
AZ ÉLET KENYERE

„…te le va gyok vi gasz ta ló dás sal,
min den nyo mo rú sá gunk
el le né re csor dul tig va gyok
öröm mel.” (2Kor 7,4)
Fel éb re dek. Úgy ér zem, nincs erõm fel kel ni. Még is össze sze dem ma -
gam, és ki má szom az ágy ból. Bo tor ká lok fél álom ban, és vé let le nül be le -
rú gok az asz tal lá bá ba. Rossz elõ jel. Egy szer re fel gyü lem lik ben nem az
összes ke se rû sé gem. „Hát mi ért ép pen ve lem tör té nik meg mind ez?” –
kér de zem. De nem ér ke zik vá lasz. Öl töz kö dés. Reg ge li. Le me gyek az
új sá gért. Ol va som: csu pa bor za lom – hát még ez is.

Le me gyek az ut cá ra, épp egy par kon sé tá lok át. Egy anyát lá tok
két éves for ma gye re ké vel. A gye rek hossza san né ze get, majd kö ze -
lebb jön, és meg kí nál a fé lig meg rá gott kek szé vel. Ki me gyek a pi ac -
ra. Nem ve szem ész re, az egyik pult nál ott fe lej tem a pénz tár cá mat.
Az el adó utá nam ki ált: „Ked ves kém, a pénz tár cá ja!” Vissza me gyek,
meg kö szö nöm, to vább me gyek. Is mét ott hon va gyok. Megint erõt
vesz raj tam a két ség be esés, né zem a pla font, szo mor ko dom. Be csön -
get a szom széd asszony. Egy nagy tál szil vát hoz, azt mond ja, fo gad -
jam el bát ran, õk már ele get et tek be lõ le. A dél után is el te lik las sacs -
kán. Fel hív egy ba rát nõm, hogy van egy sza bad kon cert je gye, nincs-e
ked vem ve le tar ta ni. „Re qui em – na, ez épp ne kem va ló most” –
gon do lom ma gam ban. A kon cert után be szél ge tünk egy ki csit. Ha -
za me gyek.

Ott hon ki mond ha tat lan nyu ga lom száll meg, és va la mi föl dön tú li bol -
dog ság lesz úr rá raj tam. Sí rok. De mi lyen más sí rás ez! Hi szen ez már
nem a he tek óta tar tó ön sors ron tó sí rás, ez va la mi más, va la mi fel eme lõ,
va la mi meg tisz tí tó.

„Ne várj nagy dol got éle ted be,
Kis hó pely hek az örö mök,
Szi tá ló, halk szi rom-cso dák.
Raj tuk át Is ten szól: jö vök.”
(Re mé nyik Sán dor: Csen des cso dák – rész let)

Vi gasz ta ló Is te nem!
Kö szö nöm ne ked, hogy nyo mo rú sá gom ban is en ge ded meg lát ni sze re -
te ted cso dá ját. Kö szö nöm, hogy lát ha tom ar co dat egy kis gyer mek mo -
so lyá ban, egy ked ves szó ban, egy dal lam ban vagy a ter mé szet szép sé gé -
ben. Add, hogy so se ejt hes sen egé szen ra bul a két ség be esés, és ész re
tud jam ven ni a tõ led ka pott ap ró örö mö ket. Ámen.

– eszpé – 
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Sen ki sem ün nep li, pe dig hu szon -
öt éves, és ez még is csak nagy idõ!
A ne gyed szá zad alatt igen sok
kéz ben meg for dult, ér te sü lé se ink
sze rint ha szon nal. Bár sen ki sem
ün nep li, de an nál töb ben hasz nál -
ják, s ez a leg na gyobb meg tisz tel -
te tés, ami ér he ti. El vég re egy éne -
kes könyv nem azért ké szül, hogy
di csér jék, ha nem hogy hasz nál -
ják. A Di csér jé tek az Urat! cí mû
öku me ni kus éne kes könyv rõl van
szó, amely 1984 au gusz tu sá ban
hagy ta el a fe ke te-er dõi Lahr vá -
ros ka St. Jo han nis Druc ke rei ne -
vû ke resz tény nyom dá ját. Élet -
raj za iga zi „si ker tör té net”. Ér de -
mes fel idéz ni.

A dél-né met or szá gi Würt tem -
berg tar to mány ba ke rült vagy oda
me ne kült ma gyar pro tes tán sok
gon do zá sát a má so dik vi lág há bo -
rú vé gé tõl – meg sza kí tás nél kül –
evan gé li kus lel ké szek vál lal ták.
Elõ ször a me ne kült tá bo rok ban
kez dõ dött ez a mun ka, majd súly -
pont ja idõ vel a tar to má nyi fõ vá -
ros ba, Stutt gart ba he lye zõ dött át.
Az ak kor nagy szá mú gyü le ke zet
ezért az 1952-vel kez dõ dõ ame ri -
kai és ka na dai ki ván dor lás elõtt a
ma gyar or szá gi Ke resz tény éne kes -
köny vet hasz nál ta is ten tisz te le te -
in. Ami kor pe dig en nek ki bõ vült
új ki adá sa Auszt ri á ban meg je lent,
on nan tól az lett a hi va ta los éne -
kes könyv.

E so rok író ja 1972-ben ke rült
Würt tem berg be. Ha mar lát -
nia kel lett, hogy a fe le ke ze ti -
leg igen ve gyes gyü le ke zet
igé nye it ez a könyv már nem
tud ja ki elé gí te ni. Re for má tu -
sok hi á nyol ták a zsol tá ro kat,
a fi a ta lok nak hi á nyoz tak a
gom ba mód ra sza po ro dó „mo -
dern” éne kek, sza bad egy há zi -
ak pe dig, va la mint akik a két
vi lág há bo rú kö zöt ti ma gyar or -
szá gi és er dé lyi éb re dé si moz -
gal mak ból jöt tek, sze ret tek vol -
na több lel ki sé gi, „éb resz tõ” éne -
ket éne kel ni az is ten tisz te le te -
ken. A gyü le ke zet hir te len nö ve -
ke dé se is meg kí ván ta, hogy ele -
gen dõ szá mú olyan éne kes köny -
vünk le gyen, ame lyet so kan –
leg alább is rész ben – a sa ját juk -
nak mond hat nak.

Egy re for má tus és egy sza bad -
egy há zi test vé rün ket kér tük fel
egy új éne kes könyv meg szer kesz -
té sé re. A jó in du lat és az igye ke zet
tá vol ról sem hi ány zott, a kí sér let
azon ban – a bõ sé ge sen be fek te -
tett idõ és mun ka el le né re – nem
járt si ker rel. A ter ve zet túl ha gyo -
má nyos ra és egy ol da lú ra si ke re -
dett, va la mint nem vet te fi gye -
lem be, hogy gyü le ke ze tünk tag jai
ti zen há rom kü lön bö zõ or szág ból
és fe le ke ze ti kö zös ség bõl to bor -
zód tak.

A szük ség szo rí tá sa mi att ma -
gu kat a gyü le ke ze ti tag ja in kat
kér dez tük meg kér dõ ívek ki töl té -
sé re kér ve õket. Leg fõbb kér dé -
sünk az volt, hogy mi lyen éne ke -
ket sze ret né nek lát ni egy meg -
szer kesz ten dõ éne kes könyv ben,
ame lyek nél kül nem tud ják el kép -

zel ni a hit éle tü ket. A meg le põ en
sok vissza jel zést ér té kel ve, ér de -
kes kép kez dett össze áll ni evan -
gé li kus, re for má tus, bap tis ta
ének kin cse ink bõl. Egy sze rû mó -
don lis tát ve zet tünk a kért éne -
kek rõl, és azok ke rül tek be köny -
vünk be, ame lyek a leg több „sza -
va za tot” kap ták. Ezek hez vá lo -
gat tunk még to váb bi éb re dé si, va -
la mint mo der nebb hang vé te lû, új
éne ke ket. Nem hagy tuk azon ban
fi gyel men kí vül azt az egy re na -
gyobb szá mú ró mai ka to li kus
test vért sem, akik al kal ma in kat
lá to gat ták. Kö szö net tel fo gad -
tuk, hogy az ak ko ri stutt gar ti ma -
gyar ró mai ka to li kus lel kész kész -
sé ge sen ál lí tott össze egy csok rot
leg is mer tebb éne ke ik bõl.

Az éne kek át vé te lé nél alap ve tõ
tö rek vé sünk volt a for rás tisz te le -
te: az éne ke ket vál toz ta tás nél kül
vet tük át, érin tet le nül meg hagy va
az ere de ti szö ve get és dal la mot.
Így ke rül tek be gyûj te mé nyünk be
nem csak ma gyar or szá gi evan gé li -
kus, re for má tus, ró mai ka to li kus
és bap tis ta éne kek, ha nem dél vi -
dé ki, fel vi dé ki, er dé lyi és kár pát -
al jai éne kes köny vek is for rá sul
szol gál tak. A szá munk ra fel lel he -

tet len dal la mo kat pe dig em lé -
ke zet bõl „kot táz tuk le”

– igen csak ama -
tõr mó don.

Így állt össze vé gül is a ter ve zet
ket tõ száz har minc négy ének szá -
mot ki te võ, tar ka csok ra. Kö rül -
be lül nyolc van re for má tus ha gyo -
má nyú zsol tár, di csé ret te szi ki a
kö tet leg na gyobb ré szét. Evan gé -
li kus ko rál ja ink és is te nes éne ke -
ink hat va nas tömb bel sze re pel -
nek. Éb re dé si, sza bad egy há zi –
fõ leg bap tis ta – és mo dern éne ke -
ink szá ma szin tén hat van kö rül
mo zog, míg a ki egé szí tést a húsz
ró mai ka to li kus ének ad ja meg.

1984 hús vét já ra aján dé koz tuk
meg ma gun kat új éne kes köny -
vünk kel, amely nek ezt a cí met ad -
tuk: Di csér jé tek az Urat! Tud tunk -
kal Ma gyar or szág ha tá ra in kí vül
ez az el sõ, evan gé li u mi ke resz té -
nyek ál tal és ne kik szer kesz tett
öku me ni kus éne kes könyv – ma -
gyar nyel ven!

Ter mé sze te sen rend sze res
hasz ná lat ra, fõ leg is ten tisz te le ti
al kal mak ra ké szült ez a kiadvány,
ezért tar tal maz még is ten tisz te le -
ti és áhí tat ren det is. Bõ sé ges
vissza jel zés bõl tud juk vi szont,
hogy az egész éne kes könyv leg -
hasz nál tabb és leg ol va sot tabb ré -
sze a nagy imád ság gyûj te mény:
há rom száz húsz ol dal ból öt ven há -
rom ol da lon kö zöl az élet szin te
mind egyik fon tos te rü le té re al -
kal maz ha tó imád sá go kat. Itt tu -
da to san mond tunk le a klasszi -
kus, ha gyo má nyos imád ság mû fa -
jok ról, in kább a mai élet hez job -
ban iga zo dó hang vé tel re he lyez -
tük a hang súlyt.

Köny vün ket meg sze ret tük. Bár
je lent kez tek bí rá ló, vál to zást sür -
ge tõ vagy fe le ke ze ti el to ló dást kí -
vá nó han gok is, az éne kes könyv
még is köz ked velt té vált. És nem
csu pán a mi würt tem ber gi gyü le -
ke ze te ink ben. Más kö zös sé gek -
nek is fel aján lot tuk kin csün ket.
Vol tak és má ig is van nak gyü le ke -
ze tek, ame lyek ben ha zai re for má -
tus éne kes köny vet vagy an nak ki -
vo na tát tar tal ma zó fü ze tet hasz -
nál nak; õket nem tud tuk meg -
gyõz ni köny vünk elõ nye i rõl. Et -
tõl füg get le nül azon ban a Kül föl -

dön Élõ Ma gyar Evan gé li -
kus Lel ki gon do zók Mun -
ka kö zös sé ge (KÉMELM)
se gít sé gé vel si ke rült el -
ter jesz te nünk nem ke ve -
sebb, mint hu szon négy
nyu gat-eu ró pai ma gyar

pro tes táns gyü le ke zet -
ben. Auszt ri á tól Ang li á ig,

Svájc tól Észt- és Finn or -
szá gig ve lünk együtt di csé -

rik Is tent test vé re ink a mi
köny vünk bõl.

Há lá sak va gyunk Is ten nek,
hogy a né met egy há zak Di a ko -

nis ches Werk ne vû szer ve ze té -
nek nagy vo na lú tá mo ga tá sá val

fe dez ni tud tuk a ki adás költ sé ge -
it. Kán to runk nak, Kál mán At ti lá -
nak pe dig kö szön jük, hogy nem -
csak ko rál köny vet szer kesz tett
hoz zá, ha nem több éne künk höz
sa ját fel dol go zá sú kí sé re tet is
szer zett.

A jó hír nek meg fe le lõ en hét év
alatt el is fo gyott rak tá runk ból az
el sõ ki adás két ezer öt száz pél dá -
nya. 1991 ka rá cso nyá ra meg je len -
he tett köny vünk má so dik ki adá sa
a Mi atyánk és az Apos to li hit val lás
idõ köz ben meg szü le tett öku me -
ni kus szö ve gé vel kiegészülve.

Ami kor em lé ke zünk, be je lent -
het jük, hogy má ra en nek a ki adás -
nak a két ezer pél dá nya is las san
el fogy. Nem gon dol juk azon ban,
hogy egy eset le ges har ma dik ki -
adás ra is len ne még igény. De
nem pa nasz ko dunk, ha nem há lá -
san ün ne pe lünk. És hasz nál juk
to vább is bor dó fe de lû zseb köny -
vün ket, raj ta a buz dí tó cím mel:
Di csér jé tek az Urat! Meg kö szön -
jük a sok ál dást, ame lyet ez a kin -
csünk egyes test vé rek és gyü le ke -
ze tek éle té be ho zott. Le gyen Is -
ten nek há la ér te!

Gé mes Ist ván

Ne gyed szá za dos…

A fi a tal lel ki pász tor di na mi kus
len dü le te új tem pót, il let ve rit -
must ho zott nem csak a he lyi gyü -
le ke zet éle té be, de túl zás nél kül
ál lít ha tó, hogy a szlo vá ki ai ma -
gyar evan gé li ku sok éle té be is, se -
gít ve ön tu dat ra éb re dé sü ket, ak ti -
vi zá ló dá su kat. 

Az ün ne pé lyes szer tar tás lég kö -
rét, tar tal mát és üze ne tét a két -
nyel vű ség ha tá roz ta meg. Az ik ta -
tá si ige hir de tést Bo ris Mi si na, a po -
zso nyi egy ház me gye es pe re se, az
is ten tisz te le ti pré di ká ci ót pe dig
Bándy György pro fesszor, a po zso -
nyi Co me ni us Egye tem Evan gé li -
kus Teo ló gi ai Ka ra Ószö vet sé gi
Tan szé ké nek ve ze tő je mond ta.
Min den el hang zott ma gya rul és
szlo vá kul is.

Az len ne az ide á lis, ha a két -
nyel vű ség az összegy há zi ese mé -
nye ken is meg va ló sul na, és nem

az len ne a ki in du ló pont, hogy a
ma gya rok ér te nek szlo vá kul. Az
al só sze li gyü le ke zet ben – és hoz -
zá ha son ló an má sutt is több he -
lyen – sen ki sem tart ja idő rab lás -
nak, ha ugyan az a fel szó la lás a má -
sik nyel ven sű rít ve el hang zik, ki -
egé szít ve eset leg más gon do la tok -
kal. A két nyel vű gyü le ke ze tek -
ben a szlo vá kok is ér tik vagy leg -
alább is passzí van is me rik a ma -
gyar nyel vet.

A szlo vák–ma gyar li tur gi á ban
Tren csé nyi And rea gö mör hosszú -
szói (Dl há Ves, Gö mör vi dé ke),
And rea Lu kacovská dió sze gi (Slád -
ko vico vo, po zso nyi egy ház me -
gye) és e sorok írója far na di (Far -
ná, du na–nyit rai egy ház me gye)
lel kész is szol gált.

Le gyünk híd!
Lel kész ik ta tás a szlo vá ki ai Al só sze li ben
Né pes gyü le ke zet se reg lett össze jú ni us 14-én az al só sze li evan gé li kus
temp lom ban. Leg utóbb har minc év vel ez előtt volt itt ilyen ese mény,
így hát Nagy Oli vér lel kész be ik ta tá sa tör té nel mi mér föld kő nek szá mít
a he lyi evan gé li ku sok éle té ben. 

Folytatás a 2. oldalon
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Ra bok le gyünk vagy sza ba dok?
Nor má lis kö rül mé nyek kö zött
egy ér tel mû a vá lasz. A tör té ne lem
azon ban sok szor te remt olyan
hely ze tet, amely ben min den a fe je
te te jé re áll. Es ter há zy Pé ter egyik
iro ni kus írá sa eb ben a szel lem ben
fo gant.

„Be sze Já nos hen tes és mé szá ros -
nak volt a leg erõ sebb hang ja a sze rep -
vi võ egyé ni sé gek kö zül. Ha egy szer
be szél ni kez dett, meg dör dül tek a fa -
lak. Ki vá ló nép szó no ki eré nye it ér té -
ke sí te ni vágy ta a For du lat Éva (sic!)
In té zõ Bi zott sá ga, evég bõl meg bíz ták
Be sze Já nos hen tes és mé szá rost,
hogy a Nem ze ti Mú ze um lép cse jé rõl
szó no kol jon a spon tá nul össze gyûlt
tö meg nek. Be sze fel állt a lép csõ te te jé -
re, re zes or ra messzi re pi ros lott, egy -
sze rû koc kás in gét, ame lyet hét szám -
ra nem ve tett le, meg-meg lob ban tot ta
a szél, s ki en ged te dör ge del mes hang -
ját: Akar tok-e ra bok len ni? A tö meg
nem vár ta ki a mon dat vé gét, ha nem
egy han gú lag rá zúg ta: Aka runk!
Aka runk! A szó nok lat nak vé ge volt.”
(Kis Ma gyar Por nog rá fia)

Es ter há zy gro teszk el be szé lé se
azt mu tat ja, hogy le het olyan „sza -
bad ság”, amely in kább fog ság. Azt
már én te szem hoz zá – a Bib lia alap -
ján is –, hogy lé te zik olyan „fog -
ság”, amely va ló já ban sza bad ság.

Mi ként le het a lát szó la gos sza -
bad ság va ló já ban fog ság?

Az író ál tal is meg idé zett tör té -
nel mi kor ban ál ta lá no san el ter jedt a
„sza bad ság, elv tár sak” kö szön tés.
Név adók buz gal ma kö vet kez té ben
lett Sza bad ság híd, Sza bad ság tér,
de még a fi a ta lok szleng jé ben is el -
ter jedt a „Fel szab tér”. Va ló já ban
azon ban hi ány zott a sza bad ság!

De ne csak a múlt ban ke res sünk
ilyen fo nák hely ze te ket! Az úgy -
ne ve zett „sza bad vi lág” tö me gé -
vel kí nál ja por té kái bõ sé gét. Nagy
sza bad sá gá ban az em ber bár mi hez
hoz zá jut hat – de va ló já ban ép pen
így vál hat mind ezek fog lyá vá!

Az al ko hol és a drog is a sza bad -
ság il lú zi ó ját kí nál ják – va ló já ban
dé mo ni kus fog sá got je len te nek.
Egy fi a tal em ber a szer ha tá sa alatt
ma dár nak kép zel te ma gát, és a re -
pü lés má mo rá ra vágy va el ru gasz -
ko dott a Sza bad ság híd pil lé ré rõl.
Össze zúz ta ma gát.

A part ne rek vá lo ga tá sa mö gött
is a fék te len sza bad ság vágy hú zó -

dik, va ló já ban ez ép pen a meg kö -
tö zött ség je lét mu tat ja. Ha son ló -
kép pen ál lunk az esz mék vá lo ga -
tá sá val.

Van, aki örök sza bad gon dol ko -
dó nak ne ve zi ma gát – va ló já ban
ön ma ga és ön zé se rab já vá lett.

Mind ez zel szem ben is me rünk
olyan fog sá got, amely va ló já ban
sza bad ság.

Pál apos tol a bör tön ben is sza bad
tu dott ma rad ni. Ön ma gát büsz kén
„Krisz tus fog lyá nak” te kin tet te. Sa -
já tos egy be esést mu tat nak azok a
kö rül mé nyek, ame lyek Or dass La -
jos evan gé li kus és Csi ha Kál mán re -
for má tus püs pök be szá mo ló i ból tá -
rul nak elénk. Mind ket ten ar ról val -
la nak, hogy igaz ság ta lan el ítél te té -
sük so rán is meg õriz ték bel sõ sza -
bad sá gu kat. Hogy ne foly ja nak
egy be a na pok, he tek és hó na pok,
és fõ kép pen hogy ne bo lon dul ja nak
meg a ma gán zár ká ban, szo ros na pi -
ren det ál lí tot ta össze ma guk nak.
Elõbb áhí tat, majd iro da lom óra, az -
tán nyelv ta nu lás, leg fõ kép pen pe -
dig a hí vek vé gig lá to ga tá sa – mind -
ezt ter mé sze te sen csak kép ze let -
ben. Mind ket ten de rû sen je gyez -
ték meg, hogy a vé gén már alig ér -
ték utol ma gu kat, annyi dol guk
volt. A bör tön mé lyén is sza bad
ma rad hat az em ber.

A há zas tár si hû ség ben is a sza -
bad ság bon ta koz hat ki. Vagy az
egy ház hoz va ló ra gasz ko dá som -
ban. Meg be csü löm az örök lött ér -
té ke ket, és nem az ol csó és nép -
sze rû áruk kal pa ko lom te le ko sa -
ra mat a ha tal mas val lá si szu per -
mar ket ben.

Min de nek elõtt pe dig „Is ten rab -
jai” va gyunk, amely ál la pot ban
vég te le nül meg va ló sul hat iga zi
sza bad sá gunk. Lu ther, aki bár mely
te kin télyt ké pes volt meg kér dõ je -
lez ni, bol do gan vall ja, hogy lel ki is -
me re te „a Szent írás fog lya”. Ezért
le he tett iga zán sza bad.

Pál apos tol pe dig ar ról ír a Ró -
mai le vél nyol ca dik ré szé ben,
hogy nem a szol ga ság lel két kap -
tuk, hogy is mét fél jünk, ha nem a
fi ú ság lel két, aki ál tal ki ált juk: Ab -
bá, Atyánk!

Fa bi ny Ta más

(Az el mél ke dés el hang zott a Kos suth
rá di ó ban 2008. jú li us 27-én)

Sza bad ság

Lel kész Úr, en ged je meg, hogy
az Úti társ ha sáb ja in szól jak hoz zá
va ló ban drá mai írá sá hoz (meg je -
lent S. O. S., szlo vá ki ai ma gyar
evan gé li ku sok… cím mel az Úti -
társ 2009/2. szá má ban – a szerk.),
mi u tán év ti ze dek óta har co lok a
szlo vák és a ma gyar nép kö zöt ti
ba rát sá gért, egy más jobb meg ér -
té sé ért.

A II. vi lág há bo rút kö ve tő zűr -
za var ban, a ki te le pí té sek so rán
va ló ban tör tén tek olyan dol gok,
ame lyek nek nem lett vol na sza -
bad meg tör tén ni ük. De a gyű lö -
let nem jó ta nács adó! Több ször
hal lot tam a Fel vi dé ken, hogy az
1945 utá ni at ro ci tá so kért a kom -
mu nis ták a fe le lő sek. De a kom -
mu nis ták ma már nin cse nek ha -
tal mon, pol gá ri de mok rá cia van –
és még sem mű kö dik olyan rend -
szer, amely nek mű köd nie kel le -
ne: a kul tu rá lis és nyel vi au to nó -
mia, amely ma Eu ró pá ban ter mé -
sze tes; pél dá ul Dél-Ti rol ban,
Svájc ban, Bel gi um ban. De Dá ni -
á ban is ren de zet tek a né met, Né -
met or szág ban pe dig a dán ki -
sebb ség jo gai.

Mi ért nem le het ma a szlo vá ki ai
ma gyar nyel vű evan gé li kus lel -
kész kép zést meg ol da ni? A 19.
szá zad ban és a 20. szá zad ele jén az
eper je si evan gé li kus teo ló gi án a
ma gyar és a né met nyel vű hall ga -
tó kat a szlo vák hall ga tók kal
együtt küld ték „szup li kál ni”, és
kö te le ző szlo vák nyelv órák vol -
tak. Ilyen fel ké szí tés után nem
volt prob lé ma az is ten tisz te let
nyel ve. (For rá som nagy apám
test vér öccse, dr. Emil Ma ko vicky,
aki az eper je si teo ló gi án vég zett,
és so kat me sélt ne kem azok ról az
évek ről. Ő is há rom nyel ven pré -
di kált, töb bek kö zött Rozs nyón
még 1921 után is! Én ma gam is lát -
tam a Sze pes ség ben há rom nyel vű
li tur gi át tar tal ma zó köny ve ket.)
Prof. dr. Jú li us Fi lo püs pök Fel kán
nőtt fel, ahol édes ap ja több nyel -
ven be szélt és pré di kált. Ő ma ga a
Lu the rá nus Vi lág szö vet ség ki -

sebb sé gek kel fog lal ko zó osz tá lyá -
nak volt a mun ka tár sa.

Ha vissza te kin tünk az el múlt
év szá za dok ra, lát juk, hogy 1743-
tól, az úgy ne ve zett dob si nai
(Dobs chau) meg egye zés után a
hat sza bad ki rá lyi vá ros a né met, a
szlo vák és a ma gyar anya nyel vű
lel ké szek kö zül vá lasz tott szu per -
in ten den se ket.

A „Stu den tus Hun ga rus” fo ga -
lom volt Wit ten berg ben: er ről
ta nús ko dik a ma gyar or szá gi
egye te mi hall ga tók zász la ja a Lu -
ther-mú ze um ban. A hall ga tók
nem ze ti sé gé re uta ló meg je lö lé -
sek csak a 18. szá zad vé gén, a 19.
szá zad ele jén je len tek meg; de
kö zöt tük ez után sem vol tak né -
zet el té ré sek. And rej Haj duk nyu -
gal ma zott szli ácsi (Sli ac) evan gé -
li kus lel kész írt a kö zös múlt ról a
Mar tin-Lu ther-Bund év köny vé -
nek 44. kö te té ben (1997). Ale -
xan der Thinsch midt (sze pes sé gi
csa lád) dok to ri disszer tá ci ó já ban
ar ról írt, hogy a 17–18. szá zad ban
a Ma gyar or szág ról szár ma zó hall -
ga tók a wit ten ber gi egye tem teo ló -
gi ai fa kul tá sán anya nyel vü kön kö -
szön töt ték az új hall ga tó kat, ver -
sek kel és éne kek kel (for rás: dok -
to ri disszer tá ció, Ber lin, 1968).

Az össze tar tás és a test vé ri sze -
re tet jel le mez te a Ma gyar or szág -
ról szár ma zó hall ga tó kat Tü bin -
gen ben is, mint ahogy ez a Würt -
tem ber gi Ma gyar Pro tes táns
Gyü le ke zet (Un ga ris che Ge me in -
de in Würt tem berg) nyu gal ma -
zott lel ki pász to rá nak, Gé mes Ist -
ván nak a Lu ther Ki adó gon do zá -
sá ban 2003-ban meg je lent, Hun ga -
ri et Transyl va ni – Kár pát-me den cei
egye tem já rók Tü bin gen ben cí mű
köny vé ből is ki tű nik. A „Ma gyar -
ho ni ágos tai hit val lá sú evan gé li -
ku sok 4 egy ház ke rü le té nek egye -
te mes név tá rá ban”, amely 1885-
ből szár ma zik, a tiszt ség vi se lők
ne ve mel lett a hely sé gek ne ve há -
rom nyel ven van fel tün tet ve.

Ami kor elő de im több nyel vű le -
ve le it, írá sa it ol va som a Slo vens ka

Ma ti cá ban, büsz ke va gyok rá juk,
hi szen tu dom, hogy asz ta luk nál
há rom, ese ten ként négy nyel vet is
be szél tek.

Azt ke res sük, ami össze köt
ben nün ket, szlo vá ko kat és ma -
gya ro kat, és ne azt, ami szét vá -
laszt min ket! Össze köt ben nün -
ket kö zel ezer éves együtt élé sünk,
kö zös kul tú ránk. Ki ne is mer né a
szlo vák vagy ma gyar nép da lok
vál to za ta it mind két nép kö ré ben?

Azok előtt a szlo vá ki ai evan gé -
li kus lel ké szek előtt, akik nek
anya nyel ve nem ma gyar, és ma
még is meg pró bál nak ma gya rul
pré di kál ni, mé lyen meg haj tom a
fe jem. Évek óta küz dök azért,
hogy mind Szlo vá ki á ban, mind
Ma gyar or szá gon, ott, ahol ez in -
do kolt, le gye nek há rom nyel vű
fel ira tok, ut ca ne vek – mint ahogy
ez a Mo nar chi á ban ter mé sze tes
volt! Is me rő se im kö zött ma is
van nak olyan lel ké szek, akik pél -
dá ul Me ző be rény ben ma is né me -
tül, il let ve szlo vá kul pré di kál nak.
Jó aka rat tal min den prob lé ma
meg old ha tó. 

Saj nos, ha az új szlo vák nyelv -
tör vény re gon do lok, már alig ha
lehetnek il lú zi ó im! Ez a tör vény
nem il lik a mai Eu ró pá ba, akik
ilyen tör vényt alkottak és meg -
sza vaz tak, azok az eu ró be ve ze té -
se el le né re sem let tek eu ró pa i ak!
De re ményt nyúj tott ne kem a
szlo vák kul tu rá lis mi nisz té ri um
Al só sztre go vá ra (Dol ná Stre ho -
vá) szó ló két nyel vű (szlo vák és
ma gyar) meg hí vó ja és az a tu dat,
hogy az egy más mel lett élő nép
kö ré ben az ilyen el len sé ges ke dés
alig ha ta lál hat vissz hang ra.

Vé ge ze tül a pa ran cso lat ra utal -
nék: „Sze resd fe le ba rá to dat, mint
ten ma ga dat!” Hadd egé szít sem ki:
sze resd és be csüld fe le ba rá tod
kul tú rá ját és nyel vét!

Hrad pre pevný Pan Boh nás!
Ein fes te Burg ist un ser Gott!
Erős vár a mi Is te nünk!

Ma ko vitz ky Jó zsef

(Hei del berg)

OL VA SÓI LE VÉL

Hoz zá szó lás
Nagy Oli vér lelkész
írá sá hoz

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház és a Ma gyar Evan gé li kus
Kon fe ren cia (Maek) ne vé ben a
szer ve zet fő tit ká ra, id. Zász ka -
licz ky Pál nyu gal ma zott lel kész
mon dott kö szön tőt. Ki fej tet te,
hogy fi a tal lel kész ként húsz évig
szol gált Ba ra nyá ban. A volt gyü -
le ke ze té hez tar to zó Sze der kény -
ben és Vil lány ban Fel ső sze li ből,
Bab ar con, Szé kely sza ba ron, Du -
na szek csőn pe dig Al só sze li ből
szár ma zó evan gé li kus hí vők is él -
nek. Az is ten tisz te let részt ve vői
hall hat ták tá vo labb ra sza kadt csa -
lád tag ja ik ne vét. Csa lád lá to ga tá -
sai al kal má val – mond ta a lel kész
– a hí vek könnyes szem mel em le -
get ték fa lu ju kat, egy ko ri pap ja i -
kat és a le gen dás Bo ros Bé la kán -
tor ta ní tót.

Zász ka licz ky Pál em lé ke zé sé -
nek kulcs gon do la ta az volt, hogy a
Ma gyar or szág ra te le pí tett idő -
sebb nem ze dék tag jai, akár csak a
fel ső sze li ek, két ha zát sze ret nek,

„ezt, ahon nan a tör té ne lem for gó -
sze le fel kap ta őket, s azt a má si -
kat, ahol hosszú ver gő dés után si -
ke rült meg gyö ke rez ni ük”. Ha a
szlo vák tár sa da lom egy ré sze nem
él ne ön ál ta tó, ha zug és de ma góg
szel le mi ség ben, szin tén két ha zát
sze ret het ne. Sőt ez be fo lyá sol ja
tit kon a har ma dik, az örök
mennyei ha za sze re te tét is. 

A kö szön tő után az újon nan be -
ik ta tott lel kész sza vai kö vet kez -
tek. Nagy Oli vér mind azo kat a
lel kes, re mény te li, biz ta tó és
nem egy szer ön kri ti kus gon do la -
to kat el mond ta, ame lyek nek az al -
ka lom hoz il lő en el kell han goz ni -
uk min den ve gyes aj kú gyü le ke -
zet ün ne pé lyén, hi szen a ki sebb
kö zös ség – mint pél dá ul az evan -
gé li kus gyü le ke zet – bé kes sé ge,
nyu godt éle te hoz zá já rul a na -
gyobb kö zös ség, a fa lu jó lég kö ré -
hez. A fi a tal lel kész azon ban a fa -
lu ha tá ra in túl mu ta tó misszi ó ra
ka pott el hí vást az Úr tól. Ve ze tő
sze re pet vál lalt – Sr na Zol tán
százd–ipoly sza kál lo si fel ügye lő -

vel együtt – a szlo vá ki ai ma gyar
evan gé li kus lel ké szek és gyü le ke -
ze ti mun ka tár sak mun ka kö zös sé -
gé ben. 

A be ik ta tá si ün ne pély szel le mi -
sé ge e so rok író ját – mint e mun -
ka kö zös ség tag ját – hoz zá se gí tet -
te ah hoz, hogy sa ját ma ga is kör -
vo na laz za az em lí tett szer ve zet
prog ram ját, ezért kap ta e tu dó sí -

tás a Le gyünk híd! cí met. Le gyünk
híd a két ha za kö zött az zal, hogy a
har ma dik, mennyei ha za pol gá rai
va gyunk. Ta lán nem kell olyan sú -
lyú ter he ket is vál lal nunk, ame -
lyek hez ke vés az erőnk, s ame -
lyek ci pe lé sé nek – egy elő re – túl
sok az aka dá lya.

„Krisz tus ban te hát nincs zsi dó,
sem gö rög…” (3,28) – idéz te a

Maek fő tit ká ra Pál apos tol gala -
ták hoz írt le ve lé nek jól is mert ré -
szét. Quo va dis, szlo vá ki ai ma -
gyar evan gé li kus ság? Tör té nel mi
és föl di kül de té sünk még nem ért
vé get. A tör té nel mi múlt és Jé zus
Krisz tus ta núi va gyunk ad dig,
amed dig er re az Úr nak szük sé ge
lesz, mert hi szen ítél és ítél ni fog.
Utat ke re sünk és lel ki fenn ma ra -
dást. Mun ka kö zös sé günk ne vé -
ben sze ret ném meg kö szön ni ez -
út tal a Ma gyar or szá gi Evan gé li -
kus Egy ház kéz nyúj tá sát és jö vő -
be ni prog ram ként úgy ér tel mez ni
kap cso la tun kat, mint hi dat. Át hi -
dal ni a je len kor zűr za va rát, za va -
ros fo lyó ját.

Le gyünk híd, kér jük az il le té ke -
se ket a dol gok or vos lá sá ra. Csak
ennyi a dol gunk. Csak ennyi? Is -
ten min dent hall és min dent lát.

Kí vá nom Nagy Oli vér nek és
mun ka kö zös sé gé nek, hogy kap -
jon eh hez ál dást Is ten től és min -
den ne mű se gít sé get az anya or -
szág tól.

Ko váts Ró bert

Lel kész ik ta tás a szlo vá ki ai Al só sze li ben
Folytatás az 1. oldalról
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La punk 2009/2. szá má nak ha sáb ja in ke -
resz tül a szlo vá ki ai ma gyar evan gé li ku sok
hely ze té rõl ér te sül het tek ol va só ink. Nagy
Oli vér cik ke kön tör fa la zás nél kül tár ja
elénk a szlo vá ki ai egy há zi hely zet visszás -
sá ga it. Mi mo ti vál ta va jon e pro vo ka tív
hang vé te lû írás meg fo gal ma zá sá ra? Töb -
bek kö zött er rõl is kér dez tük a fris sen be -
ik ta tott lel készt.

– Ön fi a tal lel kész. Ké rem, me sél je el né hány
szó ban, hogy mi lyen in dít ta tás ból vá lasz tot ta a
lel ké szi pá lyát!

– Hí võ, az elõ zõ rend szer ben is temp -
lom ba já ró csa lád ban nõt tem fel. A nagy tár -
ká nyi gyü le ke zet bõl szár ma zom, egy ki csi,
még is lel kes kö zös ség bõl. Azt, hogy lel kész
let tem, több él mény és Is ten kü lön le ges ve -
ze té se ha tá roz ta meg. Gye rek ko rom ban
édes apám nak kö szön he tõ en na gyon sze -
ret tem bib li ai tör té ne te ket ol vas ni. Szü le -
im mel és nagy szü le im mel rend sze re sen
imád koz tunk. Egye dü li evan gé li kus ként
re for má tus hit ok ta tás ra jár tam. A lel ké szi
hi va tás irán ti ér dek lõ dé sem a kon fir má ci ós
ok ta tás alatt kez dõ dött iga zán. Emel lett
nagy ha tás sal vol tak rám a nyír egy há zi gyü -
le ke zet Sá tor al ja új he lyen tar tott if jú sá gi
csen des he tei. Öröm mel hall gat tam Bozo -
rády Zol tán, va la mint Ján Men ky lel ké sze k
ige hir de té se it, akik a va sár nap ké sõ dél utá -
ni is ten tisz te le tek után egy-egy be szél ge tés
vagy csa lád lá to ga tás so rán to vább foly tat -
ták szol gá la tu kat. Gim na zis ta ként – ami -
kor egy-egy la i kus is ten tisz te le ten se gít het -
tem – erõ sö dött meg ben nem az el ha tá ro -
zás, hogy lel kész le szek.

– Az Úti társ ha sáb ja in nem ré gi ben S.O.S.,
szlo vá ki ai ma gyar evan gé li ku sok! cí men ki -
ált ványt fo gal ma zott meg. Mi lyen gon do la tok -
kal in dí tot ta út já ra a cik ket?

– Az egy há za ink ve ze tõi kö zöt ti ta lál ko -
zók a kö zel múlt ban – so kak igye ke ze te el -
le né re – gya kor la ti lag ered mény te le nül zá -
rul tak, és a tu dó sí tá sok csa ló dást okoz tak…
Min den két ol da lú ta lál ko zó elõtt re mény -
ség töl tött el, hogy ha meg kés ve is, de lesz
haj lan dó ság az össze tett, rég óta hú zó dó
prob lé mák meg ol dá sá ra.

A nem rég kö zölt cik kem meg írá sá ról
sok-sok imád ság és be szél ge tés után dön -
töt tem. Tar tal má ért tel jes mér ték ben fe le -
lõs sé get vál la lok, és szá mí tok az eset le ges
kö vet kez mé nyek re is. Me rész lé pés volt
ré szem rõl köz ve tett vagy köz vet len mó -
don bí rál ni bi zo nyos je len sé ge ket és sze mé -
lye ket. De va lós dol gok ról ír tam. A fel so -
rol tak nagy ré sze saj nos nem ze ti sé gi elõ jel
nél kül is gond ként je le nik meg egy há zunk -
ban. Rá adá sul a szlo vák és a ma gyar bel po -
li ti kai hely zet ala ku lá sa, a két or szág kö zöt -
ti el ke se rí tõ kap cso la tok akar va-aka rat la -
nul is érin tik egy há za in kat. Az ed di gi ke se -
rû ta pasz ta la tok ból, va la mint ügyünk sür -
ge tõ mi vol tá ból ki in dul va, hi tem, lu the rá -
nus ön tu da tom és lel ki is me re tem is azt dik -
tál ta, hogy rá vi lá gít sak gond ja ink ra, il let ve
hogy se gít sé get kér jek a meg ol dá suk hoz.
Hi szem, hogy Krisz tus igaz sá ga, a jó zan
ész és a köl csö nös jó aka rat gyõ zel met arat -
nak min den ne mû ki csi nyes ség és sze re tet -
len ség fe lett.

– Meg osz ta na né hány sze mé lyes él ményt a
jú ni us ban le zaj lott lel kész ik ta tá sá val kap cso -
lat ban?

– A gyü le ke zet már ta valy jú ni us ban
meg vá lasz tott lel ké szé nek. Idõ köz ben
meg kezd tük el sõ vi lág há bo rús em lék mû -
vünk fel újí tá sát, és a Szlo vák Köz tár sa ság
kor mány hi va ta lá nak jó vol tá ból tá mo ga tást
kap tunk or go nánk fel újí tá sá ra. Eköz ben
meg há za sod tam. Majd a temp lo munk fel -
szen te lé sé nek száz har min ca dik év for du ló -
ját ün ne pel tük. A fel so rol tak után be ik ta tá -
som ra idén jú ni us 14-én ke rült sor.

Az Úr is ten ke gyel mé bõl – a cik kem vé -
gett ért fe nye ge té sek el le né re is – nyu godt
és szá mom ra na gyon ál dá sos volt a fel ké -
szü lés. Ma ga az al ka lom, kö szön he tõ en Bo -
ris Misina es pe re sünk nek, Bándy György
pro fesszor szol gá la tá nak, a köz re mû kö -
dõk nek, a gyü le ke zet tag ja i nak és nem utol -
só sor ban csa lá dom nak, éle tem egyik meg -
ha tá ro zó él mé nye lett.

– Lel ki pász tor ként mi lyen ter vei van nak a
jö võ re néz ve? Ho gyan kí ván ja az el kez dett
misszi ót foly tat ni?

– To vább sze ret ném foly tat ni a há rom
év vel ez elõtt meg kez dett szol gá la tot,
amely hez az Úr is ten se gít sé gét ké rem.
Rend sze res is ten tisz te le ti al kal ma ink,
ének ta nu lás sal egy be kö tött bib lia órá ink, a
hit ok ta tás, va la mint bib lia tá bo ra ink mel -
lett az idén kon fir má ci ós ok ta tást is in dí -
tunk. Sze ret ném to vább szé le sí te ni az ed -
di gi si ke res együtt mû kö dést a töb bi egy -
ház zal, gyü le ke zet tel, a kör nye zõ fal vak
ön kor mány za ta i val és a ci vil szer ve ze tek -
kel. Igyek szem ele get ten ni a kü lön bö zõ
szak mai kon fe ren ci ák vagy más egy há zi
ren dez vé nyek meg hí vá sa i nak. Fel kell ké -
szí te nem a gyü le ke ze tet az egy ház és az ál -
lam elõbb-utóbb be kö vet ke zõ szétvá lasz -
tá sá ra, il let ve az ez zel já ró úgy ne ve zett
„restruk tu ra li zá ci ó ra” is. Or szá gos szin ten
is to vább kell foly tat nom a szlo vá ki ai ma -
gyar evan gé li ku sok kö ré ben vég zett szol -
gá la to mat, és meg kell ta lál nom az eh hez
leg meg fe le lõbb for mát.

Temp lo munk pe dig – fel újí tott or go ná já -
val – ren dez vény hely szín is le het: sor ke -
rült már itt Ba lázs Fe có kon cert jé re, au gusz -
tus ban pe dig a Szlo vá ki ai or go nák cí mû kon -
cert so ro zat egyik hang ver se nyé nek ad ott -
hont az épü let. Si ke res te rü let ren de zé si
meg ál la po dá sa ink nak kö szön he tõ en új lel -
kész la kás épí té sét, gyü le ke ze ti te rem ki ala -
kí tá sát ter vez het jük, de las san idõ sze rû vé
vá lik a temp lom re no vá lá sa és más épü le te -
ink ál la po tá nak meg õr zé se is.

Szep tem ber tõl le ve le zõ sza kon to vább
foly ta tom teo ló gi ai ta nul má nya i mat.

Ami pe dig szá mom ra min den nél fon to -
sabb, az a na pi kap cso lat meg õr zé se a gyü -
le ke ze ti ta gok kal. Szük sé ges nek tar tom a
rend sze res csa lád lá to ga tá so kat, az õszin te
oda for du lást min den ki fe lé, nem ze ti ség re
és kor ra va ló te kin tet nél kül. Mert csak az
tud iga zán sze re te tet ad ni, szol gál ni, aki ezt
õszin tén és ér dek nél kül te szi.

Eb ben ké rem a Úr is ten to váb bi ve ze té -
sét, út mu ta tá sát.

Szûcs Pet ra

„Lu the rá nus ön tu da tom
és lel ki is me re tem
dik tál ta…”
Be szél ge tés Nagy Oli vér rel,
Al só sze li újon nan be ik ta tott lel ké szé vel

Aki Ézsa i ás pró fé ta köny vét akar ja ol vas ni,
jól te szi, ha azt a ha to dik fe je zet tel kez di.
Eb bõl a ti tok za tos és le nyû gö zõ fe je zet bõl
töb bet tu dunk meg, mint a könyv sok más
ré szé bõl.

Ézsa i ás lá to más ban ré sze sül, ame lyet
ugyan ne héz meg ér te nünk, de szá má ra
alap ve tõ je len tõ sé gû. Is tent lát ja mint egy
az „ud var tar tá sá ban”, ma gas tró non ül ve.
Sze rá fok szol gál nak kö rü löt te, akik aka ra -
tát tel je sí tik. Õk hir de tik ki fenn szó val,
hogy Is ten há rom szor szent. S en nek ki hir -
de té sé ben, fá rad ha tat lan ki kür tö lé sé ben
lát ja a pró fé ta szol gá la ta lé nye gét. Tu do má -
sá ra kell hoz ni az egész vi lág nak, hogy az
ál ta la hir de tett Is ten ura a vi lág nak, a tör té -
ne lem nek, az egész te rem tett ség nek. Nem
a mi agyunk ta lál má nya õ, és nem is ve lünk
egyen lõ part ner, ha nem olyan, aki nek
szent sé ge elõtt meg sem áll hat em ber!

Mai vi lá gunk ban, amely igyek szik ki szo -
rí ta ni Is tent a tár sa da lom ból és az em be rek
tu da tá ból, ko mo lyan szá mít ha tunk Ézsa i ás
se gít sé gé re. Az egész te rem tett vi lág el -
moz dít ha tat lan ura õ, vagy ahogy a pró fé ta
ne ve zi: „Iz ra el Szent je”. Szent õ, fel fog ha -
tat lan, szá munk ra meg kö ze lít he tet len. Így
lát ta Mó zes (5Móz) az el nem égõ csip ke -
bo kor ban és Ézsa i ás a temp lo mi lá to más -
ban. Mó zes is meg ren dült, a pró fé ta pe dig
élet ve szély ben érez te ma gát. S ha nem is
volt so ha nép sze rû (ma sem az!) ez a hír,
Ézsa i ás fá rad ha tat la nul ezt hir de ti. Bár nem
sze ret jük, hogy ele ink az Is ten hez va ló ra -
gasz ko dást is tenfé le lem nek ne vez ték, a pró -
fé ta ak kor is hajt ha tat lan: nem tar toz hat Is -
ten hez, aki nem fé li õt.

Is ten nek azon ban ter ve van Ézsa i ás sal:
kül dött jé vé akar ja ten ni. Er re nem ke rül -
het sor ad dig, amíg a fé lõ-re me gõ em bert
meg nem tisz tít ja. Az „ele ven szén” (6,6;
Ká ro li-for dí tás), amellyel a sze ráf az aj kát
il le ti, azt je len ti, hogy bûn bo csá nat tal te szi
õt Is ten al kal mas sá az õ szol gá la tá ra. Is tent
és az õ szent sé gét nem hir det he ti tisz tá ta -
lan em be ri ajak. Meg tisz tu lá sá val hely re áll
az is te ni rend, és az is te ni, ki vá lasz tó jog
ér vé nye sül.

Ézsa i ás szin te mo hón vá la szol, ami kor
Is ten azt kér de zi, hogy kit küld jön el üze -
ne té vel: „Ím hol va gyok én, küldj el en ge met!”
(6,8; Ká ro li-for dí tás) És a fel adat: hir det -
nie kell azt az Is tent, aki nem csu pán õ ma -
ga szent, de ha tá ro zott aka ra ta, hogy a nép
is az le gyen. Ám ez ne héz fel adat, mert Is -
ten fel pa na szol ja, hogy „az ökör is me ri gaz -
dá ját, és a sza már az õ urá nak jász lát; Iz rá el
nem is me ri, az én né pem nem fi gyel reá” (1,3;
Ká ro li-for dí tás). Ezért Is ten új „ter vet”
ké szít, s en nek vég re haj tá sá ra ren de li a
pró fé tát. Is ten üze ne te ket tõs. Egy részt a
nép en ge del mes ked ni nem aka rá sát az en -
ge del mes ség re kép te len ség gel bün te ti.

Meg ke mé nyí ti, meg kö vé rí ti a szí ve ket, sü -
ket té és ér tet len né te szi. Más részt a re -
mény sé get kell hir det nie, hogy – ha az
egész nép el pusz tul is! – a „fa tör zsö ké bõl”
még is ki hajt a „szent mag”, amely túl él min -
den ka taszt ró fát. Ahogy a pró fé ta mond ja:
„Ha a se re gek nek Ura va la mi ke ve set meg nem
ha gyott vol na ben nük, úgy jár tunk vol na mint
So do ma, és Go mo rá hoz vol nánk ha son lók.”
(1,9; Ká ro li-for dí tás)

Ki is ez a pró fé ta? Nem csak ter je de lem -
re, de tar tal má ban is messze ki ma gas lik
Ézsa i ás köny ve a töb bi pró fé tai könyv kö -
zül. Szer zõ je Je ru zsá lem ben szü le tett, ott
is dol go zott éle te vé gé ig. Szol gá la tát a
temp lom ban vé gez te. Ne ve azt je len ti: Is -
ten meg sza ba dít. Már ne vé ben is azt az
üze ne tet hor doz za, hogy egye dül Is ten vált
meg, ha vissza té rünk hoz zá. Krisz tus elõtt
740 tá ján, több ki rály ural ko dá sa alatt lé pett
föl nyil vá no san. Ár gus sze mek kel fi gyel te a
po li ti ka moz gá sát, és hi he tet len ön ál ló ság -
gal al ko tott vé le ményt a szük sé ges te en -
dõk rõl. Ugyan ak kor nem ke rül te el fi gyel -
mét a szo ci á lis igaz ság ta lan ság szám ta lan
meg nyi lat ko zá sa sem. Egyi ket is, má si kat is
ab ban a tu dat ban szem lél te, hogy más ra
nem is le het ké pes egy nép, amely „tisz tá ta -
lan szá jú”, és el for dult Is te né tõl.

En nek meg fe le lõ en sok az éb resz tõ,
meg té rés re buz dí tó, in tõ, fi gyel mez te tõ,
bün te tést ki lá tás ba he lye zõ pré di ká ci ó ja.
De nem me rül ki eb ben, ha nem hár mas jó
hír rel is szol gál. Elõ ször is hi szi, hogy Is ten
a Si ont meg men ti, s hogy ide özön le nek
majd mind a né pek (11,10). Má sod szor,
hogy az az iga zi hit, ami kor nem ma gunk -
ban bí zunk, ha nem te ret adunk Is ten nek az
éle tünk ben (30,15). Har mad sor ban pe dig
egy „új Dá vi dot” hir det meg, „a kin az Úr -
nak lel ke meg nyu go szik” (11,2; Ká ro li-for dí -
tás), aki Isai tör zsö ké bõl szár ma zik. Õt ke -
ni fel Is ten a lel ki aján dé kok tel jes sé gé vel,
aki köz ve tít, egyez tet, bé kít, és pa ra di cso -
mi ál la po to kat te remt. Sõt: bár gyer mek -
ként ada tik, de egye sí ti ma gá ban a cso dá la -
tost, a ta ná csost, az erõs Is tent, az örök ké -
va ló ság Aty ját, és õ lesz a bé kes ség fe je del -

me (11,1–8). Ural ma
vég te len, örök lesz,
jo got és igaz sá got
te remt (9,6–7).

Egy pró fé ta sem
nõtt annyi ra a ke -
resz té nyek szí vé -
hez, mint Ézsa i ás.
Nem cso dál koz ha -
tunk, hi szen a ne ve
alatt sze rep lõ könyv
el sõ har minc ki lenc
fe je ze té bõl (a 44–55.
és az 56–66. fe je ze -
tek más szer zõk tõl
va lók) Jé zus és az
apos to li ira tok öt -
ven há rom szor idéz -
nek. De az el sõ har -
minc ki lenc fe je zet
má sért is elég volt
ah hoz, hogy Ézsa i ás
köny ve elõ ke lõ he -
lyet kap jon a ke -
resz tény ség kö re i -
ben. Bár köny vé -

ben nem hasz nál ja a Mes si ás szót, de a
könyv ki len ce dik és ti zen egye dik fe je ze té -
nek min den jö ven dö lé sét a ke resz té nyek
egy az egy ben min dig is a Ná zá re ti Jé zus ra
vo nat koz tat ták.

Ezért mes si ás vá ró Ézsa i ás köny ve. Egy
tel jes má so la tát 1954-ben be du i nok ta lál ták
meg Qum ran ban, s ma fõ att rak ci ó ja a je ru -
zsá le mi Iz ra el Mú ze um nak. Mi nem a ré gi -
sé gét cso dál juk, ha nem mes si á si üze ne tét
tart juk nagy ra. Ezért fo gad juk szí ve sen a
fel hí vá sát: „Mond ja tok éne ket az Úr nak, mert
nagy dol got cse le ke dett; ad já tok tud tá ra ezt az
egész föld nek!” (12,5; Ká ro li-for dí tás)

Gé mes Ist ván

ÚTI TÁR SUNK, A BIB LIA

„…jöj je tek, jár junk az Úr
vi lá gos sá gá ban!” (Ézs 2,5)
Ézsa i ás pró fé ta köny ve
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Pe king, Kí na. Há rom száz há rom
kí nai értelmiségi egy Char ta 08
ne vû do ku men tum ban fel szó lít ja
a kor mányt, hogy ve gye ko mo -
lyan a val lás sza bad ság ed dig mel -
lõ zött tör vé nyét. Az in ter ne ten
kö zölt, Kí ná ban el sõ íz ben meg -
fo gal ma zott do ku men tu mot már
ez rek alá ír ták. Fõ szer zõ jét a
rend õr ség már múlt de cem ber ben
le tar tóz tat ta.

Ber lin, Né met or szág. Az EKD
óv ja a tár sa dal mat at tól, hogy a
gaz da sá gi vál ság re mél he tõ leg
gyors le küz dé se után ott foly tas sa
az el hi bá zott pénz gaz dál ko dást,
ahol ab ba hagy ta. Né hány szó a glo -
bá lis pénz pi a ci és gaz da sá gi vál ság -
hoz cí men kü lön tá jé koz ta tást je -
len te tett meg, amely ben Ézsa i ás
pró fé tá ra hi vat ko zik. Ez a pró fé ta
ar ra fi gyel mez te tett, hogy ha
meg vet jük Is ten igé jét, az olyan,
mint ami kor a fa lon re pe dés tá -
mad, amely a fal össze om lá sá nak
kez de tét je lent he ti.

Ma ce dó nia. Az egy év vel ez elõtt
be ve ze tett kö te le zõ is ko lai hit ok -
ta tást a leg fel sõ bí ró ság ér vény te -
le ní tet te. Fel szó lí tot ta a val lás fe -
le ke ze te ket, hogy a hit ok ta tást sa -
ját ter me ik ben, sa ját mun ka erõ
meg szer ve zé sé vel old ják meg.

Stutt gart, Né met or szág. A
Würt tem ber gi Evan gé li kus Egy -
ház zsi na ti ülé sén July püs pök a
sze gény ség és gaz dag ság kér dé sét
he lyez te évi je len té se kö zép pont -
já ba. Ez zel már a Lu the rá nus Vi -
lág szö vet ség 2010-ben Stutt gart -
ban tar tan dó vi lág gyû lé sé re va ló
elõ ké szü le tét je len tet te be,
amely nek té má ja „…min den na pi
ke nye rün ket add meg ne künk
ma” lesz.

Var só, Len gyel or szág. A lu the rá -
nus egy ház zsi na ta meg von ta püs -
pö ké tõl a bi zal mat, mi u tán ki de -
rült, hogy Ja gucz ki püs pök ti zen -
hét éven át együtt mû kö dött a
kom mu nis ta tit kos rend õr ség gel.

Va ti kán. Ca ri tas in ver i ta te (Va ló -
sá gos sze re tet) cím mel a ró mai
pá pa en cik li kát bo csá tott ki,
amely ben új gaz da sá gi és er köl csi
re for mok ról szól. „A gaz da sá gi
élet nek szük sé ge van eti kai ala -
pok ra” – ol vas ha tó XVI. Be ne dek
en cik li ká já ban.

Ber lin, Né met or szág. Je len té sek
sze rint a 2008. de cem be ri és
2009. ja nu á ri iz ra e li had já rat
ezer négy száz pa lesz tin éle té be
ke rült, akik kö zött há rom száz
gyer mek volt. Leg több jü ket éj -
sza kai ál muk ban ér te a bor zal mas
pusz tí tás és a ha lál.

Moszk va, Orosz or szág. Az
Orosz Or to dox Egy ház Moszk -
vai Pat ri ar ká tu sa kül ügyi hi va ta lá -
nak új ve ze tõ je, Hil ari on vo lok o -
lamsz ki ér sek, a moszk vai egy -
ház me gye vi ká ri u sa éles tá ma dást
in té zett a kons tan ti ná po lyi pát ri -
ár ka el len. Az zal vá dol ta meg,
hogy a ró mai pá pá hoz ha son ló an
egye dü li ura lom ra ké szül az
összes or to dox egy ház fö lött. A
pro tes táns egy há za kat is meg fe -
nye get te, hogy – mi vel azok el tér -
tek a ha gyo má nyok tól és az er köl -
csi nor mák tól – meg sza kít ja ve lük
a kap cso la tot, ahogy ez már töb -
bek ese té ben meg is tör tént.

Genf, Svájc. Az Lu the rá nus Vi -
lág szö vet ség el nö ké nek, Mark S.
Han son nak az egy há za, az Evan -
ge li cal Lu the ran Church in Ame -
ri ca (EL CA) csak nem ti zen öt szá -

za lék kal kény te len csök ken te ni
misszi ói és egyéb ki adá sa it, mi u -
tán a gaz da sá gi vál ság a költ ség ve -
té sé ben igen nagy ne héz sé ge ket
oko zott.

Mad rid, Spa nyol or szág. Min den
jel ar ra mu tat, hogy a Moszk vai
Pat ri ar ká tus a nyu ga ti fõ vá ro sok
„meg hó dí tá sá ra” ké szül. Dmi t rij
Med ve gyev orosz mi nisz ter el nök
lá to ga tá sa kor a mad ri di vá ro si ta -
nács ígé re tet tett ar ra, hogy egy
or to dox ka ted rá lis fel épí té sé hez
szük sé ges tel ket bo csát a pat ri ar -
ká tus ren del ke zé sé re. Nic o las Sar -
kozy fran cia el nök is ugyan ezt
ígér te an nak ide jén, Lon don ban
pe dig öt évi mun ka után már föl is
épült egy ha gyo má nyos, orosz stí -
lu sú, or to dox temp lom.

Brake, Né met or szág. Egy he lyi
bib lia is ko la két hall ga tó já nak Je -
men ben tör tént meg gyil ko lá sa
óri á si vissz han got és til ta ko zást
vál tott ki vi lág szer te. Egye sek
már tí rok nak te kin tik õket, is mét
má sok sze mük re ve tik, hogy mi -
ért men tek el ki rán dul ni a bi zony -
ta lan észa ki te rü le tek re, ahe lyett,
hogy ma rad tak vol na a kór ház -
ban, amely ben ápo ló nõk ként biz -
ton ság ban vol tak. Is mét má sok
sze mé re ve tik a bib lia is ko lá nak,
hogy hall ga tó it nem ké szí ti föl
kel lõ kép pen az isz lám or szá ga i -
ban rá juk le sel ke dõ ve szé lyek re.

Ha noi, Vi et nam. Két ke resz tény
ügy vé det hur colt el a rend õség,
mert az em be ri jo gok be tar tá sát
kö ve tel ték a kor mány tól. Nem rég
ér ke zett a hír, hogy a hír hedt Ba
Sao-i bör tön ben tart ják õket fog -
va, kö zön sé ges bû nö zõk kel
együtt. Mi u tán el vet ték tõ lük a
Bib li á ju kat, mind ket ten éh ség -
sztrájk ba kezd tek.

Pá rizs, Fran cia or szág. Az Am -
nesty In ter na ti o nal sze rint ti zen -
négy olyan or szág van, ahol a val -
lá su kat gya ko rol ni kí vá nó kat ki -
mon dot tan ül dö zik a ha tó sá gok.
To váb bi tíz or szág ban áll nak szi -
go rú és ön ké nyes el len õr zés alatt
a val lá sos em be rek.

Lip cse, Né met or szág. Egy is ko la
igaz ga tó nõ je az el len til ta ko zott,
hogy a he lyi Bach-fesz ti vál al kal -
má ból ének lõ di ák ja it olyan mû -
vek ének lé sé re „kény sze rí tet -
ték”, ame lyek ben Jé zus ról van
szó. Ugyan eb ben az is ko lá ban ta -
nul nak azok a di á kok is, akik ké -
sõbb a vi lág hí rû Ta más-kó rus ban
kí ván nak éne kel ni. Az igaz ga tó -
nõ kor lá tolt sá ga az NDK-idõk re
em lé kez te tõ val lás el le nes ideo ló -
gi át idéz te föl, és nagy bot rány
lett be lõ le.

Be dford, USA. Hét száz ka na dai
és USA-be li ang li kán gyü le ke zet
ki vált az ame ri kai episz kopá lis
egy ház ból til ta ko zá sul az el len,
hogy an nak püs pö ke ho mo sze xu -
á lis kap cso lat ban él, és egy há za
meg en ge di az egy ne mû ek „há zas -
ság kö té sét”.

Ri ga, Lett or szág. Egy gya nús
pénz in té zet há rom hó nap ra ad
köl csönt 70–700 eu rós nagy ság -
rendben, s a kér vé nye zõ nek csak
a lel két kell zá log ba ad nia. Aki
nem tud ja idõ re vissza fi zet ni a
köl csönt, an nak lel ke a bank „bir -
to ká ban” ma rad. Egy há zi til ta ko -
zás el le né re hosszú so rok ban áll -
nak a kér vé nye zõk nap mint nap a
bank elõtt. Az or szág 2,3 mil lió la -
ko sá ból 350 ezer or to dox, 250
ezer evan gé li kus és ke re ken 100
ezer ró mai ka to li kus.

Tü bin gen, Né met or szág. Nyolc -
van két éve sen halt meg a he lyi
egye tem vi lág hí rû Új szö vet ség-
tu dó sa, Mar tin Hen gel. Mun kás sá -
gát igen gaz dag könyv ter mé se, hí -
res sé vált pro fesszo ri ok ta tói
mun ká ja és nem ke ve sebb mint
hat kül föl di egye tem tõl ka pott
dísz dok to rá tu sa fém jel zi. Hen gel
ere de ti leg tex til mér nök ként kezd -
te, és csak ké sõbb vál tott át teo ló -
gi ai tu do má nyok ra. Egyik utol só
köny vé ben azért szállt sík ra, hogy
a pro tes táns teo ló gia ál tal annyi ra
elõny ben ré sze sí tett Pál apos tol
alak ját ne tú loz zuk el Pé ter apos -
tol ro vá sá ra. El vég re Pé ter volt az
Úr fel tá ma dá sá nak el sõ ta nú ja, és
nem a tar zus zi Pál.

Je ru zsá lem, Iz ra el. A Jor dá ni ai és
Szent föl di Evan gé li kus Egy ház
most ün ne pel te öt ven éves fenn ál -
lá sát. Az ün nep sé gen meg em lé -
kez tek az arab egy ház ke rü le tük
har minc éve fo lyó mun ká já ról, va -
la mint a szent föl di ke resz tény
misszió száz het ven év vel ez elõt ti
kez de té rõl. A kis egy ház nak há -
rom ezer tag ja van.

Sc horn dorf, Né met or szág. Az itt
szé ke lõ evan gé li kus Kár mel-
misszió az isz lám vi lág ban ke resz -
tény iro dal mat ter jeszt köny vek,
szó ró la pok for má já ban har minc öt
nyel ven. A musz lim or szá gok ban
több mint két száz hely be li ter -
jesz tõ je van. Szo má li á ból a kö zel -
múlt ban küld ték meg a köz pont -
nak azt a fil met, amely egyik mun -
ka tár suk meg ölé sét örö kí tet te
meg. Isz lám ra di ká li sok ez zel
akar ják el ijesz te ni a misszi ót
mun ká ja foly ta tá sá tól.

Han no ver, Né met or szág. A nyolc
né met tar to má nyi lu the rá nus
egy há zat össze fo gó VELKD zsi -
na tán az el nök lõ Jo han nes Fried -
rich, a ba jor egy ház püs pö ke egy -
há za ik nagy gond já nak ne vez te a
csa lá do kon be lü li val lá sos-hit be li
ne ve lés tel jes el kor cso su lá sát.
Sze rin te egy re na gyobb fi gyel -
met kell for dí ta ni a ne vel ni kép -
te len szü lõk gon do zá sá ra, akik -
nek szá ma ro ha mo san nö vek szik.
Egy há za ink ra itt nagy fel adat
vár, hi szen az õ jö võ jük is függ a
mos ta ni gyer me kek tõl. A tár sa -
da lom nak sem sza bad ma guk ra
hagy nia a csa lá do kat ne ve lé si
prob lé má ik kal.

Zü rich, Svájc. A Zü ri chi Köz pon -
ti Könyv tár (Zentr al bib li ot hek)
meg vá sá rol ja Al bert Sch we i tzer
örö kö se i tõl a hí res or vos-lel kész
ha gya té kát. A ha gya ték 1904 és
1960 kö zött tar tal maz za Al bert
Sch we i tzer kü lön bö zõ raj za it,
jegy ze te it, el kép ze lé se it (mint
pél dá ul or go na épí tés, kór ház épí -
tés, la bor be ren de zés). A Zü ri chi
Köz pon ti Könyv tár nyil vá nos sá
sze ret né ten ni a ha gya té kot. Az
vá sár lá si összeg egy mil lió sváj ci
frank. A vá ros nak ez azért fon tos,
mert Sch we i tzert ba rá ti szá lak kö -
töt tek Svájc hoz, il let ve Zü rich hez
– az itt mû kö dõ Eidgen ös sis che
Tech nis che Hoch schu le (ETH;
ma gya rul Sváj ci Szö vet sé gi Mû -
sza ki Fõ is ko la) dísz dok to ra volt.
A 20. szá zad egyik leg na gyobb
pro tes táns teo ló gu sa egy sze mély -
ben volt or vos, fi lo zó fus, ze ne tu -
dós és ze ne ku ta tó, Bach or go na -
mû ve i nek egyik leg na gyobb in -
terp re tá to ra. 1965-ben Lam ba ré -
nében, a Ga bo ni Köz tár sa ság ban
halt meg. 1952-ben No bel-bé ke dí -
jat ka pott. Az öt ve nes évek ben az
atom há bo rú el le ni til ta ko zás egyik
kez de mé nye zõ je volt C. F. von
We izsäc ker rel együtt.

HÍ REK, KI TE KIN TÉS

Pénzt, egész sé get és si kert
Má sok nak, Uram, töb bet ad tál,
Nem kez dek ér te még se pert,
És nem mon dom, hogy adó som ma rad tál.

Nem én va gyok az el sõ mos to hád;
Bor dá im közt pró bá id éles ké sét
Meg ál dom, s mo soly gom az os to bák
Dü hödt ja ját és hiú mell ve ré sét.

Tu dom és ér zem, hogy sze retsz:
Pró bá id ál dott ol tó-ké se ben nem
Té ged szol gál, mert míg szí vem be metsz,
Új szép sé get te rem ni se bez en gem.

Össze szo rí tom aj kam, ha ne héz
A kín, mert tu dom, ti éd az én har com,
És gyõz tes tá vo lok ba néz
Könnyek kel szé pült, or cád-fé nyû ar com.

Tóth Ár pád

Is ten ol tó-ké se

„Ezt mond ja az Úr:
Ha lá los a ba jod,
gyó gyít ha tat lan a zú zó dá sod!
Be kö tö zöm se be i det,
meg gyó gyí tom zú zó dá sa i dat…”
(Jer 30,12.17)
Nem egy szív de rí tõ di ag nó zis. Két olyan szó, ame lyek elõtt te he tet le -
nül és ér tet le nül ál lunk: „ha lá los” és „gyó gyít ha tat lan”. Olyan sza vak
ezek, ame lyek nek már a gon do la ta is má zsás kõ ként ne he ze dik a szí -
vünk re. Ami kor e két szót meg hall juk, ar ra gon do lunk: „ez már a vég
kez de te”.

A föl di élet nézőpontjából. Is ten sze rint azon ban ez va la mi egé szen
más nak a kez de te: an nak a fe je zet nek, ami kor már csak õrá le het ha -
gyat koz ni, ami kor már csak õ, mint egye dü li or vos, tud se gí te ni raj tunk.
„Ha lá los be teg sé gün ket” már ko ráb ban or vo sol ta, hi szen el küld te
Krisz tus ban egy szü lött Fi át, aki ben el hoz ta szá munk ra a gyó gyu lást, az
üd vös sé get. Ál ta la kö töz te be min den se bün ket, min den zú zó dá sun kat.
Azo kat is, ame lyek itt a föl di élet ben gyó gyít ha tat lan nak tûn nek. A pró -
fé tá nak tett ígé ret te hát va ló ság gá vált. Is ten gyó gyí tó sze re te té vel for -
dult a vi lág fe lé, és mint szak ér tõ or vos Jé zus ál tal be gyó gyí tot ta a vi lág
min den se bét. Ez most még itt nem min dig lát szik, de re mény sé günk
sze rint el jön az idõ, ami kor majd szín rõl szín re lát hat juk Mes te rün ket,
és meg ta pasz tal juk gyó gyí tó mun ká ját.

Mind nyá junk nak gyó gyu lás ra van szük sé ge. Kö zös sé günk nek, az egy -
ház nak, a vi lág nak. Nem fe lejt het jük el, hogy a gyó gyu lás a mi fe le lõs sé -
günk is. Ha egy más lel ki és tes ti gyó gyí tá sá ban se géd ke zünk, ak kor ez ál -
tal Is ten mun ka tár sa i vá vá lunk, és hir det jük ve le gyó gyí tó sze re te tét.

„Ha õ sú lyos ter het rak rám, ér jen bár bú és kár, ugyan mért ag gód -
nám? Ha õ böl csen azt rám mér te, tud ja jól, mi kor, hol jöj jön se gít ség re.
A ha lál tól én nem fé lek, mert ha bár sír ba zár, szebb ha zát re mé lek; ott a
szen ve dés nek vé ge, meg gyó gyít, aj tót nyit örök üd vös ség re.” (Pa ul
Ger hardt)

Gyó gyí tó Is te nem, te leg fõbb or vos! Kö szö nöm ne ked, hogy min den
hely zet ben, be teg ség ben, szen ve dés ben mel let tem állsz. Kér lek, tu da -
to sítsd ben nem, hogy rád min dig szá mít ha tok. Ak kor is, ami kor én va -
gyok baj ban, és ak kor is, ami kor a sze ret te im. Kö szö nöm, hogy bár mi -
lyen ne he zek is raj tam a ter hek, te min dig se gí tesz azok el hor do zá sá -
ban. Ámen.

N. N.
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