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Szabados Ádám 
Kálvinista teológus, a Veszprémi Evan-

géliumi Keresztény Gyülekezet lelkipász-

tora, a European Leadership Forum 

magyarországi szekciójának vezetője, a 

Divinity.hu  honlap szerzője, a KRE-

HTK doktorandusza. Tanulmányait a 

Veszprémi Egyetemen (angol nyelv és 

irodalom szak), a Schloss Mittersill 

Study Centre-ben (Diploma in Biblical 

Studies and Culture), majd a St. Louis-

i Covenant Theological Seminary-n 

(ThM in Exegetical Theology) végez-

te. 2008-ban a Harmat Kiadó gondozá-

sában jelent meg Erosz nyomában című 

esszékötete. 

 

Szószóló: Te egyszerre láthatod a hazai 

és a nemzetközi folyamatokat az egyhá-

zon belül és kívül is. Hogy látod, milyen 

kihívásokkal kell szembenéznie a 21. 

század keresztyén gyülekezeteinek? 

SZ.Á.: Az őszinteség iránti igény, a 

tekintély megkérdőjelezése, a szexuális 

identitásról szóló diskurzus változásai, a 

technikai fejlődés bűvölete — csak né-

hány mai társadalmunk jellemzői közül, 

amelyekkel az egyháznak is szembe kell 

néznie. Megjelent az intézményes tekin-

téllyel szembeni lázadás, illetve bizal-

matlanság, melynek nálunk táptalajt ad a 

tekintéllyel kapcsolatos számtalan rossz 

tapasztalat is. Ez nem kizárólag a szocia-

lizmus öröksége. Már a felvilágosodás is 

hozta magával. Isten, az állam, az egy-

ház, a közoktatás — egyik sem magától 

értetődő többé. A magyar társadalom 

megosztott abban is, hogy milyen mér-

tékben fogad be nyugatról érkező tren-

deket. Ennek jó mércéje az, ahogy a 

hazai közélet — beleértve az egyházakat 

is —  a homoszexualitással kapcsolatos 

nyugati diskurzusra reagál. Míg a nyu-

gati tendenciákhoz igazodó liberálisabb 

online felületeken finomhangolás zajlik, 

addig a konzervatív vagy az egyházi 

sajtóban inkább erős reakcióval találko-

zunk. Ezt kifejezi az alaptörvény-

módosítás is. Ugyanakkor, egyfajta za-

var is érződik. Váratlanul megjelennek 

az egyházon belül is olyan trendek, ame-

lyek érzésem szerint időnként meglepik 

a nemegyházi konzervatívokat is. Ilyen 

például az, amikor véleményformáló 

egyházi személyek beszélnek arról, hogy 

a homoszexuális párkapcsolat és a krisz-

tuskövetés összeegyeztethetők egymás-

sal. 

 

Szószóló: Miben különbözik a magyar 

és az amerikai keresztyénség reakciója 

ezekben a kérdésekben?  

SZ.Á.: Amerikában villámgyorsan zaj-

lott le az a folyamat, ami jelenleg sok-

kolja a konzervatívokat. Amikor Obamát 

elnöknek választották, feltették neki azt 

a kérdést, hogy támogatja-e a meleghá-

zasságokat. Egyértelműen nemmel vála-

szolt. Nyolc év alatt lezajlott egy olyan 

folyamat, amelynek eredményeként ma 

bárkit, aki így felelne erre a kérdésre, 

kiírnának az elfogadható diskurzus sze-

replői közül. Ez persze nem azt jelenti, 

hogy nincsen vita, de úgy tűnik, hogy az 

amerikai társadalom többségében ez a 

vita eldőlt. Valaki, aki elemezte ezt a 

folyamatot, azt mondta, Amerika társa-

dalmának egyharmada elkötelezett kon-

zervatív keresztyénekből, egyharmada 

szekuláris liberálisokból, egyharmada 

pedig olyanokból áll, akik társadalmi 

kérdésekben eddig inkább a konzervatí-

vokkal együtt gondolkodtak. Az elmúlt 

évtizedben ez az egyharmad átpártolt a 

szekuláris egyharmad mögé. A konzer-

vatívok ma kisebbséget képeznek, pedig 

korábban elképzelhetetlen volt, hogy a 

társadalmi konszenzus ebben a kérdés-

ben megváltozzon. 

 

Szószóló: ...és Magyarországon? 

SZ.Á.: Kicsit másként látom a hazai 

helyzetet, hiszen Amerikának viszony-

lag rövid az emlékezete. Az egész ame-

rikai kultúra arról szól, hogy állandóan 

önmagát dekonstruálja, míg a mi társa-

dalmunk sokkal jobban ragaszkodik a 

gyökereihez. Mi a régi házakat megvéd-

jük, nem lebontjuk, ezért nálunk sokkal 

lassabban megy végbe egy ilyen folya-

mat, és abban sem vagyok biztos, hogy 

mire nálunk végbemenne, addigra nem 

fordul meg Amerikában a trend. Mert 

úgy vélem, hogy itt egy divatról van szó, 

amelyet nagymértékben erősít az ameri-

kai művészvilág és a filmipar, ahol ma-

gasan felülreprezentáltak a homoszexuá-

lisok. Nagyon erős lobbiérdekek formál-

ják a közvéleményt, és a fiatalok között 

trendivé vált ennek az iránynak az elfo-

gadása. De azt, hogy mi lesz tíz év múl-

va, nem tudjuk. Ami miatt azt valószínű-

sítem, hogy előrehalad majd ez a folya-

mat, az az, hogy az egész nyugati világ-

ban zajló folyamatról van szó. Emellett 

vannak sokkal mélyebben meghúzódó 

kérdések is, amik továbbgenerálják ezt a 

folyamatot. Ilyen az esszencializmustól 

való elfordulás. (Az esszencializmus 

szerint a világ és benne az ember állan-

dó, megváltoztathatatlan tulajdonságok-

kal van felruházva.) A mai kultúrára 

sokkal inkább jellemző az a gondolko-

dásmód, amely egyrészről nem állandó-

nak, hanem folyamatosan változásban 

lévőnek tekinti a dolgokat, másrészről 

pedig — részben a huszadik századi 

egzisztencializmus hatására — mi va-

gyunk azok, akik jelentéssel ruházzuk 

fel a dolgokat, hiszen azok nem rendel-

keznek eredendő jelentéssel. Ez kihat 

arra is, hogy az identitásunkat hogyan 

határozzuk meg mi magunk.  

 

Szószóló: Ez nagyon nagy változást  

jelenít meg az önazonosságunkkal kap-

csolatban is... 

SZ.Á.: Ma egyre inkább mi magunk 

teremtjük meg a saját identitásunkat,  

nem pedig a szüleink vagy a szüleink 

szakmája, nem a közösségeink, nem a 

régió vagy a vallásunk, hanem olyan 

dolgok, amelyeket mi magunk fedezünk 

fel vagy találunk ki magunk számára. A 

saját identitás „dekonstruálása” és 

„rekonstruálása” Amerikában régebbi és 

meghatározóbb folyamat. Ám a globali-

zációval nálunk is egyre jellemzőbbé 

vált, hiszen sokkal több tükörbe nézünk 

bele, mint korábban. 

 

Szószóló: Ezért kap ilyen nagy hang-

súlyt a szexuális identitás is? 

SZ.Á.: A nyugati világban eljutottunk 

oda, hogy a nemi identitás adottságát is 

megkérdőjelezzük. Kérdés, hogy miért 

álljunk meg ott, hogy férfi, nő, leszbi-

kus, homoszexuális, transznemű stb. Ha 

ezt a sort logikusan tovább akarjuk vin-

ni, semmi okát nem látom annak, hogy 

miért ne kerüljön a listára a pedofil, a 

zoofil vagy akármi más. Vagy ha a há-

zasságot újraértelmezzük, miért ne nyis-

suk meg azt a lehetőséget, hogy valaki a 

saját apjával vagy a saját fiával lépjen 

házasságra. Mivel ezeknek a kérdések-

nek a megnyitása rengeteg újabb kérdést 

szül, arra számítok, hogy különösen a 

magyar társadalomban jelentkeznek 

majd olyan önvédelmi reflexek, amelyek 

ellenállnak ennek a folyamatnak. Azt 

pedig, hogy a folyamat egyáltalán vég-

bemegy-e, kétesélyesnek látom. 

 

Szószóló: Mi van azokkal, akik tényleg 

identitáskrízisben vannak, netán ka-

paszkodók nélkül, titokban viaskodnak 

önmagukkal? Az egyháznak nincs-e 

abban felelőssége, hogy ezek miatt az 

emberek miatt ne zárja le ennyivel a 

kérdést? 

SZ.Á.: De, óriási felelőssége van. Több 
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Balla Péter 
Rektor, KRE 

 

Sok neves nemzetközi publikációban 

említett és hivatkozott újszövetség-

kutatóprofesszor, aki – mások mellett – 

több alkalommal dolgozott és publikált 

közösen D.A. Carsonnal. Jelenleg a Ká-

roli Gáspár Református Egyetem rekto-

ra, és a  Dunamelléki Reformá-

tus Egyházkerület egyik püspökjelöltje. 

  

Szószóló: Amikor a Szószóló megjele-

nik, már túl leszünk a püspökválasztás 

eredményein, így most érdemi és való-

ban fontos kérdésekről beszélgethe-

tünk. Neked nagyon széleskörű kitekin-

tésre nyílt lehetőséged az egyházi 

élet  nemzetközi színpadán. Megismer-

hetted a konzervatív és liberális teoló-

gia hatásait. Hogy látod, mit kell tenni-

ük ma a gyülekezeteknek – különös 

tekintettel a kis létszámú közösségek-   

re –, hogy azok 10-15 év múlva is vé-

gezhessék szolgálatukat? 

 

 

B.P. Nagyon fontosnak tartom a türel-

mes, de kitartó igetanulmányozást. A 

holnap gyülekezetében központi szerepe 

lesz annak, hogy a testvérek ne csak 

vasárnaponként találkozzanak, hanem 

hétközben is egybegyűljenek, hogy a 

Szentírást együtt tanulmányozzák azért, 

hogy Isten Igéje naponkénti erőforrásuk-

ká váljon. Ezt 5-10 fővel és nagy lélek-

számmal egyaránt lehet gyakorolni. Azt 

látom, hogy az ilyen gyülekezetek   

előbb-utóbb élő közösséggé válnak. Ha 

ez hiányzik, akkor attól félek, hogy túl 

nagy lesz a kísértés arra, hogy felülkere-

kedjen a ma nagyon jól ismert „érezzük 

magunkat jól” törekvés. Sok példáját 

láttam annak, hogy hova vezet, ha egy 

keresztyén közösségben az emberek 

nem Isten igéje miatt gyűlnek egybe, 

hanem azért, hogy jól érezzék magu-

kat… 

  

 

síkon kell ugyanis ehhez a témához vi-

szonyulni, és nagyon vigyáznunk kell 

arra, hogy ezeket mindig megkülönböz-

tessük egymástól. A számunkra legköz-

vetlenebb sík az kell, hogy legyen, hogy 

jó hírrel és irgalommal forduljunk azok-

hoz az emberekhez, akiknek ez szemé-

lyes problémájuk. A másik vetülete a 

kérdésnek, hogy feladatunk fenntartani 

az evangélium etikai következményeit, 

amelyek részei az apostoli hagyomány-

nak, és amelyeket nem írhatunk át. A 

szexualitás számunkra szent dolog. Eb-

be az irányba kell segítenünk azokat, 

akik felé szolgálunk. A harmadik a tár-

sadalmi sík, és itt nem a meglévő jogok 

korlátozására gondolok, hanem a házas-

ság definíciójának a megőrzésére. Ke-

resztyénként olyan társadalomban 

élünk, ahol sokféle értékválasztású, sok-

féle életmódú, hitű, vallású, világnézetű 

ember él együtt, ezért fontos, hogy tole-

ránsak legyünk egymás felé. Nem azért 

vagyunk Jézus követői, hogy bírálgas-

suk az embereket, és nem dolgunk az 

sem, hogy őket a személyes választása-

ikban korlátozzuk. Viszont van egy fo-

galom, a házasságé, amit ma megpróbál-

nak újraértelmezni. Ezt az újraértelme-

zést mi nem kell, hogy elfogadjuk, sőt, 

tiltakoznunk kell ellene. Ezeket a síko-

kat viszont nagyon világosan meg kell 

különböztetni. Más az, amikor a házas-

ság újradefiniálása ellen szólalunk fel, 

más, amikor az evangéliumból követke-

ző etikai normákhoz ragaszkodunk, és 

más, amikor megértéssel, irgalommal és 

szeretettel fordulunk olyanok felé, akik-

nek a saját nemükhöz vonzódás szemé-

lyes probléma. 

 

Szószóló: Említetted a tekintély társa-

dalmi mértékű megkérdőjeleződését, 

amellyel számolnia kell az egyháznak 

is. Ennek hol találhatjuk meg a gyöke-

rét?  

SZ.Á.: Egyrészt a felvilágosodásban, 

abban a gondolkodásmódban, amely az 

egyénben akarta meglátni az ismeret 

forrását. Én mint megismerő akarom 

eldönteni, hogy mi igaz és mi nem. Per-

sze, ez a szándék nem a felvilágosodás-

sal kezdődött, hanem Ádámmal és Évá-

val. Akkor, amikor a kígyó felkínálta a 

lehetőséget: olyan lehetsz, mint az Isten, 

jónak és rossznak tudója — amit én úgy 

értelmezek, hogy te lehetsz az, aki el-

dönti, mi a különbség jó és rossz között. 

Az ember ezt választotta.  Azt, hogy ne 

legyen más törvényadó felette. Persze, 

mivel két ember döntött így, őket is rög-

tön elválasztotta egymástól a saját auto-

nómiájuk. Szégyellték egymás előtt 

magukat, fenyegetést jelentettek egymás 

függetlenségére nézve: hiszen azonnal 

ketten is „istenek” lettek. 

 

Szószóló: Mi történt a felvilágosodás 

idején, ami ide vezetett? 

SZ.Á.: A felvilágosodás bizonyos érte-

lemben a fentieket tette nyílttá. Aztán 

rengeteg más dolog is rátevődött mind-

erre, például a csalódásaink a tekintély-

lyel szemben. Hazánkban hosszú ideig 

mindig valamilyen idegen hatalom volt 

a tekintély: osztrákok, németek, szovje-

tek. A belső hatalom pedig gyakran a 

külső kiszolgálója volt. Zsigeri feltétele-

zéssé vált, hogy a rendszer ellenünk 

van. Ennek leképeződése az egyházban 

az lett, hogy a vidéki gyülekezetben a 

presbitérium képviselte a népet, a pap 

vagy a lelkész az uralkodó vagy úri osz-

tályt, a presbitérium tehát a paptól vagy 

a lelkésztől védte a gyülekezetet. Maga 

a demokrácia is a tekintélyellenességre 

épül, hiszen arról szól, hogy mi, így 

együtt, a nép döntünk, ne legyen senki 

fölöttünk. 

 

Szószóló: Ezek szerint annak, hogy az 

amerikaiak teljesen máshogy viszo-

nyulnak a tekintélyhez, az eltérő törté-

nelmi múlt az oka? 

SZ.Á.: Az amerikaiaknak is van problé-

májuk a tekintéllyel, de más jellegű. Mi 

félünk a tekintélytől, attól tartunk, hogy 

ártani fog nekünk, ezért bizalmatlanok 

vagyunk iránta és meg akarjuk védeni 

magunkat tőle. Az amerikaiak viszont a 

jogaikban hisznek, ezért a tekintély szá-

mukra az az ember, aki őket képviseli. 

Éppen ezért elvárásaik vannak a tekin-

téllyel szemben, és ha a tekintélysze-

mély nem felel meg ezeknek, akkor 

leváltják őt. Amerikában a kemény tel-

jesítménykényszer miatt nem könnyű 

tekintélynek lenni. Amikor másfél éves 

tanulmányi út után a családommal haza-

jöttünk Amerikából, bementem a bank-

ba, és hallottam, ahogy az egyik ott dol-

gozó megjegyzi a kollégájához fordul-

va: „azért megnézném, hogy az elnök úr 

honnan szerezte a vagyonát”. Hirtelen 
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Szószóló: Úgy kell ezt érteni, hogyha 

egy gyülekezet életében központi szere-

pet tölt be az igetanulmányozás, akkor 

ez elegendő ahhoz, hogy betöltse a 

küldetését? 
B.P. Igen. De azért, mert ez nem marad 

gyümölcs nélkül. Ebből törvényszerűen 

nagyon sok minden következik. Az 

ilyen gyülekezet életében idővel látha-

tóvá válnak azok a minőségek, amelyek 

az igéből következnek. Az emberek 

elkezdenek gyógyulni, változni, és ezek 

mások számára is láthatóvá válnak. Ez 

az én reményem, álmom, vágyam, de a 

hitem is. Ez egyre vonzóbbá teszi az 

adott közösség életét, és egy ilyen kö-

zösségbe szívesen érkeznek majd újabb 

emberek, akik épp erre vágynak. A ke-

resztyénség jövőjét abban látom, hogy 

vonzó példává válik sokak számára. De 

hangsúlyozni akarom, hogy ez alatt 

nem a másoknak való tetszeni akarást 

értem. A keresztyén ember nem a kör-

nyezetének akar megfelelni, hanem 

Jézusnak. Ez nagyon sok ember számá-

ra valóban vonzó, mert egy ilyen közös-

ségben látható lesz, hogy itt erő van. Az 

emberek valódi válaszokat keresnek az 

életük nagy kérdésire, és sok alternatív 

megoldásból már kiábrándultak. 

  

Szószóló: Hogy van ez a világ más ré-

szein? 
B.P. Hálás szívvel mondhatom, hogy a 

világ sok részén járhattam. Ha csak a 

közelmúltat idézem fel, nagyon sok 

fontos tapasztalatot szereztem Indonézi-

ában és Malajziában vagy korábban az 

Egyesült Államokban, de még sok más 

országot is említhetnék. Ahol élő, test-

véri közösséggel találkoztam, ott min-

denütt központi szerepe volt az olyan 

igetanulmányozásnak, amely során a 

testvérek azért olvasták közösen a Bib-

liát, hogy az az életünk központi rende-

zőjévé váljon. Őszintén vallok neked 

arról, hogy én nem tudok nap, mint nap 

Jézus követőjeként élni és ez nekem 

nagyon fáj. De nem akarom feladni azt 

a szándékot, harcot, hogy Jézust köves-

sem. Ezért olvasom a Szentírást. Abból 

magamnak akarok levonni olyan tanul-

ságokat, amelyek az egyéni életemre 

vonatkozólag adhatnak irányt. Ez még a 

teológián töltött óráimon is így van. Ha 

bennem nem szólal meg az ige, akkor 

valami nagy baj van, és addig nem aka-

rok megnyugodni, amíg ez nem lesz 

másként. Ebben központi szerepe van a 

gyülekezetnek, ahol a testvérek szere-

tettel felhívják egymás figyelmét arra, 

ha valami nincs rendben az életükben. 

Ugyanis kívülről nagyon gyakran köny-

nyebb észrevenni a bennünk lévő válto-

zásokat, mint saját magunkban. A gyü-

lekezet szeretetteljes közösségében le-

hetőség van arra, hogy ez ne sértődés-

hez vezessen, hanem változáshoz. Ha a 

gyülekezetben az életünk nem válik 

egyre jézusibbá, nem érdemes keresz-

tyénnek lenni. Ha viszont igen, akkor 

előbb-utóbb egy élő gyülekezet fog 

bennünket körülvenni. Ez eleinte lehet, 

hogy csak néhány embert jelent, de az ő 

számuk idővel minden valószínűség 

szerint növekedni fog. Ez az életmód 

sokkal fontosabb, mint bármely egyhá-

zat népszerűsítő program, amely után az 

emberek élete ugyanolyan marad. 

  

Szószóló: Igen, de azt látjuk, hogy ma 

már nagyon sok gyülekezet, lelkész, 

presbitérium megfogalmazza, hogy 

ezzel a sodródással nem tud azonosul-

ni. Változtatni azonban még akkor is 

fél, ha meg van győződve arról, hogy 

egy helyesebb irányt lát. Mintha több 

érdekünk fűződne ahhoz, hogy ezt a 

pár évtizede kialakult rendszert, amire 

mi már hagyományként tekintünk, 

fenntartsuk. Te hogy látod, nem túl 

kockázatos ilyen radikálisan szakítani 

a múlttal? 
B.P. Nagyon jó a kérdés. Meg kell val-

lanom, hogy jelenleg nem vagyok gyü-

lekezetben. Gyülekezeti lelkészként a 

rendszerváltás környékén szolgáltam, 

amely sok ponton radikálisan eltért a 

mai egyházi környezettől. Mi akkor 

minden megjelenő embernek örültünk, 

és a közeledés minden formáját lehető-

ségként értékeltük. De az más időszak 

volt. Ma legtöbbször keresztelni kérnek 

meg, akik ismernek. A keresztségben 

ezt a dilemmát úgy oldom meg, hogy 

felvállalom a krisztusi üzenetet, de ha 

bizonyságot tettem erről, kiszolgáltatom 

a keresztséget. Én nem vállalom fel 

annak a vizsgálatát, hogy amiről bi-

zonyságot tettem, azt úgy fogadta-e be 

az adott család, mint ahogy azt én sze-

retném. Ebben kompromisszumot kö-

tök. De lehet, hogy ez menekülés és 

nem a legjobb megoldás. Sőt, könnyen 

lehet, hogy ez generációs probléma is, 

és egészen mást gondol már sok ma 

szolgáló lelkipásztor. 

  

Szószóló: Az egyháztagság, presbiter-

választás kérdésében is így gondol-

kodsz? 
B.P. A presbiterválasztás más. Egyrészt 

azért, mert az mégiscsak hatévente van. 

Másrészt ennek más súlya van. A pres-

biterválasztásnál már megtehetjük, 

hogy a gyülekezetben rendszeresen 

jelenlévő, az igét rendszeresen a testvé-

rekkel együtt tanulmányozó, szolgáló 

testvéreket válasszuk. Ebben az esetben 

tényleg könnyebb nem kompromisszu-

mot kötni. A konfirmáció már nehezebb 

kérdés. A magam élete alapján hadd 

mondjam, tizenhárom évesen jártam 

konfirmációra. Kitűnő lelkészem volt, 

nagyon fontos volt ez az időszak a hit-

életem szempontjából. Mégis én csak 

tizenhét évesen mondhattam csak el, 

hogy átéltem a megtérés élményemet. 

De bátran ki merem mondani, hogy az 

én életemben nagyon jó, hogy ez így 

történt, ugyanis a tizenhárom és tizen-

hét éves korom közötti időszakban nem 

jártam be olyan utakat, amelyeket utó-

lag megbántam volna. 

  

Szószóló: Igen, de ma nem ritka, hogy 

az emberek megrendelőként érkeznek 

a gyülekezetinkbe. Az olyan fiatalok, 

akikről a tiédhez hasonló szemlélet, 

beállítódás elmondható, szerintem sen-

kiben sem vet fel semmilyen kérdést. 

De mi a helyzet akkor, ha a gyülekeze-

teinkbe érkezők nem betagolódni sze-

retnének az Isten történetébe, nem is 

az Istent keresik, hanem a maguk 

szubjektív vallásosságát akarják meg-

erősíttetni általunk? 
B.P. Igen, értem. Amit mondtam, csak 

azért említettem, hogy ha egy 

konfirmandus az élete egy adott pontján 

még nem teljes egészében érett a foga-

dalomtételre, attól még lehet értelme, 

haszna a konfirmációnak. Én mernék 

úgy gyermekekkel, fiatalokkal foglal-

kozni, hogy kiveszem tőlük a fogadal-

mat, és meghagyom az Úrnak, hogy 

elvégezze a többi munkát. Ezt a részét 

nem tartom kompromisszumnak. 

  

Szószóló: A világ evangéliumi egyhá-

zai egyre általánosabban köteleződnek 

el a missziói vagy misszionáló gyüleke-

zet modellje mellett, melyekben a misz-

szió a gyülekezeti élet központi eleme. 

Lehet ezt a szemléletet itt Magyaror-

szágon alkalmazni, vagy ez túl ameri-

kai, közel-keleti vagy távol-keleti szem-

lélet? 
B.P. Ha magam elé képzelek néhány 

egykori gyülekezetet, ahol teológusként 

ünnepi alkalmakkor szolgáltam, akkor 

eszembe jut egy kicsi falu, ahol évtize-

dek óta hűséges igehallgatók ülnek ott 

vasárnapról vasárnapra. Sokszor men-

tem úgy fel a szószékre az ilyen szolgá-

lataim alkalmával, mint aki nem az üze-
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Berze János  

a Székesfehérvári Református  

Egyházközség lelkipásztora 

 

Szószóló: Hogy látod az egyház mai 

helyzetét? 

B.J.: Viccesen hangzik, de úgy érzem, 

nagyon kevés időnk van arra, hogy a 

jelenlegi nehéz és válságos helyzetben 

meg tudjuk élni azt, amire Isten elhívott 

minket. Egy lelkészbarátom mondta, 

hogy ne féljünk, mert Istennek van ideje, 

csak mi érezzük úgy, hogy nekünk nincs. 

Azt gondolom, hogy nem szabad kap-

kodni és kétségbeesetten belevágni olyan 

dolgokba, amiket nem gondoltunk végig. 

Ezzel azt szeretném érzékeltetni, hogy a 

református egyház mai helyzetét nem 

látom stabilnak, mert egyfajta identitás-

válságban vagyunk, amelyből keressük a 

kivezető utakat. 

 

Szószóló: Miben látod ennek a krízisnek 

a lényegét? 

B.J.: Keressük azt, hogy kik vagyunk és 

mi a célunk a mai magyar társadalom-

ban. Összességében azt gondolom, hogy 

útkeresésben vagyunk,  teológiai  útkere- 

 

 

sésben is. Keressük azt, hogy Jézus 

evangéliumát hogyan tudjuk a mai világ-

ban érthető módon megfogalmazni. De 

egyben identitásválságban is vagyunk, 

mert nem azt keressük, hogy melyek 

azok az értékek, amelyek maradandóak 

az egyházban, és melyek azok, amelyek 

változhatnak. Ezekben nagy viták van-

nak közöttünk, de azt gondolom, hogy 

nem attól vagyunk reformátusok, hogy 

mindenben egyenlően gondolkozunk, 

hanem attól, hogy megtanuljuk meghal-

lani a másik gondolatát és együtt próbál-

juk betölteni a Jézustól kapott küldeté-

sünket. 

 

Szószóló: Melyek az egyházunk  előtt 

álló legfontosabb kihívások? 

B.J.: Elsősorban az, hogy az Isten által 

ránk bízott üzenetet — ami az én élete-

met is megváltoztatta — tudjuk a mai 

kor embere számára érthető módon el-

mondani. De ne csak érthető válaszokat 

adjunk az emberek kérdéseire, hanem 

aktívan legyünk jelen a világban. Tehát 

figyeljünk oda azokra, akik nyomorúság-

ban vannak, akik betegek vagy nehéz 

szociális helyzetben élnek, és segítsünk 

nekik közelebb kerülni Istenhez. Azt 

gondolom, hogy talán úgy tehetnénk 

hitelesebbé az Isten üzenetét, hogy nem 

csak beszélünk, hanem a cselekedeteink-

kel is kifejezünk valamit. 

 

Szószóló: Mit gondolsz, melyik az egy-

ház mai legfőbb üzenete? 

B.J.: Véleményem szerint az üzenet az 

nem változott. Egyszerűen fogalmazva, 

az az örömhír, hogy Isten keres minden 

embert. Az, hogy Ő van, Ő létezik, hogy 

nem vagyunk egyedül a világban, hogy 

Tőle van az életünk és önmagát adta 

értünk. Ennek a legfőbb bizonyítéka az, 

hogy Jézus valóságosan meghalt, és ezt 

értünk tette. Ő maga mondta, hogy 

„Nincs senkiben nagyobb szeretet annál 

mintha valaki életét adja barátaiért” (Jn 

15,13). Itt Jézus  barátainak  nevez  min- 

 

 

ket. Érdemesnek tartott bennünket arra,  

hogy meghaljon a bűneinkért, és magára 

vegye a büntetést. Ez a legfőbb bizonyí-

téka annak, hogy elköteleződött mellet-

tünk. Szereti az embert, és segítője akar 

lenni. Ezért a mi feladatunk az, hogy 

minél több emberrel megismertessük 

Istent, hogy az életében célt, értelmet 

találjon, és az Istennel való kapcsolatá-

ban örökké boldog legyen. 

 

Szószóló: Lehet-e látásunk arra vonat-

kozólag, hogy merre vezet ma bennün-

ket Isten? 

B.J.: Mindenképpen arra hív bennünket, 

hogy megjelenítsük Isten országát itt a 

földön, mégpedig erővel és hitelességgel. 

Ahogy Jézus is mondta, az Isten országa 

közöttünk van — ami az Újszövetség 

eredeti nyelvén azt is jelenti, bennünk 

van.  Azok, akik hitre jutnak, már itt a 

földön üdvösséget nyernek.  Nekik ab-

ban van felelősségük, hogy az Isten or-

szágát már itt a földön megvalósítsák, és 

lehetővé tegyék mindenki számára Isten 

megismerését. Jézus azt mondta, hogy az 

ő követőit ugyanazok a jelek követik, ti. 

hogy a vakok látnak, a sánták járnak, 

szegényeknek hirdettetik az evangélium. 

Tehát az emberek valós segítséget kap-

nak. Ha kell, akkor segítsük az embere-

ket fizikális és lelki szükségleteikben is. 

Valamiképpen cselekedettel tegyük hite-

lessé az üzenetet. Manapság nagyon so-

kat beszélünk. Ahogy a régi mondás 

tartja, sok beszédnek sok az alja. Az in-

formációs társadalom áradatában min-

denki rengeteget ír és beszél. Megvan az 

emberek véleménye, és azt hiszik, hogy 

ha van véleményük, akkor már tudásuk 

is van arra nézve, hogy mit, hogyan kel-

lene cselekedniük. Mi azzal tűnjünk ki az 

emberek közül, hogy tesszük is amire 

Isten elhívott minket. Ahogy egy régi 

egyházatya, az ősegyház egyik tanítója is 

mondta, hogy menjetek el a világba és 

hirdessétek az evangéliumot, ha kell, 

akkor szóval is. Ha megadja Isten azt a 

netet viszi el, hanem aki összefoglalja a 

közös hitünket. Ez lehet, hogy nem 

missziói hozzáállás, de én nagyon nagy 

értéket látok a hűséges egyháztagok 

gondozásában is. 

  

Szószóló: Úgy látod, hogy a kettő ki-

zárhatja egymást? 
B.P. …Nem úgy van-e, hogy a faluban, 

ahonnan sokan elvándorolnak, más a 

missziói gyülekezet koncepciójának 

lehetősége, mint egy városi vagy város-

széli gyülekezetben, ahova fiatal csalá-

dok érkeznek?  A gyors válaszom igen, 

egy ilyen kis gyülekezet is végezhet 

efféle missziói szolgálatot, de ebben a 

tág értelemben fogalmazva az elkötele-

zett, hűséges életű emberek jelenlétét 

ugyanolyan missziónak tartom, amely 

vonzóvá teheti az Isten ügyét mások-

nak. 

 

Szószóló: Amennyire én ismerem, az 

ezt a szemléletet képviselők épp ezt 

hangsúlyozzák: a misszió nem térítés, 

hanem az a küldetés, amelyben az ér-

tékvilágunkat megéljük és  felmutat-

juk. 
B.P. Ebben az értelemben missziói gyü-

lekezetnek merném nevezni a lélekszá-

mában csökkenő, de hűséges gyüleke-

zetet is.       
Készítette: Ferenczi Zoltán 

~ 25 ~ 



 

                                      www.refmenthet.hu              ~ 5 ~         2014. szeptember X. évf. 2. szám 

helyzetet, ahol beszélhetünk az evangéli-

umról, az egy külön ajándék. 

 

Szószóló: Mi az a többlet, ami a ti gyü-

lekezeteteket jellemzi? 

B.J.: Ha a nagyvárosi gyülekezetünkre 

gondolok, akkor az elsők  között az jut 

az eszembe, hogy sokan vagyunk. Ennek 

van öröme és nehézsége is egyaránt. Egy 

vasárnap, általában 500 ember jön el a 

gyülekezetbe a négy istentiszteletre, ami 

nagyon soknak számít. Ez nagy létszám 

Dunántúlon, mely örömöt és erőt ad ne-

künk. Nagy erőforrást jelent számunkra 

azt látni, hogy nem hiábavaló az, amit 

teszünk. Ugyanakkor pont ez a kísértés 

benne, hogy elhisszük magunkról, hogy 

jól csináljuk, és azt gondoljuk, hogy 

példaként jelenünk meg mások előtt. Ez 

persze nem igaz. Az, hogy nekünk ilyen 

nagy gyülekezetünk van, csak a kegye-

lem erejét mutatja. A nagy létszámnak 

hívogató ereje van a városban. 

Az is többletünk, hogy próbálunk nyitni 

mindenki felé a környezetünkben, ehhez 

nagy segítség a honlapunk. Mondhatjuk 

azt, hogy országosan ismert. 

Az is többletként jelenik meg gyülekeze-

tünkben, hogy lehetőségünk van népsze-

rű programok – pl. koncertek – szervezé-

sére. De azt is látjuk, hogy ezeknek nem 

feltétlenül van missziói hatásuk. Egy idő 

után az volt az érzésem, hogy mindig 

ugyanazt a közönséget szórakoztatjuk. 

De az utca embere azért nem fog bejönni 

hozzánk, mert ingyenes koncertet szer-

vezünk. Azt próbáljuk erősíteni, hogy az 

evangéliumot ne a nagy, népszerű prog-

ramokon keresztül hirdessük, hanem az 

emberi kapcsolatainkon keresztül éljük 

meg. 

 Azt gondolom, hogy Jézus népe nagyon 

hasonlít a koncentrikus körökhöz. Közé-

pen van Jézus, utána a tanítványok fo-

lyamatosan növekvő köre, majd az egész 

társadalom. Fontosnak tartjuk, hogy a 

magunk erősségeit és gyengeségeit felfe-

dezve szolgáljunk belülről kifelé. 
Készítette: Nyíri Judit 

Hamar Dávid 

őskorkutató régész, a MEKDESZ koráb-

bi utazótitkára, az Oxford Centre for 

Christian Apologetics képzésén szerzett 

másoddiplomát apologetika és teológia 

szakon, gyülekezetplántáló lelkész 

 
Szószóló: Szerinted milyen lesz a gyüle-

kezeti élet 10-15 év múlva? 

H.D.: Nem mernék ilyen hosszú távú 

jóslatba bocsátkozni, ugyanis szerintem 

a jelenkorunk egyik legjellegzetesebb 

vonása, hogy ennél sokkal kevesebb 

időn belül is nagyon radikális változások 

zajlanak le a társadalmunkban. Ez na-

gyon alááshatja egy ilyen távú prognózis 

hitelességét. A mi kultúránk olyan gyor-

san változik, hogy lehet, 10-15 év múlva 

már egy egészen más generáció, kultúra 

fogja jellemezni az egyházunkat és a 

társadalmunkat. Az a környezet pedig, 

amelyben nekünk, keresztyén egyházak-

nak helyt kell állnunk, és az evangéliu-

mot hitelesen kell képviselnünk, az adott 

társadalom kultúrája.  

Szószóló: Mit tapasztalsz a jelenlegi 

szolgálatodban? 

H.D.: Amit budapesti szolgálatom alatt 

kezdek egyre jobban megérteni, hogy a 

mostani fiatalok, fiatal felnőttek, szing-

lik vagy középiskolások nem akarnak 

választani kis- és nagyközösségek kö-

zött. Ez azt jelenti, hogy ők nem szeret-

nének azon gondolkozni, hogy egy 

nagylétszámú gyülekezethez akarnak 

tartozni, vagy egy kis, családias, benső-

séges közösséghez. Ők mind a kettőt 

akarják. Egyszerre akarják átélni a nagy 

létszám sodró erejét és a családias kö-

zösség megtartó, meghitt,  bizalmi lég-

körét. Nekem ez az egyik fontos tapasz-

talatom. Mi például a gyülekezetünkben 

nem is szeretnénk őket választás élé 

állítani. Sokat gondolkodunk azon, hogy 

miként tudunk egy olyan közösségi lét-

formát kialakítani – ebben szabadságot 

kaptunk Istentől – amelyben megtalálják 

a bensőségességet és a kiscsoport csalá-

diasságát, amely lehetőséget ad az elkö-

teleződéshez, de megtalálják benne a 

nagy csoportban lévő szabadságot, moz-

gásteret és motiváló erőt, ami abból fa-

kad, hogy nem vagyok egyedül. Ehhez 

pedig a struktúrákat kell jól megválasz-

tani. 

  

Szószóló: Olyan modellre gondolsz, 

mint például Willow Creek, ahol akár 

tízezer ember is elmegy egy-egy isten-

tiszteletre, de a valódi megtartó erőt 

ezekben a gyülekezetekben is a kis lét-

számú házi csoportok jelentik? 
H.D.: Azért nem hoznám őket példa-

ként, mert azt érzem, hogy ennél a gyü-

lekezetnél túl nagy hangsúlyt kap a tö-

meg, és mindent ennek rendelnek alá. 

Ezenkívül az amerikai kultúra sok min-

denben egészen más. Az amerikaiak 

meghökkentően professzionális szerve-

zők. Aki volt már Disneyland-ben, az 

tudhatja, hogy milyen professzionálisan 

szervezik meg, hogy több tízezer ember 

mozoghasson vagy parkolhasson. Euró-

pában ez megvalósíthatatlan lenne. Így 

van ez az egyházban is. De szerintem 

nem kell több ezer fős gyülekezetről 

beszélnünk, mert szerintem, már egy 

100-200 fős gyülekezet is nagynak szá-

mít. Egy ekkora közösség már elvesztet-

te az intimitását. Ilyen nagy létszámú 

tömeg már nem biztosítja a meghitt kap-

csolatok lehetőségét. A valódi hitéleti 

történések a klasszikus kiscsoportokban 

zajlanak, ahol tíz-tizenkét, vagy esetleg 

egy kicsivel több ember van, akik isme-

rik egymást. A nagy csoportban nem 

kell kötődni, talán nem is lehet úgy. Ott 

vagyok, hátul ülök, fogyasztóvá válok, 

és amíg a látszat szerint egy gyülekezet-

hez tartozom, végső soron kimaradok a 

közösségi élet lényegi részéből, amikor 

együtt fáj, együtt nehéz, együtt örülünk. 

A kisközösségi lét lehetőségét viszont 

nem tudjuk úgy biztosítani, ha ennek mi 

teremtjük meg konkurenciáját a nagykö-

zösségeinkkel. Az én kérdésem az, hogy 

a közeli holnap gyülekezete képes-e 

egyszerre megteremteni az elköteleződés 

színtereit, és megjeleníteni az adott kul-

túra kapcsolódási pontjait. Ez a kettő 

nem egyszerű feladat. 

  

Szószóló: Várhatóan a belátható jövő-

ben sem Magyarországon, sem Európá-

ban nem lesznek a Willow Creakhez 

hasonló megagyülekezetek. Ugyanak-

kor azt láthatjuk, hogy mind a társada-

lomban, mind az egyházi életben meg-

határozó befolyású az amerikai kultúra. 

Még akkor is, ha a kelet- és kelet-közép

-európai kultúra nagyon sok ponton 

változtatja ezt a folyamatot. Amikor 

gyülekezetet alapítotok, hogyan tudjá-
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A Budapesti Református Skót Misszió 

lelkipásztora, aki az Egyesült Államok-

ban született, húsz éve él Magyarorszá-

gon. Magyarországra érkezve először 

angoltanárként dolgozott, valamint a 

Károli Gáspár Református Egyetemen 

tanított önkéntesként. Isten lelkészi pá-

lyára hívta. Teológiai tanulmányait az 

Egyesült Államokban végezte. A diploma 

megszerzése után visszatért Magyaror-

szágra és a Protestáns Missziói Tanul-

mányi Intézetnél vállalt munkát mint 

gyülekezeti missziói referens, majd rövid 

ideig a Zsinat Missziói Osztályán dolgo-

zott. Nyolc éve a Budapesti Református 

Skót Misszió lelkésze. Felesége magyar, 

két fia van: Ábel (16 ) és  Dani (14). 

 

 

Szószóló: Két kultúrára volt lehetőséged 

rálátni az életedben. Szerinted miben 

különbözik az amerikai és a magyar 

egyházi kultúra? 

A.S.: Az egyik fő különbséget abban 

látom, hogy az Amerikai Presbiteriánus 

Egyház sokkal nyitottabb, míg a Magyar 

Református Egyház életében sokkal na-

gyobb jelentősége van a hagyománynak. 

 

Szószóló: Pontosan mit értesz ezalatt? 

A.S.: Egyrészt a vendégek iránti nyitott-

ságra gondolok. Ha valaki belép a temp-

lomba, fogadják őket, liturgiás lapot és 

énekeskönyvet adnak a kezébe. Különö-

sen is nagy hangsúlyt fektetnek az új 

emberek fogadására. Istentisztelet után 

általában kávézás vagy teázás követke-

zik, ami jó lehetőség az újonnan érkezők 

tok a tervezés folyamatában ezeket a 

keleti és nyugati hatásokat egymás 

mellett értelmezni? 
H.D.: Azt hiszem, egyszerűbb dolgunk 

van, mint gondolnád, ugyanis a Belvá-

ros Magyarország azon pontja, amely a 

leginkább képes ezekhez a folyamatok-

hoz illeszkedni. A belvárosi kultúra a 

globalizáció hatására  univerzális és 

uniformizált lett. Nagyon sok olyan 

eleme van ennek a kultúrának, amely 

Prágában, Tokióban, New Yorkban 

vagy Fokvárosban is hasonló. A kü-

lönbségeket nehezebb megragadni, 

mint  a hasonlóságokat. Egyelőre azon-

ban a nyugati világ hatásai közül a nyu-

gat-európaiak meghatározóbbak, mint a 

tengerentúliak. Európa és Amerika kö-

zött nagyobb távolságot látok, mint 

Budapest és London között. Ami Lon-

donban, Párizsban vagy Brüsszelben 

megtörténik, az nagy valószínűséggel 

itt is meg fog történni. Mi az európai 

kultúrkörben élünk, sokkal többek a 

kétségeink, egészen más kihívásokat 

jelent az internet, mint Amerikában. Ha 

vannak meghatározó amerikai tényezők 

ebben a folyamatban, akkor azok éppen 

azok a leginkább európaivá vált keleti 

és nyugati parton tapasztalható folya-

matok lehetnének, ahol olyan törekvé-

sek vannak, amelyekkel viszont találha-

tunk kapcsolódási pontot a hazai ta-

pasztalatokat illetően. Van egy olyan 

gyülekezet Florida mellett, amely kap-

csolatban áll több külföldi gyülekezet-

tel. Nagyon érdekes volt, hogy az ottani 

és az európai emberek közötti szemlé-

letben kevesebb volt a különbség, mint 

a floridai és New York-i emberek kö-

zött. Mi itt jobban megértettük egymás 

problémáját, mint ők a saját amerikai 

testvéreikét. Ami nálunk komoly kihí-

vást jelent, a nyelvi korlátok. Nehezen 

tanulunk nyelveket, és azokat nehezen 

használjuk. Így a magyar nyelvnek 

mindenképpen elsőbbsége kell, hogy 

legyen a mi szolgálatunkban. Kifejezet-

ten törekszünk arra, hogy megfogal-

mazzuk, melyek a mi kulturális sajátos-

ságaink, és az evangéliumot e szerint 

hirdessük. 

  

Szószóló: Foglalkoztál a TÁRKI nem-

zetközi összehasonlító értékkutatásá-

val, amely nagyon meghökkentő ered-

ményeket hozott. De te a kutatási ered-

ményeket más összefüggésben is vizs-

gáltad.  
H.D.: Igen. A mi társadalmunk szégyen 

alapú társadalom. A magyar ember előtt 

például nagyon fontos üzenet, hogy 

Jézus Krisztus felvitte a bűneinket a 

keresztre. De az, hogy a szégyenünk is 

ott van a keresztfán, talán még fonto-

sabb. Azt is észrevettem, hogy a ma-

gyar embereket jobban megérinti, hogy 

Jézus koldussá lett értünk, mert ezzel a 

krisztusszereppel jobban tudunk azono-

sulni. Ezzel szemben Amerikában sok-

kal erősebb üzenetet hordoz az, hogy 

Jézus a bűneinket kifizette. Amíg a 

hétköznapi szóhasználatban nem min-

dig tesznek különbséget a szégyen és a 

bűntudat között, addig a társadalomtu-

dományok éles határt vonnak a kettő 

között. Amikor vétkesnek érezzük ma-

gunkat, fontos, hogy a gyökereket hol 

látjuk. A bűntudat alapú kultúra a gyö-

kereket egy időben jól körülhatárolható 

konkrét cselekedethez vezeti vissza. A 

szégyen alapú kultúra a problémát a 

személyben látja. Ha balesetet okoztam, 

egy bűntudat alapú kultúrában azt fo-

gom érezni, hogy nem aludtam ki ma-

gam, ezért figyelmetlen voltam, és ez 

hiba volt, de ezen lehet változtatni, míg 

egy szégyen alapú kultúrában azt ér-

zem, hogy én egy hülye vagyok, azaz a 

bűn oka én vagyok. Ezek a társadalmak 

máshogy kezelik a konfliktusaikat, 

másképp alakulnak az emberi kapcsola-

tok. A szégyen alapú társadalmakban 

sokkal több harag, feszültség halmozó-

dik fel, mert nagyon nehéz kijavítani a 

hibát, hiszen annak az oka maga az 

ember. Ez a tehetetlenség pedig fruszt-

rációban ölt testet. Ez inkább a keleti 

társadalmakban figyelhető meg. A nyu-

gati társadalmakban inkább a másik 

megközelítést látjuk. Mind a kettő mű-

ködő modell, de a miénk kicsit nehe-

zebb, sokkal több sérülést rejt magában. 

Nagyon érdekes teológiai aspektusa van 

ennek a kérdésnek. Nem véletlen, hogy 

a bűntudat alapú társadalmak — mint 

amilyen az amerikai — olyan országok-

ban alakultak ki, ahol komoly súlya 

volt az ébredésnek. Ugyanis az ember 

ebben a kultúrában kaphat felmentést. 

A mi kultúránkban az egyén nem na-

gyon kaphat felmentést. Adott esetben 

úgy növünk fel, hogy 20 éves korunkra 

megtanultuk szégyellni magunkat, meg-

tanultuk, hogy a probléma oka mi va-

gyunk, és ez a szemlélet be is épült a 

kapcsolatainkba, mindennapjainkba. 

Amikor Nyugaton azt érezzük, hogy 

nagykorúként kezelnek minket, akkor 

azt látjuk, hogy nem minket minősíte-

nek, hanem a cselekedeteinket. A mi 

kultúránkban mélyen benne él az a ha-

talmi játék, hogy folyamatosan megszé-

gyenítjük egymást, de fontos látni, 

hogy ez tanult magatartás. Így új maga-

tartásformákat is el tudunk sajátítani… 

Készítette: Ferenczi Zoltán 

 

Aaron Stevens 
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megismerésére. Másrészt a liturgia rugal-

masságában látom a nyitottságot. Nem-

csak hagyományos énekeket énekelnek, 

hanem jellemzőek evangélizációs éneke-

ket is. Tehát az énekstílus sokszínűbb, 

mint Magyarországon. Elsősorban ezeket 

értem a nyitottság alatt. 

 

Szószóló: Szerinted mi az oka, hogy nyi-

tottabbak az amerikaiak, mint a magya-

rok? 

A.S.: Ennek a gyökerét az eltérő történel-

mi háttérben látom. Az amerikai egyhá-

zak soha nem voltak olyan fenyegetett 

állapotban, mint a magyarországi egyhá-

zak. A református egyház a történelem 

során sokszor élte meg az elnyomást, 

akár a Monarchia idején, akár a kommu-

nizmus évtizedeiben. A fenyegetettség 

miatt az identitásukat jobban kellett véde-

niük a magyaroknak, szemben az ameri-

kaiakkal, akiknek mindig szabad volt 

protestánsnak lenni, így a vallásgyakorlá-

suk soha nem jelentett kockázatot. Az 

Egyesült Államokban mindig vallássza-

badság volt. Így senkinek sem kellett 

féltenie a vallási identitását. Ezentúl 

Amerikában nagyon sok a bevándorló, és 

ez már önmagában egyfajta sokszínűsé-

get jelent és a nyitottságot erősíti. 

 

Szószóló: Van még más terület is, ahol 

tapasztalsz eltéréseket? 

A.S.: Azt látom, hogy Magyarországon a 

leghosszabb rész az istentiszteleten a 

prédikáció, így az igehirdetés sokkal in-

kább az istentisztelet középpontjában áll, 

mint Amerikában. Ott több más hosszabb 

elem is van a liturgiában, és azt tapaszta-

lom, hogy az igehirdetésről eltolódik a 

hangsúly. Amerikában nagyon magas 

elvárással érkeznek az istentiszteletre a 

gyülekezeti tagok: legyen jó az ének, a 

prédikátor mondjon valami poént, legyen 

vetített kép… Sokkal intenzívebben jele-

nik meg az élménykeresés az istentiszte-

leten, mint itt. Sarkítva, de azt lehet mon-

dani, hogy sokszor az istentisztelet ver-

senyzik a mozival, vagy a színházzal. Ez 

nagy kockázat az óceánon túl, de nem 

csak ott. Mindkét kultúrában megvan a 

veszélye annak, hogy a gyülekezet pasz-

szív közönség legyen. A konfirmációi 

előkészítő Magyarországon hosszabb, és 

többet foglalkozik a református identitás-

sal, mint Amerikában. Ott a konfirmáció 

alatt inkább a keresztyén identitást sajátít-

ják el, nem a reformátust. Amerikai sajá-

tosság,  hogy ott többször költöznek az 

emberek az életük során, és ha új helyre 

kerülnek, már nem feltétlen református 

közösséget keresnek. Úgy látom, hogy a 

magyar reformátusok sokkal tudatosab-

bak az identitásukban. Az amerikaiak 

kevésbé ragaszkodnak a reformátussá-

gukhoz. 

 

Szószóló: Az élményközpontúságon kí-

vül milyen más jelenségeket látsz még, 

amik hatással voltak a magyar egyházi 

kultúránkra, vagy várhatóan meg fog-

nak jelenni az egyházunkban? 

A.S.: Magyarországon is egyre elterjed-

tebb, hogy a gyülekezeti élet nemcsak a 

vasárnapi istentiszteletből áll, hanem az  

istentisztelet után a gyülekezet együtt 

marad, beszélgetnek tea, kávé és valami 

sütemény mellett. Egyre több helyen pró-

bálkoznak a zenés istentiszteletekkel is. 

Amerikában már évek óta megy a projek-

toros kivetítés az istentisztelet alatt. Erről 

azonban Amerikában is vannak viták. Az 

egyik oldal ellene van, és azzal érvel, 

hogy az emberek már mindenhol képeket 

látnak, legalább az istentiszteleten ne 

legyenek képek. A másik oldal támogatja, 

hiszen ha már ennyire vizuális kultúrában 

élünk, akkor jobb, ha az istentiszteleten 

sem csak a lelkész és a palástja az egyet-

len kép, hanem a vetített képek is segítik 

a prédikáció megértését, elmélyítését. 

Persze ezeket nem feltétlen Amerikából 

vesszük át, de kétségtelen, hogy hatással 

van a magyar egyházi kultúrára. Ameri-

kában egy gyerekfoglalkozáshoz számos 

publikált anyag közül választhatnak a 

gyerekszolgálatot végzők. Ezek a kész 

anyagok megkönnyítik a készülést, és 

lehetővé teszik, hogy ne csak lelkészek 

vagy hittanoktatók tudják végezni a gye-

rekek közötti szolgálatot. A gyerekmun-

kában használt anyagok közül is sokat 

átvesznek a magyarok. 

 

Szószóló: Véleményed szerint melyek 

azok a teológiai nézetek, irányzatok, 

amelyek hatással vannak, 

vagy lesznek egyházunk 

életére? 

A.S.: Az ökoteológiai 

irányzatot gondolom az 

egyik fontos területnek. 

Húsz évvel ezelőtt még nem 

foglalkoztak ezzel Magyar-

országon. Mára figyelemre 

méltóvá vált ez a résztudo-

mány. Ám még ennél is 

meghatározóbbnak látom a 

szexuális identitással össze-

függő kérdéseket. Az Ame-

rikai Presbiteriánus Egyház-

ban, ha jól tudom, lehetnek 

meleg lelkészek. Ez Ma-

gyarországon ma lehetetlen-

nek tűnik. Úgy látom, hogy ez itt nem 

olyan gyakori téma, mint Nyugat-

Európában, vagy az Egyesült Államok-

ban. Viszont sok más irányzat megjelené-

sével együtt egy idő elteltével ennek a 

megjelenését is elkerülhetetlennek tartom 

Magyarországon. A kérdés inkább csak 

az, hogy mikor jelenik meg ez a kérdés a 

nyílt színen, és hogyan fogja ezt kezelni 

az egyházunk. De az biztos, hogy egyre 

meghatározóbb téma lesz, hiszen azt lát-

juk. 

 

Szószóló: Szerinted mi az oka ennek a 

folyamatnak? 

A.S.: Én úgy látom, hogy ennek az az 

oka, hogy a homoszexualitás megítélését 

emberjogi kérdéseként kezelik Ameriká-

ban. Az 50-es, 60-as években a bőrszín 

váltotta ki az emberi jogok kérdését. Az 

amerikaiak identitásához hozzátartozik, 

hogy volt egy súlyos „hiba” a rendsze-

rükben, de ebből sokat tanultak. Az ame-

rikaiak mentalitásának részévé vált, hogy 

ha egy csoport kirekesztetetté válik a 

társadalomban, akkor őket védeni kell. A 

nemi orientáció lett a következő ilyen 

témakör. Amíg a homoszexualitást kizá-

rólag bűnként értelmezték, addig egysze-

rűbb volt a helyzet. Ám amikor emberjo-

gi kérdésként kezdték kezelni, ezzel bo-

nyolultabb és érzékenyebb témává vált. 

Mivel Magyarországnak egészen más 

történelmi hagyományai vannak, biztos 

nem ugyanúgy fog megérkezni a leszbi-

kus, meleg, transzvesztita identitás által 

megjelenített társadalmi  és teológiai 

probléma. 

 

Szószóló: Szerinted hogy fogja ezt a je-

lenséget kezelni az egyházunk? 

A.S.: A nemzetközi vérkeringés miatt 

biztos, hogy egyre több ilyen esettel fo-

gunk találkozni, de nem tudom, mi fog 

történni. A külföldi 

tapasztalatok nagyban 

befolyásolni fogják az 

itthoni folyamatokat. A 

fiatalok a külföldi ta-

nulmányaik alatt egyre 

több homoszexuálissal 

találkoznak, látják, 

hogy elfogadják őket, 

ezért szerintem a fiata-

lok egyre elfogadóbbak 

lesznek a jelenséggel 

kapcsolatban. Annyi 

bizonyos, hogy a társa-

dalom hozzáállása vál-

tozni fog az elkövetke-

ző évtizedekben. Arra 

viszont nincs rálátá-

Ökoteológia,  

teremtésvédelem  
 
 

 
 

 

 

Az ökoteológia az ökológiai 

válságjelenségekből kiindulva 

igyekszik megfogalmazni a 

keresztyénség teremtett világgal 

szembeni felelősségét és lehető-

ségeit. Gondolkodásának közép-

pontjában az ember és természet 

kapcsolata, az emberek és más 

élőlények viszonya, az Isten 

által a teremtésben ránk bízott 

kötelességünk, vagyis a környe-

zetünk „őrzése és művelé-

se” (1Móz 2,15) áll.  

~ 28 ~ 
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Nátulyné Szabolcsik  

Eszter 
 

A Tököli Reformá-

tus Missziói Egy-

házközség lelkipász-

tora 

 

 

Szószóló: sajátos 

lelkipásztori kihívás 

a missziói lelkész 

szolgálata. Hogyan 

történik ez Tökölön? 

N.SZ.E.: 2012. január 1-jétől vagyok a 

Tököli Református Missziói Egyház-

község lelkipásztora. Amikor ide kerül-

tem, a gyülekezet romokban hevert… 

Ez annak is köszönhető, hogy korábban 

a gyülekezet számtalan lelkészt és jogi 

státust élt meg. 2011 júniusában az elő-

ző lelkész nyugdíjba ment, és a gyüleke-

zet belefáradt az állandó változásba. 

Megmakacsolták magukat, mert nem 

akartak új lelkészt!  Emlékszem az első 

istentiszteletre, amikor egy újonnan 

épült templom és 6 főből álló gyüleke-

zet fogadott. Ha nem lettem volna  

100%-osan biztos benne, hogy Isten 

engem a tököli gyülekezeti szolgálatra 

küldött el, bizony az első másfél év alatt 

naponta találtam volna okot, hogy ne 

maradjak tovább itt. Ma már elmondha-

tom Victor Jánossal együtt, hogy "Aki 

Jézustól parancsot kap, az mindig erőt 

is kap annak keresztülviteléhez, mert 

lehetetlen feladatokra senkit sem küld 

el." 

 

Szószóló: Hogyan kezdődött az új út? 

N.SZ.E.: A legelső dolgom az volt, 

hogy imaharcosokat találjak, és imakö-

zösséget hozzak létre. Ez a kis közösség 

a mai napig él és működik. Hetente jö-

vünk össze, hogy imádságban hordoz-

zuk a gyülekezetünket, a jövőnket, a 

települést, ahol élünk, és persze imaké-

rések is érkeznek. A szolgálatban még 

sokszor az útkeresést éljük meg. Bő egy 

éve élek családommal a parókián, még 

ismerkedünk a várossal, a lakókkal, 

illetve ők is velünk. Azt azonban öröm-

mel tapasztaltuk, hogy hamar befoga-

dott minket a közösség. Egyre többször 

halljuk, hogy "Ugye sokáig marad-

nak...?". 

 

Szószóló: Hogy látod az egyház mai 

helyzetét és az előttünk álló kihíváso-

kat, amellyel a gyülekezeteknek meg 

kell küzdeni? 

N.SZ.E.: Sokszor úgy látom a gyüleke-

zeteinket, mint ahogy az egyik magyar 

népmesében olvashatjuk: hallatjuk is a 

hangunkat, meg nem is. Képviselünk is 

valamit, meg nem is. Ragaszkodunk is 

valamihez, meg nem is stb. Úgy látom, 

hogy nem vagyunk olyan hatással — a 

mai keretek között — a világra, mint 

amennyire mi szeretnénk azt látni. Sőt, 

sokszor úgy tűnik, nem is azt végezzük, 

amire hívattunk. Sokáig azonban ezt 

nem lehet így csinálni! Nem képviseljük 

kellő határozottsággal az evangéliumot, 

illetve egy csomó minden mást, ami 

nem az egyház dolga. A mai társadalmi 

kihívásokkal kapcsolatban hadd beszél-

jek itt személyes tapasztalataimról. Nép-

egyházi keretek között nőttem fel, nép-

egyházi keretek között működő gyüle-

kezetekben szolgáltam. Megérkeztem 

Tökölre, és amit eddig megtapasztaltam, 

megtanultam, azok közül itt semmi sem 

működött.  Új utakat és módokat kellett 

találni, hogy megszólítsuk az embere-

ket. A legfontosabb kihívásnak a ma élő 

generáció megszólítását látom. Ennek a 

nemzedéknek fogalma sincs a Biblia 

tanításáról, nem tudják, hogy mi a bűn, 

mi az igaz, viszont kegyelemre szoruló 

emberek ők is. Kihívás, hogy ne teológi-

ai szakszavakat dobáljunk, hanem érthe-

tővé és megfoghatóvá tegyük számukra 

az evangéliumot. Persze tegyük ezt úgy, 

hogy figyelembe vesszük, hogy a mai 

kor embere rohan, sosem ér rá, agglo-

merációban él, vagyis este 7-ig elérhe-

tetlen, a templom, a feketébe öltözött 

lelkész, a szóhasználat,  énekkincs ide-

gen a számára. Az egész missziói szem-

léletünkön változtatni kell, ha el akarjuk 

érni őket. 

 

Szószóló: Te hogy látod, szerinted mi 

az egyház legfőbb üzenete? 

N.SZ.E.: Jézus Krisztus. Szerintem ez 

ma is igaz és érvényes. Őt kellene kép-

viselnünk és megmutatni az emberek-

nek. Istennél választ, segítséget, bocsá-

natot, szeretetet, elfogadást, megbecsü-

lést, örök életet, egyszóval MINDEN-t 

megkaphatnak. Igen, szerintem ez eny-

nyire egyszerű mai is. 

som, hogy az egyházban hogyan fog ez 

változni. 

 

Szószóló: Külföldön milyen válaszok 

születtek eddig az egyházak részéről? 

A.S.: A Skót Presbiteriánus Egyházról 

tudok beszámolni, ahol érdekes megol-

dás született. Nagy viták voltak a zsinati 

üléseken, amelyek sok energiát vettek 

igénybe. 2013-ban végül kimondták az 

álláspontot: ha egy lelkész homoszexuá-

lis, cölibátusként kell ezt megélnie, tehát 

maradhat lelkész, de nem élhet házas-

ságban azonos neművel. Ez a hivatalos 

álláspont egyik fele. A másik része vi-

szont az, hogy amennyiben egy gyüleke-

zet úgy dönt, hogy elfogadja a homosze-

xuális kapcsolatban élő lelkészt, akkor 

megvan a szabadsága a lelkészek, hogy 

megélje ezt a kapcsolatát. Ez furcsa 

megoldás. Van egy hivatalos álláspont, 

de el lehet ettől térni. Azt látom, hogy a 

homoszexualitás megítélésben vannak és 

lesznek is különbségek, még az egyhá-

zakon belül is, de nem ez az első eset, 

ahol nem minden területen ért egyet az 

egyház. Hasonló viták voltak és vannak 

a keresztelés, úrvacsora vagy akár a női 

lelkészség területén is. 

 

Szószóló: Szerinted milyen értékei van-

nak a református egyházunknak? 

A.S.: Fontos értéknek látom, hogy az 

üldöztetések ellenére meg tudott ma-

radni az egyházunk. Ezt nem lehet 

alábecsülni. Ebből más országok egy-

házai sokat tanulhatnak a magyarok-

tól. A Bibliaolvasó Kalauzt is nagy ér-

téknek tartom, és látom, hogy sok hívő 

valóban naponta olvassa Isten Igéjét. Ez 

egy nagyon jó dolog. 

 

Szószóló: Milyen területen látod a fejlő-

dés lehetőségét? 

A.S.: A mosolygás területén. A magya-

rok sokszor elfelejtik, hogy szabad mo-

solyogni a templomban is. Az örömhír 

öröme jobban is meglátszódhatna az 

arcunkon. Persze ez sztereotípia, de 

mégis azt mondanám, hogy lehetne egy 

kicsit több mosoly. 

 

Szószóló: Szerinted mi a misszió? 

A.S.: A misszió számomra a kifelé for-

dulást jelenti, tehát azt, hogy a templom 

ajtaján kívül is éljük meg a keresztyén-

ségünket, bárhol vagyunk is, az iskolá-

ban, gólyatáborban, munkahelyen. Ez 

kemény missziói terület. 
Készítette: Oravetz Anett 
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Tray Shaw 

Baptista lelkipásztor, aki a 

Southwestern Baptist Theological 

Seminary-n szerzett diplomát  

Texasban 

 

Szószóló: A déli állomokban, a Biblia-

övezetben éltél. Itt Magyarországon 

elképzelhetetlen lenne, hogy közel egy 

Európányi területen emberek tízmilliói 

életében az a normális, hogy templom-

ba járnak, az egyházhoz tartoznak, és a 

mindennapjaikban ez az értékvilág 

határozza meg őket. 

T.S.: A keresztyénség itt valóban átszö-

vi az életet. Egyáltalán nem meglepő, ha 

valaki vallásgyakorló. Ott mindenki 

kötődik valamilyen szinten az egyház-

hoz. A Bibliaövezetben inkább az a 

furcsa, ha valaki nem jár templomba. 

Amikor kisgyermek voltam, egy kertvá-

rosi negyedben nőttem fel, ahol 75.000 

ember élt. Minden ismerősöm járt gyü-

lekezetbe. Persze nem volt mindenki élő 

hitű ember. Sokan csak megszokásból 

jártak templomba. Persze az jó, hogy 

mindenki járt gyülekezetbe. De fiatal 

koromban azt gondoltam, hogy azért 

vagyok keresztyén, mert gyülekezetbe 

járok.  De tudjuk, hogy ez nem ugyanaz, 

mint amikor valaki azért jár templomba, 

mert hisz Jézusban. Amikor idősebb 

lettem, beleütköztem egy sor fontos 

kérdésbe: ki az Isten, milyen az Isten, 

miért vagyok itt a földön. De ezekre a 

kérdésekre az emberek nem tudtak meg-

győző válaszokat adni. A válaszok je-

lentős része nekem túl sablonosnak tűnt. 

Az egyetemi évek során aztán egy má-

sik városban tanultam. Itt felszínesebbé 

vált  az egyházi életem. Csak amikor 

ismét visszamentem Dallasba, akkor 

mentem el újra a gyülekezeti alkalmak-

ra. Az egyetemen nem is gondoltam, 

hogy erre szükségem lett volna.  

 

Szószóló: Ott a déli államokban am-

ennyire én tudom, egyáltalán nem 

meglepő, ha a bankban a banktisztvise-

lő és az ügyfél együtt imádkoznak a 

helyes befektetési döntésért. 

T.S.: Igen, ez egyáltalán nem ritka. De 

mondok egy másik példát is. Texasban 

például az amerikai foci a társadalmi 

élet csúcsa. Ami ott van, szerintem el-

képzelhetetlen egy magyar embernek. 

De minden meccs előtt van imádság. 

Ilyenkor a stadionban mindenki imád-

kozik. Rengeteg élő hitű keresztyén él 

ott, de igen, van példa arra is, hogy a hit 

nagyon sekélyes.  

 

Szószóló: Igaz az, hogy amíg itt Euró-

pában az amerikai áradatban látjuk a 

kultúra és társadalmi élet hanyatlását, 

addig Amerikában az Európából be-

áramló szennytől próbálják megvédeni 

a fiatalokat? 

T.S.: Attól függ, hol vagy. New York-

ban vagy Chicagóban ez nem jellemző. 

Dallas belvárosában sem. De például a 

külvárosban már igen, ez valóban így 

van. Ami Európából érkezik, abból sok 

minden elfogadható mindenki számára. 

Ilyen például az étel vagy a divat. De az 

európai gondolkodásmód szerintem sok 

kockázatot rejt. Én a szakdolgozatomat 

a posztmodern filozófiából írtam, külö-

nös tekintettel Derrida munkásságára. 

Meg akartam érteni ezt a szemléletet, és 

szeretnék hatékony válaszokat találni az 

európai posztmodern kihívásaira. Az 

amerikai posztmodern pragmatikus. 

Ami működik, az vagy igaz vagy jó. De 

az európai posztmodernben semmi nem 

igaz és semmi nem jó. 

 

Szószóló: Derrida dekonstrukci-

onalizmusát (amelyben még a szavak-

nak sincs jelentése) átszövi több na-

gyon erős amerikai hatás, amely meg-

jelenik az egyház, a gyülekezeteink 

életében. Egyre elterjedtebbek a külön-

féle újszerű gyülekezeti struktúrákban 

(pl. emergent gyülekezetek vagy folyé-

kony gyülekezetek, kávéházi gyülekeze-

tek stb.), de ilyen a vizualitás vagy ze-

nei hatások az istentiszteleti liturgiá-

ban. Hogy látod a kelet-európai, ma-

gyarországi egyházak jövőjét? 

T.S.: Engem kezdetben nagyon zavart, 

hogy ennyi amerikai dal hangzik el a 

magyarországi gyülekezetek istentiszte-

letein. Azon gondolkoztam, hogy vajon 

miért nincsenek a mai magyarországi 

gyülekezeteknek mai magyar énekei? 

Miért veszik át az amerikai énekeket? 

Aztán azt láttam, hogy ez jó. Amerika 

életén nagyon nagy áldás van. Amerika 

történelmét folyamatos ébredések kísé-

rik. Ha egy közösség vagy egy ország 

áldást kap, akkor azt tovább kell adnia. 

Azt remélem, hogy 10-15 év múlva nem 

kell majd amerikai énekeket énekelni itt 

Magyarországon, hanem már magyar 

hangzású énekekkel fogják az itteni 

keresztyének dicsérni az Urat, és százá-

val lesznek a kitűnő bibliatanítók a kü-

lönböző felekezetekben. Azt hiszem, ez 

a jövő. 

 

Szószóló: Te a tanításban látod a jö-

Szószóló: Egy új kor küszöbére 

létpünk rá. Merre vezet bennünket 

Isten? 

N.SZ.E.: Ezt mi naponta kérjük el Tő-

le. Nekünk fontos mondat az, hogy 

vissza a forráshoz. Sokszor elmosolyo-

dom, és a fejemhez kapok: tényleg, ezt 

már elmondta, megmutatta, kijelentette 

a Bibliában. Az egyházunk egészére 

nézve úgy gondolom, hogy megújulás-

hoz vezet bennünket Isten. Szép lassan 

eljutunk oda, hogy  az a gyülekezet, 

ahol nem az evangélium lesz az élet 

középpontjában, az megszűnik, és azok 

a közösségek fognak megerősödni, ahol 

az Isten Igéje van a középpontban, ahol 

az emberek tudnak békességszerzők 

lenni, tudnak  tanítvánnyá tenni. 

 

Szószóló: Hogy látod, mi a tököli gyü-

lekezetetek erőssége, többlete, amit a 

ti gyülekezetetek taníthat nekünk 

vagy  másoknak? 

N.SZ.E.: Talán az, hogy a közösséget 

egy nagy családként éljük meg.  A gyü-

lekezeti tagok tudnak egymásról, kere-

sik egymást. Maguktól indultak el a 

házi csoportok. De nemcsak a hitben, 

hanem az élet minden területén tudunk 

egymásra számítani. A munkát kereső 

gyülekezeti tag, a közösséghez tarto-

zóknál talál állást, a gyerekfelügyelet 

hamar megoldódik az idősebb testvérek 

segítségével. Ha valaki lakásfelújítást 

végez, teljesen természetes, hogy men-

nek segíteni egymásnak. Nemcsak hit-

közösség, hanem életközösség is lett a 

miénk. Ezt ajándékként éljük meg. 

Készítette: Friedrich Mária 
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Andrási Károlyné Tóth Franciska  

 

 

 

A Lábodi Re-

formátus  

Egyház-

község  

lelkipásztora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szószóló: Régóta szolgálsz vidéki gyüle-

kezetben. Hogyan látod az egyházunk 

mai helyzetét? 

A.K.T.F.: Csak kegyelemből él, mert 

annyi negatív emberi tapasztalat van 

mögötte, meg annyi negatív emberi té-

nyező van benne jelenleg is, hogy ha 

csak mi tartanánk, akkor azonnal össze-

omolna. Ez a mai helyzet. Azt gondo-

lom, hogy sokan vagyunk benne sok 

hibával, nagyon sok bukással, és renge-

teg téves elképzeléssel. Gyakran még az 

igehirdetéseink is nagyon bukdácsolóak. 

Úgyhogy csak abból él, amiből eddig is. 

Egyedül az Isten kegyelme az, hogy 

megtart valamit. Bár én azt látom, hogy 

egyházunk intézményes formája itt Ma-

gyarországon nem egy dicsőséges álla-

pot.  

 

Szószóló: Melyek a legfontosabb kihí-

vások napjainkban? 

A.K.T.F.: Megszólítani azokat, akik 

magukat reformátusnak vallják, de nin-

csenek közöttünk. Nincsenek a gyüleke-

zet aktív életében, sem a vasárnapi isten-

tiszteleten, sem a közvetlenebb alkalma-

kon, mint pl. szeretetvendégségeken, 

gyülekezeti napokon vagy családi dél-

utánokon. Nincsenek jelen, nem jönnek 

el, jóllehet valahol az őseik között szá-

mon tartják, hogy azt örökölték, hogy 

reformátusok. Nagy kihívásnak érzem az 

iskolai, kötelező hittanoktatást. Azért, 

mert ahogy Zoltán, a ti gyülekezetetek 

lelkésze is megfogalmazta, ez elsődlege-

sen egy politikai megrendelés. A hittan-

oktatás kötelező volta nem a gyerekek, 

családok, iskolák, gyülekezetek vagy 

lelkészek igénye volt. Azt látom, hogy 

ezeket a gyerekeket, s ezeket a családo-

kat elveszítette a gyülekezet. Ez alól 

legfeljebb azok jelentenek kivételt, akik-

nek már korábban is volt valami kötődé-

sük az Isten Igéjéhez. Ők azt gondolják, 

hogy eleget tettek a vallással kapcsolatos 

dolgaiknak, és a nagymama sem szólhat 

semmit, mert jár hittanra a gyermek, de 

a parókia kapuját nem fogja átlépni, nem 

fog eljönni a templomba. Nagyon fontos 

lenne a hittanoktatásban, hogy ne tan-

anyagot tanítsunk, hanem ott is bizony-

ságot tehessünk az Isten szeretetéről. De 

ezt két csengőszó között, országos tan-

menet, jó vagy kevésbé megfelelő hit-

tankönyvek mellett nem lehet! A tanév-

nyitó istentiszteleten elhangzott az ige-

hirdetésemben, hogy bár önmagam ellen 

fogok beszélni, a hit nincs hozzákötve 

sem a templomhoz, sem a hittanoktatás-

hoz. Ezt így is gondolom. A hitoktatás 

nem biztos, hogy megfelelő keretet biz-

tosít a hit átadásához.  

 

 

 

Szószóló: Amikor a mai egyház legfőbb 

üzenetére gondolsz, hova helyeznéd a 

hangsúlyt? 

 

A.K.T.F.: Arra az igazságra, hogy 

Krisztus él, hogy értünk halt meg és 

értünk támad fel. De hogy ez az üzenet 

egy olyan struktúrából, amelyben mi 

működünk eljut-e azokhoz az emberek-

hez, akik körülöttünk élnek, nos azt nem 

tudom. Gondolok itt a hittanoktatásra, a 

bezárt lelkészi hivatalokra, az időpont-

egyeztetésre, vagy a családlátogatások 

minimalizálására. Abban bízom, hogy 

Isten Lelke akkor is munkálkodik, ha mi 

nem egészen úgy csináljuk, ahogy az jó 

lenne.  

 

Szószóló: Te  hogy  látod, merre vezet 

ma bennünket Isten? 

A.K.T.F.: Remélem Krisztus evangéliu-

ma felé. Jó lenne azt látnunk és tapasz-

talnunk, hogy a gyülekezetekben ébredé-

sek vannak, megerősödnek, élővé vál-

nak. Az biztos, hogy annyi templom 

nem épült, nem újult meg néhány száz 

évvel ezelőtt, mint amennyi most. S 

utoljára István király idejében volt annyi 

templom, mint jelenleg. Az a látásom, 

hogy ezzel Istennek szándéka van. Le-

het, hogy most a lelki házak nem olyan 

erősek a gyülekezeteinkben, és kevesen 

jutnak élő hitre, kevesen tapasztalják az 

Isten szeretetét a saját életükben, de hi-

szem azt, hogy ahol kiöregszik egy gyü-

lekezet, ott néhány év múlva új élet sar-

jad majd. Ha most kevesen is vagyunk, 

és nem töltjük meg ezeket a templomo-

kat, mégsem hagyjuk őket veszni, mert 

Istennek az a célja, hogy legyenek em-

berek, akik testvéri közösségben dicsőí-

tik Isten nevét. 

vőt? 

T.S.: Igen, számomra ez áll a közép-

pontban. A tanító rendkívül fontos sze-

mély. Nem a pozíciója miatt, hanem 

azért, amit csinál. Ez ad alapot a közös-

ségnek, hitéletnek. 

 

Szószóló: Amerikai lelkészként milyen 

erősséget és milyen fejlesztendő terü-

leteket látsz a mi egyházi életünkben? 

T.S.: Számomra az, hogy a magyar 

társadalom és az egyházak túlélték a 

kommunizmust, azt csodának látom. A 

terror és rombolás rendkívül sötét évti-

zedei hihetetlen nagy terhet jelenthet-

tek ennek az országnak. 

 

Szószóló: Ennyire érezhető a kommu-

nizmus hatása? 

T.S.: Igen, határozottan. De azt, hogy 

ma még lehet egyház Magyarországon, 

ez számomra lenyűgöző és bátorító. 

Nem számított, hogy a kormányzat, a 

hatalom kommunista volt. Jézus ezek-

nél is nagyobb. Óriási dolog, hogy lá-

tunk virágzó, élő gyülekezeteket. De én 

nem vagyok biztos abban, hogy ezt a 

magyarok is látják. A magyar emberek 

és egyházak rendkívül életerősek. 

 

Szószóló: És a negatívum? 

T.S.: …Talán a félelem. Úgy érzem, 

mintha a magyar emberek életében 

kicsit jobban jelen lenne a félelem, 

mint az indokolt volna. Főleg egy ke-

resztyén embernek nem kellene fél-

nie… Az a kép van előttem, mintha 

egy fogva tartott madár kalitkájának 

ajtaját kinyitnák, és a madár félne kire-

pülni. Néha tapasztalom a haragot, 

agresszivitást, pletykálkodást, ami azt 

hiszem, ebből fakadhat. Ilyenkor min-

dig Istenre gondolok, hogy miként vi-

selkedik a hívő ember egy ilyen hely-

zetben. Azt gondolom, hogy minden 

ilyen alkalom lehetőség arra, hogy az 

ember bizonyságot tegyen szavak nél-

kül. 

Készítette: Ferenczi Zoltán 
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Mózes Áron 

Vezetési tanácsadó, a Debreceni Refor-

mátus Hittudományi Egyetemen oktatója, 

a Debrecen Nagyerdei Egyházközség 

presbitere. A Bibliai Házassággondozó 

Szolgálat munkatársa, gyülekezeti 

házascsoport-vezetőképzés vezetője. 

 

Szószóló: Hogyan látod a református 

egyház mai helyzetét?  

M.Á.: Amikor egyházról beszélünk, min-

dig felvetődik a kérdés, hogy mi az egy-

ház elsődleges célja. Én azt gondolom, az, 

hogy  az egyes ember felismerhesse, meg-

tapasztalhassa, hogy Isten Krisztusban 

mennyire szereti őt, és együtt rámutathas-

sunk erre a szeretetre azzal is, ahogyan 

egymáshoz és másokhoz viszonyulunk. 

Ezt egyrészt a Szentlélek végzi el. Érte-

lemszerűen az egyház is a Lélek munkája. 

Persze amit látunk az egyházból, abban a 

mi emberi erőfeszítésünk, tehát a mi gyar-

lóságunk is benne van. Azt látom, hogy 

sokszor képtelenek vagyunk kilépni azok-

ból a megcsontosodott, visszatartó helyze-

tekből, amelyekben vagyunk.  

 

Szószóló: Milyen visszatartó helyzeteket 

látsz?  

M.Á.: Sokszor az egyház intézményrend-

szerének fenntartása, működtetése jelenti 

a visszatartó erőt. Úgy gondoljuk, hogy a 

jelenleg rendelkezésre álló rendszert kell 

működtetnünk, és nem valljuk be talán 

magunknak sem, hogy bizony ez elvonja a 

figyelmünket a fontosabb céloktól. Sajnos 

azt kell látnunk, hogy az intézményeink 

mindenképpen torzítják ezt a rendszert.  

 

Szószóló: Mire gondolsz? 

M.Á.: Például a méretükkel, statisztikai 

adataikkal kicsit meg is nyugtatnak ben-

nünket. Azt a látszatot keltik, hogy a rend-

szer működik, fejlődik. De a gyülekezete-

inkben is utolérhető ez a jelenség, hiszen a 

gyülekezeteink is egy-egy külön rendszert 

jelentenek. A kérdés az, hogy vajon haté-

konyan szolgálják-e azt a célt, hogy az 

evangélium eljusson az emberekhez, ke-

resztyén közösségként éljünk a világban, 

és egyénileg is növekedjünk a hitben. 

Minden bizonnyal nagy eltérések vannak 

gyülekezetek, egyházmegyék, egyházke-

rületek között. De a végső kérdés minden 

esetben ugyanaz. Pál apostol is azt hang-

súlyozza, hogy nem arra tekintek, ami 

mögöttem van, hanem az előttem levő 

célra. A fő fókuszpont mindig a továbblé-

pés lehetősége. 

  

Szószóló: Szerinted mi a legnagyobb ki-

hívás az egyházunkban? 

M.Á.: Két alapvető kihívást látok. Az 

egyik kihívás egy teljes befelé fordulást 

igényel: azok vagyunk-e, akiknek mond-

juk, gondoljuk magunkat, annak viszony-

latában, amilyennek Isten szeretne látni 

bennünket, amire Ő hív el? A másik, hogy 

értjük-e a körülöttünk lévő világot, és 

tudunk-e vele párbeszédet folytatni? 

 

Szószóló: Hogyan tudnád összegezni a te 

gyülekezeted erősségeit, amelyből merít-

hetünk, tanulhatunk?  

M.Á.: Azt gondolom, hogy ennek a gyü-

lekezetnek a nagyfokú nyitottság az egyik 

erőssége. Keressük azokat a színtereket, 

ahol meg lehet szólítani az embereket, 

ahol párbeszédet tudunk kezdeményezni 

és folytatni. Nem zárkózunk el az újabb 

utak keresésétől, és ez jótékonyan hat 

vissza a gyülekezet életére is. Erősségként 

tekintek még a gyülekezet kiscsoportjai-

ban zajló közösségi életre és a konkrét, 

személyre szabott gyülekezeti szolgálatra. 

Sokféle feladatot megosztunk, például 

egyes gyülekezeti bibliakörök vezetését, 

az istentiszteleten való igeolvasást és 

imádságot, valamint a bizonyságtételt és a 

Házasság Hetén való szolgálatot. Ez első-

sorban nem azért fontos, mert a lelkész 

válláról levesszük a terhet – persze ezért 

is –, hanem azért, mert így többféle bi-

zonyságtétel  hangozhat el, és ezáltal  

hitben növekednek a szolgálók is. 

 

Szószóló: Szerinted merre vezet bennün-

ket Isten itt Kelet-Közép-Európában a 21. 

század küszöbén?  

M.Á.: Azt gondolom, hogy a helyzet, 

amelyben az egyház van, egyrészt önvizs-

gálatra hív. Fel kell tennünk a kérdést, 

mire is hívott el bennünket Isten? Azért 

elengedhetetlen ez, mert ennek a válasz-

nak megfelelően működtetjük a struktú-

ránkat. De ugyanilyen fontos kérdés, hogy 

mennyire vagyunk a helyünkön, mennyire 

megalapozott a szolgálatunk. Másrészt a 

korunk arra int bennünket, hogy legyünk 

kapcsolatban a környező világgal, és ad-

juk át Isten üzenetét. Gyakran nem érte-

nek bennünket az emberek, de sokszor mi 

is képtelenek vagyunk megérteni az egy-

házon kívül élőket. Persze óvakodnunk 

kell attól is, hogy feloldódjunk a környező 

világban. Mivel mi is ebben a világban 

élünk, nagyon rafinált módon szivárog be 

mindannyiunk életébe mindaz, ami körül-

vesz bennünket. Beletartoznak a család-

tagjaink, a szomszédjaink, a munkatársa-

ink, a periférián és krízisben lévők, az 

egész társadalmunk, sőt a határon túliak 

is. Ahhoz, hogy hajlandóak legyenek 

meghallgatni bennünket, és a bizonyságté-

telünket „elhiggye a világ”, ahhoz Krisz-

 

Szószóló: Ha a gyülekezetetek min-

dennapjaira gondolsz, mit emelnél ki? 

Mi az, ami a ti gyülekezetetek többlete, 

amit meg tudunk tanulni tőletek? 

A.K.T.F.: Többlet-e vagy nem, azt 

nem tudom. Sok lelkészt, lelkészváltást 

megélt már a lábodi gyülekezet. Éppen 

ezért megtanult alkalmazkodni az újon-

nan érkező pásztorokhoz. Képesek 

nyugodtan, békességgel fogadni min-

den lelkész óhaját, igényét, stílusát és 

elképzeléseit abban a reményben, hogy 

hátha jobban működik, mint korábban. 

Nagy ajándék a gyülekezetben, hogy 

nem minden terhet a lelkész hordoz. 

Mindenki tudja a dolgát és teszi is 

örömmel. A mi közösségünk nem lel-

készközpontú. Persze várják a lelkész 

vezetését, várják az ötleteket, várják az 

igét, és a vezetést. De sok kezdeménye-

zés a gyülekezettől származik. Nagyon 

jó, hogy vannak elkötelezett emberek, s 

van gazdája a parókiának akkor is, ha 

mi nem vagyunk otthon. Ha felhatal-

mazzuk az embereket, akkor szinte 

maguktól történnek a dolgok. 

Készítette: Kis Ilona 
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Mi az a sajátosság, ahogyan egy apologéta gondolkodik? Ho-

gyan azonosítja be a problémát, és miként válaszol arra? 

S.G.: Nagyon érdekes kérdés. A munkaeszközünk elsősorban a 

hozzáállásunk. Talán a legfontosabb, hogy ne ijedjünk meg a 

kérdésektől, és tartózkodjunk az előfeltevésektől. Nagyon fontos, 

hogy nyitottak legyünk az igazságra, de fontos látnunk, hogy mi 

nem vagyunk a teljesség birtokában. Azaz a mi saját álláspon-

tunkat is folyamatosan hozzá kell igazítani az igazsághoz. Mind-

nyájan találkoztunk már olyan emberekkel, akiknek az egyedüli 

célja az volt, hogy a saját álláspontjukat megvédjék. Ilyenkor azt 

érezzük, hogy semmi értelme a párbeszédnek. Az a benyomá-

som, hogy nem ritkán minket keresztyén embereket is így látnak 

a kívülállók: mintha bezártuk volna az agyunkat. Hogyha evan-

géliumi keresztyénekként hitelesek akarunk lenni, és az evangé-

liumot hitelesen akarjuk képviselni, fontos, hogy nyitottak le-

gyünk, és hogy ne féljünk attól, hogy bizonyos kérdésekkel meg 

kelljen küzdenünk. Amennyiben biztosak vagyunk abban, hogy 

az evangéliumok igazak, akkor nincs félnivalónk. Nem kell fél-

nünk attól, hogy valami olyan dolog derül ki, amely alááshatja a 

hitünket. Ha viszont nincs igaza az evangéliumoknak, akkor vi-

szont nincs értelme, hogy keresztyének legyünk. Akkor meg 

ezért nincs veszíteni valónk: derüljön ki! Bátorítónak tartom azt 

a tényt, hogy nincsenek új kérdések. Teljes bizonyossággal állít-

hatjuk, hogy nálunk sokkal okosabb emberek már feltették az 

összes fontos kérdést, és szintén nálunk sokkal okosabb emberek 

meg is birkóztak ezekkel. Ez azért jó nekünk, mert ezek az em-

berek rengeteg gondolatot papírra is vetettek, így ezek könnyen 

megismerhetők. Így fontos, hogy az általános hozzáállásunk 

nyitott legyen, és képezzük magunkat, hogy mely érvek jók és 

melyek kevésbé jók. Ez adja meg a koherens gondolkodásmód 

lehetőségét. Ha megfigyeljük, a legtöbb ellenvetés nem is a hi-

tünk tárgyára, hanem a koherens gondolkodásmódunkkal kap-

csolatos.  

 

Lehet, hogy nincsenek új kérdések, de vannak új kihívások. 

Lehet ezekre is a régi kérdésekkel válaszolni? Mire kell készül-

nie a holnap gyülekezetének? 

S.G.: Szerintem ezek inkább a régi kérdések újfajta felvetései. 

Ilyen például a homoszexualitás kérdése, amely bizonyos mér-

tékben új kérdésnek számít. Azonban az alapkérdést, a házasság 

kérdését, az előző kétezer évben nagyon jól körüljárták neves 

teológusok. A misszionáriusoknak is állandóan szembe kellett és 

kell nézniük a törzsi kultúrák többnejűségével. Ugyanezt látjuk a 

bioetikai kérdésekkel kapcsolatban. Ezekre a kérdésekre az első 

keresztyéneknek is választ kellett adniuk, persze a maguk kultú-

ráján belül. Persze számos technikai kihívással kell szembenéz-

nünk, de az alapprobléma az én megítélésem szerint kortól és 

kultúrától függetlenül ugyanaz. Fontos komolyan venni ezeket 

az új kérdéseket, de jó látni, hogy ezek jelentős részére már na-

gyon régen megszülettek az evangéliumi válaszok. Ám ezeket az 

üzeneteket csak akkor lehet eredményesen továbbadni, ha az 

egyházak közösen képviselik ezeket az üzeneteket. Svédország-

ban, azt mondhatom, e tekintetben nagyon jó az együttműködés 

az egyházak között. Például a házasság kérdésében nemcsak az 

evangéliumi keresztyénekkel tudtunk együttdolgozni, hanem a 

katolikus egyházzal is. Természetesen nem feledkeztünk meg a 

különbségekről, és nem is alkudtunk meg, de egységesen tudtuk 

képviselni az álláspontjainkat a házasság kérdéséről. 

 

Hol van a határ az egység vagy a különbségek hangsúlyozásá-

ban?  

S.G.: Nagyon szeretem az égő csipkebokor történetét Mózes 

második könyvéből. Egy olyan dolgot szeretnék kiemelni, amit 

sokszor elfelejtünk. Isten azt mondja Mózesnek, menj el a fáraó-

hoz. Mi lehet a legtermészetesebb reakció, ha az Isten szól az 

embernek? Persze, hogy elmegyek. De Mózes nem ezt teszi. 

Elkezd beszélgetni Istennel. Két fejezet csak az ő beszélgetésü-

ket tartalmazza. És Isten egyáltalán nem haragszik Mózes kérdé-

sei miatt. Ki vagy Te Isten? Mi a neved? Ki vagyok én a fáraó-

hoz képest? Isten válaszol, és türelmesen elmagyarázza Mózes-

nek a legfontosabb dolgokat, és felruházza erővel. Akkor azt 

mondja Mózes, hogy nem tudok beszélni, nincs retorikai érzé-

kem. De Isten azt mondta, rendben, semmi baj, a testvéred majd 

beszél helyetted. Isten tiszteletben tartja Mózes összes emberi 

reakcióját. Isten egészen addig nem lesz mérges, amíg Mózes 

mindezek ellenére azt nem mondja, hogy mégsem akarok menni. 

Istennek semmi gondja a kérdésekkel. Az engedetlenséggel van 

problémája. Ezt azért mondtam el, mert az a meggyőződésem, 

hogy nekünk is ezzel a hozzáállással kell lennünk mások kérdé-

seihez, mert Isten is ezzel a nyitottsággal áll hozzá.  

 

Korábban az apologetikában szokás volt a halál kérdését hang-

súlyozni. Ma rendkívüli módon megváltozott a halálhoz való 

viszonyunk. A kérdés megmaradt? 

Stefan Gustavsson 

 

svéd apologéta, a stockholmi Credo Academy igazga-

tója, a Svéd  Evangéliumi Aliansz főtitkára és a  

European Leadership Forum  

vezetőségi tagja 

tus feltétlen szeretetének megélése kell, 

illetve a tiszta, világos beszéd. Ha az 

embereket „be is csaljuk” a közössége-

inkbe és ott „akol meleget” biztosítunk, 

de nem tudnak növekedni, mert az aktu-

ális kérdéseikre nem kapnak biblikus 

válaszokat, akkor nem töltjük be a kül-

detésünket. Tehát a célunk egyházként 

és gyülekezetként kettős: a növekedés 

rajtunk álló feltételeit újragondolni és 

biztosítani. Ebben pedig tudjuk, hogy 

kérhetünk vezetést és áldást is. 

Készítette: Oravetz Anett 
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S.G.: Én leginkább a svéd helyzetet ismerve tudok válaszolni. 

Az emberek megpróbálják  a halál kérdését elkerülni, és min-

denki még a gondolatától is menekül, hogy mindenki meg fog 

halni. A ma embere Svédországban próbálja belevetni magát a 

jelenbe, a pillanat örömének élvezetébe, és kiszorítani a tuda-

tából a halál, a menny és pokol kérdéskörét. Próbálunk úgy 

gondolni a halálra, mint ami nem kívánt, de természetes része 

az életünknek. Ennek a hárításnak csak a haldoklás folyamatá-

val való szembesülésünk vet gátat. Ekkor arra törekszünk, 

hogy mi határozzuk meg az életünk végét, hogy ne kelljen 

keresztülmennünk a halál fájdalmas folyamatán. Ez viszont az 

emberi létnek nagyon sekélyes értelmezéséből fakad. Azt hi-

szem, nagyon fontos ezzel a kérdéssel foglalkozni, és felmu-

tatni, hogy az emberi élet fontos, függetlenül attól, hogy az 

fájdalmat vagy örömöt jelent.  Engem megrémít az eutanázia 

legalizálásának folyamat a Nyugat-Európában. Ez egy elitista 

társadalom felé vezet bennünket, amelyben az öregeket, el-

esetteket, nyomorultakat fokozatosan kiiktatják a társadalom-

ból. Erre a dilemmára csak a keresztyén hit adhat választ. 

Húsz év múlva Dániában és Svédországban nem fognak  

down-kóros gyermekek születni. Hasonlóképpen törpék sem 

lesznek. Van egy barátom, akinek mind a három gyermeke 

törpeként született. Megkereste őt egy fényképész, és megkér-

dezte, hogy készíthet-e róluk életút sorozatot, mert pár év múl-

va nem fognak ilyen emberek születni, és szeretné megőrizni 

az utókor számára, hogy hogyan néztek ki az ilyen emberek… 

NYÍRI JUDIT ~ Már augusztusban le-

foglaltam a repülőjegyeket Svédország-

ba, mert biztos volt, hogy Sacinál tölt-

hetjük az őszi szünetet. Nagyon vártam 

az utazást. Amint megér-

keztünk, az időjárás azon-

nal tudatta velünk, hogy 

hol is vagyunk valójában, 

de a találkozás öröme 

felmelegített bennünket. 

Olyan jó volt azt megélni, 

hogy Saci várt minket a 

göteborgi repülőtéren. 

Az öt napot próbáltuk úgy megtervez-

ni, hogy minél több élményben legyen 

részünk. Törekedtünk arra, hogy minél 

jobban megismerjük a svédeket, az élet-

módjukat és a spiritualitásukat. Saci eb-

ben nagyon sokat segített nekünk, renge-

teget beszélgettünk. Többet tudtunk meg 

a társadalmukról, mintha csak turistaként 

szálltunk volna meg valahol. 

A sok program közül, most a vasárnap-

ról szeretnék írni egy kicsit. Erre a napra 

gyülekezetlátogatást terveztünk. Legin-

kább két gyülekezet vált számunkra ér-

dekessé. 

A New Life, egy 21. századi gyüleke-

zetnek számít. Erre éppen nem lehet azt 

mondani, hogy svéd, ugyanis nemzetisé-

gi összetételét tekintve nagyon vegyes 

tagsággal rendelkezik. Az istentisztelete-

ket angol tolmács is fordítja. Ami az 

érdekessége vagy a természetessége, 

hogy nagy hangsúlyt kap a közösségben 

a szolgálat. Mindenki számára fontos a 

gyülekezetépítés. Sokan még különféle 

képzéseken is részt vesznek 

annak érdekében, hogy 

minél magasabb szinten 

elsajátíthassák az ehhez 

szükséges ismereteket. 

A másik gyülekezet egy 

evangélikus egyházközség 

volt. Számomra nagyon 

pozitív élményt adott. Ami-

kor beléptünk, már megkezdődött a di-

csőítés, amely olyan erővel hatott rám, 

hogy már a legelején elérzékenyültem. 

Ez alatt páran színes zászlókkal táncol-

tak. Volt arany, sötétkék és zöld színű is. 

Ezeknek a színeknek különböző jelenté-

se van, de mind Isten királyságára mutat. 

A prédikáció egy részét Saci fordította 

nekünk. Az istentisztelet végén úrvacso-

ráztunk is, ami különleges volt számom-

ra. Letérdelve egy kört alkottunk, és úgy 

vettük az úrvacsorát. Ebben a gyüleke-

zetben, minden vasárnap van erre lehető-

ség. 

A közösség megélésére nagy hangsúlyt 

fektet ez a gyülekezet is. A kisgyerme-

kektől az idősebbekig, sokan megfordul-

nak itt. Minden istentisztelet végén kávé-

házat rendeznek, ahova mindenkit meg-

hívnak egy kis beszélgetésre. Erre egy 

külön termet alakítottak ki az alagsorban, 

ahol a gyermek-istentiszteleti helyiség is 

található. Az istentisztelettel párhuzamo-

san, a kisebbek gyermek-istentiszteleten 

vesznek részt: hasonlóképpen, mint ná-

lunk, az istentisztelet elején együtt vesz-

nek részt a családok, majd az igehirdetés 

előtt kimennek a gyerekek a gyerek-

istentiszteletre. 

Nagy örömmel fogadtak minket, jó 

volt megtapasztalni Isten jelenlétét ebben 

a közösségben is. 

Számomra ezek voltak a legemlékeze-

tesebb pillanatok vasárnap délelőtt, dél-

után pedig egy házi csoportba látogat-

tunk el, ami szintén élmény volt. 

Összességében sokat kaptam a közö-

sen eltöltött egy hét alatt. Jó volt bepil-

lantást nyerni a svédek életébe és megis-

merni a mindennapjaikat. Nyugodtságot 

mindenképpen tanulhatunk tőlük. 

Gyülekezetünkből hárman (Ica, Netti és Judit) Sacinál lehettek Svédor-

szágban. Ott létük alatt nem egy gyülekezetet is meglátogattak. Az ő 

beszámolójukat olvashatjuk itt... 
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KIS ILONA ~ Nagyon sok meglepő és 

szép élményben volt részünk. Számomra 

a legmeglepőbb az volt, hogy az eső ké-

pes vízszintesen esni. Hihetetlenül gyor-

san eláztunk. A svédek azt vallják, hogy 

nincs rossz idő, csak rosszul öltözött em-

ber. Őket elnézve be kellett látnom, hogy 

igazuk van. 

A legszebb számomra az a szigetvilág 

volt, amely Svédország és Dánia között 

terül el. Különleges és lenyűgöző lát-

ványt nyújtott. Megtapasztalhattuk a ter-

mészet erejét is. 

A Vrangö  nevű szigetet néztük meg 

alaposabban, melynek 400 lakosa van. 

Három templom található a szigeten. 

Arról nem tudtunk meg semmit, hogy a 

lakosság arányaihoz képest miért ilyen 

magas az egy főre jutó templomok szá-

ma, mindenesetre elgondolkodtató. 

Elmentünk egy evangélikus istentiszte-

letre, ahol felemelő volt hallgatni, aho-

gyan ez a gyülekezet az énekkel dicsőí-

tette az Urat. A dalok zenekari kísérettel 

szóltak, az éneklés szívből jövő és erőtel-

jes volt. Annak ellenére, hogy nem értet-

tem a szövegét, biztos vagyok benne, 

hogy Istent dicsőítették általa. 

Ellátogattunk – Saci szerint – a leg-

szebb göteborgi  templomba is. Valóban 

gyönyörű volt mind a szerkezete, mind az 

ott látható sok famunka.  Itt is zenét hall-

gattunk, mert egy gyermekkórus tartotta 

éppen a próbáját, akik szintén zenekari 

kísérettel énekeltek. 

Megnéztünk még egy templomot, 

amely egy épület második emeletén ka-

pott helyet. Maga a templom barátságos 

volt, s az asszony is, aki megmutatta ne-

künk, bár a helyét igen szokatlannak ta-

láltam. 

Megtisztelő volt számomra, hogy el-

mehettünk egy fiatal házaspár otthonába, 

ahol házi csoport volt. Ez egy olyan bib-

liaóra, ahol nincs jelen lelkész. Itt  a házi-

gazdák jóvoltából közös étkezéssel kez-

dődött az alkalom, majd a nálunk is meg-

szokott módon folytatódott a bibliatanul-

mányozással és az ehhez kapcsolódó 

közös gondolkodással. 

Ez a néhány nap igen emlékezetes volt 

számomra, szívesen megismételném. 

 

ORAVETZ ANETT  ~ Svédországi 

tartózkodásunk alatt nemcsak az ország 

kultúrájáról, a svéd emberek mindennapi 

életéről és étkezési szokásairól tudtunk 

meg sok érdekességet, hanem a svéd 

egyházakról is. Villamoson ülve, a pia-

con sétálgatva vagy vacsora közben és 

után többször felvetődtek a svéd egyház-

zal kapcsolatos kérdéseink is, így néhány 

nap alatt ezen a téren is sok újat tudtunk 

meg.  

Az ország többsége evangélikus, közel 

hétmillió svéd állampolgár tartozik az 

evangélikus egyházhoz a korábbi állam-

egyházi struktúrából adódóan. (Az or-

szág lakossága kb. 9 és félmillió). Ez a 

számadat első hallásra nagyon pozitívan 

hangzik, viszont azt is megtudtuk, hogy 

a hétmillió evangélikusból csak kb. négy 

százalék jár néha templomba, és össze-

sen kettő százalék jár rendszeresen isten-

tiszteletre. Ez az adat erősen árnyalja az 

első információt. Ennek az áll a hátteré-

ben, hogy 1526-tól 2000-ig az evangéli-

kus egyház Svédországban államegyház 

volt. Ez azt jelenti, hogy korábban ah-

hoz, hogy valaki az evangélikus egyház 

tagja legyen, nem volt szükség arra, 

hogy vallásos legyen, hanem aki Svédor-

szágban evangélikus családba született, 

az automatikusan evangélikussá vált. Az 

ezredforduló óta azonban megszűnt az 

automatikus egyháztagság. Ma már ott is 

a keresztelés által lesz valaki az evangé-

likus egyház tagja.   

Az evangélikusok mellett kis létszám-

ban, de élnek katolikusok is, és több 

protestáns kisegyház is jelen van az or-

szág területén.  

A másik nagy változás a svéd evangé-

likus egyház életében 2007-ben követke-

zett be. Ettől az évtől engedélyezik hiva-

talosan a homoszexuális párok egyházi 

esküvőjét. Az egynemű párok házasságá-

nak elfogadásáról hozott egyházi határo-

zat a társadalmon és a svéd egyházon 

belül sem talált azonos fogadtatásra. 

Voltak, akik örültek ennek a határozat-

nak, viszont jócskán akadtak olyanok is, 

akik nem tudtak azonosulni ezzel a dön-

téssel. Ennek az egyházi döntésnek a 

következményeként több lelkész kivált a 

svéd evangélikus egyházból mondván, 

hogy nem értenek egyet az egyház hiva-

talos állásfoglalásával, és olyan kisegy-

házhoz csatlakoztak, ahol az egynemű 

párok házasságának megáldását nem 

engedélyezik.  

Az esős napok egyikén betértünk Gö-

teborg központjában egy szép templom-

ba, ahol a gyülekezet gyermekkórusának 

próbájába csöppentünk bele. A bejárati 

ajtótól nem messze az iratterjesztés asz-

talán, egy szivárványos zászlót pillantot-

tunk meg. Megtudtuk, hogy ez a zászló 

jelzi azt, hogy az adott gyülekezet elfo-

gadta a homoszexuálisok házasságát 

engedélyező határozatot.  

Érdekes volt hallani ezekről az egyházi 

folyamatokról. Azt gondolom, hogy ezek 

hazánkat is el fogják érni hamarosan. A 

kérdés csupán annyi, hogy mikor kezde-

nek el a magyar egyházak nyíltan beszél-

ni erről, és milyen teológiai válaszaink 

lesznek ezekre az érzékeny témákra.  

Kagy Konstantin  császár 312-ben történő megtérése 

után komoly fordulat következett be az egyház és állam 

kapcsolatában. Ezt követően a keresztyénség üldözése meg-

szűnt, sőt nemsokára egyes hivatalok betöltésének feltétel-

évé vált. Ez azonban az egyház felhígulását is jelentette. Az 

állam és egyház kapcsolata mindig meglehetősen ambiva-

lens volt. A történelem során ugyanis azt láthatjuk, hogy az 

állam vagy fel akarja használni a céljaira vagy ki akarja 

irtani a keresztyéneket. Ez a kettősség köszön vissza az 

invesztitúraharcból is. Az államegyház (amikor az állam és 

az egyház működése nem válik szét) teológiai szempontból 

nagyon sok kérdést vet fel (pl. az egyháztagság  automati-

kus jellege). Ma többek között Nagy-Britanniában, Svédor-

szágban, Norvégiában találkozunk államegyházzal, de sok 

más országban csíráiban megjelenik ez a személet (pl. né-

metországi adórendszer). 

A népegyház kifejezést Luther honosítja meg. Az ő szó-

használatában azt jelenti, hogy – szemben a római gyakorlat-

tal – az evangéliumi egyházban nem a klérus (papság) szol-

gál az Úrnak, hanem a nép. A szó a szocializmusban nyert 

újraértelmezést. A népegyház a népi demokrácia egyházi 

megfelelője lett, ahol a „klerikális reakció” osztályidegen 

látásmódját a „szolgáló egyház” és „békapapság” szocializ-

mushoz hű együttműködése jellemzi, amely egyik fő eleme a 

nép igényeinek kiszolgálása. Ennek nyomatit láthatjuk ma is. 

A hitvalló egyház tudatosan akar fellépni a szekularizáci-

óval (elvilágiasodással), azaz a társadalom értékvilágának és 

elvárásainak beáramlásával szemben. Ennek egyik világító 

példája a hitleri Németországban Bonhoeffer által fémjelzett 

evangélikus mozgalom. A hitvallók az eredeti bibliai értéke-

ket felmutatva, a keresztyén hitet megvallva állnak ki a 

Krisztus által ránk bízott értékek mellett. 

Államegyház, népegyház, hitvalló egyház 
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Szószóló: Hogyan jutottál arra a döntés-

re, hogy a lelkipásztori szolgálat útjára 

lépj? 

Imre Zita: Ennek több tényezője is volt. 

Megpróbálok röviden mindegyikről be-

szélni. Olyan iskolába jártam, ahol a jó 

képességű fiatalok három továbbtanulási 

lehetőség közül választottak: közgazdász, 

orvosi vagy jogi pálya. Én a jogi egyetem 

mellett döntöttem. Körülbelül a tanulmá-

nyaim felénél jártam, amikor két dolog 

vált nyilvánvalóvá a számomra. Az egyik 

az volt, hogy rengetegen fognak jogi dip-

lomával rendelkezni a munkaerőpiacon, a 

másik pedig, hogy ebben a munkakörben 

lehet, hogy sikeres ember leszek, de nem 

leszek boldog ember. Ezért elkezdtem 

azon gondolkozni, hogy mi az, amit a 

joghoz társíthatnék. Ezzel párhuzamosan 

a hitéletem folyamatosan fejlődött. Húsz 

évesen presbiter lettem a gyülekezetem-

ben, és huszonegy évesen – mivel el kel-

lett költöznöm otthonról – a lelkésznő 

megnyitotta számomra azt a lehetőséget, 

hogy egy életközösségbe kerüljek vele és 

más fiatalokkal. Azt kezdtem felismerni, 

hogy az egyház, a gyülekezet olyan élet-

tér, amely otthont jelent a számomra, és 

amelyet ismerek, biztonságosan mozgok 

benne. Arra a felismerésre jutottam, hogy 

a jogi pályát teljesen el kell engednem. 

Korábban is többször eszembe jutott már 

a teológia, de ezt a gondolatot mindig 

elhessegettem, ám amikor sikerült kimon-

danom, hogy nem a jog mellé kell keres-

nem valamit, akkor egyértelművé vált, 

hogy a lelkipásztori hivatás az, amelyben 

Istent tudom szolgálni, és amelyben én is 

örömömet találhatom. Sok bizonytalan-

ság volt bennem azzal kapcsolatban, hogy 

hogyan is fogom elvégezni a teológiát, 

miből fogok élni, de nem volt kétségem 

afelől, hogy ezt az utat jelölte ki számom-

ra az Úr. A teológia alatt folyamatosan 

meg is erősített ebben, és nagyon sok 

akadályt hárított el az útból. 

 

Szószóló: Mikor kerültél Dunaszentbe-

nedekre, és hogyan lettél a település lel-

kipásztora? 

IZ: Májusban volt négy éve, hogy a kö-

zösségben szolgálok. Az elődöm nyugdíj-

ba ment, és a gyülekezet már hosszú ideje 

keresett egy férfi lelkészt, de nem talált. 

A dunaszentbenedeki erősen tradicionális 

gyülekezet. Itt eddig csak férfi lelkész 

szolgált, és a presbiterek is mind férfiak 

voltak. Véletlenül lettem itt lelkész... bár 

tudjuk, hogy véletlenek nincsenek. Mát-

raházán, a gondnoki konferencián Bödecs 

Pállal, az esperes helyettesével arról be-

szélgettünk, hogy mi lesz a jövőben ve-

lem. Akkor már ötödéves voltam, de 

gondnokként voltam jelen ezen a találko-

zón. Ő gyerekkorom óta ismer engem, és 

személyes barátként kérdezett a további-

akról. Mondtam, hogy tulajdonképpen 

nincsenek kívánságaim a szolgálati hely-

lyel kapcsolatban, csak az az egy, hogy 

ne legyen Budapest, nagyváros, szerettem 

volna vidékre menni, de nem voltak hatá-

rozott elképzeléseim. Abban a pillanat-

ban, amikor erről beszéltünk, a 

dunaszentbenedeki gondnok és a felesége 

egy sétára indult, és mellettünk haladt el. 

Palinak eszébe jutott, hogy ők lelkészt 

keresnek, én pedig egy helyet, szóval 

milyen jó megoldás lenne, ha én kerülnék 

oda. Szegény gondnok úr bele is vörösö-

dött az ötletbe, hiszen tudta, hogy nem 

jöhet haza azzal a hírrel, hogy van egy 

női lelkész, aki jönne szolgálni, mert ki-

zavarják a faluból. Nagy nehezen sikerült 

kimenteni a gondnokot ebből az izzasztó 

helyzetből, és továbbsétáltak a feleségé-

vel. Pali elmesélte az esperesnek a felis-

merését, ő pedig elismerte, hogy ez is egy 

lehetőség, és mivel két hét múlva úgyis 

helyettesítenie kellene Dunaszentbenede-

ken, akkor ezt az alkalmat most átengedi 

nekem. Úgy éreztem, hogy ez inkább egy 

problémamegoldás, nem pedig az Isten 

akaratának a keresése, annak elfogadása, 

inkább egyházigazgatási kérdésről van 

szó. Ezért húzódoztam a helyzettől. Per-

sze azt is tudtam, hogy Benedeken az 

emberek előítélettel lennének irántam, 

mivel női lelkész vagyok. Ezért úgy jöt-

tem, mint egy helyettesítő, hiszen tudtam, 

hogy férfi lelkészt várnak, viszont ők 

meglepetésemre bemutatkozó szolgálatot 

vártak tőlem. Amikor kiderült számomra, 

hogy ez nemcsak helyettesítés lesz, akkor 

sem tulajdonítottam neki nagy jelentősé-

get, mert azt is tudtam, hogy következő 

vasárnap meg Ferenczy József jön bemu-

tatkozni, és világos volt számomra, hogy 

őt fogják kérni a presbiterek. Mindezeket 

félretéve, az ideérkezésem tulajdonkép-

pen nagyon csodálatos volt. Kezdetben 

tele voltam ellenérzésekkel, de ahogy 

beléptem a gyülekezeti házba, és meglát-

tam a presbitereket, akikről tudtam, hogy 

nem akarnak női lelkészt, meg a gyüleke-

zetet, az volt az érzésem, hogy annyira 

tudom őket szeretni, olyanok, mint a csa-

ládom, értem a gondolkodásmódjukat, az 

élettörténetüket, és szeretem ezt a vidéki, 

földműves, állattartó életmódot, abszolút 

magaménak érzem. Megtörtént a szolgá-

lat, és azt hiszem, hogy jó benyomást 

keltettem. Kiderült, hogy addigra Józsit 

már Lajosmizsére elhívták bemutatkozni, 

ez volt az én nagy ajándékom, és mond-

ták, hogy jövő héten is jöjjek el, mert 

nincs helyettes. Kedvesek, aranyosak 

voltak, a gondnokékat ismerem, nagyon 

szeretem, így vállaltam a következő hetet 

is. A következő héten váratlan fordulattal 

állt elő a presbitérium, megkérdezték, 

Dr. Imre Zita 

dunaszentbenedeki református 

lelkipásztorral 

Beszélgetés  
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hogy nem maradnék-e, mert ők szívesen 

vennék. Nem tudtam, hogy lehetséges-e 

ez, mert az egyházjog szerint akkor még 

egy évet segédlelkészként kellett volna 

töltenem valahol, de az esperes és az egy-

házi vezetők beleegyeztek, hogy elkezd-

hessek szolgálni Dunaszentbenedeken. 

Ekkor még mindig gondolkoztam rajta, 

hogy ez most tényleg Isten akarata, vagy 

csak egy „jó” megoldás, a dolgok szeren-

csés összjátéka. De amikor idejöttem, 

sikerült megerősödnöm abban, hogy itt a 

helyem. A gyülekezettel is kialakult egy-

fajta szeretetkapcsolat. Közeledtünk egy-

máshoz és az Istenhez is. A presbitérium 

el tudta engedni azt a korábbi határozott 

elképzelését, hogy egy fiatal férfi lelkész 

fog közöttük szolgálni, és még ha az első 

évben egy picit még zavarta is őket, hogy 

női lelkészük van, mindent elkövettek 

azért, hogy ezt ne éreztessék velem, amit 

nagyon becsülök bennük. 

 

Szószóló: Hogyan látod a gyülekezetedet, 

milyen erősségei vannak, és melyek azok 

a területek, amelyek fejlesztésre szorul-

nak? 

IZ: Ez egy nagy múltú gyülekezet. Sok 

mindent hoz magával, sok erősséget és 

nyilván – főként az életkora miatt – sok 

gyengeséget is. Nagy erősségének érzem 

azt, hogy még élnek a gyülekezetben 

olyan idősebb emberek, akik a második 

világháború utáni ébredés idején éltek és 

megtapasztalták annak erejét. Ők jelenítik 

meg a gyülekezetünkben az imádságnak, 

a dicsőítésnek, az éneklésnek a szüksé-

gességét. Az ébredés lelkiségét erősen és 

jól képviselik, hitelesek ezek az emberek. 

Ők a gyülekezet vezetői is, imádkoznak a 

gyülekezetért és a fiatalabbakért is. A 

másik nagy erősség, hogy az emberek 

ismerik és szeretik egymást. Szorosan 

élik az életüket. Ezt nemcsak a gyüleke-

zeti életükre értem, hanem a hétköznap-

okra is. Ez egy pici falu, kevés emberrel. 

Talán éppen ezért ez a közösség nagyon 

összetartó. Tudják, hogy mit jelent az 

együttérzés, tudják, mi a kinyújtott kéz. 

Sok szempontból olyan az életük, hogy 

gyakorolhatják a krisztusi szeretetet, és 

ezt meg is teszik. Nagy erőssége a gyüle-

kezetnek a történelmi múltja. Mindig is 

erős gyülekezet volt, most is önálló gyü-

lekezetként működik. Ugyanakkor ez egy 

gyengeségünk is, mert sokszor arra tekin-

tünk, hogy milyen volt régen: nosztalgiá-

zunk. Tartalmas, egyházi értékeket felmu-

tató élet volt itt. Most egy kicsit ennek az 

árnyékában élünk, mert kevesen vagyunk, 

ami azt gondolom, hogy nem baj. Lássuk 

meg, ismerjük el, de aztán ne maradjunk 

lehajtott fejjel! Azt kell szem előtt tarta-

nunk, hogy mi mit adhatunk a környeze-

tünknek, felemelt fejjel járjunk, és az Úr 

Istenre tekintsünk, belé vessük 

a bizalmunkat, ne abba, amink 

van, mert olyan sok minde-

nünk nincs. Nincs sok ember, 

nincs sok fiatal, nincs sok gye-

rek, nincsenek vagyonok, in-

tézmények, emberileg nézve 

nincs sok minden, de az Isten 

meg tudja áldani azt, ami van. 

Bukdácsolunk abban, hogy el 

tudjuk fogadni azokat, akikkel 

együtt élünk. Az idő múlásá-

val sok roma család költözött 

a faluba, és az elfogadó szere-

tetet nehéz megélni. Bezárkóz-

tunk. Szeretjük egymást, szeretünk együtt 

lenni, fontosnak tartjuk a gyülekezetün-

ket, de nem szeretnénk ebbe behívni sen-

kit, és az szerintem senki fejében sem 

fordul meg, hogy segítsünk létrehozni egy 

gyülekezetet, ahol roma családok talál-

kozhatnak az Úr Istennel. Úgy érzem, 

hogy nem szeretnénk ilyen szempontból 

vállalni Isten küldését. Ez szerintem nem 

jó, mert nem véletlen, hogy itt vagyunk, 

és nem véletlen, hogy itt élnek körülöt-

tünk ezek az emberek, nem határolhatjuk 

el magunkat, és az Istennel való kapcsola-

tunkat sem szoríthatjuk be magunk közé, 

kell, hogy ez kifelé is megnyilvánuljon. 

Erőssége a gyülekezetnek az áldozatkész-

ség is. Nem nagypénzű emberek laknak 

itt, viszont rendkívül áldozatosak, és 

nemcsak anyagi szempontból, hanem az 

idejük és az energiájuk tekintetében is. 

Úgy látom, arról nem nagyon kell taníta-

ni, hogy mit jelent a hálaáldozat, az oda-

szánás, az adakozás. Annak ellenére, 

hogy nehezebben élnek az emberek, az 

adakozás nem csökken. Az adakozás va-

lószínűleg szívből jön. 

Jónak tartom, hogy nyitottak vagyunk a 

római katolikusok felé. A gyerekmunká-

ban például nem okoz problémát, hogy a 

gyerektáborunkat – amelyet a munkatár-

sakkal készítünk elő és vezetünk le, 

amelyben a mi és az egyházunk anyagi 

javai vannak benne – nyitottá tegyük a 

katolikus gyermekek számára is, akik 

körülbelül ugyanolyan létszámban jelen-

nek meg, mint a református gyerekek. 

Meg tudjuk látni, hogy egyek vagyunk 

Krisztusban, amelyet mindig lehet gyako-

rolni, és egyre jobban átélni. 

Nagy terhet jelentenek az óriási épülete-

ink. Egy kicsit ahhoz tudnám hasonlítani 

a templom fontosságát nálunk, mint a 

zsidóknál a jeruzsálemi templomot, vagy-

is a templomért mindent megteszünk. A 

templomban legyünk! Nem baj, ha olyan 

hideg van, hogy senki sem tud figyelni, 

de ott legyen az úrvacsora, a templomban 

legyen a karácsonyi istentisztelet, a temp-

lomra áldozzunk milliókat. Persze értem 

ezt a hozzáállást, hiszen ott ültek az elő-

dök is több generációra visszamenőleg, 

de nem biztos, hogy Istennek ez a fontos. 

 

Szószóló: Melyek a dunaszentbenedeki 

gyülekezet sajátosságai? 

IZ: Kevés olyan gyülekezettel találkoz-

tam, amely ennyire tradicionális lett vol-

na, mint a miénk. Ugyanakkor az ébredés 

lelkisége is nagyon erős. Tehát nem egy 

kiüresedett közösségről van szó. Ritka, 

hogy a tradíció és a valódi értékek ilyen 

szinten együtt jelenjenek meg. Érdekes, 

hogy a templomban meglévő ülésrend a 

gyülekezeti teremben is megvan, pedig az 

csak öt éve épült. Nálunk a férfiak és a 

nők külön ülnek, és a férfiakon belül is 

külön ülnek a presbiterek. A nők aszerint 

foglalnak helyet, hogy ki özvegy, ki asz-

szony, ki lány. Az idősebbek még bő, 

rakott szoknyás viseletben járnak temp-

lomba, kis kabáttal. Sokan egyébként is 

hordják a népviseletet hétköznap és va-

sárnap is, de ez a református gyülekezet-

ben mutatkozik meg a legjobban. 

 

December 7.  úrvacsorás istentisztelet 

December 25.  úrvacsorás istentisztelet 

December 26.  gyermek-istentisztelet felnőtteknek (is) 

December 28.  legátus prédikáció (Oravetz Anett) 

Január 4.  úrvacsorás istentisztelet 
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A nyelvészet 

egyik leghétköz-

napibb tudomány-

ágának érdekessé-

geibe és hasznos-

ságába szeretnék 

bepillantást adni a Nyelvőr mostani rovatában.  

Mi is az az etimológia? Hogyan lehet enni és inni a hétköznap-

okban? Azt gondolom, hogy kis logikával és egy etimológia 

szótárral biztosan könnyedén és örömmel fogyasztható. Érde-

kesség kedvéért vizsgáljunk meg néhány magyar szólásunkat, 

állandósult szószerkezetünket, amelyek egyes mesterségek mun-

kafolyamataihoz kapcsolódtak hajdan. 

 

Mi a kapcsolat a ma gyakran használatos  

cserbenhagyásos gázolás és a tímárok között?  

A cserben hagy szólás mára köznevesült a gyakori használat 

miatt. Bizonyára azért, mert mindannyiunk számára ismerős 

helyzet az, amikor mások cserbenhagynak bennünket, vagy 

másképpen szólva bajban hagynak, elmulasztják a segítségnyúj-

tást, amire egy adott szituációban rászorulnánk. Jobban meg 

lehet érteni a szó jelentését, ha megvizsgáljuk az eredetét.   

Lássuk csak! A cser szláv jövevényszó, ami a tölgyfa, esetleg 

cserfa kérgéből készült erősen savas, bőrfeldolgozásban haszná-

latos folyadékot jelenti. A tímárok ebbe a csersavas lébe áztatták 

bele a nyers állati 

bőröket, hogy ru-

házkodásra is alkal-

mas nyersanyagot 

állítsanak elő. A 

cserlében való ázta-

tás hosszadalmas 

folyamat volt. Hó-

napokig is eltartott.  

De néha megtörtént 

az is, hogy a feledé-

keny cserzővarga „cserben hagyott” egy-két bőrt. Ekkor a sze-

gény bőrök szétmállottak, hasznavehetetlenné váltak. Ugyanis 

ez történt a bőrökkel, ha túl későn szedték ki.  

Később, már átvitt értelemben, az emberi kapcsolatokban is 

alkalmazták, a jelentése módosult. A cserben marad kifejezés új 

értelme a „felsül, szégyenben marad” (értéktelenebbé válik) lett. 

Akit pedig társa cserbenhagy, azt voltaképpen segítség nélkül 

szégyenben hagyja. Ez már a kifejezés mai értelmét idézi meg, 

amely az 1600-as évektől kimutathatóan rögzült nyelvünkben. 

Bizonyára még ma is érezzük a rokonjelentést a cserben ma-

radni és a csávában lenni szókapcsolatok között. Nem véletlen, 

hiszen a csáva szavunk is a bőrkészítéshez kapcsolódik. De mi-

ben van valójában az, aki csávában van?  

Előjáróban gyorsan egy jó tanács. Ha csávába kerülsz, mielőtt 

bármit csinálnál, előbb fogd be az orrod! A bőrkészítők először 

megtisztították, utána különböző maró anyagokban kiáztatták az 

állati bőröket. Az utolsó munkafázisok egyike volt, hogy a bőrö-

ket egyfajta meszes oldatba, azaz csávázólébe tették, és ott akár 

2-3 hétig is áztatták, puhították. Ebbe a lébe belekerülni nagy 

szerencsétlenség, hiszen a folyadék irtózatosan büdös. 

 Ma már szinte lehetetlen csávába esni – legalábbis  szó sze-

rint –, de régen a mezőgazdaságban dolgozók is könnyen járhat-

tak így egy csávázó gödör környékén.  

Ugyanis a csáva rézgálicos oldatot is jelent, amelybe a gazdák 

a vetőmagot beleteszik áztatni, hogy jobb legyen az ellenálló 

képessége és gyorsabban nőjön a növény. … 

 

És ha dugába dől a tervünk…? 

Végezetül még egy állandósult szó-

szerkezet, amelyet a kádárok hasz-

náltak ekőször. Amikor meghiúsult 

a tervünk tudjuk, hogy az dugába 

dőlt.  De vajon hogyan dőlhet el a 

duga? A hajdani jelentését már csak 

azok sejthetik, akiknek a nyelvében 

még él a duga, azaz „donga” kifeje-

zés.  

A szerb-horvát eredetű szó a simára gyalult, kissé domborított 

fahasábokat jelenti, melyekből a bodnárok vagy kádárok a hor-

dókat, kádakat, sajtárokat, bödönöket készítik. Amikor a mester-

ember az abroncsot a rosszul faragott vagy illesztett dongákra 

feszíti, akkor a kívánt eredményt nem sikerül elérnie, vagyis a 

munkája dugába (vagyis össze)dől. Ezenkívül a hordó akkor is 

részekre eshet szét, ha túlságosan kiszárad vagy nem megfelelő-

en használják.   

Rengeteg olyan szavunk van, amelyet a történelem folyamán 

más népektől vettünk át. Érdekes megnézni az eredeti jelentését 

például az adja a bankot, komiszkenyér vagy akár az egyház, 

Isten, ünnep szavainknak…  

Ravasz László ~ dunamelléki református püspök (Bánffyhunyad, 1882. szeptember 29. – Leányfalu, 1975.) 
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Jövő év márciusában elérkezünk Ézsaiás próféta köny-

vének utolsó, hatvanhatodik fejezetéhez. Ezzel a hónap 

végén befejezzük az Ószövetség egyik legnagyobb terje-

delmű és egyben legmeghatározóbb könyvét.  

Áprilistól tematikus sorozatot indítunk, melynek fókusz-

pontjában a misszió áll. Természetesen az igehirdetések 

műfaja, a lekcióolvasás és imádkozás kialakult rendje, a 

barangoló, vendégváró stb. istentiszteletek a megszokott 

módon megtartásra kerülnek.  

 

 

 

 

 

Napjainkban eljuthattunk odáig, hogy a filmek világából 

már régóta ismert lézerfényeket életünk hétköznapjaiban 

is tudjuk alkalmazni. Például a macskánk, Whiskey, leg-

nagyobb örömére használjuk a lézer pointert. 

Számos területen hasznosítják ezt az elektromos sugár-

zást, mint például az ipari világban, a hadseregben, méré-

sekben, a szórakoztatóiparban és az orvostudományban. 

Most ez utóbbival kapcsolatban szeretnék egy-két dolgot meg-

osztani a Szószóló olvasóival. 

Talán többen hallottak már arról, hogy bőrgyógyászati, szemé-

szeti, sőt, akár mindenfajta sebészeti műtéteknél sokan előnyben 

részesítik a lézerfényt. Miért is? Mert a lézerrel ejtett vágások 

sokkal szebben gyógyulnak az egyenletes sebszélek miatt, illet-

ve a lézernek egy csomó egyéb pozitív hatása is van. Lényegé-

ben arra serkenti a szervezetet, hogy önmagát gyógyítsa. Ez 

olyan, mint a bioptron lámpa? — kérdezhetnénk. A  lézer hatása 

úgy viszonyul a bioptron lámpa hatásához, mint ahogy egy csé-

sze kávéba tett három kanál cukor mellett egy szem cukorkris-

tály. Tehát a különbség lényeges. 

A lézer arra ösztönzi a sejteket, hogy elkezdjenek célzottan 

osztódni, növeli az aktivitásukat, és úgy szabadít fel energiákat, 

hogy fertőtleníti a területet. Nagyon fontos kiemelni, hogy csak 

a baktériumokat öli meg. A gomba növekedését például serken-

ti, így a gombás bőrfelületeket csak gyógyszeres kezelés után 

lehet világítani. Mivel a daganatos megbetegedések kóros sejt-

osztódást jelentenek, a daganatokat szintén tilos lézerezni, mivel 

a kezelés az amúgy is intenzív sejtosztódást még inkább fel-

gyorsítaná. 

Az ismert területeken kívül talán az egyik leggyako-

ribb „betegség”, amiben nagyon látványos eredménye-

ket lehet elérni ezzel a terápiával, a herpeszes megbete-

gedések. A herpesz egy víruscsoport miatt alakul ki, 

amellyel szinte mindnyájan meg vagyunk fertőzve, csak 

egyesek szervezetében nem alakulnak ki tünetek. Ha a 

kezdődő, húzódó fájdalom idején sikerül besugározni a 

területet (legtöbbször ez az ajak), akkor az ismert hólya-

gok már nem is fognak előjönni, sőt a szövetek annyira 

erőssé válnak, hogy egy későbbi fellángoláskor a kezelt 

ponton többé nem tud megjelenni a herpesz. 

A másik betegség, amiről egy kicsit többet szeretnék 

írni, az a neuralgia. Ez egy viszonylag ritka, de nagyon 

erős fájdalmakkal járó idegbetegség. Többször találko-

zom ezzel, mert sokszor a fogfájáshoz hasonló tünetek-

kel jár, amiről tudjuk, hogy az egyik 

legszörnyűbb fájdalom. A neuralgiát 

azért is említem meg, mert hideg idő-

ben, ha az arc huzatot kap, könnyen 

találkozhatunk ezzel a kellemetlen 

betegséggel. Típusos neuralgiánál van-

nak úgynevezett trigger pontok 

[kiváltó pontok — a szerk.], amelyeket 

ha megnyomunk, előidézhető a fájda-

lomroham. Ha ezeket a pontokat lézer-

rel sugározzuk be, gyógyulás fog be-

következni, mert csökkenti a gyulla-

dást, a fájdalmat, majd regenerálja az 

idegszálakat. A gyógyszeres kezelés-

nek szinte elengedhetetlen kiegészítője 

ebben az esetben. 

Mindemellett íny-, száj- és garatgyulladások esetén széles kör-

ben alkalmazható. 

De nemcsak az arc területén tudjuk kihasználni a lézer jóté-

kony hatásait. Trauma, tehát baleset miatt zúzott részen csök-

kenti a duzzanatot, a fájdalmat, ezenkívül izomgörcsoldó, gyó-

gyíthatunk vele ekcémát vagy égési sérülést. Cukorbetegeknél 

súlyos gondot okoznak a rossz vérellátás miatt kialakuló feké-

lyek, a lézerrel ezek a panaszok is kezelhetők, persze ehhez idő 

kell, de hosszútávon a hatás nem marad el. Térdízületi problé-

mánál az ízületi folyadék összetételét javítja. 

Ami nagyon jó hír az eredményeken kívül, hogy a lézer nem 

okoz fájdalmat. Természetesen itt nem a vágási funkciójáról 

beszélek — azért azt nem vállalnám érzéstelenítő nélkül —, de 

ha nem műtétről van szó, akkor maximum kis melegséget érez-

hetünk. (Műtét esetén a sebgyógyulás is fájdalommentes.) Rá-

adásul nincsenek mellékhatásai. Ami igazán jó hír számunkra, 

hogy egyre elterjedtebb ez a készülék. 

Remélem, ezzel a pár gondolattal sikerült felhívni a figyelmet 

arra, hogy ez az eszköz mennyi lehetőséget rejt magában, 

amelyről érdemes tudnunk, és amelyet érdemes használnunk. 

dr. Schlégl Annamária 

Dátum Lekció műfaj Megjegyzés 

Dec. 

7 Ézs 55 tanító ÚV 

14 Ézs 56 lelkigondozói   

21 Ézs 57,1-13 hitmélyítő   

25 Ézs 57,14-21   Karácsony  ÚV 

26 Gyermek-istentisztelet  felnőtteknek (is)   

28 Ézs 58 evangélizáció   

Jan.  

4 Ézs 59, 1-13 tanító úrvacsora 

11 Ézs 59, 14-20  lelkigondozói   

18 Ézs 60,1-12 hitmélyítő   

25 Ézs 60,13-22 evangélizáció   

Feb. 

1 Ézs 61 tanító   

8 Ézs 62 lelkigondozói   

15 Ézs 63 hitmélyítő   

22 Ézs 64 evangélizáció böjt 1. vasárnap 

Márc. 

1 Ézs 65,1-16 tanító  ÚV 

8 Ézs 65, 17-25 lelkigondozói   

15 Ézs 66,1-16 hitmélyítő nemzeti ünnep 

22 Ézs 66, 17-24  evangélizáció   
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Szószóló: A sok-sok háziasszonyi teendő 

közül közel áll hozzád a sütés-főzés? 

K.M.: Egy családi ebéd alkalmával a ná-

szunk, aki székely, miközben minden fo-

gásnál elmondta: „na, ez nagyon finom 

volt!”, egy alkalommal megkérdezte: 

„ugye, te nagyon szeretsz főzni!?” Először 

hirtelen ért a kérdés, és azt sem tudtam, 

mit válaszoljak. „Nem tudom” — felel-

tem. Majd elgondolkodtam ezen, és rájöt-

tem, hogy tulajdonképpen nem általában a 

főzést szeretem, hanem azt, ha olyan ételt 

készítek, amit mindenki jóízűen fogyaszt 

el. Ha már órákon keresztül fáradozik az 

ember a konyhában, akkor legyen minden 

finom! Örömmel tölt el, ha látom a mun-

kám eredményét, mert akkor van értelme 

a fáradságomnak, és utólag el merem 

mondani, hogy szeretek főzni… 

 

Szószóló: Erdélyből költöztetek Magyar-

országra. Meghatározó erdély ízvilága a 

családotokban? 

K.M.: A főztöm többféle táj gasztronómi-

ájából, fortélyaiból alakult ki  hosszú évek 

során. Kolozsvárott — ahol születtem — 

kezdtem tanulni sütni-főzni. Itt anyukám 

után a mezőségi és székelyföldi, majd a 

férjem és anyósom után a parciumi finom 

ízeket próbáltam elsajátítani, amiket ve-

gyesen alkalmaztam, hogy mindenki elé-

gedett legyen az asztalnál.   

 

Szószóló: Ahogy hallgatlak, egyből a 

puliszka, a vetrece, no meg a kürtőska-

lács jutott eszembe. Az erdélyi konyha 

nagyon eltér attól, amit itt tapasztalsz? 

K.M.: Igen. Különböző tájak, különböző 

ízeit az eltérő fűszerezés adja. Csak egy 

pár fűszert említek, melyeket Erdélyben 

ma is előszeretettel használnak: ilyen az 

ánizs (vadhúsokhoz, süteményekhez és 

mártásokhoz), a boróka (főleg páclevek-

hez), a borsfű (savanyúságokhoz, mártá-

sokhoz, húsokhoz), a csombor (sokszor 

használt fűszer, főleg disznóvágáskor a 

véres hurkába, káposztába, tökbe, uborka 

és káposzta savanyításába), a kapor (főleg 

savanyúságokhoz), a lestyán (levesekhez, 

mártásokhoz, főzelékekhez elengedhetet-

len), a tárkony (főleg savanyított ételek-

hez ajánlatos). Nagyon érdekes, hogy a 

piros fűszerpaprikát, amit itt Magyaror-

szágon nagyon sok ételbe teszünk, Erdély-

ben régen még a töltött káposztához, a 

kolozsvári káposztához, sőt még a kol-

bászhúshoz sem kevertek. Ezek mind pi-

rospaprika nélkül készültek. Nekem ma 

már egy kicsit „sápadtnak” tűnnek ezek az 

ételek, annyira megszoktam a fűszerpapri-

ka használatát. Mostanság azért már a 

kurkumát is elég gyakran használom . 

Egészséges és színt ad az ételeknek. De 

visszatérek azokhoz az erdélyi ételekhez, 

amiket említettél. A puliszka gyermekko-

rom egyik meghatározó ételfélesége volt. 

Amikor az apai nagymamához mentünk 

vidékre, mindig tejfölös csirkepaprikást 

készített puliszkával, ami nagyon finom 

volt.  Az eredeti puliszkának még a meg-

főzése és tálalása is más volt, mint aho-

gyan ma készítjük. Én is szoktam főzni  

 

puliszkát (természetesen kukoricakásá-

ból), amit különböző módon fogyasztunk: 

a tejfölös csirkepaprikáshoz, tokányhoz, 

tejjel, tejföllel és túróval rakva, juhtúróval 

és pirított szalonnadarabokkal stb. A kür-

tőskalács Székelyföld kedvelt, jellegzetes 

süteménye. Régebben főleg ünnepi alkal-

makra készítették. Fogyasztása mára a 

mindennapunk részévé vált. A vetrece 

pedig egy savanykás, tejfölös marhahús-

ból készült tokányféleség. 

 

Szószóló: Mennyire változtak főzési szo-

kásaid, mióta Magyarországon éltek? 

K.M.: 37 éves voltam, amikor áttelepül-

tünk Magyarországra, és itt a magyar 

konyhát tanultam meg férjem nagynénjé-

től, családjától és a barátoktól.  Ezek az 

A        gasztronómiai  

rovata 

Gyülekezetünk szeretetvendégségein megtapasztalhatjuk, hogy milyen sokat tanulhatunk egymástól a sütés-főzés te-

rületén is. Nemcsak a hagyományos alföldi konyha finomságait kóstolhatjuk meg, hanem megismerhetjük más nem-

zetek jellegzetes ételeit, süteményeit, és természetesen a modern magyar konyha ízvilágát is.  A Sószóró rovat kereté-

ben egy-egy ünnepkörhöz kapcsolódóan mutatjuk be egy-egy tájegység vagy nemzetiség jellegzetes konyhai szokásait, 

receptjeit, egy lelkes háziasszony kalauzolásával.  Gajdácsi Edina dietetikus tanácsainak közreadásával pedig azok-

nak szeretnénk segíteni, akik az ünnepek alatt is diétás étrendet fogyasztanak. 

KOMLÓDI  

MARIKÁVAL 

 

 

 

 

BESZÉLGETÉS  
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alföldi ételek nagyon ízletesek, de egy 

kicsit nehezek a mi családunknak, ezért 

egy kicsit vegyítettem az erdélyi gasztro-

nómiával. Az itteni sütemények azonban 

átvették az erdélyiek helyét. A lányunk 

ma már a reformkonyha receptjei alapján 

főz. Nagyon szívesen tanulok mindenki-

től finom, egyszerű és kipróbált recepte-

ket. Nekem már fontos az egyszerű és 

gyors elkészítési mód is, mert már elég 

hamar elfáradok a konyhában.  

 

 

Szószóló: Köszönjük, hogy megosztod 

velünk receptjeidet, melyek közül most 

a töltött káposztát, valamint a zserbót és 

a grillázs szeletet olvashatjuk. 
Készítette: Friedrich Mária 

 

 

Hozzávalók: (30 db töltelékhez) 

2 fej savanyított káposzta (vagy 30 db tölteni való savanyított 

káposztalevél)  

1 kg savanyú, vágott káposzta  

1 kg darált sertéslapocka  

1 db füstölt csülök (vagy füstölt oldalas) 

Só, bors, pirospaprika ízlés szerint,  

1 kk vegeta  

kevés őrölt fűszerkömény  

3-4 gerezd fokhagyma  

1 fej vöröshagyma  

egy bögre rizs 

 

Elkészítése: 

Előkészítjük a ká-

posztafejeket a töltelék-

hez: szétszedjük és levé-

konyítjuk a levelek vas-

tag, középső részét, és átmossuk a vágott káposztával együtt. 

Amit nem tudunk a töltelékhez felhasználni, azt apróra vágjuk, 

néhány gyengébb vagy kisebb levelet pedig meghagyunk, és a 

kizsírozott fazék alját beborítjuk velük. Félretesszük, és elké-

szítjük a töltelékhez való húst. 

A vöröshagymát apróra vágjuk, és kevés olajon megdinsztel-

jük. A fokhagymagerezdeket is megpucoljuk a daráláshoz.  

A csülköt jól megmossuk, megtisztítjuk. A csontról levágjuk 

körbe a húst, a megmaradt húsos csontot akár bableveshez is 

fel lehet használni. A bőrös, szép szeleteket félretesszük, mert 

ezt egészben főzzük meg a töltelékek között. A kövérebb, hú-

sos darabokat ledaráljuk. Ha nem elég kövérkés a hús, hozzá 

szoktam darálni egy kis szalonnát is.  

A csülökhússal együtt átdaráljuk a megdinsztelt hagymát és 

a fokhagymát is, végül a darálást egy kis káposztával fejezzük 

be. Mindezt hozzákeverjük a ledarált lapockához, így kb. 1,5 

kg húsunk lesz a töltelékekhez.  

Minden fűszert rászórunk a húsra, jól összedolgozzuk, 

hozzáöntünk egy kis vizet és olajat, ami lazítja a töltelé-

ket és puhítja a húst, majd a rizst is a húshoz keverjük.  

Lazán megtöltjük a káposztaleveleket, és a zsírozott, ká-

posztával bélelt fazékba helyezzük. Ha van elég apróká-

posztánk, azt is tehetünk az aljára. A töltelékeket úgy 

rakjuk egymás mellé, hogy köztük a csülökdarabokat is 

elhelyezzük. A tetejére tesszük a vágott káposztát. Fel-

öntjük hideg vízzel, csak hogy éppen elfedje. Egy kis olajat is 

öntünk a tetejére, és lassú tűzön 2 órán keresztül főzzük.  

A végén pirospaprikás rántást készítünk, laza mozgatással 

berántjuk, egy kicsit összefőzzük. 

Minél többször melegítjük annál finomabb lesz. 

Zserbó szelet 

A zserbó régi, hagyományos sütemény, melyet mindenki ismer és szeret. Számomra azonban gyerekkorom karácsonyait 

idézi fel. Mindig ez került az asztalra Kolozsvárott is. Most az édesanyámtól örökölt receptemet  adom közre.  

Töltött káposzta 

Hozzávalók a tésztához:  

50 dkg liszt 

25 dkg margarin  

2 ek. kristálycukor   

2 vaníliás cukor  

2 dkg friss élesztő  

3 tojás sárgája  

2 dl tejföl 

pici só. 

 

Csokimáz: 

4 evőkanál kakaópor 

4 kanál kristálycukor 

4 evőkanál víz 

10 dkg vaj 

 

Töltelék:  

35 dkg darált dió  

25 dkg porcukor  

baracklekvár (a darált diót összekeverjük a cukorral) 

Elkészítés:  

Az élesztőt langyos tejben kevés cukorral felfuttatjuk. A fen-

ti hozzávalókból tésztát gyúrunk, a lisztet a margarinnal össze-

morzsoljuk, majd beletesszük a többi hozzávalót. Lágy tésztát 

gyúrunk belőle. Három egyenlő részre osztjuk, és meleg helyen 

egy óra hosszát pihentetjük. Mindegyik lapot kinyújtjuk a tepsi 

méretére. Az alsó lapot lekvárral megkenjük, és meghintjük a 

darált dió és a porcukor keverékének a felével.  

Ezután ráhelyezzük a másik lapot, azt is hasonlóképpen meg-

kenjük és megtöltjük, majd a harmadik lappal befedjük.  

A tészta tetejét villával sűrűn megszurkáljuk, majd             

180 OC-osra előmelegített sütőben kb. 45 percig sütjük, míg a 

teteje egyenletes világos pirosra sül. A megsült tésztát, ha ki-

hűlt, csokoládémázzal bevonjuk. 

A csokimáz hozzávalóit összekeverjük a vaj kivételével. Ezt 

követően felforraljuk, majd a tűzről levéve hozzáadjuk a vajat. 

Addig keverjük, míg a vaj elolvad, majd ráöntjük, és meleg 

késsel elsimítjuk a tészta tetején. Szeletelni akkor lehet, ha a 

máz megdermedt. 

~ 41 ~ 



 

                                      www.refmenthet.hu              ~ 21 ~         2014. szeptember X. évf. 2. szám 

A Szószóló következő Sószóró rovatában Magonyné Marika mesél főzési szokásairól,  

és rajta keresztül ismerkedünk a sváb ételekkel is. 

Kislány hisztizik az áruházban. 

Édesanyja végtelenül türelmesen, 

maximális higgadtsággal tűri a 

botrányos jelenetet. Mosolyogva, 

nyugodtan mondogatja, hogy: 

   - Etelka, nyugodj meg, mindjárt a pénztárnál leszünk. 

De a hiszti nem hagy alább, sőt fokozódik: vergődés, 

ordítás, ahogy az lenni szokott. Anyuka megint mond-

ja:  

    -Etelka, nyugodj meg, nemsokára a parkolóban le-

szünk, 10 perc múlva otthon leszünk. 

  Egy hölgy megszólítja anyukát, hogy ne haragudjon, 

de hadd kérdezze meg, hogyan maradhat ilyen nyu-

godt, türelmes, mosolygós, hiszen már az egész üzlet 

Etelkát nézi, Etelka mellett bárki kiborult volna! 

Erre anyuka megszólal:  

   - De hölgyem! Etelka én vagyok! 

Hozzávalók a tésztához: 

10 dkg darált köles 
5 dkg darált mandula 
3 dkg sztívia 

1 tojás 
6 dkg margarin vagy kókuszzsír 

szódabikarbóna, csipetnyi só 
 

Diós töltelék: 

10 dkg darált dió 
1,5 dkg sztívia 
3 evőkanál kókusztej (fehér borral is helyettesíthető) 
reszelt citromhéj 
 

Mákos töltelék: 

5 dkg darált mák 
1,5 dkg sztívia 
3 evőkanál kókusztej (fehér borral is helyettesíthető) 
reszelt citromhéj 
Elkészítése: 
A tészta hozzávalóiból jól gyúrható tésztát gyúrunk, és a hű-

tőbe tesszük. A tortaformába sütőpapírt teszünk, és szét-

nyomkodjuk benne a tészta 1/3-át.  

Erre kerül a diós töltelék, majd a tészta következő harmada, 

ezt követően a mákos töltelék.  

A tészta utolsó harmadát a tetejére morzsoljuk, és 170 fokon 

kb. 35 perc alatt megsütjük. 

 Diós-mákos bejgli helyett (glutén-, cukor- és tejmentes) 

A hagyomá-

nyos karácso-

nyi menü ma-

gas fehérje-, 

zsír- és szén-

hidráttartalma 

miatt jelentősen megterhelheti az emész-

tőrendszerünket. Már azzal sok felesle-

ges kalóriát spórolhatunk, ha a megszo-

kottnál soványabb húst, fehér cukor 

helyett nyírfacukrot (xillitet), fehér liszt 

helyett pedig teljes kiőrlésű lisztet hasz-

nálunk. Érdemes szem előtt tartanunk, 

hogy a halételek (leginkább a sovány 

húsú halak, például a busa, süllő, amúr, 

pisztráng) kifejezetten javallottak. A 

köret gyanánt leggyakrabban felszolgált 

zsírdús hasábburgonyát felválthatjuk 

többek között héjában sült burgonyával, 

amit fűszeres kefírrel vagy sovány tej-

föllel locsolhatunk meg, de nagyon fino-

mak, és még mutatósak is a sütőben sült, 

vagy grillezett zöldségek, gyümölcsök, 

mint például a sárgarépa, cékla, paszter-

nák, sütőtök, alma, körte, ananász… 

Ezeket salátának is használhatjuk. 

(Gondoljunk csak Kis Ica fantasztikus 

céklasalátájára!)  

Fontos továbbá a jól megválasztott 

ételkészítési technológia is. Kerüljük a 

bő zsírban, olajban sütést, a panírozást, 

és salátáink se ússzanak majonézben. 

Helyette próbáljuk ki fóliába, vagy 

sütőpapírba csomagolva sütni a húso-

kat.  

Akinek a legnagyobb kihívást az 

édességek, sütemények és a szaloncukor 

jelenti, akkor sem kell elkeseredni, mi-

vel ma már szinte minden hozzávalónak 

megtalálható a helyettesítője, és az inter-

neten a gasztroblogoknak köszönhetően 

számtalan recept cserél gazdát. Bátran 

kísérletezzünk még a szaloncukorral is. 

Egy bejgliváltozatot én is közreadok 

ennek szemléltetésére. 

Végül az utolsó tanács: figyeljünk a 

megfelelő mennyiségű folyadékbevitel-

re, melynek többsége lehetőleg víz le-

gyen és kerüljük a túlzott mértékű alko-

holfogyasztást. Ezzel segítjük anyagcse-

rénket, ráadásul a teltségérzetre is jóté-

kony hatással lesz. 

A DIETETIKUS TANÁCSAI 

Gajdácsi Edina  
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Ferenczi Levente ~ Amikor elérkeztem Meseország kapujához, egy hatalmas, arannyal díszített kapu fo-

gadott. A kapu közepén egy hatalmas gyémántból készített drágakő található, amelybe bele lehet nyúlni. 

Azt tudom, hogy ennek a gyémántnak különös szerepe van, de hogy mi az, azt még nem tudom. A kapumat 

egy különleges kulcs nyitja. Ugye az volt a legutóbbi feladat, hogy megkeressük azt az egyetlen kulcsot, 

amely kinyitja ezt a kaput. A kulcsra egy titkosírással írt szöveg van írva. De maga a kulcs is megtévesztő, 

mert az emberek azt hiszik, hogy be kell tenni a kulcsot a kapu kulcslyukába. Azonban, ha valaki így tesz, 

akkor az megsemmisül… Az okos emberek, akik tudnak Meseországról, és okosan használják, azoknak 

megnyílik a kapu. Ugyanis a kulcson lévő titkosírást kell hangosan felolvasni. A titkosírással írt szöveg 

pedig nem más, mint hogy Isten a család. Ekkor a kapu kinyílik. 

Szerintem Meseország olyan, ahol bármit kívánhatok, az valóra válik, és mindenki mindenkit kedvel. 

Nagyon jól érzem magam az ifiken, mert jó a közösség, megbeszéljük az örömeinket és gondjainkat. Ne-

kem fontos az is, hogy itt titokban tartják azt, ha valamit elmondok, például, hogy ellopták a kedvenc ceru-

zámat. Így viszont bátran elmondhatok mindent a barátaimnak. Nagyon várom a legközelebbi Vekengőt. 

Nagyon kíváncsi vagyok, hogy fel fogja-e valaki tenni az általam leírt kérdéseket. 
 

 
 

 
 

Friedrich Anna 

A múltkori Minifin, amikor megrajzoltuk Meseország térképét, a kapuhoz vezető úton volt egy külön me-

gye, amelyben macskák éltek. Ugyanis én nagyon szeretem a macskákat. Az én kulcsom éppen ezért egy 

rózsaszínű macska. Az én Meseországom kapuján is van egy macska alakú lyuk. Ebbe kell betenni ezt a kis 

szobrot. Amikor valaki beteszi a macskát a nyílásba, a kapu akkor nyílik ki. 

Nekem az is nagyon jó, hogy többféle ifi van a Minifiken.  Van, amikor beszélgetünk egy bibliai rész alap-

ján, máskor játszunk. Van, hogy Meseországba látogatunk el. Vannak a vekengők. 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Lázity Alexandra ~ Legtöbbször fáradtan érkezem, zsong a fejem a sok feladattól. Van úgy is, hogy nincs 

kedvem eljönni, de most nagyon szívesen érkeztem. Nagyon jól érzem magam ebben a közösségben. Na-

gyon szeretem ezt a kis szobát, mert nagyon jó hangulatot áraszt, és nagyon megnyugtató ennek a helyiség-

nek a színvilága. Meg az is fontos, hogy kevesen vagyunk, nem olyan sokan, mint egy osztályban. Ezért 

olyan meghitt a légkör az ifiben. Itt mindig nyugalom fogad, és jó a társaság is. Fontos nekem az itteni 

csend, mert a suliban az osztályunkról nem mondható el, hogy csendes lenne. De itt olyan csend vesz kö-

rül, amelyben koncentrálni tudok. Az én kulcsom egy kulcstartó. Amikor a kapuhoz érkezünk, akkor vehet-

jük elő a kulcstartónkat, ugyanis ez nyitja ki a kaput. Ha tiszta lelkű vagy, akkor megjelenik a kulcstartó-

don a neved, és ez nyitja ki a kaput. Ha nem vagy tiszta lelkű, akkor az én nevemet írja rá, és akkor nem 

mehetsz be. Az én mesebirodalmamba csak a tiszta lelkű emberek mehetnek be. 

 

 

Telekes Kristóf 

Az én kapum egy hatalmas, színes kapu, amelyen különleges dolgok vannak, amely funkcióját meg kell 

fejteni ahhoz, hogy valaki bejuthasson a birodalomba. Az én kapum ezzel a sállal nyílik ki. Ebbe a résbe 

kell betenni a sálat, és ha valaki ezt beteszi, egyszer csak kinyílik a kapu. Ha az én Meseországomba  

belépünk, olyan emberekkel találkozunk, akik szívesen megosztják mindazt, amijük van. 

Én az ifiken nagyon jól érzem magam. Nekem különösen is az ifik utáni játék tetszik, amikor még itt 

maradunk a gyülekezeti házban, és fogócskázunk, kardozunk vagy mást játszunk. 

A Minifik egy részén a gyerekekkel belső világuk mesebeli 

birodalmába látogatunk el. Lassan, alkalomról alkalomra, 

mindig csak egy kis lépést teszünk meg azon az ösvényen, 

amely a gyermekek misztikus világán vezet keresztül bennün-

ket. Már az is hatalmas kaland volt, ahogy megterveztük az 

utat Meseország kapujáig. Aztán szerencsére mindenki előtt 

megnyílt a hatalmas kapu, és most ott tartunk kalandos ván-

dorlásunk útján, hogy egy pillanatra bekukkanthattunk a 

titokzatos birodalomba. De már így is láthattunk meghök-

kentő állatokat, különös fákat, macskákat, a színes virágos 

bokrok között egy fekete, gyönyörű rózsabokrot, virágján egy 

titokzatos üzenettel. 

A mesedélutánok során így készülünk a nyári mesetáborra 

(ld. következő oldal!), ahol aztán arra is lesz lehetőségünk, 

hogy megkeressük a sárkányt, és megküzdjünk vele, vagy 

kiszabadítsuk a kisfiút vagy kislányt a kútból vagy barlang-

ból. Mindeközben olyan összefüggéseket is meg tudunk fo-

galmazni, amelyre a Meseország belsejébe vezető út végigjá-

rása nélkül minden valószínűség szerint csak nehezen len-

nénk képesek. Az egyik Minifin beszélgettünk ifiseinkkel. 
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2015. július 6-10. 

A lelkigondozói tréning során azokkal a visszatérő, isme-

rős helyzetekkel (életünk ún. forgatókönyveivel) dolgo-

zunk majd, amelyekkel szemben – eszközök hiányában – 

eddig hiába vagy csak nagyon kis hatékonysággal voltunk 

képesek erőfeszítéseket tenni.  

 

A tréning célja: ezeknek a számunkra is homályos műkö-

dési módjainknak 1) pontos beazonosítása, 2) a mélyebb 

mozgatórugóink megértése, illetve 3) egy „új forgató-

könyv” írásához szükséges eszközök megtalálása. 

Tekintettel arra, hogy a program során törekedni kívánunk 

a személyre szabott folyamatok megtervezésére és támoga-

tására, a tréninget kis létszámban fogjuk megvalósítani így 

a jelentkezés lehetősége limitált. 

 

Helyszín: várhatóan Velencei-tó közelében lesz.  

 
 

Költségek: A négynapos tréning önköltsége (amely magá-

ban foglalja a szállás, a napi háromszori étkezés, és prog-

ram költségeit) 30e Ft. Ebből az összegből gyülekezeti tag-

jaink és a választói névjegyzék tagjai részére egyházközsé-

günk 5-10e Ft közötti összeget kifizet.  

Előlegként 6e Ft-ot kell átutalni a gyülekezet számlaszá-

mára. Az előleget kizárólag előre nem látható, váratlan 

esemény esetén tudjuk visszafizetni (pl. temetés, nem ter-

vezhető, kórházi ellátást igénylő betegség stb.)! 

 

 
2015. július 25-től augusztus 1-jéig 

A következő gyülekezeti hét 

témaválasztása is a gyülekeze-

tünk folyamatába ágyazódik. 

Nyáron gyülekezetünk missziói 

szolgálatát akarjuk megerősíteni. 

Így a délelőtti programok, illetve 

az istentiszteletek témaválasztása 

a küldetésünkkel, értékeinkkel 

foglalkozik. De dolgozunk majd 

azokkal a gondolatokkal, ame-

lyeket leggyakrabban hallhatunk 

a keresztyén hittel, Bibliával, 

Jézus Krisztussal szemben érve-

lők szájából. Ezekre is úgy kere-

sünk válaszokat, hogy azok meg-

feleljenek a korrektség, érthető-

ség és élhetőség kritériumainak. 

A szabadidős és egyéb progra-

mok a megszokottak szerint ala-

kulnak. Törekedni fogunk arra, 

hogy a költségeket is a tavalyi 

szinten tartsuk, így már most el 

lehet kezdeni félretenni a hét 

részvételi díját. 

Az gyülekezeti hét első megbe-

szélése február 8-án lesz! Ha 

érdeklődsz, mindenképpen 

gyere el! 


