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Szent há rom ság egy igaz Is ten, kö -
szön jük, hogy bi za lom mal vi het jük
eléd kö nyör gé sün ket ab ban a hit -
ben, hogy meg hall ga tod. Kö nyör -
günk az egész vi lá gért. Adj min den
nép nek em ber hez mél tó éle tet,
hogy ne kell jen sen ki nek ki szol gál -
ta tott ság ban, fé le lem ben, lét bi -
zony ta lan ság ban, ül döz te tés ben él -
nie! Azok min den na pi ke nye ré ért
kö nyör günk, akik so ha sem ké rik
tő led. Adj a ve ze tők nek böl cses sé -
get, hogy a rá juk bí zot tak ja vá ra te -
gye nek min dent, hogy fe le lő sen
dönt se nek a kör nye zet meg óvá sa
ér de ké ben!

Adj egy más irán ti tü rel met a
kü lön bö ző val lá sok kö zött! Őrizz
meg szél ső sé ges ta ní tá sok tól! Kö -
nyör günk a ke resz té nye kért szer te
a vi lá gon. Bo csásd meg ré szek re
sza ka do zott sá gun kat! Lát tasd meg
ve lünk, hogy csak úgy tu dunk egy -
más hoz kö ze led ni, ha te vagy az út!
Ve zess el ar ra a fel is me rés re, hogy
nem jut ha tunk so ha kö ze lebb hoz -
zád, ha egy más tól ide gen ke dünk,
tá vo lo dunk, ha elő íté le te ink hat nak!
Kö nyör günk Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus Egy há zun kért. Adj bé kes -
sé get, ren det és el kö te le zett sé get,
hogy igéd tisz tán han goz zék min -
den hol, és azt öröm mel hall gas suk
és meg tart suk!

Kö nyör günk meg ke resz telt gyer -
me ke in kért. Szü le ik nek adj fe le lős -
sé get, hogy előt ted ki je len tett vál -
la lá su kat meg tart has sák! Kö nyör -
günk a ser dü lő kért, fi a ta lo kért.
Őrizd meg őket a sok fé le kí sér tés -
ben at tól, hogy már fi a ta lon tönk -
re te gyék az éle tü ket!

Kö nyör günk a há zas tár sa kért,
akik a te szí ned előtt fo gad tak egy -
más nak élet re szó ló hű sé get. Tartsd
meg őket köl csö nö sen sze re tet -
ben, meg be csü lés ben, sze líd ség -
ben, meg bo csá tás ban! Kö nyör -
günk az öz ve gye kért, az egye dül
élő kért. Vedd kö rül őket ir gal mas
sze re te ted del!

Kö nyör günk az öre ge kért; se -
gítsd őket, hogy ne a vesz te sé ge ik
mi att ke se reg je nek, ha nem erő -
sítsd re mény sé gü ket, nö veld hi tü -
ket, hogy bé kes ség gel ké szül je nek
a bú csú ra e vi lág tól és a ve led va ló
bol dog ta lál ko zás ra.

Kö nyör günk a be te ge kért, kór -
ház ban le vő kért, a tes ti, lel ki fo gya -
té ko so kért. Szánd meg őket, és
győzd meg őket ar ról, hogy a te sze -
re te ted irán tuk tö ret len! Ál líts mel -
lé jük se gí tő ket, hogy so ha ne kell -
jen ar ra gon dol ni uk: „nincs em be -
rem”! Kö nyör günk azo kért is, akik -
nek szí vé ben gyász van. Te vi gasz -
tald, gyó gyítsd őket, és te remts
ben nük hús vé ti hi tet.

Vé gül kö nyör günk hoz zád ön -
ma gun kért. Kö nyö rülj raj tunk a te
jó tet szé sed sze rint, és mun kál -
kodj szí vün kön to vább ra is, hogy
hal lott igéd jó gyü möl csö ket te rem -
jen a hét köz na pok ban is a te di cső -
sé ged re és fe le ba rá ta ink ja vá ra. 

Szent há rom ság egy igaz Is ten,
hall gasd meg kö nyör gé sün ket!
Ámen.
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Szá za dik szü le tés nap a Fé bé ben
Ben ső sé ges ün nep sé gen kö szön töt -
ték a di a ko nissza Endre ffy Má ri át
szá za dik és Ma jor Er zsé be tet ki lenc -
ven har ma dik szü le tés nap ja al kal -
má ból jú li us 28-án a hű vös völ gyi
Fé bé Di a ko nissza-anya ház ká pol -
ná já ban. Nem csak igei jó kí ván sá -
gok kal és vi rá gok kal hal moz ták el ez
al ka lom mal a két ün ne pel tet, de az
anya ház ebéd lő jé ben ren de zett fo ga -
dá son Má ria test vér száz szál gyer tyát
is el fúj ha tott a tor tá ján. 

Az egy be gyűl te ket – di a ko nisszá kat,
csa lád ta go kat, ba rá to kat – a há zi gaz da,
Sztojanovics András in téz mény ve ze tő
kö szön töt te, és me leg han gon szólt a két
ün ne pelt hez is. FabinyTamás dia kó niá -
ért fe le lős püs pök áhí ta tá ban a bib lia ol -
va só Útmutató az na pi igé jé nek – „Mint
Istennekszentésszeretettválasztottaiölt-
setekmagatokrakönyörületesszívet,jó-
ságot, alázatot, szelídséget, türelmet”
(Kol 3,12) – üze ne tét ál lí tot ta pár hu zam -
ba a di a ko nisszák szol gá la tot is je len tő
szür ke ru há já val. A lel ki út ra va ló után
MajorErzsébetol vas ta fel TúrmezeiEr-
zsébetAszürkeruhací mű ver sét.

Kö szön töt te az ün ne pel te ket Görög
Zoltánné, a Fé bé Evan gé li kus Di a ko -
nissza egye sü let fő nök asszo nya és

GertrudHeublein né met or szá gi di a -
ko nissza fő nök asszony, il let ve a csa -
lád ne vé ben EndreffyGéza lel kész. Le -

vél ben fe jez te ki jó kí ván sá ga it Orbán
Viktor mi nisz ter el nök és LángZsolt II.
ke rü le ti pol gár mes ter. A csa lá di as

lég kö rű ün nep ség tor tá zás sal és kö tet -
len együtt lét tel zá rult.
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Az ün nep sé gen Fa bi ny Ta más dia kó -
ni á ért fe le lős püs pök tar tott áhí ta tot,
az aláb bi ak ban en nek szer kesz tett
szö ve gét kö zöl jük.

A bib lia ol va só Útmutató mai igé je ál tal
szól hoz zánk Is ten üze ne te, ame lyet
meg ta lá lunk a ko los sé be li ek hez írt le -
vél 3. fe je ze té nek 12. ver sé ben a kö vet -
ke ző kép pen: „MintIstennekszentéssze-
retett választottai öltsetek magatokra
könyörületes szívet, jóságot, alázatot,
szelídséget,türelmet.”

„Is ten szent és sze re tett vá lasz tot tai”
– mi lyen szép Pál apos tol nak ez a meg -
szó lí tá sa. Mi sem fo gal maz hat nánk
szeb ben. Hi szen Is ten vá lasz tot tai, még -
pe dig szent és sze re tett vá lasz tot tai
vagy tok ti, akik egy kor ma ga tok ra öl töt -
té tek a Fé bé di a ko nisszakö zös ség nek az
egyen ru há ját.

Úgy mond ja most Is ten igé je, hogy
ölt sé tek ma ga tok ra a kö nyö rü le tes szí -
vet, a jó sá got, az alá za tot, a sze líd sé get
és a tü rel met. És ezt ti még sem ru ha ként
öl ti tek ma ga tok ra, ha nem úgy, mint Is -
ten sze re te té nek je lét és pa lást ját, amely
be ta kar ben ne te ket, amely véd és óv ti -
te ket. Aho gyan a 103. zsol tár sza va i val
há la adás sal mond hat juk: „Áldjad,lel-
kem,azUrat,ésnefeleddel,mennyijót
tettveled!”

Igen, ha vissza te kin tünk er re a hosszú
élet pá lyá ra, egy év szá zad ra, ak kor meg
kell ál la pí ta nunk, hogy van mi ért há lát
ad ni. A nyír egy há zi lel ki kö zös sé gért,
azért a kö zös sé gért, amely oly sok hí vő
em bert kül dött egy há zunk kü lön bö ző
szol gá la ti te rü le te i re lel kész nek, ta ní tó -
nak, ta nár nak vagy ép pen di a ko nisszá -
nak. Az a lel ki kö zös ség meg ha tá ro zó
volt Mária test vér éle té ben is. Aho gyan
egy szer egy in ter jú ban el mond ta, gye -
rek ko rá ban, fi a tal ko rá ban so kat hal lot -
ta ezt az éne ket: „Mi ért nem jössz kö -
ze lebb, mi ért nem kell a bé ke ne ked?”
Sőt sa ját ma ga is éne kel te ezt az éne ket,
amely ta nú ság ar ról, hogy Is ten hív. Jé -

zus sze ret né, ha kö ze lebb ke rül ne hoz -
zá az ő ta nít vá nya.

És Má ria test vér sze re tett vol na kö -
ze lebb ke rül ni Jé zus hoz. Az ér le lő dő el -
hí vás, a szol gá lat kész ség azt fo gal maz -
ta meg ben ne, hogy sze ret ne di a ko nissza
len ni. A szü lők, mint sok más eset ben
is, el le nez ték ezt. Azt mond ták: „Azért
ne vel tünk mi té ged, hogy be vo nulj egy
ko los tor ba?!”

Tud juk jól, akik is mer jük – ki mé lyeb -
ben, ki fe lü le te seb ben – a Fé bé Di a ko -
nissza egye sü let tör té ne tét, hogy ez nem
ko los tor ba vo nu lás volt, ha nem na -
gyon is szol gá lat szán dék. Akár egész ség -
ügy ben, akár ok ta tá si te rü le ten, akár a
gyü le ke ze tek meg ele ve ne dé sé ben, fi a -
ta lok vagy ép pen idő sek kö ré ben, iga -
zi szol gá lat vál la lás.

És ami kor Má ria test vér ki tar tó an
meg ma radt eb ben az el hí vás ban, a szü -
lei sem tud ták már töb bé el le nez ni ezt,
így 1937. má jus 1-jén mint nö ven dék
meg kezd te szol gá la tát. Meg kez dő dött ez
a szol gá lat, ahol elő ször ta nul ni kel lett
gö rög, la tin és hé ber nyel vet csak úgy,
mint a lel ki pász tor kép zés ben. Fel kel lett
ké szül ni a gyü le ke ze ti és egész ség ügyi
mun ká ra is, azért, hogy egész sé ge sek és
be te gek kö zött tud jon majd szol gál ni. 

Az tán jöt tek a tor nyo su ló gon dok:
elő ször a há bo rú, majd a di a ko nissza -
szol gá lat kény sze rű, bru tá lis meg szün -
te té se. Ak kor Má ria test vér Gyó non
szol gált, RuttkayMikliánGéza lel kész
kör nye ze té ben. Ott ér te a hí vás Zulauf
Henriktől, az ak ko ri Fé bé-lel kész től,
hogy a bú csú-is ten tisz te let re kell jön ni -
ük, de im már ci vil ben. És nem volt:
a dia ko nissza test vé rek nek nem volt ci -
vil ru há juk. Hi szen ők le tet ték a ci vil ru -
hát, és ma guk ra öl töt ték – ahogy az igé -
ben ol vas tuk – ezt a krisz tu si ru hát, ezt
a pa lás tot. Úgy kel lett a lel kész fe le sé gé -
nek se gít sé gé vel vá sá rol ni blúzt és szok -
nyát, és im már er re a fáj dal mas, könny -
áz tat ta bú csú-is ten tisz te let re ci vil ben el -
jön ni. 

De a szol gá lat foly ta tó dott. Má ria test -
vér úgy is fo gal ma zott egy he lyen: „Én
lé lek ben min dig di a ko nissza ma rad tam.”
Igen, ak kor is, ami kor a nyír egy há zi gyü -
le ke zet szol gá ló kö zös sé ge vissza vár ta,
és idő sott hon ban kez dett el szol gál ni.
Egy olyan ott hon ban, ame lyet ere de ti -
leg ár va gye re kek nek hoz tak lét re. De ez
is jel lem ző er re az egy ház el le nes és
em ber el le nes kor szak ra: nem en ged ték
az egy ház nak, hogy gyer me kek kel fog -
lal koz zon, még ár va gye re kek kel sem,
ezért idő sott hont hoz tak lét re eb ből az
ott hon ból. És hű sé ge sen szol gált itt
Má ria test vér.

Itt ta lál ko zott Endreffy János lel -
késszel, aki im már meg öz ve gyül ve szol -
gált Nyír egy há zán, s aki nek az tán húsz
évig hű sé ges há zas tár sa volt.

Ami kor új ra in dult a Fé bé mun ká ja,
ak kor Má ria test vér, im már öz ve gyen,
meg hal lot ta a hí vást, és édes apám, Fa-
binyTibor,va la mint MadocsaiMiklóshí -
vá sá ra itt, az anya ház ban új ra szol gá lat -
ba állt. De nem csak az anya ház ban, ha -
nem bu da pes ti kór há zak ban is. A Já nos-
kór ház ideg osz tá lyán, a Mar git-kór ház
bel gyó gyá sza tán szol gált hű ség gel Vil-
ma test vér rel és má sok kal.

Mi lyen szép, pél da adó mun ka ez!
Hogy va la ki nyolc van fö lött nem ma -
gá val tö rő dik, ha nem má sok kal, a ná -
la el eset teb bek kel és a ná la gyen géb -
bek kel. Va la hány szor ta lál ko zom Má -
ria test vér rel vagy Er zsé bet test vér rel,
min dig so kat je lent ne kem az ő für ge -
sé gük, a mo so lyuk, a ked ves sé gük. Mi -
lyen jó, hogy nem csak múlt ja van az
ő éle tük nek – száz esz ten dős vagy ki -
lenc ven há rom esz ten dős múlt ja –,
ha nem su gár zó je le ne is van! 

Most a Szél ró zsa if jú sá gi ta lál ko zó -
ról jöt tem, és oda is me gyek vissza. „Ál-
dásleszel” – e bib li ai mot tó je gyé ben
va gyunk so kan együtt. És ami kor
vissza érek, el fo gom mon da ni, hogy
egy száz éves és egy ki lenc ven há rom
éves test vért kö szön töt tünk, akik ál dá -

sok le het tek az ő éle tük kel és az ő szol -
gá la tuk kal. És a ti zen öt éve sek nek,
húsz éve sek nek, hu szon öt éve sek nek el
fo gom mon da ni, hogy vol tak és van -
nak kö zöt tünk, akik hű sé ge sen, ne héz
tör té nel mi és egy ház tör té ne ti ko rok -
ban is helyt áll tak, pél dát ad tak és
szol gál tak. És akik egész mos ta ni éle -
tük kel is ta nú sá got tesz nek ar ról az Úr -
ról, aki a sze re tet Is te ne, aki meg tar tot -
ta őket, és akik ál tal so ka kat meg tar -
tott az élet és ha lál Ura. 

Vé gül hadd utal jak egy bib li ai tör té -
net re, Má ria és Már ta tör té ne té re. A dia -
ko nissza szol gá lat kap csán is sok szor
idéz zük, hogy Má ria volt az, aki a jobb
részt vá lasz tot ta. Nem aka rom ezt most
ilyen for má ban Endre ffy Má ria sze mé -
lyé re al kal maz ni. Még is hadd mond jam
azt, hogy ő és Er zsé bet test vér is egy szer -
re tu dott Má ria- és Már ta-szol gá la tot vé -
gez ni. Mert be csül jük meg a Már ták
szol gá la tát is! A te vé keny sé get, a kéz zel,
láb bal, szív vel vég zett szol gá la tot, a dia -
kó ni át.

És be csül jük meg a Má ria-szol gá la -
tot, a Jé zus ra va ló oda fi gye lést, az ő sza -
vá ra va ló hall ga tást, az ő kö ve té sét.
A ket tő, ha jól ért jük, ki egé szí ti egy -
mást. Má ria és Már ta jól meg fér együtt
Jé zus kö ze lé ben. Ezért le gyen ez a
mai is ten tisz te le tünk há la adás a szol -
gá lat le he tő sé gé ért és re mény tel jes
elő re te kin tés, hogy amíg Is ten nek tek,
sze re tett test vé re im, erőt ad, ad dig
szol gál hat tok; ha más sal nem, az imád -
ság ki tar tó szol gá la tá val. So kunk nak je -
lent ez erő for rást itt, a Fé bé kö zös sé -
gé ben, egy há zunk dia kó ni ai szol gá la -
tá ban és egész éle té ben. 

Is ten áld ja, sze re tett test vé re im, a ti to -
váb bi éle te te ket, sze ret te i tek éle tét, en -
nek a kö zös ség nek a la kó it és dol go zó -
it. És Is ten bé kes sé ge, amely min den ér -
tel met meg ha lad, meg fog ja őriz ni szí -
ve te ket és gon do la ta i to kat a Krisz tus Jé -
zus ban. Ámen. 

g B. ZS.
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Csák vár a Vér tes lá bá nál fek vő, 5200
fős vá ros. Már az ős kor ban és a ró mai
kor ban is la kott te le pü lés volt.

Csák vá ron a re for má ció ta nai gyor -
san el ter jed tek. Az evan gé li u mi hit kö -
ve tői az ad di gi ka to li kus temp lo mot
hasz nál ták egé szen 1748-ig, amíg gróf
Es ter há zy Fe renc vissza nem fog lal ta
azt a ka to li ku sok ja vá ra.

A je len le gi gyü le ke zet tör té ne te az
1760-as éve kig ve zet he tő vissza. A tö -
rök idők ben el nép te le ne dett te le pü lés -
re a he lyi föl des úr el ső sor ban ka to li -
kus csa lá do kat te le pí tett le. Idő vel né -
hány evan gé li kus csa lád is ér ke zett.

1788-ban az orosz lá nyi gyü le ke zet fi -
li á ja lett, majd húsz év vel ké sőbb ön -
ál ló so dott a gyü le ke zet. A temp lom sa -
ját pén zen vá sá rolt tel ken épült fel
1790-ben.

1929-ben Cső vá ri De zső lel kes iro -
da lom ba rát ként re for má tus és ka to li -
kus fi a ta lok be vo ná sá val be ta ní tot ta az
if jú ság nak a HáryJánost, Ko dály Zol -
tán dal já té kát. „Föld mű ves nép el ed dig
még ilyen re nem vál lal ko zott” – ír ta a
ko ra be li saj tó. Nem csak vál lal koz tak,
ha nem nagy si kert is arat tak, ami kor
hús vét va sár nap Bozo ri End re ven dég -
lő jé nek szín pa dán elő ad ták a mű vet.

Több ször meg kel lett is mé tel ni több je -
les sze mély – Pa u li ni Bé la és Har sá nyi
Zsolt, a szö veg könyv szer zői, il let ve Ko -
dály, az Ope ra ház tár su la ta, a Nem ze ti
Szín ház igaz ga tó ja – előtt. Jú li us 23-án
a rá dió köz ve tí tet te Csák vár ról ezt a re -
mek dal mű vet; ez volt egyéb ként a Ma -
gyar Rá dió el ső vi dé ki köz ve tí té se.
A fia ta lok a da rab bal or szág já rás ra in -
dul tak: Bu da pes ten, Szé kes fe hér vá ron,
Szen te sen, Nagy kő rö sön, Me ző tú ron és
még sok más he lyen be mu tat ták. 

A má so dik vi lág há bo rú so rán a
front, az el hú zó dó har cok lel ki leg és
anya gi lag is meg vi sel ték a gyü le ke zet
tag ja it is. Az ezt kö ve tő idő szak ban a
lel kész hi ány mi att a he lyi evan gé li ku -

sok tár sul tak a szom szé dos Csab di–
Bics kei Tár sult Evan gé li kus Egy ház -
köz ség hez. A tár sult egy ház köz ség
ma húsz te le pü lést ölel fel.

A so ká ig üre sen ál ló csák vá ri pa ró -
ki át a De ák té ri gyü le ke zet tag jai fel -
újí tot ták, és if jú sá gi szál lás he lyet ala -
kí tot tak ki ben ne, az épü let így mind -
má ig ked velt tá bo ro zó hely.

A két száz öt ven fős csák vá ri gyü le -
ke zet egyik leg fon to sabb misszi ó ját a
gyü le ke ze ti ve gyes kar, a har minc öt
fős Har mo nia Flo ria na kó rus vég zi,
amely a te le pü lés ró mai ko ri ne vét
vet te fel. In ten zív és vi rág zó test vér -
kap cso la tot ápol a csák vá ri kö zös ség
a ba jor or szá gi Pyr ba um gyü le ke ze té -
vel: a pyr ba u mi ének kar ral éven te
vált va lá to gat ják egy mást. A két gyü -
le ke zet if jú sá ga min den év ben kö zö -
sen tá bo ro zik.

A gyü le ke zet ben fér fi kör és asszony -
kör tart al kal ma kat, va la mint ha von -
ta rá szo ru ló csák vá ri csa lá dok nak főz
ebé det. A je len le gi lel készt, Szebik
Károlyt 2003-ban vá lasz tot ta meg a
gyü le ke zet, az evan gé li kus egy ház -
ban elő ször (a lel kész ké ré sé re) meg -
ha tá ro zott idő re – hat év re –, majd utá -
na ha tá ro zat lan idő re.

Istentisztelet-közvetítésaMagyarRádióban

Be mu tat ko zik a csák vá ri gyü le ke zet 
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Ké szül ve er re a rö vid igei me di tá ci ó -
ra szin te meg ro han tak hét év vel ez előt -
ti em lé ke im. 2009. már ci us 3-án, Csor-
baRóbert és Robika ta tár szent györ gyi
te me té sé nek fáj dal mas nap ján a De ák
té ri evan gé li kus temp lom ban gyűl tünk
össze csen des ima órá ra és gyer tya gyúj -
tás ra, hogy ki fe jez zük együtt ér zé sün -
ket az ál do za tok hoz zá tar to zó i val, és
han got ad junk til ta ko zá sunk nak a ro -
ma test vé re in ket ért bru tá lis erő szak
mi att. Ak kor, im már több mint hét esz -
ten de je, há rom jól is mert bib li ai kér -
dést idéz tem, ame lyek re a mai por raj -
mos em lék na pon is ak tu á lis a vá lasz -
ke re sés, hi szen a leg kü lön bö zőbb mó -
don nap ja ink ban is pusz tít az erő szak,
gyil kol a vak gyű lö let vi lá gunk ban. Vak
gyű lö let, mert nem lát ja, hogy ami kor
gyil kol, ak kor test vé ré re, aty ja fi á ra,
le á nyá ra emel ke zet.

Az el ső kér dés még az éden kert ben
sza kadt fel Te rem tőnk, kö zös mennyei
Atyánk aj ká ról, aki szin te fél tő, ag gó -
dó sze re tet tel ke re si az el bu kott em bert:
„Ádám – az az em ber –, hol vagy?” És
a vá lasz ta lán ma sem hang za na más -
ként, mint ak kor: „El rej tőz tem, mert fé -
lek…” A rész ben ir ra ci o ná lis fé le lem Is -

ten től, a Te rem tő től és a má sik em ber -
től, a te remt mény társ tól ma is gyak ran
meg bé nít min ket, és mi is gyak ran ke -
rül jük a ta lál ko zást Is ten nel és egy más -
sal, egy más, egy má sik em ber rel…

Ádám és Éva fi á ban, Ka in ban, az
éde nen kí vül, ez a fé le lem már vak és
gyil kos gyű lö let té tor zul, és Ka in ki olt -
ja édes test vé ré nek, Ábel nek a vé rét.
S az el ső test vér gyil kos sá got kö ve tő fé -
lel me tes csend be ha sít be le az Örök -
ké va ló drá mai, szív be mar ko ló kér dé -
se: „Kain!HolvanÁbel,atestvéred?”
Saj nos a kö zöny pi masz és ci ni kus vá -
la sza szin tén na gyon is me rős: „Nemtu-
dom!Hátőrizőjevagyokénatestvérem-
nek?”

S vé gül a har ma dik kér dés, az Úr
szen ve dő szol gá já nak, az új Ádám nak,
az Új szö vet ség Ábe lé nek, ár tat lan ál -
do za tá nak döb be ne tes kér dé se, aki
az őt ar cul csa pó fő pa pi szol gá nak fel -
te szi a kér dé sek kér dé sét, amely nap -
ja ink ban is meg ke rül he tet len kér dés
min den erő sza kos me rény let, ter ror -
cse lek mény és gyil kos ság kap csán:
„Mi ért ütsz en gem?”

Az evan gé li u mok ban nincs nyo -
ma, hogy va jon ka pott-e vá laszt Jé zus

er re a kér dés re. Ne künk is csak sej té -
se ink, fel té te le zé se ink van nak: Ütsz, ta -
lán mert te is félsz? Ütsz, mert ta lán té -
ged is ütöt tek? Ütsz, mert, a köl tő után
sza ba don, ta lán te is úgy ér zed, hogy
nin csen se apád, se anyád, se Is te ned,
se ha zád?! Ütsz, mert ütsz?! Ütsz,
mert ke ze id ököl be szo rul nak, és kép -
te le nek si mo gat ni? Ütsz, mert a ke ze -
det nem tu dod imá ra kul csol ni vagy a
má sik fe lé ki nyúj ta ni? 

De hagy juk a sa ját fel té te le zé se in ket,
bi zony ta lan kér dé se in ket.

Ami kor ma es te ro ma test vé re ink -
re em lé ke zünk együtt ér ző sze re tet tel,
a leg fon to sabb, hogy imád sá ga ink -
ban a há rom igei kér dés re ke res sünk
őszin te vá laszt: Hol va gyok? Hol a test -
vé rem? Mi ért ütök oly kor? Ta lán nem
ököl lel, de a kö zöny nem ke vés bé
gyil kos fegy ve ré vel?!

Urunk éb resszen min ket a kö zöny
ha lá los ál má ból fe le lős, imád ko zó sze -
re tet re! Ámen.

* * *

Az öku me ni kus is ten tisz te le ten szá -
mos ál do zat hoz zá tar to zó ja is je len
volt. A fe le ke ze tek kép vi se le té ben
imád ko zott SzékelyJános ró mai ka to -
li kus se géd püs pök, BalogZoltánre -
for má tus lel kész, az em be ri erő for rá -
sok mi nisz te re, RadnótiZoltán rab -
bi és AaronStevensskót pres bi te ri á -
nus lel kész is.

A két test vér gyü le ke zet több mint
negy ven éve ápol ja a kap cso la tot,
éven te meg lá to gat ják egy mást. 

ZsarnaiKrisztián evan gé li kus es pe -
res el mond ta: en nek a kap cso lat nak az
alap ja az Úr Jé zus. Ami kor ez az alap
meg te rem tő dik, ak kor sok min den
hát tér be ke rül: a kul tu rá lis, a tör té nel -
mi, az eg zisz ten ci á lis kü lönb sé gek.
Az el múlt év ti ze dek ben na gyon ko -
moly ba rát sá gok szö vőd tek – tet te
hoz zá az es pe res –, ame lyek, ha az em -
be rek vál toz nak is, vál to zat la nul tar ta -
nak.

A két egy ház köz ség tag jai na gyon
so kat ta nul nak egy más tól. A meg -
szer zett tu dást a gyü le ke ze tek tag jai
min den na pi éle tük ben tud ják al kal -
maz ni.

Az el múlt egy hét alatt a finn de le -
gá ció tag jai el lá to gat tak a Sós tói Mú -
ze um fa lu ba, az ál lat park ba, a Lego-

gyár ba, majd Nyír egy há zá nak és kör -
nyé ké nek a ne ve ze tes sé ge i vel is mer -
ked tek. A finn ven dé gek az evan gé li -
kus temp lom ban dal lal kö szön ték
meg a Nyír egy há zán töl tött na po kat. 

AnttiMinkkinen finn evan gé li kus lel -
kész el mond ta: na gyon hasz nos azt
lát ni, hogy kü lön bö ző kör nye zet ben élő
em be rek az Is ten be ve tett kö zös hit se -
gít sé gé vel ho gyan tud nak együtt mű -
köd ni. Mind a két gyü le ke zet nek meg -
van nak a ma ga sa já tos sá gai, de össze le -
het han gol ni eze ket. Hoz zá tet te, jó lát -
ni, ho gyan va ló sul meg itt a hit ok ta tás,
il let ve az Is ten be ve tett hit meg élé se.

A hét zá rá sa ként a finn és a ma gyar
evan gé li ku sok kö zö sen fe dez ték fel
Bu da pest szép sé ge it. A kap cso lat foly -
ta tó dik, jö vő re is mét ta lál koz nak a
gyü le ke ze tek tag jai.

g M. E
Forrás:www.nyiregyhaza.hu

Gáncs Pé ter be szé de a por raj mos
év for du ló ján tar tott ima órán

A Sant’Egi dio Kö zös ség szer ve zé sé ben ima órát tar tot tak a kis lé tai gyil kos -
ság és a por raj mos, a ro ma ho lo kauszt év for du ló ján. Az au gusz tus 2-ai öku -
me ni kus al kal mon a bu da pes ti Má ria ut cai Jé zus Szí ve je zsu i ta temp lom -
ban Gáncs Pé ter, a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház el nök-püs pö ke tar -
tott be szé det. Az aláb bi ak ban ezt kö zöl jük.

Finn evan gé li ku sok
nyír egy há zi látogatása
Evan gé li kus de le gá ció lá to ga tott Nyír egy há zá ra jú li us vé gén a finn or szá gi
Ka ja ani ból. Ti zen két di ák és négy kí sé rő él vez te jú li us 27-étől au gusz tus
2-áig a Nyír egy há zi Evan gé li kus Egy ház köz ség ven dég sze re te tét. A finn és
a ma gyar fi a ta lok kö zös hit tan órá kon vet tek részt, és sza bad idős te vé keny -
sé gek köz ben is to vább épí tet ték a már meg lé vő jó ba rát sá got.

Nyol ca dik na pon az em ber meg te -
rem tet te a fegy ve re ket a ma ga kép -
má sá ra. Az em ber meg ál dot ta őket,
és ezt mond ta ne kik az em ber:
„Tölt sé tek be és hó dít sá tok meg a föl -
det. Ural kod ja tok a ten ger ha la in, az
ég ma da ra in és a föl dön moz gó
min den élő lé nyen!”

És lát ta Is ten, hogy ez nem jó.
Sze ret nék ar ra éb red ni, hogy az

em be ri ér tel met meg ha la dó bé ke
hang ja öle li kör be a föl det, és zúg -
nak a ha ran gok.

E pa ra frá zis ra két éve, haj na li ne -
gyed ket tő kap csán kap tam az ih le -
tet. Au gusz tus 6. ne ve ze tes dá tum.
1945-ben e nap reg ge lén ne gyed ki -
lenc kor ol dot ták ki az em ber al kot -
ta bom bát. Az atom bom bát. Em be -
rek tíz ez rei hal tak meg az el ső per -
cek ben. Po li ti ku sok, tu dó sok és ka -
to nák cél tu da tos mun ká já nak ered -
mé nye ként. E bűn be tel je sü lé sé nek
per ce i ben bé ké sen aludt a há bo rú -
tól ak kor ra már meg sza ba dult ma -
gyar nép. Ná lunk ak kor haj na li ne -
gyed ket tő volt.

Az em be ri ség tör té nel mé ben em -
be rek cél tu da tos meg sem mi sí té se
rend sze re sen elő for dul. A két le do -

bott atom bom ba mé szár lá si gyor sa -
sá ga, a gyilkolás tö me ges sé ge és ha -
té kony sá ga vi szont min den más hoz
ké pest to rony ma ga san ki emel ke dő.
És e bor zal mon nem va gyunk túl.
Mert ab ban a fe nye ge tő fe szült ség ben
élünk – mind a mai na pig –, hogy
„ne kem van, ne ked nincs!”, vagy
hogy „mind ket tőnk nek van, de én
kész va gyok el ső nek be vet ni!”.

1989 előtt a pré di ká to ra ink au gusz -
tus ele jén év ről év re az atom bom ba -
bűn ről is pré di kál tak. Is ten nem ar -
ra te rem tet te az em bert, és Is ten
nem ar ra ad ta a mű sza ki tu dást,
hogy ilyen tech ni kás tö meg mé szár -
lá so kat hajt sunk vég re. Majd pe dig
en nek meg is mét lé sé vel fe nye ges sük
egy mást az óta fo lya ma to san, lan ka -
dat la nul. Fe nye ge tés 1989 óta is van,
sőt újabb or szá gok nak is lett az óta
atom bom bá juk.

Ahogy szép tör té nel mi szo kás a
dé li ha rang szó, úgy ja vas lom, hogy
2017-től – a re for má ció kez de te fél
év ez re des ju bi le u má nak évé től –
min den év au gusz tus 6-án haj na li
ne gyed ket tő kor húz zuk meg a ha -
ran go kat. Zúg ja tok, ha ran gok!

g PRŐH LE PÉ TER

Zúg ja tok, ha ran gok!

Kony hás né ni  
A drá ga, ara nyos, ked ves kony hás né -
ni ér dek lő dött rán tot ta osz tás köz ben
az utol só nap reg ge lén:

– Mond ja már, hol van en nek a
Szél ró zsá nak a pes ti köz pont ja?

– Nin csen se hol – vá la szol tam –,
ez egy fesz ti vál, ame lyet két éven te tar -
ta nak, min dig más he lyen. Mi evan -
gé li ku sok va gyunk.

– Evan gé li ku sok? – kér de zett
vissza, majd kis hall ga tás után foly -
tat ta. – És mi lyen Bib li át hasz nál nak
ma guk? Mert ugye van a Gáspári…

Au tó ban  
Leg fris sebb szer ze mé nye met, a most
vett CD-t hall ga tom az au tó ban, a
szo kott mó don, le te kert ab lak nál,
han go san. „Krisz tus fel tá madt, /

El múlt kín, gya lá zat” – szól a hang -
szó rók ból.

Rab szál lí tó au tó sod ró dik mel lém
a pi ros nál. Az őrök meg en ged ték,
hogy a bent ülők ki nyis sák az ab la -
kot, ami tel jes ség gel in do kolt, hi szen
az asz fal ton rek ke nő hő ség van.

Egy szer csak bo ros tás fej je le nik
meg a ki csiny nyí lás ban. Rám néz,
el ne ve ti ma gát, én vissza né zek, egy
pil la nat ra ta lál ko zik a te kin te tünk,
vissza mo soly gok. Az tán zöld re vált
a lám pa, a ne héz jár mű cam mog va
in dul el, én gázt adok, és pár pil la -
nat múl va már a vissza pil lan tó ban
sem lát szik az au tó juk.

Ar ra gon do lok: ta lán mos tan tól
könnyebb lesz ne ki a hát ra lé vő idő -
szak.

g Gy. G.

Szél ró zsa-mor zsák
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– Lehetcsodavalamiegészenmegszokott,
hétköznapilátvány,megtapasztalásis?

– Hogy ne! A na pi ter hek, gon dok mi -
att egy sze rű en el me gyünk a min ket
kö rül ve vő szép sé gek mel lett, és so kan,
ha a cso da szót hall ják, va la mi kü lön le -
ges tör té nés re, lát vány ra gon dol nak.
Per sze van nak rend kí vü li ese mé nyek, de
fon tos ész re ven nünk – aho gyan Re mé -
nyik Sán dor fo gal maz egy ver sé ben – a
„csen des cso dá kat”, az egy sze rű e ket:
pél dá ul a ter mé szet szép sé ge it.

– Csodaezavilág,amelybeszülettünk,
amelybenélünk?Hiszennekünkezter-
mészetes.

– A leg több em ber nem ezen gon dol -
ko dik, ami kor a vo na ton uta zik, vagy a
vá ros ban in té zi a dol ga it. Meg szok juk a
le ve gőt, a nap fényt és egye be ket, ame lyek
kö rül vesz nek. De még is csak ér de kes
je len ség, hogy az em be rek fel hív ják
egy más fi gyel mét – akár csak az in ter -
ne ten – a ter mé sze ti je len sé gek re: nap -
le men té re, fel hő re… Há nyan oszt ják
meg a fo tó i kat – én ma gam is –, mert
ész re ve szik, hogy az, ami ter mé sze tes,
mi lyen kü lön le ge sen szép! Vi lág né zet -
től, élet kor tól füg get le nül az em be rek rá -
cso dál koz nak – még a szó is utal rá –,
és fel hív ják rá egy más fi gyel mét. Ez kü -
lö nös spi ri tu á lis ti tok ben nünk, em be -
rek ben. Ha csak a ma té ria lé te zik, ak kor
mi ben nük ez a szel le mi öröm, in tel lek -
tu á lis és ér zel mi ta pasz ta lat, hogy va la -
mi szép, és an nak örü lünk? Ilyen még
pél dá ul egy ze ne mű vagy ma ga a ze ne.
Nem is ér tem, hogy mi a ze ne va ló já ban,
de szép, és én gyö nyör kö döm ben ne.
Pél dá ul JohannSebastianBach mu zsi -
ká ját Ja pán ban is hall gat ják, és na gyon
mély spi ri tu á lis ha tá sa van. Van, aki az
ő mű ve i nek ha tá sá ra lesz ke resz tyén né.

– Miértvágyikazemberacsodára?
– Ez na gyon ér de kes kér dés. Em lék -

szem, fi a tal ko rom ban egy szer ér ke zett
a Szov jet uni ó ból egy pa ra fe no mén.
Annyi em bert ér de kelt, hogy alig fér tek
el a kul túr ház né ző te rén. Meg le pett,
hogy a fi a ta lok gon dol ko dás nél kül fel -
men tek hoz zá a szín pad ra, ami kor hív -
ta őket, és tu dat át vi tel lel kü lön bö ző
dol go kat csi nál ta tott ve lük. Ér de kes,
hogy az em be rek vá gyód nak va la mi
más ra. Biz tos az élet ter hei, ne héz sé gei
mi att is. Ha va la ki sú lyos be teg, akár hí -
vő, akár nem, ter mé sze te sen meg sze -
ret ne gyó gyul ni ak kor is, ha a la bor ered -
mé nyek más ra utal nak. Ilyen kor sok szor
még a nem hí vő em be rek is imád koz -
nak a gyó gyu lá sért. Vi szont egy lát vá -
nyo sabb cso dá ra is mond hat ja va la ki,
hogy csu pán ter mé sze tes je len ség ről van
szó, vagy a kö rül mé nyek vé let len össze -
ját szá sa ered mé nyez te a szo kat lan ta -
pasz ta la tot. 

– Istenmikornyúlbeleebbeavilág-
ba,ésmirehasználjaacsodátmintesz-
közt?

– Jé zus sze mé lye és mun kás sá ga eb -
ből a szem pont ból is ér de kes. Hi tem sze -
rint ő ma ga is cso da volt – az egész éle -
te, ta ní tá sa, ke reszt ha lá la és fel tá ma dá -
sa. Tett kü lön le ges cso dá kat is. Gon dol -
junk a ke nyér sza po rí tás ra, ha lot tak fel -
tá masz tá sá ra vagy a ví zen já rás ra. Eze -
ket mond juk mi klasszi kus cso dák nak:
ami kor úgy tű nik, hogy a ter mé szet ál -
ta lunk is mert tör vé nye i hez ké pest va la -
mi más tör té nik. Az én hi tem ben ez
mind kö tő dik Is ten hez: a ter mé szet
szép sé ge vagy a kü lön le ges al kal mak;
pél dá ul hogy ép pen ak kor ta lál ko zom
egy or vos sal, ami kor szük sé gem van rá.
Utó lag sok szor meg ál la pít juk, hogy ezt
bi zony Is ten ad ta. Ő rend kí vü li mó don

is be avat koz hat a föl di élet be, de ez nem
au to ma tiz mus. Is ten él, szól, cse lek szik,
és jelt ad ma gá ról.

– Jézusszemélyérevisszatérve:aző
születése,halálaésfeltámadásamiértígy
alakult?Miaz,amibeIsten–mindenha-
tóságaellenére–szándékosannemavat-
kozottbele?Gondolhatunkarra,amikor
aztmondtákJézusnak,hogykérjeIstent,
őmajdlehozzaakeresztről.

– Jé zus sze mé lye egy szer re is te ni és
em be ri. Em be ri vo ná so kat is hor do -
zott, de még is csak Istennek a Szent lé -
lek ál tal fo gan ta tott Fia. Az ő fo gan ta -
tá sa an nak az elő ké pe le het, aho gyan
egy em ber meg fo gan ta tik a Szent lé lek -
től. A tes ti em ber is át él he ti a Szent lé -
lek érin té sét, így lét re jön ben ne az is -
ten ké pű ség. Ma ra dunk hús-vér, hét -
köz na pi em be rek, de is te ni ter mé szet
ré sze se i vé vá lunk. Ilyen össze tett ér tel -
me zé se is van Jé zus fo gan ta tá sá nak.
So kan azt mond ják, hogy a Bib li á ban
a leg na gyobb cso da Jé zus fel tá ma dá -
sa. Mi, ke resz tyé nek azt mond juk,
hogy leg alább ak ko ra cso da a ke reszt -
ha lá la. Tu da to san szem be né zett ve le,
és vál lal ta, bár el me ne kül he tett vol na,
le győz het te vol na el len fe le it. Nem a
sze gek tar tot ták Jé zust a ke resz ten, ha -
nem a sze re tet. Nem meg fe szí tet ték,
ha nem meg fe szült, hogy ma gá ra ve gye
fáj dal ma in kat, be teg sé ge in ket, bű ne -
ink ter hét és kö vet kez mé nyét, és ren -

dez ze az em ber és az Is ten kap cso la -
tát. Bi zony szá munk ra az ő ke reszt ha -
lá la is cso da. 

– Mahogyanélikát,hogyanértelme-
zik a hívők a csodákat a különböző
egyházakban?

– Hí ve va gyok a be szél ge tés nek, egy -
más meg hall ga tá sá nak, mert a val lá sok,
fe le ke ze tek sok szor „el be szél nek” egy -
más mel lett, töb bek kö zött a cso da
kap csán is. Eb ben a kér dés ben is a
szél ső sé gek okoz zák a leg több kárt.
Van nak, akik azt mond ják, hogy ma már
nin cse nek cso dák, ezek ide je le járt a ke -
resz tyén ség el ső év ti ze de i ben. Má sok pe -
dig túl sá go san a cso dák ra kon cent rál -
nak, csak ak kor nyug sza nak meg, ha ál -
lan dó an vib rál kö rü löt tük va la mi, és ál -
lan dó an ilyen jel le gű él mé nye ket va dász -
nak. Azt hi szik, hogy Is ten fo lya ma to -
san így dol go zik a vi lág ban. Elég nagy
a ka va ro dás, sok fé le lá tás, fel fo gás lé te -
zik. Az is za var en gem, ami kor azt
mond ják, hogy a hi tet len sé ged vagy az
el nem ren de zett bű ne id mi att nem tör -
tén nek cso dák az éle ted ben, pél dá ul
ezért nem gyó gyul meg a gye re ked. Szá -
mom ra a leg na gyobb cso da Is ten cse -
lek vé se, a meg vál tás, il let ve ami kor egy
em ber éle te a he lyé re ke rül. Meg tér, új -
já szü le tik, meg sza ba dul a ha lál fé le lem -
től, a gyű lö let től, a meg nem bo csá tás -

tól, a szen ve dély be teg ség ből. Ez na -
gyobb cso da, mint ha egy gyer mek fej
nagy sá gú da ga nat el tűn ne a sze mem
előtt. Na gyobb cso da az em be ri élet hely -
re ál lí tá sa.

– Hogyanjó,hogyanlehetIstentőlcso-
dásbeavatkozástkérniazemlítetthely-
reállításvagyakárabetegségbőlvalógyó-
gyulásterén?

– Csend ben és alá zat tal. Itt is irány -
za tok van nak. Van, aki ha tá ro zot tan azt
mond ja, hin nem kell, hogy Is ten már
meg is cse le ked te, amit ké rek, és a töb -
bi csak a hi tem től függ. Én ez zel így nem
ér tek egyet. Per sze ha va la ki ele ve nem
hisz a gyó gyu lás ban, és úgy megy or vos -
hoz vagy mű tét re, az ne héz eset, de a
cso dá kat nem le het ki eről tet ni. Nagy sze -
rű, ko moly hí vő em be rek is tud tak
szen ved ni vagy már tír ha lált hal ni cso -
dá la tos sza ba du lás he lyett. A ke resz tyén -
ség so ha ilyen in ten zí ven nem ter jedt a
vi lá gon, mint ma, és azt is ta pasz tal juk,
hogy so ha ilyen ke resz tyén ül dö zés sem
volt. Né hány hét tel ez előtt egy Észak-Ko -
re á ból szár ma zó kis csa pat egy olyan
éne ket éne kelt el Bu da pes ten, ame lyet
ná luk a ke resz tyé nek ki vég zés előtt
szok tak éne kel ni. Mi eb ben a cso da? Az,
hogy van élő hit, és van örök élet! Ez a
föl di vi lág nem a menny or szág, csak
küz dő tér.

– CsakIstentehetcsodátavilágban?
– So kan meg ijed nek, és bi zal mat la -

nok, ha va la mi kü lön le ges vagy szo kat -
lan do log tör té nik. Eb ben is van va la mi,
mert min den ilyes mit jó meg vizs gál ni.
Ta pasz tal juk, hogy Is ten cse lek szik, és
te het, tesz cso dá kat, de azt is ta pasz tal -
juk, hogy van nak ne ga tív erők. Ol vas -
ha tunk né pek ről, val lá sok ról, ahol a spi -
ri tu á lis kö zös ség bán tás ra hasz nál ja a kü -
lön bö ző erő ket. A nagy üze net az, hogy
Jé zus Krisz tus pont ezért jött a föld re:
hogy le rom bol ja az ör dög mun ká ját. Az
élő hi tű em ber Is ten sze re te té nek, ere -
jé nek a kö ze gé ben él, az Is ten től ka pott
im mu ni tás sal egy fer tő zött vi lág ban.
Van nak küz del mek, har cok, bu ká sok, de
Is ten gyer me ke i ben ott van az ő ere je,
amely sok kal na gyobb a vi lág ban lé vő
ne ga tív erők nél. 

– Mitgondolarról,hogyazÓszövet-
ségnépéveltörténtcsodákközülnéhányat
természetijelenségekkelpróbálnakma-
gyarázni? Megkérdőjelezi ez a Biblia
hitelességét?

– Ezek kel ne kem sem mi gon dom
nincs. A te rem tett ség Is ten vi lá ga. Ta lán
a leg jobb pél da er re a Vö rös-ten ge ren va -
ló át ke lés. Szok ták úgy ma gya ráz ni,
hogy pont ak kor volt apály, pont ak kor
úgy fújt a szél, és így to vább. Ám még
ha ez eset leg így tör tént is, a zsi dók ott
ak kor is azt él ték meg, hogy egy le he tet -
len hely zet ből ki me ne kül tek. A ter mé -
sze ti je len sé gek is le het nek Is ten esz kö -
zei. Van nak, akik azt mond ják, hogy az
Egyip tom ból va ló sza ba du lás egy ilyen
ter mé sze ti je len ség nek kö szön he tő. An -
nál ér de ke sebb, hogy mi u tán ők szá raz
láb bal át kel tek a ten ge ren, az egész
egyip to mi had se reg a víz be ful ladt.

–Mindigmegértjükacsodáküzene-
tét?Milyenutóéletelehetegycsodának
azéletünkben?

– Biz tos va gyok ab ban, hogy nem
min dig ért jük meg. Mi ért gon dol nánk,
hogy min dig min dent meg kell vagy
meg tu dunk ér te ni? De van, ami nek ért -
jük a cél ját, és van, ami nek az ér tel mét
csak utó lag, évek kel ké sőbb ért jük meg.
Is ten olyan, mint egy sze re tő édes anya,
aki tes ti, lel ki, szel le mi ér te lem ben min -
dent meg tesz a gyer me ké ért. Meg ete ti,
meg für de ti, imád ko zik ér te. Va la mi
ilyes mit tesz ér tünk Is ten: kö rül vesz a
sze re te té vel, és több fé le mó don kö ze lít
hoz zánk.

g ER DÉSZ NÉ KÁR PÁ TI JU DIT

Ke res sük a cso dát,
avagy vá gyó dunk va la mi más ra
BeszélgetésSzeverényiJánossal
„Ő rend kí vü li mó don is be avat koz hat a föl di élet be, de ez nem au to ma tiz -
mus. Is ten él, szól, cse lek szik, és jelt ad ma gá ról” – fo gal maz az Evan gé li kus
Misszi ói Köz pont igaz ga tó ja. Mit je lent a cso da? Mi ért vá gyó dik min den -
ki rá? Sze ve ré nyi Já nos or szá gos misszi ói lel kész vá la szolt e kér dé sek re.

Kantátazenésistentisztelet.afótikántorképzőaugusztusitanfolyamának
kórusaaugusztus14-én,vasárnap10órakorazangyalföldievangélikustemp-
lomban(budapestXiii.,kassáklajosu.22.)kantátazenésistentiszteletke-
retébenadjaelőJ. S. Bach 129.(Gelobet sei der Herr, mein Gott) kantátáját.Ve-
zényeldr. Kamp Sa la mon. mindenkitszeretettelvárunk.

Ökumenikustalálkozó.mindenhónapharmadikvasárnapján17.30-koröku-
menikustalálkozóra,istentiszteletreéselőadásravárjukazérdeklődőketa
magyarországiEgyházakÖkumenikustanácsánakszékházában(1117buda-
pest,magyartudósokkörútja3.),aföldszintitanácsteremben,az egy ház egy -
sé gé ért – az év egé szé ben gondolatjegyében.azaugusztus21-ielőadásté-
mája:A bib lia ol va sás hoz kap cso ló dó aján lá sok. bevezetőttartBi czó Dé nes tér-
képész.ateljesliturgiájú,úrvacsoraiistentiszteletszolgálattevőjeHe c ker Fri -
gyes nyugalmazottmetodistaszuperintendens.szeretettelvárjukakoráb-
biFarkasrétiÖkumenikusközösség,avoltkÖt,aFokoláre,valamintazin-
ternationalEcumenicalFellowshipmagyarrégiójánaktagjaitésbarátaitis.

Jé zus Test vé rei Öku me ni kus Dia kó ni ai Rend

Felhívás–ajánlásokatvárakuratórium.Egyházunklegmagasabbkitün-
tetéseitősszeladjukát.Egyházunkországospresbitériuma2007-benszabály-
rendeletetalkotott(i/2007.V.10.)azordasslajos-díjésaPrónaysándor-díj
alapításárólés–éventeegyszeri–odaítélésénekkörülményeiről.a2016.évi
díjazandókszemélyérevonatkozóanakuratóriumajánlásokatvár.
azordasslajos-díjolyan,feddhetetlenéletű,magyarvagykülföldi,fel-

szentelt–akármásfelekezetű–személynekítélhetőoda,akikiemelkedő-
ensokattettamagyarevangélikusegyházért.aPrónaysándor-díjolyanvi-
lágiszemélynekvagyintézménynekítélhető,akivagyamelykiemelkedőszel-
lemivagyanyagitámogatássalállamagyarországiEvangélikusEgyházmel-
lett.adíjakatifj. Szlá vics Lász ló szobrászalkotta,pénzjutalomnemjárvelük.
azajánlásokat–1500–3000leütésnyiindoklással–Zász ka licz ky Zsu zsan ná -

nak, akuratóriumtitkáránakkérjükeljuttatniszeptember5-ig.Cím:magyaror-
szágiEvangélikusEgyház,1085budapest,Üllőiút24.vagyzsuzsa.zaszkaliczky@
lutheran.hu.
Emlékeztetőülakorábbiévekdíjazottjai:
OrdassLajos-díj:Ter ray Lász ló (2008),Pós fay György (2009),Pát kai Ró bert
(2010),Itt zés Já nos (2011),Ta kács né Ko vács há zi Zel ma (2012),Schu lek Má tyás
(2014),Ke ve há zi Lász ló (2015).
Prónaysándor-díj:Ber zse nyi Dá ni el Evan gé li kus (Lí ce um) Gim ná zi um, sop-
ron(2008),Ka lá ka együt tes (2009),Bo le ratz ky Ló ránd (2010),Pol gár Ró zsa (2011),
Ben czúr Lász ló (2012),dr. Cser há ti Pé ter (2013),Sztruh ár And rás (2014),Ga dó
Pál és fe le sé ge (2015).
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Mély fáj da lom mal tu dat juk, hogy SzékácsLászló, a cse pe li gyü le ke zet kán -
to ra, az an gyal föl di gyü le ke zet egy ko ri pres bi te re és kán to ra éle té nek
73. évé ben, jú li us 11-én, fu tá sát el vé gez ve, hi tét meg tart va, re mény sé günk
sze rint ha za tért te rem tő Urá hoz. Jú li us 20-án a pest er zsé be ti te me tő ben
he lyez tük vég ső föl di nyug he lyé re. Agyászolócsalád

Mennyit vál to zott a vi lág a 17–18.
szá zad óta – az el hi va tott ság, az Is -
ten re és a te rem tett vi lág ter mé sze ti
szép sé ge i re fi gye lő el me és a nyi tott
gon dol ko dás azon ban már ak kor is
a leg ki vá lób bak sa ját ja volt. El -
mond hat juk ezt BeerFrigyesVilmos
(FridrichViliamBeer) egy ko ri po -
zso nyi lel kész ről és is ko la igaz ga tó -
ról is: ok ta tói és lel ké szi mun kás sá -
gát az egy ház tör té net, a ter mé szet -
tu do má nyok ban be töl tött sze re pét
a csil la gá szat tör té net tart ja szá mon. 

Be er Fri gyes Vil mos Beer János
Pál jó mó dú po zso nyi ipa ros mes ter
és PohlKatalin gyer me ke ként 1691.
ja nu ár 4-én lát ta meg a nap vi lá got
né met gyö ke rű evan gé li kus csa lád -
ban. Alap fo kú ta nul má nya it szü lő -
vá ro sá ban, a Ma gyar Ki rály ság ak -
ko ri fő vá ro sá ban, va la mint Tren -
csén ben és Győr ben vé gez te. Is ko -
lá it, ősei nyo má ban jár va, né met föl -
dön foly tat ta. Aty já val 1708-ban
uta zott Würt tem berg be, ahol gim -
ná zi u mi ta nul má nyai so rán böl csé -
sze tet, teo ló gi át ta nult, és ke le ti nyel -
ve ket sa já tí tott el. 

Ván dor út ját foly tat va rá egy év re
a jé nai egye te men a jog tu do má -
nyok ban mé lyedt el, majd 1712-től
teo ló gi át hall ga tott. A tu do má nyok -
ban va ló jár tas sá gát ka ma toz tat va
há zi ta ní tói ál lást vál lalt. 1714-ben elő -
ször csak rö vid idő re tért vissza ha -

zá já ba, hogy az tán is mét Né met or -
szág ban foly tas sa ne ve lői mun ká ját.
A po zso nyi gyü le ke zet hí vá sá ra
1715-ben köl tö zött vég leg vissza a
Ma gyar or szág ra. 

Az evan gé li kus lí ce um ban ka pott
BélMátyás mel lett kon rek to ri ál lást.
1721-ben a ki vá ló po li hisz tor utód ja -
ként rek tor rá ne vez ték ki. A re ál tár -
gya kat erő sí tő re for mo kat ve ze tett be:
nö vel te a ma te ma ti ka, a fi zi ka, a
föld rajz óra szá mát, és ko rá nak eu ró -
pai szín vo na lú tan anya gá val lát ta el
a ta nu ló if jú sá got. Ma ga is jegy zett
egy-egy fi zi ka- és föld rajz tan köny vet.
Fi zi ká ja csil la gá sza ti fe je ze tet is tar -
tal ma zott, mely ben NikolauszKoper-
nikusz he lio cent ri kus vi lág ké pét hir -
det te, is mer tet te GalileoGalilei és
ChristiaanHuygens fel fe de zé se it, és
meg pró bál ta meg fej te ni a me te o rok
ak kor (és még so ká ig) is me ret len ere -
de tét. Az ok ta tás ügy kép vi se le te
után 1747-től lel kész ként szol gál ta
szü lő vá ro sát. 

Sú lyos be teg sé ge, szél üté se, fél ol -
da li le bé nu lá sa el le né re hi va ta lát
1763-ig be töl töt te. Mind két fe le sé gét,
SchwarczMária Klárát és Schultz
AnnaRozinát is el vesz tet te. Egy fia
(BeerJánosSámuel bé csi jo gász) és
két lá nya szü le tett. 

Be er Fri gyes Vil mos 1774. no -
vem ber 30-án Po zsony ban hunyt el.

g RE ZSA BEK NÁN DOR

Be er Fri gyes Vil mos
em lé ke ze te
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Új nap – új kegyelem
Va sár nap (au gusz tus 14.)
Azegészföldleborulelőtted,ésénekelneked,éneklineveddicséretét. Zsolt 66,4
(2Thessz 1,12; Mk 7,31–37; Ap Csel 9,1–9[10–20]; Zsolt 147) Büsz ké vé vál tunk, ön -
telt té let tünk, s ne he zen haj lik a tér dünk! Pe dig lát hat juk Is ten nagy sá gát a te rem -
tett ség ben, és éle tünk sors for du ló i ban is át él het jük, hogy ve lünk van. Oly kor int,
más kor okít, de min dig át ölel. A ke resz tet szem lél ve pe dig meg is mer het jük a ki -
en gesz te lő dést mun ká ló bo csá na tát. Le gyen Is ten új ra va ló ban Is ten az éle tünk -
ben! Néz zünk fel rá, en ge del mes ked jünk ne ki, hó dol junk előt te, di csér jük őt! Ma -
gunk mél ta tá sa, is te ní té se he lyett bo rul junk le, és ki su gár zó di csé re tünk át for mál -
hat ja sok szor zú go ló dó lel kün ket is. De még a kör nye ze tünk re is ha tás sal le het.

Hét fő (au gusz tus 15.)
MindenenrajtatartjaszemétazÚr,agonoszakatésajókategyarántfigyeli. Péld
15,3 (Mt 13,47; Mt 9,27–34; Mk 8,34–9,1) Mi lyen gyak ran meg fe led ke zünk er -
ről az ősi ta pasz ta lat ról, amely akár ijesz tő is le het. Mert ha Is ten min dent lát,
ak kor sem mit nem tit kol ha tunk előt te. Le lep le ző dik min den, még a gon do la -
ta ink mély bugy ra i nak rej té lye is. De le het ez na gyon fel sza ba dí tó is: a „raj ta
tart ja a sze mét” va ló já ban azt je len ti, hogy fél tő sze re tet tel kí sé ri. Vi gasz tal hat
ben nün ket, hogy nem csak az iga za kat, ha nem a bű nö sö ket s így mind annyi -
un kat ag gó dás sal kí sér az Úr. S min dent meg tesz ér tünk.

Kedd (au gusz tus 16.)
Jézusmondta:Másjuhaimisvannaknekem,amelyeknemebbőlazakolbólva-
lók;azokatisvezetnemkell,éshallgatnifognakahangomra,ésakkorleszegynyáj,
egypásztor. Jn 10,16 (Jer 23,3; Mk 3,1–10[11–12]; Mk 9,2–13) Nem le he tünk annyi -
ra ön zők, hogy csak ma gunk ra gon dol junk. Jé zus pász to ri sze re te te so kak ra, má -
sok ra is ki árad. Le het, hogy mi azt kép zel jük, csak mi va gyunk az övéi, de ő tág
ölé sű sze re te té vel szó lon gat má so kat is. Azo kat is, akik re mi nem is gon dol nánk.
Nem csak az öku me né nek le het bá to rí tó alap ja ez a jé zu si szó, ha nem fel old hat -
ja azt a nagy mér té kű fe szült sé get, amely em ber és em ber, nép és nép kö zött fe -
szül. A ben ne va ló egy ség te rem ti meg az iga zi bé kes sé get.

Szer da (au gusz tus 17.)
Akiszomjazik,jöjjön!Akiakarja,vegyeazéletvizétingyen! Jel 22,17c (Ézs 41,17;
Ap Csel 9,31–35; Mk 9,14–29) A víz iga zi ér ték lett, mert lát ha tó, ta pasz tal ha tó,
hogy fogy tán van föl dünk tisz ta ivó víz kész le te. Az élet adó, lel ket üdí tő for rás
azon ban nem apad el. Is ten sok fé le kép pen mu tat ta meg a ván dor ló né pé nek,
hogy ő az élet vi zé nek for rá sa, és Jé zus is ma gá hoz hív ta a szom ja zó kat. A lel -
ki vágy, szomj csak ná la csil la po dik. El tik ka dó vi lá gunk ban meg annyi egész -
ség te len ital lal igyek szünk pó tol ni a hi á nya in kat, mér gez ve ez zel ma gun kat is.
Re pe de zett fa lú cisz ter nák he lyett ben ne ta lál hat juk meg az élő víz for rá sát. Az
in gyen, ke gye lem ből ka pott vi gasz va ló ban meg tart és fel üdít a leg ne he zebb úton
is. Már csak Jé zus hí vá sát kell meg hal la nunk és ko mo lyan ven nünk új ra!

Csü tör tök (au gusz tus 18.)
[Pál]hirdetteazIstenországát,éstanítottazÚrJézusKrisztusrólteljesbátorság-
gal,mindenakadályoztatásnélkül. Ap Csel 28,31 (Zsolt 18,50; Jak 5,13–16; Mk 9,30–
37) Az utol só mon dat ez, még sem a be fe je zés. Lu kács ez zel a mon dat tal zár ja
Azapostolokcselekedeteiről írott köny vét, de tud juk, hogy ez a mon dat egy ma
is tar tó, hosszú fe je ze tet in dí tott el: Pál után má sok hir det ték az Is ten or szá gá -
nak evan gé li u mát, s ma is van nak, akik bát rak hir det ni az evan gé li u mot, Krisz -
tus cso dá ját, ir gal mát, a ke reszt aján dé kát. Gon dolj ar ra, hogy ben ned is foly -
ta tód hat Is ten nek ez a cso dá la tos ter ve: hor do zó ja, to vább adó ja le hetsz Krisz -
tus sze re te té nek, aka dá lyok nél kül hir det he ted Is ten sze re te tét!

Pén tek (au gusz tus 19.)
EztmondjaazÚr:Ahogyanelhoztamerreanépremindeztanagyrosszat,ugyan-
úgyelhozomrájukmindaztajótis,amelyetmostígéreknekik. Jer 32,42 (2Kor
1,7; Mt 12,15–21; Mk 9,38–41) Ne héz fel dol goz ni azt a gon do la tot, hogy min den,
a jó és a rossz is Is ten ből fa kad. Mert min de nen ke resz tül for mál. Le het, hogy
a rossz csak ne künk rossz. Bün te tés nek gon dol juk, de Is ten azon ke resz tül is a
ja vun kat mun kál ja. Ígé re te meg áll, szi lárd: el ké szí tet te ne künk azt, ami nem -
csak ne künk jó, ha nem ajó! El ké szí tet te ne künk a bűn bo csá na tot és az üd vös -
sé get, Krisz tus ban!

Szom bat (au gusz tus 20.)
Lássátokmeg,milyennagyszeretetettanúsítottirántunkazAtya:Istengyerme-
keinekneveznekminket. 1Jn 3,1 (Zsolt 105,5; Ézs 57,15–19; Mk 9,42–50) Is ten sze -
re tet nyel ve sok szí nű, és bár mi lyen hi he tet len, mind annyi unk szá má ra sze mély -
re sza bott. Azt mond ja: gyer me kem! Gyen gé den, lá gyan, nagy em pá ti á val. És
mi nem ké tel ked he tünk, mert a sza va igaz. Ha gyer me kei va gyunk, ak kor pe -
dig min de ne a mi énk! Új ra és új ra fel kel le ne fog ni, új ra és új ra meg kel le ne lát -
ni, hogy a té koz lás ból ha za té rő ket és a ma gu kat hű sé ges nek gon do ló kat, az el -
eset te ket és a még ál ló kat, az erő se ket és a gyen gé ket, mind annyi un kat el fo gad.
Nem sze mély vá lo ga tó. Is ten gyer me ke i ként él he tünk Krisz tus ál tal.

g BEN CE IM RE
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„Amegrepedtnádszálatnemtöriössze,afüstölgőmécsest
nemoltjaki…” (Ézs 42,3a)

Szent há rom ság ün ne pe után a 12. hé ten az Útmutató reg ge li
és he ti igéi a Szent há rom ság egy igaz, örök Is ten tes tet-lel ket
gyó gyí tó, em ber men tő mun ká já ról ta nús kod nak. Is ten iga -
zít meg, Krisz tus ér de mé ért, ke gyel mé vel a bű nö sö ket igaz -
ság ba öl töz te ti! „IsteningyenigazítmegazőkegyelmébőlaKrisz-
tusJézusbanlettváltságáltal[…],mertőigaz,ésigazzáteszi
aztis,akiJézusbanhisz.” (Róm 3,24–26) „Ke gye lem ből tar tat -
ta tok meg, hit ál tal, és ez nem tő le tek van: Is ten aján dé ka ez.”
(Ef 2,8; LK) „Én Is te nem, ments meg en gem a go nosz ke zé -
ből!” (GyLK 721) Urunk föl di kül de té se (lásd Lk 4,18.19) a ta -
ní tás s a gyó gyí tás volt, mi előtt a meg vál tás „elvégeztetett” a
ke resz ten. A sü ket né mát így gyó gyí tot ta meg: „…azégrete-
kintvefohászkodott,ésígyszólthozzá:Effata,azaz:Nyíljmeg!”
A so ka ság szer fö lött ál mél ko dott: „Milyenjómindaz,amittesz!”
(Mk 7,34.37; lásd Ézs 35,4–6) Meg té ré se kor Saul új lel ki és tes ti
lá tást is ka pott. S mert Jé zus azo no sul ül dö zött kö ve tő i vel, ezért
kér dez te meg tő le a da masz ku szi úton: „Saul,Saul,miértül-
dözölengem?” S a há rom nap ja vak nak Aná ni ás ezt mond -
ta: „Testvérem,Saul![…]AzÚrazértküldöttengem,hogyúj-
raláss…” (Ap Csel 9,4.17) Jé zus, hall va a két vak hi tét, meg érint -
ve a sze mü ket „eztmondta:Legyenatihitetekszerint”. A meg -
szál lott né má ból ki űz te „azördögöt,megszólaltanéma” (Mt
9,29.33). Az ál dott or vos a zsi na gó gá ban szom ba ton így
szólt a sor vadt ke zű em ber hez: „Nyújtsdkiakezedet!Azki-
nyújtotta, ésmeggyógyultakeze. […]Sokakatmeggyógyí-
tott. […]atisztátalanlelkek[…]ígykiáltoztak:TevagyazIs-
tenFia!” (Mk 3,5.10.11) Pé ter Lid dá ban ezt mond ta egy nyolc
éve bé nul tan fek vő em ber nek: „Éneász,meggyógyíttégedJé-
zusKrisztus.Keljfel,és…” (Ap Csel 9,34) Ez Ja kab ta ná csa:
„…imádkozzatokegymásért,hogymeggyógyuljatok.Nagyaz
erejeazigazemberbuzgókönyörgésének.” (Jak 5,16) Jé zus se -
gí tő és men tő sze re tet tel for dult az em be rek hez, be tel je sít ve
az Úr szol gá já ról szó ló, he ti igénk ben lé vő ki je len tést (lásd Ézs
42,1–4): „Íme,azénszolgám,akitkiválasztottam,akiténsze-
retek, akiben gyönyörködöm! Lelkemet adom neki…” (Mt
12,18.21) Is ten fel sé ges, de kö nyö rü lő Úr, s így szól: „Láttam,
hogyanélt,mégismeggyógyítom!Vezetemőt[…].Eztmond-
jaazÚr:Meggyógyítomőt!” (Ézs 57,18–19) „Mertén,azÚrva-
gyokategyógyítód.” (2Móz 15,26) „Is ten csak a be te get gyó -
gyít ja meg; csak a va kot te szi lá tó vá; csak a bű nöst iga zít ja meg.
Egy szó val: nem kö nyö rül má son, csak a nyo mo rul ton, s nem
ke gyel mez más nak, csak az el ítélt nek!” (Luther) „A te gyó gyí -
tó szent ke zed / Or vo sol ta fáj dal mam […]! // Nem ad tál át a
ha lál nak, / Élet ben meg tar tot tál. […] / Jé zus, én re mény sé -
gem!” (EÉ 373,3.4) 

K É T  H E  T I  Ú T  R A  V A  L Ó

Jé zus Krisz tus mond ja: „…valahányszormegtettétekezeket
akárcsakeggyelis azénlegkisebbtestvéreimközül,velem
tettétekmeg.” (Mt 25,40)

Szent há rom ság ün ne pe után a 13. hé ten az Útmutató reg ge li
és he ti igéi er re fi gyel mez tet nek: a hit cse le ke de tek nél kül ha -
lott (lásd Jak 2,17), ám hit ből jön a cse le ke det, hogy éle tün -
ket be tölt se (lásd EÉ 320). Jé zus jó cse le ke de tek re ké szí ti fel
Is ten gyer me ke it. „Az az Is ten sze re te te, hogy meg tart juk az
ő pa ran cso la ta it, az ő pa ran cso la tai pe dig nem ne he zek.” (1Jn
5,3; LK) „Az Úr tör vé nyé ben bol dog, aki gyö nyör kö dik.” (GyLK
668) Az ir gal mas sa ma ri tá nus pél da tör té ne te alap ján Jé zus
min ket is meg kér dez: „Mitgondolsz,eháromközülkivolta
felebarátjaarablókkezébeesettembernek?” S kül dő sza va ránk
is ér vé nyes: „Menjel,teishasonlóképpencselekedj!” (Lk 10,36.37)
De ki nek va gyok én a fe le ba rát ja? He ti igénk sze rint Jé zus azo -
no sul leg ki sebb, ir ga lom ra szo ru ló em ber tár sa ink kal, aki ket
úgy sze ret he tünk, mint ön ma gun kat (lásd Lk 10,27). S Luther
így fi gyel mez tet: „Jól vi gyázz hát, hogy el ne menj az Is ten mel -
lett! Min den rád szo ru ló sze gény ben ő kö ze lít hoz zád. Egé -
szen ke zed ügyé ben van, s bár mit te szel, ve le te szed.” A sze -
re tet apos to la így ta nít: „Szeretteim[…],haszeretjükegymást,
Istenlakikbennünk,ésazőszeretetelettteljessébennünk.”
„…mertIstenszeretet.” (1Jn 4,7.12.8) „…Jézusgabonaföldeken
mentátszombaton,tanítványaipedigmegéheztek,éskalászo-
katszakítottakle,ésaztették.” A fa ri ze u sok nem ér tet ték ezt
(lásd Hós 6,6): „MertazEmberfiauraaszombatnak.” (Mt 12,1.8)
Is ten a pró fé tá ja ál tal üze ni: „AzUratkeressétek,éséletbenma-
radtok![…]Ajóratörekedjetek,nearosszra[…],ésveleteklesz
az Úr.” (Ám 5,6.14) Az em ber sze re tet kü lön bö ző mó ze si 
tör vé nyei a jö ve vényt, az ár vát, az öz ve gyet, a nincs te len, sze -
gény em ber tár sat vé dik. „Ezértparancsolomneked,hogyígy
cselekedj” (5Móz 24,18.22)! Az ős gyü le ke zet ben test vé ri kö -
zös ség volt. „Azapostolokpedignagyerőveltettekbizonysá-
gotazÚrJézusfeltámadásáról.[…]Nemvoltközöttükegyet-
lenszűkölködősem…” (Ap Csel 4,33.34) Ja kab fi gyel mez tet:
a ke resz tyén hit nem sze mély vá lo ga tó! „Haellenbenbetölti-
tekakirályitörvénytazÍrásszerint [lásd 3Móz 19,18] […],he-
lyesencselekedtek.[…]Mertazítéletirgalmatlanahhoz,aki
nemcselekedettirgalmasságot,azirgalmasságviszontdiadal-
maskodikazítéleten.” (Jak 2,8.13) „Júdás,JézusKrisztusszol-
gája[…]köszöntésétküldiazelhívottaknak[…]:irgalom,bé-
kességésszeretetadasséknektekbőségesen.” S di cső í tő sza va it
ve le zeng het jük: „…azegyedülüdvözítőIstennek[…]dicső-
ség,fenség,erőéshatalomöröktőlfogva,mostésmindörökké.”
(Júd 1.2.25) „Te mint sa ma ri tá nus / Szol gál tál, Jé zu som […].
/ Hadd le gyek ta nít vá nyod […], / Akit a jó te vés re / A szí ve
kény sze rít!” (EÉ 455,4) g GA RAI AND RÁS

Ma is aka dá lyo zot tan. Bár egyes vé le -
mé nyek sze rint az em be ri kom mu ni ká -
ci ó ban szin te el enyé sző a konk rét sza -
vak sze re pe az egyéb gesz tu sok hoz ké -
pest, ame lyek kel sok kal több min dent fe -
je zünk ki, még is mind annyi an át él het -
tük már a hal lás za va rok ból ere dő prob -
lé má kat, ne héz sé ge ket. Mi lyen ne héz ér -
tel mes és mé lyebb be szél ge tés be bo csát -
koz ni, ha nagy a hát tér zaj kö rü löt tünk!
Mennyi re za va ró, ha bi zo nyos frek ven -
ci á kat már nem hal lunk jól, ezért a
vissz hang, a ha da rás, a gyen ge ar ti ku lá -
ció és min den kis za va ró té nye ző szin -
te ért he tet len né tesz szá munk ra egy
be szé det, ige hir de tést.

Ta lál koz hat tunk a hal lás és a be széd
szo ros össze füg gé se i vel is, hi szen a han -
gok ki ej té sét sok-sok hall ga tás sal és
után zás sal ta nul juk meg. A szép, tisz ta
be széd el sa já tí tá sa le he tet len a hal lás
kont roll ja nél kül, de sok szor az ol va sás -
hoz és az ol va sott szö veg meg ér té sé hez
is igény be vesszük a han gos fel ol va sást,
a hall ga tást. A hang sú lyok kal, a hang lej -
tés sel, a ta go lás sal meg nyí lik egy szö veg
ér tel me. A bosszan tó vagy akár két ség -
be ej tő hely ze te ken túl per sze né ha ko -
mi ku san él jük át hal lás kor lá to zott sá gun -
kat. Ki vel nem for dult elő, hogy fej hall -
ga tó val a fe jén aka rat la nul is ki a bál va be -
szélt a köz vet le nül mel let te ál ló hoz?

Ma az ezer fé le tech ni kai és or vo si se -
géd esz köz és aka dály men te sí tés el le né -
re is át él jük a hal lás kor lá to zott ság és a da -
do gás okoz ta ku dar co kat. A tes ti, fi zi kai
ta pasz ta la tok pe dig in te nek min ket lel -
ki té ren va ló el bi za ko dott sá gun kat il le -
tő en is.

Ta lál ko zás. Ami kor elé vit ték a meg
nem ne ve zett sü ket né mát, Jé zus fe lül -
múl ha tat lan ér zé keny ség gel vet te fel
ve le a kap cso la tot. Min den gesz tu sa er -
re utal. Fél re von ja őt a so ka ság za já tól,
ami ál ta lá ban nem jel lem ző cso da té -
te le i re. Nem sza vak kal, ha nem je lek -
kel, „mu to gat va” kom mu ni kál ve le.
Hogy a gyó gyí tás hoz nem len ne szük -
sé ge hó kusz pó ku szok ra és kü lön fé le
prak ti kák ra, az tisz tán meg je le nik az
elő ző tör té net ben, ami kor egy sza vá -
val a tá vol ból gyó gyít ja meg a po gány
asszony le á nyát. A sü ket né má val még -
is ilyen kö rül mé nye sen vi sel ke dik:
be le he lyez ked ve az ő hely ze té be, azon
a csa tor nán szó lít ja meg, ame lyen el -
ér he tő és meg szó lít ha tó. De cél ja nem
egy sze rű en az együtt ér zés ki fe je zé se,
az el fo ga dás bi zo nyí tá sa, ha nem az,
hogy azo no sul va ve le nyo mo rú sá gá -
ban, ki is hoz za ab ból. Hal ló vá és ér -
tő vé te szi őt és ve le együtt mind azo kat,
akik át élik ezt a cso dát.

Meg nyí lás. A hal lás, a meg ér tés ered -
mé nye a fel is me rés: mi tör té nik itt, és
ki cso da az, aki eze ket te szi? Az evan -
gé li um egy ér tel mű: a je len lé vők Jé zus -
ban Is ten Fi át, a Mes si ást is me rik fel.
Ezt húz za alá az uta lás az ézsa i á si
pró fé ci á ra: „Mondjátokaremegőszí-
vűeknek […]: Íme, jön Istenetek, és
bosszútáll,jönIsten,ésmegfizet,meg-
szabadítbenneteket!Akkormajdkinyíl-
nakavakokszemei,ésmegnyílnakasü-
ketekfülei.Akkormajdúgyszökella
sánta,mintaszarvas,ésujjongmajd
anémanyelve.” (Ézs 35,4–6) És mint -
ha a te rem tés tör té net ből vissz han -
goz na a ref rén: íme, min den jó, amit
tett! Mert a fel is me rés nem ma rad hat

ti tok ban. Ön kén te le nül tör nek fel a bi -
zony ság té vő sza vak. Ezek az em be rek
nem tud ják ma guk ban tar ta ni az él -
ményt, ha nem kény szert érez nek,
hogy be szél je nek ró la, élü kön a da do -
gós sal, aki fo lya ma to san és hi bát la nul
szó lal tat ja meg ezt az üze ne tet.

Ma is meg vál tot tan. Kö ves sük a jé zu -
si pél dát! – ír hat nám. De ez saj nos
ment he tet le nül ke vés len ne, mert ar -
ról szól na, hogy Jé zus csu pán a szo ciá -
lis szük sé get fel is me rő, ér zé keny cso -
da dok tor, eset leg a hu ma nis ta ta ní tók
leg job bi ka. De hiszen a fül meg nyí lá -
sa, az iga zi meg ér tés sok kal több ről
szól! Ar ról, hogy Jé zus a ma gyar nak
ma gyar rá, a ci gány nak ci gánnyá, a
mig ráns nak szám ki ve tet té, a bű nös nek
és bű nö ző nek bűn né vá lik. A szi ro fö -
ní ci ai asszony nak ku tyá vá, hogy he lye
le gyen Is ten gyer me ke i nek asz ta lá -
nál; a sü ket né má nak Is ten Bá rá nyá vá,
aki sü ket a szi dal mak ra, és né mán tű -
ri, hogy vá gó híd ra vi gyék. „JönIsten,
ésmegfizet,megszabadít!”

Úgy hogy mi előtt nagy büsz kén
zász lóm ra tűz ném, hogy itt va gyok én,
a jé zu si pél da él har co sa, job ban te szem,
ha tü kör be né zek, hogy meg ért sem:
mi lyen mély re kel lett meg aláz nia ma -
gát az Is ten egy szü lött Fi á nak. S ha
ezen a pon ton – nem is olyan vé let le -
nül – ta lál ko zom ve le, ak kor he lyem -
re ke rül he tek a vi lág ban. 

g GyŐ RI GÁ BOR DÁ VID

Imádkozzunk!Uram,nyisdmegfüle-
metateszavadra,hogyszívemigjuthas-
sonszabadítóörömhíred!Uram,nyisd
megajkamat,hogyhirdesseszámate
dicséretedet!
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