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Amikor lelkészi folyóiratunk ez évi harmadik számát

megkaptam és átlapoztam, az augusztusi aktualitást figyelem-

be véve vártam egy néhány soros hálaadást, mivel éppen húsz

éve jelent meg a Szolgatárs. 1992 nyarán javában folyt az első

szám tervezése. Júniusra megvolt a címe, mégpedig egy tipi-

kusan újszövetségi, Máté evangéliumában többször, néhány

páli levélben és a Jelenések könyvében háromszor előforduló

kifejezés: Szolgatárs. A Jelenésekben egy angyal ismétli János

apostolt kérlelve, hogy ne imádja őt (Jel 22,9). Lukács Tamás

és Kolozs Nagy János testvérekre bízták a kéthavonta, utóbb

negyedévenként megjelenő folyóiratot. Fiatalabb és korosabb

szerkesztők írtak önálló dolgozatokat, fordításokat, bel- és

külföldi szemléket. Tolmácsolták külföldi szer-

zők gondolatait a növekvő gyülekezetek nép-

szerű igehirdetőitől. Az izraeli keresztyénség

lapjából, német nyelvű folyóiratokból. Új és

sokáig közkedvelt kórusgyűjtemény megjelené-

séről, családvédelemről, és mindenekelőtt a

Szentírás csodálatos mélységeiről olvashattunk.

Idővel rendszeresen megjelentek bibliai archeo-

lógiai és kortörténeti munkák, illusztráltan vagy

anélkül.

Dr. Haraszti Sándor 1997 januárjában a

Szolgatársat a legjobban szerkesztett hazai bap-

tista folyóiratnak tartotta. Marosi Nagy Lajos

testvér megalakította a Jó Hír Munkaközös-

séget, amelyhez fővárosi és vidéki gyülekezek

kiadásában megjelenő lapok tartoztak. A

Szolgatársnak volt képviselője az alakuló gyű-

lésen. Egyik oszlopos munkatársa volt Gerő

Sándorné testvérünk, amíg csak a Mindenható

döntött földi létéről. A legtöbb „szolgatárs”

nyert a lap eszmeiségéből, célkitűzéséből és lel-

kiségéből. 

Húsz év oly hosszú idő földi, emberi mér-

tékkel, hogy amikor eléri ezt egy sajtótermék,

végig azonos szerkesztői elgondolásokkal,

Isten országáért lelkesítő programmal, okunk

van egy rövid emlékezésre (a teljesség igénye

nélkül). Még inkább Isten iránt hálás mondatok

szövegezésére. Velünk volt az Úr, és megáldot-

ta a testvéri összefogást. Legyen áldott az ő

szent neve! 

Szebeni Olivér

Hálaadással tekintünk vissza az elmúlt húsz évre, a Szolgatárs folyóirat új sorozata megjelenésének

időszakára. Leginkább csak a munka szépségeire, az időközben felmerült problémákra, a megoldás-

hoz nyert felülről jövő segítségre emlékezünk, és sok munkatársra, akik írásaikkal gazdagították a lap

olvasóit. Egyéb méltatás helyett hadd álljon itt Szebeni Olivér szolgatársunk írása, akinek munkássá-

ga és személyes bátorítása nagy segítség volt nehéz időszakokban! 

Húszéves a szolgatársHúszéves a szolgatárs

Húsz év után


