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Közösségi élmény

T

avaszi lapszámunk megjelenésekor az volt a legnagyobb aggodalmunk, hogy
vajon a sürgősségi kormányrendeletek lehetővé teszik-e, hogy a nagyhéten eljuttassuk híveinkhez a Harangszót. Úgy vélem, ez minden nehezítő körülmény ellenére sikerült. Lelkészeink és az önzetlen önkéntesek, ha kellett, autóba, biciklire
ültek, hogy elvihessék azt az otthonokba. Rendkívül hálás vagyok mindezért!
Visszatekintve a mögöttünk álló hónapokra, kezd átalakulni az a keret, amelyben értelmezem a történteket. Egyre kevésbé van súlya a nehézségeknek, az elmúlt hetek küzdelmei
pedig élménnyé erősödnek bennem. A világháborúk óta nem adódott olyan krízis, mely
világszinten egyforma kihívások és lelki próbák elé állította volna az emberiséget. Közösségi szinten osztoztunk a nehézségeken, mindannyian belekényszerültünk ebbe a tanulási
folyamatba. Nemzetközösségünket tekintve, utoljára talán a trianoni békeszerződés állított
minden magyart a kétségbeesés, létbizonytalanság, félelem és gyász által a növekedés
útjára. Evangélikus egyházunknak is olyan kihívásokkal kellett akkor szembenéznie, amilyenekre azelőtt nem volt példa. Száz év telt el Trianon óta. A veszteség gyásza és fájdalma
beleégett a magyarság kollektív tudatába. Interjú rovatunkban visszatekintünk arra az új
kezdetre, melyet a „megmaradás imperatívusza” kényszerített ki. Mit tanultunk az elmúlt
száz évből? Mit kell továbbvinnünk épülésünkre? Ha kollektív élménnyé erősödik bennünk
a megküzdés, tanulás és növekedés élménye, és mi ennek közösségi szinten tudatában
vagyunk, bízom benne, hogy a következő száz év sem fog ki rajtunk.
2020 az újról szól, a tanulás, fejlődés, a lelki növekedés lehetőségéről, annak minden nehézségével és ajándékával együtt. Ezt a lehetőséget most pünkösd szempontjából,
az ünnep szemüvegén keresztül tekintjük át. Mi lesz a járvány után? Pontosan senki sem
tudja. Viszont fontos, hogy mind egyéni, mind közösségi szinten meglássuk, sőt keressük
ennek a pozitív hozadékát. A vallási élet hirtelen jött digitalizációs fejlődése kimozdította
az egyházakat, így minket is a komfortzónánkból. Hála érte! Nehéz volt, de elindultunk
közösen a tanulás útján. Nem várhatjuk rezignáltan, hogy minden ott folytatódjon, ahol
a járvány miatt abbamaradt. A tudatos keresztény látja és megéli, hogy pünkösd ereje,
a Lélek ereje a feje tetejére állítja a világot, s benne a mi saját kis világunkat. Nem lehet
megspórolni a küzdelmet. A növekedés útja a mélységtől a magasságig vezet. A tanítványok
Jézus keresztre feszítése után bezárkóztak, most nyelveken szólnak. Olyasmire képesek,
amit eddig elképzelni sem tudtak. Isten elküldte az ő Lelkét, a Pártfogót, hogy emlékeztesse
őket mindarra, amit Jézus tanított nekik. De itt nem csak emlékezésről van szó. Az Úr ajándékoz, megajándékozza őket az Ő békéjével és az Ő erejével.
Mi ez, ha nem bizalom? Isten megbízik benned és bennem, ahogy megbízott a rettegő, szétszórt, értetlenkedő tanítványokban, hogy bármilyen körülmény ellenére képesek
lesznek hirdetni az evangéliumot. Az Úr Isten megbízik benned, hogy személyes életedben
leküzdöd az akadályokat, megbízik bennünk mint közösségben, hogy képesek vagyunk
olyasmire is, amit eddig elképzelni sem tudtunk. Megbízik bennünk! Az Ő ereje, békéje
vezet minket a növekedés útján. Mit kezdesz, mit kezdünk ezzel a bizalommal?
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BOLDIZSÁR BEÁTA
felelős szerkesztő
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ADOMÁNYGYŰJTÉST INDÍTOTT
A ROMÁNIAI EVANGÉLIKUSLUTHERÁNUS EGYHÁZ
Egymás terhét hordozzátok! – ezzel a felszólítással indított adománygyűjtést egyházunk a kisnyugdíjas idős testvéreink,
a munka és jövedelem nélkül maradt családok, az ellátásra szoruló híveink, valamint
az anyagi gondokkal küzdő szórványgyülekezeteink megsegítésére.
• A koronavírus-járvány okozta krízis hos�szú időre új feladat elé állítja az emberiséget.
Kereszténységünk nagy próbája következik.
Argay György evangélikus püspök szavai ma
is érvényesek: „Eljött számunkra is a próbatétel
ideje. Isten most mérlegre állít, hogy a világ lássa,
mit érünk… Szorítsa össze mindenki a fogát, és
példás fegyelemmel viselje, amit Isten és népünk
jövője ebben a próbás időben tőle megkövetel.” Tegyen képessé az Úr, a létszükségleteinken és a
biztonságunkon túl, figyelembe venni mások
szempontjait is!
Egyházunk segélyezési munkáját, mis�sziós és lelkigondozói szolgálatát támogatni tudjuk banki átutalással egyházunk
segélyszámlaszámára:
Episcopia Evanghelică-Lutherană din
România,
CF: 5528261;
IBAN: RO62 RNCB 0106 0266 0464 0204
Bank: BCR Cluj
Az ajándékozó bővelkedik, és aki mást felüdít, maga
is felüdül. (Péld 11,25)

ELMARAD A II. BARCASÁGI ÉS
KIRÁLYFÖLDI CSÁNGÓ MAGYAROK
VILÁGTALÁLKOZÓJA ÉS KERESZTYÉN
ZARÁNDOKLATA
• A koronavírus-járvány okán hozott állami és
közegészségügyi intézkedések nem teszik lehetővé, hogy a július 2–5. közötti napokra meghirdetett II. Barcasági és királyföldi csángó
magyarok világtalálkozóját, keresztyén zarándoklatát megszervezzük. Azzal a reménnyel
halasztjuk el a találkozót, hogy jövőre Isten segítségével megtartjuk azt. Kérjük híveinket, hogy
értesítsék egymást az esemény elhalasztásáról.
Addig is egymás terhét hordozva várjuk a találkozás örömét!

TALÁLKOZUNK 2021-BEN!
ÚJ ÉPÜLETTEL BŐVÜLT A NAGYVÁRADI
EVANGÉLIKUS-LUTHERÁNUS ÓVODA ÉS
EGYHÁZKÖZSÉG
Kinőtte magát a nagyváradi evangélikus óvoda,
ezért új szárnnyal bővül a gyerekek és szülők
örömére.
• A Nagyváradi Evangélikus-Lutheránus Óvoda
2000-ben nyitotta meg először kapuit az Evangélikus Egyház által biztosított épületben. Később
Romániában elsőként a nagyváradi evangélikus
óvoda udvarán hoztak létre óvodakertet. 2019-ben
pedig 20 éves fennállását ünnepelték a hívek.
A Magyar Kormány óvoda- és iskolafejlesztési programjának köszönhetően az elmúlt évben a
Nagyváradi Evangélikus-Lutheránus Óvoda, ös�szefogva a helyi lutheránus egyházközséggel, új,
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multifunkciós épület építéséhez kezdett. Az épület
nagyobb rendezvények megtartásához nyújt segítséget és kellő infrastruktúrát mindkét intézménynek.
Ezenkívül lehetővé teszi az óvodások téli sporttevékenységét is.
A tetőtér beépítése lehetőséget nyújt arra, hogy
az épület anyagilag önfenntartó legyen. Ennek a második résznek a megvalósítása a 2020/21-es időszakra
van ütemezve. A gyülekezet és óvoda téglajegyek eladásával gyűjt támogatást a további munkálatokra.

SZÓLJANAK A HARANGOK!
A Kárpát-medencében száz másodpercig szóljanak a harangok Trianon százéves évfordulója alkalmából június 4-én, magyar idő szerint 16 óra 30 perckor!
• Tagsága és partnerszervezetei javaslatára a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége és a Kárpát-medencei Magyarság Evangelizációjáért Alapítvány felhívást tett közzé, melyben felekezettől függetlenül kéri
a Kárpát-medencei egyházközségeket és gyülekezeteket, hogy harangozással és imával emlékezzenek
Trianon százéves évfordulójára június 4-én.
A Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház is csatlakozik a kezdeményezéshez, és arra kérjük gyülekezeteinket, hogy június 4-én, helyi idő szerint 17 óra 30 perckor szólaltassuk meg a harangokat mementóként Trianon százéves évfordulójára. A harangszó után mondjuk el közösen a Miatyánkot a magyar
nemzet egységéért és a keresztény hit védelmében.

TRIANON

100

SZÓLJANAK A HARANGOK!
JÚNIUS 4-ÉN 17.30-KOR

100 MÁSODPERCIG
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ONLINE ISTENTISZTELETEK ÉS ÁHÍTATOK
EGYHÁZUNK HONLAPJÁN

HITÉLET ERDÉLYBEN A KORONAVÍRUSJÁRVÁNY IDEJÉN

Megváltozott honlapunkon a követhető online
áhítatok időpontja. A szükségállapot feloldása
után ezentúl kedden és pénteken közvetítünk
online áhítatot 18 órától.

Elkészült a Valláskutató Intézet Hitélet Erdélyben a koronavírus-járvány idején című kutatásának jelentése. A Magyar Unitárius Egyház által
létrehozott kolozsvári székhelyű intézet felmérést készített arról, hogy a kijárási tilalom
következtében hogyan változott meg az erdélyi
magyarok gyülekezeti élete, valamint egyéni
hitélete, vallásgyakorlata. A kutatás eredményét a Tudatosan Krisztusban rovatunkban
közöljük.

• A koronavírus-járvány miatti karantén idején online istentiszteleteket és áhítatokat közvetítettünk
az evangelikus.ro honlapon, melyet megosztottunk
egyházunk Facebook-oldalán és Youtube-csatornáján. Böjtben és a húsvét utáni első hetekben minden
hétköznap és szombat este 18 órakor megszólaltak az evangélikus templomok harangjai és közös
imára hívtak bennünket.
A karantén utáni időszakban kedden és pénteken du. 18 órától áhítatot, vasárnap 10 órától pedig
istentiszteletet közvetítünk a megszokott online
felületeken. Imádkozzunk továbbra is együtt a
megfertőzöttek gyógyulásáért, a járvány megszűnéséért, valamint azokért, akik ennek megakadályozásán fáradoznak!
www.evangelikus.ro
Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház
Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház –
www.evangelikus.ro
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• A kérdőív külön részeket tartalmazott hívek és
lelkészek számára. A lelkészek esetében a gyülekezeti/plébániai élet fenntartása érdekében hozott megoldásokra és az ezek alkalmazása alatt
felmerült akadályokra, nehézségekre kérdezett rá.
A hívek esetében pedig arra szándékozott válaszokat kapni, hogy milyen gyakran és milyen módon
kapcsolódtak be az élő istentiszteletek/szentmisék
közvetítéseibe, és milyen esetleges kellemetlenségekbe ütköztek ezek követése során. Az adatfelvételre 2020. április 22. – május 2. között került sor,
világhálón elérhető önkitöltős kérdőív segítségével. A kutatók reményei szerint az eredmények
segítenek kiértékelni az elmúlt egy hónap alatt az
egyházi életben bekövetkezett változásokat, hozzájárulva ezáltal az egyházak és híveik közötti kapcsolatok javításához.
Forrás: www.unitarius.org,
Facebook.com/vallaskutatointezet

IMÁDKOZZUNK EGYÜTT
A JÁRVÁNY IDEJÉN

„Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten,
hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.”
(2 Tim 1,7)

Áhítatok kedden és pénteken 18 órától:
• www.evangelikus.ro
Pénteken 19:30-tól evangélikus áhítat:
Kolozsvári Rádió
98,8 FM • 909 AM • 1593 AM

Vasárnapi istentiszteletek:
•

10 órától itt: www.evangelikus.ro
Sláger Rádió 105,9 FM

•

•

A rádiók fenntartják a műsorváltoztatás jogát!

11 órától itt: Profi Rádió 94 FM

PÁSZTORLEVÉL

Isten Szentlelkének vezetésével

S

„Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre.” (2Kor 5,17)

ADORJÁNI
DEZSŐ ZOLTÁN
püspök

okáig fogunk emlékezni 2020 különös tavaszára, a rendhagyó húsvétra, pünkösdre, a virtuális vasárnapokra, amikor zárva
maradtak a templomok. Remélem, hogy
esetünkben is igaz lesz a mondás, miszerint „egyszer volt Budán kutyavásár” – hadd ne ismétlődjék meg ez a keserű tapasztalat. Hátha ilyet nem
kell többször átélnünk. Nagy szerencsét és előnyt
jelentett számunkra a modern technika vívmánya,
hogy az elszigetelődés, a ránk erőszakolt karantén
ellenére a képernyőn, a digitális médián keresztül
valamit bepótolhattunk az elmaradt ünnepekből,
vasárnapokból. Megpróbáltunk beletanulni a virtuális istentiszteletek, lelki alkalmak sajátos online
műfajába. Azonban mindez csupán pótlék maradt.
Az élő, közvetlen jelenlétet, a tényleges fizikai közelséget, az emberekkel való együttlétet ez nem tudta
helyettesíteni. Számomra, mint liturgikus szolgálatot végző lelkésznek, nagyon fontosak a tekintetek, az emberi arcok, a hit közösségének a tényleges
megélése – hogy az áhítat alkalma lélekkel teli legyen, találkozzanak az emberi lelkek. Milyen jó is
volt az istentiszteletek előtt vagy után elbeszélgetni, kezet szorítani egymással, megölelni valakit. Egy
kávé, tea mellett egyszerűen elbeszélgetni. Most
azért jó reménységgel vagyok, lassan-lassan helyreállnak a dolgok: az élet nem áll meg, és remélem,
hogy hamarosan eljön az idő, amikor újra megtelnek
a templomok, újraindulnak a különböző gyülekezeti
alkalmak. Lehet, hogy ezután sokkal jobban fogjuk
értékelni a közösséget. Nagyszerű érzés lesz visszatérni az életbe a bezártságból, a testi-lelki karanténból, felszabadulni a sok korlátozás alól.

Jó lesz újra együtt ünnepelni,
örvendeni egymásnak…
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Jó lesz újra együtt ünnepelni, örvendeni egymásnak – milyen nagy érték ez! A jelenlét létfontosságú, nélküle értelmetlen és tartalmatlan az
istentisztelet. Erre a lelki jelenlétre, lelki örömre
utal a pünkösd ünnepe is. Pünkösd a Szentlélek
kitöltetésének, a Lélek áradásának, az Anyaszentegyház születésének az ünnepe. Pünkösdöt a
képzőművészetben, a festészetben legtöbbször
tizenkét lángoló piros szívvel vagy tizenkét piros
lángnyelvvel szokták ábrázolni – úgy, ahogy ezt
megörökítette a Cselekedetek könyve. Nyilván ez a
szimbólum az első pünkösdi eseményre utal, amikor a Szentlélek tüzes lángnyelvek formájában kitöltetett a tanítványokra. „Majd valami lángnyelvek
jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak
mindegyikükre” (ApCSel 2,3). Arra utal, hogy a Szentlélektől lángot kapott szív megtelik élettel, erővel,
szeretettel, istenismerettel. Nekünk pedig ma éppen
erre az erőre, szeretetre, erre a fajta dinamikus életre van nagy szükségünk. Ettől reméljük az Anyaszentegyház, a kereszténység, a gyülekezeteink
megújulását, megerősödését, lelki gazdagodását és
növekedését. Ahol új élet van, ott növekedés van.
Pünkösd az új kezdésnek az ünnepe: ezen a napon
indult történelmi vándorútjára az egyház. De azért
is új kezdet, mert Isten Lelke mindig úgy hat, úgy
munkálkodik, úgy árad, hogy az emberi élet, az egyház élete újra és újra erőre kapjon, életre, lelki életre
támadjon, megelevenedjen, felpezsdüljön.
„Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az:
a régi elmúlt, és íme: új jött létre” (2Kor 5,17) – írja Pál
apostol. A Szentlélek lényege, hogy újat teremt. Nem
javítgatja, nem foltozgatja, toldozgatja a régit, nem
pepecsel. Nem felületi tünetkezelést végez, hanem a
gyökeret gyógyítja. Új teremtést hoz létre. Erről szól
a jeruzsálemi pünkösdi jelenség, de ez kell a mai emberiségnek, ez kell a ma egyházának is.
Testvéreim – a pünkösd, mint lelki-szellemi
jelenség, pontosan ennek a zavart, kaotikus, bizonytalan és zilált állapotnak az ellentéte. A rend,
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a gyógyulás, a helyreállítottság, az épség, a megvilágosított lét állapota.
Roppant időszerű kérdése ma az egész világnak
a szellemi, a lelki egészség, az, hogy milyen lélek
vezeti. Ahol nem Isten, Isten Lelke vezet, nem a világosság, az erő, a szeretet, a józanság lelke, ott a
káosz, a romlás, az indulat, az emberi romlottság
az úr. Az élet, a lét értelmének, céljának megértése
Isten fénye, világossága, a Lélek nélkül lehetetlen.
A pünkösd története arról tanúskodik, hogy Isten
közvetlen és rendkívüli módon avatkozott be a lelki
környezet és „klíma” helyreállításába. Gyógyító, regeneráló, újjáteremtő ez a beavatkozás. Ez kell ma az
emberiségnek, az egyháznak: újjá lenni, pozitív, tiszta életet élni, egészséges, ép lelkülettel, Isten előtt
örömben élni. Pünkösd, mint mondtam, az egyház
születésének történelmi pillanata: Isten egy rendkívüli esemény folytán létrehozza az anyaszentegyházat. Ez nem egy lezárult folyamat, mert pünkösd nem
csupán egyszeri történet, befejezett esemény, hanem
nyitány, kezdet – egy nagy, egyetemes, lelki folyamat
kezdete. A Szentlélek folyamatosan hívja, gyűjti,
megvilágosítja, hitre vezeti, teremti és újjáteremti
az egyházat. Egyház csak ott és csak akkor van, ha a
Szentlélek erőterében, jelenvalóságában él. A lélek,
a szent szellem teremti meg az egyházat. A lélek adja
a hitet, ami istenismeret és Isten szeretete egyszerre. Ha nincs átforrósító lélek, akkor minden üres és
silány formalitás lesz, rideg szertartás, emelkedett
üresség, helyes tan, de nem hitközösség.
De Isten ígéretében az van: „Én adok nektek új
szívet, és új lelket adok belétek… az én lelkemet adom
belétek…” (Ezékiel 36,26–27). Az újjászületés felettébb nagy titok, de ahol megszólal Isten igéje, ahol
kiszolgálják a szentségeket, ahol szívből imádkoznak, ahol megnyílik az emberi szív, kitárulkozik
őszintén az emberi lélek, ott Isten Lelke hatalmába
veszi az embert, és elkezdi benne az újat.
Keresztyén testvérek, mi gyakran használjuk a
világ és az egyház szót két teljesen szétválasztandó, sőt egymással szemben, ellentétben álló valóság
megjelölésére. Luther és Augustinus magyarázata a két birodalomról – a törvény és evangélium,
a kard és a lélek hatalmáról – ennek a megértésében
segít. Pedig az ellentétpár tagjai, ha funkciójukban,
szerepükben bizonyos fokig különböznek is egymástól, mégis együtt vannak, ugyanannak az egy

valóságnak a részei. Az egyház nem valahol messze
a mennyekben van, hanem két lábbal a világban, itt
él a társadalomban. A világ meg nem ott valahol kint
van, hanem bent az egyházban is. E kettő lépten-
nyomon áthatja, meghatározza egymást. Éppen
ezért nagy tévedés azt hinni, azt mondani, hogy a
Szentlélek az egyházban van, és kizárólag ott hat,
„szakterülete” csak a hit, a vallási és lelki dolgok.
A világhoz, a mindennapi élethez, a jelenvaló léthez
nincs köze. Ez nem igaz, mert az egyház és a világ
is Isten felségterülete. Nem az ember játszótere!

Láttuk és tapasztaltuk,
a Lélek józansága nélkül
mennyit ér az emberi ráció…
A mi szép világunk beteg, megzavarodott, lebutított lelkiállapota, a lelki, szellemi „klímaválság”, ez a pandémia-epizód is azt tanúsítja, hogy
az egész világnak, az emberiségnek Isten Lelkének
világosságára, erejére, szeretetére és józan vezetésére van szüksége. Isten Szentlelkének vezetése,
világossága itt is kell hogy érvényesüljön. Láttuk és
tapasztaltuk, a Lélek józansága nélkül mennyit ér
az emberi ráció, igyekezet, tapasztaltuk és láttuk,
mire képes az ember.
A pünkösd folyamatos lelki-szellemi jelenségének a teljes világot kell érintenie, nem egyházi privilégium. Létkérdés a világ számára: a Szentlélek,
vagy a csupán emberi hatalom vezetését választja?
Egészen más, ha a szeretet, a tiszta lét, a világosság,
a józanság Lelke, Isten gondviselése vezeti a világot, mint ha az emberi romlott lét, a bűn, önzés,
káosz, a becsvágy, a hatalom akarása.
Mert ahol Isten Lelke megnyilatkozik és kibontakozik, ahol Ő hat, ott új élet keletkezik. Az ember
a legjobb értelemben megváltozik, ért, lát, új dolgokat él meg, élet árad belé, örülni tud, dolgokat-fogalmakat helyre tud tenni, lelkében felszabadul.
Felszabadul a jóra, és egyre inkább Isten szemével
kezdi látni életét, világát, embertársait. Mert minden, ami van, a világ Isten kezében, és nem rajta
kívül van. Kezdje el Ő ma bennünk és rajtunk az
újat. Legyen áldott, szép és lelkiekben gazdag ünnepünk. Ámen.
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A többszörösen kisebbségi lét kihívásai
Trianon: veszteség és ösztönzés egyaránt

Az

első világháború és az 1920-as, Trianonban aláírt békeszerződés számos fordulatot hozott.
Az új határok által átszabott evangélikus egyházak sorsa sem volt mentes a bonyodalmaktól, sokszor küszködtek a régi és új konfliktusok útvesztőjében. A szétszakítás ténye mind
az elszakított részek, mind a megmaradt országrész lakói számára veszteséget jelentett.
Az új államban új egyházkerület alapításának igénye merült fel. Új kezdet, új lehetőség adódott az egyházszervezés szempontjából. A megalakulás viszontagságos történetéről és a kisebbségi lét jelen kihívásairól
Adorjáni Dezső Zoltán püspökkel, Borháci Dávid és Török László lelkészekkel beszélgettünk.

FOGARASI SZÉP
KRISZTINA
interjúja
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Nem lehet
Mivel kellett szembesülnie az egyháznak Trianon
után?
Török László: Az 1920. június 4-ét követő impériumváltás, valamint az abból adódó mélyreható
változások a barcasági egyházakban elsősorban a
bizonytalanság és a bizalmatlanság magvait hintették el. Az itt élők ugyanis 1916-ban (Románia
hadba lépésekor) az elsők között szembesültek az
új hatalom rideg valóságával, hiszen a román hadsereg már augusztus utolsó napjaiban megszállta a vidéket. Ez a barcasági magyarok egy részét
menekülésre késztette. Egészen az egykori Torontál vármegyéig jutottak, ahonnan csak november

EVANGÉLIKUS HARANGSZÓ

folyamán térhettek vissza a kifosztott, lepusztított
Barcaságra. A feltételezések szerint ennek a menekülésnek esett áldozatul Hosszúfalu teljes irattára
és klenódiumai, de ugyancsak e veszteséglistára írható – a rekvirálási jegyzőkönyvek tanúsága szerint
– mintegy 2300 kilogrammnyi harang is. Érthető
tehát, hogy ezek az emberek bizalmatlanul fogadták
az 1920 után immáron hivatalosan is berendezkedő
új hatalmat. Ez a bizalmatlanság, a holnap, a jövő
bizonytalansága pedig egy szinte érthetetlen apátiában, zsibbadtságban öltött testet. A Trianon után
újra központi vezetés nélkül maradt közösségek néhány elöljárója – bízva az új hatalom ígéreteiben – a
kivárás politikáját tartotta célravezetőnek.

INTERJÚ

Borháci Dávid: Több tényező is nehezítette az
egyház életét a trianoni békeszerződés megkötése után. Ezen tényezők között a legsúlyosabb az
Erdélyt, Bánságot, Partiumot bekebelező, megnövekedett Románia ellenséges viszonyulása
volt amihez nagyrészt hozzájárult a magyar ajkú
emberek kitaszítása, háttérbe szorítása. Mindezt
az állam a legjobban úgy tudta éreztetni, hogy
minden hátráltató tényezőt bevetett. Ezek közül
a legfontosabbak: nem támogatták a magyar iparvállalatokat, igyekeztek beszüntetni a magyar
bankokat, teljes egészében beleszóltak az oktatáspolitikába (ráadásul az oktatást a felekezeti
iskolákra bízták), és betiltották a magyar nyelv
használatát. Ennek a hátulütői jelentkeztek az egyházi életben is.

Lehet, mert kell
Hogyan módosult az infrastruktúrája és az
autonómiája?
B. D.: A trianoni békeszerződés megkötése után
az újonnan alakult Románia területén maradt
egyházközségek majdnem teljesen leszakadtak
az anyaországi kerülettől. Pontosabban már csak
adminisztrációs szempontból vették figyelembe az anyaországi testvérek az itt, Romániában
maradt egyházközségeket, mert támogatni nem
tudták őket. Anyagi szempontból nagy támogatásoktól vonta meg őket a román állam. A közel
41 000 hívet számláló, meg nem alakult evangélikus egyház kénytelen volt elejét venni a dolgoknak,
és átszervezte a teljes infrastruktúráját. Három
egyházmegyét hoztak létre, ezek a következők: az
arad-bánsági egyházmegye, a brassói egyházmegye, illetve az ötvárosi egyházmegye. Az egyházmegyéket esperessel és egyházmegyei felügyelőkkel
látták el.
T. L.: Előzményként el kell mondani, hogy 1886.
március 25-én megalakult a Brassói Magyar
Evangélikus Egyházmegye, amely Brassó és a
környező tíz csángó magyar falu evangélikusságát egyesítette. A magyar közösség azért vált ki
a Szász Országos Egyházból, és csatlakozott – 9.
egyházmegyeként – a Tiszai Evangélikus Egyházkerülethez, hogy a 11 egyházközségben élő barcasági magyarok ne csak evangélikusok, hanem

magyarok is maradhassanak. Elég itt csupán azt
megemlíteni, hogy ebben az időszakban önállósodott Csernátfalu volt filiája, Türkös, és ugyanekkor nőtt anyaegyházzá Hosszúfalu-Fűrészmező
is.
Sokan nem fogadták túl lelkesen a kolozsvári
Kirchknopf Gusztáv által indított akciót az önálló egyházkerület mihamarabbi megalakítására.
Annál is inkább, mert ez azt is feltételezte, hogy
további egyházközségek is kiválnak a Szász Országos Egyházból, és igyekeznek egy magyar ajkú,
újonnan szerveződő egyházkerület tagjává lenni.
Ez nyilván nemtetszést váltott ki szász részről, és
az ellenséges viszony következménye lett Kirchknopf kitoloncolása az országból, továbbá az 1921. július 7–8-i, kolozsvári alkotmányozó gyűlést követő
politikai változások és belharcok sikertelenséghez
vezettek.
Mik voltak a hozadékai az átalakulásnak?
B. D.: Pozitív és negatív hozadéka is volt. A legfontosabb ezek közül a nagy evangélikus család
megalakítása, a lelkészek, gyülekezetek közösen
összefogva egy családként igyekeztek működtetni a

• Sürgöny Feilits Artúrnak, a Végrehajtó Bizottság elnökének, melyben visszavonják a Végrehajtó Bizottság
működését, továbbá megtiltják a püspök és más tisztviselő választását.
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• 1940. március 3-án megjelenik a Hivatalos Közlönyben a 687-es rendelet, melyben elismerik és engedélyezik az
Aradi Szuperintendencia megalakulását.
trianoni békeszerződés szülte helyzetet. Ily módon
pedig, leszakadva az anyaországi kerülettől, a nagy
család kénytelen volt újraszervezni magát.
T. L.: Miközben Frint Lajos vezetésével Aradon újraindult az egységes egyházkerület megalapításának
küzdelme, a Barcaságon tovább nőttek a feszültségek a különböző elképzelések és az azok mögött
álló érdekcsoportok között. Ez odavezetett, hogy
1922 májusában három egyházközség – Barcaújfalu, Brassó és Hosszúfalu-Fűrészmező – kilépett az
egyházmegye kötelekéből, és Brassóvárosi Ág. Hitv.
Ev. Egyházmegye néven újra a szászokhoz csatlakozott. Valamelyes enyhülést hozott, hogy az aradiak
bevonták a barcasági magyar evangélikusokat is
az új egyházi keretek megteremtésének harcába.
A lassú, de reménykeltő rendeződést látva, 1926ban a három „tékozló” egyházközség is visszatért
a régi közösségbe.
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1921-ben az egyházi alkotmányt elfogadás és szentesítés végett a király és a kormány elé terjesztik
az egyházi elöljárók. Mégis 27 évnek kellett eltelnie, hogy hivatalosan is elismerjék az új egyházat.
Miért?
B. D.: 1919-ben az evangélikus lelkészek közös megállapodás szerint megalakították az egyházkerületet, és 1921-ben megtartották az első zsinatot is.
Az ezen a zsinaton összeállított törvénytervezetet
azért nem fogadta el a király, mert a zsinat tagjai
között voltak olyanok is, akik a Romániai Szász
Evangélikus Egyházhoz tartoztak, ráadásul meg is
büntették őket, mert törvénytelenül jártak el.
T. L.: A lassú, de reménykeltő rendeződést látva,
1926-ban Románia Vallásügyi Minisztériuma engedélyezte a Szuperintendencia (Főesperesség)
megalakulását. Innen már egyenes út vezetett
1927 áprilisáig, mikor is Aradon megtartották a
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• Ellenzék folyóirat: Reményik Sándor válasza Makkai Sándor cikkére

INTERJÚ

• Táblázat: a Magyar Evangélikus Egyház alakulása.
szervezést felvállaló Végrehajtó Bizottság utolsó
gyűlését, a következő napon pedig az új szuperintendencia első közgyűlését, ahol beiktatták hivatalába Frint Lajos szuperintendenst és báró Ambrózy
Andor kerületi felügyelőt.
A Vallásügyi és Művészeti minisztérium elismerte a szuperintendencia létrejöttét, és 1940. március 2-án megjelentette a hivatalos dokumentumot
a hivatalos közlönyben:
A Román Népköztársaság kikiáltása után, 1948ban az Államtanács által elfogadott és jóváhagyott
vallási felekezetek szabályozására vonatkozó rendelet az ország törvényei szerint elismert 14 vallásfelekezet közé sorolja a Romániai Zsinatpresbiteri
Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyházat.1

1
2
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Folytatjuk, mert kell!
Száz éve annak, hogy a magyarság kisebbségben él
Romániában. Miként élte/éli meg ezt a helyzetet az
egyház, és mire törekszik a jövőre nézve?
Adorjáni Dezső Zoltán: Reményik Sándor „Lehet,
mert kell” paradigmájából indulnék ki, amely válaszként született Makkai Sándor esszéjére. 1937
elején a budapesti Láthatárban Makkai Sándor regényíró és református püspök egy esszét jelentetett meg Nem lehet címmel. Már a cím összefoglalta
Makkainak a szövegben kifejtett mondanivalóját:
„nem tudom elképzelni a kisebbségi életnek semmiféle emberhez méltó elrendezését, mert magát a
kisebbségi »kategóriát« tartom emberhez méltatlannak és lelkileg lehetetlennek”.2

Orbán László: A romániai evangélikus-lutheránus egyház a történelem sodrásában. In: Az erdélyi egyházak és vallási közösségek
rövid története, UBB, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2008, 202. o.
Makkai Sándor: Nem lehet. Láthatár, 1937/2., Budapest.
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Reményik válasza erre: „Mi elhatározottak vagyunk, hogy utolsó csepp vérünkig megmaradunk
szülőföldünkön, s megmaradunk a kisebbségi életkategóriában, a kisebbségi önvédelem jogos útjait keresve.
(…) Hisszük, hogy állandó belmisszióval önmagunk között s a lélek végtelen lehetőségeivel a hátunk mögött,
a lélekbe való visszavonulás végtelen útjában bízva,
egyszer majd nyilvánvalóan is otthonra találunk a
minket körülvevő népek között. (…) Az erkölcsi törvény
mint magyar követelmény bennünk. A transylván csillagok pedig felettünk. És semmi más. Nekünk lehet –
mert kell.”3
Magyarként itt kell élnünk őseink szülőföldjén, ahol a helyzet megváltozott – ezt a változást
egyházként, közösségként, egyénként tudomásul
vettük, és tudjuk, hogy ezen nem áll módunkban
változtatni. Viszont ebben a másfajta helyzetben
teljes értékű magyar életet szeretnénk élni. Az egyháznak ezt lelki síkon, a hit síkján szolgálni kell,
a jövőben is. Mi már nagyon régóta többszörösen
kisebbségben élő egyház vagyunk, és nagyon jól
tudjuk, hogy a kisebbségi lét nem végzetet jelent,
hanem egy olyan helyzetet, állapotot, amelynek
pozitív hozadéka is van, az előnyeit is ki lehet
használni. Ez azt feltételezi, hogy az egyháznak,
a közösségnek minőségi munkát kell végeznie, és
ennek meg kell hogy legyen a hitbeli alapja. Rendkívül fontos, hogy élő, egészséges, Szentlélek által
vezetett egyház legyünk. Ha a lelki alap megvan,
akkor arra ráépülhet a szellemi alap. Nekünk úgy
kell szellemiekben, az értékteremtésben teljesítenünk, hogy az eredmény minőségibb legyen,
mint ott, ahol számbeli fölény van. És ez az egész
kisebbségi létre érvényes. Ennek a létnek csak
akkor lesz létjogosultsága, ha minőségi – ha nem,
3
4

akkor elveszünk, feloldódunk, beolvadunk. Mi
nem asszimilálódni, hanem pozitív értelemben
véve integrálódni kívánunk ebben az országban,
és azt szeretném, hogy egyházként is, közösségként is együtt tudjunk működni az itt élő többségi és kisebbségi népekkel. Ez a közös érdekünk.
A Szentírás nem ismeri a pesszimista, önsirató,
önmarcangoló állapotot. Fontos a lelki, szellemi
céltudatos munka. Nem félünk a holnaptól, a következő száz évtől, hanem ellenkezőleg, hittel és
bizakodással tekintünk a jövőbe, és Isten kegyelmében bízva dolgozunk a jövőnkért.
Trianon után a Magyarországi Ágostai Hitvallású
Evangélikus Egyházegyetem bányai és tiszai egyházkerületéből 33 egyházközség került Romániához.
Ezek először a szász országos egyház keretén belül
óhajtottak önálló magyar esperességet szervezni, de
ez meghiúsult, mert a Brassói Egyházmegye evangélikusait a szász országos egyház nem volt hajlandó
visszafogadni.
1920. április 11-én Aradon megalakították az Erdélybánáti ág. hitv. Evangélikus Egyházkerületet,
mivel azonban a kormány nem ismerte el az 1921.
évi kolozsvári zsinat határozatait, az 1922. szeptember 27–28-i, Hosszúfaluban tartott zsinat tudta csak
megalkotni az államhatalom által 1926-ban elfogadott egyházalkotmányt.
Az első szuperintendens Frint Lajos aradi esperes,
az egyházkerület felügyelője pedig báró Ambrózy
Andor lett.4

Reményik Sándor: Lehet, mert kell. Ellenzék, 1937. február 17.
Sebők László: A romániai magyarság egyházainak közigazgatás-történeti vázlata 1918-tól napjainkig. http://www.adatbank.
transindex.ro/regio/html/alcim_pdf70.pdf
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LELKISÉG

A tanítványi lét új állapota

B
HANKÓ SZILAMÉR
lelkipásztor,
Pürkerec

ékesség nektek! – mondja Jézus az összegyűlt, rettegő, bizonytalanságban levő
tanítványoknak, s ezzel mintegy lehetőséget ad arra, hogy ne törődjenek bele
gyászukba és csüggedésükbe, és meglássák az új
kezdet lehetőségét.
A gyásznak és elkeseredésnek van egy ilyen
tulajdonsága: véglegesnek, megváltoztathatatlannak mutatja magát. Ebben van az ereje is:
erőtlenné teszi annak hordozóját és megélőjét,
a reménytelenség meggyőződéssé válik. Ebben
az állapotban szólít meg Jézus, és egy lehetőségre
mutat rá: a megbékélés lehetőségére.
Itt pedig nagyon fontos az, hogy ez még
egyelőre csak lehetőség. Ő megszólítja és hívja az
embert, de annak választ kell adnia erre a hívásra.
Eddig sokan eljutnak. Eddig könnyű eljutni. Kön�nyű együtt járni Jézussal a karácsony–virágvasárnap útját, átélni és megélni a csodákat, hallgatni a
tanításokat, töltődni, és egyre erősebbnek érezni
magunkat.
Nehezebb már a nagyheti fájdalmakat, megaláztatásokat és kísértéseket végigszenvedni vele,
de Ő még ott van, lehet hozzá szólni, válaszol,
biztat, s erőnk megújul. Hiszünk – hisszük.
S az emmausi úton már hitetlenül hiszünk.
A tanítványok körében mi is kételkedünk, csüggedünk. Hiszünk – biztatjuk magunkat és egymást.
De nincs ereje ennek a biztatásnak, mert Nélküle
ezek csak emberi szavak. Erőtlenek, hitetlenek.
Békétlenek.
„Ehhez mégiscsak Isten kell, meg ez a két szó,
ami a legtalálóbb: Békesség néktek!”1
Folytassuk innen. Hiszen innen kell folytatódnia a tanítvány útjának és életének. Most jön a neheze, ha szabad így fogalmazni. És ez azért nehéz,
mert teljesen átírja az addigi életcélokat, irányt,
általában mindent, amit az ember a saját életéről
gondolt. Kinyílik egy egészen új világ a tanítvány
előtt, amely teljes mértékben szemben áll az ő
1
2
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világával, addigi életével. És ebben az új világban
szerepe és feladata van az embernek, aminek teljesítésére fel kell nőnie. Tanulnia kell és fejlődnie
kell. Ezért marad még vele Jézus negyven napot,
mielőtt visszamenne az Atyához. Ő maga készíti
fel a tanítványt a tanúságtételre, és tesz ígéretet
arra, hogy lesz Pártfogó, lesz Vigasztaló.2
Új kezdet ez, amelynek egy újabb fájdalmas
eseménye a tanítvány számára Jézus mennybemenetele. De ezt már tudja hittel kezelni, a feltámadást Jézusban valóságosan megtapasztaló
tanítvány számára ez már a megbékélésnek az
útja. Tudja és elfogadja, hogy Jézus a mennyben
végzi szolgálatát, s ő, a megbízott küldött, ezzel
a hittel fog neki végezni földi szolgálatát. Ami
az egész teremtett világ számára az új kezdetet
jelenti. Összedőlt és összetört minden, ami addig
volt. Egy új kezdődött el. A tanítvány most talán
már kezdi érteni a kegyelem fogalmát is: nem
elpusztult, hanem új lehetőséget kapott. Nem
a méltó büntetését kapta, hanem a lehetőséget
arra, hogy bizonyságtételével elvigye széles e
világba ezt az üzenetet: Isten megkegyelmezett a
világnak.
És ekkor teljesedik ki a történet: megkapja a
Szentlelket. A megszólítás, a követés, a félelem,
majd gyász, a reménytelenség és hitetlenség,
majd a fokozatos megbékélés után, a feladathoz és
küldetéshez még nem teljesen felnőtt tanítványt
Isten kiválasztja és felruházza a Lélekkel.
Ha a jeruzsálemi eseményeket nézzük, akkor
egy újabb csodát látunk: a tanítványok hirdetik
Krisztust, a világ népei saját nyelvükön hallják a
hívást. Ez azonban csak a történeti oldala a dolognak, a felszíne, ha úgy tetszik. Egyszeri eseménynek tűnik, ami a maga különlegességében, csoda
voltában hat a sokaságra, de a tanítvány tudja,
hogy ezzel egy folyamat indul el, ami nem is szűnik meg többé soha: Isten Szentlelke által uralja
a világot. S ezzel Isten lényegében megszüntetett
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„Élek többé nem én, hanem
él bennem a Krisztus” – mondja Pál
apostol, s ezzel a tanítványi létnek egy
egészen új állapotát mutatja meg.
minden határt, ami addig közte és az ember között volt.
Paradoxonja az emberi létnek, hogy mégis
ez az a pont, ahol a legnagyobb fal van közte és
Isten között. Mert ahhoz, hogy a hit belelásson
Isten világába, szükség van a Lélekre, de azt nem
lehet csak úgy, rendelésre és mennyiségre osztogatni vagy kapni. Ahogyan a hitet sem. S a tanítvány is ennek a paradoxonnak a mentén inog
meg a saját és Isten világának határán, s sokszor
minden erejét megfeszítve próbál megmaradni,
de mégis elbukik, hibázik. Életében nem szűnik
meg az emberi mivolt, sőt még jobban felerősödik, hiszen most már lát vagy tud vagy hisz,
érzi felelősségét, de még jobban érzi erőtlenségét. És közben újból és újból rá kell döbbennie
hitetlenségére.
A folyamatos újrakezdés állapota ez, amelyben
meglepő módon nem fejlődés van, a tanítvány
3

nem erősebb és „hívőbb” lesz, hanem valami
mind jobban és jobban törik össze benne, és ami
összetörik benne, annak helyét valami egészen
más veszi át. „Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus”3 – mondja Pál apostol, s ezzel a
tanítványi létnek egy egészen új állapotát mutatja
meg.
Ebben még mindig benne van az összes emberi
fájdalom, benne van a bűntudat, és benne van az
elesettség újból és újból visszatérő kínzó, gyötrő érzése is. Benne van a haláltól és nemegyszer
az élettől való rettegés is. Benne van az összes
bizonytalanság, amit a tanítvány – ha akar, ha
nem – élete során törvényszerűen át- és megél.
De benne van az, ami mindennél fontosabb, és
ami lényegében az életet jelenti a tanítványnak:
bennem van Krisztus. Azért élhetek, mert Jézus él
bennem. És azért fogok élni is, örökké, mert Ő él
bennem.

Gal 2,20.

2020 NYÁR

17

LELKISÉG

PÜNKÖSDI MEDITÁCIÓ
Látok, vagy csak nézek?

Sz
DEÁK BÁLINT
gyakornok lelkész,
Simonyifalva-
Mokra
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emünk gyakran árulkodik arról,
mi van bennünk, miről hogyan
gondolkozunk. Erre utal a kifejezés, hogy „a test lámpása a
szem”. Milyen a tekintetünk, s általa a testünk:
világos vagy sötét? Szükség van a helyes lelki
látásra ahhoz, hogy valaki helyesen cselekedjen.
Mindazok, akiknek látása nem az Isten iránti engedelmességre irányul, egész lényüket sötétségbe
taszítják. Dönthetünk Isten mellett vagy ellene,
s tudnunk kell: ez kisugárzik életünk minden
területére.
Testi szemeinken keresztül sok információt
kapunk. Amit meglátunk, akár jó, akár rossz,
az eljut az elménkbe, majd a szívünkbe. Például
ha egy megható jelenetet nézünk, megkönnyezzük. Figyeljük a híreket, és félni kezdünk. Rajtunk
múlik, hogy mit engedünk be. Luther szemléletes képpel fejezi ki ezt: nem kerülhetjük el, hogy
madarak repüljenek el a fejünk felett, de azt már
megakadályozhatjuk, hogy fészket rakjanak rajta.
Sok mindent észrevehetünk, de nem mindegy,
hogy mit nézünk meg.
Mi a helyzet a lelki szemeinkkel? Látunk? Lelki
szemeinkkel észleljük a másik fájdalmát, bánatát, lelki szükségleteit. Az irgalmas samaritánus
példázatában Jézus éppen erre mutat rá. Van-e
lelki szemünk észrevenni a rászorulót, a segítséget igénylőt, a szegényt, a beteget? Amikor
elmegyünk egymás mellett, elbeszélünk egymás
mellett, belegázolunk egymás lelkébe, azt jelezzük, hogy csak testi szemünk van.
A samaritánus látott, megindult a szíve,
s ezt tettekben is kifejezte. Jézus így fogalmaz:

EVANGÉLIKUS HARANGSZÓ

„Boldogok, akiknek szívük tiszta: mert ők az Istent
meglátják” (Mt 5,8). Csak tiszta szívvel lehet Istent
meglátni. Nem véletlenül kiált fel a zsoltáros a
következőképpen: „Tiszta szívet teremts bennem,
Istenem!” (Zsolt 51,12). Dávid jól tudta, hogy a szívét mocskolta be, ott kellett Istennek a tisztítást
elvégeznie. Nekünk is szükségünk van a Jézus vére
általi tisztításra, ha meg akarjuk látni az Istent.
Kérjük Isten Szentlelkét, hogy végezze el bennünk
az újjáteremtés munkáját!
• Köszönöm, Uram, hogy tanítasz. Hálát adok,
hogy rámutattál arra, milyen fontos testi-lelki
szemeimet tisztán tartani. Teremts tiszta szívet
bennem, Istenem, és az erős akaratot újítsd meg
bennem, hogy ellenálljak minden bűnnek és kísértésnek. Szentlelked pünkösdi erejével nyisd fel
szemeimet, hogy meglássam a rászorulót, a szenvedőt, a sírót, a beteget. Köszönöm, hogy Jézus
Krisztus nevében meghallgatsz. Ámen.

Fotó: Kiss Gábor

„A test lámpása a szem. Ha azért a te szemed tiszta,
a te egész tested világos lesz. Ha pedig a te szemed
gonosz, a te egész tested sötét lesz. Ha azért a benned
lévő világosság sötétség: mekkora akkor a sötétség?”
(Mt 6,22–23)
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nyilvános istentiszteletek látogatása vagy az úrvacsorázás mellett az evangélikus lelkiséghez hozzátartozik a mindennapi személyes imádság, igeolvasás és a családi áhítat
is. A családi áhítat kissé háttérbe szorult az idők folyamán, de a mostani járvány idején
kényszerűen ugyan, mégis sokan hálásan fedezték fel újra önmaguk számára a rendszeres személyes és családi könyörgés erejét. A következőkben összefoglalunk néhány útmutatást,
mely segítségünkre lehet a családi vagy személyes áhítatok megtartásában.
– Az evangélikus lelkiség Krisztus-központú,
biblikus (azaz Szentírás-központú), imádságos,
szentséggel élő és énekeskönyv-kegyesség. Amikor
családi vagy személyes áhítatra készülünk, vagy
ilyen könyörgést tartunk, elsősorban ezekre a
tartalmi tényezőkre figyeljünk: úgy imádkozzunk, hogy tudjuk, Krisztus jön közénk az Ige által
otthonainkba is. Ő szenteli meg ezt a hétköznapokból kiragadott időt. Mi pedig a templomban
és otthoni imában egyaránt az ige felolvasásával,
imádsággal és énekléssel kapcsolódunk be ebbe a
lelki találkozásba.
– Idő: gondoljuk végig, milyen kiemelt napszakok alkalmával szokás imádkozni vagy gyülekezeti istentiszteletet tartani (reggel, dél, este,
étkezések alkalmai)? A hét milyen napjai (vasárnap, kedd, szerda, péntek), illetve az egyházi év
mely jeles napjai fontosak ebből a szempontból?
Tervezzük meg előre, hogy a számos lehetőség
közül mi és családunk milyen időpontokban szeretnénk rendszeresen közösen imádkozni. Ragaszkodjunk ehhez a megszentelt időhöz.
– Tér: a lelki embernek szüksége van különleges, ún. „spirituális” helyekre. Felekezeti hovatartozásra, de lelki alkatra és személyes kegyességre
is jellemző, hogy valaki milyen különleges tereket
alakít ki magának, hogyan rendezi be azt a
helyiséget, ahol imádkozik. Otthoni áhítatokon
igyekezzünk úgy kialakítani a kis imasarkot,
vagy a családi áhítat alkalmának helyét, hogy
néhány elem felidézze bennünk saját templomunk belső terét is. Így könnyebb átélni a gyülekezet virtuális közösségét. Mivel az evangélikus
lelkiség Krisztus-központú és Szentírás-központú, ezért a kereszt, a gyertya (amely Krisztusra,

a világ világosságára emlékeztet) és a Szentírás
mindenképpen hozzátartozik az áhítat terének
kialakításához. Az éneklés szintén jellegzetessége az evangélikus lelkiségnek, ezért miközben a
kellékeket készítjük elő, ne feledkezzünk meg az
énekeskönyv előkészítéséről sem. Tervezzük meg
az imádkozás helyét otthon. A legfontosabb, hogy
számunkra imádság helyévé váljon akár a konyha
vagy az ebédlőasztal is.
– A testtartás, a gesztusok is hozzátartoznak az
imádsághoz. Minden gesztus sajáttá alakíthatja az otthoni áhítatot. Az áhítat elején és végén
keresztet vethetünk, leülhetünk egy asztal köré,
vagy a miatyánk alatt kézen fogva imádkozhatunk családtagjainkkal. Személyes imádságkor
letérdelhetünk vagy állva is imádkozhatunk.

BENKŐ TIMEA
teológiai tanár

Fotó: Kiss Gábor
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A testtartáshoz kapcsolódik, hogy éppen úgy,
mint istentiszteleten, a családi áhítat alkalmain is
fontos, hogy félretegyünk minden tevékenységet,
váljunk meg ezek eszközeitől is (a köténytől vagy
munkaruhától). Így a saját külső, a gesztus is jelzi
önmagunk számára: a hétköznap kellős közepén
vagy vasárnap kiszakítasz egy imaidőt magad és
családod számára.
– Liturgia: a családi áhítatnak is megvan a saját
liturgiája, vagyis az a rend, mellyel előre meghatározzuk, hogy miként kezdjük az áhítatot, mikor
kerül sor az ige felolvasására, mikor mondjuk el
közösen a miatyánkot, és mikor énekelünk. Énekeskönyvünkben, áhítatos könyvekben több ilyen
rend áll rendelkezésünkre, de eltervezhetünk egy
saját, családi áhítati formát is. A lényeg, hogy előre
készítsük el az áhítat rendjét, ne aközben gondolkozzunk azon, hogy most mit is kellene tenni.

…a családi áhítatnak is
megvan a saját liturgiája…
– Online istentiszteletek követésekor:
• készítsünk ki előre egy asztalt, bibliát, énekeskönyvet, és más, a saját imaalkalmunkhoz
tartozó kellékeket (kereszt, gyertya stb.);
• hagyjunk abba minden egyéb tevékenységet,
főzést, rendezést, étkezést stb., már az áhítatot megelőző pár percben; mint istentiszteletre érkezéskor, online áhítatok esetében
is csendesedjünk el már az azt megelőző
percekben;
• kapcsoljunk ki minden olyan hangforrást,
ami megzavarna istentisztelet közben;
• ha internetes istentiszteleti közvetítést vagy
áhítatot követünk pl. facebook-oldalon, beszéljük meg családtagjainkkal, hogy az istentisztelet alatt csak az istentiszteletre figyelünk,
és nem reagálunk megosztásokra, értesítésekre, nem kapcsolgatunk különböző más
lelki tartalmakat közlő tartalmakra sem;
• az online istentiszteletek alatt is mondjuk
együtt az imádságokat, énekeljük együtt az
énekeket, különben csak nézői maradunk a
megszentelt alkalomnak;
• vegyünk részt az online istentiszteleten az
elejétől a végéig;
• keressük meg a hálaáldozat, az adakozás
lehetőségét ilyenkor is; a perselypénz nem
kötelező „adó”, hanem a lelki ajándékokban
gazdagodott keresztény ember hálaáldozata
mindazért, amit Istentől kapott; másrészt
az adakozás eszköz az élet istentiszteletében
arra, hogy másokat segítsünk.
Miközben személyes vagy családi imaéletünket
gondozzuk, imádkozzunk szüntelenül Istenhez a
gyülekezeti közösségért! Kérjük Őt, hogy a kereszténység lényegétől idegen „távolságtartás idején” is
szóljon hozzánk, áldja meg a személyes és a virtuális lelki alkalmakat. Kérjük Őt, hogy mielőbb félelem nélkül személyesen találkozzunk a gyülekezet
istentiszteleti közösségében.

Fotó: Végh Nimród
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Luther-litánia nyomorúság idején

V

eszedelemben vagy valamilyen krízishelyzetben – így járvány idején is – a
világi felsőbbségek évszázadokon át úgynevezett bűnbánati és könyörgő napokat
rendeltek el Európa-szerte. Általában vasárnapra,
szerdai napra (Júdás árulásának napja) vagy péntekre (Krisztus kereszthalála) hirdettek könyörgő
napot. Mindaddig, amíg a krízishelyzeteket úgy értelmezték, hogy azokkal Isten büntet egy-egy közösséget (társadalom, régió, város) annak bűneiért,
a világi felsőbbség által elrendelt bűnbánati napokat azért tartották meg, hogy egyrészt felismerjék
a bűnt, amivel Isten haragját magukra fordították, másrészt azért, hogy bűnbánatot gyakorolva
elhárítsák magukról a büntetést, azaz a kialakult
vészhelyzetet.
Ezeken a napokon általában szigorú böjtöt tartottak, naponta többször istentiszteletre gyűltek
össze, és meghatározott céllal alamizsnát gyűjtöttek, azaz adakoztak. Az istentiszteleteken elmaradhatatlan volt a litánia, az ősi imaforma, melyben
előimádkozó és közösség váltakozva imádkozik:
az előimádkozó röviden megfogalmazott fohászaiba a közösség ismétlődő kérésekkel kapcsolódik be
(„Ments meg minket, Úristen!”, „Urunk, irgalmazz
nekünk!”, „Hallgass meg minket!” stb.).
Luther Márton szerzetesként természetesen
évtizedeken át maga is könyörgött a litániák szavaival, és erről a sajátos közösségi könyörgési formáról nem mondott le a reformáció éveiben sem.
A litániák szövegét azonban a protestánsok nem
imádkozhatták változtatások nélkül, hiszen a legtöbb litániában a szentek, apostolok és Mária támogatásáért is könyörögtek.
A török veszedelem idején Luther is szorgalmazta a bűnbánati nap meghirdetését. 1529-ben átírta
a középkori Mindenszentek-litániát, kihagyta belőle
a szentek segítségül hívását, és így egy, a Szentháromság Istenhez esedező könyörgést formált belőle.
A török veszedelemmel kapcsolatos, szintén 1529ben megjelent írásában Luther a litánia éneklésének szükségességéről is ír. Előbb megállapítja, hogy
a veszedelem elhárítására haszontalannak tartja a

pogányos körmeneteket, ahol a látszat a lényeges,
és nem az imádság. Luther leírja, hogy a veszedelem
elhárítására nem látja hasznát sem a szentek segítségül hívásának, sem pedig az állandó misézésnek.
Mégis, ha a török veszedelem idején valamit szeretnének tenni a hívek, akkor Luther javaslata az, hogy
a misén, vesperán vagy a prédikáció után énekeljék
vagy olvassák a litániát, különösen az ifjak. Buda eleste után, 1541-ben Luther már egy sajátos könyörgő istentiszteleti liturgiát is összeállított, melyben
szintén a litánia szavaival könyörögtek.
Ezek után a lutheránus gyülekezetekben liturgikus hagyománnyá vált a Luther-litánia mondása, éneklése veszedelem idején. Ezt a sajátos
könyörgést esetenként alkalomhoz illő, az aktuális
krízishelyzetre vonatkozó kérésekkel bővítették.
A litániát a bűnbánati és könyörgő napokon kívül
rendszeresen imádkozták nagyböjt idején is.
Magyar nyelvterületen a litánia egy olyan ősi
szertartási ének, mely méltán nevezhető ökumenikus könyörgési formának. A római katolikus liturgikus hagyomány mellett ott találjuk immár a
Luther-litániát a legtöbb protestáns graduálban.
Litania major (azaz nagy litánia) címmel benne van
a református graduálokban (pl. a Gyulafehérváron
őrzött Battyány-kódexben, az Öreg graduálban),
az evangélikus Eperjesi Graduálban, valamint az
unitárius kéziratos graduálokban is, de sok énekeskönyvben is. A racionalizmus hatására valamikor
a 19. század folyamán a litánia mondása elmaradt,
éppen úgy, mint ahogy a krízishelyzetekben meghirdetett bűnbánati és könyörgő napok is feledésbe
merültek.

BENKŐ TIMEA
teológiai tanár

A mostani, járványsújtotta
böjti időben talán ismét felfedezhetjük a litániát, és akár családi körben
is könyöröghetünk a Luther-litánia
nyomán összeállított könyörgéssel.
2020 NYÁR
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Könyörgés Luther litániája nyomán
Készüljünk a könyörgésre: Gyújtsunk meg egy gyertyát, csendesedjünk el.
BEVEZETŐ ZSOLTÁR
(INTROITUS)
(váltakozva mondja a liturgus
és a gyülekezet, illetve a könyörgést vezető családtag és a többi
családtag)
A mélységből kiáltok hozzád,
Uram!
Uram, halld meg szavamat,
füled legyen figyelmes könyörgő szavamra!
Ha a bűnöket számon tartod,
Uram, Uram, ki marad meg
akkor?
De nálad van a bocsánat, ezért
félnek téged.
Várom az Urat, várja a lelkem,
és bízom ígéretében.
Lelkem várja az Urat, jobban,
mint az őrök a reggelt, mint az
őrök a reggelt.
Bízzál, Izráel, az Úrban, mert
az Úrnál van a kegyelem, és
gazdag ő, meg tud váltani.
Meg is váltja Izráelt minden
bűnéből.
A mélységből kiáltok hozzád,
Uram!
Uram, halld meg szavamat,
füled legyen figyelmes könyörgő szavamra!

BEVEZETÉS
Liturgus: Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Gyülekezet: Ámen.
Uram, irgalmazz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
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Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass meg
minket!
Krisztus, hallgass meg minket!
Mennyei Atyaisten!
Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten!
Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen!
Irgalmazz nekünk!

KÖNYÖRGÉS
Légy hozzánk kegyelmes,
őrizz meg minket, Úristen!
Légy hozzánk kegyelmes,
segíts meg minket, Úristen!
Minden bűntől
ments meg minket, Úristen!
Minden tévelygéstől
ments meg minket, Úristen!
Minden kísértéstől
ments meg minket, Úristen!
Az ördög csalásától és
furfangjától
ments meg minket, Úristen!
A hirtelen és gonosz haláltól
ments meg minket, Úristen!
A betegségtől és az ínségtől
ments meg minket, Úristen!
Az elemi csapásoktól és ínséges időtől
ments meg minket, Úristen!
Járvány pusztításától
ments meg minket, Úristen!
Gazdasági válságtól és
munkanélküliségtől
ments meg minket, Úristen!

A háborútól és a vérontástól
ments meg minket, Úristen!
Lázadástól és erőszaktól
ments meg minket, Úristen!
Az örök haláltól
ments meg minket, Úristen!
Szent születéseddel
segíts meg minket, Urunk,
Krisztusunk!
Haláltusáddal és kiontott
véreddel
segíts meg minket, Urunk,
Krisztusunk!
Kereszteddel és haláloddal
segíts meg minket, Urunk,
Krisztusunk!
Feltámadásoddal és
mennybemeneteleddel
segíts meg minket, Urunk,
Krisztusunk!
Utolsó óránkon
segíts meg minket, Urunk,
Istenünk!
Az utolsó ítéletben
segíts meg minket, Urunk,
Istenünk!
Mi szegény bűnösök
könyörgünk,
hallgass meg, Úristen!
Szent egyházadat kormányozd és igazgasd,
hallgass meg, Úristen!
Egyházad püspökeit, lelkészeit és minden szolgálóját őrizd meg igédben és a
keresztény életben,
hallgass meg, Úristen!
Küldj hűséges munkásokat
aratásodba,
hallgass meg, Úristen!

• A debreceni
Öreg Graduál
Az evangélium hirdetéséhez adj nekik erőt és
Szentlelket,
hallgass meg, Úristen!
Elöljáróinkat védd és óvjad,
hallgass meg, Úristen!
A tévelygőket és a félrevezetetteket térítsd magadhoz,
hallgass meg, Úristen!
A szomorkodókat és csüggedőket segítsd és vigasztald,
hallgass meg, Úristen!
A kétségbeesetteket és bizonytalanságtól szorongókat biztasd és erősítsed,
hallgass meg, Úristen!
A járvánnyal küzdő orvosokat, egészségügyben dolgozókat védd és erősítsed,
hallgass meg, Úristen!
A segítőket, önkénteseket
áldd meg a szolgálatban,
hallgass meg, Úristen!
Öregjeinket és a veszélyeztetett szeretteinket vedd
körül védelmeddel,
hallgass meg, Úristen!
A megfertőzött betegeknek
adj gyors felépülést,
hallgass meg, Úristen!
A haldoklókat erősítsed viaskodásukban, és vezesd az
örökkévalóság útján,
hallgass meg, Úristen!
A karanténban és bezártságban adj kitartást és
türelmet,
hallgass meg, Úristen!
A közszállításban, kiszolgálásban és minden

közszolgálatban dolgozókat
oltalmazzad,
hallgass meg, Úristen!
Az oktatóknak, tanároknak
adj bölcsességet az online
tanításhoz,
hallgass meg, Úristen!
A diákokat, egyetemistákat
bátorítsad félelmeikben, adj
jó előmenetelt a tanulásban,
hallgass meg, Úristen!
A gyerekes családoknak adj
türelmes szeretetet, kitartó
erőt a hétköznapi feladatok
ellátásához,
hallgass meg, Úristen!
A munkavállalókat támogasd, hogy megtarthassák
munkahelyüket,
hallgass meg, Úristen!
A megváltozott körülmények
között dolgozóknak adj jó
alkalmazkodóképességet,
hallgass meg, Úristen!
A bővölködőknek és mindan�nyiuknak adj könyörületes,
másokon segíteni akaró
szívet,
hallgass meg, Úristen!
Elegendő táplálékot adj,
hallgass meg, Úristen!
Kegyelmesen hallgass meg
minket,
hallgass meg, Úristen!
Jézus Krisztus, Isten Fia,
hallgass meg, Úristen!

A NAP IMÁDSÁGA
(KOLLEKTA)
Liturgus: Mindenható, örök
Istenünk, aki Szentlelkeddel
megszenteled és vezeted egész
egyházadat, hallgasd meg
könyörgésünket, és add meg
népednek, hogy kegyelmedből
igaz hitben szolgáljunk téged,
a mi Urunk Jézus Krisztus által.
Gyülekezet: Ámen.

MIATYÁNK
Liturgus: Mi Atyánk, aki a
mennyekben vagy,
Gyülekezet: szenteltessék meg a
te neved, jöjjön el a te országod,
legyen meg a te akaratod, amint
a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add
meg nekünk ma, és bocsásd
meg vétkeinket, miképpen mi
is megbocsátunk az ellenünk
vétkezőknek, és ne vígy minket
kísértésbe, de szabadíts meg a
gonosztól, mert tied az ország,
a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.

ÁLDÁS
Liturgus: Szent angyalod legyen
velünk, hogy a gonosz ellenség
erőt ne vehessen rajtunk!
Gyülekezet: Ámen.
Liturgus: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre!
Gyülekezet: Ámen.
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A libapásztorlány

A
HORVÁTH CSABA
lelkipásztor,
Kiskapus
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kis utcán fordultam le. Ott mindig nagy
ricsaj van, sokszínű a lakosság. Vannak
sötétebbek és világosabbak, és ez olykor
konfliktusokhoz vezet még a keresztények között is. A szókavalkádból Böske néni istenes átkozódásait véltem kihallani, ilyenkor kicsit
elszégyellem magam, hogy ő is evangélikus.
Megérkeztem a fekete léckerítéshez. Valahogy nem mertem benyitni a kapun. Egy darabig
tanácstalanul álltam, aztán megláttam Böske
nénit a hátsó udvarról előrontani. Kicsit hátrahőköltem. Maga az, tiszteletes úr? Kérdezte, és
amikor meglátott, visszavett egy keveset ebből a
Toldi Miklóshoz illő indulatosságából. Van valami
gond, Böske néni? – kérdeztem. Jaj, ne is mondja! Biztos hallotta a számat már messziről, úgy
szégyenlem magam. Képzelje, mi történt! Ellopták
a libáimat. Azért káromkodott ilyen istenesen? –
kérdeztem, és a tyúkudvar majorságaira néztem.
Igen, tiszteletes úr. Higgye el nekem, én nagyon
szeretem az Úr Jézus Krisztust, tiszta szívemből, de azt kívánom, hogy aki ellopta a libáimat,
vérrel hányja ki! Miután ezt a rövid bizonyságtételt végighallgattam, elhatároztam, mégiscsak
erőt veszek magamon, és bemegyek. Hát nincs
igazam? Az ember neveli a jószágokat, és más,
aki nem dolgozik semmit, fogja és ellopja? Volt a
rendőrségen? Ugyan, tiszteletes, mit tudnak azok
csinálni? Megkeresik. Maga hisz ebben? Ha még én
sem, akkor ki? Böske néni fújt egyet. „Mint sértett
vadkan, fú veszett dühében…” – jutottak eszembe
Arany János sorai, de nem akartam a malomkövet
megvárni, így hát azt mondtam: tudja mit, megkeresem a libáit. Hagyja, tiszteletes, azokat már meg
is ették, ezek a ne mondjam, mik. Kitti van? Bent
van a konyhában, reggelizik. Ez igen, gondoltam
magamban. Kapott ma reggel két istentiszteletre
valót is, jobb lesz, ha elmegyünk, mielőtt még az
ízes magyar tájszólás sava-borsát ismét elő nem
veszi Böske néni, aki egyébként minden vasárnap
megkönnyezi a prédikációmat.
Hé, libapásztorlány, nem őrizted a gúnárokat?! Szia, papbácsi. Gyere, menjünk, keressük
EVANGÉLIKUS HARANGSZÓ

meg a libákat. Te tényleg libákat akarsz keresni?
Nem, de tehetünk egy próbát. Veszem a szandálomat. Addig odakint vártam a tyúkudvaron.
Böske néni etette a tyúkokat, búzát szórt nekik
az etetőbe. Azok egymást taposva tolongtak a
szemekért. Mehetünk. Kitti kezében kis ostor,
vagy ahogy ő mondta, „ustor” volt, fején széles
karimájú szalmakalap, rajta rózsaszín virággal,
mintha csak valami régi falvédőről lépett volna le.
Induljunk, mondtam, aztán kiléptünk az utcára.
Tudtad, papbácsi, hogy apukám mindig azt mondja nekem, hogyha nem tanulok, libapásztor lesz
belőlem? Most már az sem, Kitti, mert ellopták a
libákat. Igazad van. Egyébként igaza van apukádnak. Mesélek neked egy történetet egy sasról.
Hű, de izgi! Láttál már sast? Igen, de csak réti
sast, olyan kőszálit csak a természetkönyvben.
Na, akkor arról mesélek. Amelyik a hegyeken él?
Arról. Nevezzük az egyik szereplőt János bácsinak.
Ne erre a mi Jánosunkra gondolj, aki az árokban
alszik, hanem csak úgy, egy kitalált Jánosra. Ő a
főhős? Majd kiderül, ki a „főhős” a történetben.
Mese? Nem mese. Akkor jó. Én már kinőttem a
meséket. Ennek szívből örülök, mert akkor az igazán komoly dolgokkal tudunk foglalkozni.

…hogyha nem tanulok,
libapásztor lesz belőlem…
Szóval, János bácsi egyszer járt-kelt az erdőben, és talált egy sasfiókát. Hazavitte, és letette
a tyúkudvarra, azt gondolta, ez is olyan, mint a
csirke, majd tyúk lesz belőle. Ez a sas a tyúkok
között nő fel, egyre nagyobb lesz. Egy nap látogatója érkezik, a komája. Megkérdi: te János, ez sas,
nem? János azt feleli: nem, ez egy tyúk. Lehet,
hogy korábban sas volt, de most már a tyúkok között él, úgy is eszik, úgy is mozog, mint a tyúkok.
A koma azt mondja, hogy ez egy sas, János, és ezt
be is bizonyítom neked. Fogja a sast, felemeli, és
azt mondja: Sas, repülj! És a sas mit tesz? Látva
a tyúkokat, lerepül, és ismét elkezdi a magokat
csipegetni. A koma ismét felveszi a sast, felviszi a
fáskamra tetejére, és ezt mondja neki: Te sas vagy,
nem tyúk! Repülj! A sas lenéz, látja a tyúkudvart,
és leszáll, csipegeti a magokat. János újra felnevet.
Látod, koma, ez tyúk, nem sas. Nem, János, ennek

sasszíve van, ez sas. Nézd csak meg! Felmegy vele
a dombra, ahonnan már nem látni a tyúkudvart.
Fogja a madarat, és azt mondja: Sas vagy, repülj!
Azért születtél, hogy repülj, nem azért, hogy a
földön járj. A sas nem mozdul. Leül. Ekkor a koma
fogja a madarat, és a nappal szembe fordítja. A sas
kicsit megremeg, látja a napot, kiterjeszti a szárnyát és elrepül. Ennyi? Ennyi – válaszoltam.
Akkor ki a főszereplő? – kérdem. A sas. Nem.
Akkor János bácsi? Nem. Hanem? A koma? Az sem.
A tyúkok. Azok sem. Akkor nem tudom. Te, Kitti.
Én? Igen, te. De én nem is szerepeltem a mesében.
Nem mese. Jó, akkor a történetben. Dehogynem.
Hol? Hát ott rejtve. Neked sasszíved van, mint
mindannyiunknak. Nem a földhöz tartozunk,
hanem az éghez. Arra lettünk teremtve, hogy az
égi dolgokkal foglalkozzunk, a mennyeiekkel.
De sok ember úgy él, akár a tyúkok. Mindig csak
lefelé néznek, magokat keresnek, egymást tapossák, és az a céljuk, hogy minél kövérebb tyúkká
váljanak. Egy kicsit több hely, egy kicsit több mag,
egy kicsit több elismerés.A sas nem eszik magokat. A sas valami rendeset eszik, és sokszor inkább
napokig éhezik. A csirkék mindig kapnak enni,
ez egy kényelmes életforma. A sasé megerőltető.
A repülés mindig megerőltető. Á dehogy, papbácsi,
olyan egyszerű! Nézd csak azt a galambot! Csak
széttárja a szárnyát, és siklik a levegőben. Akkor
rajta! Repülj te is! Kitti széttárta a karjait, tett
néhány erőteljes repülő mozdulatot. Nem megy.
Csak könnyűnek néz ki. Amikor a tévében egy
videoklipet nézel, amelyben egy zenész a hangszeren játszik, mennyire könnyűnek tűnik. Igen,
én is szoktam gitározni a seprűn. Igen. De azt nem
látod, hogy az a zenész mennyit gyakorolt, hogy
olyan könnyedén játsszon. A sas képes rá, hogy
megerőltesse magát, hogy a nagy célt elérhesse,
hogy repüljön, felemelkedjen ebből a világból. Kényelmes dolog lent tyúkként élni, de sokkal szebb

felemelkedni és repülni. Szerintem is. A csirkék
elvesznek ebben a kis hétköznapiságban, mindig
magokat keresnek, és akkor elégedettek, a sas
viszont azt teszi, amire teremtve lett. A csirkék
azt teszik, amit akarnak, a sas azt, amit tennie
kell, ami belülről fakad. A sas így gondolkodik:
Istenem, melyik az a terület, amit a szárnyaim alá
akarsz adni? Vagyis ne legyenek olyan kis igényeid, mint a csirkéknek. Ezért mondta apukád,
hogyha nem tanulsz, libapásztor maradsz. A libák
is tudnak repülni. Egy ideig igen. Magasan is,
ahogy vesszük. De a sas szeme a legélesebb. Képes
belenézni a napba. Látja a megnyílt eget. Tanultuk
az Apostolok cselekedetéből Istvánt. Ő is látta a
megnyílt eget, mert hitt Istenben. Emlékszel még
a sasos aranymondásra? „De akik az Úrban bíznak,
erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak,
és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.”
Hol van megírva? Ézsaiás 43,31. Ez igen! Hányasod
van vallásból? Kitűnő.
Neked is olyan a szemed, papbácsi, mint a sasoké? Aha. Tényleg? Becsszó. Nem hiszem! Tegyünk
egy próbát! Rendben, válaszoltam széles mosollyal.
Akkor rajta, papbácsi, mit látsz? Nagyanyád libáit a
kanális vizén úgy ni, ott ni! Kitti rám nézett. Szemellenzőt formált a kezével, hunyorgott a napba, haja
meglibbent a szélben, mint valami kis pelyhedző
sastollak. Tényleg. Akkor ki a pásztor? Te, papbácsi.
Nem, a libapásztor? Ja, az én. Te lelkipásztor vagy,
papbácsi. Egy óra múlva már tereltük a libákat
a kisutcán. Jaj, tiszteletes úr, hát hol találta meg
ezeket a bolond libákat?! A Jóisten áldja meg magát!
A libaterelgetéstől elfáradva kerestem valami alkalmatosságot, ahová leülhetnék. A pajta mellett volt
egy félbetörött malomkő. Leültem rá. Megint Toldi
Miklós jutott eszembe. Csendben néztem, ahogy
a tyúkok csipegetik a magokat. Kitti a lépcsőn ült,
fején szalmakalap, kezében lóbálta az „ustort”, és
az eget bámulta. Már repült képzeletben.
2020 NYÁR
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RIPORT

Templommá alakultak otthonaink –
naplótöredékek a bezártság idejéből
Riport rovatunkban egy személyesebb hangvételű szöveget bocsátunk a kedves olvasóközönség
elé. Lelkészeinket kérdeztük arról, hogyan élik meg a jelenlegi helyzetet, és ebben az áldatlan
időszakban miként tudják – a korlátozások ellenére is – végezni a szolgálatot.

GÖDRI
BÉLA ALPÁR
lelkipásztor,
Tatrang

K

egyetlen időket élünk! A járvány ideje alatt
a sürgősségi rendeletek egymásnak adják a
kilincset. Sokszor ellentmondásos kijelentések születnek. Sokan nem értik, nem értjük,
miként kell alkalmazni ezeket. Maradj otthon, ülj
veszteg – bömböli felénk a világháló, a televízió. Várunk. Figyelünk és sóvárgunk. Lehessen már rendes
istentiszteleten részt venni. Induljon el a gyülekezeti élet. Találkozhassunk, foghassunk kezet embertársainkkal, barátainkkal, gyülekezeti tagjainkkal.
Ölelhessük meg rég nem látott szeretteinket.

Ilyen és ehhez hasonló gondolatok motoszkálhatnak mindannyiunk fejében. A jövő még beláthatatlan, de a jelenben tenni kell valamit. A kérdés
az, hogy mit és hogyan? Annak idején Luther azt
mondta, ma még ültetne egy facsemetét, akkor is,
ha holnap bekövetkezne a világvége. A járványkori
mában lelkészeink, gyülekezeti tagjaink, önkénteseink ezzel a lutheri pragmatizmussal, reménységgel ültetik a lelki csemetéket.

Szilánkok a bezártságból

H
TÖRÖK LÁSZLÓ
lelkipásztor,
Csernátfalu
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át itt van! Ami eddig távoli vidékek, ismeretlen emberek gondja-bajának tűnt, most
valósággá vált. Mert van láthatatlan valóság is. Ami talán éppen ezért félelmetesebb. A könyvespolcról Hans Fallada kérdez rám: Mi
lesz veled, emberke?
– Záporoznak a tiltó, korlátozó rendeletek, ajánlások, tanácsok; a sajtóból és a Püspöki Hivataltól.
Ami közös bennük: a bizonytalanság és az aggodalom. Jönnek, csak jönnek sorban, egymás után. Lassan belefáradok számlálásukba, mint a zsoltáros:
„Mert annyi baj vett engem körül, hogy megszámlálni
sem lehet, (…) számosabbak hajam szálainál” (Zsolt
40,13). Csak a szívem el ne hagyjon…
– A képernyőn komor képpel követik egymást a
hivatalosságok: államelnök, miniszter, államtitkár.
A közbeékelt képsorokon a hadsereg sátrakat állít a
kórházak udvarán. Vigyázzunk egymásra! – mondják
a hatalmasok. „Megóv engem az Úr sátrában a veszedelem napján. Elrejt sátra mélyén – szól az Útmutatóból a Leghatalmasabb.

EVANGÉLIKUS HARANGSZÓ

– Szükségállapot. Betiltották a gyülekezeti alkalmakat. Nesze neked, virágvasárnapi konfirmáció, nagyheti pörgés, házi áhítatok, úrvacsora! Még
Brassó bombázása idején sem szüneteltek az istentiszteletek – méltatlankodik egy szépkorú ismerősöm. Most sem szünetelünk, csak másképp tartjuk
– próbálom megnyugtatni. Másképp? Hogyan?
– Néhai hivatalbeli elődöm a második világégés idején már szerdán postázta vasárnapi prédikációját Észak-Erdélybe „szökött” híveinek
Sepsiszentgyörgyre, Csíkszeredába. A címzettek
aztán vasárnap, az otthoni istentisztelet időpontjában, közösen olvasták az igét, lélekben kicsit
otthon. Jó ötlet. A postára nem bízom, de villámpostára igen. Gyűlnek is szépen az igénylők e-mail
címei: már 63 van. Ha csak két hallgatót számítok
minden címre, akkor is meghaladja az átlagos vasárnapi alkalmak résztvevőinek számát. Furcsa ez
a vírus…
– Javasolom én is a 11 órai „közös” olvasást/hallgatást. Többen jelzik: tetszik az ötlet. Legalább így
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gondolatban együtt lehetünk. Kanadából érkezik
egy rövid e-mail: „Ugye nem baj, ha mi nem tartjuk be
az otthoni 11 órát. Az itt nálunk hajnali 3 (smiley).”
– „Technikátlan” bibliaórásaimnak nyomtatott
formában viszem az igét. Kerékpáron. A kötelező
nyilatkozatban az 5. pontot – egyéni fizikai (sport-)
tevékenység – jelölöm meg. Jogosan, mert a tört
mészkővel felszórt utcákon az „Egerbe”, a „Krucsáig” biciklin felkapaszkodni nem akármilyen
teljesítmény.
– Szombatról szombatra biciklire pattanok.
Ugyanazt az útvonalat járom be, ugyanannyi borítékot szórok el, és mégis egyre több időbe telik.
A címzettek ugyanis tudják, hogy milyen tájt érkezem, és várnak. Ahogy a boríték koppan a postaládában, nyílik a kapu – csak néhány szóra…
Tizenvalahányszor néhány szóból viszont már
szinte novellát lehet írni, Távolságtartó kerékpáros lelkigondozás címen. Időigényes. Fárasztó.
Csodálatos.

– Az egyik udvaron kalapácsmalom brummog.
Ja, az állatok étvágyát nem befolyásolja a vírus.
A gazda észrevesz. Nem kiabál, csak int: várjon.
Kaput nyit. Jó napot. Kinek harangoztak? Mondom.
Nyugodjék – mondja. Más újság? Sorolom, amit
tudok. Köszönöm. És köszönjük a „prédikaszót”.
– Na végre, sikerült – mondja egy hölgy. Múlt
héten is lestem a tiszteletes urat, de mire kijöttem,
elkarikázott. Anyukám akar mondani valamit.
A mama járókeretre támaszkodva gyomlálja a virágágyást, onnan szól: köszönjük a gondoskodást.
Még szerencse ezzel a vírussal, mert így legalább én
is hallhatok prédikációt…
– Tömbházlakó egyháztaghoz csengetek. Gombnyomásra nyílik a lépcsőházajtó, a boríték csendben csusszan a levélszekrény megfelelő rekeszébe,
és már kint is vagyok. Utána rövid beszélgetés,
a járványügyi rendelkezések szigorú betartásával:
ő a negyedik emeleti ablakban, én a járdán. Szerencse, hogy nem felhőkarcolóban lakik.
– Visszajelzés. Mostanság – talán korom miatt is
– gyakrabban vitatkozom Reményikkel, aki az Akarom című versében azt írta a délibábról, hogy „nem
kérdi, hogy nézik-e vagy sem”. Én igenis megkérdem – magamtól. De az is jólesik, ha más mondja.
Igenis, kell a visszajelzés, a biztatás, hogy „veszik az
adásomat”, hogy nem hiábavaló, amit csinálok. És,
Istennek hála – van! Köszönöm azoknak, akik jeleztek; írásban vagy szóban. E csokorból itt csupán egy
szálat, ami Jó Pásztor vasárnapi prédikációm után
érkezett: ÁMEN. Köszönjük. N. N. és családja.

Mosoly a csomagban

Új

„

parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is
egymást. Arról tudják majd meg rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok
egymás iránt.” (Jn 13,34–35)

Forrón sütött a nap, meleg volt. A védőmaszk az
arcomhoz simult, néha kapkodtam levegő után.
A kapu zárva volt, szétnéztem, csengőt nem láttam.
Hát igen, furcsa időket élünk. Elkezdtem kiáltani:
„Anna néni, Anna néni…” – semmi válasz nem érkezett. A kapu fölött benézek, az ajtó kitárva, a kiskutya békésen szaladgált az udvaron. Megkerülöm

a házat, a kertben rátalálok Anna nénire, aki csendben szorgoskodik. Megszólítom, köszönök, és
elmondom, mi járatban vagyok. Hirtelen mozdulattal hátrafordul, rám néz és így szól: „Jaj! Tiszteletes
úr! Azonnal jövök, nyitom a kaput.” Előremegyek
a kapuhoz. Anna néni rám néz, és mosolyogva ezt
mondja: „Tiszteletes, mióta vártam, hogy valakihez
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szólhassak.” Elmondom neki, hogy az egyházközség részéről hoztam egy élelmiszercsomagot. Kissé
szégyenkezve vette át a csomagot, és halával a szemében köszönte meg. Láttam rajta, hogy nagyon
gondolkodik valamin, végül berohant a házba, de
előbb szólt, hogy várjak pár percet. Kis idő elteltével
egy szatyor dióval tért vissza, és felém nyújtva így
szólt: „vegye el, nem sok, de szeretettel adom”. Úgy
éreztem, nem is a csomagcsere volt a lényeg, nem is
a csomag tartalma vagy bősége volt fontos, hanem
a rövid párbeszéd, a kölcsönös mosoly és a találkozás öröme meg lehetősége.

„Velem vándorol utamon Jézus…”

A
KORODI LEVENTE
lelkipásztor,
Türkös
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járvány okozta sürgősségi rendelet hatályba lépésekor a hirtelen bekövetkezett
változások minden embert – státusától
és életkorától függetlenül – teljesen új
kihívások elé állítottak. Számomra, mint háromgyerekes családapának és a rám bízott gyülekezet
pásztorának, úgy éreztem, nem kis feladat megküzdeni az újonnan bekövetkezett helyzettel. Akkor
még nem tudtam, hogy fogok alkalmazkodni, miként fogok feladataimnak eleget tenni. Kezdetben
tapogatózva keresgéltem a kellő megoldásokat, de
látva a kollégák hasonló vesződéseit, és tapasztalva a lelkészi közösség mindennapos, közös imádságának erejét, magam is erőre leltem és munkához
láttam. Bevontam a presbitériumot és az ifjúságot
is, hogy közösen, egymás terhét hordozva, egymás hite által épülve vészeljük át ezt a bizonytalan
időszakot.
Visszapillantva az elmúlt két hónapra, tény,
hogy legtöbbünknek hiányzott a közösség, a találkozás, a különböző alkalmakon, eseményeken való
részvétel, a közvetlen beszélgetés, és természetesen a fizikai érintkezés, a kézfogás-ölelés is. De a
technika segítségével még ezen furcsa életkörülmények között is megtapasztalhattuk, hogy Urunk
és Megváltónk jelen van, velünk van minden időkben: „…én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig” – olvashatjuk a Mt 28,20-ban. Megadatott,
hogy virtuális térben találkozhassunk, naponta
közösen igét olvassunk, imádkozzunk. Több ízben
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nyomtatott lelki táplálékot is juttattunk el híveinknek, a magányos, legidősebb egyháztagokat pedig
telefonon is próbáltuk elérni, meghallgatni, bátorítani, és – természetesen – szükség esetén lehetőségeinkhez mérten segíteni.
Következésképpen bátran állíthatjuk, hogy az
Úr csodásan működik, de útja olykor rejtve van.
Sok mindent nem értünk, sok minden rejtve marad
továbbra is számunkra, egy dolog viszont teljesen
világossá vált, ez pedig nem más, mint Megváltónk
azon kijelentése, miszerint elég nékünk az Ő kegyelme… Maradjunk veszteg, bízzunk az Ő kegyelmében, és éljük életünket az Ő nevének dicsőségére
és embertársaink javára. Erős vár a mi Istenünk!
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Boldogok az irgalmasok

A

részleges kijárási tilalom miatt az elmúlt két hónapban Sepsiszentgyörgyön is kihaltak a város utcái és terei.
A 65 évesnél idősebbek csak rövid időre
hagyhatták el otthonaikat. Rájuk és a bajba jutott családokra gondoltunk, amikor egyházunk
önkénteseivel segítségükre siettünk. Az „irgalmas samaritánus” példája lebegett előttünk, aki
nem sajnált időt és pénzt, hogy bajban levő embertársán segíthessen. A legszomorúbb történet
azé a négygyermekes édesanyáé volt, aki váratlanul, szívinfarktusban veszítette el 59 éves férjét.
A tragédia idején a legnagyobb gyerek külföldön
dolgozott, de az édesapja iránti mély érzései miatt
azonnal hazaindult. Megérkezése után a család,
az érvényben levő rendelkezések miatt 14 napra
karanténba került, még a temetésen sem vehettek
részt. A veszteség fájdalmára a bezártság átélése
is rányomta a bélyegét, amit csak nagyon nehezen
tudtak elviselni. A rendszeres telefonos lelkigondozás mellett a napi bevásárlást is elvállaltuk, úgy

éreztük, a nehéz helyzetben mellettük a helyünk.
Az alapvető élelmiszercsomagokat a bejárati ajtó
előtt hagytuk, csak a tömbházablakból integető, szomorú tekintetű arcokból láthattuk, hogy
mennyire hálásak. Leírhatatlan érzés volt segíteni rajtuk.
Vállaltuk az alapélelmiszerek beszerzését olyan
idős családoknak vagy egyedül élő egyháztagoknak is, akik a járványveszély miatt nem szívesen
hagyták el otthonaikat. Voltak köztük olyan idős
emberek, akiknek nincs hozzátartozójuk a városban, mert gyermekük meghalt vagy külföldön él,
és voltak ágyhoz kötött betegek is. A fogyatékkal
élő gyermekeiket gondozó családoknak is vittünk
segélycsomagokat, melyeket egy brassói segélyszervezet ajánlott fel. Szavak nélkül is látható volt
szemükben a köszönet és a hála. Mi pedig átéltük
a tenni és adni akarás felemelő érzését, ami semmihez sem hasonlítható. Ahogy Jézus a Hegyi Beszédben tanítja: „Boldogok az irgalmasok, mert ők
irgalmasságot nyernek.” (Mt 5,7)

ZELENÁK JÓZSEF
esperes, Sepsiszentgyörgy

„Minden házban megnyitottam egy templomot”

A

10–11. század fordulópontján volt egy
olyan időszak, amikor a keresztényeknek nem szabadott templomba menni.
Al-Hakim kalifa, Egyiptom muszlim
uralkodója elrendelte, hogy kilenc évre zárjanak be
minden templomot. Egyik nap végigment a keresztények egyik utcáján. Minden házból azt hallotta,
hogy imádkoznak és Istent dicsőítik. Azonnal megparancsolta: „Nyissátok ki a templomokat, és hagyjátok imádkozni a keresztényeket, ahogy akarnak. Be
akartam zárni minden utcában egy templomot, de
most látom, hogy ezzel minden házban megnyitottam
egyet.”
Úgy érzem, az elmúlt időszakban a gyülekezeti tagjaink házai is templommá alakultak.

Mindannyian érezték, hogy nagyobb szükségük
van az Istennel való beszélgetésre, mint eddig valaha. Az otthonuk bezártságában olvasták egyházunk igei gondolatait az újságban, vasárnaponként
hallgatták a rádiós istentiszteleteket, követték a
világhálón közvetített bátorító üzeneteket. A nem
minden vasárnap templomba járók testvéreinkben is megszülethetett a vágy, hogy Istennel
találkozzanak.
Keresztény testvérem! Jó úton haladsz, ha a
házad templommá, az imádság házává alakult. Jó
úton haladsz, ha tartod a kapcsolatot hajlékodban
Istennel, de mégis vágyódsz a templomi közösségre, és alig várod, hogy felcsendüljön az örömhír:
„Újra lehet templomba menni!”
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Mikor léphetünk ki a csendből?
Mindannyiunk számára, a világ minden kereszténye számára más ez az idei pünkösd. A járványhelyzet időnként reménytelennek tűnő napjaiból fordulóponthoz érkeztünk, ahonnan új
útra indulhatunk, újraértékelhetjük addigi értékrendünket, kapcsolatainkat. A Bibliát olvasva, a pünkösdi történésekre figyelve olyan útravalót kapunk, amely mindennapjainkra, egész
lényünkre hatással lehet. Gondolkodjunk el ismét a tanítványok történetén, gondolkodjunk
el napjaink és saját elménk zajszennyezettségén – mikor van ideje a csendnek, és mikor van
ideje a szólásnak?

M
NAGY ADÉL
gyakornok lelkész,
Sepsiszentgyörgy
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inden ember életében elérkezhet egyszer az a pont, amikor úgy érzi, minden
lenullázódott. Munka, baráti kapcsolatok, társkapcsolat, lelkiállapot… és
szükség van az újrakezdésre.
A kényszerű szükség-vészhelyzetben a félelem, a bizonytalan holnap, az emberi méltóság, szabadság
mind egy ismeretlen „fenevad” étlapjára kerültek.
Ki ne érezte volna magát, ha csak a pillanat töredékéig is, az őrület határán, ki ne érezte volna, hogy
ez nem lehet igaz, ez nem történhet meg, és ki ne
fuldokolt volna már a gondolatnak csak az érintésére, hogy ezután semmi sem lesz olyan, mint régen.
A járvány önmagában félelmetes, reményvesztett
jövőképet festhet elénk, ha csak a külső aspektusait
nézzük.
Most, a pünkösd körüli időszakban, úgy érzem,
lehet ez egy nulladik pont – origó, alfa –, ahonnan
újraértékelhetjük minden értékünket, kapcsolatainkat, életünket.
Az utóbbi években – talán érdeklődő természetemnek köszönhetem – igen sokféle irányzatot
ismertem meg, melyek mind azt célozzák, hogy
felébresszék az emberben a vágyat életszemlélete,
életmódja megváltoztatására, majd utakat is kínáljanak ehhez. Nem keresztyén irányzatokról van szó.
Okosakat mondanak: legyél hálás. Figyelj másokra. Adjál, és cserébe te is kapsz. Figyelj másokra, és
szeress. Nagyon meggyőző mindez. Egyetlen „kis”
szépséghibát mégis találtam ezekben a tanokban
– csak mert kíváncsi természetemnek köszönhetően a részletekben is el tudok akadni –, éspedig azt,
hogy hiányzik a modell. Mindig szükség van példaképre, akinek a szavahihetősége, tanítása lényében
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megtalálható. Sok jó ember élt, él és munkálkodik a
földön, de mégis a Bibliámat kell elővennem. Megnyugtat, mert Krisztust tudom követni, az Ő munkáját tapasztalhatom meg életemben, elsősorban
az Ő követése által. Szavait, tanítását nem önző
céllal osztotta meg a világgal, hogy több követője
legyen, hanem önzetlenül az Atya dicsőségét szolgálta. Mégis sokszor találkozom üveges tekintetekkel, mikor azt hirdetem az embereknek, hogy
Jézus Isten fia, feltámadt, egyedül Ő képes megváltoztatni az életünket. Kétségbeesetten próbálom
minél gyakorlatiasabbra venni az igehirdetéseket,
hogy hátha egy üres tekintet csillogni kezd. A döbbenetem csak növekszik, mikor a közösségi oldalon
azt látom, hogy az az üveges tekintet gazdája, akinek, úgy érzem, nem sikerült eljutnom a lelkéhez,
a közös virtualitásban húsvéti nyuszikás, csokitojásos képpel kíván nekem kellemes ünnepet…
Nincs mit tenni. Elérkeztem a nulladik ponthoz, mint ahogy sokan mások is. Számomra ez a
pünkösd más – akárcsak a világon élő összes keresztény számára. A kérdés csak az, hogy több-e,
jobb-e? Mert azt már rég eldöntöttem, hogy ha az
életemben változás áll be, az csak több, az csak
jobb lesz – lelkiekben. A pünkösdi történésekre
összpontosítva, van néhány dolog, amit a saját gondolkodásomba, viselkedésembe a gyakorlatban is
beépíthetek. Hasznomra fog válni.
Isten Szentlelke akkor és úgy munkálkodik emberi életünkben, amikor és ahogyan szükségünk
van rá. Az idei pünkösdre a széles skálát félretettem, egyetlen dolgot emeltem ki. Megosztom az
olvasókkal, hátha lesz, aki szívesen elgondolkodna
rajta: a beszéd és a csend viszonyáról van szó.
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A húsvét körüli történések bizonyára nagy félelmet és bizonytalanságot szorítottak a tanítványok szívébe. Csendben voltak, mert fel kellett
dolgozniuk a történteket: a Mester meghalt, de pár
nap múlva mégis életben van, aztán elmegy, magukra hagyja őket. A megfelelő időben érkezik a
Szentlélek, aki szóra bírja őket. És szavuknak érthetősége, súlya és hatalma van, mert nem a magukét mondják, hanem engedelmeskednek Isten
hatalmának.
A világnak el kellett jutnia oda, hogy elhallgasson. Az embereknek el kellett jutniuk oda, hogy
elhallgassanak. Szeretek beszélni, nem tagadom.
Szeretek társalogni, embereket meghallgatni.
Mégis kellett ez az időszak ahhoz, hogy csendben
lehessek. Ma más világot élünk, mint akkor a tanítványok. Mindenki beszél, mondja a mondanivalóját. Sokszor elképzeltem magamban, amikor
társaságban az emberek közti beszélgetéseket,
a szavak milyenségét figyeltem, hogy ha egy képpel próbálnám illusztrálni, amit észlelek, az sok
apró vagy kevésbé apró bolygócska lenne. Lennének köztük színesek, de lennének színtelenek, sötétek, szürkék is. Ez a sok bolygócska nem egy szép,
rendezett univerzum képét mutatja, hanem inkább
egymás mellett sorakozó, párhuzamos dimenziókét. Elszomorodok erre a gondolatra, de nem akarom, hogy ez legyen a valóság. A valóságot, amit
meg akarok élni, én választom meg, és eszköze lehetek a megváltoztatásának.
A sok beszéd után a csendre kellett visszatérni.
Mindig szerettem a csendet is, de valahogy ez most
más. Ezúttal a csendet úgy észlelem, mint a filmkocka töredékeit. És ebből a csendből szép lassan
olyan kérdések kezdtek előkerülni, amelyeken ilyen
részletesen rég nem elmélkedtem – pedig kíváncsi
természetem még szereti is a részleteket.
Az egyik ilyen kérdés: Kimondott szavainknak,
mondatainknak hány százalékát teszi ki az igazság,
a lényegre törekvés, és hányat a töltelék, a fölösleg?
Nem pazarolhatom sem a magam, sem a többiek idejét szófecsérléssel, olyan beszéddel, ami nem
tud szellemi és erkölcsi többletet nyújtani, ami
csak azért van, hogy ne hallgassak, és alkalomadtán romboló hatású is. Főleg, ami a másokról való
beszédet, véleményalkotást illeti. Nehéz lesz, de
elszánt vagyok.

A másik kérdés: Olyan nyelven tudunk-e szólni,
hogy azt mindenki jól értse?
A tanítványok nyelveken szóltak. A lényeg az
volt, hogy Isten üzenete minden emberhez tisztán
és érthetően eljusson.
Azért kell érthetően szólnom, hogy mondanivalómnak ne maradjanak homályos, sötét részei,
amelyeket majd szétboncolnak, de nem értenek
meg. Fontosnak tartom, hogy a szeretet nyelvén,
a szeretet szavaival szóljak, melyek nem a magam
hasznát és a magam elismerését követelik, hanem
engedem, hogy Isten szóljon általam. Nehéz lesz,
mert tudom, hogy vannak és lesznek indulataim, és
azokat tanulom felismerni, megnevezni és kezelni…
szeretettel.
Időközönként szükség van a nagytakarításra.
Nehéz megválni a csecsebecséktől, még a kacatoktól is, mert egy-egy kedves emléket tárolnak.
Észrevettem, hogy csak az első kidobott kacat okoz
nehézséget, utána már könnyebb megválni a többitől. A szelekció alapkérdése a gyakorlati énemnek
való engedelmesség: mi hasznom belőle?
Sok területet szabadítunk fel elménkben is (mert
a kimondott szavak onnan indulnak), ha válogatunk.
Kidobjuk a fölösleges gondolatokat, amelyek
így nem öltözhetnek szavakba, hogy onnan kijutva másoknak ártsanak, káoszt keltsenek. Helyükbe
új, tiszta gondolatokat engedünk, melyek szavakba
öltözve a kis párhuzamos bolygók közt olyan energiamezőt hoznak létre, mely szép, színes univerzummá köti össze őket.
Nem fantáziálok többé kis bolygókról, hanem
engedem, hogy Isten Szentlelke legyen hatalmassá
bennem, hogy mikor a csendből kilépek, annyit és
úgy beszéljek, ahogy azt Ő akarja.
Fotó: Kiss Gábor
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A kolozsvári Valláskutató Intézet
kutatási beszámolója
Vallási élet a kijárási tilalom alatt
Az erdélyi magyar egyházak évek óta dolgoznak azon, hogy kihasználják az internet nyújtotta
lehetőségeket, a kijárási tilalom azonban így is nagy kihívás elé állította őket azáltal, hogy az
internetet hívek és lelkészek kapcsolattartásában gyakorlatilag kizárólagossá tette. A helyzettel sem a lelkészeknek, sem a híveknek nem volt könnyű megbirkózni: míg a lelkészek műszaki
kihívásokkal szembesültek, a híveknek azzal kellett valamit kezdeniük, hogy az istentisztelet
ünnepi eseménye hirtelen beköltözött a lakásukba, otthoni rutinjukba.

A
KISS DÉNES
szociológus,
Kolozsvár

kijárási tilalom miatt kialakult helyzet megismerésére, a lelkészek és hívek
gondjainak, reakcióinak feltárására indított kutatást a Valláskutató Intézet,
melynek keretében április 22. és május 2. között
mintegy 3975 személy egy online kérdőívet töltött
ki. A kutatás nem érhette el a teljes erdélyi magyar
népességet, hisz ennek az internethasználat elterjedtsége és a kutatás témája egyaránt korlátokat
szabott. A kérdőívet csak az internethasználók és
a kitöltéssel megbirkózni képes személyek tudták kitölteni, illetve azok, akik számára a vallás

és egyházuk elég fontos ahhoz, hogy időt szánjanak erre. Így a kutatás a 75 évesnél fiatalabbakra
és legalább szakiskolai végzettségűekre terjedt ki,
e szűk csoporton belül pedig igen nagy mértékben
az egyházuk iránt elkötelezettekre és a gyakran
templomba járókra. Az eredmények tehát nem
alkalmasak arra, hogy megtudjuk, a kijárási tilalom alatt az erdélyi magyarok hány százaléka ült a
képernyő előtt egy átlagos vasárnapon, de arra már
igen, hogy jobban megismerjük az egyházi szolgálatokat digitálisan követőket, az ő problémáikat és
véleményeiket.

Hetente templomba járók és a vasárnap istentisztelet/szentmise élő közvetítését követők
csoportjainak életkor szerinti összetétele (százalék)
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Nőtt a középkorúak, felsőfokú
végzettségűek aránya
A normális időszakban rendszeresen templomba
járók csoportjáról viszonylag részletes képünk van,
tudjuk, hogy az össznépességhez képest ebben többen vannak az idősebbek, a falun élők és a nők, és
az átlagnál kevésbé iskolázottak. Az online szertartásokat rendszeresen követők csoportja – kutatásunk eredményei szerint – ettől lényegesen eltér.
Az idősekhez képest ennek a csoportnak a középkorúak képezik a gerincét (az átlagéletkor 44 év
az 54,4-hez képest), a nők pedig még a templomba járókhoz képest is nagyobb arányban vannak
jelen: míg a hetente templomba járóknak általában
64%-a nő, az online szertartásokat követőknél ez
az arány 75%. A legnagyobb eltérés az iskolai végzettség terén van, az online résztvevők között több
mint háromszor annyi felsőfokú végzettségűt találunk, mint a hetente templomba járók körében
(a 13,7%-hoz képest 48%-ot). Ezzel szemben a falun
élők körében ez az arány alig kisebb, mint a hetente
templomba járók esetében.
Megszentelődhet-e az otthon?
Az online istentiszteletekkel járó legnagyobb kihívás minden bizonnyal az, hogy ilyen helyzetben
mennyire sikerül a híveknek lelkileg ráhangolódniuk az eseményre. Megszentelődhet-e az otthon
egy online istentisztelet erejéig? Legyőzhetők-e az
otthoni rutinhoz tartozó, apró szokások egy online
szertartás ideje alatt? És ha egy hollywoodi film

Több oka is volt annak,
ha valaki más gyülekezet
közvetítését választotta: a másik
lelkész nagyobb népszerűsége,
személyes karizmája, vagy az
általa képviselt lelkiség mellett
a kíváncsiság...
képes órákon át magával ragadni a nézőt, az online
istentisztelet-közvetítés esetén mennyire képes
a néző passzív kívülállóból az esemény részesévé
válni? A kutatás eredményei szerint a vallási szertartások élő közvetítéseit követők a külső, zavaró
tényezőkkel egészen jól boldogultak, a válaszadók
61%-a egyszerűen azáltal, hogy más családtagokkal
közösen, többségében a teljes családdal kapcsolódott be, így eleve zavartalanul követhette az eseményt. Az egyedül bekapcsolódók kissé nehezebb
helyzetben voltak, egytized részük családtagjaik zavaró jelenlétéről számolt be, többségük viszont megoldotta a problémát azzal, hogy a közvetítés idejére
külön szobába vonult el, vagy eleve egyedül volt otthon (a közvetítést családtagok nélkül követők több
mint fele, 56,2%-a volt e két helyzet valamelyikében). Az otthoni rutinból fakadó zavaró tényezőkről
sem panaszkodnak sokkal gyakrabban, bár ezekkel
kevésbé sikerült megküzdeni, a válaszolók 18,4%-a
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számolt be az istentiszteletek alatt folytatott valamilyen más tevékenységről. Ezen belül a legtöbben
a lakásban szokásos tevést-vevést nem tudták abbahagyni (9,4%), és voltak, akik a közvetítés közben
más internetes oldalakra is kattintgattak (6,4%),
illetve valamilyen más tevékenységet folytattak
(2,6%). Összességében azonban mégiscsak sikeresnek tekinthetjük az online istentiszteleteket, legalábbis annak alapján, hogy a hívek megközelítőleg

háromnegyede pozitívan értékeli azokat: 66,3%-uk
úgy érzi, lelkileg ráhangolódva kapcsolódott be a
közvetítésekbe, 7,4%-uk pedig még megfelelő öltözettel is megerősítette az istentisztelet ünnepi
hangulatát. Ugyancsak a siker egyik jeleként értelmezhető, hogy bár egy online közvetítésből bármikor észrevétlenül ki lehet lépni, a válaszolók elsöprő
többsége (89,5%-uk) teljes terjedelmében végigkövette az istentiszteleteket.

Ha járvány után is folytatódna az istentiszteletek/szentmisék élő közvetítése, mit gondol,
a személyes részvételt vagy az online bekapcsolódást részesítené előnyben?
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Átkíváncsiskodnak a szomszédba
Az egyházi élet virtuális térbe kerülésével felmerült
az a kérdés, hogy az internet, mint keret, men�nyire változtatja meg a lelkészek és hívek közötti
viszonyt. Az egyház és egyháztag, lelkész és hívő
közötti viszony hagyományosan meglehetősen
egyirányú, amelyben a lelkész a „szakértő”, az egyszerű egyháztag számára a vallási kérdésekkel kapcsolatos ismeretek fő közvetítője. A prédikációk
tartalmát a hívő nem kérdőjelezi meg, vallási kérdésekről a lelkésszel nem vitatkozik. A valóságban
persze ez rég nem így van, teljes mértékben talán
soha nem is volt így. Kívülállók számára a hívek egy
része elmondja, hogy sok egyházi tanítással nem
ért egyet, ebben a formában nem hisz benne, hogy
a mélyben valójában a „maga módján” vallásos.
Szociológiai kutatások szerint az erdélyi magyarok
fele mondja magáról, hogy a maga módján vallásos,
és csak 42 százaléka, hogy egyháza tanítása szerint.
Ettől azonban még nem vitatkozik a lelkészével és
az egyházával, erre tere sincs különösképpen, és
ha elégedetlen is a prédikációval, nem fog vasárnaponként a szomszéd falu istentiszteletére járni a
sajátja helyett, hisz mit szólna ehhez a szomszéd,
meg a „falu szája”. A vallási élet digitalizációjával
azonban ez a helyzet alaposan megváltozhat. Míg
a templomi prédikáció és a nyomtatott sajtó az
egyirányú kommunikáció eszköze, egy interneten közzétett prédikációhoz könnyen hozzá lehet
szólni, egy online istentiszteletből észrevétlenül ki
lehet lépni, és mást lehet keresni helyette. A kutatási eredmények szerint azonban a hívek többsége
kitartott saját gyülekezetének istentisztelete mellett. A válaszolók háromnegyede követett gyülekezeti közvetítést, ezek 87 százaléka pedig megnézte
saját gyülekezete közvetítését, ám ezek majdnem
fele (a gyülekezeti istentisztelet-közvetítést nézők
42,4%-a) egy másik gyülekezet közvetítésére is kíváncsi volt, a hívek 12,9%-a csak más gyülekezet
közvetítését nézte meg. Több oka is volt annak, ha
valaki más gyülekezet közvetítését választotta:
a másik lelkész nagyobb népszerűsége, személyes
karizmája, vagy az általa képviselt lelkiség mellett
a kíváncsiság, továbbá az is, ha ismerős lelkészről
volt szó, vagy elérhetővé vált a származási gyülekezet istentisztelete.

Az online istentiszteletekkel
járó legnagyobb kihívás minden
bizonnyal az, hogy ilyen
helyzetben mennyire sikerül a
híveknek lelkileg ráhangolódniuk
az eseményre.
A járvány után is maradjon meg
az online istentisztelet lehetősége
A válaszadók túlnyomó többsége (80%) az online egyházi szertartások közvetítését a járvány
lejárta után is hasznosnak tartaná, akkor is, ha
ők maguk nem élnének e lehetőséggel: kétharmaduk ez esetben is személyesen járna templomba,
a válaszadók 24%-a felváltva élne vele. A válaszolók összességéhez képest viszonylag kevesen
vannak azok, akik kizárólag az online részvétel
lehetőségével élnének (5,2%), ám az mindenképpen elgondolkodtató, hogy ezek többsége
olyan időseket gondozó, gyerekeket felügyelő
vagy egészségügyi gondokkal küzdő személy, aki
számára csak az online közvetítések folytatása
révén adódna lehetőség az istentiszteletekbe való
bekapcsolódásra.
A kijárási tilalom közben véget ért, és remélhetőleg az egyházi élet is hamarosan visszatér rendes kerékvágásába. Megmarad azonban a sok száz
gyülekezeti facebook-oldal, és hosszú ideig online
elérhető marad sok ezer istentisztelet. Megmaradnak a lelkészek által beszerzett műszaki eszközök,
az online anyagok előállításával kapcsolatos tudásuk, a hívek internethasználattal kapcsolatos kibővült ismeretei. A jövő kérdése, hogy egyházaink
mit kezdenek mindezzel, a kutatás eredményei szerint azonban hasznosításuk aligha ütközik a hívek
elutasításába.
A kutatócsoport tagjai: Bálint Róbert unitárius lelkész,
Fejes Ildikó szociológus, Kiss Dénes szociológus, Szabó
Mihály református lelkész, szociológus.
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Jobb lesz a világ
a járvány után?

ERZSE ZSOLT
gyakornok
lelkész

EDGÁR, 19 éves,
Feketehalom

ANITA, 18 éves,
Bácsfalu
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Vajon mit gondolnak
fiataljaink, kivárunk
vagy növekedünk?
A nyilvános közbeszédben azt halljuk, hogy a szociológusok, politikusok, gazdasági szakértők sem tudják
pontosan előre jelezni, miként változik meg világunk a járvány után.
Arra vagyunk kíváncsiak, hogy mit gondolnak erről fiataljaink. Az ő válaszaikat olvashatják.
1. Szerinted megváltozik az életünk a járvány után? Szeretnének-e a fiatalok jobbá válni, a dolgokat jobban csinálni? Vagy az emberek csak kivárják, hogy múljon el a
rossz, és minden úgy folytatódik, ahogy abbamaradt?

2. Van-e olyasmi, amiben úgy érzed, másként cselekednél, mint a járvány előtt?
Miben szeretnél jobbá válni?

ÚGY GONDOLOM, ez a járvány mindenki türelmét
próbára teszi. Biztos vagyok benne, hogy sokkal visszafogottabban, szerényebben kell majd élnünk, és hosszú
időnek kell eltelnie ahhoz, hogy minden visszatérjen a
régi kerékvágásba. Remélem, hogy az emberek (főleg a
velem egyidősek) felfogták a mostani helyzet súlyosságát, és ezután igyekeznek sokkal kiegyensúlyozottabban
élni. Megbecsülik azt, ami van, és megpróbálnak jobbá,
felelőségteljesebbé válni.

AZ BIZTOS, hogy megpróbálok visszafogottabb lenni, kerülöm a pazarlást, és
igyekszem megtartani a családtagjaimmal azt a közeli viszonyt, melyet az elmúlt
jó pár hónapban kialakítottam. Persze,
most értékelem igazán a barátságok
fontosságát!

SZERINTEM AZ ÉLETÜNK egyértelműen meg fog
változni a járvány után. Az emberiségnek tanulnia kell
ebből, és nemcsak fizikailag, de lelkileg is fejlődnünk
kell. Ez az időszak véleményem szerint mindenkinek alkalmat adott egy kis gondolkodásra, morális analízisre.
Mindenki nevében nem beszélhetek, de saját tapasztalataimból kiindulva a magunkba tekintés változtatni
fog a viselkedésünkön, alkalmazkodásunkon, hozzáállásunkon. Semmiképp sem hiszek abban, hogy minden
ugyanúgy folytatódik, ahogyan abbamaradt.

EZ AZ IDŐSZAK sokunknak valójában
talán jól is jött, talán szükséges is volt.
Amellett, hogy fizikai munkáinkban most
sokkal produktívabban teljesíthetünk,
végre időnk van saját magunk elemzésére is. Én arra jöttem rá, hogy legfőképp
a hozzáállásunkon kell változtatnunk,
fel kell ismernünk azokat a dolgokat,
amelyek igazán fontosak számunkra.
Ezekre kell hangsúlyt fektetni, és nem
kell haszontalanul rágódni a rengeteg
egyéb dolgon. Kissé beleláttam abba, mire
vagyok képes egyedül, és hogy miért van
szükségem másokra. Jobban el szeretnék
mélyülni önmagam ismeretében.

EVANGÉLIKUS HARANGSZÓ
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EZ A JÁRVÁNY, úgy vélem, mindenkit rádöbbentett
arra, hogy ilyen helyzetekben több idő jut azokra a
dolgokra, amelyeket a zsúfolt életmód miatt korábban
mellőzni kellett. Most eszmélünk rá arra, hogy a mindennapi vásárlások, kiruccanások nélkül is jól érezhetjük magunkat, hisz a családdal töltött pillanatok
a legértékesebbek. Véleményem szerint a fiataloknak,
az embereknek igenis igényük van arra, hogy jobbá
váljanak.

AZT SZERETNÉM, ha a családunkban
a járvány után is megmaradnának a
közös foglalkozások. Több időt töltünk
egymással, hisz ezelőtt a zsúfolt programok, a fáradtság miatt néha elhanyagoltuk a közös elfoglaltságokat. Ebben
szeretnék én jobbá válni, hogy többet
legyek a szeretteimmel.

SOKAT HALLJUK azt a kérdést, hogy milyen változásokat fog hozni a járvány az életünkben. Mindannyian azt
mondjuk, hogy egy jobb, szebb világot szeretnénk, ha
vége lesz a vírusnak, viszont hogy mennyire valós ez az
elképzelés, csak a jövőben fogjuk meglátni igazán.
Az emberek szeretnének jobbá válni, a dolgokat jobban
csinálni, a jelenlegi helyzet hozzásegítette őket ennek
felismerésére. Viszont én úgy vélem, amint a mindennapi életünk helyre fog állni (persze ez még idő kérdése),
az emberek életébe vissza fog térni a régi rend.

A JÁRVÁNY ELŐTT minden kiruccanást, találkozást természetesnek vettem.
Ez egyértelműen megváltozott a karantén
ideje alatt. Furcsa érzés volt, hogy nem
élvezhettem a tavaszi napsütést a barátaim társaságában, ezért ezentúl többször
fogok elgondolkodni azon, hogy mennyire
sokat számít az egészség, a szabadság, és
biztosan több minőségi időt fogok tölteni
a szeretteimmel.

VÉLEMÉNYEM SZERINT elsősorban gazdasági változások következnek, melyek mindenkiből mást hoznak majd
ki: lesz, aki fejlődik, lesz, aki romlik. Hogy a fiataloknak
mire van igényük, az szerintem sok más körülménytől
is függ, de a tapasztalatom szerint aki jobbá akart válni,
azt nem a „járvány” késztette erre, hiszen az idei járvány
gyakorlatilag és a virológusok szerint sem jelent számottevő veszélyt, így a fiatalok sem rettegtek, mert nem fenyegette őket egy influenzánál rosszabb tapasztalat.

SZÁMOMRA NEM okozott nagyobb
változást a járvány, mert már azelőtt is
tudtam, mit szeretnék, és miután számos szakértői véleményt elolvastam,
a kezdeti riadalom is hamar szertefoszlott. Mostanra pedig a rettegő emberek
maradéka is tanúja lehetett Svédország
esetének, így kénytelenek rájönni félelmük alaptalanságára.

ÚGY GONDOLOM, bizonyos tekintetben meg fog
változni az életünk. A kényszerszünet az embereket megtanította alkalmazkodni, új dolgokat kipróbálni, és megérteni: a baj létezik, és ezzel együtt kell élni. Volt időnk
kiszállni a mindennapi rohanásunkból és átgondolni a
dolgainkat, ezért szerintem sokunkon segített a jövőre
nézve. A karanténban szerzett tudás és lelki feltöltődés
hozzájárul az emberek jobbá válásához. Segített raébreszteni bennünket arra is, hogy mennyire fontosak a
családtagjaink, a barátaink, az emberi kapcsolataink.

SZERETNÉK BEVEZETNI egy produktív,
napi rutint, és jobban oda akarok figyelni
az életstílusomra. Jobban fogom tisztelni
azokat a dolgokat, amelyekre a karantén
előtt kevés hangsúlyt fektettem. Csökkenteni szeretném a képernyő előtt eltöltött
időt, és a kültéri aktivitásokat helyezni
előtérbe.

EZ A PÁR HÓNAP karantén, bezártság kicsit változtatott az emberek felfogásán, hiszen senki sem gondolta
volna, hogy ennyire lelassul a mindennapi, megszokott
életünk. Az embereknek szerintem több időt kellene
szánniuk magukra, és jobban kellene értékelniük a
szabadságukat: fölösleges, haszontalan dolgokkal ne
töltsék az idejüket. Erre a járvány ideje alatt, azt hiszem,
mindenki rájött.

A KARANTÉN ráébresztett, hogy men�nyire fontosak az embernek a barátai, én
velük szeretnék minél több minőségi időt
tölteni.

EVELIN, 18 éves,
Tatrang

ANITA, 18 éves,
Csernátfalu

GERGŐ, 24 éves,
Nagyvárad

DÁVID, 17 éves,
Brassó

NORBI, 19 éves,
Alszeg
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„Ha látom az eget...
micsoda a halandó...?” (Zsoltár 8,4–5)

Az

TÓTH ZOLTÁN
CSABA
alesperes,
Zselyk-Beszterce
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elmúlt évben ünnepelhettük világszerte a holdra szállás
ötvenedik évfordulóját. A holdprogram célkitűzését az
Apollo–11 pilótái, Neil Armstrong és Edwin Aldrin teljesítették, amikor 1969. július 20-án sikeres leszállást hajtottak végre a Mare Tranquillitatison, a Nyugalom Tengerén. Ekkor hangzott
el Neil Armstrong híres mondata: „Kis lépés egy embernek, de hatalmas ugrás
az emberiségnek”.
Ezt több, legénységgel vagy legénység nélkül végrehajtott próbálkozás,
kísérlet előzte meg, amíg végül a siker már csupán karnyújtásnyira volt.
A holdra szállást megelőzően az Apollo–8 asztronautái kerültek legközelebb az „idegen” égitesthez 1968. december 24-én, azonban ők egyelőre
csupán Hold körüli pályára állást végeztek. Szenteste lévén, fekete-fehér televíziós közvetítésben osztották meg élményeiket a „földlakókkal”. Jim Lovell fogalmazta meg hármójuk (Frank Borman és Bill Anders) lelkiállapotát:

BIBLIA ÉS TUDOMÁNY

A megismerés vágya és a
kíváncsiság tovább hajtja, űzi
a végtelenbe, új és új kapukat nyitva
a tudás egyetemes csarnokában.
„A végtelen magányosság érzése rádöbbent arra, mit
jelent számomra a Föld (…). Innen nézve a Föld egy
hatalmas oázis az űr végtelenjében…” A műsor végén
pedig a három pilóta üzenetként a Teremtés könyvéből olvasott fel részleteket.
Ezzel a tettel az ember a történelem során először elhagyta bolygóját, és az idő és tér korlátaival
dacolva folytatta hódító útját a végtelen űr háborítatlannak tűnő óceánján. A megismerés vágya és a
kíváncsiság tovább hajtja, űzi a végtelenbe, új és új
kapukat nyitva a tudás egyetemes csarnokában.
Azóta eltelt 50 év, a technika és a tudomány óriás
léptekkel fejlődik, ma már természetes, mondhatni
hétköznapi dolog kvantumfizikáról, asztrobiológiáról beszélni, megszokott és egyben izgalmas, hogy
óriási rádióteleszkópok (pl. Arecibó) naponta pásztázzák az eget idegen, értelmes jel után kutatva,
vagy hogy űrteleszkópok (pl. Hubble) lélegzetelállító képsorokat küldenek az univerzum különböző
szegletéről. Időközben ember által készített eszköz
(Voyager–2 űrszonda) bejárta és feltérképezte a
naprendszer bolygóit, majd elhagyva azt, 2018. november 5-én kilépett a csillagközi térbe, hogy ott
folytassa útját. Leszálltunk a Marsra is, a Pathfinder, Curiosity és Insight szondák, marsjáró segítségével nekifoghattunk ennek feltárásához és a
potenciális élettér, „új haza” lehetőségeinek mérlegeléséhez, valamint rácsodálkozhattunk az első
képre, amely egy fekete lyukról készült (Event Horizon, 2019).
A Szentírás sok helyen számol be az ember,
a teremtmény az ég csodáihoz és a Teremtőhöz
való viszonyáról: „Isten egymaga feszítette ki az
eget… Ő alkotta a Nagy medvét és a Kaszáscsillagot
(Orion), a Fiastyúkot (Plejádok) és a Dél csillagait.”

(Jób 9,8–9 és Ám 5,8); „Nap, maradj veszteg Gibeónnál, te is Hold, az Ajjalón völgyben!” (Józsué 10,12);
„[Az Úr] megszabja a csillagok számát, nevet ad mindegyiknek” (Zsolt 147,4); „Mennyei magasságban van
az Isten! Nézd, milyen magasan ragyognak a csillagok!” (Jób 22,12); „Más a nap fényessége, más a hold
fényessége és más a csillagok fényessége…” (1Kor 15,41)
és így tovább.
Ezeket az igéket olvasva úgy érzem, hogy a Biblia embere, ha felnézett az égre, Isten keze nyomát
látta, és bensőjét áthatotta az a nyugalom, amely
Isten gondviselésében gyökerezik. Ma, ha felnézünk az égre, inkább lehetőséget látunk, lelkünkben a puszta kíváncsiságon túl a nyugtalanság és
izgalom egyfajta elegye buzog, hogy nem ülhetünk
veszteg, menni kell, tovább és tovább. Mert hódítók vagyunk, „a Földet csak a bölcsőnknek szánták,
a sírunknak nem…” – fogalmazza meg az Interstellar
című film egyik szereplője. Tegnap a Hold, holnap
talán a Mars vagy Enceladus, keressük az életet
mindenhol és mindenben, talán mert rettegünk a
magánytól, éhezünk a kapcsolatra, vagy félünk arra
a kérdésre válaszolni, hogy egyedül vagyunk-e?
Lenyűgöző és magával ragadó a fejlődés, szellemi és technikai gyarapodás minden egyes aspektusa, azonban mielőtt elvágyódnánk „új vizekre”,
előbb talán bolygónkat kéne megölelnünk, mert
sokkal tartozunk neki, és törlesztenünk kell felé az
adósságunk.
A pünkösdi lélek a megújulásra tanít, nem a
búcsút szorgalmazza, hanem a hazatalálás örömét
hirdeti. Ha felnézünk az égre, nyilvánvalóvá válik
számunkra, hogy csak halandók vagyunk, viszont
Isten Lelke tett bennünket emberekké, és továbbra
is Ő ringatja életünk bölcsőjét.
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A koronavírusjárvány negatív
hatásai
ellenére
milyen pozitív
hozadéka
lett ennek az
időszaknak?
Vezetői 5-ös
rovatunkban arra
vagyunk kíváncsiak,
hogy egyházunk
vezetői milyen
áldását tapasztalták
meg a karanténnak
– akár személyes,
akár közösségi
vonatkozásban.
Mi az, amit áldásként
kaptunk, tanulhattunk
és továbbvihetünk
épülésünkre?
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ADORJÁNI DEZSŐ ZOLTÁN
püspök

Gnoti se auton (ismerd meg
önmagad) – Szókratész
• Láthatóság és megismerés. Ez a
két kulcsszó fejezi ki számomra a
legpontosabban a járvány pozitív hozadékát. Sokan úgy fogalmaztunk az utóbbi időben, hogy
apokaliptikus korszakot élünk.
Nem a végítélet vízióira kell itt
gondolni, hanem arra az eredeti jelentésre, amit a szó a maga
ógörög eredetiségében hordozott. Leleplezni, megnyilatkozni, a lélek, az értelem számára
láthatóvá és érthetővé lenni. Mi
is történt itt valójában? Az, ami
válsághelyzetben általában történni szokott az emberrel. Lehullt
a lepel, lehullt minden felaggatott
cicoma, járulékosság. Akaratunk
ellenére is kitárulkozott igazi mivoltunk. Láthatóvá lett az Ember.
Páratlan ember- és önismerettel
gazdagodtunk. Mert Isten próbatételében leplezetlenül megismerhető lesz az ember, önmagam
és a másik. „Isten mérlegre állított.”
Ebből fakad az apokalipszis, a leplezettség új létformája – „hadd
lássa a világ, mit érünk” (Argay).
Ebben az ideális kettősségben,
a külső megtapasztalás, a belső
önismeret közös felismerésében
találunk egymásra őszintén és
nyitottan, Te meg Én.

KOSZTA ISTVÁN
püspökhelyettes

Isten képes a rosszból is
kihozni a jót
• Az első század keresztényeit kiüldözték Jeruzsálemből, de ezzel
tulajdonképpen jót tettek az üldözők, mert a menekülő tanítványokkal együtt szétszóródott
az evangélium a kontinensen.
Ma is, a szükségállapot szülte
leleményességnek köszönhetően, az internet megtelt az Igével,
és olyan hajlékokba, szívekbe is
eljutott, ahová egyébként nem
jutott volna el. Nem tudjuk, Isten
még mit hoz ki ebből, nem teljes a látásunk, de hisszük, hogy
Ő munkálkodik a mi javunkra.
Józsefet eladták testvérei, azonban a történet végkicsengése bizalomkeltő: „Ti rosszat terveztetek
ellenem, de Isten azt jóra fordította”
(1Móz 50,20). Nem tudjuk, milyen
emberi tervek és érdekek mozgatják világunkat, de azt tudjuk,
hogy a mi Urunk mindenkinél és
mindennél hatalmasabb, és ha
rábízzuk életünket, Ő a rosszat
is javunkra fordítja. Nemsokára
megnyílnak a templomok, nemsokára újra együtt lehetünk, újraindul a közösségi élet, amelyre
a virtuális „világ” eszköz igen, ám
alternatíva soha nem lehet.
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FEHÉR ATTILA
főtanácsos-esperes
(Kolozsvári Egyházmegye)

Isten megerősített
• Két hónappal ezelőtt, amikor
megtudtuk, hogy be kell zárnunk
a templomainkat, hogy le kell
állnunk, lakásainkba zárva kell
egy darabig maradnunk, megrémültünk. Elképzelni sem tudtuk,
hogyan lehet így élni. De azóta
Isten valósággal beköltözött lakásainkba. Minden lakás egy kicsit
templommá alakult, hiszen saját
lakásainkban naponta akár többször is láthattunk, hallgathattunk
áhítatokat, igeolvasásokat, istentiszteleteket, sokkal nagyobb intenzitással, mint azelőtt. Azóta
megtanultuk jobban értékelni a
közös családi együttlétet. A megszokott, mindennapi rohanásban
gyakran elsuhantunk fontos dolgok mellett, nem figyeltünk eléggé egymásra, egymás örömére és
gondjára. Ez most megváltozott,
végre volt időnk egymást jobban
megismerni, egymásra jobban
odafigyelni. Azóta önmagamra
is több idő jutott. Volt alkalmam
gyakrabban magamba fordulni,
elcsendesedni, és úgy igazán Istennel beszélni. Úgy érzem, Isten
megerősített ebben az időszakban, ezért nagyon hálás vagyok
Neki!

ZELENÁK JÓZSEF
esperes
(Brassói Egyházmegye)

Isten igazsága
• Talán nem véletlen, hogy ez
a járvány éppen a böjt közepére
érkezett. Hiszen a böjt annak az
ideje, amikor igazán magunkba
nézünk és elgondolkodunk, mi
az, ami valóban érték, és mi az,
ami nem, mi az, ami kár és szemét, és mi az, ami valódi kincs az
életünkben. Sok mindent rosszul
értelmeztünk. Nem értékeltük az
egészséget, mert úgy gondoltuk,
hogy nekünk az jár. Most látjuk,
mennyire fontos az egészség. Rájöttünk, hogyan kell igazi családként élni, hűséges házastársként,
szerető szülőként, engedelmes
gyermekként. Megtanultuk azt
is, hogy az időseket tisztelni, becsülni és segíteni kell. Éreztük
azt is, hogy mennyire fontos egy
keresztyén közösséghez tartozni,
az Isten házában igét hallgatni,
egymásért imádkozni. Rendet
raktunk külső és belső világunkban. És végül, látva a vírust kutató szakemberek küzdelmét,
rájöttünk, hogy nem mi vagyunk
a teremtett világ urai. Saját akaratunkat nem helyezhetjük a teremtő Isten akarata elé. Az igazi
értékrend ez: keresni Isten országát és az Ő igazságát, mert a többi
megadatik nékünk.

BOBCSOK LUDOVIC-ANDREI
esperes
(Szlovák Egyházmegye)

Akik Istent szeretik,
azoknak minden javukra
szolgál
• A világjárvány elsősorban közelebb hozott Istenhez. Híveink
több időt szenteltek az egyéni
imádkozásra, de a közös imádkozásra is. Az interneten keresztül
azokkal is együtt lehettünk, akik
fizikailag távol vannak tőlünk,
vagy azokat is megszólíthattuk,
akik távol vannak az egyháztól. Az ember igazán akkor tud
értékelni valamit, ha elveszíti.
Az istentiszteleten való részvétel megtiltása rávilágított arra,
hogy mit jelent számunkra a
templom – a testvéreinkkel való
közösség. Nem utolsósorban alkalmunk volt több időt szentelni
családunknak, hittestvéreinknek és a mi Urunk, Jézus Krisztusnak. Lehet, hogy több időt
szentelhettünk ezúttal a családunknak is.
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EVANGÉLIKUS ARCKÉPCSARNOK

Frint Lajos

Egyházunk Trianon utáni első püspöke
A trianoni békediktátum 100 éves évfordulójának évében Evangélikus Arcképcsarnok
rovatunk azokat az evangélikus személyiségeket mutatja be, akik szervesen hozzájárultak
a történelmi kényszer szülte Zsinatpresbiteri Evangélikus-Lutheránus Egyházkerület létrejöttéhez. A megmaradás kényszere
arra késztette az Erdélyben, Partiumban és a
Bánságban szétszórtan élő evangélikusokat,
hogy önálló egyházszervezetbe szerveződjenek, melynek első szuperintendense a puritán
jellemű, önfeláldozó Frint Lajos evangélikus
lelkész volt.

F
BÁLINT IMOLA
lelkipásztor,
Kolozsvár

rint Lajos egyike azon kimagasló személyiségeknek, akik a trianoni békediktátum után
azon fáradoztak, hogy a szétszórt magyar
gyülekezeteket egyesítsék, és létrehozzák
az önálló evangélikus egyházkerületet. Munkája és
fáradozása több évtizedig tartott, hiszen a román
állam csak 1940 márciusában ismerte el az egyházkerületet és Frint Lajost mint szuperintendenst.
Frint Lajos lelkészcsalád gyermekeként (szülei: Frint János és Ambrozy Éva) 1850. szeptember
17-én született Aradon. Budapesten tanult az evangélikus gimnáziumban, majd Selmecbányán, végül
Pozsonyban és Halléban végezte teológiai tanulmányait. 1875-ben szentelték lelkésszé. Segédlelkész volt
Franzfelden/Ferenchalomban, majd 1877-ben német
segédlelkészként folytatta Mezőberényben. 1880-ban
újpázovai helyettes lelkész lett. 1881-ben választották
meg Aradon lelkésznek, és ugyanazon év december
11-én iktatták be hivatalába. 1882-ben tábori segédlelkésszé nevezték ki hét másik lelkésszel együtt.
Frint Lajos lelkészsége alatt épült fel Aradon a
vörös téglás díszburkolatú, neogótikus templom,
melyet 1906-ban szenteltek fel. Puskel Péter az Egy
kisebbségi egyház nesztora című, 2010-ben megjelent
cikkében Frint Lajosról a következőket írja:
1
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„Emberi és lelkipásztori nagysága az impériumváltozás után bontakozott ki teljességében. Trianon
ugyanis a régi egyházkerületeket is határvonallal vágta
ketté. Frint elsőrendű feladatának tekintette a szétszórt
magyar evangélikus gyülekezetek megszervezését és az
önálló Zsinatpresbiteri Evangélikus-Lutheránus Egyházkerület létrehozását, ami különválást jelentett az
erdélyi szász evangélikusoktól, de ehhez a törvényes kereteket csak hosszú évekig tartó kilincselés után sikerült
biztosítani.
A román kormány csak 1926 végén járult hozzá
ahhoz, hogy a magyar evangélikusok a következő évtől
kezdve szuperintendenciába tömörüljenek, amelynek elnöke Frint Lajos lett.1
Frint Lajost a közéletben kedélyes, közvetlen, rendkívül nagy empátiakészséggel rendelkező emberként
tisztelték, aki az aradi művelődési életből is derekasan kivette részét. Irodalomszeretete és -ismerete legendás volt.
Gyakran tartott előadást a Kölcsey Egyesületben, amelynek évekig az alelnöki tisztét is ellátta. Számos egyházi
és kultúrtörténeti jellegű cikket és tanulmányt publikált.
Közel hatvan évig szolgálta egyházát.”
1940. július 19-én hunyt el kilencvenéves korában,
és július 21-én az aradi Felső temetőben helyezték
örök nyugalomba, hatalmas részvétel mellett.

1926. december 22-én járult hozzá a kormány ahhoz, hogy Arad székhellyel megalakuljon a Romániai Zsinatpresbiteri Evangélikus Egyházkerület.

EVANGÉLIKUS HARANGSZÓ

TRIANON 100
SZÓLJANAK A HARANGOK!

2020.

június 4.

A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének
országos elnöksége felekezettől függetlenül
felkér minden Kárpát-medencei
egyházközséget és gyülekezetet, hogy
2020. június 4-én (romániai idő szerint)

17 ÓRA 30 PERCKOR
100 MÁSODPERCIG
szólaltassa meg temploma, imaháza
harangját mementóként Trianon százéves
évfordulójára.
A harangszó után mondjunk el egy
Miatyánkot a magyar nemzet egységéért
és a keresztény/keresztyén hit védelmében,
kapcsolódva ezzel a nemzeti összetartozás
évéhez.

a KÉSZ elnöksége

EGYMÁS TERHÉT HORDOZZÁTOK!
ADOMÁNYGYŰJTÉSI FELHÍVÁS

Támogasd szolgálatunkat, hogy segíteni tudjunk!
Idős embertársaink, a munka és jövedelem nélkül
maradt családok, ellátásra szoruló testvéreink, szórvány
gyülekezeteink számítanak ránk! Segíts, hogy segíthessünk!

Egymás terhét hordozzátok,
és így töltsétek be Krisztus törvényét!
ADOMÁNYOZZ BANKI ÁTUTALÁSSAL:

KAPCSOLAT

Episcopia Evanghelică-Lutherană din România
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