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Énekeskönyvi énekeink
– Ádventtõl vízkeresztig

– Böjt-húsvét

– Pünkösd-reformáció

– Dicséretek-könyörgések

– Reggeli-esti énekek

– Jézus-énekek

Zenés hanganyagok
– Új ének – ifjúsági énekek

– Evangélikus fúvószene 2. (csak

kazettán)

– Zumpepe – Izsóp együttes –

afrikai gospel 

– Ének útjain – Izsóp együttes

(csak kazettán)

– Jöjj Uram! – Vekker együttes

– Hozzád menni – kórusmûvek

– Együtt adjuk tovább – gyõri

Soli Deo Gloria ifjúsági ének-

együttes

– SZEMektõl szívekig – Szeme-

rei Gábor megzenésített versei

Gyermekeknek, fiataloknak
– Írok neked, Istenem (történe-

tek zenével)

– Titkok naplója (történetek ze-

nével)

– Jónás – Tékozló fiú (hangjáték

a bibliai történet alapján)

– Fehérke – hangjáték

– Mindennap Jézussal (gyer-

mekénekek)

– Utazzunk együtt – útikalauz

konfirmandusoknak

– Nézz föl! – fiataloknak

Nem szektás dolog a „világvégével”,

pontosabban e világkorszak végével fog-

lalkoznunk. Az emberi történelem

csúcspontja – Jézus földi megjelenése –

óta ugyanis utolsó idõket élünk. 

Életünk célja és értelme, hogy meg-

találjuk a Forrást, Istent, hogy leheletnyi, törékeny létünk ne

vesszen el, hanem a Vele való szeretetkapcsolatban örök, tel-

jes életet nyerjen. 

Érdemes abból a szempontból is átgondolni a „világvége”

realitását, hogy bármelyikünk bármikor kiléphet e földi tér-

idõ-anyag létállapotból, és akkor a távozó számára e világ

véget ér. Számolsz-e ezzel, kedves olvasó? Tudod-e, milyen

drága az idõ? Elsuhannak az évek, évtizedek, de te meg-

maradsz örökre. Vas István  A Teremtõhöz címû szép ver-

sében ezt olvassuk (magazinunk hátsó borítóján megtalál-

ható a teljes vers):

„Meghalok, semmit nem veszítek,

Mûvedet meg nem semmisíted

s a mennyben vagy pokolban

Az leszek, ami voltam.”

Az örök folytatásban az leszel, ami itt voltál! Milyen komoly,

józanító, megtérésre indító szavak!

Nem feladatunk a számolgatás, a sötét károgás. Az Atya tudja

egyedül az idõt, de elvetemült korunkban a jelekre nem

figyelni felelõtlenség. A háború, az éhezés, a tömeges jár-

ványok, az erõszak, a terror, a szeretetlenség, az erkölcstelen-

ség és a természeti katasztrófák mind intõ jelek. Az

emberiség egy része elutasítja Istent és az Õ szeretetét.

Permanens bûnesetben él.

„Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma:

minden reggel megújul.” (JSir 3,22) De meddig?

Jézus és az apostolok fajsúlyosan tanítottak a végsõ dolgok-

ról, s ennek lényege röviden a következõ:

1. Ez az anyagi világ a bûn miatt mulandó. Isten egyszer le-

zárja történelmünket.

2. Ennek idejét mi nem tudjuk, de Jézus azt tanácsolja, hogy

tanuljunk a jelekbõl.

3. Készültségben, vigyázásban kell élnünk, ami azt jelenti,

„Vigyázzatok!”

hogy keressük az Urat, amíg megtalálható. Mindamellett,

hogy örülünk világunk és életünk szépségeinek, munkál-

kodásban töltjük napjainkat. Örök, maradandó kincseket ke-

resünk és találunk.

4. Az ember örökké létezik abban az állapotban, melyben

innen távozik. Két út van elõttünk: az élet vagy a lelki halál

útja. Istennel leszek a teljességben vagy nélküle örök hiány-

ban.

5. Minden tõlünk telhetõt megteszünk azért, hogy sze-

retteink és környezetünk is megtalálják az el nem múló

életet.

A Szentírás utolsó mondatai: 

„Így szól az, aki ezekrõl bizonyságot tesz: Bizony, hamar eljövök.

Ámen. Jöjj, Uram Jézus!

Az Úr Jézus kegyelme legyen mindnyájatokkal! Ámen.” (Jel 22, 20-21)

Élethelyzetek
– Nézzétek ezt a kisgyermeket!

– kisgyermekes édesanyák részére

– Akinek van füle, hallja – autó-

vezetõknek

– Szeressétek egymást! – háza-

sulandóknak

– Uram, nincs emberem – magá-

nyosoknak

– Gyógyító szó – betegeknek

– Veled vagyok, fogom a kezed –

gyászolóknak

– MATT – gyászolóknak

– Élõ vízcseppek – rövid áhíta-

tok, gondolatok

– Lélektõl lélekig – rövid áhíta-

tok, gondolatok

– Enyém vagy – Mit ad és mit

vár tõlünk Isten?

– Vigasztalásul – válogatás Re-

ményik Sándor verseibõl

– Missziói percek I-II. – rádiós

jegyzetek, rövid interjúk

Konferenciák, evangélizációk
– Maradj életben! – Országos

evangélizáció, 2003.

– Evezz a mélyre! – Országos

evangélizáció, 2004.

– Jézus üzen – Országos evangé-

lizáció, 2005.

– Missziói konferencia, 2004.

– Missziói konferencia, 2005.

– Gyógyulást a házasságnak –

EBBE-csendesnap, 2003.

– Kifulladt gyülekezetek – EBBE-

csendesnap, 2005.
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Az elmúlt 20 év gazdasági globalizációja

tette lehetõvé, hogy az áruk, a szolgálta-

tások, de a tõke is könnyedén vándorol-

jon a világnak arra a tájára, ahol kedve-

zõbb fogadtatásban részesül. Míg egy-

két évtizeddel ezelõtt a legnagyobb

vállalatok is csupán néhány országban

képviseltették magukat, ma már világ-

piaci részesedésben mérik egymást.

A fejlõdõ országok elsõsorban alacso-

nyabb bérekkel és rosszabb munkakö-

rülményekkel vonzzák a befektetése-

ket. Ennek ára nem ritkán a munkaerõt

kizsákmányoló termelés, hozadéka vi-

szont a munkahelyteremtés. A fejlett

országokban az emiatt megszûnõ mun-

kahelyek azonban tömeges munkanél-

küliséget és szélsõséges indulatokat

gerjesztenek.

A gazdasági globalizáció fenntartható,

így összeomlásától nem kell tartani.

Még egy gazdasági világválság sem ve-

zetne közvetlenül világvégéhez; az ed-

digi válságokból is mindig volt kiút.

Igazi veszélyt a világrészek közti egyen-

lõtlen elosztás, a legszegényebb országo-

kat sújtó nyomor, a korrupció és a jö-

vedelmi szakadékok jelentik.

Az ebbõl származó feszült-

ségeket a vezetõ orszá-

gok már ma is egyre

kevésbé tudják ke-

zelni.

Bár a globalizációt

korunk számos prob-

lémájáért tartják fele-

lõsnek, az egyenlõtlen-

ség már több évszázados

múltra tekint vissza. Eny-

hítéséhez a fejlett és az elmara-

dott országok összehangolt cselekvé-

sére van szükség. A gazdagoknak igaz-

ságosabb bánásmódot kellene tanú-

sítani a világkereskedelemben, az elma-

radott országok vezetõinek pedig az így

születõ bevételeket gazdaságuk okos

fejlesztésére kellene fordítaniuk. Így

lennének megszüntethetõk az okok,

melyek ma a gazdasági egyenlõtlenség-

eken és az általuk szított nemzetközi

feszültségeken keresztül a világvége

felé mutatnak.

Kis Ferenc Balázs

MEGKÉRDEZTÜK A KÖZGAZDÁSZT
Globalizáció – egyenlõtlenség – világvége

részeken annyira különbözõek a név-

legesen keresztyén országok, hogy ne-

héz értelmezni a „keresztyén civilizá-

ció” de a muzulmán kifejezést is. (A nyu-

gatias, szekuláris Jordánia és a teokrata

Irán között például óriási a szakadék,

pedig mindkettõ muzulmán ország!)

Ha megvan egy civilizációs összecsa-

pásnak a lehetõsége, akkor az inkább

két szélsõséges kisebbségnek a felfogá-

sát fogja tükrözni. (USA, neokonzervatívok

és a szélsõséges Oszama bin Laden.)

Terror: új világrend címmel, az Élet

és Irodalomban írt cikkére utalva,

véleménye szerint ma kevésbé biz-

tonságos világban élünk, vagy a mé-

dia felnagyító, közel hozó hatása ér-

vényesül inkább? 

40 évvel ezelõtt, 1962 októberében 12

napon át tartott a kubai válság. Mind-

két oldal készen állt arra, hogy beveti

ilyennek találja a világ

mostani helyzetét? Önve-

szélyes-e az emberiség?

Az emberiség mindig azt hiszi, hogy az

õ korszaka a legfontosabb, a legérdeke-

sebb. A hidegháború alatt a nemzetkö-

zi rendszer úgy mûködött, hogy bármi-

kor lehetett volna nukleáris összecsapás

a két tömb között. Ehhez képest nem

lehet azt állítani, hogy veszélyesebb

volna a jelenlegi helyzet. Biztonságpo-

litikai szemszögbõl nézve az ellenség

nem rendelkezik olyan fegyverekkel,

amelyek közel olyan hatásosak lenné-

nek, mint a szovjet atomfegyverek. Ér-

demes szót ejteni arról is, hogy a XX.

század elsõsorban politikailag, ideoló-

giailag konfliktusokkal teli század volt.

Most viszont az Al Kaidával és szeptember

11-ével kapcsolatban azt kell látnunk, hogy a

szekuláris politika, ideológia helyett felértéke-

lõdött a vallás szerepe. Ezért is annyira nép-

szerû a Huntington-féle elmélet, mely

szerint a következõ nagy összecsapások

nem államok, hanem civilizációk kö-

zött lesznek. 

Például a keresztyén és az iszlám vi-

lág között? 

Huntington ezt állította 1991-ben meg-

jelent könyvében. Ám van ezzel egy

alapvetõ problémám. 600-1000 évvel

ezelõtt a „keresztyén” szónak könnyen

leírható tartalma volt. Ma az egyes föld-

az atomfegyvereit. Napjainkban ez a ve-

szély nem áll fenn. Az átlag magyar hely-

zetét nézve szerintem sokkal biztonsá-

gosabb most a világ, mint a hideghá-

ború alatt volt. De saját szemszögem-

bõl egy paradoxonra mutatnék rá: míg a

hidegháborúban a tét óriási, ám a rend-

szer kiegyensúlyozott volt, és az ellen-

fél egy nagyjából racionális oldal volt,

most a másik fél egy szélsõséges funda-

mentalista csoport. Nekik nem fontos

a napi politika, a racionális végcél, amit

el lehet érni. Vallási szemszögbõl nézik

a világot, és ezért is nagyon nehéz ki-

számítani a pályájukat. A jelenlegi ellenfél

ebben a tekintetben sokkal veszélyesebb, mint

az elõzõ! Egy ország nem hirdethet há-

borút egy nem állami szereplõ ellen -

ez jogilag nonszensz. A másik fontos

tény, hogy laikus szemmel nézve a há-

borúnak van eleje és vége, van gyõztese és

MEGKÉRDEZTÜK 
A TERRORSZAKÉRTÕT
Ebben a háborúban nincsenek gyõztesek

vesztese, ám a terror elleni háború vé-

gét ki látja? Itt nem egy nemzetállam-

ról, hanem egy harcmodorról van szó!

Ez egy metódus, amit nem lehet meg-

szüntetni. A jelenséget kezelni lehet,

de logikailag is szerencsétlen a „terror

elleni háború” elnevezés. 

A hívõ ember számol azzal, hogy

eljön a világvége. Elindult-e már Ön

szerint valamilyen visszafordítha-

tatlan folyamat, ami akár az utolsó

jelentené a felelõs életet. Elméletileg

igen, elindulhat ilyen folyamat, de ne-

héz meghatározni, hogy mi is az, ami

vissza nem fordítható. Tudjuk, hogy

egyszer vissza fog jönni Krisztus, és az

emberi történelem be fog fejezõdni.

Lehet, hogy most – lehet, hogy ezer év

múlva. A hívõ ember számol azzal,

hogy mindnyájunk felett az Isten

dönt.                           

Kõháti Dorottya

idõk bevezetése lehet?

Borzasztó huszadik századunk volt,

több százmillió ember halt meg – a kom-

munizmus áldozatai, a holokauszt, a vi-

lágháborúk. Mint hívõ ember azt tu-

dom mondani, könnyen lehet, hogy most

„azokat az idõket” éljük, de én nem

keresném a bizonyítékot. A hit nem a

bizonyítékokról szól, és az lenne a jó,

ha mindenki úgy élne, mintha hamaro-

san bekövetkezne a világ vége, mert ez

FÓKUSZBAN a világvége

M

A beszélgetés idején még nem tudtunk a Mohamedet ábrázoló karikatúrák nyomán kialakult aggasztó össze-
csapásokról. S azt sem tudjuk, hogy mire a magazin az olvasókhoz kerül, milyen feszültségek fogják éppen ural-
ni a világot. A terrorizmus része lett napjainknak. Valóban több-e a konfliktus, vagy a média „jóvoltából” érez-
zük magunkat egyre kevésbé biztonságban? Hívõként milyen következtetést vonjunk le a tényekbõl: fenyegeti-e
a világot egy végsõ, nagy katasztrófa? Gorka Sebestyén biztonságpolitikai szakembernek, a Fejlõdõ Demokrá-
cia és Nemzetközi Biztonsági Intézet ügyvezetõ igazgatójának véleményét kértük. 
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Dr. Jansik Csa-
ba a Budapesti
Közgazdaság-
t u do m á ny i
Eg ye t e m e n
doktorált 2001-
ben. Jelenleg
a finn Agrár-

gazdasági Kutatóintézetben (MTT)
dolgozik, fõ kutatási területei a
mezõgazdasági és élelmiszeripari
vertikumok, a külföldi mûködõtõ-
ke és a globalizáció.



FÓKUSZBAN a világvége

A természeti környezet persze nem

mentes az egyre súlyosbodó prob-

lémáktól, de igazi félelemre egyik sem

szolgáltat okot. A természetre jellem-

zõ, hogy a felgyülemlett nehézségeket

mindig egy tisztulási folyamat követi.

Bár egy ilyen, akár katarzissal járó

megtisztulás az emberekbõl hatalmas

életmódbeli és szemléletbeli változá-

sokat is kikényszeríthet, ez korántsem

jelent világvégét.

Vessünk egy pillantást a mezõgazdaságra,

amely közvetlen környezetünket és az

elfogyasztott élelmiszereket is meg-

határozza! A nagyüzemi mezõgazdasá-

gról bebizonyosodott, hogy hosszú

távon nem fenntartható módszer, mert

miközben a termelési eredmények te-

rén sikeres, a természettel való egyen-

súlyt figyelmen kívül hagyja. Jó példa

erre Hollandia, ahol az intenzív ter-

melés miatt felhalmozódott növény-

védõszer-maradványok mennyisége mi-

att a helyben termelt burgonya nagy

részét csupán takarmányként tudják

értékesíteni.

Az ökológiai világvége-hangulatot is

inkább emberek gerjesztik, mintsem

annak valódi alapjai lennének. A saj-

tóban megjelenõ és félelmet keltõ hír-

adások mögött  egy-egy vírus tényleges

áldozatainak száma messze elmarad a

tömegbalesetek vagy a terrorcselekmé-

nyek következtében elhunytak szá-

mától. A vírusok elterjedésének jelei is

emberi beavatkozásról tanúskodnak,

amelyek az intenzív gazdálkodás túl-

MEGKÉRDEZTÜK AZ ÖKOLÓGUST
média jóvoltából sokkal töb-

bet tudunk, és szinte azonnal

értesülünk a világban bekö-

vetkezõ természeti katasztrófákról, ám

ez még nem jelenti feltétlenül azt,

hogy több lenne belõlük. Nem találkoz-

tam ezt igazoló statisztikával. A leggya-

koribb csapások az idõjárással (árvizek,

esõzések, földcsuszamlások, aszályok)

vagy a Föld belsõ erõinek mûködésével

függenek össze (földrengések, vulkánki-

törések). Ezek a jelenségek a természe-

ti erõk mûködésével magyarázhatóak,

és elõrejelzésük még általában nem le-

hetséges.

Mi lehet az oka annak, hogy gyako-

ribb és sok áldozatot követelõ geoló-

giai katasztrófák történnek napja-

inkban?

A geológia léptéke nagy: millió évek-

ben számol. A Föld története során

több jelenség is ciklikusan változott. A

lemezmozgások idõszakos felgyorsulá-

sa pl. több, hevesebb földrengést okoz-

hat. Ki hinné például, hogy a ma oly

nyugodt Kárpát-medence egykor a

Föld egyik legaktívabb vulkáni területe

volt? Ugyanilyen hihetetlen, hogy Eur-

ázsia és Amerika északi részét, ahol ma

a világ legfejlettebb, leggazdagabb álla-

mai találhatók, csupán tízezer (!) évvel

ezelõtt még egy kilométernél vas-

tagabb, kietlen jégtakaró borította. A

földi ökoszisztéma a környezeti válto-

zásokra nagyon érzékenyen reagál. Öt

nagy és több kisebb kihalási periódus

során a fajok egy jelentõs része teljesen

el is tûnt a Földrõl, a Teremtõ mintegy

„letörölte a táblát”. Amiben mi esetleg

a végsõ idõk jelét látjuk, az betudható

a Föld éppen folyamatban lévõ ciklikus

változásának is.

Milyen végzetes, visszafordíthatat-

MEGKÉRDEZTÜK A GEOLÓGUST
Geológiai katasztrófák – avagy közeledik-e a világvége a geológus szerint?

2004. december 26-án a Richter-skála szerinti 9-es fokozatot meghaladó, Szumátra szi-
geténél bekövetkezett földrengés okozta szökõár csaknem 170 ezer embert ölt meg.
Ugyanazon év januárjában, Iránban 40 ezer életet oltott ki egy pusztító rengés, és száz-
ezren maradtak fedél nélkül. Az indonéziai Nias szigetén 2005 márciusában mozdult meg
a föld. Akkor ezren, októberben Pakisztánban 70 ezren vesztették életüket a katasz-
trófában. Végzetes erejû hurrikánok (Andrew, 1992; Iván, 2004; Katrina és Wilma, 2005),
küszöbön álló globális fölmelegedés, árvizek (Magyarország és Erdély, 2005), földcsu-
szamlások pusztítottak. Nem csak az épített infrastruktúrát döntötték romba, hatással
lehetnek adott esetben a klímára is, de mindenképpen ránk, emberekre. Dr. Magyar Imre
geológust kérdeztük: merre tart földünk.

termelésére vezethetõk vissza, céljuk

pedig egy-egy terület termelõinek

bojkottja.

Az ökogazdálkodás mint a nagyüzemi

gazdálkodás alternatívája vegyszer-

mentesen és a helyi adottságokat fi-

gyelembe véve termel: így teremt

egyensúlyt ember és természet között.

A szántóföldi mûvelésre alkalmatlan

területeket is hasznosnak tekinti, és az

oxigén- vagy energiatermelés, a turisz-

tika, ill. egyéb, a természettel harmo-

nizáló célok szolgálatába állítja.

Kis Ferenc Balázs

lan folyamatok indulhatnak el a sza-

kember szerint?

A természet nem kiszámítható. Nagy

katasztrófák voltak, vannak és lesznek

is. Ez azonban nem mentesíti az embert

annak felelõssége alól, hogyan bánunk

a ránk bízott Földdel. Jósolni nem ér-

demes, de sok bajnak vannak már jelei.

A globális felmelegedés pl. nem is elsõ-

sorban a hõmérséklet megváltozása mi-

att veszélyes, hanem a közvetett hatá-

sok miatt. A Golf-áramlás leállása vagy a ten-

gerszint emelkedése óriási problémákat okoz-

hat. Ha Szibériában a fagyott földterület ol-

vadása az elmúlt néhány év ütemében foly-

tatódik, hamarosan hatalmas mennyiségû me-

tán fog a légkörbe jutni, amely megjósolhatat-

lan módon felgyorsítja a globális felmelege-

dést. Könnyen megtörténhet, hogy a kör-

nyezet drasztikus, katasztrofális válto-

zásaival már a mi nemzedékünk is szem-

besülni fog. Jézus azonban arról be-

szélt, hogy visszajövetelének jelei nyil-

vánvalóak, részben a természeti erõk

„normális” mûködésétõl jól megkülön-

böztethetõk lesznek. Ne félelemmel, ha-

nem benne való hittel gondoljunk erre!

Nem vitatott, hogy a föld évmilliók

alatt sok krízisen ment át, és voltak

az eddiginél meredekebb helyzetek

is. Mivel azonban Krisztus megje-

lent, és konkrétan is kinyilatkoztatta

az utolsó idõk jeleit, ezért nekünk,

hívõ embereknek ezt az elmúlt 2000

évet kellene nagyító alá vennünk!

Ez a gondolatmenet ugyan távol áll

attól, ahogy egy geológus látja a világot,

abban viszont meglehetõsen széles

körû az egyetértés, hogy már a közeli

jövõben olyan mértékû környezeti vál-

tozások történhetnek a Földön, ami-

lyenekre nem volt példa az elõzõ

kétezer évben. Értem ezalatt a légkör-

rel és az idõjárással összefüggõ változá-

sokat. 

Óvatos lennék azzal, hogy napjainkra

vonatkoztassam Jézus szavait, de a

lelkünk mélyén lassan készülõdnünk

kellene arra, hogy a természettel való

„küzdelemben” nehéz idõk jönnek, és

lehet, hogy amikor ezek megérkeznek,

már nem is tudunk majd másra gondol-

ni, mint az Õ szavaira. Szerintem min-

dez elõttünk van, de ma még talán

nem élünk benne.         Kõháti Dorottya
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Dr. Lánszki Imre
agrármérnök,
a japán Tsu-
kubai Egyete-
men kapott
profeszszori cí-
met 1990-ben.
Magyarorszá-

gon a mocsári gyomfajok bio-
lógiájában végzett munkásságával
szerzett kandidátusi címet 1994-
ben.

Fotó: Szeverényi János



9

H
ÍD

 M
AG

A
ZI

N
 –

 2
00

6.
 1

. s
zá

m

8

H
ÍD

 M
AG

A
ZI

N
 –

 2
00

6.
 1

. s
zá

m

„Azt a napot viszont, vagy azt az órát senki

sem tudja: sem az ég angyalai, sem a Fiú,

hanem csak az Atya egyedül. Ahogyan Noé

napjaiban történt, úgy lesz az Emberfia

eljövetele is” – mondta Jézus (Mt 24,36-

37). Szavai szerint az Emberfia tehát

abban az órában jön el, amikor arra

senki sem számít. Az emberi bravúr,

képesség és tehetség, elõrelátás, sõt a

technikai tökéletesség sem képes

megjelölni azt az idõpontot, amikor

Krisztus visszatér, és eljön a világvége.

Sokaknak a Szentírás szavai és mi-

tologikus képei nemhogy idegenek,

hanem egyenesen mesének, és a

gyenge, a jelen körülmények között

érvényesülni nem képes ember hamis

képzelgéseinek tûnnek. Pedig egyi-

künknek sincs semmiféle kételye

afelõl, hogy egyszer mindennek vége

lesz. Nem csupán saját létezésünk

szûnik meg, nem csupán azok halnak

meg száz éven belül, akik most

szeretettel vagy éppen szeretetlen-

séggel vannak mellettünk, hanem a

XXI. században egyre inkább úgy lát-

szik, hogy a világ jelenlegi fejlõdése

fenntarthatatlan; az üvegházhatás, a

túlnépesedés, az atomháború és a

gyógyíthatatlan betegségek elõbb vagy

utóbb a jelenlegi világ – józan emberi

ésszel is felfogható – végét jelenthetik.

Mindannyian tudjuk, hogy mint az

éjszaka leple alatt a betörõ, úgy érhet

bennünket a megsemmisülés. Ameny-

nyire fantasztikusnak tûnik a világ-

katasztrófa víziója, olyan reálisan kell

bekövetkeztének lehetõségével szá-

molnunk. Miként Noé napjaiban volt,

az özönvíz elõtt, Jézus szavai szerint

úgy lesz majd a világ végén is: az

emberek ettek, ittak, házasodtak és

semmit sem sejtettek, míg el nem

sodorta õket az özönvíz. De – és itt a

lényeg – Jézus nem hagyta magára az

emberiséget, hanem az ember sorsa

Jézus Krisztus sorsa lett, a reményteli

élet története: a halál mélységes

félelme felett gyõzött a feltámadás

jézusi örömhíre, a katasztrófa felett az

evangélium katarzisa.

A bioetika miként vélekedik az

újabb orvosi lehetõségekrõl: szerv-

átültetés, géntechnika, eutanázia,

arcátültetés, klónozás? Nem játszik-

e az ember istent?

A bioetika sem egy homogén tudo-

mány, többféle megközelítés létezik, a

keresztyén bioetika a Szentírás erkölcsi

üzenete, a történelmi tapasztalat és a

józan ész hármas pillérén tájékozódik.

Egy mondatba talán így sûríthetõ a

válaszom: az ember végsõ értelemben

nem preparációra, hanem renovációra

szorul. Az orvostudománynak és a tár-

sadalomnak mindent meg kell tennie a

beteg ember gyógyítása, fájdalmai eny-

hítése érdekében, ám azzal is szembe

kell néznie, hogy az ember halandó, és

az ember halandóságának kérdésére

mindezidáig Jézus Krisztus adta a

leghitelesebb választ: aki hisz, annak

már most örök élete van, és a nyo-

morúságokkal teli is lehet megszabadí-

tott élet. A keresztyén eszkatológiá-

nak, jövõképnek gyakorlati értelme ép-

pen abban áll, hogy az orvostudomány-

nyal szemben táplált hamis remé-

nyeket megszabadítsa a szótériológia

(megváltás) igényétõl.

Világvége és katasztrófa, halálféle-

lem… Miként dolgozhatjuk fel ma-

gunkban az e fogalmak által ébresz-

tett szorongásainkat?

Az imádság a felejtéssel szembeni és a

jövõvel szembenézõ magatartás, amely

a technikai társadalom nihilista kon-

zekvenciáival is megbirkózik. Az imád-

ság a remény kifejezõje, amint a Mi-

atyánk a szenvedésre és Jézus feltáma-

dására való emlékezés azzal a kéréssel,

hogy „jöjjön el a Te országod”. Az Úrtól

tanult imádság Isten dicsõítésével vég-

zõdik. Ez az apokaliptikus félelem és a

halálfélelem ellenpontja, Krisztus új

életre szabadító szeretetének befo-

gadása és tanúsága, akkor is, ha egyszer

véget ér a jövõ…

Kõháti Dorottya

FÓKUSZBAN a világvége

MEGKÉRDEZTÜK A TEOLÓGUST
Amikor véget ér a jövõ…

országokat. Az ember által indukált,

ma visszafordíthatatlannak ítélt folya-

matok emberi összefogással, a követ-

kezmények gondos mérlegelésével és

megfelelõ intézkedések megtételével

befolyásolhatók, de kérdés, hogy ezek

árát hajlandóak-e az emberek meg-

fizetni.

A közeli jövõre tud-e valami biztatót

mondani a jövõkutatás tudománya?

Megdöbbentõ, nagy változásokra

kell-e felkészülnie a ma élõ generá-

ciónak?

Biztató elõrelépés, hogy az emberiség a

kiforrott elõrejelzési modelleknek kö-

szönhetõen ma már tisztában van a

környezetet és a társadalmakat károsí-

tó cselekedetek globális szintû követ-

kezményeivel, így elvileg a politikai,

gazdasági és intézményi beavatkozási

lehetõségek kidolgozhatók. A környe-

zet jövõje szempontjából pl. kulcskér-

dés a megújuló erõforrásokra való átté-

rés. Számos észak-európai ország stra-

tégiát dolgozott ki a fosszilis alapú ener-

giahordozók számûzésére 15-30 éven

belül. A ma élõ generációk nagy vál-

tozások korában élnek, az azokra való

felkészülés elkerülhetetlen. Korunk

embere annyi változással kénytelen szem-

besülni élete során, mint az ókori

Mezopotámiában kb. 200 (!) egymást követõ

generáció.                          Kõháti Dorottya

annál inkább csak nagyvonalakban va-

gyunk képesek elõrejelzéseket készí-

teni.

A világ jelenlegi helyzetét nézve mi-

lyennek látja a föld és az ember jö-

võjét? Elképzelhetõ-e az Ön szakte-

rületérõl nézve, hogy ha nem is a vi-

lágvége, de egy visszafordíthatatlan

folyamat elindul, ami végül is ka-

tasztrófához vezet?

Nostradamus 3979-re jövendölte a vi-

lágvégét. Mi a tudomány oldaláról ilyen

kijelentéseket nem teszünk. Néze-

teink szerint ilyen hosszú idõtávra nem

lehetséges elõre megmondani a jövõt.

Gondoljunk arra, hogy százéves elõre-

tekintés esetén is úgy meg fog változni

a világ, hogy legalább annyira lehe-

tetlen a pontos elõrelátás, mintha a

XX. század elején tettünk volna kísér-

letet az ezredforduló elején megfigyel-

hetõ jelenségek bemutatására! A XXI.

században várhatóan nagyobb katasz-

trófákat nem a globális szintû változá-

sok, hanem annak lokalizált hatásai

fognak okozni. A Föld minden kontinensét

érintõ drámai éghajlatváltozásra, világjár-

ványra, teljes világgazdasági összeomlásra a

XXI. században nem számítunk.

Az eseti károk hatásai

azonban arányta-

lanul súlyosan

érinthetik a

f e j l õ d õ

Mit értünk

egyá l ta lán

jövõkutatás

alatt, hogyan

tudja a tudo-

mány „meg-

ragadni” a jö-

võt?

A jövõkutatás

a társadalommal kapcsolatos jövõ elõ-

zetes megismerésére irányuló intellek-

tuális tevékenység, a jövõfeltárás prob-

lémaköreivel foglalkozó tudomány-

terület. Nemcsak társadalmi prob-

lémák jövõjével, hanem technológiai

elõretekintéssel, környezeti változások

modellezésével, különbözõ gazdasági

elõrejelzésekkel, valamint egyéb szak-

tudományi elõrejelzésekkel is foglal-

kozik. Feladataink közé tartozik a le-

hetséges jövõképek felvázolása, a dön-

tések jövõbeni következményeinek be-

mutatása, jövõalternatívák kidolgozása

stb. Napjainkban nagyobb hangsúlyt helye-

zünk az instabil viszonyok keltette bizonyta-

lanság kezelésére. A jövõkutatás a változá-

sok kutatásának tudománya. A rövid,

közép és hosszú táv fogalma relatív.

Mást jelent a hosszú táv természeti je-

lenségeknél (~100 év), gazdasági

elõrejelzésnél (~10 év) vagy pl. a nõi

divat alakulásánál (~fél év). Minél

komplexebb terület jövõjét vizsgáljuk

és minél hosszabb idõtávon, általában

MEGKÉRDEZTÜK A JÖVÕKUTATÓT

Kevesen tudják, hogy a jövõvel való foglalkozás messze túl megy a talál-
gatások, elméletek gyártásának szintjén, olyannyira, hogy egyetemi kép-
zés keretein belül oktatják. Izgalmas kérdés: milyen jövõt lát az embe-
riség elõtt az erre szakosodott tudósgárda. Kristóf Tamás, a Budapesti
Corvinus Egyetem Jövõkutatás Tanszékének PhD-hallgatója válaszol.

Jövõkutatás mint tudomány

Amiket Jézus
mond az utol-
só idõkrõl az
evangéliumok-
ban, azok nem
tûnnek úgy,
mintha napja-
inkban egyre

inkább megvalósulnának? Katasz-
trófák, pusztító járványok, erkölcsi
romlás… Orosz Gábor Viktor evan-
gélikus lelkész válaszol.



ból. A hõs mindig a legmélyebb pontról

indul, a megvetettek közül: õ a legki-

sebb fiú, a mostohalány, a samaritánus.

Egyik sem magáért él. Cselekvésük kö-

zös: áldozat – megosztják utolsó falat-

jukat a sánta rókával, hátukon cipelik a

rossz gebét, megmentik a rablók áldo-

zatául esett ellenségü-

ket. Mindegyikük a lét

alapparancsát, Isten lé-

nyegét: a szeretetet su-

gározza.

Saját civilizációnk jö-

vendõjével kapcso-

latban a leghelye-

sebb, ha egyenes

kérdést alkalma-

zunk: úgy va-

gyunk-e a seb-

zett földi élet-

tel kapcsolatban,

mint a sama-

ritánus, vagy

fütyülünk rá, és igenis

akarjuk a világvégét.

Természetesen számíthatunk igenlõ

turista-válaszokra: jó brahi lesz.

Akadnak majd nemlegesek, talán a

többség úgy véli, hogy nem óhajt világ-

végét, mert éppen most vettek földet,

tizenkét pár ökröt, vagy éppen háza-

sodni készülnek.

Nekik tegyünk föl néhány kereszt-

kérdést: Akarják-e a fejlõdésnek neve-

zett folyamat fönntartását; a GDP, a me-

rõben anyagi életszínvonal állandó

emelését; az emberi személy, a közös-

ségek, a magas értékek szakadatlan bom-

lásának folytatását; a sikert, vagyis a

bensõ rothadást és a külsõ növekedést?

Adnák-e voksukat olyan pártra, ame-

lyik az anyagi gyarapodás visszafogását,

s ugyanakkor szellemi nemesedést kí-

vánna megvalósítani? Megköti-e ön

mindennapos életvitelével a mefisztói

alkut?

Aki a kérdõív kitöltésében a hat igenig

eljutott, attól kérdezzük meg Kenneth

Bouldinggal: lehetséges-e, hogy egy

véges rendszer bármelyik eleme korlát-

lanul növekedjék, például a Föld nevû

véges rendszerben az emberi gazdaság?

Boulding szerint, aki erre igent mond,

az vagy õrült, vagy közgazdász. Nos ha

meghallgatjuk a vi-

lág demokráciáiban és

diktatúráiban a közvélemény hangját,

akkor az igenek harsogása elnyomja az

aggódók nemjeit. Azt kell mondanunk,

hogy bolygószerte népszavazás folyik

az ügyben a politikai választásoktól

kezdve a mindennapos vásárlási, élet-

viteli szokásokig, s az elsöprõ többség a

világvége elõrehozatalát követeli. Boul-

dingnak egy másik hasonlatával élve a

Föld nevû ûrhajó utasai azon versen-

genek egymással, hogy minél elõbb el-

pusztítsák és megsemmisítsék közös

készleteiket.

Ha megkérdezünk néhány komoly em-

bert, hogy miben látja a mai válság lé-

nyegét, az orvos azt feleli, hogy az

egészségügyben, a szobrász a mûvészet-

ben, a meteorológus pedig az ózonlyuk

növekedésében és a légkör fölmelege-

désében. A közgazda abban, hogy a

világgazdaság a tõzsde révén globális

szerencsejátékká változott, ahol a

ténylegesen megtermelt érték hatvan-

szorosa (!) forog. A boldogságkeresõ,

hogy elvesztettük Istent, vagyis a

Valóságot, és minden, ami körülvesz

bennünket – az ételünktõl a demokrá-

cián át az életünkig –, valótlanság. Ha

összesítjük a válaszokat, akkor a vég-

eredmény az, hogy semmi sem stim-

mel. Nincsen válság-

mentes pont;

a forradalmak

elzúgtak, a csõ-

cselék ül a tró-

nokon, a kated-

rákon: a világel-

fogyasztói társa-

dalmakban, me-

lyeket eufemiszti-

kusan csak kon-

zumcivilizációnak

neveznek, nincsen

komikusabb figura

az irgalmas samaritá-

nusnál, Jézusnál, Pe-

tõfinél, Michelangeló-

nál, A. Schweitzernél. A Realitás vissza-

húzódott a dévai árvaházba, Taizébe,

Jézus néhány bátor szívû barátjába, a-

kik rendületlenül bíznak az Özönvíz utá-

ni Ígéretben, a Megváltásban és az imád-

kozás közben érzett örömben.

Ha a mai válság lényegét egyetlen szó-

ba kell sûrítenünk, azt kell mondanunk,

hogy Valóságválság van.

A Világvége Fesztiválon osztogatott

szórólap utolsó

kérdése arról ér-

deklõdött, hogy

elmegyek-e a

jövõ évi Világ-

vége Fesztivál-

ra?

Czakó Gábor

edves fiatal mûvészek meg-

hívtak a budapesti Terézváros-

ba, a Világvége Fesztiválra be-

szélgetni. Szeptember 11-re – a dátum

ugye lényeges és ötletadó. A helyszín

egy lepukkant kocsma volt egy mellék-

utcában. Az Armageddon füstje töltöt-

te be, a falakon a témához illõ képek, a

hangszóróból buffogó zenezaj a fölrob-

banó Föld hangjait idézte.

Nos a világvége kérdésére adható egy

látszatválasz: a természeti törvények-

bõl következõen egészen biztos, hogy a

világnak vége lesz egyszer. Hogy mikor

és miként? Erre fizikusok, csillagászok,

de leginkább a sajtó ezermesterei

ötletesen tudnak jóslatokat adni. Mind

távoli és rajtunk kívülálló megközelítés. 

A történelem kutatói egyetértenek ab-

ban, hogy eddig az összes birodalom és

civilizáció elpusztult, a miénk sem lesz

kivétel. A bulvársajtó azzal szórakozik,

hogy jön egy üstökös, kisbolygó, vírus

stb., és akkor aztán fuccs. A keres-

kedelmi kloákák filmjei túlnyomórészt

errõl szólnak. Izgi, ugye? Vérbeli turis-

ta dolog – paradicsomlé. Tudjuk, hogy a

turizmus világnézet, a turista-ember

lófrál a Földön, tesz-vesz, élvezkedik, s

azt hiszi, hogy õ nincs benne a pácban.

Meggyõzõdése, hogy õ nem tehet sem-

mirõl. Még ezt sem õ találta ki, hanem

korunk forgatókönyvírói sugallják az õ

megnyugtatására. Hiszen a járvány, az
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FÓKUSZBAN a világvége

elszabadult aszteroida, az idegen civi-

lizációból érkezõ támadók mind raj-

tunk kívüli okból keltenek zavart. Ez a

szórakoztatóipari mondanivaló lényege:

nem vagy felelõs. 

Mennyit bír ki az erre az alapállásra

épült civilizáció? 

Sok hajdani kultúrából egy tégla, egy

dátum, egy név sem maradt fönn, csak

megdöbbentõen azonos szellemi útmuta-

tások a népmesékben, a szentkönyvek-

ben, a hagyományban. Ezek szerint a

válságot csakis a lélek legmélyébõl fa-

kadó cselekvés háríthatja el. Mondhat-

juk úgy is, hogy az Istenbõl, a Valóság-

VILÁGVÉGE FESZTIVÁLK
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ját. Az iszlám síita ága viszont az eltûnt

12. imám, a Mahdi visszatérésében és

eljövendõ világuralmában reménykedik,

amely végre elhozza Allah teljes ural-

mát az emberiségen. (A váradalom tör-

ténelmi hátterében a Mohamed halála

utáni utódharcok és a síita mártírkul-

tusz áll.) Néhány XIX. századi, síita

hátterû mozgalom (pl. Bahá’í hit) a-

zonban egy már eljött, megjelent, sõt

meghalt Mahdiban hisz, aki az új világ-

rend alapelveit nem harcos módon, ha-

nem tanítások formájában fektette le.

Az új, egységes világ békés felépítése a

követõinek a feladata. 

A hinduizmus vaisnava ága Visnu ava-

tárjai (alászállásai) közül az utolsó, Kal-

ki leszállását várja, aki a gonoszok el-

pusztításával teremti meg ismét az

istentudatú társadalmat – bár erre a

szövegek szerint még több évezredet

kell várni. A szintén hindu hátterû, de

modernizált, a New Age mozgalom

idején elterjedt Transzcendentális Me-

ditáció (TM) vezetõje, Maharishi Ma-

hesh Yogi viszont már létrehozta a

Megvilágosodás Korszakának (jelenko-

runk!) spirituális Kormányát. Szervezete

szerint a TM segítségével létrehozható

a békés és jóléti világ.

A buddhizmus mahájána irányzata

Maitreya buddha, a Könyörület Budd-

hájának megjelenését várja, de anélkül,

hogy a váradalomhoz idõpontot kap-

csolna. A tibeti buddhizmus egyik tant-

rikus szövegének (Kalacsakra-tantra) apo-

kaliptikus jövendölése azonban már igazi

világháborúról szól: az iszlám hadainak

és a buddhista Samballa-harcosoknak a

fantasztikus háborúját egy eljövendõ

világ-buddhokrácia követi. A jövendö-

lés történelmi hátterében természete-

sen az iszlám Tibetbe való betörése áll,

értelmezése pedig vagy a távoli jövõrõl

szól vagy képletes, tehát nem konkrét.

A japán Aum Shinrikyo esetében nem a

buddhizmusról, hanem Shoko Asahara

guru személyes egyvelegérõl van szó,

hiszen a bibliai Armageddon fogalmát

Nostradamus jóslataival és a japán sci-

fik világával keverte össze saját terror-

ista ideológiájához.

2. KÖZÖS ÉS ELTÉRÕ ELEMEK

Közös elemek:

– a szélsõséges világvége várás (hisz-

tériakeltés)

– a közeli vagy késõbbi, biztosnak vett

világvégedátumok bejelentése (speku-

lációk)

– a csak tagok számára fenntartott meg-

menekülés elve (exkluzivitás).

Eltérõ elemek:

– a váradalmak forrása: a bibliai apo-

kaliptikus irodalomtól Nostradamuson,

a tibeti tantrikus jövendöléseken, a

síita hagyományokon át a scifikig, neo-

gnosztikus spekulációkig és a politikai

események túlértékeléséig mindenféle

– a várakozás kezelése: a véget vagy egy-

szerûen ki kell várni, vagy siettetni le-

het pl. prédikálással vagy az életszent-

ség fokozásával, vagy a változásokat erõ-

szakos módon kell beindítani (destruk-

tivitás, terrorizmus)

– maga a váradalom: vagy egyszerûen

egy új, jobb kor jön el (utópia), vagy csak

egyetemes pusztulás jön (kataklizma);

vagy jön egy új, jobb kor, de azt vagy

nemzetközi konfliktusok, természeti

katasztrófák vezetik be (apokalipszis),

vagy az Antikrisztus megjelenése, illet-

ve Jézus Krisztus visszatérése (advent),

vagy más messiási jellegû személyek

m e g j e l e n é s e

(Mahdi, Mait-

reya, XY).

Szalai András

Apológia Kutatóközpont, www.apologia.hu

A teljes cikk itt olvasható:

www.apologia.hu/religion/eschaton.html

azt a visszatérõ Krisztusra (pl. a müns-

teri anabaptisták, sékerek, kisebb

utópisztikus kommunák).

1. 2. A nem keresztyén hátterûek

A nem keresztyén vallásokat témánk

szempontjából két fõ részre oszthat-

juk: a kezdetben és végben gondolko-

dó közel-keleti (zoroasztrianizmus, ju-

daizmus, iszlám), illetve az ismétlõdõ

korszakok végtelen ciklusaiban gondol-

kodó távol-keleti vallások (hinduizmus,

buddhizmus).

A zoroasztrianizmus vagy perzsa vallás

dualista világképe szerint a Jó és a Go-

nosz szellemi erõi között a világ végéig

dúlni fog a harc, amely elsõsorban az

emberek döntésében jelenik meg, és

végül a Jó fog gyõzni. Nem várnak a-

zonban egy harc nélküli, új korszakot,

vagy valakit, aki azt bevezetné.

A judaizmus évezredek óta várja a Mes-

siás által bevezetendõ békekorszakot.

Szerintük az ószövetségi messiási vára-

dalmak azért nem teljesedtek be Jézus-

ban, mert nem hozta el ezt a messiási

békekorszakot. Megjegyzendõ, hogy a

keresztyénség szerint a messiási jöven-

dölések Jézusban részben beteljesed-

tek (szenvedõ Messiás), részben a má-

sodik eljövetelekor fognak beteljesedni

(királyi Messiás).

Az iszlám az egész világon való elter-

jedésen és a majdani Ítélet Napján kí-

vül mást konkrétan nem vár a jövõtõl.

Ugyanakkor érdekes módon, mivel Mo-

hamed szerint Jézus nem halt meg a

kereszten, hanem elevenen a mennybe

emeltetett, a hagyományok szerint az õ

visszajövetele elõzi meg az ítélet nap-

A VILÁGVÉGE ÉS A SZEKTÁK

1. VALLÁSOK ÉS TÍPUSOK

1. 1. A keresztyén hátterûek

Megfigyelhetõ a keresztyén hátterû cso-

portok nagy száma. Ezekkel elsõsorban

nem az (volt) a baj, hogy hittek Krisz-

FÓKUSZBAN a világvége

„világvége” – a jelenlegi vi-
lág vége és egy új világ kez-
dete – olyan téma, amely

szinte minden vallásban megjele-
nik, mind a fõ vonulatában, mind a
kisebb, a témát különösen hang-
súlyozó szektás változataiban. A
Nagy Változás olyasmi, amit pasz-
szívan vagy tevékenyen, békésen vagy
hisztérikusan is lehet várni, vagy ép-
pen erõszakkal siettetni.

tus látható visszatérésében, az elragad-

tatásban és az eljövendõ messiási ura-

lomban, a Királyságban, hanem az, hogy

a többség – Jézus egyértelmû tiltása el-

lenére – dátumokat adott meg, hogy mi-

kor tér vissza Krisztus, mikor lesz Ar-

mageddon vagy az elragadtatás. Amikor

pedig nem történt semmi, vagy nem az

történt, amit vártak, akkor nem ismer-

ték be engedetlenségüket és tévedésü-

ket, hanem újabb dátumokat adtak

meg, vagy Jézus láthatatlan, mennybéli

munkálkodásáról vizionáltak és speku-

láltak (pl. adventisták, Jehova tanúi,

mormonok, vagy egyes mai végidõ-spe-

cialisták, ébredési prédikátorok). Má-

sok pedig emberi erõbõl akarták meg-

valósítani a Királyságot, és nem bízták

A
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„utolsó idõnek” nevezünk.

Ez a történelem nem a bizonytalan

ködbe vész, hanem a bizonyos újjá-

teremtés felé halad. Az addig vezetõ út

azonban nem lesz könnyû – még a hit-

ben élõknek sem! Lesz egy globális an-

tikrisztusi birodalom (Antikrisztus:

ellen-Krisztus, magát a Nagy Megoldó-

nak mondó, sokakat megtévesztõ dik-

tátor), lesznek nehéz idõk mindenki

számára, de különösképp az élõ hitû

keresztyénekre és a hívõ zsidókra ül-

döztetés is vár.

Krisztus népe sem kívülrõl szemléli az

eseményeket – együtt szenvedi el má-

sokkal például a sejtmaggal és az atom-

maggal való visszaélés borzalmas kö-

vetkezményeit. Viszont nem a nagy

pusztulásra, a végre várunk, hanem

Jézus látható formában való visszaté-

résére és az újjáteremtésre. Maga Jézus

biztat így minket: „Amikor pedig ezek

elkezdõdnek, egyenesedjetek fel, és emeljétek fel

a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok.”

(Lk 21,28) Mert a világ történelmének

ez a disszonáns akkordokkal zsúfolt

utolsó felvonása nem ér bennünket vá-

ratlanul (elõre megmondta Isten), de

hisszük és tudjuk, hogy a Nagy Zene-

szerzõ gyönyörû fináléval fejezi be

mûvét. Nem pesszimizmus ez, és nem

is túlzott optimizmus, hanem Isten

igéjén tájékozódó, a szemünk láttára

történõ jeleket meglátva erõsödõ rea-

lizmus. Letargia és túlfûtött apokalip-

tika (végvárás) nélkül. Azzal a kéréssel,

imádsággal, amivel a Szentírás zárul:

„Így szól az, aki ezekrõl bizonyságot tesz:

„Bizony, hamar

eljövök”. Ámen.

Jöjj, Uram Jézus!”

(Jel 22,20)

Kovács László

bizonyságul minden népnek; és akkor jön el a

vég.” (Mt 24,14) Ennek technikai fel-

tételei éppen korunkban adottak a táv-

közlés eszközeivel (tv, rádió, internet).

De ugyanez a technológia teszi

lehetõvé azt az egész földre kiterjedõ

és teljes ellenõrzési rendszert mint dik-

tatúrát is, amelyrõl szintén a Jelenések

könyvében olvashatunk! Erre korábban

nem lett volna lehetõség, ma azonban

az eszköztár már készen áll – pénz és

elhatározás kérdése a bevezetés!

Mindezek a történések külön-külön ta-

lán nem, de együtt bizonyosan azt jel-

zik: a teremtettség jelenlegi formája

már nem tart sokáig. Nem arról van

tehát szó, hogy az emberek – tapasztal-

va, hogy a külvilág és saját életük ese-

ményeinek gyeplõje egyre inkább kie-

sik a kezükbõl – félelmüket megpró-

bálják a „végidõk” nevû fogalommal meg-

nevezni. Nem lélektani projekció (ki-

vetítés), hanem konkrét tényekbõl

összeálló, konkrét isteni kijelentéssel

magyarázott és értelmezett végsõ sza-

kasza a világ történelmének az, amit

1. Rajongó apokaliptikusként, önjelölt

prófétaként elemezzük és felnagyítjuk

korunk egyik-másik eseményét kie-

melve az összefüggésekbõl, kiszámolva

a „világ végének” idõpontját. Meggyõ-

zõdésem, hogy a Sátán ezzel a csapdá-

val akarja szalonképtelenné, sõt gúny

tárgyává tenni keresztyén gondolkodá-

sunkban mindazt, ami a Szentírásban a

végidõkrõl szól.

2. Szóba sem merjük hozni a témát, ne-

hogy szektásnak tûnjünk.

E két szélsõséget akkor kerülhetjük el,

ha az isteni kijelentést komolyan véve,

forró szívvel és higgadt fejjel, Istentõl

kért és kapott bölcsességgel látjuk, ér-

tékeljük sok szempontból páratlan ko-

runk történéseit. 

Alapvetõen kétféle történelemszem-

lélettel találkozunk. Az egyik az úgyne-

vezett ciklikus. Az óriáskerékhez ha-

sonlóan újra és újra ismétlõdnek az em-

beriség történelmének emelkedõ, majd

hanyatló korszakai – vég nélkül. Ez jel-

lemzõen a keleti filozófiák idõképe,

melyben a reinkarnáció gondolata is

értelmezhetõ. A Szentírás viszont ha-

tározottan beszél kezdetrõl és végrõl.

FÓKUSZBAN a világvégeFÓKUSZBAN a világvége

Ez az úgynevezett lineáris (idõben elõ-

re haladó) történelemszemlélet. Tehát

a teremtett világ jelenlegi formája a kez-

det és a vég konkrét idõpontjai között

feszül, mint híd a pillérek közt. A kez-

det és vég helyett a teremtés és újjáterem-

tés isteni cselekvésének kifejezését

használjuk inkább, mert ez valójában a

biblikus jelentés.

Az ige alapján bátran vallhatjuk: közel

van a teremtettség jelen formájának

vége. Nem tudjuk pontosan, mikor, de

hamarosan újjáteremti Isten a világot.

Ennek vannak konkrét jelei, és az esemé-

nyeknek lesz egy bizonyos rendje. Is-

ten nem adott a kezünkbe pontos me-

netrendet, de nem rejti el elõlünk a

korunkban tapasztalt és a közeljövõnk-

ben várható események összefüggése-

it, a történések fõ sodrát és célját.

A Szentírásban vannak próféciák Izra-

elrõl, a pogány népekrõl, események-

rõl, egyénekrõl, városokról és különös-

képpen a Messiásról. Ha csak egy-két

prófécia teljesül, akár véletlen egybe-

esés is lehetne. De annyi prófécia tel-

jesedett be már eddig is, hogy kizárha-

tó a véletlen!

A most következõ néhány jelre lehet

azt mondani, hogy találunk némelyik-

hez hasonlót az eddig ismert történe-

lemben vagy éppen a föld geológiai tör-

ténetében. Azonban ha együtt nézzük

õket, meglepõ és feltûnõ, hogy követ-

kezményeiket, hatásukat tekintve meny-

nyire kapcsolódnak egymáshoz és erõ-

síti egyik a másikat. Ahogyan külön-

külön a salétrom, a kénpor és a faszén-

por veszélytelen anyagok, elegyítve

puskaporrá lesznek.

Jelek a természetben: „A Föld fog sar-

kából kidõlni, semmik vagyunk, s min-

den leszünk!” Minden 30 évnél idõ-

sebb olvasó ismeri ezt a kijelentést az

Internacionáléból. A mondat elsõ fele

szemünk láttára lesz valóság – termé-

szeti katasztrófák szokatlan sûrûsége és

ereje, földrengések, árvizek, hurrikánok,

globális éghajlatváltozás stb. „És akkor

jelek lesznek a napban, a holdban és a csil-

lagokban, a földön pedig a tenger zúgása és

háborgása miatt kétségbeesnek a népek tanács-

talanságukban. Az emberek megdermednek a fé-

lelemtõl és annak sejtésétõl, ami az egész föld-

re vár, mert az egek tartóerõi megrendülnek.”

(Lk 21,25-26) Krisztus Urunk szavai ezek!

AZ IGÉN TÁJÉKOZÓDVA
Végidõ, katasztrófák, „világvége” – súlyos témák ezek. Sokakat foglalkoz-
tatnak ma is. Nem véletlenül: jelenünk lelki és fizikai erõnlétét, vitalitását

döntõen meghatározza a sejtett, elképzelt, remélt, várt vagy éppen ret-
tegett jövõ. Nem csak a jelenünk lesz hatással a jövõre, hanem vis-
szafelé is érvényes: a jövõnkkel kapcsolatos ilyen-olyan látásunk a je-
lenünket is meghatározza. Nagyrészt ettõl függ, hogyan éljük meg
életünk eseményeit.
A Szentírás – mint számunkra egyedüli mértékadó isteni kijelentés –

nem kerüli ki e kérdéseket, sõt ami az ember ügye, az egyúttal Isten
ügye is, sõt: szívügye!

A „világvégén” gondolkodva két alapvetõ hibát követ el gyakran a keresz-
tyénség.

Jel a történelemben: Csak egyet, a leg-

fontosabb jelet említve: Izrael Állam

létrejötte és létezése. Nyilván törté-

nelmi, politikai, gazdasági és társadal-

mi folyamatok eredõjeként alakult, de

– ha komolyan vesszük az Izrael utolsó

idõkben való helyreállításáról szóló

próféciák sorát (pl. Ezékiel 37. feje-

zet), akkor – nehéz tagadni, hogy Isten

cselekszik a történtekben. És Õ cse-

lekszik majd akkor is, amikor ígérete

beteljesedik Izrael népén úgy, hogy

felismeri Krisztusban a Messiást.

Jelek a társadalomban: „Azt pedig tudd

meg, hogy az utolsó napokban nehéz idõk jön-

nek. Az emberek ugyanis önzõk, pénzsóvárak

lesznek, dicsekvõk, gõgösek, istenkáromlók,

szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok,

szentségtelenek; szeretetlenek, kérlelhetetlenek,

rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra

nem hajlandók, árulók, vakmerõk, felfuval-

kodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik,

mint az Istent. Az ilyenek a kegyesség látsza-

tát megõrzik ugyan, de annak az erejét meg-

tagadják. Fordulj el tehát ezektõl.” (2Tim

3,1-5) Nyilván a felsoroltak a bûneset

óta mindig többé-kevésbé mérgezték

az emberi együttélést, de napjainkban

a korábbiakhoz aligha mérhetõ tömény-

ségben. Két egymásnak látszólag ellent-

mondó folyamat zajlik: a globalizáció,

mely kísérlet egy földet átfogó közös-

ség létrehozására, másrészt az elidege-

nedés (individualizáció), a közösségek

felbomlása, a magány kiszolgáltatottsá-

ga. E kettõ együtt azt a globális, egész

földre kiterjedõ hatalmat, antikrisztusi

diktatúrát készíti elõ, melyrõl a Jelené-

sek könyvében olvashatunk. Ráadásul

az ember egyre inkább istent játszik:

életrõl és halálról rendelkezik. Az elõb-

bi Internacionálé-idézet második fele

is valóra akar válni: „semmik vagyunk,

s minden leszünk."

A technika, technológia jelei: Jézus

mondta: „Isten országának ezt az evangéli-

umát pedig hirdetik majd az egész világon,
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alán nem én vagyok az egyet-

len, akiben felvetõdik a kérdés,

hogy Isten ítélete jelenik-e

meg az utóbbi idõk pusztító katasztró-

fáiban. Gondoljunk csak a cunamira, a

Katrina hurrikánra, az erdélyi árvízre, a

novemberi guatemalai, illetve a pár he-

te a Fülöp-szigeteken történt földcsu-

szamlásra!

Chuck Colson, amerikai keresztyén ve-

zetõ szintén ezt a kérdést vizsgálta egy

decemberi cikkében. Kategorikus vá-

lasz helyett azonban annak továbbgon-

dolását javasolta, hogy milyen oka lehet

Istennek az ítéletre? Miért ne ha-

ragudna egy szent és igaz Isten arra a

világra, amelyik elfelejtette Õt?

Az USA alapító dokumentumaiból nyil-

vánvaló az a mély tisztelet, amellyel a

természet törvényeinek és a teremtõ

Istennek adóztak. Ma a közéletet már

az azonos nemûek házassága foglalkoz-

tatja. Az abortusz legalizálásával a 70-

es évek óta 40 millió (!) gyermek éle-

tét oltották ki – még az anyaméhben. A

biotechnológia segítségével pedig em-

bert akarunk alkotni a saját képmá-

sunkra.

Persze kontinensünk sincs jobb hely-

zetben. Tavaly az Európai Unió alkot-

mányának szövegezése során annak

preambulumából szánt szándékkal tá-

volítottak el minden Istenre való hivat-

kozást. Sõt ennél is tovább mentek: a

szövegbe még csak az Európa keresz-

tyén történelmére való utalás sem ke-

rülhetett be, pedig a Nyugat egyszerû-

en nem létezne a Biblia Istene és a ke-

resztyén intézmények nélkül!

Talán ezt kellene tennünk! A megtérés

felelõssége elsõsorban Krisztus egyhá-

zán nyugszik. Elképzelni is nehéz, hogy

mi történne ebben az országban vagy

az egész világon, ha a keresztyének va-

lóban életükkel mutatnák be, mit je-

lent bûneinkbõl megtérni! Megdöbbe-

nés vagy tétlenség helyett azonban ki

kellene ezt próbálnunk!

A fent idézett cikk szerzõje Nixon elnök ta-

nácsadójaként a Watergate-botrányba keve-

redett. A börtönbe frissen megtérve vonult be,

majd szabadulása után megalapított egy bör-

tönmissziós szervezetet, amely azóta több mint

100 országban van

jelen. Szolgálatu-

kat hazánkban Ma-

gyar Testvéri Bör-

töntársaság néven

végzik.

Kis Ferenc Balázs

Mindezek fényében – teszi fel a kér-

dést Colson – csoda-e, hogy olyan so-

kan tartunk Isten ítéletétõl?

Ez a kérdés Jézus kortársait is foglal-

koztatta. Amikor római katonák isten-

tiszteleten részt vevõ zsidókat gyilkol-

tak meg, Jézus ezt mondta az õt kérde-

zõknek: „Azt gondoljátok, hogy ezek a gali-

leai emberek bûnösebbek voltak a többi gali-

leainál, mivel ezeket kellett elszenvedniük?

Nem! Sõt – mondom nektek –: ha meg nem

tértek, mindnyájan hasonlóképpen vesztek el.

Vagy azt gondoljátok, hogy az a tizennyolc,

akire rádõlt a torony Siloámban, és megölte

õket, vétkesebb volt minden más embernél, aki

Jeruzsálemben lakik? Nem! Sõt – mondom

nektek –: ha meg nem tértek, mindnyájan

ugyanúgy vesztek el.” (Lk 13,2-5)

Bár ez a Biblia egyik legnehezebben e-

mészthetõ része, Jézus üzenete mégis

világos: „Ne arra panaszkodj, hogy mit

tesz vagy nem tesz Isten. Térj meg

Hozzá most! Ezen túl egyenes úton járj!”

Ha meg nem tértek

FÓKUSZBAN a világvége ÉLÕ VÍZ külmisszió

Néhány nappal azután, hogy

megemlékeztünk a Dél-Ázsi-

át pusztító cunami elsõ év-

fordulójáról, kaptuk meg Indiából azt a

néhány sort, amely e cikk írására

késztetett. A HÍD magazinban már be-

számoltunk arról, hogy hogyan vettek

részt az egyik falu újjáépítésében a ko-

daikanali keresztyén iskola tanárai és

diákjai. Az írást Mesterházy Balázs

küldte, aki a tragédia idején feleségé-

vel együtt ott kint szolgált.

Drámai felvételeket küldött a mérhe-

tetlen pusztulásról. Tudósítása nyomán

mégis fellélegeztünk, hiszen az egye-

sületünk által több éve támogatott di-

áklányok – Ramya és Mariyal – család-

jai és a kodaikanali iskolában élõk nem

sérültek meg. Az elsõ hírek megnyug-

tattak: emberéletben nem esett kár,

„csak” a megélhetést jelentõ rizsföldek

váltak hosszú évekre terméketlenné. 

Ez a mostani levél azonban egyéni tra-

gédiákon keresztül idézi fel a szörnyû

véget. A kodaikanali iskola indiai taní-

tónõje, Esther Paul tíz árván maradt

diák sorsáról számol be, akiknek anyagi

támogatását Evangélikus Külmissziói

Egyesületünk felvállalta:

„Kadambadi falu gyönyörû település volt.

Lakói elég jómódúak ahhoz, hogy a gyer-

mekeiket Tamil Nadu állam különbözõ

iskoláiba küldjék tanulni. A cunami idején így

a legtöbb fiatal egy középiskolai kollégiumban

vagy a fõiskolán volt. Amikor a tenger elön-

tötte a falut, kimosott onnan mindent: kicsa-

varta a fákat, egyetlen ház sem maradt

talpon, sõt a hullámok egyetlen embert sem

hagytak életben. A fiatalok nem tudják, mi

történt a szüleikkel vagy bárkivel a faluból.

(…) Azt sem tudták, mibõl fogják fedezni az

iskolai tandíjat, hiszen nem maradt család-

juk. 

falujának homokjába rogyva ezt értette

meg Esther Paul, és reménységem,

hogy a vele lévõ fiatalok is. Felismerték,

hogy Isten a nyomorúságban nem hagy

el. Mozgósítja erõit. Akár egy távoli, ma-

gyar adományon keresztül is nyilvánva-

lóvá teszi: Õ cselekszik!

B. Pintér Márta

EKME lelkészi elnöke

Elmentem velük, hogy megnézzem letarolt

falujukat. Mindenütt csupa homok. Muto-

gatták: »Itt állt a házunk!« Aztán csak ültek

a homokban, ott, ahol valaha az otthonuk

volt, és sírtak… 

Nem tudtam, mit is mondhatnék nekik. De a

mi Istenünk hatalmas! Segíthettünk mégis

mindannyijuknak a kapott adományotok-

ból.”

Megkérem az olvasót, szándékomat ne

értse félre! A levelet nem azért idéz-

tem, hogy külmisszió egyesületünk

szerény adományának reklámot csinál-

jak. A „kikürtölés” olyan képmutató

magatartás, amelytõl Urunk is óv ben-

nünket. (Mt 6,2.) 

Az írást valójában az utolsó két soráért

idéztem. „Nem tudtam, mit is mond-

hatnék” – vallja be Esther Paul. Ezt az

érzést mindannyian ismerjük. Elakad a

szavunk a mélységes fájdalom, a tra-

gédiák, a végítélet jelei láttán. Ezért

megdöbbentõ, ahogyan indiai testvé-

rünk folytatja: „De a mi Istenünk ha-

talmas!” Nem hiányzik innen valami?

Hogy lehet Isten hatalmáról áradozni?

Nem kellett volna elõbb kétségének

hangot adnia? Nem kellett volna meg-

vallania, hogy õ sem érti Istent?

Ahogyan itthon annyian kérdezték

azokban a napokban a híradások ször-

nyû képsorait követve, hogy hol volt Is-

ten? Hogyan engedhette meg? Kit bün-

tetett? …

János evangéliumában (9. fejezet) a va-

kon született emberrel kapcsolatban

ugyancsak a miértekre keresik a választ

a tanítványok. „Mester, ki vétkezett?”

Jézus nem engedi a találgatásokat. A

célra irányítja a figyelmüket. „Azért van

ez így, hogy láthatóvá legyenek rajta Isten

cselekedetei.”

Ott Indiában, az elpusztult Kadambadi

Azért van ez így

Megköszönjük mindazokat az ado-

mányokat, amelyeket a cunami indi-

ai áldozatainak megsegítésére kap-

tunk. A kapott összegbõl rendbe ho-

zattuk Nagapattami új rendelõinté-

zetét, küldhettünk a kórház konyhá-

jának felújítási munkálataira és a le-

vélben ismertetett célra – tíz diák tan-

díjának fedezésére – utalhattunk át

pénzbeli támogatást. Továbbra is szí-

vesen fogadunk adományokat. Es-

ther Paul révén újabb árván maradt

fiatalokat kívánunk segíteni. 

Az adományokat az EKME bank-

számlaszámára kérjük átutalni.

(11711034-20804538)  A megjegyzés

rovatba írják be: INDIA

N

Családi élet a cunami után

A természeti csapások és Isten ítélete

T



pásztor, hogy úgy érzi magát, mint egy

taxis a taxiállomáson – ha valakinek

szüksége van rá, jön, rendel, fizet, és

eltûnik. Isten õrizzen meg attól, hogy

növekedjen az ilyen gyülekezetek szá-

ma, és Isten segítsen, hogy egyre több

családias, növekvõ közösségünk le-

gyen!

Sok jó szándékú lelkészt és gyüle-

kezeti tagot ismerek, akik küzdenek

gyermekeikért, családjukért, házas-

ságukért. A mai korszellem azonban

begyûrûzik a gyülekezetekbe is, és

sokan tehetetlenek érzik magukat a

médiából és egyéb forrásokból ömlõ

szellemiséggel szemben. A hívõ csa-

ládok is megrendülnek. A házassá-

gok súlyos terheket hordanak, ill.

szétesnek. Valaki úgy fogalmazott,

hogy vannak szülõk, kik szinte „tér-

den járnak a lakásban”. Arra utalt,

hogy rengeteget imádkoznak gyer-

mekeikért.

Egyre nehezebb védekezni az ellen,

hogy a világ betörjön az egyházba.

Közhelynek számít a mondás, hogy az

egyháznak a világban van a helye, de a

világnak nincs helye az egyházban,

csakúgy, mint a hajónak a vízben van a

helye, de a víznek nincs a hajóban.

Vigyáznunk kell, hogy minél kevesebb

víz kerüljön a hajóba, tehát hogy a

világban általánossá váló módszerek,

eszközök, célkitûzések ne legyenek

jellemzõek ránk. Amíg saját gyerme-

keinknek és a gyülekezetbe járó fia-

taloknak vagy felnõtteknek nincsen

igazi mûködõ kapcsolatuk az élõ Krisz-

tussal, és amíg nem természetes szá-

mukra, hogy igeszerûen gondolkozza-

nak, döntsenek és éljenek, addig nem

értik az erre vonatkozó segítést sem.

Évrõl évre tapasztalom azt, hogy a kon-

firmandus csoport rohamosan távolo-

dik a Szentírás szellemétõl. Amikor pl.

a Tízparancsolatot próbálom magyaráz-

ni, egyre inkább valami régmúltból itt

szívükbe hullott, elõbb-utóbb kikel. Ezt

nagyon sokszor látom. Harmincöt éve

ebben a gyülekezetben szolgálok, már

a második nemzedék nõ föl a szemem

láttára. Látom Isten csodálatos mun-

káját, és azt, hogy nem csak azok a ga-

bonamagvak csíraképesek ezer évek

után, amelyeket az egyiptomi pirami-

sokban találnak, hanem Isten igéje is

ilyen csíraképes mag, ami megmarad,

és elõbb-utóbb kikel. Ezért kell az igét,

a tiszta hamisítatlan igét nagy szeretet-

tel a szívekbe juttatni. 

Magazinunk mostani száma a világ-

végével foglalkozik. Jézus földre jö-

vetele és mennybemenetele után

végsõ soron utolsó idõket élünk.

Mostanában azonban, mintha expo-

náltabban látnánk a Biblia által meg-

festett jeleket. Lehet-e azt mondani,

hogy egy démonizált korban élünk,

és közel van az Úr eljövetele?

Azok a természeti és egyéb katasztró-

fák, amikrõl nap mint nap értesülünk,

nyilvánvalóan mutatják, hogy amirõl

Jézus a Mt 24-ben szólt, az ma szó

szerint beteljesedik. Mindig voltak

természeti csapások, de ezeknek a

száma, intenzitása, pusztító ereje, gya-

korisága rohamosan nõ. Ha valaki isme-

ri ennek a statisztikáit, az láthatja,

hogy az Úr Jézus második eljövetele

már valóban közel lehet. Ezért kell

nekünk komolyan vennünk, amit Péter

apostol mond, hogy a testben hátra lé-

võ idõt ne emberek kívánsága, hanem

Isten akarata szerint töltsük (1Pét

4,2). Rohamosan rövidül a hátralévõ és

a misszióra kapott idõ. Nem kell azon-

ban idegeskednünk vagy kapkodnunk,

hanem arra kell használni minden le-

hetõséget és idõt, amire a mi Urunk

adta, mert nagyon közel van az Õ visz-

szajövetele.

A végsõ dolgokkal kapcsolatosan a

Szentírás beszél a testi Izrael hely-

reállításáról is. A magyarországi

felejtett öreg bácsinak látszom. Amikor

arról van szó, hogy „Ne lopj!", azt kér-

dezi egyikük, hogy akkor hogyan éljünk

meg? Azt, hogy „Ne légy házasságtö-

rõ!", nem is érti, hiszen csak házasság-

törést lát maga körül a legtöbb fiatal.

„Ne ölj!” – beszélek szörnyülködve a

vérontásról, õ meg naponta több gyil-

kosságot is lát, és olykor a gyilkosnak

drukkol, mikor azokat a szörnyû filme-

ket nézi a televízióban az egész család-

dal együtt.

Valóban egyre nehezebb a helyzet, van-

nak azonban Istentõl kapott eszköze-

ink. Nagyon fontos a prevenció – az,

hogy kicsi koruktól csöpögtessük a

fejükbe, a szívükbe az evangéliumot.

Látom azokat a hívõ családokat, ahol

ezt komolyan veszik, ahol nem erõl-

tetik a családi áhítatot, ahol nem ke-

gyeskedõ stílusú, órákig tartó családi

áhítatok vannak, hanem derûs, vidám,

a spontaneitás jegyeit is magán hor-

dozó együttlétek. Úgy, hogy a gyerekek

láthatják, a szülõknek ez nagyon fon-

tos, valóban van kapcsolatuk azzal a

Jézussal, akirõl szó van. Kicsi korban

csupán megismerik a bibliai története-

ket, aztán jönnek az õ kérdéseik, ke-

resztkérdéseik, sõt a kételkedés és

ellenkezés idõszaka is, de a mag, ami a
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Hogyan látja a

keresztyénség

állapotát és hely-

zetét a világ-

ban?

Nem szeretnék

felszínes választ

adni. Minden ka-

tegorikus kijelentés csak nagyképû le-

het, hiszen mindnyájan többnyire köz-

vetett információkkal rendelkezünk, nyil-

vánvaló azonban, hogy a keresztyénség

aránya csökken a világban. Komolyan

kell tehát vennünk a jézusi figyelmez-

tetést, hogy minõségi tanítványságra

van szükség. A só nincs többségben az

ételben, de az egészet megízesíti, ha-

sonlóképpen a kovász meg a világosság

is, amirõl Jézus a Hegyi Beszédben

beszélt. Arra a minõségi tanítványságra

kell törekedni, ami több a formális val-

lásosságnál és kegyeskedésnél, ami

valóban krisztuskövetés.

Sokan úgy fogalmaznak, hogy ke-

resztyénség utáni korszakba jutot-

tunk. Errõl mi a véleménye?

Nem tudom, hogy milyen volt a ke-

resztyén korszak, ha egyáltalán volt,

mint ahogy a „keresztyén Európa” is –

megítélésem szerint – csupán üres szó-

lam. Mikor volt Európa a szó bibliai ér-

telmében keresztyén? 

Ma játszadoznak ezekkel a kifejezé-

sekkel, hogy „posztmodern” meg „ke-

resztyénség utáni”. Mindig olyan

korszak van, amilyenben élünk. Úgy

gondolom, hogy most ugyanolyan nyo-

morúsággal küzd a legtöbb ember, mint

korábban, és ugyanúgy Jézus Krisztus

tud megoldást, szabadítást, kiutat adni.

Ázsiában, Afrikában, Dél-Ameriká-

ban  keresztyén ébredések vannak. En-

nek összefüggésében mondhatjuk

azt, hogy az európai vagy a nyugati

keresztyénség elveszítette az ízét,

és talán Isten ítélete alatt van?

Az nyilvánvaló, hogy az Európán kívüli

keresztyén egyházakban, közösségek-

ben egyre erõteljesebb az evangélium

hirdetése. Vannak ébredések. Az éb-

redés azt jelenti, hogy rö-

vid idõ alatt sokan jutnak

élõ hitre és új életre. Ez

most Európáról nem mond-

ható el. Én elképzelhetõ-

nek tartom, hogy még a misszió és az

evangélizáció is megfordul, és Afriká-

ból, Ázsiából jönnek majd ide evangé-

listák, hogy Jézushoz vezessék az elpo-

gányosodott európai tömegeket.

Milyen állapotban vannak a magyar-

országi egyházak és ezen belül –

mondhatom talán így – a két test-

véregyház, az evangélikus és a re-

formátus?  Mivel sok gyülekezetben

végzett már szolgálatot, számos

tapasztalata van.

Ez a két nagy protestáns felekezet a

gyülekezeteiben él. A gyülekezeteknek

elég nagy az önállóságuk, és közöttük

igen nagy különbségek is vannak. Ha a

látható bajokat akarjuk orvosolni és a

jó példát követni, akkor elõször az

okokat kell világosan látnunk. Azt ta-

pasztaltam gyülekezeti látogatásaim

során, hogy ahol komolyan veszik a

Szentírás isteni ihletettségét; s va-

lóban tiszta és hamisítatlan tejjel

táplálják a gyülekezeteket (1Pét 2,2),

sõt kemény eledelt is kapnak a hívõk,

ott ma is van élet. Bibliai kifejezéssel

szólva – a Zsidókhoz írt levélbõl – ahol

bíznak abban, hogy az igazi igehirde-

tés az Isten szájából származik, és az

ige nem tér vissza üresen, hanem

véghezviszi, amit akar

(Ézs 55,11), ott ma is

vannak életjelek, és van-

nak gyümölcsök. Ez meg-

látszik az anyagiakban és

olykor a létszámban is, bár ez utóbbi

nem feltétlenül tekinthetõ fokmé-

rõnek. Mindenképpen meglátszik a

lelki élet mélységében, a diakóniai te-

vékenység sokszínû és intenzív voltá-

ban és a közösségi munkában – ebben

az individualizálódó, közösségellenes

szellemiségben, amiben élünk, na-

gyon egészséges, gyógyító, befogadó

közösségek vannak az ilyen gyüleke-

zetekben. Ahol csak a tradíciót veszik

komolyan (nem mintha az nem lenne

fontos és nagy érték), ott könnyen

múzeummá válik a gyülekezet. A

múltkor mondta keserûen egy lelki-

KÖZEL VAN
az Õ visszajövetele
Isten embere, küldött, aki jézusi egyszerûséggel és hitelességgel hirdeti évtizedek óta az Igét. „Gyümölcseikrõl
ismeritek meg õket” – mondotta az Úr. A pasaréti puritán templomban hangzó prédikációk és a lelkigondozói
szolgálat sok és jó gyümölcsöt termett, más felekezetek számára is, hazánkban és szerte a nagyvilágban. Cseri
Kálmán református lelkész a mi testvérünk, lelkészünk is.

ÉLÕ VÍZ beszélgetés

„Valóban egyre
nehezebb a helyzet, van-

nak azonban Istentõl
kapott eszközeink.”
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ÉLÕ VÍZ képriport

SRI LANKA KÉPEKBEN
– egy évvel a cunami után –
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ÉLÕ VÍZ beszélgetés

A Magyar Baptista Szeretetszolgálat munkájának egy részébe kaphattam bepillantást 2006. februárjában. A Szeretetszolgálat
vezetõjének, Szenczy Sándornak meghívására részt vettem a Hungama, magyar falu és a Help falu átadásán is. A colomboi
gyermekotthont szintén meglátogattuk. Ez a három kezdeményezés még Sri Lankán sem minden a Szeretetszolgálat munkái
közül, de mindegyik önmagában is óriási segítséget jelent a cunami árváinak. A szökõár áldozatainak mintegy tíz százalé-
ka, több mint harmincezer ember halt meg itt, a korábbi Ceylon szigetén. A hullám ugyan indonéziai méretéhez képest
ötödére csökkent, ám húsz méteres magasságával így is elsöpörte a lakóházakat, egész vonatokat temetett el. Az árván,
félárván maradt gyermekeket, hontalanul maradt embereket számos nemzet szeretetszolgálata segíti most is.

egyházak nem néztek becsületesen

az Úr színe elõtt szembe azzal,

hogy valamilyen módon részt vet-

tünk pl. a zsidóellenes törvények meg-

hozatalában. 

Nem gondolja, hogy komolyabb, mé-

lyebb bûnbánatot kellene tartani eb-

ben ügyben vagy a népünket terhelõ

olyan súlyos bûnökkel kapcsolatban

is, mint pl. az elmúlt évtizedek öt-

hat milliós abortusza? Imádkozunk

megújulásért, ébredésért, de talán

nem mindig nézünk szembe eléggé a

megújulás akadályaival, a konkrét

bûnökkel.

Isten kegyelmébõl, fõleg fiatal korom-

ban hallhattam olyan igehirdetõket, a-

kik valóban prófétai erõvel tudtak a

bûn komolyságáról és a ránk jellemzõ

bûnökrõl prédikálni, ami nem fejmosás

és ledorongolás volt, hanem egy-

szerûen az ige tükrének elénk tartása,

hogy bûnnek lássuk a bûnt, és Isten

bûnbánatra indíthasson bennünket.

Úgy gondolom, hogy nekünk, mai ige-

hirdetõknek ezt nagyon komolyan kell

vennünk. Prófétává valaki nem a saját

elhatározásából válik, de ha Isten ad

ilyen – bûnökre rámutató és bûnbocsá-

natot felragyogtató – mondanivalót,

ami ezekre a bûnökre rámutat, és a

bûnbocsánatot is fel tudja ragyogtatni,

akkor az nagyon sokat használhat egy

népnek. Nekem igen gyakran eszembe

jut Jeremiás siralmaiból az a mondat,

amit a prófétai feladatukat nem tel-

jesítõ prófétákról mond a Szentírás.

„Nem leplezték le bûnödet, hogy fordítsanak

sorsodon” (JSir 2,14) – mondja a népnek

Isten, s ez azt jelenti, hogy ha jobban

hangzott volna a bûnrõl való helyes ige-

hirdetés, és õszinte bûnbánattal hall-

gatta volna azt a nép, akkor elkerülhet-

ték volna a babiloni fogságot. Fontos

feladatunk mind a bûnökre való rámu-

tatás, mind a személyes életünkben és

kétségbeesése, csüggedése, pániklel-

kisége feladatot jelent, és úgy látom,

hogy hitelesebben tudom az ige vigasz-

talását és bátorítását továbbadni.

Egyes keresztyén irányzatok azt

hirdetik, hogy a betegség nem lehet

Isten akarata, és imádkoznunk kell a

teljes gyógyulásért. Mikor imádkoz-

hatunk azért, hogy meggyógyuljunk,

és mikor kell elfogadnunk egy be-

tegséget úgy, ahogy Pál apostol,

hogy „tövis adatott a testembe”

(2Kor 12,7)?

Ez a divatossá vált sikerteológia nem a

Biblián alapszik. Sehol sem ígéri a

Szentírás, hogy Isten mindenkit meg-

gyógyít és aki Õbenne hisz, az egész-

séges, sikeres és gazdag lesz. Ez meg-

tévesztés; kár ilyen hazugságokat hir-

detni! Úgy gondolom, hogy nekünk

szabad és kell imádkoznunk a magunk

és mások gyógyulásáért, hozzátéve

azonban mindig azt, hogyha Isten nem

gyógyít is meg, az sem változtat azon,

hogy Õ van, Õ jó, Õ szeret, és Õ tudja,

hogy mit csinál. Csakúgy, ahogy a

három ifjú nem kételkedett Isten

szabadításának erejében a tüzes kemen-

ce elõtt, hozzátéve azonban, hogy „de

ha nem tenné is…” (Dán 3,18) És Pál

apostol is imádkozott a gyógyulásáért,

de amikor  megértette, hogy a beteg-

ségének célja van, és Isten dicsõíttetik

meg általa, akkor elfogadta. Nekünk is

szabad imádkozni a gyógyulásért, de

ugyanakkor el kell fogadni azt is, és

amit Isten világossá tesz. Õ ma is ad

gyógyulást betegségekbõl, én is isme-

rek ilyeneket – nem hókuszpókuszok-

kal, hanem egyszerûen imameghallga-

tásként –, de nem mindenki gyógyul

meg, mint ahogy Jézus sem gyógyított

meg minden beteget, amikor itt járt a

földön. (A beszélgetés vágott változata

elhangzott a Kossuth Rádióban, 2006.

február 27-én.)             Szeverényi János

kollektíven a bûnbánatra való készség.

Szeretnék még rákérdezni az

egészségi állapotára, hiszen mi is

értesültünk betegségérõl. Megosz-

taná ezzel kapcsolatos tapasztalatát

lapunk olvasóival?

Isten kegyelmébõl egész életemben

egészséges lehettem, és úgy szolgál-

hattam. Hozzászoktam ahhoz, hogy

minél többet és az idõt jól kihasználva

végezzem, amit Isten rám bízott. Né-

hány évvel ezelõtt diagnosztizáltak egy

daganatos betegséget, ami látványosan

lecsökkentette munkabírásomat. A

kezdeti kesergés után Isten megtaní-

tott arra, hogy alázatosnak kell lennem.

Nem amiatt akarok sóhajtozni, hogy

mit nem bírok már, hanem azért va-

gyok hálás, hogy mi mindenhez ad még

erõt és lehetõséget. Afelõl teljesen

bizonyos vagyok, hogy életem ideje az

õ kezében van (31. zsoltár), és hogy az

Úr Jézus helyet készített az Atya

házában. S még komolyabban veszem

azt, hogy valóban Isten akarata szerint

töltsem a testben hátralévõ idõt.

Egyébként a betegség megértõbbé

tesz a betegek lelkigondozása során

azok iránt, akiknek a nyomorúsága,

A Colombói Magyar Gyermekotthon lakói. A Baptista Szeretet-
szolgálat jelképes örökbefogadási programjának keretében
közülük is támogathatunk valakit havi háromezer forinttal.
(www.fogadjorokbe.hu) 

Colombo óceánpartján játszanak a „szerencsésebb”
gyermekek, õk az édesapjukkal sétálhattak.

Még mindig sokan élnek ideiglenes sátrakban, elviselhetet-
lenül tûzõ nap alatt, tiszta ivóvízhiánnyal küzdve.

A magyar falu átadásán tánccal ünnepeltek, ked-
veskedtek a minisztereknek, hivatalos személyeknek.

A Help falu. Négy árva kerül egy házba, gondosan kiválasz-
tott nevelõszülõkhöz. E családmodell érdekében új törvényt
alkottak az országban, a gyermekek nagykorúvá válásakor a
tulajdonjog is rájuk száll. Ez egy teljesen új, magyar modell.

Mosoly a gyermekotthon udvarán.

Fotó és szöveg: Szeverényi Máté

Fotó: Vári Zsolt
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közösségéhez hû hazafivá kell nevelni,

a magyart magyarrá, a németet német-

té, a tótot tóttá.” 

Mindezt azóta elveszítettük. Nektek el

kellett búcsúznotok a híres Teológiák-

tól, mi pedig itt maradtunk egy más or-

szágban, egy új egyház tagjai lettünk

kénytelen-kelletlen. A közös múl-

tunkból fakadó együttérzés pedig szép

lassan feledésbe merült, elhalványult.

Minden utódországban kezdetét vette

az erõsen egynyelvûvé válás procedúrá-

ja evangélikus egyházainkban. Pedig

mindenütt maradtak más nyelvûek, nem

is kis számban, csak az államhatalmi

helyzet és az arányok változtak meg.

Egy rövid idõre részint ugyan újra ösz-

szetartoztunk a háború idején, de ez

sajnos többet ártott, mint használt, mert

elmúltával közös múltunkra még na-

gyobb árnyékot vetett, és a kisebbség-

ben maradtakra egyenesen megsemmi-

sítõen hatott, különösen itt, a Felvi-

déken: papjaink alig maradtak, isko-

láinkat bezárták, késõbb államosítot-

ták, a csekély számú magyar evangé-

likusság teljesen sorsára maradt.

Mégis a csodával határos módon, a

csekély számhoz képest is erõsen meg-

fogyatkozva, de megmaradtunk. Vagyunk.

Hívõ emberként is sokszor elcsodálko-

zom ezen, hogy ennyi ellenszenv, nyel-

vi diktatúra, elhagyatottság ellenére még

mindig magyarként a Felvidéken evan-

gélikusok tudunk és akarunk maradni.

Mert a helyzetünk ma sem könnyebb,

15 évvel a rendszerváltás után. Hisz az

igazat ki kell mondani, mégha kelle-

metlen is: mindkét egyház, a szlovákiai

gimnáziumok, ahol lelkészeinket igye-

keztek háromnyelvûvé nevelni, hogy

mindhárom erõs evangélikus közös-

ségnek (magyar, szlovák, német) a

Kárpát-medencében egyaránt szolgálni

tudjanak.

Akkor még olyan énekes- és korálköny-

vet használtunk, amiben mindhárom

nyelven meg voltak jelölve az énekek.

Nemrég a kezembe került a lõcsei e-

vangélikus líceumnak alapító okirata az

1600-as évekbõl, amelyben kimonda-

tik, hogy „itt senkit megkülönböztetni

se anyanyelve, se nemzetisége, se faja,

se semmilyen más megkülönböztetõ

jel szerint nem lehet. Mindenkit a

Magyar Királyság iránt odaadó, de saját

és a magyarországi is mostohagyermek-

ként kezel bennünket. Nagy nehézsé-

gek árán tudjuk csak fönntartani gyü-

lekezeti életünket magyar anyanyelvün-

kön. Mert semmilyen jellegû gyüleke-

zeti önállóságunk nincs. Többnyire két-

nyelvû vegyes gyülekezetek tagjai va-

gyunk. Az a pár hely, ami félkézen meg-

számlálható, ahol csak magyar ajkú evan-

gélikusok vannak, többnyire itt, Gömör-

ben található. Csekély számunkban is

szétszórva élünk Pozsonytól Ágcser-

nyõig (600 km), két egyházkerület, a ke-

leti és nyugati, azokon belül számos egy-

házmegye területén. Így valójában egy-

másról, különösen a távolabb levõkrõl

keveset vagy semmit sem tudunk.

Nagy segítség és reménysugár volt szá-

munkra ezért, hogy pár éve megtalált ben-

nünket Gáncs Péter, a magyarországi

Missziói Központ vezetõje, hogy az ál-

tala kezdeményezett missziós vasár-

napokon, legalább itt, Gömörben – Sa-

jógömörön, Gömörhosszúszón, Kunta-

polcán –, majd utódja, Szeverényi Já-

nos révén Rozsnyón találkozhattunk.

Ugyanúgy egy ideje idefigyelnek ránk a

KÉMELM (Külföldön Élõ Magyar

Evangélikus Lelkigondozók Munkakö-

zössége) tagjai. Többször rendezték

már éves konferenciájukat itt Gömör-

ben, és szolgáltak gyülekezeteinkben.

Sajógömörben megtartottuk elsõ ma-

gyar presbiteri találkozónkat Rusznyák

Dezsõ helyi evangélikus lelkész és Sze-

verényi János segítségével. Ez is egy

próbálkozás volt, nem mások ellen,

hanem magunkért, a föltámadás remé-

nyében, az összetartozás szellemében.

Mert bízunk, hiszünk abban, hogy ben-

nünket egyedül Isten kegyelme és a

Szentlélek ereje tartott meg mind a

mai napig, és egyedül az evangélium és

a krisztusi szeretet menthet meg a

végsõ hanyatlástól. Elhagyatottságunk-

ban is hisszük azt, hogy csak akkor le-

hetünk jó európaiak, ha jó keresz-

tyének, jó evangélikusok, ha jó magya-

rok vagyunk. És mindazokat, akik segí-

tenek ebben bennünket, áldja meg az

Isten; mindazokért, akik gáncsolnak e-

zen az úton, imádkozunk, hogy vilá-

gosítsa meg az õ orcájukat is az Úr.

Imádkozunk azért, hogy mi, akik vala-

ha összetartoztunk itt a Kárpát-me-

dencében, újra együtt lehessünk, hogy

az egykori elszakadás sebei begyógyul-

janak. Legyünk bár magyarok, szlová-

kok, németek vagy bármi mások. Min-

denki a maga nyelve és hite szerint. 

Mindez pedig csak azért, mert így va-

gyunk hitelesek.

Imádkozzatok

velünk, kedves

testvéreink!

Erõs vár a mi

Istenünk!

Badin Ádám

„NE FÉLJ, TE KICSINY NYÁJ, MERT ÚGY TETSZETT A TI
ATYÁTOKNAK, HOGY NEKTEK ADJA AZ ORSZÁGOT!” (LK 12,32)

edves Testvéreim!

Levelet írok Nektek, hogy szá-

mot adjak magunkról, a felvidé-

ki (szlovákiai) magyar evangélikusság-

ról. Sokáig gondolkoztam, mit is írhat-

nék magunkról.

Igazán nem is tudom, mit tudtok ró-

lunk. Hisz valamikor egy közös nagy

gyülekezethez tartoztunk, de már las-

san 90 éve annak, hogy mûvileg elsza-

kítottak bennünket egymástól. Akkor,

1918-ban mindenki nagy traumán esett

át. 

Addig ugyanis éppen itt, a Felvidéken

voltak a magyarországi evangélikusság

nagy központjai. Két híres Teológia, a po-

zsonyi és az eperjesi, kiváló líceumok,

ÉLÕ VÍZ õk is testvérek, õk is magyarok

Rusznyák Dezsõ, gömöri lelkész

A felújított gömöri templom

Lökösházai templom (Felvidék)

K

Fotó: Szeverényi János

Fotó: Szeverényi János
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ÉLÕ VÍZ rádiómisszió

AZ EVANGÉLIKUS MISSZIÓI KÖZPONT ÁLTAL
MEGJELENTETETT ÚJ KAZETTÁK, CD-K

SZEMEKTÕL SZÍVEKIG

Szemerei Gábor megze-

nésített verseit tartalma-

zó hanganyag „SZEMektõl

szívekig” címmel. A ver-

sek megzenésítése Sze-

merei Györgyi munkája,

közremûködnek gyerme-

keik: Janka, Panna és

Benjámin.

Ára: kazetta: 600 Ft, cd: 1200 Ft

MISSZIÓI PERCEK I-II.

A Kossuth Rádió Evan-

gélikus Félórájában el-

hangzó Missziói Percek az

Evangélikus Missziói Köz-

pont szerkesztésében ké-

szülnek. A rövid, gondo-

latébresztõ jegyzetek és

interjúk kiválóan alkal-

masak az egyéni elcsen-

desedésre és a gyülekezeti alkalmak színesítésére. A 2005-ös

év teljes anyaga megvásárolható.

Ára:  kazetta (két db): 700 Ft, cd (két db): 1400 Ft

TÉRDEN ÜLVE – DALOK AZ ÉLETRÕL

Lázár Attila igényes és

biblikusan ihletett dalait

szerte az országban isme-

rik, szeretik. A hang-

anyaggal együtt kézbe

vehetõ az énekek akkor-

dozott szövege is.

Ára: kazetta: 600 Ft, cd:

1200 Ft

FOGSÁGBAN IS SZABADON

„…csak arra gondolj, hogy szabad vagy, amíg igazságos vagy”

– hangzik Márai Sándor gondolata a börtönmissziói kiadvá-

nyon. Az Angyalfa Alapítvánnyal közösen készített kazetta a

ÖRÜLÜNK A MEGFEJTÉSNEK…
és ami mögötte van

angok, elképzelt arcok, felvá-

zolt élethelyzetek, elkesere-

dett szavak vagy éppen bébi-

gõgicsélés a háttérben – sokan vannak,

nagyon különbözõek, de egy dolog ösz-

szeköti õket: rendszeresen hallgatják a

Kossuth Rádió vallási félóráit, így az

evangélikus harminc perceket is, és él-

nek a lehetõséggel, hogy a feltett rejt-

vénykérdésre telefonon válaszoljanak. 

Legtöbbször csak ennyi.

Ám vannak hívások, üzenetek, levelek,

amelyek többet rejtenek. Élõ beszél-

getésben egy rövid kérdés elég, hogy

feltáruljon egy élet ajtaja, és szóba ke-

rüljenek egyedül már alig hordozható

terhek. Álljon itt néhány példa – név és

konkrétum nélkül – bátorításként arra,

hogy a rejtvény helyes megfejtése le-

het nyitánya egy kapcsolatnak valaki-

vel ott a vonal másik végén. Ez a vala-

ki, ha gyakorlati segítséget nem is tud

nyújtani, egyet megtesz: „sorbaimád-

kozza”, Isten elé teríti azok helyzetét,

akikkel egy-egy másfél órás telefonü-

gyelet során megismerkedhetett.

Határozott, sürgetõ hang:

„Kérem, imádkozzon a fiamért, aki inni kez-

dett! Azt szeretném, hogy megtérjen.”

Két hét múlva ismét felhív:

„Miért nem imádkozott a fiamért? Még min-

dig nem tért meg! (S közben a kutyus is el-

pusztult, aki már családtagnak számított).”

Hosszú nyugodt beszélgetések egy

dunántúli hölggyel: Egyik lánya kül-

földön él, másik itthon, ám betegeske-

dik. Az idegenbe szakadt unokákat rit-

kán látja, az itthon élõket gyakrabban,

és szeretné megkereszteltetni õket.

Felelõsséget érez a faluért, gyüle-

kezetéért, ismerõseiért, ezért rendsz-

eresen arra kér: „A jutalmat ne nekem

küldje! Bediktálom barátnõm, ismerõsöm

címét, akinek nagyobb szüksége van rá. Hadd

örüljön…”

Ismerõs volt a név, de nagyon régen

hívott. Csak rá kellett kérdezni a „csend”

okára, s máris érkezett a magyarázat:

szívmûtét és egyéb hasonlóan súlyos

nyomorúságok. Az ember hallgat, e-

gyütt érez, csendben továbbítja Isten-

nek a hallottakat, és igyekszik „juta-

lomként” valami életbevágó irodalmat

küldeni.

Telefonok Felvidékrõl: összeköttetés

a két nyári konferencia közötti idõszak-

ban azokkal, akik már személyes is-

merõseink. Számukra különösen sokat

jelent a magyar nyelvû olvasnivaló,

nem is takarékoskodunk vele…

„Vak ember vagyok, ne küldjön olvasnivalót!

Valamit kazettát, ha lehetne, de ne legyen

rajta ének…!” – Évek óta hûséges tele-

fonálónk számára mindig akad valami

hallgatnivaló, bár néha becsúszik egy-

egy ének is – szelíd büntetésként olyan-

kor, amikor a megfejtés helyett ezt hal-

lom: „sajnos, nem tudom a választ…”

„A gyerekeim éppen hazaérnek az iskolából,

mire kezdõdik a mûsor. Van, hogy csak a

rejtvénykérdés idejére fejezik be az ebédelést,

de izgalommal várják.” A megfejtés pedig

cérnahangon érkezik vagy éppen a leg-

kisebb szájából, aki még óvodás, és

hallható, ahogy a nagyobbak suttogják,

mit kell mondania. 

„Régóta alkoholista vagyok – vallja a hölgy.

– Virágkötõ voltam a temetõ kapujánál, itt

bizony szükség volt melegítõre… Nem tudom

abbahagyni! Egyedül Jézusban reményke-

dem…” – Íme egy reagálás szórólapja-

ink egyikére, a „Van segítség az alko-

holbetegségbõl” címûre. Ez esetben

nem elég a meghallgatás, további segít-

ségre van szükség. Hogy ki és hogyan

lesz ebben Isten eszköze, még nem

tudjuk.

A könyvek, igéslapok fogynak, a HÍD

magazinokat minden hallgató nagyon

várja. Az év közbeni kapcsolattartást

pedig sokszor követi a személyes

ismerkedés egy nyári missziói konfe-

rencián: „Te vagy az!? Ilyennek – vagy

másnak – képzeltelek! Most már fogom

tudni, ki mondja hétfõnként: köszönöm a

megfejtésedet!” 

Bálintné Gyöngyi

Bálintné Gyöngyi

H

Hibaigazítás

Az elõzõ számunkban tévesen jelent meg 

a regionális „Lelki szósz” c. mûsor kezdési

idõpontja a békési Torony Rádióban 

(FM 94,4). Helyesen: hétfõ 10 óra

A Rádiómisszió adásainak szerkesztett vál-

tozatát honlapunkon is meghallgathatja. 

A folyamatosan bõvülõ oldal címe: 

http://misszio.lutheran.hu 

fogvatartottaknak szól. A félórás ösz-

szeállításban, három témában –

fogságban, útközben, szabadon –

hangoznak gondolatok, amelyek

között imádságok és zenék is hall-

hatók.

Ára: kazetta: 400 Ft

„TULAJDONÍTTATIK…”

Különleges hanganyagot

adunk közre – id. Zászka-

liczky Pál egy fennmaradt

igehirdetését.

Ára: kazetta: 300 Ft, cd:

600 Ft

A fenti kiadványok megrendelhetõk az Evangélikus Missziói

Központ címén: 1656 Budapest, Pf. 22. tel.: 06 1 400 3057,

e-mail: evmis@lutheran.hu

FEHÉRKE

Farkas Jánosné Fehérke címû írásá-

nak hangjáték változata. Egy kis

bárány tanulságos története, nem

csak gyerekek számára. Kiadja az

EKE Evangéliumi Alapítvány az

Evangélikus Missziói Központ tá-

mogatásával.

Megrendelhetõ az EKE Evangéliumi Alapítványnál

1068 Budapest, Szondi u. 95. 1/1.

Tel./fax: 06 1 332 7063, e-mail: ekeal@freemail.hu

és a Missziói Központban

Ára: kazetta (dupla): 1200 Ft, cd (dupla): 1500 Ft, színezõ

füzet 300 Ft

ÉLÕ VÍZ rádiómisszió
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ÉLÕ VÍZ vallomás

iri Imre vagyok. Egy éve, hogy

Jézus új élettel ajándékozott

meg.

1971-ben születtem. Nem hívõ család-

ban nevelkedtem, ami életem rossz

irányba terelõdõsének egyik fõ oka

volt. Szüleim „éltek bele” a világba.

Léteztünk, de nem volt életünk. Édes-

apám italozó életmódja és édesanyám

gyengesége (amit apu italos, agreszszív

viselkedése váltott ki belõle legin-

kább) az egész család életét tönkre-

tette, és 11 éves koromban el is váltak

a szüleim. Mivel nem kaptam útmu-

tatót az élet igei értékeire vonatkozó-

an, így magam próbáltam értelemet ke-

resni az életemnek. Hamar belesod-

ródtam a vendéglátó egységek, kocs-

mák világába, ahol még példaképet is

találtam magamnak határozott, nagy

önbizalmú, testileg-lelkileg erõsnek

tûnõ emberek személyében. El sem

tudtam képzelni, hogy pénteken és

szombaton éjjel ne menjek el valami

mulatóhelyre. Ez éltetett hét közben

is, s egy idõ után pedig már a hétköz-

napokat is a kocsmákban töltöttem.

17-18 éves voltam ekkor. Eleinte egy-

két pohár bor vagy pár üveg sör elég

volt a délutáni jókedvhez, majd ez a

mennyiség egyre nõtt. 

Kívülrõl gondtalan, laza fiatalember-

nek tûntem, de valójában boldogság-

keresõ voltam, aki nem talált igazi

örömöt az életben. 23 évesen meg-

nõsültem, de alapvetõ gondot okozott,

hogy két olyan ember kötött házassá-

got, akinek fogalma sem volt az életrõl.

A következmény – egy éven belül –

válás és egy újszülött kisgyermek lett.

Csalódtam, és egyre többször nyúltam

a pohárhoz, ami már a munkámra is

kihatott – másnaposan ugyanis nem

tudtam dolgozni. 

Késõbb jött egy újabb, valóban komoly

kapcsolat, de az alkoholizálásom ezt is

tönkretette. Megszületett második

gyermekem, de én nem változtam

meg. Ittam, ha örültem; ittam, ha

szomorú voltam, és egyre sûrûbben

kellett a pohárhoz nyúlnom, mert

igazából nem voltam boldog. Miután

megismertem a nyerõ automaták,

illetve játéktermek világát, az amúgy

sem ragyogó családi életünket már

súlyos anyagi gondok is terhelték.

Anyagilag, erkölcsileg olyan szintre

süllyedtem, hogy élettársam bejelen-

tette, elhagy. Ettõl annyira kikészül-

tem, hogy nem bírtam józanul létezni. 

Végül eljutottam egy ideggyógyász szak-

orvoshoz, majd orvosi javaslatra egy hó-

napot a pszichiátrián töltöttem. Gyógy-

szereket szedtem, nem ittam, és vala-

mennyire kiegyensúlyozottan jöttem

haza a kórházból. Pár nap józanság után

viszont újra megkóstoltam az italt, és

ismét csapdába estem. Többszöri si-

kertelen próbálkozás után kötöttem ki

egy alkoholrehabilitációs intézetben,

ahol elõször hallottam arról, hogy Jézus

gyógyít. Innen hat-nyolc hónap után

mentem haza, s bár még nem szület-

tem lélekben újjá, de az õszinte

vágyódás már megvolt bennem. Gyen-

ge voltam. Üres volt az életem. Hiába

jártam a terápiás csoportba. Egy nap

azonban fölhívott a csoport vezetõje, és

megkérdezte: „Van egy hely, ahol fo-

gadnak. Holnap reggel hatkor indul-

nánk, mit szólsz hozzá?” Azonnal igent

mondtam. 

Így kezdõdött új életem elsõ lépése.

Bekerültem egy rehabilitációs otthon-

ba Györkönyben, s tagja lettem egy kb.

húszfõs közösségnek. Mun-

katerápián vettem részt,

rendszeresen templomba

jártam, mindennap ol-

vastam az Újszövetsé-

get, és megtaláltam,

amit egy életen át kerestem: a szabad

életet, ami addig számomra az alkohol-

hoz való kötõdésem miatt volt lehetet-

len.

Megértettem, hogy Jézust az én

bûneimért feszítették meg és az élet

értelme maga a szeretet. Megkeresz-

telkedtem, és törekszem a tiszta, érté-

kes életre. Nem értem még célba, hi-

szen a hitben erõsödnöm kell, és a hét-

köznapi gondok között meg kell áll-

nom a helyem. A hitben való erõsödést

úgy élem meg, hogy minden megpró-

báltatásban tudom: velem az Isten.

Jézus azt mondta: Kelj fel, és járj. Azóta

én ezt teszem, és vele járok.

Ha cselekednem kell, és tanácstalan-

ság lesz úrrá rajtam, akkor elgondol-

kodom: Mit tenne Jézus? Ekkor Isten

Lelkét hívom segítségül, hogy ne a

saját érdekeimnek megfelelõen dönt-

sek, hanem az Úr akaratát cseleked-

jem. Isten arra tanít bennünket, hogy

szeressük egymást. Jé-

zus azt mondta: „Úgy ra-

gyogjon a ti világosságotok

az emberek elõtt, hogy lás-

sák jó cselekedeteiteket, és

dicsõítsék a ti mennyei Atyá-

tokat.” (Mt 5,16) Onnan tudom, hogy a

krisztusi úton vagyok, hogy sem a tes-

tem, sem a lelkem nem kíván rosszat

cselekedni, és ha jót tehetek, attól

boldog vagyok. És mindezt a Bibliát ol-

vasva Krisztustól tanultam, életemben

õ „az út, az igazság és az élet” (Jn 14,6).

Volt, hogy könnyes szemmel olvastam,

mert annyira személyesnek éreztem a

Szentírás mondanivalóját. A választ ar-

ra, hogy miként lesz vége a szenvedé-

semnek, szintén itt találtam meg. „Ha

tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban sza-

badok lesztek.” (Jn 8,36) Ahhoz, hogy

Isten akaratát cselekedjem, újjá kellett

születnem – lelki értelemben. Gondol-

kodásmódom, életszemléletem gyö-

keresen megváltozott, s mindez jó

érzéssel tölt el, boldog vagyok. 

Mióta megismertem Jézust, azóta nem

keresem az alkoholfogyasztók társasá-

gát, de ha utazás közben megszomja-

zom, akkor nyugodt szívvel bemegyek

akár egy kocsmába is meginni egy po-

hár üdítõt, mert nem félek a vissza-

eséstõl. Ez nem azért van, mert olyan

magabiztos vagyok, és bízom önma-

gamban, hanem tudom: az Úr velem

van.  Ez az igazi szabadság.

Csak Jézus tud meggyógyítani. Õ adott

nekem új szívet. Köszönöm az Úrnak

ezt a kegyelembõl kapott új életet, és

azt, hogy hallhatom és megérthetem,

amit a Biblián keresztül mond. Ez az

élet legnagyobb ajándéka, amit minde-

gyikünk megkaphat. Én el is fogadtam.

Biri Imre

Szõlõtõ Alapítvány

7045 Györköny, Bocskai u. 257.

Tel.: 75/352-244 

E-mail: szoloto@t-online.hu

BIZONYSÁGTÉTEL

Biri Imre új barátaival a sárszentlõrinci templomban (a kép bal szélén, kék ingben)

Fotó: Vári Zsolt

B
„Csak Jézus tud meggyó-
gyítani, Õ adott nekem új

szívet. Köszönöm az
Úrnak ezt a kegyelembõl

kapott új életet.”
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estvéreink az Úr Jézus Krisztusban!
Egyedül Isten újít meg,

egyedül õ adja áldását népére.

Nem hagyta el egyházát, s arra

szólít fel bennünket, hogy õrizzük meg

és maradjunk hûségesek ahhoz a

hithez, amelyet egyszer s mindenkorra

az õ szentjeinek adott.

Hálát adunk azért, hogy Isten betel-

jesítette ígéreteit Jézus Krisztusban,

ugyanakkor megalázkodunk elõtte, imád-

kozunk, és elfordulunk a bûntõl, hogy

képesek legyünk meghallani az õ sza-

vát, megbocsátani és gyógyítani. Mind-

nyájan Isten ítélete alatt állunk, és ke-

gyelmére szorulunk.

Hálát adunk azért is, hogy Észak-Ame-

rikában most elõször találkoznak a

megújulási és hitvalló mozgalmak. A

konferencia szervezõi hitvalló teológu-

sokat kértek fel arra, hogy három olyan

sürgetõ kérdésre keressék a választ,

amelyekkel a nagy egyházak meg-

újulási mozgalmai szembesülnek.

– Miért maradjunk meg egyházaink-

ban?

– Miért kellenek egyházainknak a hû-

séges hitvallók?

– Miért van szüksége a társadalomnak

hûséges keresztyén hitvallókra?

1. Miért maradjunk meg egyháza-
inkban?
Valóban hatalmasak azok a kihívások,

amelyekkel egyházaink mostanában

szembesülnek. Visszaesõben van a bib-

liai és a teológiai mûveltség, a kate-

kézis, a keresztyén nevelés színvonala.

Gyülekezeteink taglétszáma és egyhá-

zaink lélekszáma drasztikusan csök-

kent. Egyházainkat megviselik a hang-

os viták és a véget nem érõ konfliktusok.

Ezt saját tapasztalatunkból is jól ismer-

jük, hiszen mindannyian sok vajúdáson

és kínlódáson mentünk keresztül, s

tudjuk, még több elõtt állunk. Mégis

itt vagyunk! A Szentlélek nem hagyta

el egyházát, és mi sem fogjuk elhagyni!

A rezignáció, az apátia és az elkesere-

dettség nem szolgálja az egyetemes

egyházat és a szentek közösségét.

Felszólítunk tehát benneteket testvé-

reink, hogy ne hátráljatok meg, hanem

kölcsönösen biztassátok egymást a

küzdelemre, amire reménységgel te-

kintünk. Urunk így emlékeztet: „Azt a
szõlõvesszõt, amely nem terem gyümölcsöt
énbennem, lemetszi” (Jn 15,2). Imádkozunk

azért, hogy Isten adjon erõt, állhata-

tosságot és bátorságot ehhez a fela-

dathoz!

Egyházaink különféle megújulási moz-

galmaiban sokféle munka kezdõdött el.

Hálaadással állapítjuk meg, hogy meg-

élénkültek a bibliaórák, újra érdeklõ-

dés támadt az evangélizáció iránt, meg-

újult az imaéletünk, és kezdünk ismét

felelõsséget érezni a szegények iránt.

Elköteleztük magunkat annak az egy-

háznak az életéhez, ahova Isten he-

lyezett bennünket, s ígérjük, hogy egy-

házunk teológusaiként mi is mindent

megadunk azoknak, akik a reform és a

megújulás isteni munkájában tevé-

kenykednek.

A kezdeteknél tartunk, de folytatás kö-

vetkezik, s magunkat és egyházi veze-

LEGYETEK ÁLLHATATOSAK:
Levél a hitvalló keresztényekhez

2002. szeptember 20-22. között Dallasban, Texas államban összeült a Hitvalló Teológiai Bizottság dr. Thomas
Oden, a Drew-i Egyetem Teológiai Fakultása professzorának a meghívására, aki a munkát az Egyházi Megújulás
Szövetsége (Association for Church Renewal) felügyelete alatt végezte. A bizottság tagjai, az észak-amerikai
protestáns felekezetek jeles képviselõi az alábbi dokumentumot fogalmazták meg a Hitünk megvallása c. kon-
ferenciára. Így válaszoltak õk azokra a sürgetõ kérdésekre, amelyeket az Egyházi Megújulás Szövetsége fogal-
mazott meg.

„Az Isten által vetett szilárd alap azonban megáll, amelynek a pecsétje ez: Ismeri az Úr az övéit, és hagyja el a
gonoszt mindenki, aki az Úr nevét vallja!” (2Tim 2,19) 

lási mozgalmak sok egyházban elve-

zettek már ahhoz, hogy az egyetemes

egyház hitének és az evangélium bá-

torításának közös kötelékét felfedez-

zék. A megújulási mozgalmakban nyil-

vánvaló az egészséges tanítás, mint

például a Szentháromság doktrínájának

vagy Krisztus személye és mûve meg-

váltó specifikumának újrafelfedezése.

A legtöbb tanításnak Isten visszaadta a

maga intellektuális erejét.

A megújulási mozgalmak munkájának

köszönhetõen Isten számtalan módon

áldotta meg egyházainkat. Egyes he-

lyeken az istentiszteleti élet és az ige-

hirdetés megélénkülését észleljük; más-

hol a misszió távlatainak megnyílását,

az egyéni kegyesség megújulását, az

odaadó tanítványság növekedését lát-

juk. S van, ahol a Szentírás alapos ta-

nulmányozását, a könyörgõ imádkozás

elmélyülését vagy éppen a szegények

iránti elkötelezettség felvállalását ta-

pasztaljuk.

Isten a bûnbánat lelkét adta nekünk, s

ismét kiárasztotta szívünkbe az õ sze-

retetét. Újabb áldások várhatók a

következõ években, hiszen Isten nyil-

vánvalóan felhasználja a megújulási

mozgalmakat, és ezentúl is hasonló ál-

dásokban részesít.

3. Miért van szüksége a társadalom-
nak hûséges keresztyén hitvallókra?
A hiteles keresztyén hitvallás emberivé

teszi a társadalmat, és gyógyítja a nem-

zeteket. Pál apostol mondja Ézsaiást

idézve: „Hajtás sarjad Isai gyökerébõl, és
népek uralkodójává emelkedik: benne
reménykednek a népek” (Rm 15,12). Krisz-

tus megvallása az élet fegyelmezésével

jár együtt – egyéneknél és intéz-

ményekben, magánéletben és közé-

letben. Ennek hiányában a társadalom

hamis bálványokat állít magának. A XX.

század tele van a világi ideológia

áldozataival. A náci és a marxista ide-

ológiák Auschwitzot és a Gulágot ered-

ményezték. Észak-Amerikában az ate-

izmus kifinomultabb formája fenyeget,

amelyik a keresztyén tanúságtételt

kiûzi a nyilvános fórumokról, de az ûrt

sietve betölti a konzumerizmus, a ma-

terializmus, az individualizmus és a

hedonizmus. Amíg a dogmatikus ateiz-

mus brutálisan pusztítja az egyházat,

addig a polgári ateizmus csak elcsábít-

ja, és marginalizálja. Az erkölcsi rela-

tivizmus megzavarja az egyházi veze-

tõket, akik így sokszor az alkalmi,

felületes, divatos eszmék szószólói

lesznek. Ilyenkor azonban az egyház

elveszíti ízét és Krisztus fényét.

Isten kegyelmével és erejével a

megújult egyház a közéletet is meg-

újíthatja. A keresztyén tanúságtétel em-

lékezteti a kormányokat arra, hogy

Istennek kell számot adniuk, a hívõk-

nek pedig erõt ad ahhoz, hogy polgári

kötelességeiknek eleget tegyenek. Ami-

kor a keresztyén egyház azt tanítja,

hogy adjuk meg a császárnak, ami a

császáré, akkor ezáltal teret enged a po-

litikai nézeteltérésnek és vitának; a vé-

ges patriotizmus oldalán áll lojális

bálványozás és kritikus cinizmus nél-

kül. Az evangélium kiáll az emberi élet

szentsége mellett; arra késztet, hogy

vegyük védelmünkbe a gyengéket, a

sebezhetõket és az ártatlanokat. Az

egészséges, szilárd hit azt képviseli,

hogy munkánk gyümölcseit Isten

ajándékaként a közös célokra kell fel-

használni. A lelki megújulás a szexua-

litás és a családi élet helyes irányítását

is eredményezi. A biztos, tiszta tanítás

arra késztet, hogy gondoskodjunk a te-

remtésrõl önmagáért és az emberi élet

virágzása érdekében. És a legfontosabb:

a legnagyobb társadalmi válság idején

is Krisztus uralma sugall olyan reményt,

amely soha nem eredményezhet két-

ségbeesést.

Az igazság iránti buzgalmunkban nem

szabad összekevernünk a gyakorlati

politikai javaslatokat a prófétikus

proklamációval, s az egyházat sem sza-

bad kedvenc politikai pártunk kápolná-

jává alakítani. Erõs és hatalmas ország-

ban élünk, ezért ne becsüljük túl ké-

pességeinket azt gondolva, hogy az

eseményeket csak jó vagy rossz irányba

tudjuk befolyásolni. A tanúságtétel

megújulása megfelelõ alázatot, bûnbá-

natot és önkritikát eredményez.

tõinket félelemmel és rettegéssel a-

jánljuk fel Istennek.

Azért nem lehet és nem is szabad el-

hagynunk felekezeteinket, mert az

evangéliumot ott még mindig szaba-

don hirdethetik és a szentségeket aka-

dálytalanul szolgáltathatják ki. Bármeny-

nyire is igaz, hogy „más evangéliumot”

is lehet hallani közöttünk, egyikünk

egyháza sem gördített törvényes aka-

dályt Jézus Krisztus evangéliumának hir-

detése elé. Ezért a gyülekezetek se for-

dítsanak hátat egyházaiknak!

2. Miért van szüksége egyházaink-
nak a hûséges hitvallókra?
Egy alapvetõ ok miatt: az az egyház,

amely képtelen megvallani a hitét, bé-

na és elsorvadt egyház. Szüksége van

hûséges tanúkra azért, hogy Jézus Krisz-

tus egyháza lehessen.

Hisszük, Isten arra hívott el, hogy egy-

házainkban az õ hûséges tanúi legyünk,

és ez nemcsak hiteles hitvallást igé-

nyel, hanem hosszú távú elkötelezett-

séget és intézményi reformokat is. Sok

esetben a meglévõ törvényhozó, admi-

nisztratív és oktatási struktúrák nem

szolgálják az egyház missziói és pasz-

torális elkötelezettségét. A hûséges

hitvallók munkája és tanúságtétele

azonban elõsegíti, hogy az intézmé-

nyeket visszaigényeljük és eredeti cél-

jaiknak megfelelõen szolgálatba állít-

suk. Szükség van hitvalló mozgalmak-

ra, mert egyházaink szervezeti formáit

Isten egyházat építõ céljaihoz kell kap-

csolnunk.

Örömmel tapasztaljuk, hogy a megúju-

Imádságban és megfontoltan adtuk a

fenti válaszokat a nekünk feltett kér-

désekre.

Legyetek állhatatosak a hitben és
alázatosak!
Hálát adunk Istennek, hogy az em-

berek szívére helyezte a reformok, a

megújulás, a hit dolgaiban való tisztán-

látás, a hívõ oktatás és a szent élet irán-

ti éhséget. Boldogan vállaljuk ezt a

munkát Krisztus egyházának hûsége

érdekében.

Tudjuk, hogy Istennek – a mi meg-

újulási mozgalmunkat megáldó – tet-

teivel egy idõben azonban olyan kí-

sértések is megtámadnak bennünket,

mint a gyávaság, a hitetlenség vagy ép-

pen az elbizakodottság. A megújulásért

végzett szolgálatunk bûnbánattal, éle-

tünk helyreigazításával és tanúságté-

tellel is jár. Csak akkor erõsödhet meg

szolgálatunk, ha Krisztusban maradunk,

aki az igazi szõlõtõ, nélküle semmit sem

tehetünk.

Krisztus megmondta tanítványainak,

hogy üldözni fogják õket, de – ahogy

Jakab is figyelmeztet – örömmel kell

fogadnunk a megpróbáltatásokat. Ez-

zel az örömmel, az õ hûségében bízva

hirdessük hát a megváltást jelentõ e-

vangéliumot. Jézus Krisztus Urunk ke-

gyelme, az Isten szeretete és a Szent-

lélek közössége legyen veletek!

Aláírók

Presbiteriánus Egyház
Bruce McCormack, Mark Achtemeir,

Andrew Purves, Roberta Hestenes,

Diogenes Allen

Egyesült Metodista Egyház
Thomas C. Oden, William Abraham,

Leicester Longden, James V. Heid-

inger II

Episzkopális Egyház
James Stanton püspök, Philip Turner,

Ehraim Radner, R. R. Reno

Krisztus Egyesült Egyháza (United Church

of Christ)

Donald Bloesch

Lutheránus Egyház (ECLA)

Russel Saltzman, Walter Sundberg

Amerikai Baptista Egyházak
Donna Hailson

Kanadai Egyesült Egyház (United Church

of Canada)

Victor Shephard

Fordította: ifj. dr. Fabiny Tibor

ÉLÕ VÍZ mai hitvallások

T
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ÉLÕ VÍZ tanuljunk egymástól!

„Arra kérlek mindenekelõtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat min-
den emberért, a királyokért és minden feljebbvalóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk teljes isten-
félelemben és tisztességben. Ez jó és kedves a mi üdvözítõ Istenünk színe elõtt, aki azt akarja, hogy minden
ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére. Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és
emberek között, az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta önmagát mindenkiért tanúbizonyságként a maga
idejében.” (1Tim 2,1-6)

Egyházunkban és más felekezetekben is sokan ismerik, szeretik. Széleskörû evangéliumi szolgálatá-

ért hálásak vagyunk. Köszöntjük õt születésnapja alkalmából.

A Keresztény Orvosok Magyarországi Társaságának elnöke a Társaság megalakulásától, 1989. február

11-tõl 2005. augusztus 26-ig.

1990-tõl tagja a Keresztény Orvosok és Fogorvosok Nemzetközi Egyesülete (ICMDA) vezetõségének.

1986-1989. között elvégezte az Evangélikus Teológiai Akadémia levelezõ tagozatát.

1999-ben megkapta a Kispest Díszpolgára címet.

Isten három gyermekkel és 13 unokával áldotta meg.

Így szokott kezdõdni egy pasztorációs

beszélgetés, üldögélve a stokin a zárká-

ban. (Stoki = amolyan bárszékszerû kis

ülõalkalmatosság, mellyel prímán fejbe

lehet verni a zárkatársat, aki további

retorzióktól való féltében közli az ügye-

letes orvossal, hogy figyelmetlenül lé-

pett, és leesett a felsõ ágyról leszállás

közben.)

Miután azonban kevés a „fekvõ nyolcas”

(na jó, elárulom, ez a tényleges élet-

fogytos, azaz ténylegesen életfogytigla-

ni büntetésre ítélt – talán 12-13 ember),

a többiek elõbb vagy utóbb szabadul-

nak. Városunkba, falunkba, utcánkba,

házunkba, emeletünkre, szomszédunk-

ba.

A börtönlelkészség ott kezdõdik, hogy

õk miként szabadulnak: még megvadí-

tottabbként vagy képesként egyfajta

toleráns szocializációra. Ez utóbbi fel-

tétele pedig annak elfogadása, hogy

õket is – bûnük ellenére – Isten tolerál-

ja. Annak ellenére, hogy tettüket nem

helyesli. Sõt! Sem a génjeik, sem szüle-

ik, sem a társadalmi igazságtalanságok,

sem haverjaik, sem a pech, sem Isten,

sem a Gonosz, sem a bíró vagy az

ügyész nem viszik el helyettük a bal-

hét. Õk.

100:68 – ennyi a visszaesõk aránya.

Elég lelombozó, hogy ennyi „visszabu-

kik”. Százból hatvannyolc. Ugyanakkor

pompás tudni, hogy harmincketten

nem. Most már csak az a kérdés, bará-

tom, hogy Ön melyik csoportba fog tar-

SZOKATLAN BESZÁMOLÓ:
Csiki-csuki a börtönben
– „Figyuzz tesó, hacsak nem vagy fekvõ nyolcas, a sitten frankón hessold csak a smasszert a tátikán, nem gon-
dolázik-e errefelé a trepnin, s így királyul vasalhatsz a stekán!” – világosít fel egyik hívem.
– „Áhá, vágom” – mondom, kvázi köszönve az információt. „Engem azonban jobban érdekel, elolvasta-e ma is
a lilát?” – próbálom a témát az Útmutató aznapi igéje felé terelgetni, melyet egyébként tényleg majdnem na-
ponta olvas. Mint mi. S érti vagy nem. Mint mi.

ÉLÕ VÍZ börtönmisszió

KÍNA, BÁCSALMÁS, TOMPA UTCA
– az okányi missziós imakör

Ebben a modern világban, amelyben

olyan nagy a félelem és a bizonytalan-

ság, ahol a békesség helyét a gonoszság

vette át, ahol a szenvedést már-már

nem bírjuk elviselni, van Valami és

Valaki, akikre mindnyájunknak szük-

sége van!

A Valami: az IMÁDSÁG. Ez sokkal töb-

bet jelent, mint gondolnánk. Az imád-

ság nem a tehetetlenség jele, nem a

kegyes emberek kötelessége, hanem

egyedülálló lehetõség, mert általa képesek

„Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!”

(Ézs 43,1)Dr. Gyõri Józsefné dr. Drenyovszky Irén 70 éves

tozni. Nem reménytelen! Én azért va-

gyok itt e rohadt helyen, hogy Ön az

utóbbiba tartozzék.

Sikertörténet. A 2000-ben újraszerve-

zett börtönlelkészség kétségtelenül az

IM, a Börtönparancsnokság és az egy-

házak jól sikerült törvénye: minden bör-

tönbe egy pap. Teljes vagy részmunka-

idõs, mindegy, csak legyen. A 38 bör-

tönt szépen felosztották a felekezeti

arányoknak megfelelõen. Jelenleg két fõ-

állású evangélikus lelkész van (Buda-

pest) és két részmunkaidõs (Gyõr és

Eger).

Hídlelkész. A lelkész ugyanis „civilsza-

gú”. Egyetlen kapcsolat a társadalom és

a „börtönrezsim” között. Nem hivatá-

sos, mint a tábori lelkész. De vannak

privilégiumai: bemehet a zárkába, aho-

va egyébként csak a drogkeresõ kutyák

léphetnek be. Megfontolt kapcsolatot

tarthat hozzátartozókkal, mely a meg-

vesztegethetõség miatt – egyébként he-

lyesen – másoknak nem megengedett.

Hídlelkész „vallásos” értelemben is: ha

akarja, segítenek Önnek fogadni az át-

kelõ Istent.

Ökumenizmus. Szigorúan. Az Egyház

valószínûleg legkevésbé profitábilis mun-

kája. A fizetést ugyan az IM adja, de ha

valaki szabadultakat pátyolgatni szán-

dékozna, csak szóljon (telefonszám a

kiadónál), s megadom a címét! Na lám. 

A szekták persze kerítõhálókat akarnak

vetni a halnevelõ-medencébe, mivel egy-

szerûbb, mint pecázni a Nyugatiban.

Mandíneres misszió. A lényegre térés

elõtt pár szelídítõkört kell tenni.

Mintha nem is lelkész, hanem Joe

bácsi lennék. Persze, miért is ne?

Ikszedik alkalommal tör csak ki valami

elementáris megnyílás. A fogva tartot-

tak szeretete és hálája, öröme és

embersége nélkül nem lehetne kibírni

a napi nyolc órát. De így könnyû, mert

közben a Jóisten belopódzik „abscon-

ditus”-ából. Gyönyörû „tetten érni”

Õt…

Evangélikusok érdektelensége. Az

egyházvezetés igen, de a kollégák és a

hívek nem. Ez szomorúságunk. Pedig

mindenütt, ahol börtön van, van

gyülekezet is. Azonban alig, ahol lenne

pár ember, aki „bejárna” a csi-

bészekhez, s vállalna egy-egy csopor-

tot. Inkább felkapálják a templom-

kertet. Bár jobb lenne az emberek

szívét!

De hát ne legyünk telhetetlenek!

Majd. Tutira.                          Bízik László

Bízik László, börtönlelkész

vagyunk embereket, dolgokat, szükségeket és

kapcsolatokat átalakítani. Az imádság ereje

végtelen!

A Valaki: ISTEN. Õ sokkal inkább sze-

ret bennünket és törõdik velünk, mint

gondolnánk. Nem kitalált lény, nem

elérhetetlen és megszólíthatatlan. Isten

az, akit legjobban érdekel a mi legapróbb

gondolatunk is, bár Õ a világ Királya és

Ura, de Jézus Krisztusban ugyanakkor a mi

Atyánk!

Isten üzenete – Pál apostol által is –

arra indított bennünket, hogy vegyük

komolyan az imádság lehetõségét. Erre

szánjuk a vasárnap délutánt. Fél 3 órai

kezdettel az Imanaptárunkban megha-

tározott rend szerint imádkozunk egy

ország, egy magyarországi település, és

községünk egy utcájának minden la-

kójáért. 

2003 januárjában kezdtük ezt a szol-

gálatot az Operation World imanaptá-

rát alapul véve. Az országokról szóló rö-

vid beszámolót követõen (legfonto-

sabb statisztikai adatok, hitélet, ima-

meghallgatások, imakérések) egyéni

imádságok hangzanak el. Ezután a

magyar település rövid ismertetõje kö-

vetkezik (levélben kérünk aktuális

helyzetjelentés az illetékes lelkipász-

tortól), majd ismét egyéni imádságok.

Végül községünk egy utcája követ-

kezik: az itt lakókkal személyes kap-

csolatban vagyunk, így örömeikben és

bánataikban is osztozunk. Többen el is

jönnek erre az imaórára, hogy együtt

legyünk imádságban az Úr elõtt.

Mindannyian tapasztaljuk, hogy imád-

ságot meghallgató Istenünk van, aki a

közösségben is megerõsít ezáltal. Soli

Deo Gloria!                    

Lakatos Zoltán, református lelkész

A fotó csak illusztráció



Azt szokták mondani, a humor az élet ellentmondásait megértõ, azokat feloldó életszemlélet. Ezért fiam
többszöri biztatására szívesen közlöm lelkészi szolgálatom néhány rendhagyó esetét, humorba pácolva.

BOLLA ÁRPÁD: TÖRTÉNETEK

„Aki hisz, az derûs, és derûje Istentõl
származik.” (XXIII. János pápa)

1969. és 1971. között minden évben nyáron két hónapot Bagdadban építettem a magyar kiállítás pavilonját. Nagyon nagy

élmény volt számomra akkor bejárni az õsi Mezopotámia bibliai helyeit, Ninivétõl Úrig. Egyik évben a delegációvezetõnk, az

azóta elhunyt Hoffmann Ervin arra kért, készítsek elõ egy fogadást szomszédos országaink nagyköveteinek. A fogadás – na-

gyon igyekeztem – megfelelt a protokolláris elõírásoknak, de egyvalami hiányzott, a jókedv. Delegációvezetõnk egyszer

kihívott a szobából, és arra kért, csináljak  valamit a jókedv érdekében. Azt ajánlottam, énekeljünk - sorban szomszédaink egy-

egy énekét. Ment is, mint a karikacsapás, de a jugoszláv nagykövetnek az énekeit senki sem tudta. Ott megszakadni látszott

a lánc. Furcsállta is, hogy mi, magyarok nem ismerjük a déli szomszéd énekeit. Ekkor eszembe jutott, hogy orosházi diákko-

romban Kara tanár úr, aki Délvidékrõl származott, és jól beszélt szerbül – nekünk oroszt tanított – szerb partizán nótákat is

megtanított nekünk. Elkezdtem az egyiket a nagykövet fülébe dúdolni, majd vele együtt hangosan énekelni. Annyira

meghatódott, hogy a könnye is kicsordult, és megkérdezte, honnan tanultam ezeket a partizán nótákat. Az Orosházi

Evangélikus Gimnáziumban, válaszoltam, mire õ a csodálkozástól szóhoz sem jutott. Hogy mik vannak!
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ÉLÕ VÍZ derû * rejtvény

KLAUS DOUGLASS legtöbb könyvét – hármat – magyarra
fordították le. Isten szeretetének ünnepe címû legújabb mun-
kája mellett az elõzõ két, nevével jegyzett kiadványra is fel-
hívjuk olvasóink figyelmét.

ÉLÕ VÍZ könyvajánló

Rejtvény a Jelenések könyve alapján
1. Így szólt a hang Jánoshoz: „Amit látsz, írd meg egy …...............!”

2. Melyik gyülekezetnek szól ez a mondat: „az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy”?

3. Hányadik trombitaszónál hullott le a csillag, és nyílt meg az alvilág mélysége?

4. Vele küzd meg Mihály angyalaival együtt.

5. Mi jön ki az Emberfia szájából János látomásában?

6. Hány vén veszi körül a menny legfõbb trónusát?

7. Mivé változik a folyó, amikor a harmadik angyal beléönti a harag poharát?

8. Az élet vizének poharából ingyen kapnak.

9. A mennyei sereghez tartozók öltözete tiszta fehér …............. .

10. Alfa és ….............

A helyes megfejtõknek jutalmat küldünk.

(Evangélikus Missziói Központ, 1656 Budapest, Pf. 22.)                                                             A rejtvényt összeállította: Mády Erzsébet

REJTVÉNY

Klaus Douglass: Isten szeretetének

ünnepe

Az istentisztelet mai formáiról,

Kálvin Kiadó – Luther Kiadó, Buda-

pest 2005, 1900 Ft

A német evangélikus lelkész könyvé-

nek már a címe is segít újragondolni is-

tentiszteleti életünk célját és értel-

mét. Sajnos a magyar „istentisztelet”

elnevezés erõsen leszûkíti mindazt a lehetõséget és ajándékot,

amit egy ilyen alkalom közvetíthet. Sokkal gazdagabb például a

német Gottesdienst tartalma. Messze többrõl van ugyanis szó,

minthogy bizonyos rendszerességgel, bizonyos elõírt formában

tiszteletünket tesszük Isten elõtt. Valójában Isten szeretetét

ünnepeljük az Õ jelenlétében, az együtt örvendezõk

közösségében. Ahhoz, hogy ezt a lehetõséget újra felfedezzük,

és élni tudjunk vele, szükséges az istentisztelet mai, korszerû

formáinak kidolgozása. Erre utal a könyv alcíme, ami egyben arra

is figyelmeztet, hogy az istentisztelet örök érvényû, biblikus,

evangéliumi tartalma nem képezi vita tárgyát. Az elsõ pünkösd

óta – immár kétezer éve – ugyanazt hirdetjük, de azt újra meg

újra, a kor embere számára fogható, érthetõ és vonzó formában

kell tennünk. Ehhez „az emberközeli istentisztelethez” ad bõ-

ségesen ötletet a szerzõ.

A könyv elsõ részében õszinte diagnózist kapunk, hogy vajon sok

istentisztelet miért képtelen elérni az embereket. A második

rész tíz fejezete már terapikus impulzusokat kínál istentiszteleti

életünk alapelemeinek újragondolásához. Az egyes fejezetek

minden esetben három lépés megtételére inspirálnak: 1.

Megértés – 2. Átérzés – 3. Megvalósítás. A harmadik rész pedig

111 konkrét javaslatot nyújt az istentisztelet megújításához. 

Külön csemege a kötet függelékében található tesztlap, amely-

nek kitöltése segíthet választ találni arra a kérdésre, hogy

valójában hogyan is mûködik az a gyülekezet, amelyben szol-

gálóként vagy fogyasztóként élünk...

A könyvet jó szívvel ajánlom mindazon nyitott lelkészeknek és

felelõsen gondolkodó, kreatív lélekkel megáldott gyülekezeti

tagoknak és közösségeknek, akiket õszintén foglalkoztat az

evangélikus és más egyházakban megindult liturgiai reformok,

istentiszteleti kísérletek (például Tamás mise) ügye. A cél, amit

a szerzõ elõszavában is hangsúlyoz, semmiképpen sem a felfor-

gatás, a botránkoztatás, hanem annak a reménynek a megvaló-

sulása, hogy az újuló istentiszteletekbõl olyan élõ gyülekezetek

születnek, amelyek másokkal is képesek megosztani a felülrõl

kapott új élet ajándékait.

Gáncs Péter

Klaus Douglass: Új reformáció 
96 tétel az egyház jövõjérõl, Kálvin
Kiadó, Budapest 2002, 1800.- Ft
„Aki azt akarja, hogy az egyház olyan

maradjon, amilyen, – az nem akarja,

hogy megmaradjon” – e megdöbbentõ

mondattal, a könyv nyitó mondatával

ajánlom az érdeklõdõk figyelmébe a

mûvet. Bár néhány éve a keresztyén

könyvpiac bestsellere, mégsem járt el

felette az idõ. A könyv 96 tétele nem írja felül, nem módosítja

Luther 95 tételét, sokkal inkább aláhúzza, mai módon

értelmezhetõvé, gyakorlativá teszi azokat. A mû nem hiányozhat

az egyházért felelõsséget érzõ, annak megújulásáért imádkozó

hívõ könyvespolcáról.

Klaus Douglass: Megalapozott hit 

Hogyan kerülhetek élõ kapcsolatba

Istennel? Kálvin Kiadó, Budapest

2001, 900 Ft

Ingoványos talajra építkezni osto-

baság. Életünket sem építhetjük olyan

értékekre, tanításokra, amelyek teher-

bírásáról nem gyõzõdtünk meg. A ke-

resztyén hit stabil talaj, megbízható

alap egyéni és közösségi életünk felépítéséhez. E meggyõzõdés

elsajátításában segít e könyv, mely az alapkövek megbíz-

hatóságát tárgyalja olvasmányos, meggyõzõ módon, úgy mint:

Isten személye,  a Biblia, az ember mint Isten kockázata, Jézus,

Szentlélek, keresztség, imádság, cselekvés normák és szabadság

között. A mûvet egyéni olvasásra és csoportos feldolgozásra

egyaránt alkalmasnak tartom és ajánlom.              

Bálint Józsefné

A könyvek megvásárolhatók a Luther Kiadó könyves-

boltjában (1085 Bp., Üllõi út 24. Tel.: 317-5478), a Kálvin

Kiadó könyvesboltjában (1113 Bp., Bocskai út 35. Tel.:

386-8267), valamint a Huszár Gál Könyvesboltban

(1054 Bp., Deák tér 4. Tel.: 266-6329).
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ÉLÕ VÍZ énekem az Úr * hirdetés

JANUÁR
Ökumené a gyakorlatban – elõadás a

Keresztény Ökumenikus Baráti Társa-

ság (KÖT) alkalmán

Istenkeresés – elõadás az aszódi gim-

názium csendesnapján

Megújulási mozgalmak – elõadás a far-

kasréti ökumenikus esten

Megbeszélés a PMTI munkatársával,

Aaron Stevens-szel

Isten megpróbált emberei – bibliatanul-

mányozási sorozatot indít az EBBE

Igehirdetés ökumenikus imaesten az

ócsai baptista imaházban

Megbeszélés Horváth Istvánnal és

Terry Lingenhoellel, az OM és az

Aliansz képviselõivel

Megbeszélés Fátyol Tivadarral, a Rádió

C programigazgatójával

Interjú és megbeszélés Cseri Kálmánnal

FEBRUÁR
Útitársak missziós bibliaóra

Egyházam és a kegyelmi ajándékok a

misszió tükrében – elõadás református

lelkészek körében a Kálvin téren

ÉLÕ VÍZ hírek
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Magyar Evangélikusok Konferenciája

(MAEK), értekezlet

Igehirdetés Szepetneken, Nagykani-

zsán, Sandon és Paton

Párbeszédben korunk emberével: lelkipász-
tori habitussal – elõadás LMK-n Nagy-

kanizsán

Csámpai Rozi kiállításán Budapest-

Erzsébetvárosban

A hívõ embernek a kommunikációval kapcso-
latos kérdései – elõadás metodista elöl-

járói konferencián, Piliscsabán

Az Északi Egyházkerület csendesnapja

tisztségviselõknek Aszódon 

Megbeszélés teológiai hallgatókkal a

gyülekezetépítési programról

MÁRCIUS
Evangélizáció a váci börtönben

Igehirdetés Angyalföldön

MEÖT Missziói Bizottsági ülése

Istenképek – elõadás MEKDSZ körben a

Közgázon

Beszélgetés Istennel – metodista ifjúsági

hétvégén elõadások az imádságról

Megbeszélés Timo Reuhkalával, a finn

A Missziói Bizottság, az Evangélikus Missziói Központ
és a Rádiómisszió hírei (fontosabb szolgálatok, ese-
mények)

Evangélizáció, bibliakörök, imaközösség, beszélgetések, missziós munkaágak bemutatkozása, határon túli magyarok és északi

testvéreink beszámolói...

Elõadók: Ittzés János, Gáncs Péter, dr. Fabiny Tamás, Karlné Csepregi Erzsébet, Bakay Péter, Aaron Stevens, Lázár Attila énekes,

Czipott Géza és Nyakó Júlia elõadómûvészek, Bálint Józsefné, Hulej Enikõ, Györe Balázs, Szeverényi János, felvidéki, erdélyi,

kárpátaljai, finn és norvég testvérek.

Götze Kriszta és Szécsi Magda kiállítása.

Részvételi díj: 4600 Ft, Jelentkezni lehet az Evangélikus Missziói Központ címén: 1164 Budapest, Batthyány Ilona u. 38-40.  

tel.: 06-1-400-3057, e-mail: evmis@lutheran.hu

rádiómisszió igazgatójával

Hit és felelõsség – elõadás a várpalotai

ökumenikus esten

Országos missziós konzultáció Pilis-

csabán

Két fény között… Verõfényben – böjti est

Pesterzsébeten

Börtönmissziós alkalom Nyíregyházán

Evangélizáció Szekszárdon

ELÕZETES
Április 9-13. Istennek mindenkivel terve
van – evangélizáció Zuglóban

Május 7-9. Evangélizáció a gáti

cigánytáborban Kárpátalján

Május 27. „Közel van, aki igazságot ad.”
(Ézs 50,8) – Egyházkerületi Missziós

Napok Miskolcon, Bakonycsernyén,

Soltvadkerten

Július 12-15. „Aki énhozzám jön, azt én
nem küldöm el.” (Jn 6,37) – Országos

Missziós Konferencia Piliscsabán

Október 7. „Nem maradok el tõled, nem
hagylak el.” (Józsué 1,5) – Országos

Evangélizáció a Deák téri templomban

ORSZÁGOS MISSZIÓS 
KONFERENCIA
PILISCSABÁN

2006. JÚLIUS 12-15.

„Aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el.” (Jn 6,37)
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HÍD EVANGÉLIKUS MAGAZIN, az Evangélikus Missziói Központ kiadványa. Az Evangélikus Élet elõfizetõi részére a magazin ingyenes.

Adományokat elfogadunk. Lapszámunk megjelenését a Sanansaattajat (Finnország), a Norea Radio Norway (Norvégia) és a Magyarországi

Evangélikus Egyház Missziói Bizottsága támogatta.

Köszönöm, hogy megteremtettél,
Ó, Szeretet, és idetettél,
Hogy csillagok, ködök, hegyek
között ember legyek.

Köszönöm, amit látok,
A teremtett világot,
Hogy még a rossz sem céltalan,
Mindennek jelentése van.

És én is neked kincset-érõ
Egy vagyok, soha-visszatérõ,
S akár a férgek, vagy a szentek,
Valamit jelentek.

Meghalok, semmit nem veszítek,
Mûvedet meg nem semmisíted
s a mennyben vagy pokolban
Az leszek, ami voltam.

Vas István

A TEREMTÕHÖZ


