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Ham va zó szer dán új sza ka szá ba lép tünk az
egy há zi esz ten dő nek: ránk kö szön tött a
nagy pén tek sö tét sé gé re fi gyel mez te tő,
egy szer s mind a min dent fe lül mú ló fő ün -
nep, a hús vét ra gyo gá sát elő ké szí tő böj ti
idő szak. Mi más ról szól hat na az anya szent -
egy ház – nem csu pán tes ti, ha nem min de -
nek előtt szív bé li – böj tö lé se, ha nem ar ról,
ami re böjt el ső va sár nap já nak evan gé li u ma
rá irá nyít ja a fi gyel mün ket: Krisz tus Urunk
ke reszt jé nek tit ka i ról? 

El ső ként azt a tényt kell új ra és új ra bűn -
bá nat tal el fo gad nunk, hogy az oly könnyen
sá tá ni út ra té vedt Pé ter hez ha son ló an mi
sem min dig is mer tük Krisz tust úgy, aho -
gyan ő ki nyi lat koz tat ta ön ma gát. Nem
könnyű meg ér te nünk azt, hogy Krisz tus
ke reszt je mö gött Is ten ti tok za tos aka ra ta
rej tő zik. Mint aho gyan nem volt könnyű
meg ér te nie an nak a Pé ter nek sem, aki pe -
dig per cek kel ko ráb ban őszin tén és egy sze -
rű en meg val lot ta: Jé zus a Krisz tus, az élő
Is ten Fia. Nem test és vér nyi lat koz tat ta ki
ne ki ezt, ha nem a mennyei Atya… 

A test és vér, az em ber ter mé sze tes ér -
tel me sze rint a ke reszt, a Mes si ás em be re -
kért va ló szen ve dé se el kép zel he tet len, sőt
meg bot rán koz ta tó ese mény, amely még a
kő szik la hi tű ta nít ványt is a sá tá ni gon dol -
ko dás sza ka dé ká nak szé lé re lö ki. Di va tos
tév ta ní tás volt más ko rok ban, és új ra éled
nap ja ink ban is, hogy Jé zus ke reszt je kö -
vet kez mény volt: meg szo kot tól el té rő, so -
kak sze mé ben pro vo ka tív vi sel ke dé sé nek
egye nes foly ta tá sa. Vál la lá sa az ő ré szé ről
egy sze rű kö vet ke ze tes ség volt: éle te árán
is vál lal ta el ve it… 

Még egy szer szö gez zük le: ez tév ta ní tás!
Tá vozz tő lem, sá tán…! Második szá za di
egy ház atyánk, Po li kárp szmir nai püs pök je -
len ti ki ránk ma radt, fi lip pi ek hez írt le ve lé -
ben: „Aki a ke reszt bi zony sá gát nem vall ja,
az a Sá tán tól va ló.” Krisz tus ke reszt je nem
az ese mé nyek sze ren csét len össze ját szá sa
vagy az em be ri tar tás je le, ha nem Is ten üd -
vö zí tő aka ra ta. Pon to san azért kel lett a
Mes si ás nak ke reszt utat jár nia, hogy meg -
sza ba dít son ben nün ket a sá tá ni gon dol ko -
dás csap dá já ból, az őt olyan könnyen fél re -
is me rő té vely gés ből. Bib li ku sab ban vagy

egy há zi a sab ban szól va: azért, hogy meg -
vált son ben nün ket. 

Krisz tus ke reszt jé nek ár nyé ká ban el -
mél ked ve ar ra is rá kell döb ben nünk, hogy
a ke resz tet vál la ló Meg vál tó tel jes tu dat át -
for má lást kö ve tel övé i től – és ugyan ezt
aján dé koz za is ne kik. Az em ber ugyan is
több nyi re nem kí ván mást, mint meg men -
te ni a sa ját éle tét, meg nyer ni az egész vi lá -
got. El fo ga dott jel sza vunk: va ló sít suk meg
ön ma gun kat! Ha elég ügye sek va gyunk,
eh hez még olyan ideo ló gi át is fel hasz ná -
lunk, amely ben elő ke lő he lyet „ado má -
nyo zunk” Is ten nek… 

A pé te ri-sá tá ni vá lasz mö gött is fel fe dez -
he tünk ta lán va la mi ilyes mit. A ter mé sze tes
em be ri lo gi ka sze rint a Mes si ás „fel ada ta”
alig ha nem az, hogy rend be te gye az éle tün -
ket, meg re gu láz za a ne künk nem tet sző ket,
iga zol ja a dön té se in ket, élet vi te lün ket, vá -
lasz tott utun kat. Ha úgy tet szik: bű ne in -
ket… Hogy min den ma rad jon a ré gi ben.
Krisz tus ke reszt je vi szont ép pen azt üze ni:
sem mi nem ma rad hat a ré gi ben! Nagy baj
van az éle tünk kel, és ha nem vi gyá zunk,
nem vál to zunk, min den ki csú szik a mar -
kunk ból. Mi köz ben meg pró bál juk meg va ló -
sí ta ni ön ma gun kat, sem mi vé fosz lunk. Mi -
köz ben meg akar juk men te ni az éle tün ket,
el ve szít jük. Mi köz ben meg pró bál juk meg -
nyer ni a vi lá got, kárt val lunk a lel künk ben. 

Mit ad hat az em ber vált ság dí jul a lel ké -
ért? A kér dés re a ke resz ten ta lál juk meg a
vá laszt: em be ri ésszel ugyan fel nem fog ha -
tó, de Jé zus Krisz tus meg fi zet te a vált ság -
dí jat a lel kün kért! Sem mi nem ma rad hat te -
hát a ré gi ben: ve gyük fel a ke resz tün ket, és
kö ves sük őt. Ak kor is, ha sza vai, cse le ke -
de tei, éle tün ket irá nyí tó ha tal mas aka ra ta
ért he tet le nek, oly kor meg bot rán koz ta tók.
Krisz tus ha tal mas sza vá ra tá vo zik tő lünk a
sá tán, és meg újul az éle tünk.

Krisz tus ke reszt je vé gül ar ra is rá éb reszt -
het ben nün ket, hogy ben ne ta lál juk meg az
örök élet egyet len esé lyét. Ami re Pé ter
kép te len – és ve le együtt va la mennyi en
kép te le nek va gyunk –, azt ő meg tet te: le -
győz te a sá tánt. 

Ma még ci pel jük a ke reszt je in ket, ma
még kí sért ben nün ket a sá tán, ma még bű -

nös óem be rünk küzd a meg úju lá sunk el len,
de el jön majd az idő, ami kor az Em ber fia is -
mét kö zöt tünk lesz, még hoz zá an gya la i nak
di cső sé gé ben. Ak kor nem lesz töb bé mel lé -
be szé lés, nem lesz töb bé ala kos ko dás, nem
lesz több idő az igaz ság fel is me ré sé re, mert
min den egy ér tel mű vé vá lik. Az örök élet
azok nak jut osz tály ré szül, akik Jé zus
Krisz tust e vi lá gi éle tük so rán ér tük, mind -
annyi un kért meg halt és fel tá ma dott Mes si -
ás nak te kin tet ték és val lot ták. 

Nincs más út. A menny or szág ba nem le het
kü lön fé le, ügye sen el rej tett kis ka pu kon át
be ol da log ni. Bűn bá nat tal kér dez zük meg
ma gunk tól a böjt el ső nap ja i ban: há nya dik
he lyet fog lal ják el a min den nap ja ink ban az e
vi lá gi élet mi nő sé gé vel kap cso la tos tö rek vé -
sek – és há nya dik he lyen áll az örök élet irán -
ti vá gya ko zás, a ke reszt meg vál tó Krisz tu sá -
ban va ló hit? Pe dig Krisz tus di cső sé ge böjt -
ben is le ta gad ha tat lan bi zo nyos ság: ha nem a
ja vunk ra, hát a kár ho za tunk ra.

Böjt el ső va sár nap ja ha gyo má nyo san a sá -
tán le győ ző je ként ál lít ja elénk az Úr Jé zust.
Ő az, aki meg sza ba dít ben nün ket – nem a
sá tán ál tal ránk zú dí tott sok rossz tól, szen -
ve dé sek től, ke resz tek től, ha nem min de -
nek előtt a be lénk köl tö zött, ben nün ket
meg fer tő ző sá tá ni gon do la tok tól. 

Bi za lom mal foly tas suk te hát szí vünk –
eset leg tes tünk – böj tö lé sét a kö vet ke ző he -
tek ben, mert a bűn bá na ti idő sö tét sé gé nek
lep le alatt már most meg-meg csil lan a győz -
tes Krisz tus di cső sé ge, amely hús vét ün ne -
pén fog ja min dent el söp rő erő vel be ra gyog -
ni az éle tün ket, hogy be pil lant has suk ab ba
az örök di cső ség be, amely a Krisz tus-hí vőt
e vi lág el múl ta után vár ja.

Imád koz zunk! Min den ha tó Is te nünk, aki a böjt
negy ven nap ja alatt össze törsz ben nün ket, hogy
an nál na gyobb öröm mel ün ne pel hes sük a fel tá -
ma dás leg szen tebb ün ne pét: adj erőt ne künk,
hogy min den kor ké szek le gyünk küz de ni bű ne -
ink el len, és meg újul junk a te aka ra tod sze rint
az Úr Jé zus Krisz tus ál tal, aki ve led és a
Szent lé lek kel egy ség ben Is ten, él és ural ko dik
örök kön-örök ké. Ámen.

Tubán József

BÖJT 1. VA SÁR NAP JA – MT 16,21–27

Bűn bá nat tal for dul junk 
a ke reszt tit kai fe lé!

A Würt tem ber gi Ma gyar Pro tes táns
Gyü le ke zet har minc nyol ca dik őszi kon fe -
ren ci á já nak ta valy no vem ber 11. és 13. kö -
zött Tü bin gen volt a hely szí ne, a té má ja
pe dig: „Fér fi va gyok, kö szö nöm! Nő va -
gyok, kö szö nöm!” Már a cím adás is jel zi,
hogy a ren de zők ho gyan sze ret né nek er ről
az örök kér dés ről tár gyal ni – há lá san el fo -
gad va a ne mek kö zöt ti kü lönb sé ge ket. 

Nap ja ink ban sok szor kell olyan dol gok ról tu -
do mást sze rez nünk eb ben a té ma kör ben is,
me lyek el gon dol koz tat ják a ke resz tény em -
bert. A tár sa da lom ban és a mé di á ban ez gen -
der prob lé ma né ven kap na gyobb hang súlyt.

Pén te ken es te, a szel le mes be mu tat ko zás
után, hú szan hall gat tuk az igét az el ső áhí -
tat ban: „…a Te rem tő kez det től fog va fér fi ú vá
és asszonnyá te rem tet te őket.” (Mt 19,4) Az
áhí ta tok reg gel és es te szer ve sen il lesz ked -
tek a té má hoz. Így szó volt a há zas ság ról, az

el vá lás ról, a há zi rend ről (Mk 10,2–5; 1Kor
7,14; Kol 3,18–20). 

A szom bat dél előt ti elő adást dr. Sze bik Im -
re, a bu da pes ti Sem mel weis Egye tem Ma ga -
tar tás -tu do má nyi In té ze té nek mun ka tár sa
tar tot ta Te remt sünk új em bert – és az eti kai kö -
vet kez mé nyek?… cím mel. Kö rül be lül hat van
em ber hall gat ta az or vos tu do mány fej lő dé se
ál tal meg va ló sít ha tó vá vált le he tő sé gek al -
kal ma zá sá nak eti kai kér dé se it.

Az ebéd szü net ben kel le mes őszi me leg -
ben él vez het tük Tü bin gen han gu la tát.
Meg cso dál tuk a gó ti kus temp lo mot, a hí res
vá ros há zát a csil la gá sza ti órá val (1551) és az
1536-ban ala pí tott kol lé gi u mot (Evan geli -
sches Stift), ahol sok Kár pát-me den cei ma -
gyar di ák is ta nult.

A dél utá ni elő adást dr. Se res Zsu zsa bu da -
pes ti szo cio ló gus tar tot ta – aki már ko ráb bi
kon fe ren ci á kon is ak tí van részt vett – Meg -
hitt fé szek vagy had szín tér? cím mel. Ka rin thy

Fri gyes is mert so ra it idéz te: „Ho gyan ért -
het né meg a nő a fér fit?…” Fel vá zol ta a női
és fér fitu laj don sá go kat és azt, hogy sok szor
mi lyen ke vé sen mú lik, hogy a meg hitt fé -
szek ből csa ta tér lesz-e.

Már ha gyo mány, hogy szom ba ton es te
„kul túr prog ram” van, a kon fe ren cia té má ja
az iro da lom vagy a ze ne tük ré ben. Ez al ka -
lom mal Gé mes né Réz Ka ta lin be szélt ar ról
„Hát én im már kit vá lasszak?” cím mel, mi ként
je le nik meg a pár vá lasz tás a ma gyar nép ha -
gyo mány ban. Meg ha tó volt hal la ni, hogy a
Ma gyar nép ze ne tá rá nak a múlt szá zad öt ve -
nes éve i ben ki adott kö te te it, Bar tók Bé la és
Ko dály Zol tán nép dal gyűj té se i vel együtt, az
elő adó Bra zí li á ban vá sá rol ta meg és hasz nál -
ta fel a cser kész ki kép zés ben. Most a „pá ro sí -
tók ból” együtt éne kel tünk Szi ge ti Ka ta lin he -
ge dű kísé re té vel. Él vez tük a nép da lok nem
szen ti men tá lis, de nem is dur va hang ját, a vi -
rág ha son la to kat, az édes anya sze re pét – vi -
gasz tal, ta ná csot ad, vi gyáz az er kölcs re. Úgy
be le jöt tünk az ének lés be, hogy az áhí tat után
új ra rá zen dí tet tünk.

A ke rek asz tal-be szél ge té sen ne ve lők, ta -
ná rok, edzők mond ták el ta pasz ta la ta i kat,
be szél tek az em ber ré vá lás alap ja i ról, az el -
hang zot ta kat pe dig a hall ga tó ság kö ré ből
ér ke zett hoz zá szó lá sok egé szí tet ték ki.

A cél – „Em be rebb em bert ne vel ni” (Te le -
ki) – csak a gye rek, a szü lő és a ne ve lő össze -
fo gá sával érhető el. Saj nos egy elő re a „szü lői
jo go sít vány” hi ány cikk, nem min den szü lő
tud ja, hogy „nincs an nál jobb ne ve lés, mint
az, hogy pél da ké pek va gyunk” (Eins tein).

A zá ró is ten tisz te le ten Stutt gart ban va -
sár nap dél után szin tén a csa lád ról szólt a
pré di ká ció. A kon fe ren ci án részt ve vők ne -
vé ben kö szö ne tet mon dok a szer ve ző Gé -
mes há zas pár nak, akik nek si ke rült im már
har minc nyol cad szor ér de kes, ak tu á lis té -
má val gaz da gí ta ni uk a je len lé vő ket.

A cím ben fel tett kér dés re ta ga dó a vá -
lasz. Igen is szük ség van há zi rend re, kap -
cso la tok ki ala kí tá sá ra, ápo lá sá ra a gyer -
mek ne ve lés ben, mert „ne vel ni nem más,
mint sze ret ve meg húz ni a ha tá ro kat”.

Bu zo gány né Op fer mann Klá ra

El avult há zi rend?

Az év kez dés vál to zást je lent a Ma gyar
Evan gé li kus Kon fe ren cia (Maek) éle té ben
is. Zász ka licz ky Pál után vet tem át a fő tit ká -
ri fel ada to kat, illetve Szűcs Petrától e lap
szer kesz té sét is.

En ged jék meg, hogy né hány mon dat ban
be mu tat koz zam. 1989 óta va gyok a Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház lel ké sze,
Gyu la és Győr után ke rül tem a Pro tes táns
Tá bo ri Püs pök ség élé re. In nen tér tem
vissza, év ele je óta egy há zunk prog ram ko -
or di ná to ri fel ada tai mel lé kap tam ezt a
meg bí zást is. 

A fel adat át vé tel a je len le gi bo nyo lult jo gi
sza bá lyo zás mi att hú zó dott el, en nek okán
csú szott a 2012. év el ső lap szá má nak meg je -
le né se is.

A Maek cí mén (maek@lu the ran.hu, il let -
ve H-1088 Bu da pest, Pus kin ut ca 12.) vá -
rom hí re i ket és írá sa i kat la punk kö vet ke ző
szá ma i hoz.

Test vé ri kö szön tés sel:
Dr. Lack ner Pál

SZER KESZ TŐI LE VÉL

Ked ves
Olva só ink!
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Fag ga tó dzá som tár gya nem ün -
nep lés ta ni út mu ta tó. Csu pán,
még ha köz vet ve is, az év ről év re
el jö vő ka rá cso nyi di lem ma föl ve -
té se: van-e he lye a sze re tet nek
ro ha nó vi lá gunk ban? Oda for du -
lunk-e (hí vők és hi tet le nek) a
Má sik fe lé, meg pil lant juk-e az
Ar cot – az em be rét; a gya kor ló
hí vő az Is te nét is…

E kér dé sek most ta lán os to bá nak
is tűn het nek, hi szen előt tünk a ka -
rá csony, ilyen kor a szo bá ban ott
áll majd szí nes lám pács ká i val a tű -
le ve lű fa cso da, előt te-kö rü löt te az
össze fo gó dzó áhí tat, a so sem fe -
led he tő ének, a rán tott hal, a két
nap csön des ség. 

De le het-e az ün nep re ké szü lőd -
ni, bé kes sé get óhaj ta ni, meg csen -
de sed ni, ami kor a hét köz na pok
csor dul tig van nak elő íté le tek kel,
egy más nak fe szü lés sel, kép mu ta -
tás sal, új don sült ci niz mus sal?
Ami kor az ál lan dó ro han gá lás, tü -
le ke dés, drá ga ság, stra pa, az
adok-ka pok vi szony la tai szin te
na pon ta szem be száll nak em ber
vol tunk leg szebb le he tő sé gé vel: a
sze re tet tel; az ev vel já ró fe le lős -
ség vál la lás sal, gon dos ko dás sal,
az egy más ra és a te rem tett vi lág ra
fi gye lés sel? 

Meg koc káz ta tom, hogy 2011 ka -
rá cso nyá nak kü szö bén (is) ki mon -
dom: a vi lá gon ke vés a sze re tet.
Igaz, min dig is ke vés volt. Pe dig
sem el ma ra dot tak, sem ómó di ak
nem va gyunk, ha ko mo lyan

vesszük az uta sí tást: „Sze resd fe -
le ba rá to dat, mint ten ma ga dat.” 

Be szél ge tő tár sam sze rint sem
ta lál tak ki en nél jobb pa ran cso la -
tot. Bándy György pro fesszor ral,
az Ószö vet ség leg je le sebb szlo vá ki -
ai is me rő jé vel, az öku me ni kus
Bib lia el ső ki adá sá nak pro jekt ve -
ze tő jé vel, a Ko menský Egye tem
Evan gé li kus Teo ló gi ai Ka rá nak
ko ráb bi dé kán já val és a Se lye Já -
nos Egye tem ven dég ta ná rá val Po -
zsony ban, egye te mi dol go zó szo -
bá já ban tár sal gunk.

– Pro fesszor úr, em lék szem, a ki -
lenc ve nes évek de re kán az Új Szó nak
írt ün ne pi gon do la ta i ban a ka rá cso nyi
tör té ne tet két szó la mú kó rus mű höz
ha son lí tot ta. El mon da ná dió héj ban e
ha son lat lé nye gét?

– Lu kács evan gé li u má nak 2. fe je -
ze te ír ja le Jé zus szü le té sét, amaz
ige sza kaszt, me lyet a ke resz tény
temp lo mok ban ka rá csony es te
vagy ka rá csony el ső ün ne pén ol -
vas nak fel. Ez a rész az zal zá ró -
dik, hogy az an gya lok és a
mennyei se re gek ka ra azt ének li:
di cső ség a ma gos sá gos mennyek -
ben Is ten nek, a föl dön bé kes ség
és az em be rek nek jó aka rat. Én ezt
a szö ve get fog tam föl úgy, hogy
ez egy két szó la mú kó rus mű, ahol
az egy ház nak el ső sor ban Is ten di -
cső sé gé ről kell be szél nie; ám
eköz ben ar ról is, hogy az Úr di -
cső sé ge mind az ak ko ri, mind a
mai vi lág ban meg je lent, je len van. 

Ezt a ket tőt, Is ten így ér tel me -
zett mennyei s föl di, ak ko ro ni s mai

di cső sé gét kell har mó ni á vá ala kít va
össze han gol ni, hogy a ka rá csony
egy ben em be ri es ün nep is le gyen.
Ez volt az ün nep két szó la mú sá gá -
ról szó ló so ra im üze ne te. Mert ha
csu pán a mennyei han gok ra akar fi -
gyel ni va la ki, úgy nem hall ja meg
em ber tár sai gond ja it, se gély ki ál tá -
sa it. Vi szont ha a föl di élet gond ja i -
nak hang ját hall ja, ak kor se hagy ja,
hogy ez a szó lam túl har sog jon min -
dent, hi szen ak kor meg nem hall ja
az an gya li kó rus nagy örö met hir de -
tő fel ső szó la mát!

– Mi re em lék szik gyer mek ko rá nak
ka rá cso nya iból? Hat-hét esz ten dős
ko rá ig Gö mör ben élt.

– Igen, 1950 nya rán Ri ma szom -
bat ban szü let tem. Édes apám Ba -
log rus són volt lel kész, előt te, az
el ső bé csi dön té sig pe dig Ba log pá -
dá ron. Ta lán mon da nom sem kell,
hogy egy lel kész csa lád ban az
édes apá nak ka rá csony kor van a
leg több dol ga. Eh hez gye rek ko -
rom tól hoz zá szok tam, bár ő min -
dig ta lált ma gá nak időt a csa lád
szá má ra is. Ar ra vi szont élén ken
em lék szem, hogy fa lu szer te a ké -
szü lő dés már no vem ber vé gén el -
kez dő dött, és a Mi ku lás ér kez te
utá ni na pok ban már egy re több
ház ból szállt a ka lács il lat. Szent es -
te a Gö mör ben ha gyo má nyos ka -
rá cso nyi ká posz ta le ves ke rült az
asz tal ra sok kol básszal és még
több gom bá val, utá na pe dig a má -
kos gu ba jött. Má ra tá vol ra sod -
ród tam Gö mö r or szág tól, de ezt a
szo kást si ke rült so ká ig az én csa lá -

dom ban is meg tar ta ni. Per sze,
azért jó ide je már a ka rá cso nyi hal
sem hi á nyoz hat ná lunk sem az ün -
ne pi asz tal ról.

– Ön a Hont vi dé ki Ba ka bá nyán,
majd Gút án és Som or ján gya ko rol ta
hosszú éve kig a lel ké szi hi va tást.
Eh hez mit ka pott út ra va ló ul az
édes ap já tól?

– Tény leg so kat. Pél dá ul azt lát -
hat tam ná la, hogy a ter mé sze tes
élet mód ja ré vén lel kész ként sem
akart so ha sem szen tebb nek, ke -
gye sebb nek tűn ni. És szin tén tő le
ta nul tam a lel ké szi szol gá lat tan -
köny vek ben nem sze rep lő, vi -
szont az is ten tisz te le tek zök ke -
nő men tes sé gét se gí tő „fo gá sa it”.
Mint ahogy azt is, hogy ez a pá lya
a szó leg szo ro sabb ér tel mé ben hi -
va tás. Ugyan is ki áll ni a hí vek elé,
pré di kál ni csak is az ért he tő ség
kö ve tel mé nyé nek ele get té ve, vi -
lá gos gon do la ti ív ben épít kez ve
sza bad. A pul pi tust so sem ta ná -
csos össze té vesz te ni az aka dé mi ai
szék fog la ló val, ami kor a szó szék
alatt szin te ki zá ró lag a teo ló gia tu -
dós pro fesszo rai ül nek. A min den -
na pok ban az egy sze rű hí vő ket,
gyak ran a fi a ta lo kat kell meg szó lí -
ta ni, s ép pen en nek kész sé ge te szi
a lel készt jó lel késszé.

– A hét köz na pok szó ba jöt te kap -
csán itt il len dő kí ván csis kod nom: a
ha zai ma gyar evan gé li kus hí vő ket
mennyi ben érin ti az az élénk nek mu -
tat ko zó vi ta, amely Szlo vá ki á ban az
ágos tai hit val lá sú lu the rá nus egy -
ház ban nyá ron ke rült fel szín re?

– E dis pu ta lé nye gé ről ne héz tö -
mö ren szól ni, el vég re az egy ház
eset le ges sza ka dá sát jö ven dö lő
ag gály nem an nak il le té kes fó ru -
ma in, ha nem a vé le mény for má ló
szlo vák na pi la pok egyi ké nek
egész ol da las cik ke ként je lent
meg. A va ló ság ban ez a disz -
kusszió né hány lel kész, egy-két
lel kész cso port bel ső vi tá ja, amely -
nek a gyü le ke ze tek ben nincs le -
csa pó dá sa. Ha még is, ak kor csak
annyi ban, hogy so kan cso dál koz -
nak, mi ért ke rült ez a szür ke po lé -
mia nyil vá nos ság ra.

– Hány tag ja van az evan gé li ku sok
kö zös sé gé nek Szlo vá ki á ban?

– A 2001-es nép szám lá lás ada tai
sze rint kis hí ján 324 ezer lé lek. Eb -
ből – Po zsony tól Nagy tár ká nyig –
a ma gyar evan gé li ku sok szá ma 12-
15 ezer fő. Szín ma gyar gyü le ke zet
saj nos csu pán pár van, így pél dá ul
Ba log pá dá ron vagy Sa jó gö mör -
ben. Ugyan ak kor Po zsony ban vi -
szont há rom aj kú a gyü le ke zet:
szlo vák, ma gyar és né met.

– Az evan gé li kus egy ház ho gyan
áll a ma gyar aj kú lel ké szek szá má -
nak te kin te té ben?

– Rosszul. A szük sé ges nél jó val
ke ve sebb a ma gyar vagy a ma gya -
rul is tu dó lel ké szünk. Ezért Szlo -
vá kia dé li ha tá rá nak men tén több
he lyütt is – pél dá ul Rév ko má rom -
ban vagy Ipoly sá gon és kör nyé -
kén – ki se gí tés eny hít a gon do -
kon. Ide Ma gyar or szág ról jár nak
át a lel ké szek, szlo vák pap tár sa ik
vi szont az ot ta ni szlo vák evan gé -

Ün nep nél kül ne héz
éb ren tar ta ni a lel ket

A ma gyar kul tú ra nap ja al kal má -
ból sok szí nű ün ne pi ese ményt
szer ve zett ja nu ár 21-én Ko lozs -
vá ron a Ro má ni ai Evan gé li kus-
Lu the rá nus Egy ház. Az evan gé -
li kus temp lom ban elő ször öku -
me ni kus is ten tisz te let re ke rült
sor, majd Egyed Pé ter egye te mi
ok ta tó be mu tat ta a ma gyar fi lo -
zó fi ai is ko la meg te rem tő jé nek,
Böhm Ká roly (1846–1911) fi lo zó -
fus nak az éle tét és mun kás sá gát.
Rö vid ze nei mű sor után há rom
ko lozs vá ri szín észhall ga tó egy
Hel tai-szín da ra bot adott elő,
majd Ador já ni De zső Zol tán evan -
gé li kus püs pök és Tonk Már ton, a
Sa pi en tia Er dé lyi Ma gyar Tu do -
mány egye tem ko lozs vá ri dé kán -
ja le lep lez te az egy há zi in gat lan
ud va rán a Ko lo zsi Ti bor szob rász -
mű vész ál tal ké szí tett Böhm Ká -
roly-em lék táb lát. 

A ren dez vé nyen Hor váth Zol tán
or go na mű vész egy Liszt-pre lú di -
u mot adott elő, majd a gyü le ke ze -
ti ének után Ador já ni De zső Zol -
tán evan gé li kus püs pök kö szön -
töt te a részt ve vő ket.

– A kul tú ra a vál to zó és az ál lan -
dó ság öt vö ző dé se. A ke resz tény
hit el vá laszt ha tat lan a kul tú rá tól.
A mai nap irá nyít sa te hát fi gyel -
mün ket au ten ti kus tár gyi és lel ki
ér té ke ink re. A nem zet a kul tú rá -
ban kons ti tu ál ja ma gát, az az a kul -
tú ra a nem zet al kot má nya. A nem -
ze tek al kot má nyát, az az a jo gi
alap do ku men tu mot ki kez di az
idő, ám a kul tú rát ál lan dó nö ve ke -
dés és gaz da go dás jel lem zi. Bár -
mit is hoz a tör té ne lem, a kul tú ra,
az az az iga zi al kot mány meg őriz
min ket. Ezért imád ko zunk a mai

na pon – összeg zett az evan gé li -
kus püs pök.

Bal lai Zol tán re for má tus lel kész
elő fo há szá nak köz pont já ban a
Pél da be szé dek köny ve 2. ré szé nek
1–11. ver se sze re pelt. 

– Ad junk há lát azért, mert Is ten
ma gyar nak te rem tett min ket – fo -
gal ma zott a lel ki pász tor, majd Is -
ten ál dá sát kér te a gyü le ke zet re.

Ko vács Sán dor ró mai ka to li kus
fő es pe res ige hir de té sé ben ki fej tet -
te: glo ba li zált vi lág ban, az in for má -
ció rob ba nás kor sza ká ban élünk,
ame lyet ér ték za var jel le mez. 

– Eb ben a hely zet ben ka pasz -
ko dó ra van szük sé günk, ez pe dig
a nem ze ti iden ti tás tu dat ból ve zet -
he tő le – han goz tat ta a fő es pe res,
majd a ma gyar nem ze ti iden ti tás -
tu dat ezer éves foly to nos sá ga bi -
zo nyí tá sá nak szim bó lu ma ként
em le get te a ma gyar Szent Ko ro -
nát és a Him nuszt.

Bá lint-Ben czé di Fe renc uni tá ri us
püs pök sze rint a ma gyar kul tú ra
nap ján ugyan csak ke res sük az Is -
ten nel va ló ta lál ko zást, és egy út -
tal hi tet te szünk ar ról, hogy Is te -
néi va gyunk. 

– Ma sem könnyű ma gyar nak
len ni, ma gya rul al kot ni és meg -
szó lal ni. Re mény ked jünk te hát
ab ban, hogy az össze tar to zás
meg szü le tik, és elő de ink pél dá ját
kö vet ve min den ma gyar egy más -
ra ta lál. A hit, a kul tú ra és a nem -
zet tu dat el vá laszt ha tat lan egy -
más tól, és ezek meg tar ta nak min -
ket ma gyar ként – hang sú lyoz ta az
uni tá ri us püs pök.

– Ma es te a ma gyar né pet
eggyé ko vá csol ja a ma gyar kul tú -
ra. A ma élő mű vé szek nek kö -
szön he tő en kul tú ránk élő vé vá -

lik – mond ta Ka lit Esz ter evan gé -
li kus lel kész, majd Hor váth Zol -
tán egy Su lyok Im re-mű vet adott
elő or go nán.

Egyed Pé ter egye te mi ok ta tó
elő adá sá ból meg tud tuk: ta valy
volt száz éve, hogy Böhm Ká roly
el hunyt Ko lozs vá ron. A 2011 au -
gusz tu sá ban Ko lozs várt meg ren -
de zett VII. nem zet kö zi hun ga ro -

ló gi ai kong resszu son pe dig kü lön
szek ci ó ban ér te kez tek Böhm
mun kás sá gá ról. 

Az elő adás után Gár do nyi Zsolt,
Gár do nyi Zol tán és Mo hai Mik lós
egy-egy mű vét pro fi ze né szek -
ből ál ló ka ma ra kó rus tol má csol -
ta. A kar na gyi te en dő ket De me ter

And rás lát ta el. Hel tai Gás pár Egy
ne mes em ber ről és az ör dög ről cí mű
szín da rab ját há rom ko lozs vá ri
színészhall ga tó ad ta elő. A da rab
be mu ta tó já ra feb ru ár ele jén ke -
rül majd sor a Re mé nyik Ga lé ri á -
ban – tud tuk meg Ka lit Esz ter
lel kész től.

A temp lo mi ün nep ség vé gén a
je len le vők el éne kel ték a Him -

nuszt, és Hor váth Zol tán or go na -
mű vész egy Gár do nyi Zol tán-mű -
vet adott elő.

Az evan gé li kus egy ház tu laj do -
nát ké pe ző in gat lan (Kos suth La -
jos/1989. de cem ber 21-e ut ca 1.
szám) ud va rán Ador já ni De zső
Zol tán püs pök és Tonk Már ton, a

Sa pi en tia EM TE ko lozs vá ri ka rá -
nak dé kán ja lep lez te le Böhm Ká -
roly em lék táb lá ját, Ko lo zsi Ti bor
szob rász mű vész al ko tá sát.

A dé kán tól meg tud tuk: Böhm
Ká roly ko por só já nál az ő apai
déd ap ja, Ta vaszy Sán dor mon dott
gyász be szé det. 

– Fi lo zó fia tör té nész ként fel te -
szem a kér dést: ott hon van-e a fi -
lo zó fia a ma gyar kul tú rá ban? So -
kan úgy lát juk, hogy nincs, az az a
fi lo zó fia nem kap ja meg az őt
meg il le tő mél tó he lyet a ma gyar
kul tú rá ban. Ma azon ban, a ma -
gyar kul tú ra nap já nak szen telt ün -
nep ség ke re té ben, az elő adás és az
em lék táb la-ál lí tás ál tal mél tó he -
lyé re ke rült a fio zó fia – hang sú -
lyoz ta a dé kán, majd vé ge ze tül
meg je gyez te: ré gi adós sá got tör -
lesz tet tünk az zal, hogy Böhm Ká -
roly nak em lék táb lát ál lí tot tunk.

– Böhm Ká roly az el ső ma gyar fi -
lo zó fus, aki fi lo zó fi ai is ko lát ala pí -
tott, és kül föl dön is is mert té vált.
Er dély ad ta ne künk ezt a gon dol ko -
dót, ez pe dig büsz ke ség re ad hat
okot. Mind ez azt is je len ti, hogy az
er dé lyi ma gyar kö zös ség hit tel és
re mény ség gel él, és hoz zá já rul a
ma gyar és a vi lág kul tú rá já nak fej -
lesz té sé hez. Böhm Ká roly meg ér -
dem li, hogy em lék táb lát ál lít sa nak
ne ki. Ez a táb la hoz zá já rul ah hoz,
hogy a ro mán la ko sok is hi te les vá -
ros is me re tet ala kít sa nak ki – ma -
gya ráz ta Szi lá gyi Má tyás, Ma gyar -
or szág ko lozs vá ri fő kon zul ja az
em lék táb la le lep le zé se után.

Nagy-Hin tós Dia na

For rás: Sza bad ság – ko lozs vá ri köz -
éle ti na pi lap, ja nu ár 23.

Böhm-em lék táb lá val gaz da go dott Ko lozs vár

Az Evangélikus Élet egyik hű sé ges ol va só ja aján lot ta fi gyel münk be azt a Bándy György teo ló gi ai pro fesszor ral ké szült
in ter jút, amely még ka rá csony előtt látott napvilágot az Új Szó cí mű, Po zsony ban meg je le nő, ma gyar nyel vű na pi lap -
ban. Úgy véljük, hogy a szlo vá ki ai ma gyar evan gé li kus test vé re ink ről hírt ad ó, gon do la tok ban gaz dag, rend kí vül in for -
ma tív írás az ün ne pek múl tán is szá mot tart hat ol va só ink ér dek lő désé re. – A szerk.
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li kus hí vő ket szi lár dít ják hi tük -
ben. A jö vőt te kint ve sem biz ta tó
elő jel, hogy hoz zánk, a po zso nyi
teo ló gi ai kar ra csak el vét ve jön -
nek egye te mi ta nul má nya i kat vé -
gez ni a ma gyar, eset leg ma gya rul
is tu dó di á kok.

– Így a ha zai ma gyar evan gé li kus -
ság nak mind a je len ben, mind a jö vő -
ben is szá mot te vő pap hi ánnyal kell
szem be néz nie?

– Saj ná la to san igen. Pó tol ni ezt
az űrt csu pán úgy le het ne, ha min -
den ma gyar vagy több sé gé ben
ilyen aj kú gyü le ke zet a sa ját so ra i -
ból tud ná ki ne vel ni a már ma is
erő sen hi ány zó, de leg fő kép pen
le en dő lel ki pász to ra it. Bár er re,
saj nos, egy elő re a szük sé ges nél
sok kal ta ke ve sebb jó pél da mu tat -
ko zik. An nak pe dig vég kép pen
nem örü lünk, ha ma gyar aj kú hall -
ga tó ink egy-egy ta nul má nyi év re
Bu da pest re men nek, ahol az után
– a szlo vá ki ai evan gé li kus kö zös -
sé gek től el for dul va – ott is fe led -
kez nek…

– E je len tős lel kész hi ány da cá ra a
fel föl di ma gyar hí vők ben él az egy há -
zuk irán ti bi za lom?

– Evan gé li ku sa ink ban két adott -
ság ok vet le nül meg van: ré szint az
igény, ré szint pe dig lé lek szá má -
ban az a mag, amely az össze tar -
tó erőt je len ti. Gon do lom, ez
utób bit se gí ti, hogy a hí vők zö -
me lát ja: az egy ház ve ze tő i ben
ott a tö rek vés a pap hi ány ad ta
na pi gon dok csök ken té sé re. Nem
ke vés bé jó hír, hogy már az elő -
ké szü le tek zá ró sza ka szá ban van
a szlo vá ki ai és a ma gyar or szá gi
evan gé li kus egy ház együtt mű kö -
dé si szer ző dé se, amely a hí vők
szá má ra a je len le gi nél sok kal ki -
elé gí tőbb lel ké szi szol gá la tot is
ga ran tál hat ja majd.

– Ön, pro fesszor úr, a hé ber mi to -
ló gia és tör té net írás, a zsi dó és ke -
resz tény val lás szent köny vé nek, az
Ótes ta men tum nak Eu ró pá ban el -
is mert, je les szak ér tő je. Va jon mi ért
ér de mes mai vi lá gunk ban is oda fi -
gyel ni ta nul sá ga i ra, és per sze tá vol -
ról sem csak ka rá csony tá ján?

– Tény, a meg ne ve zé sé ben rög -
tön ott dí sze leg az „ó”, en nek el le -
né re ez még sem egy el ag gott,
pusz tán mu ze á lis ér ték ként ke ze -
len dő szö veg gyűj te mény. Pont
for dít va, na gyon is idő sze rű, hi -
szen teo ló gus ként azt mon dom,
hogy nem csak Is ten ki nyi lat koz ta -
tá sát tar tal maz za, ha nem be mu tat -
ja az em bert is mű kö dés köz ben.
Az én szám ból ez a fo gal ma zás
kis sé me re dek, ám tény: ki tű nő en
lát tat ja, hogy mi lye nek va gyunk,
így ne is táp lál junk il lú zi ó kat sem
ön ma gunk ról, sem ön ma gunk kal
szem ben. Ne te gyük, mert min -
den ki ben meg van, s ott mun kál az
az Ádám és Éva, aki csak-csak oda -
nyúl a til tott gyü möl csért, hi szen
azt hi szi, hogy ami til tott, az a jó. 

Ahogy va la mennyi ünk ben ott
rej tő zik az a Ká in, aki elő ször
irigy, az tán mér ges, míg nem gyil -
kol ni ké pes. Mind annyi unk ban
ott mo co rog a bá be li to rony épí tő,
aki úgy ér zi, hogy a föl ső ha tár
csak is a csil la gos ég, s ad dig meg
sem sza bad áll ni… Az Ótes ta men -
tum na gyon re a lisz ti ku san tár ja
elénk a hi te les va lót: ilye nek va -
gyunk, ezért szo ru lunk Is ten ke -
gyel mé re.

– Épp azért hát, mert ilye nek va -
gyunk, sze ret nék vissza kér dez ni pá -
lyá já nak gya kor ló lel ki pász to ri idő -
kö zé re. Elő for dult, hogy lel kész ként
sem tu dott va la ki nek ta ná csot ad ni?

– Meg tör tént ez is. Bár a rá zós
élet hely ze tek zö mé ben a gyü le ke -

ze ti tag elő nyé re vá lik, ha egy lel -
késszel is meg be szé li a prob lé má -
ját. Ugyan ak kor idetar to zik az is,
hogy jó, ha a lel kész vi szont ke rül -
ni tud ja a teo ló gia leg na gyobb kí -
sér té sét: hogy a pap min dent tud,
így bár mi kor elő húz hat ja az elő re
sej tett sab lon vá la szo kat.
Én to vább ra is a kö zös
vá lasz- és meg ol dás ke -
re sés ben bí zom, hi szen
a lel ké szi szol gá lat ép -
pen a pár be széd ben va -
ló sul meg. A teo ló gia ki -
mon dot tan igény li a dia -
ló gust.

– Fő ként hét köz na pi ta -
lál ko zá sa i nak priz má ján
ke resz tül mi lyen nek íté li
ro ha nó vi lá gunk em be ri
kap cso la ta it?

– Hi ba len ne ál ta lá no -
sí ta ni, el vég re jó ma gam
is pusz tán egy sze rű föl di
ha lan dó va gyok, én sem
kí vül ál ló ként szem lé lem
eze ket a dol go kat.

– Kér dez het ném így is:
mi lye nek va gyunk egy -
más hoz?

– Olya nok, mint bár mi -
kor más kor vagy akár a jó -
val ko ráb bi idők ben.
Köz hely a fi a ta lo kat szid -
ni, de aki utá na néz az
óko ri iro da lom ban, az lát -
hat ja, hogy már a gö rö gök
meg az egyip to mi ak is
ugyan ezt tet ték… A kü lönb ség
annyi, hogy az em be ri gyar ló ság -
nak, bűn nek, esen dő ség nek min dig
más és más meg nyil vá nu lá sa it ta -
pasz tal ni.

– Esze rint dő re ség a ne ves szlo vák
fi lo zó fus, Egon Gál in tel me, mi sze -
rint a val lás az ér té kek kincs tá ra,
csu pán me rí te ni il le nék be lő le?

– Alap ve tő en fon tos, hogy min -
den ki tu da to sít has sa: hol ta lál ja
ezt a bár ki szá má ra hoz zá fér he tő
kincs tá rat! De bot tal oda ver ni sen -
kit sem le het. Egy pap nak ka rá -
csony kor ezért pon to san ar ról kell
be szél nie: Is ten üd vö zí tő ke gyel -

me an nak el le né re je lent meg min -
den em ber üd vös sé gé re, hogy mi
ezt meg sem ér de mel jük. A ka rá -
csony el jöt té vel ezt kap juk a ke -
gye lem fel ső fo ka ként – hi szen
nem mi va gyunk a jó aka ra tú ak, ha -
nem Is ten jó aka ra ta ter jed ki ránk.

– Van he lye az őszin te sze re tet nek
a mo dern idők haj szá já ban?

– Ha a sze re tet nem su gár zik, az
el ső sor ban a ke resz té nyek bű ne.
Egy sze rű en jus son csak eszünk -
be, hogy a Hold a rá su gár zott fény
ötö dét tük rö zi vissza. Nos, ha mi,
a Hold hoz ha son ló an, a fönt ről
ka pott sze re tet nek csak húsz szá -

za lé kát su gá roz nánk víz -
szin te sen to vább, azon -
nal job bá vál na a vi lág!

– Ka rá cso nya in kat így is
át len gi a ta pin tat, a sze re -
tet; leg alább is kül ső leg.
Utá na vi szont, mint ha az
aján dék cso ma gok kal meg -
sza ba dul tunk vol na mu -
lasz tá sa ink kal elegy vét ke -
ink től, egy más nak fe szü -
lünk, kö zöm bö sek va gyunk,
már má sod-har mad nap ra
el il lan a va rázs… Ha mis
hát ez az ün nep?

– Nem. Már az is jot tá -
nyi elő re lé pés, ha rá döb -
be nek, hogy mu lasz tá sa -
im van nak, s meg pró bá -
lom azo kat jó vá ten ni.
Meg kö ze lít het jük ezt a
su gal la tot po zi tí van is,
el vég re a job bik énün ket
mu tat juk, mu tat tuk a vi -
lág fe lé. És ha ezt csak
két nap ra is elő tud juk
ven ni, re mél he tő, hogy
az esz ten dő töb bi nap ján
is meg tesszük. Rá ve zet -
het ben nün ket er re az
út ra, ha ün nep na pi meg -

té rés ként ész re vesszük: Is ten
meg oszt ja ve lünk örö mét, hi szen
a sze re te te tes te sült meg Jé zus
szü le té sé ben.

Mik ló si Pé ter

For rás: Új Szó – szlovákiai napilap,
2011. de cem ber 20.
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A ki je lölt sza kasz tu laj don kép pen
egy gyó gyí tá si tör té net és a fel lé -
pő, hosszan le írt, nem mű té ti, ha -
nem teo ló gi ai komp li ká ci ók utá ni
vég kö vet kez te tés Jé zus ré szé ről.
En nek meg fe le lő en az előz mé -
nyek nél kül a le ve gő ben lóg. Az
egész gyó gyí tá si tör té net al kot
egy fo lya ma tot, amely nek itt a vé -
gé hez ér ke zünk. Ha jól akar juk
ér te ni, min den kép pen az egész re
kell te kin tet tel len nünk. 

A tör té net ívé nek ki raj zo ló dá sa
több szem pont ból is meg fi gyel he -
tő, mint ha csak a szi vár vány vo -
na la it raj zol nánk egy más sal pár -
hu za mo san:

A ke re tet a bűn ről foly ta tott be -
szél ge tés al kot ja. A tör té net ki in -
du ló pont ja, hogy a ta nít vá nyok
kér de zik Jé zust a vak em ber lát tán:
„Mes ter, ki vét ke zett, ez vagy a szü lei,
hogy va kon szü le tett?” A kér dés tük -
rö zi a jól is mert fel fo gást a bűn és a
be teg ség ok-oko za ti kap cso la tá ról.
A be fe je ző mon da tok ban a té ma
ugyan csak a bűn, de Jé zus be szél -
ge tő tár sai vál toz nak: a fa ri ze u sok
„be le be szé lé sé re” vá la szol Jé zus. 

Olyan ez, mint ha két vég pont
len ne csu pán. Ma ga Jé zus is ki ma -
rad a tör té net kö ze pé ből, csak az
ele jén és a vé gén van je len. Még is
az ív ré sze ez is, hisz a köz ben
tör tén tek és el hang zot tak nél kül,
szá raz dog ma ti kai té tel ként ért -
he tet len len ne Jé zus mon da ta.
Köz ben kel lett meg ér nie a hely -
zet nek, hogy ez el han goz has son,
és ér tel met nyer jen.

Íve van a vak em ber je len lé té -
nek. Kez det ben ő csu pán a be szél -
ge tés tár gya, szin te csak szem lél -

te tő esz köz Jé zus és a ta nít vá nyok
be szél ge té sé ben. Jé zus raj ta ke -
resz tül dra ma ti zál ja mon da ni va ló -
ját. A sö tét ség ről és a vi lá gos ság ról
ta nít, s köz ben szin te mel les leg
meg ke ni a vak sze mét a nyál lal ke -
vert sárral, majd el kül di meg mo sa -
kod ni, s lát szó lag to vább nem is
igen tö rő dik ve le. A szom szé dok
fi gyel nek fel rá elő ször, a bá mész -
ko dók, s csak úgy kí ván csi ság ból
be szél get nek ve le. Az tán sú lyos -
bo dik a hely zet: a fa ri ze u sok elé
ci tál ják, s a be szél ge tés tár gyá ból a
Jé zus-kér dés szem ta nú ja lesz, aki
egy kis idő re a fi gye lem kö zép -
pont já ba ke rül. 

Vé gül Jé zus ta lál rá, s szó lít ja
meg. Nem a ne vén, mint a ke -
reszt ség ben, de az exe gé ták egy -
be hang zó vé le mé nye sze rint
hang sú lyos „te” szócs ká val: „Hi -
szel te az Em ber fi á ban?” Sze ren -
csét len kol dus ból, ki kö zö sí tett
gyü le ke ze ti tag ból Jé zus meg szó -
lí tott já vá vá lik. 

Kü lö nös a tör té net eb ből a
szem pont ból: ál ta lá ban a gyó gyí -
tá si tör té ne tek szer ves ré sze az a
be szél ge tés, ame lyet Jé zus foly tat
a hoz zá fo lya mo dó val, amely a hi -
tet mint elő fel té telt igény li, vagy
köz vet len a gyó gyu lás nyo mán tá -
madt hit ről be szél. Itt utó lag, s ép -
pen ezért an nál hang sú lyo sab ban
ke rül sor er re a be szél ge tés re. 

Íve van a be szél ge té sek má sik té -
má já nak: a fi zi kai vak ság és lá tás a
lel ki vak ság és lá tás felé for dul.

Íve van a fa ri ze u sok je len lé té -
nek: Jé zus sal szem ben les ben ál -
lók, íté let re okot ke re sők, a meg -
gyó gyí tot tal szem ben íté le tet

osz tók, vé gül még is Is ten íté le tét
ön ma guk ra vo nók.

A leg na gyobb és leg tün dök lőbb
vo na la en nek a szi vár vány ív nek
az, amit így fo gal maz ha tunk: a hit
éb re dé se, a hit val lás szü le té se. Ez
az em ber nem kér te Jé zust, hogy
gyó gyít sa meg. Azt sem tud juk ró -
la, hogy ki fe je zet ten Jé zus mi att
volt-e ott a kö zel ben, vagy csak épp
ar ra tén fer gett, ott szo kott kol dul -
ni. Az sem de rül ki, hogy örült-e a
gyó gyu lá sá nak (nyil ván igen, de ez
kü lön nem jut ki fe je zés re). 

A szá mon ké rő be szél ge té sek -
ben nem ő a fon tos, nem is a gyó -
gyu lás té nye, ha nem Jé zus. Ki cso -
da ő? Ezek a nem ke vés rossz in -
du lat tal te lí tett kér dé sek min dig
új ra vá laszt kö ve tel nek Jé zus
sze mé lyét il le tő en. A vá la szok
pe dig egy-egy hit val lást is je len -
te nek. Ki az, aki meg gyó gyí tott?
– Az az em ber, akit Jé zus nak hív -
nak. – Pró fé ta. – Nem bű nös, sőt
kü lön le ges kap cso la ta van Is ten -
nel. Vé gül Jé zus sze re tet től át ha -
tott kér dé sé re sze mé lye sen ne ki
vall ja meg a hi tét: „Hi szek, Uram.
És le bo rul va imád ta őt.”

Tex tu sunk még is egé szen le -
szű kít ve az íté let ről mon dot tak ra
szo rít ko zik. Nem von juk ez zel
fel hő be az elő ző ek ra gyo gá sát, és
bo rít juk sö tét be az Is ten sza bad
egét? Sok kal in kább en nek fé nyé -
ben más kép pen lát hat juk Jé zus íté -
let re jö ve te lét. Jé zus nem íté le tet
vég re haj ta ni jött, ha nem „íté let re”.
Nem ő hajt ja vég re az íté le tet, ha -
nem az vég be megy az ő meg je le né -
sé vel. Ő csak a té nyét ál la pít ja meg
(Jn 3,19): „Az íté let pe dig azt je len ti,

hogy a vi lá gos ság el jött a vi lág ba, de az
em be rek job ban sze ret ték a sö tét sé get,
mint a vi lá gos sá got, mert a cse le ke de te -
ik go no szak.” (Jn 12,47–48): „Ha va -
la ki hall ja az én be szé de i met, és nem
tart ja meg azo kat, én nem íté lem el azt,
mert nem azért jöt tem, hogy el ítél jem a
vi lá got, ha nem, hogy meg ment sem.
Aki el vet en gem, és nem fo gad ja el az
én be szé de i met, an nak van íté lő bí rá ja:
az az ige, ame lyet szól tam, az íté li el őt
az utol só na pon.”

Mi ről szól az íté let? Jé zus el fo -
ga dá sá ról vagy el uta sí tá sá ról.
Hit ről vagy hi tet len ség ről. Er re
vo nat ko zik kér dé se: „Hi szel te az
Em ber fi á ban?” „Az Em ber fia-el -
kép ze lés kon ku rált a ké sői zsi dó -
ság gon dol ko dá sá ban más vá ra ko -
zá sok kal: ki rá lyi vagy pa pi Mes si -
ás, vissza té rő Il lés vagy Mó zes
vagy más alak ta lan üdv vá ra ko zá -
sok. Más cso por tok az égen, fel hő -
kön meg je le nő Em ber fi át vár ták.
Jé zus kér dé sé vel tesz tel ni kí ván ta,
hogy ef fé le vá ra ko zá sok él nek-e a
meg gyó gyí tott em ber ben. Dön tő
Jé zus ön ma gá ról tett hit val lá sa.”

A hit éb re dé se, a hit val lás szü le -
té se Jé zus aján dé ka. A fa ri ze u sok
ma guk fir tat ják, ki cso da Jé zus.
Erő szak kal sze ret nék fel fed ni a
tit kát. Ugyan így fe sze ge tik a meg -
gyó gyí tott em ber lel ké nek tit kát,
sze mé lyes meg győ ző dé sét is. Ők
azok, akik azt gon dol ják, lát nak, s
még töb bet sze ret né nek lát ni. Né -
meth Sza bolcs Ádám és Éva meg -
nyílt sze mé hez ha son lít ja az ő lá -
tá su kat. Ők tud ni akar ják, ki cso da
Jé zus, de nem bíz nak ben ne. 

A meg gyó gyí tott em ber ehe -
lyett bol do gan vall ja: nem tu dom,

ki ő, és hon nan jött, de azt tu dom,
hogy meg gyó gyí tott. Az ese mé -
nyek so rán nem mond ja ki a hit
sza vát, még is egész ma ga tar tá sá -
val és sza va i val hi tet tesz Jé zus
mel lett. Elő ször az őszin te rá cso -
dál ko zás sal (eb ben az a cso dá la -
tos, hogy nem tu dom, ki ő, még is
meg gyó gyí tott), az tán a fel tét len
ra gasz ko dás sal (ki áll ak kor is, mi -
kor szü lei el ha tá ro lód nak tő le) s a
hit koc ká zat vál la lá sá val (nem ri -
aszt ja vissza, hogy tes tü le ti leg tá -
mad ják, majd ki kö zö sí tik). 

Vak és bol dog tu dat lan ság az
övé? A hit éb re dé sé nek va gyunk ta -
núi, a meg aján dé ko zott ság és a fel -
tét len bi za lom örö mé nek. Olyan
öröm nek, amely ép pen ak kor vá -
lik tel jes sé, ami kor Jé zus sze mé -
lye sen nyi lat koz tat ja ki ma gát ne ki.
A „szem lél te tő esz közt” sze mé lyes
is me rő sé vé te szi – a Meg vál tó nak. 

Jé zus ma ga ke re si en nek a ta lál -
ko zás nak az al kal mát. Ahogy a jó
pász tor, aki ről a kö vet ke ző fe je zet
szól, ke re si el ve szett jét. Az em ber
vá la sza pe dig a mély sé ges hó do lat
és tisz te let. (Le bo rul va imád ta őt.) 

A fa ri ze u sok ön tu da tos tör vé nyi
dog ma tiz mu sá ba nem fér be le ez az
el fo ga dás, sem Jé zus cse lek vé sé -
nek és sze mé lyé nek tisz te le te.
Meg ke mé nyí tik ma gu kat hi tet len
el uta sí tá suk ban. Így lesz szá muk ra
Jé zus íté let té. Ki re kesz tik ma gu kat
az üd vös ség ből. Vo igt: „Ez nem
sors sze rű ség, ha nem bűn. Csak
teo ló gi ai elő íté le te i ket lát ják, így
meg ma rad a bű nük. Ha eb ben az
ér te lem ben va kok vol ná nak, nem
vol na bű nük.”

Lacknerné Puskás Sára

Ki kö zö sí tett ből Jé zus meg szó lí tott ja
Ige hir de tés Jn 9,39–41 alap ján



4 • 2012. március 4.

Ma gyar evan gé li u mi lap
Meg je le nik hat szor egy év ben
Ki ad ja a Ma gyar Evan gé li kus Kon fe ren cia (Maek)
1088 Bu da pest, Pus kin ut ca 12. (telefon: +36 1/338-2302)

Fe le lõs ki adó: Prõh le Ger gely el nök
Fe le lõs szer kesz tõ, meg ren de lés, in for má ció:
dr. Lackner Pál
(telefon: +36 20/824-4616, e-mail: maek@lu the ran.hu)

A lap in gye nes, a nyom da- és pos ta költ ség re ado má nyo kat ké rünk
és el fo ga dunk.
Bank szám la: Ma gyar Evan gé li kus Kon fe ren cia, Bu da pest, Ra if fe i sen Bank
Bank szám la szám (bel föld rõl): 12010886-00146767-00100002
(kül föld rõl) IBAN: HU 43 1201 0886 0014 6767 0010 0002
SWIFT: UBRT HUHB

A nagyheti Ifjúsági Konferencia
1960 óta minden évben megrendezésre kerül. Európa  
különböző országaiból gyűlünk össze, keresztény fiatalok, csalá-
dok és idősebbek, hogy hitünkben, magyarságtudatunkban 
erősödjünk és a közösség élményével gazdagodjunk. Sokak 
számára jelentett eddig az Ifjúsági Konferencia örömteli találko-
zást hasonló helyzetben élő magyarokkal és adott fontos támaszt 
keresztény hitükben.

53. konferenciánkat az elmúlt években bevált helyen,  
Németországban, a Dortmund és Frankfurt között fekvő  
Burbach / Holzhausen-i konferenciaközpontban tartjuk. 

A téma
Az ember férfi illetve nő volta. Annál is inkább aktuális, 
mivel a posztmodern világunkban a nemi szerepeket sokan 
megkérdőjelezik és a férfi és nő közötti viszonyt illetően sok a 
bizonytalanság. 
 Mit mond a Biblia a nemiségről? Hogyan éljük meg helye-
sen az egymás iránti vonzalmat, szerelmet? Mi a házasság Isten 
által meghatározott célja? Társ nélkül is teljes lehet az életünk? –  
Ezekre a kérdésekre keresünk választ az idei konferenciánkon.  
A bibliatanulmány pedig a szerelmi irodalom egyik gyöngysze-
mét, az Énekek Énekét mutatja be.

A program
A mellékelt lapon látható. A témát négyrészes bibliatanulmány 
és négy előadás dolgozza fel. Az esti áhítatok is a konferencia 
témájához kapcsolódnak.
 A programban szerepel egy virágvasárnapi istentisztelet,  
nagycsütörtöki úrvacsorai alkalom, az előadások kis csoportok-
ban történő megbeszélése, kultúrális és szórakoztató műsorok, 

kirándulás. 
 Lesz alkalom karénekre, sportra, játékra és kötetlen együtt-
létre. Gyermekfoglalkozásról is gondoskodunk.

Hozzájárulás

A konferencián szívesen fogadunk süteményeket a délutáni 

kávézáshoz és tárgyakat az árveréshez, aminek a bevételét a 

konferencia közös kiadásaira fordítjuk. – Ezeknek a kiadásoknak 

a fedezésére adományokra is rászorulunk, melyeket egyének 

és gyülekezetek a helyszínen adhatnak át vagy az alábbi bank- 

számlára fizethetnek be:

Evangelische Kirchengemeinde Dietenheim –  

Ungarische Gemeinde Ulm

Konto-Nr. 221 66 34

Bankleitzahl (BLZ): 630 500 00

Sparkasse Ulm

Fontos feltüntetni: Spende (adomány) EMEIK

 
Honlapunk: http://church.lutheran.hu/emeik

Részvételi díj egy napra egész időre

Felnőttek 42,50 Euro 255,- Euro

Diákok, egyetemisták 25,50 Euro 153,- Euro

Fiatalok 

(16-17 év) 21,50 Euro 129,- Euro

(12-15 év) 18,50 Euro 111,- Euro

Gyerekek 

(6 -11 éves korig) 15,50 Euro 93,- Euro

6 éven aluli gyermekek)   0,- Euro        0,- Euro

Jelentkezés február végéig lsd. köv. lapon a cimet.

Jelentkezési ív

Név: 

Cím:

Telefonszám: 

Születési dátum:

Érkezés napja:   első étkezés: 

Távozás napja:  utolsó étkezés

Kívánság szobát és szobatársat illetően: 

A gyermekfoglalkozásban szívesen segítek

Dátum és aláírás: 

Szeretettel hívunk Mindnyájatokat  
és kérünk, hívjatok másokat is!

  

   

 
    

       

 

    
  

    
  

 

      
       

     
        

     

 

        
        
    

  

    
 

 
   
    

    
 

A konferenciaközpont 
elérhetősége

Familien - Ferienheim 
Holzhausen
Blaukreuz-Heim-Strasse 1
D – 57 299 Burbach
Tel.: +49 - (0)27 36 - 20 90

Figyelem: 

Mivel a konferenciánkat egy 
kékkeresztes vendégházban 
rendezzük meg, nem szabad 
helyben alkoholt fogyasztani.

Megközelítés

Vonattal: 

A Frankfurt-Gießen-Hagen-i vonalon vonattól függően  
Dillenburg-ban illetve Haiger-ban kell átszállni az un. 
«Hellertal-Bahn»-ra Betzdorf irányába. A megállóhely 
Holzhausen (Kreis Siegen). Onnan két percre fekszik a 
konferenciaközpont: a dombon felfelé kell menni.

Autóval: 

Az A 45-ös autópályáról (Dortmund vagy Frankfurt felől) 
a Haiger/Burbach-i kijárattól a mellékelt rajz szerint  
5 km-t kell menni. 

Jelentkezés február végéig

Az alábbi címen, telefonon, 
ill. drótpostán:

Jaskó Irén
16 Melrose Place, 
GB - Watford WD17 4LN
Anglia
Tel.: +44 1923 240 796
drótposta: emeik@eml.cc

  

   

 
    

       

 

    
  

    
  

 

      
       

     
        

     

 

        
        
    

  

    
 

 
   
    

    
 

Ado mány
Az Úti társ nyom da- és pos ta költ sé gé re a leg utób bi szám óta a kö vet -
ke ző ado má nyok ér kez tek:

• Biszk up Mar git – 50 eu ró 
• A stutt gar ti gyü le ke zet – 1000 eu ró
• Kol tai Re zső – 60 eu ró

Kö szön jük a tá mo ga tást! La punk ki adá sá nak és pos tá zá sá nak
költ sé ge i hez sze re tet tel vár juk ol va só ink tá mo ga tó ado má nya it a
lenti számlaszámra.

Gyur ko vics Ti bor

Pró ba 
Jé zus pró ba kő.
Jé zus ra min den ki nek vá laszt kell ad nia.
Az üve ges vá ró te rem ben áll va
er re fe lel az uta zó, a pap, a ban di ta. 

Jé zus pró ba kő.
Nagy, csil lo gó te her,
amit el visz az em ber,
vagy nem visz el. 

Meg ket tő zött bi zony ta lan ság,
em ber sza bá sú áb ra,
fel irat a sze re tet ről,
s a zsi dók ki rá lya. 

Jé zus olyan, ami lyen.
Nincs ve le sen ki,
de a ran de vún el kell hall gat ni őt,
vagy az ar cát meg kell fi gyel ni. 

Jé zus olyan,
mint egy ke reszt.
Két kar ja ki van tár va,
s át met szi egy füg gő le ges.

Rozs nyai Lász ló

Ne ved
Ne ved re meg re me gek.
A fel hők mö gött a nap
Ont ja az időt.
El né mu lok.
A föl dön han gyák
Vagy em be rek.
Te, ki mond ha tat lan.
El len sem mit se te het.
Se re gek gyűl nek
A vég ső harc ra.
Iga zítsd lép tem,
Sza vam.
Szí vem.
A fel hők alatt
Fák, fü vek.
Csen de sen ha la dok.
Ne ked írok.
A vi lág fo rog
Szennye sen.
Fogd ke zem,
Igaz ság.
Ha lad jak Fe léd.
Bé kes sé ged min den em be ri ér tel met
Fe lül ha lad.
A Te szép sé ged ki mond ha tat lan.

Meghívó

53. Európai Magyar Evangéliumi

IFJÚSÁGI KONFERENCIA

2012. március 31. – április 6.

Burbach / Holzhausen, Németország

„Férfivá és nővé       
  teremtette őket”

EMEIK


