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“Itt van az ősz, itt van ujra,
S szép, mint mindig, énnekem.
Tudja isten, hogy mi okból
Szeretem? de szeretem.”

-írja versében petőfi. Az őszhöz fűződő viszo-
nyunk talán kicsit ambivalensebb, hiszen a tél 
közeledtével sokan nem tudják csodálni a szí-
neket, élvezettel venni a friss csípős reggele-
ket. Arra gondolnak, ennek hamarosan vége. 
Átveszi az uralmat a csupasz semmiség. 

pedig ilyenkor jobban előbújik az a sokszínű-
ség, amely a teremtett világot jellemzi. isten 
diverznek és roppant színesnek teremtette a 
világot. A nagy rohanásban ezt sokszor nem 
vesszük észre, hiszen a napi gondok beárnyé-
kolják a látványt.

talán érdemes ebben az átmeneti évszak-
ban is sokat gyönyörködni, és felfedezni azo-
kat a rejtett kincseket, amik ilyenkor bújnak 
elő, és amelyek eddig a szemünk előtt hever-
tek, csak nem láttuk meg őket.

Tóth László, szerkesztő

Az őSzi Szám Elé

HETi AlkAlmAiNk
Hétfő: 17 óra - presbiteri bibliaiskola
Kedd-Csütörtök: 8 óra, reggeli áhítat
Szerda: 16 óra - bibliaóra 
péntek: 9 óra, imaalkalom 
Vasárnap: 9 óra, istentisztelet 
Vasárnap: 9 óra, vasárnapi iskola

Fontos:
Lelkiismereti, hitéleti válság, keresztelések, 
esküvők, temetések bejelentésekor hívja a 
06-52-412-801 telefonszámot, vagy keressen 
fel a hivatali időben a Kassai út 12. szám alatt 
található irodánkban.

Hivatali idő:
Kedd, csütörtök: 9.00–13.00-ig
Szerda, péntek: 14.00–18.00-ig 

Köszöntő

további alkalmak indulnak októberben, mint pl. 
konfirmáció  előkészítő, Új reformáció . Ezekről 
a lelkészi hivatalban lehet érdeklődni.



luTHEr NyomábAN

Ezen esztendő nyarán részese lehettem egy mondhatom páratlan utazásnak, melyen be-
jártuk annak az útnak egy részét, amelyet a nagy reformátor is megtett. Természetesen 
csak képletesen szólva, hiszen nekünk erre mindössze nyolc napunk volt.

�

58. számMeditáció

Mi kell ahhoz, hogy az ember jól érezze 
magát egy több ezer kilométeres úton? 

például egy jól összeszokott baráti társaság. 
többünknek nem ez volt az első utunk együtt. 
Nos, csak néhány város néhány mondatban 
ízelítőül: 

passau: egy lélegzetelállítóan gyönyörű 
német város, amely három folyó összefolyá-
sánál terül el. Az ember valóban úgy érzi ma-
gát, mintha visszaröppenne a középkorba. 

drezda: a várost terrorbombázás érte a ii. 
világháborúban. A németek úgy döntöttek, 
hogy újra felépítik az egész belvárost. Valami 
csodálatos! Mint ahogy ennek a népnek a ra-
gaszkodása is ahhoz, ami az övé. 

Lipcsében is csak ámul az ember. Különö-
sen, amikor hirtelen ott találtuk magunkat egy 
hatalmas szobor előtt. Mögötte a templommal, 
ami valószínűleg csak azért lett ismert minden-
ki előtt, mert egykoron volt egy karnagya, aki 
nagy betűkkel írta be nevét a zenetörténetbe.  
A szobor környékét előbb fuvolisták, majd ké-
sőbb muzsikáló gyermekek foglalták el, így szó-
rakoztatva a mestert! A hely szelleme, ugye. 
Kérdésemre a helyiek azt felelték, ez szinte 
minden nap, minden órájában így megy. Sokan 
jönnek mindenhonnan, hogy az „ötödik evan-
gelista sírjánál” zenéljenek, énekeljenek. 

prága: azt gondolom többek nem titkolt úti 
célja! tegyük hozzá, nem véletlenül. Ezt a vá-
rost látni kell. Mégis volt egy város, melynek a 
látványa „mindezt” felül tudta múlni. történel-
mi negyedét az UNESCO 1992. december 13-
án a világörökség részének nyilvánította. Hoz-
zá kell gyorsan tennem, nem minden érdem 
nélkül. Nem tudom, le tudom-e írni a város 
nevét helyesen: Český Krumlov. Félek, a képek 
semmit nem tudnak visszaadni abból, ami.

és most Luther! A szülőháza Eislebenben, 
vagy ahogyan egy ideje nevezik a várost:  
Lutherstadt, az egyik legnagyobb turisztikai 
látványosság. Arra gondoltam, hogy nem lesz 
rám nagy hatással, hiszen minden ember-
nek meg kell születnie valahol. Aztán, mégis! 
Ugyanebben a városban megtekintettük azt a 
házat is, ahonnan hisszük, belépett a menny 
kapuján. Néhány méterre attól a templomtól, 
ahol élete utolsó prédikációit elmondta.

Wittenberg: maga a csoda, ahol az em-
ber úgy érzi, ha sehol máshol, de itt meg kell 
kóstolni azt a híres wittenbergi sört, ami oly 
sok teológiai disputa elengedhetetlen kelléke 
volt. Azért a templom sem akármi. Veretes 
kapuját csak messziről tekinthettük meg, mi-
vel felújítják az egész templomot a reformá-
ció tiszteletére. Ma a kapu nem más, mint a 
95 tétel bronzba öntve. Ahogyan Bach sírja a 
lipcsei tamás templomban van, úgy itt, ebben 
a templomban Luther sírját találjuk meg. 

Wartburg vára: kívül belül egy igazi lát-
ványosság. A busztól még van egy jókora 
kaptató. Egy dolog vigasztalja az embert, 
hogy egyszer csak vége lesz. A panoráma 

Luther szülőháza
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Wittenberg

Jubileum

A protestánsok számára október 31-e a 
reformáció emlékünnepe, mert 1517. 

október 31-én szegezte ki a wittenbergi vár-
templom kapujára 95 vitatételét dr. Luther 
Márton (1483-1546) Ágoston-rendi szerzetes, 
teológiai professzor és helyi városi plébános. 
Nem messze Wittenbergtől, de már az ál-
lamhatáron túl árusította akkor bűnbocsátó 
céduláit tetzel János dominikánus szerzetes.  
E cédulák szövege értelmében a legkülönfé-
lébb bűnökre – még el nem követettekre is 
- ígért bűnbocsánatot a pápa. Luther a bűnbo-
csátó cédulák léte és árusításának módja el-
len lépett fel. Luther szerint a pápa, ha tudná, 
hogy mit művelnek a nevében, akkor bizonyá-
ra megtiltaná a bűnbocsátó cédulák árusítását. 

A könyvnyomtatás Európában akkor már jó 
hetvenéves múltra tekintett vissza, Németor-
szágban és másutt számos nyomda működött. 
Az élelmes nyomdászok rögtön kinyomatták 
Luther tételeit latinul és németül, ami így hi-
hetetlen rövid idő alatt elterjedt szerte Nyu-
gat-Európában és kirobbantotta a reformációt, 
amit Luther eredetileg egyáltalán nem akart. 
Lehet azt mondani, hogy fejlett könyvnyom-
tatás nélkül nem lett volna reformáció Luther 
vitára hívó tételei kiszegezéséből.

A következő években a kibontakozott re-
formáció az egyház megújítását tűzte zászla-
jára. A Biblia és az azzal megegyező egyházi 
hagyomány alapjára óhajtotta visszaállítani 
az egyházat (reformáció = visszaalakítás). Va-

A rEFormáCiÓ HozADékA

gyönyörű, de kit érdekel ez most. Végre, itt 
vagyunk. Hasonló érzések tolulnak fel az em-
berben, mint Wittenbergben és Luther szü-
lőházában, de talán még erősebben. A vár 
belülről is gyönyörű, de mégis, ahogyan köze-
ledünk ahhoz a szobához, ahol raboskodott, 
egyre nagyobb a feszültség az emberben.  
A szoba valóban egyszerű, és íme ott van  „Ő”, 

a német nyelvre lefordított újszövetség, a fa-
lon pedig az a bizonyos „tintafolt”. 

Visszagondolva  az útra azt kell mondanom, 
tartalmas, gyönyörű és lélekemelgetően szép 
volt. Aki pedig kételkedik, hogy valóban meg-
éri-e útra kelni, annak azt tudom mondani, 
amit a mesék végén szoktunk hallani: aki nem 
hiszi, az járjon utána! 

 Veres János lelkipásztor
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lójában Luther és a többi reformátor tudtán 
és akaratán kívül modernizálta az egyházat. 
Saját koruk követelményeinek, gondolkodá-
sának megfelelőjére alakították, más szóval 
korszerűsítették a nyugati egyházat.

Három fő iránya bontakozott ki és terjedt 
el a reformációnak, az evangélikus, más né-
ven lutheránus, a református, vagy kálvinista 
és az anglikán, amit Viii. Henrik angol király 
vezetett be országában. Két mellék iránya is 
volt a reformációnak, az egyik az anabaptis-
ta, ami azonban parasztháborút robbantott ki 
Németországban és felkelést Németalföldön, 
ezt leverték, követőit kiirtották, későbbi hí-
vei kis békés közösségekben éltek többnyire 
üldözötten, vagy alig megtűrten, ők a gyer-
mekkeresztséget elvetették és csak felnőt-
teket kereszteltek. A másik mellékirány az 
antitrinitárius, azaz szentháromság tagadó, 
későbbi nevén unitárius irányzat, amit csupán 
Lengyelországban tűrtek meg egy ideig, és 
Erdélyben élveznek 1568-tól törvényi védel-
met. Ma Erdélyben és Csonka-Magyarorszá-
gon működik unitárius egyház. A reformáció 
korában sokszor fegyveres küzdelmeket vív-
tak egymással a római katolikus és az evan-
géliumi felekezetek követői. Ezek nem csupán 
vallásháborúk, hanem annak örve alatt ha-
talmi harcok voltak. Erdélyben történt meg 
a történelemben először, hogy 1551 és 1571 
között négy felekezetet ismert el egyenjogú, 
törvényesen bevett felekezetnek az ország-
gyűlés, a római katolikust, az evangélikust, a 
reformátust és az unitáriust.

A római katolikus egyház sem tudott el-
lenállni teljesen a reformáció kihívásainak. 
A tridenti zsinaton (1545–1563) elhatárolta 
magát a reformációtól. Az ahhoz csatlakozot-
takat eretneknek nyilvánította és kiátkozta a 
római katolikus egyházból, majd megindította 
az ellenreformációt, ami eltartott a 18. század 
végéig és sok véres és vértelen erőszakkal 
kényszerített vissza sokakat a magát egyedül 
üdvözítőnek nevező római egyházba. Ugyan-

akkor a tridenti zsinat számos, a reformáció 
által kifogásolt dolgot elhagyott, vagy átala-
kított, így megszüntette a bűnbocsátó cédu-
lák árusítását. A reformáció késői eredménye 
volt a római katolikus egyházban a ii. Vatikáni 
Zsinat (1962-1965), amely számos újítást ve-
zetett be, így az anyanyelven történő misé-
zést, a kötelező prédikálást, a protestánsokat 
eretnekek helyett elszakadt testvéreknek 
nyilvánította, velük az igehirdetéses közös is-
tentiszteletet engedélyezte.

Az evangéliumi egyházakban a reformá-
ció megvalósította az anyanyelvű szertartá-
sokat, amiket ráadásul egyszerűsítettek. Az 
istentisztelet középpontjába az igehirdetés 
(prédikáció) került. A Bibliát anyanyelvre for-
dítva adták az egyháztagok kezébe. tömeges 
népoktatást vezettek be, hogy az emberek 
tudják olvasni a Bibliát és a nagyszámú ke-
gyességi iratot, de ez az általános művelődés 
útját is megnyitotta. Magyarországon a re-
formáció századában 29 nyomda működött, 
ebből egyetlen egy volt katolikus, a többi 
protestáns. A protestáns egyházközségekben 
négyosztályos elemi, un. nemzeti iskolákat ál-
lítottak fel, amelyekben nemzeti nyelven folyt 
az oktatás, a középfokú és felsőfokú iskolák 
oktatási nyelve latin volt. Ugyancsak a refor-
máció századában Magyarországon 138 latin 
iskola létezett, abból 134 protestáns volt és 
mindössze 34 római katolikus. A protestáns 
egyházakban megszűnt a hierarchikus egyházi 
vezetés, nem létezett külön papi rend, amely 
közvetítő lett volna isten és a hívők között. 
Az egyetemes papság elve érvényesült, mely 
szerint minden hívő ember pap. A lelkészek 
tanultságuk okán, szakemberként végezték, 
és végzik ma is a lelkészi szolgálatot. Még to-
vábbi számos tanítása volt a reformációnak, 
ami hihetetlen vallási megújulást, szellemi, 
kulturális technikai és társadalmi haladást 
tett lehetővé, amik nélkül elképzelhetetlen 
lenne korunk élete.

Dr. Csohány János
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Az árpád téri református templom fő- és 
melléktornyain lévő óraszámlapok, már 
évek óta nem mutatják az időt. Az első to-
ronyóra-szerkezet üzembe helyezése óta el-
telt évtizedek alatt átépítéseken és javítá-
sokon átesett, majd tönkrement toronyóra 
most ismét elindulhat. 

Az Árpád téri re-
formátus templom 
építésének 1912-es 
befejezésével egy 
időben, a templom 
tartozékaként, egy 

mechanikus toronyóra szerkezet is készült, 
amelyet a feljegyzések szerint Kónya Lász-
ló órásmester készített. Ezt az óraszerkezet 
1931-ben debrecen városa átépíttette a bu-
dapesti székhelyű Magyar telefonhírmondó 
és rádió rt. szakembereivel. Így debrecen 
városa - Magyarországon elsőként - villamo-
síttatta az összes nyilvános toronyóráit. Ezen 
átépítés során a meghajtó mechanikus inga-
órát lecserélték egy elektromechanikus alóra-
szerkezetre, amelyet a (régi) Városházán lévő, 
órahálózati főóra vezérelt, percenkénti impul-
zusokkal léptette a számlapok mutatóit. Ekkor 
került fel a főtorony Kassai út felőli homlokza-
tára is egy 2 négyzetméteres számlap.

Egy 1956. november 24-én, Csury László 
által írt műszaki felmérési dokumentáció ta-
núsága szerint az óraszerkezet már alapos 
nagyjavítást igényelt. A nagyjavítás után jó 
ideig szolgálta debrecen közönségét, majd a 
’80-as ’90-es években új elektromos hajtó-
művet és kvarcvezérlést építettek be. Ekkor 
tűnt el nyomtalanul a korábbi elektromecha-
nikus alóraszerkezet. Csak az óramű állványa 
és pár alkatrész maradt meg a védő funkciót 
ellátó, fából készült óraszekrénnyel együtt. 
Az Árpád téri toronyóra ezután is debrecen 
városának kezelésében maradt, mint a város 
többi toronyórája. 

A 2000-es évek elejére már ez az óramű 
nem működött. 2012-ben a debreceni to-
ronyórák kezelését a város megszüntette, és 
utolsó fenntartói momentumként a város 
műszaki osztálya balesetveszélyre hivatkozva 
leszereltette a két melléktorony 4 számlapjá-
nak mutatóit szerkezetestől. Az értelmetlen 
bontásnak az lett az eredménye, hogy a le-
szerelt alkatrészek a 2015-ös toronyfelújítás 
során sérültek, eltűntek. 

A toronyfelújítással egy időben felmerült 
a toronyóra felújításának gondolata is, de 
anyagiak híján az akkor nem valósult meg. 
Most önkéntes munka keretén belül az óra 
ügye a megvalósulás szakaszába lépett. Első 
körben a fő cél az volt, hogy minél több meg-
lévő régi mechanikus elem legyen felhasz-
nálva, amelyeket egy új mikroszámítógéppel 
szabályozott elektromos meghajtás mozgat. 
A részletes vizsgálatok során kiderült, hogy a 
megmaradt mechanikus elemek jó része saj-
nos annyira tönkrement, hogy célravezetőbb 
teljesen új mechanikát készíteni. Hosszas 
és átgondolt tervezés során kialakult az új 
toronyóra-szerkezet. Az új óraműre jellem-
ző, hogy egy mikroszámítógépes szabályzó 
elektronika vezérli a meghajtó motort, ami 
a mechanikus elemeken keresztül mozgatja 
a mutatókat. továbbá minimális gondozás-
igényű, a téli-nyári időszámítás váltásakor 
automatikusan igazítja magát. Az óra sza-
bályzó elektronikája alkalmas lesz egy eset-
leges harangpótlás után, két újabb harang 
kapcsolására is. Ugyanígy tartalmazni fogja 
az óra ütőművek kiépítési lehetőségét is.  
Az óra szabályzó elektronikája, a mellék-
tornyok áttetsző számlapjainak háttér- és a 
templom egyéb esti díszvilágításának kapcso-
lására is alkalmas lesz.

isten segedelmével, a reformáció emlék-
évét, már a megújított toronyóra köszönti.

H.L.

FElélEDő ToroNyÓrA

Felújítás



7

58. szám

GyülEkEzETi TErEm FűTéS éS iroDA FElújíTáS

A tavalyi fűtésidény kezdetén a kémény-
seprést végző cég alkalmazottja nem mi-

nősítette biztonságosnak a gyülekezeti terem 
fűtési rendszerét, így a meglévő radiátoros 
fűtést nem használhattuk. Az egyetlen gáz-
konvektor sajnos nagyon minimális meleget 
biztosított csak, így veszélybe kerültek a gyü-
lekezeti teremben tartott alkalmak.

A presbitérium komoly gond elé nézett, 
mivel a pincében lévő régi gázkazán és a ké-
mény alkalmatlanok voltak a javításra. Az új 
szabályozások miatt idén júniustól már csak 
jóval drágább, kondenzációs kazánokat lehet 
felszerelni, valamint a kéményt is ki kell bélel-
tetni ahhoz, hogy használható legyen. Ezért a 
gázfűtés kiváltására, alternatívaként a presbi-
térium az elektromos infrafűtés kialakításán 
gondolkodott. Árajánlatot kértünk gázfűtés 
és infrafűtés megvalósítására, valamint fel-
mértük a későbbi fenntartási költségeket is. 
A két fűtési lehetőség közül, mindent össze-
vetve a gázfűtés felújítása némileg bár többe 
kerül mint az infrafűtés, a későbbi fenntartás 
még mindig olcsóbb a gázfűtéssel (főként 

egy modern kondenzációs kazánnal), mint az 
infrafűtés áramszámlája. Így kiválasztottuk az 
árajánlatok közül a legkedvezőbbet, és júni-
usban megkezdődött a gyülekezeti terem új 
gázfűtési rendszerének tervezése. Sajnos a 
meglévő kémény a pincében olyan mértékű 
elhúzással rendelkezett, hogy a kéménybé-
lést innen nem lehetett behelyezni, így az új 
gázkazánnak kénytelenek voltunk a gyüleke-
zeti teremben helyet biztosítani. Nem csak a 
gyülekezeti teremben építjük ki az új fűtést, 
hanem az irodában és a WC-ben is új radiá-
torokat szerelünk fel, valamint a gyülekezeti 
terem alatti pincerész fűtése is megújul. Mire 
a gyülekezeti újság megjelenik, remélhető-
leg már elkészül a fűtés felújítása és a fűtési 
idény beindítására a gázszolgáltató is felsze-
reli a gázórát, hogy biztonságos és komfortos 
körülmények között tarthassuk meg a gyüle-
kezeti termi alkalmainkat.

Adjunk hálát, hogy Mindenható Atyánk se-
gedelmével egy újabb lépést tettünk az épüle-
teink modernizálására.

Szilágyi János gondnok

Felújítás
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Hálával és örömmel gondolok vissza azok-
ra a napokra, amit Skóciában tölthettem 

el János és még jó néhány lelkész, valamint 
egyházi képviselők társaságában. Az utazás 
és az ottlét örömeit június elején élhettük 
meg. Jó volt tudni, hogy nem a bizonytalan 
vár bennünket, hanem Krisztus gyermekei. Jó 
volt tudni és érezni, hogy az, aki összeköt ben-
nünket, nem más, mint az Uraknak Ura, akié 
minden hatalom mennyen és földön. 

Megvallom, elég sokáig féltem a repülés-
től, de tudatosítottam magamban, Jézus a le-
vegőben is Úr és nem eshet le egyetlen hajszál 
sem a fejemről az Ő akarata nélkül. Így lelkem 
és testem békességben volt a levegőben is. 

Késő este indultunk, és éjszaka érkeztünk 
meg a repülőtérre. Másnap reggel megcso-
dáltuk Edinborough-t, ezt a gyönyörű várost. 
Felemelő érzés volt végigjárni a történelem 
illatával átjárt utcákat, gyönyörű templomo-
kat. Másrészt szomorúan tapasztaltuk, hogy 
nagyon sok templomban már nem az „élet ke-
nyeréért” mennek az emberek, hanem a skót 
shéfek legújabb specialitásaiért.

A gyönyörű történelmi város után aznap dél-
után megérkeztünk a dumfriesi testvérekhez, 
itt hadd’ emeljem ki Lizt és Stant, valamint 
Jannetet. Jó volt őket látni, jó volt átadni szá-
mukra a saját és a ti köszöntéseiteket.

Nagy szeretettel vettek bennünket körül, 
mint Krisztus testének tagjait. Személy sze-
rint nagyon hálás vagyok istennek azért, mert 
eljuthattam ebbe a gyönyörű országba, vala-
mint ebbe a szép városba. Mindig is szerettem 
volna eljutni Skóciába. régóta vágyként élt a 
szívemben, hogy lássam ezt az országot. Jé-
zus biztosított engem: „Keresd először az én 
országomat, és ráadásul...” Nagyon hálás a 

szívem! Jó volt Stannel, Lizzel és Janettel részt 
venni egy városi dicsőítő „istentiszteleten”. 
Sokféle nyelvet használ a világ, de isten or-
szágának gyermekei érzik, és értik egymást 
akkor is, ha nem egy nyelven beszélnek, mert 
Jézus Krisztus minden nyelven ugyanaz. Nem 
kell lefordítani, nem lehet félreérteni, az övéi 
mindenütt felismerik egymást, és nem csak 
pál apostol idejében, hanem ma is köszöntik 
egymást.

Egy kicsit megkésve, hadd’ adjam át nek-
tek testvérgyülekezetünk köszöntését! 

Veres Jánosné Anikó

uTAzáS SkÓCiábA

„köszöntenek titeket a testvérek mindnyájan” 
(1Kor 16,20)

Testvérgyülekezeti kapcsolatok
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TrAvEl To SCoTlAND

i am so grateful and happy to think back to the 
days i spent with John and quite a few pas-

tors and church representatives in Scotland. 
We could live the joy of our travel and stay at 
the beginning of June. it was nice to know that 
it was not the „uncertain” that was waiting for 
us, but the children of Christ. it was good to 
know and feel that the one Who unites us, is 
no other than the Lord of lords, Who ownes all 
the power in heaven and on Earth. 

i have to confess, that i had been afraid of fly-
ing quite a long time, but i realized that Jesus was 
the Lord in the air as well, and none of my hairs 
will fall to the ground without His will. So my body 
and my soul became peaceful in the air. 

We left late in the evening and arrived to 
the airport late night. the next morning we 
could admire Edinburgh, the beautiful city. it 
was uplifting to walk through the historical 
streets, and to see the beautiful churches. On 
the other hand, we could sadly experience 
that people are no longer going to church  for 
having the “bread of life”, but  for the Scottish 
chefs latest speciality. 

After visiting the beautiful historical city, 
we arrived to dumfries, to our brothers and 
sisters. Let me bring Liz and Stan tanner and 
Janet McSherry into relief, it was good to see 
them again and to deliver your greetings. 

With great love were we surrounded as 
members of the Body of Christ. personally, 
i am very grateful to God for i could have a 
glimpse at this beautiful country and town.  
i was always longing for going to Scotland. the 
desire of seeing this country has been lived in 
my heart for ages. Jesus assured me, “But seek 
first his kingdom and his righteousness, and all 
these things will be fiven to you as well.” My 
heart is so grateful! i enjoyed the worship con-
cert in the city with Stan, Liz and Janet! there are 
so many kinds of languages used in the world, 
but the kingdom of God’s children feel and un-
derstand each other even if they do not speak 
the same language, because Jesus Christ is the 
same in every language. there’s no need for an 
interpreter, He can not be misunderstood. His 
followers recognize each other everywhere, and 
not just at the days of the Apostle paul, but they 
greet each other nowdays as well. 

Although a little late, but let me pass you 
our brother’s greeting from dumfries!

Veres Jánosné Anikó

„All the brothers here send you greetings.” 
(1Cor 16,20)

Testvérgyülekezeti kapcsolatok
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GyáSzHír

58 szám

Gál Csaba Ferenc    földi életének 71. esztendejében
Orosz Viktória                                       földi életének 30. esztendejében
Somjai Andrásné sz. Máté Emilia          földi életének 68. esztendejében
Nádasdi Józsefné sz. pinczés Julianna  földi életének 91. esztendejében
Kovács József                                         földi életének 87. esztendejében
Zimán tamásné sz. izmán Mária          földi életének 58. esztendejében
Kövesdi Lászlóné sz. Góz torma ilona  földi életének 92. esztendejében

kErESzTEléS

„Mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg.” 
(róm 14,8)

Somogyi-Nagy Áron   
(szülei:Verebélyi -Somogyi Gyula és Somogyi- Nagy Melinda)

TEmETéS

Anyakönyvi  hírek

Ez A viláG

Ez a világ egy végtelen,
Akár csak az én életem.

Mert nem igaz, ha meghalok
és e földről eltávozok

Megszakad életem sora
S nem érkezem el sehova.
Mert az élet az végtelen
S halál után is élvezem.

A világnak része vagyok
S ha e földön meg is halok
Csak a testem enyészik el,
Lelkem örök életet nyer.

része vagyok e világnak,
isten alkotta csodának,

Hiszem s vallom: „Örökélet
Már e földön az enyém lett!”

Szilágyi Dezső
Debrecen, 2014.07.10.

K i  emlékszik még Szilágyi dezső bácsira és feleségére, Olgára? 
Aki legalább 10 éve jár az Árpád téri templomba, az bizto-

san – hiszen kedves tagjai voltak a gyülekezetnek. Nagylelkű 
adakozók voltak, rendszeres igehallgatók és úrvacsorázók.  
A gyülekezeti újságban több versével is vallott hitéről Szilágyi 
dezső, akinek három verses kötete jelent meg. Olga sokáig 
tevékenykedett a csigakészítő körben. Nem volt gyermekük, 
de egymást kölcsönösen tisztelték és szerették. Amikor Olga 
hosszú betegség után elment, dezső bácsi versekben emlé-
kezett reá. A kilencvenes években dezső bácsi beköltözött a 
debreceni szeretetotthonba. Ameddig a lába engedte, rend-
szeresen visszajárt az Árpád téri vasárnapi istentiszteletekre. 
Az Otthonban is nagyon tevékeny volt, a közösségi alkalmakon 
szerepelt verseivel, mindenki kedvelte derűs egyéniségét. rö-
vid betegeskedés után 93 éves korában, 2016. augusztus 14-én, 
vasárnap hajnalban meghalt. Gyülekezeti újságunkban megje-
lent piros pünkösd c. versének még örvendezhetett.

Eszembe jutnak az elmúlt harmincöt év verselői az Árpád 
téri gyülekezetben: Kopjári Zoltánné Horváth Aranka, páskuly 
Józsefné Kovács Erzsébet. Szilágyi dezső most már Árpád téri 
költőtársaival és feleségével együtt a mennyei hazában dicséri 
az Úr istent.

Hamvait felesége hamvaival együtt temették el Biharke-
resztesen. A temetési szolgálatot augusztus 26-án Nagy Zsolt 
bihari esperes és Marján éva lelkésznő, a Méliusz Juhász péter 
református idősek Otthonának vezetője végezte. Emlékük le-
gyen áldott!

Dr. Szalkay Kázmér ny. lelkipásztor
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Gál Csaba Ferenc    földi életének 71. esztendejében
Orosz Viktória                                       földi életének 30. esztendejében
Somjai Andrásné sz. Máté Emilia          földi életének 68. esztendejében
Nádasdi Józsefné sz. pinczés Julianna  földi életének 91. esztendejében
Kovács József                                         földi életének 87. esztendejében
Zimán tamásné sz. izmán Mária          földi életének 58. esztendejében
Kövesdi Lászlóné sz. Góz torma ilona  földi életének 92. esztendejében

jubilEumi év - Így készülünk

Elsősorban magunkban kell ünnepelnünk és nem magunkat. Egyszerűen csak el kell ismer-
nünk: ennyire futotta. Ezt pedig a magunk módján szeretnénk megtenni. 

Október végén elhelyezünk egy molinót a templom bejárati kapuja fölött, mely az egész 
jubileumi esztendőben ottmarad. Mindent megteszünk azért, hogy a toronyóra a jubileumi 
esztendőben elindulhasson, és jó néhány évtized után újra megörvendeztesse az Árpád téren 
élőket . A jubileumi esztendő végén egy-egy emléktáblát helyezünk el a bejárat jobb és bal 
fülkéjében, a reformáció tiszteletére. 

Készítünk továbbá egy díszkötéses emlékkönyvet, amelyben lejegyezzük az ünnepi eszten-
dő eseményeit. Ebbe a könyvbe kézzel másoljuk be azt a római levelet, mely mindig nagy 
jelentőséggel bírt, amikor reformálni kellett az egyházat. természetesen, az igehirdetések is 
igazodnak majd a jubileumi esztendőhöz, hiszen a nagy reformátorok híres igehirdetéseiről, 
az egyház megújulásának kérdéseiről ugyanúgy szó lesz, mint a Klaus douglass Új reformáció 
című könyvében felvetett kérdésekről. 

Azt gondolom, hogy a reformáció 500. évfordulójának fontosnak kell lennie számunkra, de 
nem csak külsőképpen! Együtt azonban képesek vagyunk lelkibbé tenni. Együtt vagyunk képe-
sek rá. Miért? Hogy legyen még 500 évünk!

Veres János lelkipásztor

EGy új korSzAk kEzDETE  1517

1517. október 31-e  korszakhatár a keresztyénség történetében. Ezen a napon egy német 
kisvárosban, Wittenbergben luther márton (1483-1546)  ágoston-rendi szerzetes 95 tétel-
ben hozta nyilvánosságra a búcsúcédulák árusításával szemben megfogalmazott teológiai 
ellenérveit.

L uthert vitairatának megfogalmazására a 
Német-római birodalom területén tapasz-

talt, a búcsúcédula árusítással kapcsolatos 
visszaélések ösztönözték. Johannes tetzel 
dominikánus szerzetes tevékeny résztvevője 
volt a német választófejedelemségek terü-
letén folytatott búcsúcédula-árusításnak, 
amely hivatalosan a római Szent péter-bazi-
lika építésének támogatását célozta. tetzel 
számos helyen hirdette a következőket: „Mi-
kor a pénz a ládikába hullik, a lélek a tűzből 
menten kiugrik.”

Luthert mélységesen felháborította, hogy 
az egyház ilyen formában használja ki tekin-
télyét, és szavát a Szentírás elé helyezi, holott 

aszerint „a bűnt egyedül isten bocsáthatja 
meg”. Szándékában állt X. Leó pápa figyelmét 
ráirányítani ezekre a visszatetsző jelenségekre 
(az egyik tétel szerint Krisztus és a pápa ellen-
ségei azok, akik a búcsú hirdetése miatt isten 
igéjét más templomokban teljesen elnémít-
ják), valójában azonban egyes tételei már bi-
zonyos pápai intézkedések helyességét is két-
ségbe vonták – így például kérdésessé  tette, 
vajon miért fordítanak olyan jelentős részt  a 
búcsúcédulákból befolyt összegekből a Szent 
péter bazilika építésére, komoly anyagi terhet 
róva ezzel a szegénységben élő népre, pedig a 
pápa a saját vagyonából is megtehetné ezt. 

Forrás: reformacio.ma
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NéGy NAp A HEGyEN

Közelebb Istenhez, közelebb egymáshoz

�016. július 25-28. között az 
Árpád téri gyülekezet csa-

ládi tábort szervezett. A ha-
gyományoktól eltérően az idén 
más helyszínre, dobogókőre 
esett a választás. Engem ért az 
a megtiszteltetés, hogy rövid 
beszámoló formájában fog-
laljam össze az élményeimet.  
A korábbi táborokon nem vettem 
részt, ismeretlen volt számomra 
a pilis hegység, és jurtában sem 
aludtam még, így érthető módon 
várakozással és izgalommal teli 
szívvel készültem a kirándulásra.

Nagy örömömre a kirándulók 
zömét fiatal, gyermekes családok alkották, de 
a nagymama az unokájával éppen úgy részét 
alkotta a kis csapatnak, mint az egyedül jövő 
vagy egyedülálló személyek. Mint egy nagy 
család, úgy éltünk együtt, gyakorolva és meg-
tapasztalva az egymás iránti toleranciát, oda-
figyelést és szeretetet.

Lelkészeink, Anikó és János gondosan meg-
tervezték a 4 nap programját, amiben a lelki 
épülésünket szolgáló alkalmak mellett kirán-
dulások is szerepeltek. Az esztergomi bazilika 
megtekintése, a szentendrei skanzenben való 
séta, a dobogókő környékére tervezett, kü-
lönböző nehézségi fokú, nappali és éjszakai 
túrák jó alkalmat teremtettek egymás megis-
merésére, illetve a korábbi kapcsolatok meg-
erősítésére.

Lehetetlen szavakba foglalni azt a lelki aján-
dékot, amit a családi tábor számomra nyújtott. 
talán azzal a hétköznapi példával tudnám leg-
jobban szemléltetni, mint a lemerülőben lévő 
akkumulátorral közlekedő autó a feltöltés 
után, új erőre kapva maximumra képes.

Csak gratulálni tudok a résztvevő csalá-
doknak, ezek a szülők személyes példamu-
tatásukkal jelölik ki a követendő lelki utat 
gyermekeiknek. Jó volt látni az 5 éves Gergőt, 
aki az alkalmainkon játszás közben be-be kap-
csolódott az éneklésünkbe, de élmény volt az 
iskolába készülő, már olvasni tudó Zsófival 
együtt énekelni is.

Nem felejtem el azt a 4 fős, megismétel-
hetetlen, igen nagy mélységeket érintő lelki 
beszélgetésünket sem, ami spontán módon 
alakult ki a jurtában este fél tízkor, miközben 
mellettünk a két gyerek már édesen aludt.

Mélyen megérintett egy történet, amely-
nek tanulsága: életünkben csak a „főkulcsot” 
használjuk, azt a kulcsot, amit már vakon is 
megtalálunk a kulcscsomónkon. Ha elveszí-
tettük, akkor meg kell keresni, ne nyúljunk 
„pótkulcs” után! 

Összefoglalva: kicsiknek és nagyoknak sze-
retettel ajánlom a tábort, ahol oly jó volt len-
ni, s együtt dicsérni az Urat.

Kiszely Terézia

Gyülekezeti élet
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Nyári Tábor 2016.

Második alkalommal vettem részt gyüle-
kezetünk nyári tábori alkalmán. A tábor 

mottója: Magasság és mélység a bibliai törté-
netekben, összefüggésbe hozva a mi minden-
napjainkban megélt élethelyzeteinkkel.

József történetét tekintettük át, arra ke-
resve a választ, hogy mire akar bennünket is-
ten tanítani ezen a bibliai családon keresztül. 
rájöttünk, hogy József története lehet ma is a 
mi történetünk.

isten nélkül, saját elgondolásunkra hagyat-
kozva, mi is csak elrontani tudunk mindent. 
Szerencse, hogy istennek ma is megvan a ter-
ve  egyen-egyenként az életünkkel, és aho-
gyan ebben a történetben is ott van, hogy a 
testvérek irigységből, féltékenységből meg 
akarták ölni testvérüket, isten rubent fel-
használva nem engedte, hogy megöljék, így 
kútba dobták, és midiani kereskedők megta-
lálták, fölhúzták Józsefet a kútból, és eladták 
húsz ezüstért. Ebből látjuk, hogy bár a testvé-
rek gonoszt cselekedtek, istennek más terve 

volt Józseffel: a kút mélységéből kikerülve, 
Egyiptom felügyelője lesz. Közben isten olyan 
környezetbe helyezi, ahol tizenkét évig for-
málja az ő jellemét, míg a mélységből eljut a 
magasságba.

Mit tanulhatunk ebből? Nekünk is mély-
ségek és magasságok között zajlik az életünk, 
de jó tudnunk, hogy isten a mélységben nem 
hagy magunkra. A maga által rendelt időben, 
helyére kerül az életünk, ha hisszük, hogy Ő 
mindent a mi javunkra cselekszik ma is.

A nyári tábor, az együttlét során közel hoz 
minket egymáshoz, a beszélgetések alkalmat 
adnak, hogy közösséggé formáljon bennünket.

A közösen átélt élmények segítik, hogy 
egymásért felelősséget vállaló, szerető, test-
véri család legyünk.

Az én számomra külön öröm volt, hogy a 
gyermekeim is ott voltak a táborban.

Kívánom, hogy minél többen átéljük eze-
ket az együtt eltöltött napokat, örömöket.

Erdei Ferencné
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CSENGETTyűSzÓ éS mENNyEi lElkülET 
Ringing and heavenly spirit

“i think i smiled the whole way through each 
concert we played. Sometimes it was a little 
girl in a pink dress with pigtails smiling back 
at me. Sometimes it was a prisoner in hound-
stooth printed clothing. Sometimes it was a 
girl my age who hasn’t heard from her father 
for years. Sometimes it was the family of the 
bride. Every audience we performed for was 
different from the next. Even though every-
one came from a different country or socioe-
conomic background, we always received the 
same reaction. rhythmic applause, an encore 
(or two), and a comparison to some sort of 
heavenly spirit was common. 

it’s amazing to me how music is so universal 
and i was able to share a smile with so many 
unique people.”

„Azt hiszem, végigmosolyogtam minden kon-
certet, amelyen játszottuk. Volt, hogy egy 
rózsaszín ruhás, copfos kislány mosolygott 
vissza rám, volt, hogy egy farkasfog mintás 
ruhát viselő fogoly.  Volt, hogy  egy korombéli 
lány, aki évek óta nem hallott az apjáról, vagy 
egy esküvőn a menyasszony családja. Minden 
közönség különbözött a következőtől. Annak 
ellenére, hogy mindegyik közönségünk más-
más országból, más-más szociális héttérből 
jött, mindig ugyanazt a reakciót kaptuk: ritmi-
kus taps, ráadás kérés (akár kétszer is) és val-
amiféle közös mennyei lelkület. 
Csodálatos,  hogy a zene mennyire egyete-
mes, és segítségével képes voltam megosztani 
egy-egy mosolyt oly sok egyedi, különleges 
emberrel.”

Nora Elizabeth Vaughan

2016. június 28-án az amerikai Southminster ringers csengettyűkórus adott koncertet  
templomunkban. The American Southminster ringers gave a concert in our church on the 
28th of june 2016.

Második alkalommal lehettünk részesei egy 
csodálatos csengettyűkoncertnek, melyet 
amerikai testvéreink hoztak el hozzánk. Szá-
munkra, vendéglátók számára a koncert csak 
egy része volt a közös élménynek, hiszen ott-
honainkban is vendégül láthattuk a kórus tag-
jait. A közös esti séta, a sok beszélgetés, mind 
szép élmények maradnak. 

this was the second time that we could have 
been the participiant of a wonderful hand-
bell concert, brought away to us by our Ame-
rican brothers and sisters. For us as hosts, 
the concert was only a part of the common 
experience, as we may have hosted the choir’s 
members in our homes. the evening walk, the 
many talks remain beautiful experiences.

Szilágyiné Asztalos Éva

Találkozunk két év múlva! See you again in two years!
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klaus Douglass:

Az új rEFormáCiÓ 
96 tétel az egyház jövőjéről 

Kálvin Kiadó, 
Budapest, 2002. 

Klaus douglass lelkipásztor magyarul 14 
éve elérhető műve a református, luthe-

ránus és egyesített egyházakat tömörítő 
Németországi protestáns Egyházról szóló 
válságjelentés. Egyúttal azonban reformátori 
lelkülettel megfogalmazott „szerelmi vallo-
más” és programadás is azzal a szándékkal, 
hogy felszabadító erejű változásokat mozdít-
son elő a keresztyén hit lényegének megra-
gadására és megerősítésére. Ha áttekintjük a 
válságtüneteket, – például az üresedő temp-
lomokat, a hitélettől távol maradó fiatalokat, 
az istentiszteletek ünnep-jellegének kikopá-
sát – könnyen felismerhetjük, hogy ezek a 
gondok nem csak Németországban és nem 
csak a protestáns egyházakban jelentkeznek. 
douglass könyve kellemetlen olvasmány is 
lehet. Kellemetlen akkor, ha nem szeretjük, 
ha saját gyengeségeinkkel, válságunkkal 
szembesítenek bennünket, miközben ráadá-
sul lépten-nyomon felsejlik annak a rémké-
pe, hogy szeretett egyházunk velünk együtt 
„elmerül az ingoványban”. pedig a nehézsé-
gekkel szembenézést csak ideig-óráig lehet 
elodázni. A jó stílusú, gördülékeny könyvet 
olvasva a közelgő 500 éves évfordulóra kriti-
kus önvizsgálattal tudunk készülni, emlékezve 
arra, hogy a reformátorok célja nem egy egy-
szeri tevékenység és saját eredményeik kon-
zerválása volt, hanem a folyamatos megújulás 
magjainak elhintése. de nem is megújulni kell 
igazából, hanem folyamatosan a középpontra 
célozni. E tekintetben douglass Luther nyomá-
ban járva jogosan emlékeztet arra, hogy a hi-
tünk lényege, középpontja a Jézus Krisztussal 
fennálló személyes, bizalmi kapcsolatunk és 
az ebből fakadó jó hír közösségben való meg-
élése és terjesztése. Azonban ezek helyett lus-
taságból, kényelemből, megszokásból sajnos 
hajlamosak vagyunk inkább kötődni másodla-

gos dolgokhoz, külsőségekhez, vagy formális, 
még csak nem is bibliai szabályok és normák 
rendszeréhez. Sokan például az egyházi zene 
modernizálását vagy átalakítását tekintenék 
eretnekségnek, pedig az vonzóbbá tehetné 
az istentiszteletre járást a fiatalok számá-
ra. Az „egyetemes papságot” sem vesszük 
mindaddig komolyan, amíg hagyjuk, hogy a 
lelkész csináljon minden érdemi tevékenysé-
get a prédikálástól kezdve, a hivatalos ügyek 
intézésén át a bibliaóra vezetésig, miközben a 
gyülekezet passzív befogadóként tátja a száját 
és a vallásosság kimerül vasárnaponként egy 
órában. douglass 96 tételbe szedett javasla-
tait 12 fő témakör köré csoportosítja (többek 
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Talabos Dáviné dr. Lukács Nikolett:

 Olvasósarok  

„Ádám és Éva utóda vagy. Márpedig ez ak-
kora tisztesség, amitől még a legszegényebb 
koldus is emelt fővel járhat, és akkora szé-
gyen, amitől még a legnagyobb császárnak 
is meggörbed a háta. Légy hát elégedett.”

clive Staples Lewis 1898-ban született az 
írországi Belfastban. Barátjához, J.r.r. 

tolkienhez hasonlóan az angol és a nemzet-
közi gyerekirodalom egyik legismertebb alak-
jaként tartjuk számon. Hétkötetes csodálatos 
regénysorozatában a barátság, a szeretet, 
az irgalom, a hatalom fitogtatásának értel-
metlensége, a könyörület és a megbocsátás 
témáival összefüggő történetfolyamot jele-
nít meg, amelyben gyerekek a főszereplők. 
Narnia, egy távoli és ismeretlen világ, ahol a 

béke és a jóság képviselője Aslan, az oroszlán.  
Aslan az olvasó számára nemcsak az Urat, 
de fiát, a világ megváltóját, Jézus Krisztust is 
megjeleníti.

Lewis maga is nyíltan elismerte, hogy Nar-
nia hét kötetben elmesélt krónikái szándéko-
san nyugszanak bibliai alapokon. Már   a hetes 
szám is gondolkodásra készteti az olvasót és a 
kötetek további olvasása során egyre inkább 
észrevehetőek a vallási párhuzamok.  pedig a 
mélyen vallásos Lewis egy ideig, 1913- 1929- 
ateista volt. Az i.   világháború borzalmai nyo-
mot hagytak gyermeki lelkén, s visszatalálá-
sában nagy szerepe volt kollégájának és egész 
életén át jó barátjának, J.r.r. tolkiennek, 
akinek életéről és munkásságáról   lapunkban 
nemrég jelent meg cikk. tolkien és Lewis ba-

között visszatérni a reformátori középpontba, 
felszabadítani a spiritualitást, újra definiálni 
a lelkészi hivatást, kiépíteni a kiscsoportok 
egészséges struktúráját, kialakítani a szere-
tet kultúráját, egyszerűsíteni a gyülekezeten 
belüli struktúrákat, jövőt álmodni az egyház-
nak). A gyülekezetek, főként az azokon belül 
működő kiscsoportok funkcióira tett javas-
latait emelném ki röviden, olyan példákkal 
illusztrálva, amelyek a mi gyülekezetünkben 
is megjelennek és elmélyítésre lehetnek ér-
demesek: 1) hitben való növekedés (hitvallás, 
megtérés elmesélése közösségben, frissen 
megtértek kísérése); 2) intenzív közösségi 
élet (bibliakörök, összejövetelek magánház-
ban, betegek látogatása, kirándulások); 3) 
szenvedélyes spiritualitás (imakörök, imamó-

dok tágítása, lelki gyakorlatok, saját kegyelmi 
ajándékok felismerése); 4) kívülállók felé for-
duló szolgálat (főzés hajléktalanoknak, adako-
zások, rászorultak megsegítése); 5) missziói 
tevékenység (evangelizáció). Mintaként az 
egészen korai keresztyén gyülekezet jelenik 
meg: „[e]zek pedig kitartóan részt vettek az 
apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér 
megtörésében és az imádkozásban” (ApCsel 
2:42).

A szerző honlapját felkeresve megtudhat-
juk, hogy a könyv 2010 óta nem volt elérhető 
Németországban, de a reformáció jubileumá-
nak közeledtével ismét megjelenik. remény-
kedjünk, hogy hazánkban is hamarosan egy 
újabb kiadásra érdemesítik. 

Berecz Péter

C.S.lEWiS éS NArNiA bibilAi viláGA
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rátságáról ebben az évben jelent meg könyv 
a Harmat Kiadó gondozásában Colin duriez: 
tolkien és C.S. Lewis- Egy híres barátság tör-
ténete címmel.

Lewis maga így emlékezett vissza erre:

„1929 húsvét utáni időszakában beadtam a 
derekam, s talán mint olyan valaki, aki egész 
Angliában a legkedvetlenebbül és a leginkább 
vonakodva tért meg, elismertem, hogy az Isten 
– Isten.”

Lewis visszatalálását követően az egyik legis-
mertebb keresztény író és vallásfilozófus lett, 
több világhírű   teológiai tárgyú művet is írt 
(A  The Problem of Pain  (A szenvedés problé-
mája), a  The Screwtape Letters  (Csűrcsavar 
levelei),  a  Mere Christianity  („puszta keresz-
ténység”, magyarul  Keresztény vagyok!), a  
The Four Loves  („A négy szeretet”, magyarul  
A szeretet négy arca) és a posztumusz  Pray-
er: Letters to Malcolm  (Imádság: Levelek 
Malcolmhoz). Kevesen tudják, hogy ezeken a 
munkáin kívül esszéket és sci-fiket is írt.

192� és 19�4  között az Oxfordi Egyetemen 
oktatott és kutatott.  1954-ben a Cambridge 
Egyetemen lett a középkori és reneszánsz iro-
dalom professzora.  

Ahogy már szó volt róla, a Narnia krónikái 
rendkívül erős keresztény háttérrel rendelkezik. 
Aslan az oroszlán megnyilvánulásaiból több-
ször maga isten, de áldozata Jézust jeleníti meg.  
A történetben négy testvér egy ruhásszekré-
nyen keresztül egy ismeretlen világba érkezik, 
ahol az állatok beszélnek és a Fehér Boszorkány 
uralmának idején eluralkodott válságban Aslan 

visszatértét várják, de őt csak a négy testvér 
találhatja meg, akik később Narnia uralkodói 
lesznek. Aslan önfeláldozása   a kőasztalon 
egyszerre merít az északi mitológiákból, hiszen 
a kerekasztal gyakran jelenik meg ezekben a 
mondákban, valamint a keresztény áldozatok-
kal is rokonságot mutat. Maga Lewis is elismer-
te, amiért tolkien, az allegóriákat gyűlölő szer-
ző és barát gyakran korholta, hogy Az oroszlán, 
a boszorkány és a csodálatos ruhásszekrény 
exegetikai alapja Jézus váltsága, mint a legtel-
jesebb áldozat (Zsid 10,6-18), a passió, illetve a 
feltámadás (Mt 27,27-28,10). 

 
A török édesség, amellyel Edmundot a Fehér 
Boszorkány megkínálja, varázslatos sütemény: 
„aki egyszer is megkóstolta életében, mindig 
többet és többet kíván belőle, és ha korlátlan 
mennyiséget eszik valaki, végzetessé válhat”, 
mint ahogy a bűn is. Kívánságát követve, egy 
darab süteményért árulja el Edmund a test-
véreit és egész Narniát, ahogy Júdás is tette 
Jézussal tizenhárom ezüstért.  

Aslan éjszakai lelki tusája, megcsúfolása, 
megveretése és megöletése pontról pontra 
megegyezik a nagypénteki eseményekkel, s 
ahogy a Megváltó, úgy Aslan sem marad a 
halálban (feltámadásának leírása szintén pár-
huzamos a Máté evangéliumával), hanem fel-
támadásával elhozza a bűnbocsánatot, és vis-
szahozza a tavaszt Narniába. A hajnalvándor 
útja Aslan országáról beszél, ahová mindenki 
vágyik és ahol minden békés.

C.S. Lewis békés agglegényéletét végül egy 
különleges nő zavarta meg, akit 1956-ban vett 
feleségül és akivel mély szerelmet élt át, egé-
szen a  nő 1960-ban bekövetkezett haláláig.  



18

58 szám  Olvasósarok 

A szívszorító történetet  richard Attenborough  
kiváló filmje, az 199�-ban készült   Árnyékor-
szág  meséli el, amelyben Lewist  Sir Anthony 
Hopkins  alakította. Lewis felesége halála után 
3 évvel, 1963-ban hunyt el.  

A Narnia krónikáit 30 nyelvre fordították le és 
több millió példányban keltek el.  Sikerük kulcsa 
nemcsak a varázslatos teremtményekben, sze-
rethető figurákban és a nagyszerű történetme-
sélésben, hanem az őszinte hangban keresendő. 
Jó példa erre a következő záróidézet is:

„Teremtményeim, átadlak benneteket 
magatoknak — mondta Aslan erős, biztató 

hangon. — Mindörökre nektek adom Narnia 
országát. Nektek adom a fákat és gyümölcse-
iket, nektek a folyókat. Nektek adom a csilla-
gokat és nektek adom magamat. A néma álla-
tok, akiket nem választottam ki, ők is a tiétek. 
Bánjatok velük gyöngéden, óvjátok, szeressé-
tek őket, de ne vegyétek át szokásaikat, mert 
akkor ti sem maradtok többé beszélő állatok. 
Bár közülük emeltelek ki benneteket, de nincs 
visszaút hozzájuk. Ezt ne feledjétek.”

 (A varázsló unokaöccse)
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TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK

1. Nyomozz! Mi történt az iskola melletti játszótéren?
a) Hány különbséget fedezel fel a két kép között?
b) Gyűjtsétek össze azokat a jó döntéseket és tetteket, amelyek nyomán előálltak a különbségek!

2. Milyen érzelmek követhetik az alábbi jótetteket?
a) Keresd a párját, és írd oda mellé!
b) Gyűjtsetek további példákat!

       hála, bizalom, öröm, összetartozás

jószívűség

figyelmesség

befogadás

őszinteség

3. Az alábbi közmondások hiányzó szavait elfújta, betűit pedig összekavarta a szél. 
    Alkoss szavakat, és egészítsd ki a tanulságos mondatokat!

Ki mint ___________, úgy arat.
A _____________rózsát terem.
Aki ____________, az nyer.
Ki korán ________, aranyat lel.

Forrás: A szabadító Isten szeretetében, RPI
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