
  

 
A KÖZELSÉG VIGASZTALÁSA  

A 2016 ÉV IGÉJÉNEK MARGÓJÁRA 
 

Ahogyan az anya vigasztalja fiát, úgy vigasztallak 
én titeket. (Ézsaiás 66, 13) 
A Bibliaolvasók Ökumenikus Munkaközössége által 
választott útmutató ige 2016-ban, Istenről egy – az 
Ószövetség világától inkább idegen – képben beszél: 
Istent egy gyermekét vigasztaló anyához hasonlítja.  
Ézsaiás könyvének képi és szóhasználatától azonban 
nem idegen ez a hasonlat. Ézsaiás számára Isten 
nemcsak mindenható, szigorú, és ítélő hatalom, 
hanem olyan Isten, akinek egy másik oldala is 
megtapasztalható: 
szeretetteljes, védelmező, 
könyörülő és vigasztaló.  
 
A vigasz és a vigasztalás 
üzenete köré fonódik szinte 
az egész ézsaiási mű. A 
könyv címzettje a babiloni 
fogságból Jeruzsálembe 
visszatérő Izrael népe. 
Mind a visszatérő új 
generációnak, mind a 
fogság idején 
Jeruzsálemben maradottaknak nagy szüksége volt 
erre a vigasztalásra. Történelmi katasztrófát éltek át. 
Vesztes háborút, elhurcoltatást idegen földre, 
legszentebb helyeiknek, Jeruzsálemnek és a 
templomnak és ezzel együtt múltuknak és jelenüknek 
romba dőlését. Ezek között a nehéz körülmények 
között hanzott Isten biztatása Ézsaiás által: Ahogyan 
az anya vigasztalja fiát, úgy vigasztallak én titeket. 
Ézsaiás Isten vigasztalását, közelségét odafordulását 
az anya képével teszi még felfoghatóbbá népe 
számára.  
 
Elgondolkoztató, hogy a Biblia Isten vigasztaló 
szeretetére az anya képét használja, amely a héber 
nyelvben is nyomon követhető. A héberben az 
anyaméh és a könyörület szavak között szoros 

összefüggés van: ugyanarról a szógyökről képződnek 
(racham).  
 
Emberi fogalmaink és világunk behatárolt, Istenről 
csak a saját emberi tapasztalataink leírásával tudnunk 
beszélni. De ugyanakkor Istent nem lehet csak egy 
képbe bezárni. Isten nagyobb mindennél, mint amit 
szavakba, fogalmakba, képekbe foglalva 
kifejezhetünk.  
 

Amikor Isten és ember 
kapcsolatát próbáljuk 
leírni, megérteni, átérezni, 
nem szabad elfelejtenünk, 
hogy Isten előtt az ember 
mindig felelősséggel 
felruházott ember. Isten 
képére teremtetett ember, 
akinek szabadsága van a 
jót és a rosszat tenni. 
Nehéz sokszor ezzel a 
felelősséggel élni – 
„művelni és gondozni a 

kertet“, a ránk bízott világot, amely napról-napra 
ezernyi új kihívást, feladatot állít elénk.  
 
Ézasiás vigasztaló szavaiból erőt merített a szenvedő 
nép. Fájdalma nem lett kisebb és nem múlt el 
egyszerre minden rossz, de újra hallották Isten 
vigasztaló hangját, érezték közelségét.  
Isten nem valamiféle kozmikus hatalom, 
elvonatkoztatott nagyság, nem is valamilyen 
világelv. Hanem egy nagyon személyes Isten. Aki 
ismeri sebeinket, félelmeinket, csalódásainkat, 
keserűségeinket és akinek vigasztaló keze nyitva van 
felénk, hogy Lelkének erejével erősítsen és 
vigasztaljon bennünket.  
 
Juhász Réka 
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GYÜLEKEZETI  ALKALMAK  ÉS  HÍREK 
 
Istentiszteletek 

• Bécs, Auferstehungskirche - 1070 Wien, Lindengasse 44/a kápolna  
2016. március 6. 11.00 óra Böjti istentisztelet => TEMPLOMBAN  
2016. április 3. 11.00 óra Istentisztelet úrvacsoraosztással => TEMPLOMBAN 

  Dr. Solymár Mónika szolgálatával 
2016. május 1. 11.00 óra Istentisztelet  

 

• Graz, Heilandskirche - 8010 Graz, Kaiser Josef-Platz 9.   
2016. március 20. 16.00 óra Virágvasárnapi istentisztelet úrvacsoraosztással 

2016. április 17. 16.00 óra Istentisztelet úrvacsoraosztással 
2016. május 15. 16.00 óra Pünkösdi istentisztelet úrvacsoraosztással 

 
 
 
 
 
 
 
*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-* 

 
KÖSZÖNET! 

Kedves Segítők! 
 
Ezúton is szeretném köszönetemet még egyszer mindazoknak kifejezni, 
akik áldozatos munkájukkal, segítségükkel és adományaikkal 
hozzájárultak és segítették az ökumenikus istentisztelet 
megszervezését, lebonyolítását.  
Köszönöm a sikeres együttműködést és az építő „csapatmunkát“ 
különösen a büfé megszervezésében.  
„Legyen velünk Istenünknek, az Úrnak jóindulata! Kezeink munkáját 
tedd maradandóvá, kezeink munkáját tedd maradandóvá! 

(Zsoltárok 90,17)  
 

Istentiszteleteinket közös beszélgetés 
 és szeretetvendégség követi. 

Szeretettel hívjuk istentiszteleti közösségünkbe! 

A lelkészi hivatal elérhetőségei: 
)  +43 650 587 7712   

:  evang-ungarisch@aon.at 
 

Gyülekezetünk az interneten:  
:  ausztriai-magyar-evangelikusok.blogspot.com 

:https://www.facebook.com/Ausztriai-Magyar-Evangelikusok-809988085714860/timeline/ 
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ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELET BÉCSBEN 
Miklós Tünde, a Petöfi-Programm ösztöndíjasának beszámolója 

 
„Lelketeket az igazság 

iránt való engedelmességben 
képmutatás nélkül való atyafiúi 
szeretetre tisztítván meg a Lélek 
által, egymást tiszta szívből 
buzgón szeressétek;” (1 Pét 1, 22) 
 
2016. január 24-én délután öt 
órakor kezdődött az Ausztriai 
Magyar Evangélikus Gyülekezet, 
az Ausztriai Magyar Református 
Lelkigondozó Szolgálat és a Bécsi 
Magyar Katolikus Egyházközség 
ökumenikus istentisztelete 
Bécsben, az evangélikus 
templomban.  

Ünneplőbe öltözött lélekkel 
készültem ezen a hideg januári 
vasárnapon az ökumenikus 
istentiszteletre. Szívmelengető 
érzés volt már a gondolat is, hogy 
részt vehetek ezen a különleges eseményen. 
Különleges, mert ez alkalommal együtt, egy 
emberként fordultak az Úrhoz az evangélikus, a 
katolikus és a református egyház hívei.  

Az ökumenizmus szó a görög „oikosz”-ból 
ered, melynek jelentése ház otthon, haza. Az 
ókeresztények az egyetemes zsinatokat ruházták fel 
az ökumenikus jelzővel. Itt fogalmazták meg a 
keresztény hit alapját jelentő, a kereszténység által 
ma is elfogadott hittételeket. Ezeknek a lényege, 
hogy a felekezeti különbségek helyett a közös 
pontokat, alapvető hitnézeti egyezőségeket 
hangsúlyozzák, valamint nagy hangsúly van a 
közösség vállalásán és az együttműködés keresésén. 

A keresztény egyházak Ausztriában is 
megtartják az Ökumenikus Imahetet a Krisztus-hívők 
egységéért, amelyet évről – évre, január 17. és 24. 
között ünnepelnek mindazok, akik bekapcsolódnak a 
kezdeményezésbe. Az ökumenikus imahét témáját 
évről-évre más ország egyházai határozzák meg. A 
2016-os imahét témáját a lettországi keresztények 
dolgozták ki, melynek mottója: „Arra hívattunk, 
hogy az Úr nagy tetteit hirdessük!” (1 Pt 2,9).  

„Az ökumenikus istentisztelet alkalmával 
nemcsak a magyar keresztyén közösségeink közötti 
kapcsolatot szeretnénk tovább erősíteni, közös 
magyar és keresztyén alapokat szem előtt tartva, 
hanem a világszerte megrendezésre kerülő 
„ökumenikus imahétbe“ is szeretnénk 
bekapcsolódni.” – mondta Juhász Réka, az 

Ausztriai Magyar 
Evangélikus Gyülekezet 
lelkipásztora. Ebben az 
esztendőben az evangélikus 
gyülekezet ad otthont ennek az 
alkalomnak. 

Ezen a vasárnapon szép 
számban gyűltünk össze a bécsi 
evangélikus templomban erre 
az ökumenikus istentiszteletre. 
Meghallgathattuk Gáspár 
Adalbert, tihanyi bencés 
lelkipásztor igehirdetését, aki 
az Ausztriai Magyar 
Evangélikus Gyülekezet, az 
Ausztriai Magyar Református 
Lelkigondozó Szolgálat és a 
Bécsi Magyar Katolikus 
Egyházközség meghívására 
érkezett közénk. Az egyházi 
énekek a Liszt Ferenc bécsi 

magyar kórus segítségével szóltak igazán 
lélekemelően. Az istentiszteletet követő fogadáson 
lehetőségünk volt arra, hogy nyitottan, jó 
hangulatban kötetlenül beszélgethessünk egymással. 

Rendkívül nagy jelentősége van az 
ökumenikus imahétnek napjainkban, amikor azt 
éljük meg, hogy vallási és faji előítéletek nehezítik 
meg súlyos, világméretű társadalmi kérdések 
emberséges megoldását. Mindennél fontosabb 
ilyenkor, hogy nyitott szívvel közelítsünk 
embertársaink felé, és higgyünk abban, hogy ha 
együtt, hittel kérjük, minden helyzetben megérkezik 
a segítség.  

 
http://www.petofiprogram.hu/hirek/okumenikus-

istentisztelet-becsben 
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ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELET GRÁCBAN 
 
A keresztyének egysége (ökumené) jegyében telt a januári 18-i ökumenikus 
istentisztelet a Kálváriahegyi katolikus templomban. Együtt - egymásért – és 
egymással imádkoztak Molnár Ottó prelátus, katolikus lelkipásztor és Juhász Réka 
evangélikus lelkész vezetésével a gráci magyar katolikus és protestáns gyülekezetek 
tagjai a közös istentiszteleten.  
Az alkalomnak ezúttal a magyar katolikus gyülekezet adott otthont. A „lelki 
táplálék“ mellett az istentiszteletet követően a „testi táplálékról“ is gondoskodtak a 
házigazdák, bőséges büfével, magyar vendégszeretettel.  
A prédikáció alapigéjeként Jézus hegyibeszédének egy jól ismert mondata szolgált: 
„Ti vagytok a föld sója, ti vagytok a világ világossága...“. (Mt 5, 13-16) 
„Világosság és só lenni egy sötét, összezavarodott világban nem egyszerű feladat,  
de ugyanakkor Isten nem azt várja el tőlünk, hogy ember feletti emberek 
„Übermensch“-ek legyünk. Világossággá, sóvá válni nem a külső dolgokkal 
kezdődik, hanem belül. Hitbeli tartásommal, Istenbe vetett reménységemmel – vagy 
ahogy Luther Márton fogalmazott – mindennapos megtéréseimmel. Azzal a belső 
tartással, amelyet naponként, ha kell óránként erősítek önmagamban, Isten erejének, szeretetének, és a 
józanság lelkének kérésével. Mert a belső lelki tartás ott kezdődik, hogy nem feledkezem meg életem és hitem 
fény és erőforrásáról, a Szentháromság Istenről“ – hangzott az evangélikus lelkész prédikációjában.  
A következő ökumenikus istentisztelet 2017-ben a belvárosi protestáns temlomban, a Heildanskirche-ben 
kerül megrendezésre, amelyre ezúttal is szeretettel hívunk és várunk.  

Juhász Réka 
 

 
„ÚTMUTATÓ IGÉK“ 

 
A herrnhuti Útmutató világszerte a legismertebb útikalauz a Biblia olvasásához. Minden napra tartalmaz egy 
ószövetségi szakaszt, melyet mintegy 1800 bibliaversből sorsolnak ki az egyes napokra, egy ahhoz illeszkedő 
igét az Újszövetségből,  és felváltva vagy egy énekverset, egy rövid imádságot, vagy egy vallomásszerű 
szöveget. A Bibliaolvasók Ökumenikus Munkaközössége által jóváhagyott szövegeket egyebek mellett a 
folytatólagos bibliaolvasáshoz nyomtatják ki. Négy év alatt keresztülvezetik az olvasót a teljes Újszövetségen, 
és hét év alatt az Ószövetség legfontosabb könyvein.  

 
Az Útmutató 50 nyelven jelenik meg szerte a világon, az afrikaans nyelvtől a zuluig. 
Különféle felekezethez tartozó keresztények választják kísérőül. Politikusok, 
üzletemberek, utazók tartják a kis könyvecskét maguknál, hogy egy nyugalmas 
pillanatban feltöltődjenek. Sok számítógép-használó már régóta úgy állítja be gépét, 
hogy bekapcsoláskor a napi ige üdvözölje őt. Néhányan sms-ként küldetik el 
maguknak. 
Az Útmutató magyar nyelven a Luther Kiadó gondozásában jelenik meg.  
 

Részlet a Metodista, 2005.1. cikkéböl. www.metodista.hu 
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ANDORKA HANNA ÉS FIA, RAFAEL KÖZÖS KIÁLLÍTÁSA BUDAPESTEN AZ 

eReSZ KULTÚR PONTBAN, 2016 JAN.19-FEB.1 
 

Andorka Hanna festőművészt, gyülekezetünk aktív 
tagját, talán már nem is kell bemutatni. Rendszeren 
számoltunk be munkáságáról, kiállításiról, sikereiről. 
Hanna nagyobbik fiával közös kiállítással kezdhette 
a 2016-os évet. 
 
Kérlek mondj pár szót a az idei kiállításról! 
Tavaly novemberben hívott meg az eReSz Kultúr 
Pont kiállítást tartani galériájukba. Örömmel 

elfogadtam a 
felkérést és mivel 
nagyobbik fiam is 
tehetséges kezdő 
művész, három 
képpel ő is 
képviselte magát a 

megnyitón. 
Különösen jól esett, 
hogy a kemény 
hideg és a hétköznap 
esti időpont ellenére 
sokan megtiszteltek 
jelenlétükkel és egy 
zenés-verses est 

keretében Rádi Károly megnyitotta az idei év első 
kiállítását a galériában. 
 
A kiállítás az „Érzelmek“ címet kapta. Honnan jött 
az ötlet? 
Az elmúlt egy év sok változást hozott életemben. Az 
ezáltal felszínre kerülő érzelmek ihlették  képeim 
témáját. (Balra fent: „Bezártság“, jobbra középen: 
„Áldozat“ balra lent:  „Bizonytalanság“) Fontosnak 
tartom, hogy a belső leki világomat fessem meg 
külsö eszközökkel.  
 
Fitz Péter művészettörténész így mutattott be téged 
2015-ben a K11-ben: „Andorka Hanna drámai 
erővel jeleníti meg képeit. Ez a belsőséges világ sok 

képi izgalmat jelenít 
meg, erőteljes színek és 
kontrasztok teszik 
szokatlanná ezeket a 

kompozíciókat.“ 
Miben tér el a te 
fetészeted a 
megszokottól?  
Egyfelöl az erős színek 
és kontrasztok tükrözik 
vissza legjobban belső 

világomat, a szétválaszthatatlan ambivalenciákat, 
amikkel együtt élek. Másfelől tudatosan eltérek a 
hagyományos festészttől és figyelmemet az új 
lehetőségek felé fordítom. Fotorealisztikus 
akvarelltől egészen a nonfiguratív absztrakt 
kifejezési módig jutottam. Mentorom Mag. Mitra 
Strohmaiernek köszönhetően mára olyan lazasággal 
kezlem az ecsetet és a színeket, amit korábban 
elképzelhetetlennek tartottam.  
 
Mik a terveid a jövőben?  
Az a megtiszteltetés ért, hogy Bécs első kerületében 
a „The Gallery Steiner“-ben állíthatok ki, 2016 
április 27-i 
megnyitóval. Nagy 
örömömre szolgál, 
hogy számos 
magyarországi 
kiállítás után 
Bécsben is 
bemutatkozhatok 
képeimmel az 
osztrák közönségnek. 
 
Mit adsz utravalóul 
a fiadnak?  
Legfőképpen a 
festészet, az 
alkotómunka szeretetét és az ehhez szükséges befelé 
fordulás fontosságát. Fiatal és megvan a tehetsége, 
ahhoz hogy legyen jövője a művészet terén. A lap 
alján található képen Rafael „Szem“ című képe 
látható. 

 
Köszönjük Hannának az interjút és további sok sikert 
kívánunk a gyülekezet nevében is. 
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„MAGVETŐ A KULTÚRA TERÜLETÉN“  
Dr. Radics Jenőné emlékére 

 
Megrendüléssel tudatjuk és ezúton értesítjük minden kedves Gyülekezeti Tagunkat és 
Olvasóinkat, hogy dr. Radics Jenőné, tanár, író és irodalomtörténész életének 89. évében 
elköltözött közülünk.  
A magyar irodalom és kultúra területén végzett munkáját és azt a meleg szeretetet, amellyel 
nemcsak az irodalom, hanem a hallgatói, tanítványai és barátai felé fordult, gyülekezetünk 
életében, személyes kapcsolatokban és a Másokért Együtt hasábjain keresztül is érezhettük 
és épülhettünk belőle.  
 

Dietrich Bonhoeffer a következő gondolatokat fogalamazta meg egy szeretett ember elvesztésével kapcsolatban:  
Nincs semmi és ne is keressünk semmit, ami egy szerettünk hiányát pótolhatná. Minél szebb az emléke, annál 
fájdalmasabb az elvesztése. De a háládatosság képes átváltoztatni az emlék fájdalmát egy csendes örömre. Így az 
elmúlót nem mintegy tövist, hanem mint egy értékes ajándékot hordozunk magunkban.  
Dr. Radics Jenőne emléke maradjon meg Mindannyiunk szívében, mint egy ilyen értékes ajándék!  

 
 
Emlékül hadd álljon itt pár sor életéről és 
munkásságáról 2012-ben, a Magyar Köztársasági 
Arany Érdemkeresztjének átvételekor elhangzott 
laudációból:  

Dr. Radics Jenőné Kovács Éva Budapesten 
született 1927-ben. Tanár lett, mert tanárnak készült: 
Budapesten a híres tanító rend, az Angolkisasszonyok 
Sancta Maria Leánygimnáziumának bentlakó 
növendéke volt.  
1945-ben érettségizett és  a Pázmány Péter vagyis a 
későbbi Eötvös Lóránd Tudományegyetem bölcsész 
karán szerzett magyar-német szakos  diplomát. Az 
oktatás, a nevelés képességét úgyszólván a génjeiben 
hordta, hiszen szülei mindketten tanítók voltak. 
Ragaszkodása a hivatáshoz egészen egyedülálló: 
csaknem 30 éven át, 1954-től 1982-ig az óbudai Árpád 
Gimnáziumban tanított. Nem elhanyagolható 
körülmény, hogy 1956-ban bekerült az iskola 
Munkástanácsába, előtte pedig tagként jelen volt a 
Petőfi Kör szinte minden vitáján. Nyugdíjba vonulása 
után, özvegyként 1984-ben költözött Ausztriába, hogy 
segítsen Grácban élő lányának az unokák nevelésében, 
ám a szakma szeretete osztrák földön sem engedte, 
hogy kiváljon a közművelődésből: az eltelt években 
sorra tartott előadásokat a magyar történelem nevezetes 
napjairól (1848, 1956), írókról, költőkről, híres 

emberekről a helyi magyar közösségek tagjainak, így 
Grácban, Bécsben, Alsóőrben és Felsőlövőn.  
Szüntelenül publikált, népszerűsítette a régi és a kortárs 
magyar irodalmat, illetve kultúrát, egyebek között a 
Bécsi Napló, a Másokért Együtt, a felsőőri Őrség és az 
Őrvidéki Hírek hasábjain, valamint az ORF 
Burgenland rádió és televízió adásaiban is. Cikkei 
jelentek meg Magyarországon a többi közt a Hitelben, 
az Új Demokratában, az Új Emberben, a 
Mértékadóban, a Kétnyelvűségben, stb.  
A magyar kultúra népszerűsítése mellett német 
nyelvtanfolyamokat vezetett, pl. Felsőőrön, a magyar 
cserkészet keretében az erdélyi menekültek számára 
(1988-1990).  Szokolay Sándor, Kossuth-díjas 
zeneszerző a kultúra, a hit, a magyarság és a nagy 
példaképek felvezető misszionáriusának nevezte, 
akinek egész élete fáradhatatlan szolgálatban telt el, 
ezért nem lehet nyugdíjasnak nevezni. Született 
pedagógus, örök tanár, aki akkor is tanít, akkor is 
sugározza a szellemet, amikor látszólag teljesen más 
tevékenységet folytat. Nem oktatva, kioktatva, nem 
kinyilatkoztatva, hanem mindig személyre szabottan, 
megfelelő csomagolásban. 
Egyszóval dr. Radics Jenőné olyasvalaki, akit talán úgy 
lehet a legjobban jellemezni, hogy magvető a kultúra 
területén.  

_*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-* 
 

RADICS	JENŐNÉ:	AZ	ELSŐ	SZAVAKTÓL	MINDMÁIG	
A Biblia hatása a magyar irodalomra 

 

Európát a görög filozófia, a római jog és a kereszténység 
tette valóban Európává. A kereszténység a Biblia 
tanítására épül. Az ó- és újszövetségi Szentírás 
gondolkodásunk legfőbb alakítója, soha el nem évülő 
alapelvei mindmáig érvényesek, azokat követni minden 
hívő ember szent kötelessége. Ismerete a nem hívők 
számára is hozzátartozik az általános műveltséghez. A 
Biblia jelképei az ókortól, de főként a korai középkortól 

kezdve ott élnek a műalkotásokban – építészetben, 
szobrászatban, festészetben, zenében -, s talán a 
mindenkihez legközelebb álló, legkönnyebben megérthető 
művészetben, az irodalomban, mely egyszerre fest, épít, 
zenél, s szimbólumainak jelentős része föl sem fogható a 
Biblia ismerete nélkül. Az első teljes magyar nyelvű 
bibliafordítás csak 1590-ben jelent meg: Caroli Radics 
Gáspár protestáns prédikátor műve, ez a jól ismert 
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Károlyi biblia. A korábbi fordítások a Szentírásnak csak 
egy-egy részére szorítkoznak. Kiemelkedik közülük 
Sylvester János Új Testamentuma, melynek bevezetője 
hexameteres vers. 1626-ban készült az első katolikus 
biblia, Káldi György fordításában. Magyar népünk előtt 
azonban nem volt ismeretlen a korábbi évszázadokban 
sem a Szentírás, papjaink révén már jóval régebben 
megismerte a lényeges tanításokat. 
Első összefüggő nyelvemlékünk, az 1200-as évek elejéről 
származó Halotti beszéd az ószövetségi Szentírásra 
támaszkodva Ádám bűnbeesését mondja el, annak az 
egész emberiségre kiható következményével: „… isa pur 
és homu vogymuk.” 1300 körül keletkezett az Ómagyar 
Mária-siralom, melynek eredetije egy latin nyelvű 
cantilena. A fordító remekművet alkotott. Csodálatos 
alliterációja ma is megmelengeti szívünket. („Világ 
világa, virágnak virága / Keserűen kénzatol, / 
Vasszögekkel veretöl.”) Az 1500-as évekből származik a 
rövid fohász: „Édesanya, bódog anya, / verág szülő Szíz 
Mária.” 

A XVI-XVII. század, a reformáció kora hozta 
létre az úgynevezett prédikátorköltészetet, amely a 
biblikus tanokat foglalja versbe, s a magyarság bűneit 
ostorozza. A török uralom keserveit a hitetlen és 
erkölcstelen főurak elmélyítik, miattuk bünteti Isten 
országunkat. Zrínyi Miklós eposzában, a Szigeti 
veszedelemben „az nagy Mindenható” azért gerjed 
haragra, mert a magyarok „nem járnak az úton, kit fia 
rendelte”. Ugyancsak a bűn és bűnhődés gondolata merül 
föl közel kétszáz évvel később a XIX. században nemzeti 
imánkban, Kölcsey Himnuszában: „Hajh, de bűneink 
miatt gyúlt harag kebledben.” Szenczi Molnár Albert 
zsoltárainak jelentős részét ma is éneklik református 
testvéreink. Hitvitázó drámáinkban a vallási nézetek 
ütköznek egymással. Folynak a viták nemcsak az iskolák 
színpadain, hanem a valóságban is. „Pápisták” és 
„eretnekek” egyaránt a bibliai elvekre építik dörgedelmes 
prédikációikat. Irodalmi értéket jelent Pázmány Péter 
esztergomi érsek sok-sok beszéde, elméleti vitája. Ízes 
nyelven fejezi ki lenyűgöző gondolatait. 
Imádságoskönyvét a református Bethlen Gábornak 
ajánlja. Jellemző a korra, hogy az ellentétek csak elvétve 
fajulnak ellenségeskedéssé. Bethlen Gábor például a 
katolikus bibliafordítónak, Káldi Györgynek ezer tallért 
adományozott (1626). Erdély a legdemokratikusabban 
gondolkodó ország, Európában először, a tordai 
országgyűlésen 1568-ban itt kiáltják ki a 
vallásszabadságot. 

A magyar nyelvű líra első nagy képviselője, 
Balassi Bálint bűnei megbocsátásáért könyörög istenes 
verseiben. „Bocsásd meg Úristen ifjúságomnak vétkét, / 
Sok hitetlenségét, undok fertelmességét. / Töröld el 
rútságát, minden álnokságát, / Könnyebbítsd lelkem 
terhét!” A vers dallamát katolikus templomainkban ma is 
éneklik a hívők. (Leborulva áldlak, láthatatlan Istenség.) – 
„Adj már csendességet / lelki békességet / Mennybéli 
Úr!” – fordul Istenéhez, akivel személyes kapcsolatot 
teremt, szinte előkészíti az utat a XX. század nagy 
költője, Ady Endre számára. Ma is énekeljük a bujdosó 
fejedelem, II. Rákóczi Ferenc imáját, aki Cum Deo pro 

patria et libertate (Istennel a hazáért és szabadságért) 
jelszóval emelte föl zászlaját az egész nemzetért a 
Habsburgok fosztogatásai ellen: „Győzhetetlen én 
kőszálam / Védelmezőm én kőváram, / A keresztfán 
drága áron / Oltalmadat tőled várom.” Hű apródja, Mikes 
Kelemen a Törökországi levelekben a rodostói 
száműzetés éveiről, Rákóczi szinte szerzetesi 
életmódjáról, mély vallásosságáról tudósít bennünket. 

Petőfi Sándor Mózesre és az őt vezető 
lángoszlopra hivatkozva szólítja föl A XIX. század költői 
című versében a költőket, hogy a népet Kánaán felé 
vezessék. Arany János a Bibliát olvassa föl négyéves 
korában szüleinek, s a Biblia szellemében élt és alkotott 
egész életén keresztül. „Mert a szegénynek drága kincs a 
hit” – írja Fiamnak című versében. Madách Imre Ádám 
bűnbeesését használja föl kerettörténetként Az ember 
tragédiájában, miközben az emberi lét értelmét boncolja. 
„Az ember célja a küzdés maga.”  

A XX. század nagy Istenkeresője Ady Endre. 
Akárcsak Balassi, nagy bűnök elkövetője, aki a 
szimbólumok nyelvén sírva bánja bűneit, mulasztásait (A 
Patyolat üzenete), de akit elhagyatottságában „átölelt az 
Isten” (Az Úr érkezése), aki eloszlatta lelke „barna 
gyászát”, megbocsátotta bűneit, „leigázta” ellenségeit 
(Ádám, hol vagy?). A zsoltárok hangján, sőt a Károlyi-
biblia veretes nyelvén vall hitéről. 
Babits Mihály súlyos betegségében (gégerák) Szent 
Balázshoz fohászkodik. A II. világháború előestéjén 
rettegve ír a fasizmus térhódításáról. Talán a vízözön 
című versében könyörög az Úrhoz, ne engedje, hogy a 
jövő nemzedék elfelejtse azokat a szent eszméket, 
melyekért apái küzdöttek. Ószövetségi történetet 
aktualizál a Jónás könyvében, némileg eltérve az eredeti 
műtől. Az embertelenség elleni harc szükségességét 
hirdeti: „… mert vétkesek közt cinkos, aki néma.” 
Katolikus pap költőink (Mécs László, Harsányi Lajos, 
Puszta Sándor) a vallás nevében a szociális problémák 
megoldásának fontosságát hirdetik. Jelentősebb költőink 
nagy része őrzi szívében az Isten hitét. (Karinthy Frigyes, 
József Attila, Pilinszky János, Rónay György, Reményik 
Sándor – hogy csak kapásból említsünk néhány nevet.) 
Illyés Gyula, a népi írók nagy alakja szinte panaszosan 
beszél arról, hogy nem részesült a hit kegyelmében. 
Halálos ágyán azonban egyházi temetést kért. Németh 
László sem tartozott a vallásos írók közé, de egyik 
írásában megvallotta, hogy erkölcsi felfogásában a 
keresztény elvekhez igazodik. 

A jelenlegi századforduló nagy változásokat 
hozott életünkben. Új népvándorlások korát éljük, Európa 
átalakulás előtt áll. A történések színesebbé is tehetik 
életünket, bár a globalizáció elszürküléssel is fenyeget. 
Vajon békében élhetünk egymással – vagy a nagy 
kulturális különbségek hatalmas összeütközések 
lehetőségét rejtik magukban? Kedves, drága barátom, a 
két éve elhunyt Nagy Gáspár verse (Jegyezvén 
szalmaszállal) válaszol kételyeimre: „… a remény 
sohasem meghaló, / ha minden utolsó szalmaszál / 
ABBÓL A JÁSZOLBÓL VALÓ!” 

Megjelent: Új Ember hetilap. 2008.10.26. 
www.ujember.hu
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MENEKÜLTEK: KIHÍVÁS A HIT SZÁMÁRA 

Az Ausztriai Evangélikus és Református Egyház zsinati határozata a menekültkérdéshez 
 

A XIV. zsinat 5. ülésén,  2015 december 9-én a következő egyhangú határozatot hozta: 
202. Zl. SYN01 b; 2593/2015 kelt 2015 december 10. 

 
1. Egyházként a a bibliai hagyományok és az 

emberi jogokra hagyatkozunk. Ezek segítségével 
alakítjuk ki cselekvési stratégiánkat, amikor 
emberek százezrei erőszak, éhínség és üldözés 
nyomása alatt menekülés közben országunkon 
áthaladnak. Sokan kérnek nálunk menedéket. 
Saját félemeink és aggodalmaink tekintetében 
arra hagyatkozunk, hogy Isten megszabadít és 
megment. Mélységesen sajnáljuk, hogy emberek 
hazájukat elhagyni kényszerülnek. Felebarátként 
üdvözöljük országunkban és segítségünkben 
részesítjük őket. Ezáltal kereszténységünk óriási 
kihívás elött áll: befogadjuk őket és megnyitjuk 
kapuinkat. 

 
2. Köszönjük a az országunkon áthullámzó 

segítőkészséget és továbbra is bízunk az 
együttérző erőkben, éber civiltársadalmunkban. 
Valamint köszönetet mondunk a különböző 
segélyszervezeteknek és hatóságoknak és 
lehetőségeink szerinti legjobb támogatásról 
biztosítjuk őket. A szolidaritás hosszú 
hagyománya és vendégszeretetünk segít benne.  
 

3. Felszólítjuk az államot, hogy éljen mindenre 
kiterjedő felelősségével. Elvárjuk a rendezett 
menekültügyi eljárást, a jogállam alapelvei 

korlátozása nélkül, valamint a menedéket kérők 
emberhez méltó elszállásolását és ellátását. 
 

4. Mindennemű visszaélést elutasítunk ebben a 
válsághelyzetben és az érintett emberek iránt, 
amikor politikai pártok és kormányok 
megpróbálnak a lakosság aggodalmából és 
félelmeiből politikai tőkét kovácsolni. 
Határozottan fel fogunk lépni az embergyűlölet, 
rasszizmus és gyűlölködés ellen, saját sorainkban 
is. 
 

5. Tudjuk, hogy az újonnan érkezők 
társadalmunkba való integrációja sok és türelmes 
munkával jár. Ez csak a szolidaritás szellemében 
és együttműködésben valósítható meg. 
Egyházként saját eszközeinkkel szeretnénk részt 
venni diakóniai munkában.  
 

6. Köszönjük Istenünk azt az ajándékot, hogy 
országunkban béke van és aggodalommal 
tekintünk a menekültáradatot kiváltó okokra. 
Különböző módon mi is hozzájárulunk az 
okokhoz életvitelünkkel. Szellemi és lelki 
erőnket használva olyan életmódra buzdítunk, 
amely az emberek életfeltételeit megtartja és nem 
lerombolja. 

 
Amtsblatt für die Evangelische Kirche in Österreich 
Közlöny - az Ausztriai Evangélikus Egyház részére 
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