

Közösséggé kellene lennünk. Keveházi
László az őskeresztény kort vizsgálva a következőket írja a diakónia történetét bemutató hiánypótló munkájában: „A diakónia
egyszerre született hitből és a szükségből
fakadó szeretetből.” Így von ezekből tanulságot: „a kézenfekvő kulturális különbségek
miatt sem lehet igényünk az adott kor gyakorlatának szolgai másolása, ám nekünk
sincs más választásunk.”

Miképpen lehetünk
közösséggé?

Fotó: frankom

Meggyőződésem szerint az úrvacsorának, mint a Krisztussal való közösség leglényegibb átélésének méltatlan mellőzése áll
egyházunk napjainkban megtapasztalható

erőtlenségének hátterében. Gondolataim további megtámogatásához Ittzés János püspök úr körünkben gyakorta hangoztatott
véleményét hadd idézzem: „Meg vagyok
győződve róla, az, hogy a római katolikus
egyház oly sok tévedése, hibája ellenére
megtartatott, az elsődlegesen az úrvacsorához való viszonyában és gyakorlatában
keresendő.”
Gyakorló lelkészként is megtapasztaltam, akik intenzíven részt vesznek az istentiszteleti életben – lektorok, kántorok,
gyülekezeti tisztségviselők – sokkal természetesebben végeznek belső gyülekezeti, vagy
kifelé irányuló szolgálatot, amelyeknek kézzelfogható missziói hatása is van.
Egyszer finn barátainktól érdeklődtem,
vajon mi az oka, hogy az egymástól markáns
különbségeket felvonultató kegyességű csoportok békességben megférnek a nagy evangélikus egyházon belül? Mért nem szakadtak
ki onnan új felekezeteket alakítva? A válasz
egyöntetű volt: a nagy szükség idején, a finn
egyház erősen oda állt a szociális nyomorúságot szenvedők mellé, fizikai és lelki szükségüket orvosolta. Tehát az egyház, mindig
a „nép pártján” állt. Lefordítva, az Úrral való
kapcsolatából élt, Krisztus arcú, krisztusi
cselekedeteket hordozó volt.

Azaz diakóniát végzett...

Pontosan! A görög kultúrkörben 'közmunka', 'a népnek tett szolgálat', amit egyesek és csoportok a városállam, a nép javára
végeztek. Ez magában foglalta az ünnepek
rendezését is, innen a szó jelentéskörében a
kultikus elem.
A szolgálat mindig az oltártól indul el –
mert onnét kapja az erőt és az indíttatást – s az
oltárhoz tér vissza, hogy terheit letegye és az
Urával való közösségben ismét erőre kapjon.
Szép ciklikus körforgás ez. Korántsem idejét
múlt elképzelés Krisztus örömének világban
való megjelenítésére. A diakónia valójában
nem más, mint liturgia utáni liturgia, istentisztelet utáni istentisztelet az evangélium világban való tevékeny szolgálata...

Esperes úr! Köszönöm, hogy a
Lutherrózsa Olvasóival is
megosztottad gondolataidat!

Fotó: https://brotestansokk.wixsite.com/refi

mögé bújtatott modernista puritanizmus és
a neoprotestantizmus irányába történő kikacsintás, másrészt – s ezt kénytelen vagyok
nyomatékosítani – a Luther által, a római katolikus visszaéléstől, megtisztított evangélikus istentisztelet szándékainak teljes
figyelmen kívül hagyása.
Egy másik indirekt, ám mégis tetten érhető változást hozó ok országunk határainak, etnikai és vallási térképének
átrajzolása után kezdte el hosszútávú hatását kifejteni gondolkodásunkra. Az I. és a II.
világháborút követően véglegesített országhatárokon belül evangélikus egyházunk jelentős vérveszteséget szenvedett el. A
protestantizmuson belül az evangélikusság
létszáma is jelentősen lecsökkent. Az oktatási intézményeink, lelkészeink és tanítóink
37-38-44% -a határainkon túlra került.
Gyülekezeteink evangélikussága a II. Világháborút követő létező szocializmusban
akár rövidtávú érdekérvényesítő szempontok
miatt is, de érzékelhető módon a nagyobb
protestáns testvér, a reformátusok irányába
közeledett. Ezért, talán azt sem túlzás kijelenteni, hogy a 2000-es években megkezdett,
ám a lelkészek, illetve a gyülekezetek nagy
többsége által „elszabotált” liturgikus megújulás, (ami teológiailag átgondolt, átható erejű liturgikai „reformáció” szeretett volna lenni) nem
tudott áttörő változást elérni egyházunk kriptokálvinista gondolkodásmódjában.

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszust
2021. szeptember 5-12. között tartják meg Budapesten. Ezzel a katolikus
világeseménnyel kapcsolatban kérdeztem Havassy
Bálint László atyát, a Szent
Kereszt Plébániatemplom
plébánosát.
Atya, mit jelent ez a komplex
rendezvénysorozat a magyarországi katolikusságnak?
Ez egy nagyszerű alkalom a tükörbe nézésre: igaz-e, mint ahogy
tanítjuk, hogy egyházi életünk
forrása és csúcsa az Eucharisztia?
Mennyire Krisztus-központú a
magyar katolikus egyház? Valóban azok vagyunk-e, aminek látni
szeretnénk magunkat?
Mit jelent a gyülekezeteknek,
s a tataiaknak?
Közösségünknek is jó lehetőség
a belső megújulásra: hiszen a
szépen felújított templomunk elsősorban a szentmise méltó
megünneplésének helyszíne.
Mit jelent személyesen Neked,
mint Rómában éveket töltött
kispapnak?
Számomra ez elsősorban a
római pápa melletti kiállás alkalma lesz: őszintén hiszem,
hogy Ferenc pápát az Isten ajándékozta a mai kor egyházának!
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Fiatal vagy idősebb az igehirdető, bizony megesik
az ilyesmi... A hirtelen gondolat-özön vagy
fáradtság, esetleg a következő szolgálatra készülés
izgalma mást láttat a szemmel, mint ami a papíron
kijelölt igeként szerepel. Ilyenkor a lelkész, a pap, a
prédikátor vagy elmondja azt, amiből készült vagy
újraírja (ha van ideje rá) vagy improvizál a szószéken,
de ez utóbbi megoldás csak annál működhet, aki
sokat gyakorol...Az én legutóbbi ilyen „tévedésprédikációmat” el sem mondtam, de ha már
megírtam, most azért mégis közzéteszem.
Ezért elhagyja az ember apját és anyját, és lesznek ketten egy testté, úgyhogy ők
többé már nem két test, hanem egy. Amit tehát az Isten egybekötött, ember el ne
válassza.” Otthon ismét megkérdezték őt erről a tanítványai. Ő ezt mondta nekik:
„Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el feleségül, házasságtörést követ el ellene;
és ha az asszony bocsátja el férjét, és máshoz megy férjhez, szintén házasságtörést
követ el.” Ekkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy megérintse őket, a tanítványok
azonban rájuk szóltak. Amikor ezt Jézus észrevette, megharagudott, és így szólt
hozzájuk: „Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket,
mert ilyeneké az Isten országa. Bizony, mondom néktek: aki nem úgy fogadja az
Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba.” Mk 10,7-17

E

gy kapcsolat hosszútávú megtartásáért a felek olykor mindent bevetnek, mindent feláldoznak – még
azt is, amit nem kellene. Az egyik feláldozza az ifjúságát, az önbecsülését, a
másik a családi-, baráti kapcsolatait...
azaz: mindketten elvéreztetik vágyaikat,
átlagos önmegvalósítási álmaikat, magyarul: boldogtalanokká válnak.
Aztán amikor a boldogtalanság egyre
fojtogatóbb, egyre elviselhetetlenebb, egyszer csak megformálódik ajkukon a mindent megváltoztató/felborító felszólítás.
„Akkor váljunk!”
A válás persze nem jó... nagyon is nem
jó. Maga a válás mindig egy pszichodráma, amiben sebeket szerez benne az
ember – olykor egy egész életre! Nem
csak a felek, de a gyerekek, olykor a szűkebb család, a szülők, a nagyszülők is
megszenvedik a válást, hiszen a fiam/lányom életének sikerei az én sikereim is, és
kudarcai, részben az én kudarcaim is...
Kár vitatni, aki elvált, az (meg)sebzett.
Fájdalmas lelki procedúrában le kell zár-
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nia a múltat, újra kell értékelnie önmagát,
hogy reménnyel tudja fogadni a holnapot, azaz: gyakorlatilag át kell programoznia az egész életét. Kitartó munkával (ez
bizony hosszú hónapokba, évekbe is telhet!) ez
sikerül, de ennek ára van: időbe, energiába kerülnek... s a legfájdalmasabb mindig az, amit nem lehet visszahozni, ez az
elvesztegetett idő!
Azt hallottuk a mai igében, hogy „amit
tehát az Isten egybekötött, ember azt el ne
válassza”. Ebben a jézusi mondatban persze benne van az is, hogy amit Isten nem
szerkesztett egybe, azt ember ne akarja
egyberakni! Azért van még mindig ennyi
válás – a statisztikában nem is szereplő megszakadt együttélési kapcsolat –, mert az emberek
nagyon sokszor úgy kötik össze az életüket, hogy nem ismerik sem egymást,
sem önmagukat.
Ezen nem segít a mostanában elfogadottá szelídült házasság előtti összeköltözés. Nem az ágyban kell megismerni
egymást, hanem beszélgetésekben. A gondolat-tisztázásokban és véleménycserék-

ben ugyanis kiderül, milyen is az a másik
valójában! Nem egyszerűen érzelmi életet
színesítő partnerre van szüksége a férfinak és nőnek – aki alkalomadtán persze lecserélhető –, hanem emberséges emberre,
azaz szerető és szerethető, szeretetreméltó segítő társra, aki által kiteljesedhetek az élet minden területén, akivel együtt
fejlődhetek, akivel együtt járhatom az
„élet iskoláját”.
Kedves Testvéreim!
Igen érdekes ez a mai evangéliumi történet… A farizeusok olyat kérdeznek Jézustól, amire maguk is nagyon jól tudják
a választ.
Mindenki érzi, mindenki tudja, hogy
elválni nem helyes, de azzal is mindenki
tisztában van, hogy bizonyos esetekben
válni szükséges! Régen bűnnek tartották
a válást, ma azt bélyegzik meg (s nem alaptalanul!), aki a nyilvánvalóan megnyomorító, bántalmazó kapcsolatát akarja
mindenáron fenntartani vagy nem tudja
rászánni magát, hogy kilépjen belőle.
Egy zsidó közmondás szerint: „Az embert vezetik a házasságba, kifutni belőle
egyedül szokott”. Igen, fel kell mérni józanul, hogy mit ad vagy mit vesz el a közös
élet! Isten a férfit és nőt egybeszerkesztette – és ezért fájnak egymásnak, ha nem lehetnek egyek –, de korunk nagy baja, hogy a
házassági szövetség megkötése előtt a házasulandók nem mérik fel, nem gondolják
át igazán – ehhez legalább néhány pillanatra le
kellene venni azt a rózsaszín szemüveget(!) –,

hogy kivel is akarnak „EGY"-ek lenni
életük hátralévő részében... A másikba belevetített kívánságok nem adnak alapot
egy tartós kapcsolatra!
Kedves Testvéreim!
Mi evangélikusok racionálisan gondolkodunk a házasságról, ezért megengedők vagyunk a válással kapcsolatban. Én
magam is válás-párti vagyok, s Lutherrel
együtt vallom: „eine Sache der Welt” –
azaz világi dolog, amit lehet szentül is
megélni. Ugyanakkor a lelkészek válásával kapcsolatban konzervatív vagyok…
megértem, ha egy lelkész számára ez az
egyetlen kiút, de nem tudom elfogadni, –
hogy miután életével nem tudott az „általánosságban elvárhatóság” mértéke szerint példát
adni – a szószékről a házasság felbontha-

tatlanságról szóljon szépeket vagy mások
életvezetésébe beleprédikáljon! (Konzervatív kritikám érvényes a politikusokra is, mert ha
valaki a saját életét nem tudja vezetni, akkor honnan veszi a bátorságot, hogy országot vezessen?)

Amikor Luther Márton, majd félezer
éve így vélekedett az asztali beszélgetésben (lehet, hogy egy-két korsó sör után, ki
tudja?) a házasságról, mint világi dologról
szólt, abban bizonnyal benne volt az a tapasztalás, hogy akkoriban is voltak rossz
házasságok…
Luther felesége, Bóra asszonyság, akit
„áldott Katája”-ként és Isten közvetlen segítségeként emleget a reformátor, nemcsak a sörfőzés csínját-bínját ismerte az
apácából lett reformátor-feleség, de a jó
házasság titkát is ismerhette, hiszen köztudottan boldog házasságban éltek.
Tényleg csak egy dolga a világnak a
házasság? Luther kijelentése akkor érthető, ha tudjuk, hogy ő a házasság szentségi,
azaz
üdvösségre
vezérlő
katolikus-dogmatikus álláspontja ellenében nyilatkozott így...
Éppen ezért érdekes mai igénk, mert
Jézus válasza a farizeusoknak – ami irányt
mutat ma is – egyértelmű: „Amit Isten egybekötött, ember azt el ne válassza.” utána
rögtön az Isten országáról kezd el beszélni… Összeköti a mennyeit a földivel.
A Mester példaképpen állítja a gyermekeket a tanítványok elé, azok legnagyobb meglepetésére. A gyerekek a
felnőttektől szoktak tanulni – jót is, meg
rosszat is -, s nem fordítva; de mi az, amit
eltanulhatunk mi felnőttek a kicsinyektől?
Az írásmagyarázók általában azt szokták üzenetként ebből a jézusi cselekedetből kiolvasni, hogy a hívő embernek úgy
kell fogadni az Isten dolgait, mint a gyermek, azaz teljes őszinteséggel, teljes ráhagyatkozással.
Gyermekként fogadni az Isten országát azt jelenti, természetességgel fogadni
a jót, és játszva élni az Isten valóságát.
Gyermekként fogadni az Isten országát
azt is jelenti, partnert látni a másikban, s
nem ellenséget, s a gyermeki egyszerűségben szocializálódni a jóra, hogy felnö-

vekvő közösség erős legyen, s az ilyen társadalom kivesse magából azokat, akik
semmibe veszik a szépet és a tartalmasat,
s az építő együttműködés helyett embertársaikban csak könnyű prédát, kihasználnivaló áldozatot látnak.
De van itt még valami, ami a legfontosabb, amiért Jézus a kisgyermeket állítja
a középpontba: Isten országa azoké, akik
tiszták, akik tisztaságban akarnak élni,
akik számára lételem a szabadság, a szeretet, akik az istenképűség teljességében
akarják élni az életüket. „Boldogok a
tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent.” – mondja Krisztus URunk a Hegyi
Beszédben.
Szerelmet megélni is csak teljes odaszánással lehet, ahogyan hitet is. Féligmeddig szeretni vagy hinni -, nos ennek
semmi értelme nincs! Olyan az, mint az a
rossz tűz, amelyik nagyon füstöl, néhanéha kicsap belőle még egy nagy láng is,
de meleget sosem ad. Márpedig a tűz mellett melegedni szeretnénk, a hitből pedig
békességet akarunk nyerni...
Nos, a házasság valójában „az egyetlen
dolog, az igazi ügy”, ami a JóIsten akaratából, a biológiai meghatározottságunk, a
házaséletre való alkalmasságunk okából
fakad. A „program” bennünk van, életünk
része, a szerelem egekbe repítő, a naponkénti megújulást segítő titokzatos erő.
Isten megteremtette az embert a maga
képmására és hasonlatosságára, férfivá és
asszonnyá teremtette őket. Így olvashatjuk a Szentírás első lapjain… Éppen ezért
Isten és ember kapcsolatának jobb megértéséhez a Biblia a házasság képét veszi.
Azt a házasságot, amibe tiszta szívvel lépnek be a felek, s melyben a szívüket tisztán meg is őrzik…
Ezért nem mindegy, hogy milyen házasságban élnek az emberek... Isten „egybeszerkesztette” tehát Ádámot és Évát, s
egységre hívja el a mai Évákat és Ádámokat is. Ez az egység – mivel titokról van szó –
csakis az Istennel együtt igazi egység. S
ahol ott van, ahová „behívják” az Istent,
azt nem lehet anullálni, meg nem történtté tenni, esetleg érvényteleníteni.
Ha megnézzük a világot, akkor azt látjuk, hogy a legnagyobb káosz a párkapcsolatok terén van. (A kozmosz
rendezettséget, a káosz rendezetlenséget
jelent, de a káosz eredeti mély értelmében
az jelenti: SEMMI NINCS A HELYÉN!)
Mivel a szexualitást Isten az élet szolgálatába állította, ezen a területen fizet a
legnagyobb árat az ember, ha eltér Isten
akaratától. Milyen szexualitás az, amiben
nincs meg az önfeláldozó szeretet, a teljes
szabadságérzet, a tiszta önátadás? A válasz elszomorító: az ilyen az hiányos…
Ha a fiatalok (és a régebb óta fiatalok is!)
valóban önmagukban az istenképűséget
akarják tükrözni a másik felé, akkor ezt
csak egyféleképpen érhetik el: mindent
megtesznek, hogy szívük tiszta maradjon,
s tiszta istenes gondolatokkal teljen meg.

Lehet másra is elhívást kapni, mint a házasélet, de az csak akkor emel, akkor
„üdvös", ha Istentől jön a vocatio, az elhívás.
Kedves Testvéreim!
„Ilyeneké a mennyek országa!” –
mondja Jézus, miközben a gyermekekre
mutat, s megáldja őket. A Mester nem kegyes felnőttekre mutat, nem mondja
egyetlen buzgó farizeusnak sem: „Csak
így tovább barátom! Mindjárt eléred a
belépő szintet a mennyországban!” Az
Emberfia Isten országát gyermekek közösségéhez hasonlítja... De miért is?
Először is a gyermek, ha kap valamit,
nem azért kapja, mert már letett valami
„nagyot az elvárások asztalára”. A gyermekek ajándékaikat nem a teljesítményeikért kapják, s nem is azért, hogy a távoli
jövőben majd viszonozzák ajándékozóik
egykori nagylelkűségét, egyszerűen azért
kapják az ajándékokat, mert szüleik,
nagyszüleik szeretik őket.
A gyermekek pedig őszintén fogadják
ezeket a szeretet-megnyilvánulásokat. A
gyermekeknek azonban nemcsak karácsonykor vagy születésnapokon van szükségük ilyen élményekre, hanem minden
nap. Minden nap kell érezniük a biztonságot, az elrejtettséget nyújtó szeretetközösséget a családban.
A gyermek őszintén fogadja, amit kap,
s a maga módján hálás is érte. A gyermek
azonban akkor válik igazán emberré, ha
közösségben nőhet fel... Sajnos manapság
egyre ritkábbak a „normális” közösségek,
kétségbeesett szülők olykor nem is tudják
mit tegyenek: „Melyik óvodába, melyik
iskolába tegyem/küldjem gyermekemet?” Mert ha érzelmi deficittel indul el
egy gyermek a felnőttéválás útján, akkor
nagy valószínűséggel életének valamelyik
szakaszában kiütközik „megörökölt abnormalitása”.
A „normalitást” mindig az Isten adja,
Jézus önfeláldozó szeretete pedig mindenben irányt mutat. Elméletek és mézes
ígéretek korát éljük, de hogy kinek az élete
hová „fut ki”, hogy ki milyen gyümölcsöt
terem a maga helyén, az még modern korunkban is csak jóval később derül ki...
Ezért fontos, hogy gyermekeinket, a
jövő generációját megfelelő mennyiségben érjék Isten szeretetének sugarai. Mi
Napokká soha nem válhatunk, de istenes
életünkkel tükrözhetjük Gondviselő
Mennyei Atyánk szeretet-melegét!
Kedves Testvéreim!
Ha ezt megtesszük, akkor nemcsak
gyermekeinknek biztosítottuk boldog
gyermekkorukat, – melyben álmodhatják önmagukat és a világot – de tisztességgel felkészítettük őket az életre is, melyben
megtalálhatják majd egyszer ők is életük
értelmét, hogy ti.: kiegyensúlyozott felnőttként valóra váltsák a nekik adatott kegyelem szerint az Isten álmait... Ámen
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Mennyország
Plébános gyülekezetének „feketebárányát“ korholja, de a jó szónak úgy néz ki
nincs foganatja ezért végül ezt mondja:
– „Fiam, így bizony nem jutunk be a
mennyországba!“
– Ne már Atya, mit szúrt el?

Józan érv
Egy skót kis falucska templomába belecsap a villám és teljesen leég. A helyi pap
gyűjtésbe fog, s rögtön a parókia melletti
szomszédjánál kezdi.
–
Az
Isten
házára
gyűjtök!
– Tegye atya, de én annak egy centet
sem adok, aki szándékosan felgyújtja a
saját házát!

A plakát

Fotók: juhaszdenes

Híres professzor előadást tart a híveknek,
a templomajtóra plakátot is kitesznek
ezzel a címmel: „Az elkárhozottak pokolra mennek“ címmel. Alatta nagy betűkkel ez áll: „a belépés díjtalan“.

Megfelelő eszköz
Az egyházfi kétségbeesetten megy a lelkészhez...
– Tisztelendő úr, zárni szeretném a
templomot, de az esküvő után a násznép
nem megy ki a templomból, hiába kértem őket, most is ott beszélgetnek.
– Tűzriadó-csengőt próbálta már?
– Próbáltam, meg sem mozdulnak.
– Mondta már, hogy „Tolvaj, tolvaj, fogják meg!?“
– Kétszer is, mintha süketek lennének...
– Akkor nincs más hátra – mondja a lelkész
– a legbrutálisabb eszközhöz kell nyúlnunk, hozza gyorsan a mozgó-perselyt!

Kettős keresztelő
egy családban

„Véletlenek nincsenek, csak gondviselés!” – mondjuk olykor. A Gondviselés most
úgy rendezte, hogy augusztus 15-én a Szegedi Evangélikus Gyülekezetben volt évfolyamtársam, Cserháti Sándor lelkész
keresztelte meg nászom (Juhász Dénes)
unokáit... Először Juhos Angelika részesült
a keresztség szentségében, majd Juhos Dániel kistestvérünk – Juhos János és Juhász
Orsolya gyermekei. Angelika keresztszülei
Juhász Péter és Frankó Dóra, míg Dániel
keresztszülei Kerekes Richárd Szilveszter és
Juhos Dóra lettek. Isten őrizze és áldja a megkeresztelt gyermekeket és szüleiket!
Ezen a vasárnapon a szegedi gyülekezet
még egy keresztelőnek örülhetett, de megemlékeztek imádságban a gyülekezet egykori
szeretett lelkészének Ribár János nyugállományú esperes lelkésszé szentelésének 50.
évfordulójáról is. Ribár János esperesi szolgálata alatt a Nyugat-Békési Egyházmegyében egymás után nyíltak az evangélikus
óvodák, a visszakapott egyházi általános iskolák és gimnáziumok. Kiemelkedő eredményeket ért el a tanatológia (halálkutatás)
terén is. Igen sok előadást tartott, rádiós és
televíziós műsorokban szerepelt, tanulmányok írója, könyvek társszerzője. Munkásságáért állami kitüntetésben is részesült,
(Magyar Arany Érdemkereszt) egyházunk pedig
Ordass Lajos emlékplakettel jutalmazta hűségét és tevékeny egyházszeretét. (fm)

Kényszerű megoldás

A

ugusztus 29-én istentiszteletünkön
Magyar Bence Boldizsár .kistestvérünk
Magyar Bálint (róm.kat) és Rádai Anikó Bettina (ev.) másodszülött gyermeke a keresztség szentségében részesült. A keresztszülői
fogadalmat Rádai Erika (ev.) és Kiss Csaba
(ref.) tették le.

A lelkész találkozik a rabbival és panaszkodik neki, hogy mennyire nem becsülik
meg anyagilag a munkáját, a perselypénz
is évről évre kevesebb, s hogy ki tudjon
jönni a fizetéséből, a hónap végén kénytelen egyszer-kétszer elmenni a szomszédos vendéglőbe, s ott eszik.
– Tudod rabbi, igen szégyellem, de amikor fizetésre kerül a sor, akkor azt szoktam mondani a pincérnek, „Köszönöm,
de a kollégájánál már rendeztem a
számlát!“ Mivel tudják, hogy lelkész vagyok, nem gondolják, hogy hazudok...
A rabbi igen kíváncsi, hogy tényleg működie-e a dolog. Elmegy ő is a vendéglőbe, s amikor fizetnie kell, ezt mondja:
– A kollégájánál a számlát már rendeztem... Ja, és várok a visszajáró pénzemre!

