
MIX – A METODISTA IFJÚSÁGI KÖZÖSSÉGEK SZÖVETSÉGÉNEK HAVILAPJA

ÁRA: 200 FORINT                                                                                 2007. MÁJUS

VII. ÉVFOLYAM 59. SZÁM HTTP://MIX.METODISTA.HU

SZERZÕINK:

DR. LAKATOS JUDIT

SZABÓ ANDOR

SZABÓ ZSÓFIA

EGYHÁZUNK ÁPRILIS 11-14. KÖZÖTT TARTOTTA 75. ÉVI KONFERENCIÁJÁT

BUDAPESTEN. A JUBILEUMI KÖZGYÛLÉSEN IFJÚSÁGI KÜLDÖTTKÉNT LAKATOS LILLA ÉS

VIGH BENCE KÉPVISELTE A FIATALOKAT. MÁJUSI SZÁMUNK VEZÉRCIKKEKÉNT A SZÁMOS

ÉVFORDULÓT MEGÜNNEPLÕ KONFERENCIA EGYIK ELÕADÁSÁT SZERETNÉNK LEKÖZÖLNI

DR. LAKATOS JUDIT TÖRTÉNÉSZTÕL. (A FÕSZERK.)

„SZERETNÉM HINNI, HOGY A METODISTA EGYHÁZ
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LAKATOS JUDIT

Ünnepi elõadás a 75. Évi Konferencián

Az elmúlt években egyházunk számos történelmi megemlékezést tartott,
lelkészek, szuperintendensek szolgálatba lépésének, gyülekezetek
alakulásnak évfordulója és különféle események kapcsán. Az egyház múltja
iránti érdeklõdés megélénkülésének a történész természetesen örül.
Eszembe jut azonban, hogyha az ember túl sokat kezd beszélni a múltjáról,
az annak a jele, hogy öregszik, s gondolatai a jövõ felõl egyre inkább a
múltra irányulnak. „Öregszik” az egyházunk is, de egy egyház nem élhet az
emlékeibõl, tekintetét a jelen, a jövõ felé kell irányítania. Hiszem, hogy ezt
teszi a Magyarországi Metodista Egyház is, s ezzel megfér a megemlékezés,
ha az a nosztalgikus múltidézés helyett a múlt megértésére való törekvéssel
párosul. A metodista egyház több mint 100 éves magyarországi jelenléte
tiszteletet ébreszt az elõdök iránt, akik sokszor embert próbáló idõkben
végezték a szolgálatot. Érdeklõdve kutatjuk, mi volt sikereik titka, s
igyekszünk tanulni a hibáikból is. A múlttal való ilyenfajta szembenézés
nélkül, úgy gondolom, nincs felelõsségteljes egyházépítés, nincs jövõ.

A Magyarországi Metodista Egyház idén tartja a 75. jubileumi évi
konferenciáját, jóllehet fennállásának 100. évfordulójáról már majdnem
egy évtizede megemlékeztünk. Honnan van ez az eltérés? Az egyetemes
metodista egyház szervezeti felépítésének ismertetése, a változások
történetének bemutatása hosszú idõt venne igénybe, s nem is egy ünnepi
istentiszteleten van a helye. Pár mondatban azonban utalni szeretnék
azokra a szervezeti keretekre, amelyek között a metodista misszió az elmúlt
évtizedekben folyt.

A metodista misszionáriusok szerte a világon éves gyûléseken, találkozókon
beszélték meg teendõiket egy-egy országban, egy adott területen. Az Évi
Konferencia azonban ettõl többet jelent. Egy demokratikus, önigazgató
testületet, amely az egyházrend által meghatározott módon, ott lefektetett
kérdésekben dönt egy-egy terület metodista közösségei sorsában. Tagjai a
lelkészek, munkatársak, vezetõje a szuperintendens.

A metodista egyház, mint sok más protestáns szabadegyház
önkormányzatot biztosít lelkészeinek, a gyülekezeteknek, ami
konferenciákban testesül meg. Az Évi Konferencia ennek a rendszernek
egyik legfontosabb alapegysége. Anélkül, hogy a konferenciai felépítés
minden ágát itt most felemlíteném, csak arra utalnék, hogy a 19. század
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végén Magyarországon is missziót kezdõ Püspöki Metodista
Egyház elõször Missziót, majd Missziói Konferenciát alakított,
és ahol a munka reményteli volt és fejlõdés mutatkozott, akkor
hozott létre Ideiglenes, késõbb rendes Évi Konferenciákat. A
konferenciai szervezet változását mindig meghatározott számú
felszentelt (helyi és külföldi) lelkész szolgálatához kötötték.

A Magyarországon missziót kezdõ Otto Mellét az Észak-
Németországi Évi Konferencia küldte ki, s több éven át ennek
hatókörébe tartoztak a magyar gyülekezetek. Majd az Osztrák-
Magyar Monarchia gyülekezetei nagyobb önállóságot kaptak,
s külön Missziói Konferenciát hozhattak létre. A
Magyarországi Misszió önállósodása jórészt egy tragikus
történelmi helyzet, a Monarchia felbomlásának
következményeként, s nem annyira az egyház gyarapodásának
eredményeként jött létre. Nuelsen püspök a történelmi
helyzetet konstatálva nyilvánította önállóvá az addig
összetartozó osztrák, magyar, olasz és jugoszláv gyülekezeteket.
A magyar egyház egyik nagy válságát élte át ekkor. Az egyetlen
megmaradt budapesti gyülekezet élén egyetlen lelkész, Funk
Márton állt, s innen épült újjá az egyház. A következõ évek
ébredése és új gyülekezetek csatlakozása folytán a
Generálkonferencia 1924-ben Missziói Konferenciává
alakította az országot. A következõ években reményteljes
növekedést mutatkozott, számos új gyülekezet alapítása, hazai
lelkészek felszentelése után nyerte el az Ideiglenes Évi
Konferencia rangját.

A második világháború után a történelem még kacifántosabb
helyzetet teremtett. A Magyarországi Metodista Egyház külföldi
kapcsolatai megszakadtak. A világ metodista egyházhoz való
tartozását ha lelkiekben, hitelvekben deklarálhatta is,
gyakorlatban nem élhette meg. Bármely külföldi metodista
egyházhoz való tartozást, attól való függést a kommunista
politikai vezetés nem tolerált, így az egyház, függetlenül
nagyságától, a felszentelt lelkészek számától, Generálkon-
ferenciai döntéstõl és egyebektõl mint önálló évi konferencia
kezdett mûködni.

E változások következtében Magyarországon így 1921-tõl tart
a metodista egyház rendszeresen évi konferenciákat,
közgyûlést, értekezletet – mikor milyen néven–, hol mint
Misszió, hol Missziói Konferencia vagy Ideiglenes Évi
Konferencia. Ez a magyarázata annak, hogy számításunk
szerint még nem a száz valahanyadik konferenciát ünnepeljük
most. Némi további hiány keletkezett azokban az években is,
amikor valamilyen ok folytán nem lehetett megtartani az évi
konferenciát. Ilyen év volt hosszú idõ után a háborús 1944,
amikor a lelkészek nagy része a hadseregben volt, a front
keresztül szelte az országot és megszakadtak a kapcsolatok az
egyes gyülekezetek között. A háború után elõször 1947-ben
sikerült az életben maradtakat összehívni. Majd újabb szünet
után 1949-ben tartott országos konferenciát egyházunk. A
Rákosi-diktatúra legsötétebb éveiben egyedül 1953-ban volt
egy hivatalos egyházi értekezlet, s a folytonosság csak az 56-os
forradalom után, 1957-tõl állt újra helyre. A háború utáni
konferenciák mindig az egyházügyi hivatal képviselõje
jelenlétében zajlottak, azokról jelentéseket kellett készíteni.
Nem csoda, hogy különösen a háború utáni elsõ években a
lelkészek igyekeztek informális keretek között, többnyire
csendesnapok alkalmával értekezni, jegyzõkönyv, állami
hivatalnokok és más formaságok nélkül.

Az évi konferenciák, ahogy tudjuk, s említettem is, az egyház
legfõbb döntéshozó szerve, ez a szerepe azonban 1945 után
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csak korlátozottan érvényesülhetett. Az Állami Egyházügyi
Hivatal és a Szabadegyházak Szövetsége számos kérdésben
korlátozta az egyház szabadságát, beleszólási, véleményezési
joga határt szabott az egyház autonómiájának, ami 1989-ig
nem is állt helyre. Ennek is döntõ szerepe lett abban, számos
más körülmény mellett, hogy az 1970-es évek elején az évi
konferenciák komoly belsõ küzdelmek színterei lettek, ami
végül egy csoport kiválásához, az egyház kettészakadásához
vezetett. Ezek a nehezen feldolgozható és megérthetõ
események szintén hozzátartoznak évi konferenciáink
történetéhez.

Az Évi Konferencia vezetõje, mint tudjuk, a szuperintendens,
az éves üléseken pedig a mindenkori püspök elnököl.
Jelenlétük azonban mindig többet jelentett a magyarországi
lelkészek számára, mint az egyházrend megkívánta
szabályosságot. Az európai metodizmus történetében egyik
leghosszabb ideig hivatalban lévõ püspök, John Nuelsen
Magyarország számára a folytonosságot jelentette a két háború
között. A széles látókörû püspök az egyetemes metodista
egyházhoz való tartozás érzését közvetítette, s mértéket is adott
a kibontakozó hazai misszió számára.

Elõször 1943-ban, a háború alatt volt kénytelen a magyar Évi
Konferencia püspök nélkül ülésezni, a szövetségi rendszerek
által megosztott Európában ellenséges országba nem utazhatott
be az egyházi vezetõ. Ez a rendkívüli helyzet azután, megint
csak a történelmi események folytán, állandósult, s 1956-ig
nem is járt Magyarországon püspök. Ferdinand Sigg akkori
beutazását az tette lehetõvé, hogy a magyarországi változások
nyomán engedélyezték az Egyházak Világtanácsa végrehajtó
bizottságának Magyarországon való ülésezését, amelyre õ is
meghívást kapott.

Újabb szünet után Franz Schäfer lett az a püspök, aki nem
hivatalos minõségben, vendégként 1975-tõl a magyar Évi
Konferenciák állandó résztvevõje lett, s az egyházszakadás által
megtépázott gyülekezeteknek, az új egyházvezetésnek kiutat
mutatott. Az 1974 utáni újrakezdésben játszott szerepét még
nem értékeltük jelentõségének megfelelõen, ezzel még adósak
vagyunk.

Az Évi Konferenciákon kezdetben az egyház fizetett
munkatársai vettek részt. Ez a helyi lelkészeket és külföldi
misszionáriusokat, valamint az egyház diakonisszáit jelentette.
Az Egyesült Metodista Egyház 1939-ben módosította az
egyházrendet olyan értelemben, hogy fele-fele arányban
vegyenek részt a konferenciákon egyházi és laikus személyek,
gyülekezeti küldöttek. E kérdés körül a korai metodisták nagy
vitákat folytattak, s a metodizmus különbözõ ágai különféle
gyakorlatot követtek. Magyarországon is az a patriarchális
szemlélet érvényesült, amely az egyház ügyét a lelkészekre bízta.
Az 1939-es döntés után azonban azonnal, már az 1940-es évi
konferencián laikusok is részt vettek.

A háború után, bár számos laikus igehirdetõ mûködött az
országban, szolgálatuk egyre nélkülözhetetlenebb lett, nem
folytatódott ez a gyakorlat. Akár azért, mert a pénzügyi
nehézségek nem tették lehetõvé, hogy népes társaság jöjjön
össze minden évben, akár szemléletbeli akadályai voltak.
Hiányuk fájdalmasan mutatkozott meg az egyházszakadáshoz
vezetõ válság idején. A Magyarországi Metodista Egyház
felismerve a laikusok bölcsességében, másfajta látásmódjában,
szolgálatkészségében rejlõ értékeket, 1975-tõl gyülekezeti
küldötteket is meghív az Évi Konferencia üléseire. Ebben az
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idõben már más protestáns egyházakban, sõt a katolikus
egyházban is egyre erõteljesebb a laikus részvétel. A
konciliárizmusként nevezett jelenség világszerte
megfigyelhetõ tendencia.

A két háború között az évi konferenciák mindig változó
helyszíneken zajlottak, kezdetben Budapesten, majd a vidéki
gyülekezetek vendégeként. 1925-ben, majd 1935-ben is az
újonnan épült nyíregyházi kápolna adott otthont a
konferenciának, 1928-ban az új dombóvári kápolna. De a
kisebb gyülekezetek, is részesülhettek abban a
megtiszteltetésben, hogy konferenciát rendeztek. 1927-ben
pl. Györköny, 1937-ben Szeged, 1932-ben pedig a szanatórium
Budakeszin.

1942-ben Újverbászon, az elsõ világháború után elcsatolt, majd
a második világháború alatt ideiglenesen visszafoglalt
Délvidéken tartottak konferenciát, az ottani lelkészekkel
közösen. A fennmaradt meghívók, jegyzõkönyvek tanúsága
szerint a konferenciákon a munka mellett mindig jutott hely
az ünneplésnek. Konferencia keretében szentelték fel az elsõ
magyarországi diakonisszákat.

A háború után az utazási nehézségek, a gyülekezetek szûkös
anyagi lehetõségei miatt a budapesti Felsõerdõsor utcai
gyülekezet lett a konferenciák állandó helyszíne. Talán az állami
hivatalnokok részvétele miatt is a budapesti helyszín volt a
legmegfelelõbb. Az egyház a rendszerváltás után újította fel azt
a hagyományt, hogy évrõl más-más gyülekezetben ülésezik.
Elsõként 1990-ben Nyíregyházán, majd 1991-ben
Kaposszekcsõn rendezett az egyház Évi Konferenciát
Budapesten kívül, 1992-ben a rendszerváltás után épült elsõ
kápolnánk, a kistokaji adott helyet a konferenciának.

A Magyarországi Misszió elsõ évi konferenciáján 1921-ben
Funk Márton történelmi visszatekintéssel kezdte
szuperintendensi jelentését. Jelentése végét pedig ezekkel a
szavakkal: „szeretném hinni, hogy a metodista egyház
Magyarországon nem csak volt, hanem lesz is”. Az azóta eltelt
évek, évtizedek áttekintése reménysége beteljesülését jelzi.
Voltak sikeres és egészen kétségbeejtõ idõk, népes
konferenciák, és olyanok, ahol fájdalmas volt számba venni a
veszteségeket. Az egyház azonban minden idõben megtalálta
küldetését, amelyet igyekezett betölteni, bármilyen tág vagy
szûk mozgástér is adatott. Ez ad reménységet a jövõre nézve
is…

MARTIN FUNK SZUPERINTENDENS (1920-1931)
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150 ÉVE JÁRTAK HAZÁNKBAN AZ ELSÕ METODISTÁK

MATTHEW SIMPSON PÜSPÖK (FENT) ÉS

WILLIAM F. WARREN PROFESSZOR

JOHN L. NUELSEN PÜSPÖK (1912-1940)
SZOLGÁLATA IDEJÉN LETT MAGYARORSZÁG

ÖNÁLLÓ ÉVI KONFERENCIÁVÁ SZERVEZVE
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LELKÉSZEINK INDULÁSA

PÁR, LELKÉSZ, HÁZAS – 1.
SZABÓ ANDOR

Elindulásunkról írni most számomra kicsit szomorú feladat. A
múltról, a régmúltról beszámolni úgy, hogy a visszaemlékezésen
ne üssön át az, ami azóta történt, nem lehet. Kaposszekcsõn
hosszú ideje haladunk Rút és Sámuel elsõ könyvében, hetek óta
foglalkozunk Saullal. Nagy prédikációs probléma, hogy
szükséges-e vagy lehetséges-e a fiatalember ragyogó indulásánál
a kevésbé tájékozott hallgató elõtt elhallgatni, hogy a drámából
tragédia lesz. Elõttem vannak regények, utazások, expedíciók, a
bõségesen áradó, színes történetek gyönyörû és tartalmas része
a tervezgetés, készülõdés, csomagolás – a jegyesség, az utazó
csapat tagjainak találkozása, ismerkedése. Végre elindul az ûrhajó
– és pár másodperccel késõbb mindenki benn ég a kabinban.
Nem az történik, mint amire számítottunk, sokan megtanulták
már ezt Robinsontól Magellánig, hegymászóktól sarkkutatókig.
Võlegények, menyasszonyok, felfedezõk és politikusok.

Valamikor volt már a szemem elõtt ez a Történet. Az eladható,
megírható darab, a kasszasiker, mert érdekes, élvezetes,
fordulatos, könnyes-mosolygós, komoly, de humoros sztori. És
most, sok év után úgy érzem: dohos, poros, foltos, szakadt
divatjamúlt anyag szegénykém… Hogy azt ne mondjam, talán
nagyobb volt a füstje, mint a lángja. Régen volt, mese volt, talán
igaz se volt?

Lelkipásztori pályafutásunk kezdetének vitathatatlanul sajátos
jellemzõje, hogy egy, a negyven felé járó, nagycsaládos, a civil
életben dolgozó házaspárról volt szó, akik korábban egy évtizeden
át az „Iványi-egyház” (Magyarországi Evangéliumi Testvér-
közösség. – A fõszerk.) eredeti figurái, elkötelezettjei voltak.
Ugyanakkor az elhívás hangja, hangulata a mi fülünkben-
lelkünkben messze mást, többet jelentett.

Azt hiszem, egy lelkészgyereknél is természetes, hogy választásnál
eszébe jut az a foglalkozás, amit apja (anyja) ûz. Nem is mint
lehetõség, hanem mint illõ, nemes, kötelességszerûen követendõ
pálya. Voltak ilyen pillanataim, de mikor a felvételei
tájékoztatóban megláttam a Közlekedési Kart, a kérdés el volt
döntve.

S itt álljunk meg egy pillanatra! Nyilvánvaló, hogy választani és
tanulni kell valamit, ha eljön az ideje. De én úgy vélem, hogy 18
évesen a fiatal még nem tud azzal a bölcsességgel, ismerettel,
tapasztalattal és felelõsséggel dönteni, ami általában szükséges.
Ahhoz, hogy hol, mit, hogyan fogok dolgozni, tudnom, illetve
megtudnom kell, mi az, hogy munka, munkahely, munkaviszony,
munkaidõ, munkakör(i leírás), munkarend, fõnök, parancs,
engedelmesség, és minderre esetleg ideálisabb terület a világ,
mint az egyház. Nagyon érzem a hátrányt, a hiányaimat ahhoz
képest, hogy a kollegák vagy 15 évvel régebben kezdték mûvelni
a teológiát, de van valami olyan hozott tudásunk, rálátásunk
„kintrõl”, ami szerintem nagyon lényeges.

Tehát elkezdtem járni a Mûegyetemre. Istenem, milyen biztosnak
tûnt a világ! A család, az egyház, a társadalmi rend… Aztán minden
fölborult. Igen, sokadszor élem át írás közben: Egyrészt
magamnak írok, szûröm le a tanulságot, másrészt a tapasztalatból



7

MIX 2007. MÁJUS HIT & ÉLET

igehirdetési anyag lesz. Milyen szörnyû lehet az, ha ezt az
összeomlást valakinek a gyermekkorában kell átélnie a szülõk
elvesztésével vagy válásával.

Több mint 35 esztendõ telt el azóta. Már Dr. Lakatos Judit pesti
elõadásánál is szólnom kellett volna a hetvenes évek elejének
rendkívül tehetséges és elkötelezett felsõerdõsori ifjúságáról.
Szokták emlegetni a „miskolciakat”, az öt, nagyjából egyszerre
indult fiatalembert. Nos, idõvel ebbõl a társaságból is öt lelkész –
és három lelkészfeleség - lett. Az más kérdés, hogy ma már mind
különbözõ helyen hirdeti az Úr dicsõségét.

Egyházszakadás, házasságkötésünk, rendszerváltás. Viharos
magánéleti múltunk eseményei között, után ezek a feltétlenül
megemlítendõ, meghatározó jelentõségû momentumok. Ezeket
tárgyalni nem itt fogom, de sejtem, egyszer eljön az ideje, meg
kell írni õket.

A metodista ügyek alakulása eltépett a családomtól. 14 évig éltem
albérletben Budapesten. Tulajdonképpen jámbor fiú voltam a
kispesti gyülekezetben, nagyon szerettem volna megnõsülni,
de nem jött össze semmi. Napersze, ezen a téren is más világ volt
akkor… A vasúton dolgoztam, állandóan utaztam, a hittestvérek
szeretettel látták bennem és vendégül a vallásáért mi mindent
vállaló független fiatalembert. A MÁV-nál nemcsak azt tudták
rólam, hogy hívõ vagyok, hanem megvolt a politikai priuszom
is. Aláírtam a Charta-77-et, terjesztettem a Beszélõt. A ’90-es
választásoknál a parlamentbe bejutott SZDSZ-esek nagy része
nekem már egy évtizeddel hamarabb pertu haver volt.

A budapesti igazgatóságon megmondták, hogy nincs jövõm,
hosszú ideig mérnöki diplomával váltót pucoltam, és én ezt
békésen tudomásul vettem. Annak idején édesapám ezzel az
igével búcsúzott el tõlem: „Hit által tiltakozott Mózes, hogy a
fáraó lánya fiának mondják, inkább vállalván az Isten népével
való együttnyomorgást…” Nem izgatott, hogy senki vagyok,
semmi se lesz belõlem; se lakás, se vagyon, se külföld. A
kórusommal ugyan tettem egy nagy utat Nagy-Britanniában, de
úgy a magam számára Bécs is elérhetetlenek látszott.

Így érkeztem meg 1984-ben Nyíregyházára. Ez idõtõl közös a
sorsom Kláriéval. Összekerülésünk szerelmesregénye és az õ
hányatott múltja, elõzõ házasságának tönkremenetele nem
ennek a mûnek anyaga, csak a metodista szálat húznám ki a
szövetbõl.

Kapcsolatunk azzal a következménnyel járt, hogy villámgyorsan
elveszítettük az összes korábbi egyházi „testvért”, „barátot”.
Szenvedélyes haraggal, szemforgatással és ítélkezéssel fordultak
el tõlünk azok, akikért én annak idején hasonló módon hagytam
el szüleimet és édestestvéreimet. A nagyon komoly, Bessenyei
téri hívek, ha meglátták Klárit velük szembejönni az utcán,
átmentek a túloldalra. A hazai metodizmus egyik részét mi
kárhoztattuk ’74 után, a másik fele ’84-ben – minden
„érdemünket” törölve - minket „vágott ki”. Senkink se volt.

Akkortájt még igen goromba telek jártak, óriási havak, majd -30
fok Celsius. Peti öcsémtõl kaptunk egy koros Wartburgot, de az
akkumulátor nem bírta a hideget, rendszeresen megadta magát.
Ott álltam egyedül, tehetetlenül az idegenné vált városban.

Igen, tudtam én, hol van a Színház utca 6. szám, de. Nem is az
volt a baj, hogy én a Metodista Egyházat változatlanul
elmarasztaltam, hanem, hogy odakerülése idején a háta mögött
többször is csúnyán vétettem Szuhánszky István ellen. Valaha õ
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kisfiú volt hozzám képest. Ugye, a két egyházfélnél mindig nagy
és hálás téma volt, hogy mi történt, történik a túloldalon – ezt,
volt helyzetem és utazgatásaim miatt én tudom a legjobban. Nos,
amirõl hallottam, a fiatal István nehéz munkakezdése, alázatos
tevékenysége, „zöldfülû” lelkesedése, gyermeki barátságossága
nekem gyakran a gúny, a lenézés és a szereplés alkalmát adta,
ma is pirulva röstellem magam e botor élcelõdés miatt.

De nem volt mit tenni, be kellett csöngetnem. És István jött a
kocsijával, a kötéllel, és behúzott. Jött legközelebb is, és
történetünket meghallva utóbb beállított Klárihoz is a felsõsimai
lakásba, s mikor látta a meszeléssel veszõdését, visszatért Hugival
(Szuhánszky István felesége. – A fõszerk.), és kifestették a lakást.

Klári akkor már régóta keresett magának gyülekezetet, õ
édesanyjával együtt nem tudta magát túltenni Jenei Zoltán
„kirúgásán”. 1984 elsõ félévében még Kelenföldön dolgoztam,
ha vasárnap látogattam le Nyíregyházára, akkor hosszú ideig
„ökumenikus” programunk volt. Részt vettünk evangélikus,
református, baptista istentiszteleteken. Hiába hallgattunk jó
prédikációkat, üres szívvel, az otthontalanság érzésével jöttünk
ki a templomajtón. Ám egy tavaszi hétköznapon Klári így várt
az állomáson:

„Ne haragudj, de vasárnap elmentem a Színház utcába. Elõtte
szokás szerint leadtam a gyerekeket a Bessenyei téri gyülekezet
kapujában. Elõbb olyan céltalannak éreztem magam, aztán
valami húzni kezdett a másik gyülekezet épülete felé. Tíz óra
elmúlott, és én úgy gondoltam, hogy bemegyek, leülök az utolsó
sorba, meghallgatom az igehirdetést, és majd a záróének alatt
kijövök. Tudod, ismeretlen helyre, félve, magamat nagyon
szégyellve mentem föl a lépcsõn, és kerestem meg az imaterem
bejáratát. Volt hely hátul, és behúzódtam a sarokba. Zengett a
kedves ének, hallottam az igét, és láttam az ismerõs arcokat. Aztán
már nem láttam, mert kitört belõlem a zokogás. Rémülten
gondoltam arra, hogy közeledik az istentisztelet vége, de nincs
erõ a lábamban. Akartam fölállni és kijönni, mert megijedtem,
mit szólnak majd hozzám, de vágyódtam maradni is.
Elhatároztam, erõt veszek magamon, következett az utolsó ének,
az áldás – és engem változatlanul a sírás rázott a szégyenpad fala
mellett.”

FOLYTATÁSA KÖVETKEZIK!
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KÉPEK DOMBÓVÁR KÖRZET ÉLETÉBÕL
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BULVÁRSAJTÓ
SZABÓ ZSÓFIA

Régebben az emberek számára az álszent, konzervatív világban
a szomszéd, vagy az éppen közszereplõ hivatali személyek
magánéletében való vájkálás jelentette a mindennapok pletykáját.
Amíg akkor Juli néni és Pista bácsi elõzõ napi veszekedése
okozott polgárpukkasztást ma sokkal inkább a média személyek
különbözõ kilengései, válságai, tragédiái, vagy örömei
szolgáltatják az alapot a mindennapi pletykára.

Sokan fel vannak rajta háborodva, hogy milyen mélyen és
gusztustalan módon mindenféle tisztelet nélkül feszegeti a bulvár
ezen emberek életét. Hogy ki kivel, mikor, hol, kivel és kit csalt
meg, hogy kinek a kije milyen módon, milyen szenvedések
között hunyt el. Vajon ki esett újabban teherbe és ki lesz még az
idei év sztárok „bébi-bummja” sorában az utolsó. Ki hogy néz ki
festék nélkül és milyenek is a mai „sztárok” mindennapjai. A
valóságban hogy öltöznek, mit esznek, mivel fogynak, vagy miért
híznak el?

Ezek mind mind sorra olyan dolgok melyek szerintem csak az
adott emberre tartoznak és senkinek sincs semmi köze hozzá.
Még sokszor az átlag emeber is megbotránkozik azon, hogy
milyen mélységig vájkálnak a médiavilág szereplõi életében.

Aztán ugyanúgy, amikor felülünk a vonatra, vagy csak unjuk
magunkat a váróban ott az a bizonyos pletyka-bulvár lap,  amelybe
ha beleolvasunk egybõl elfelejthetjük a mindennapi gondjainkat,
azt hogy szörnyû a házzasságunk, gyerekeink rosszul tanulnak,
az alakunk folyamatosan csak torzul és hízik, igaz barátaink
sincsenek. Egybõl  megszûnik minden és csak azt látjuk, hogy
Kamarás Ivánnak is van „törvénytelen gyermeke”, Annácskának
sem felhõtlenek a mindennapjai, Katinka is újra felszedett vagy
50 kilót és még sorolhatnám…

Miért van az, hogy mi emberek nem tudjuk a saját életünk
nehézségeit megoldani, miért van, hogy jobban érezzük
magunkat ha más nyomorúságába belelátunk!? Ez egyfajta
önigazolási szükségletünk? Nem az lenne a helyes, vagy „jó?” ha
ilyenkor szomorúak lennénk és õszinte empátiával fordulnánk
ezen sorsok felé? Ha valójában tudnánk örülni a mások
sikereinek? Tényleg a mai világban vigaszt csak a másik keresztje
láttán érzünk?

Ha tényleg felháborodunk a médián, a sajtón, hogy mennyire
ártja bele magát ezekbe a dolgokba nem kellene-e elgon-
dolkoznunk azon,hogy igazából mi szolgáltatjuk az alapot
minderre, hisz örök igaz mondás, hogy csak az jelenik meg és
csak azt a terméket gyártják, melyre igény van?

Vagy ezzel ítéletet mondanánk a mi saját életünk és annak erkölcsi
értékei felett?
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„CSAK AZ JELENIK MEG ÉS CSAK AZT A TERMÉKET

GYÁRTJÁK, MELYRE IGÉNY VAN”
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Auf einem sehr belebten Platz einer süddeutschen Groâstadt

steht ein kleinen Polizeibus. Eine Gruppe junger Beamter steht vor dem Bus.
Ein groâer junger Polizist spricht zu der Gruppe. Als ich näher komme, hat er
seine Ansprache beendet. Ich gehe direkt auf die Gruppe zu. „Darf ich Ihnen
diese christliche Schrift geben? Ich bin Christ und streue einfach das Wort
Gottes aus. Es geht um die Botschaft des Evangeliums.” Der groâe Polizist
blickt mich staunt an. „Wissen Sie, worüber wir gerade in der Pause reden?”

Er reicht mir seinen Kugelschreiber, den in der Hand hält. „Sehen Sie die
Aufschrift?” „Evangelium Johannes 3,16”, lese ich. Er schlägt das Traktat auf,
das ich ihm gebe. Seine Augen fallen sofort auf dieselben Worte von Johannes
3,16. Der junge Polizist bekennt sich als gläubiger Christ. „Gerade rede ich in
unserer Pause wieder einmal zu meinen Kollegen über diesen Vers, da kommen
Sie und bieten uns christliche Schriften an. Wie schön ist das!” Keiner der
Beamten weist  das angebotene Traktat zurück. Sie sind alle sehr berührt und
erfreut über diese „Zufall”. Mit groâer Freude verabschiede ich mich von ihnen.
Der Herr Jesus hat überall seine Boten, die die rettende Botschaft des
Evangeliums hinaustragen, aber die Menschen müssen hören, müssen Christus
im Glaube aufnehmen als ihren Erlöser.

„So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborerenen Sohn gab, damit
jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe.”
(Johannes 3,16)

My first day on the job as a busgirl was very hard. I wasn’t sure

what to expect or what to do. I thought that cleaning tables would be easy; but
as my boss sped through the instructions, I lost my confidence. Plus, I was
worried about what the other employees would think of me. I felt as though I
did not belong.

Yet within an hour, the other busboys, busgirls, and servers began to introduce
themselves to me. As soon as I met everyone, I felt less tense, more comfortable,
and relieved.

New situations can be intimidating, especially when they involve a new job,
a new school, a new city, or a new church. I am very appreciative of my co-
workers, who went out of their way to make me feel accepted. They have
taught me to be more thoughtful toward new people and have shown me that
I can make the transitions people face a little less difficult simply by making
them feel welcomed. It does not take much effort — a smile, a wave, or a few
friendly words — to put someone else at ease. Try it!

When have you been the ”new kid”? Who or what helped you to feel at ease?
How can you help new people in your church, at school, or at work feel that
they belong?

Cory Holb, 17
Fort Wayne, Indiana

“Do not neglect to show hospitality to strangers.” (Hebrews 13:2a)


