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P Ü N K Ö S D ,  A Z  É L E T  Ü N N E P E

Hatalmas elevenség és élénkség árad Anthonius van 

Dyck pünkösdi ábrázolásáról. Hiszen hogyan is lehetne 

egy képben visszaadni, mindazt, amit az Apostolok 

Cselekedeteinek könyve szóképekben így fejez ki: 

(Acta 2, 1-13): „[...] hirtelen hatalmas szélrohamhoz 

hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az 

egész házat, ahol ültek. Majd valamilyen lángnyelvek 

jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszáll-

tak mindegyikükre [...] – Ez az elevenség, amely az el-

beszélésből árad a festőt is magával ragadja: képén a 

menny megnyílik, a szelek egy galambot hordoznak és 

hatalmas világosság tör át a sötétség felhőin.  

 

Anthonius van Dyck flamand 

festő – Rubens-tanítvány – az 

európai portréművészet mes-

terének számít, akinek nevéhez 

számos szent- és oltárkép 

ábrázolás kapcsolódik. Képei-

ben közös a lelkület, amelyet 

magukból árasztanak: áhi-

tatosság helyett alkotásaiból 

elevenség és élénkség árad.  

Pünkösd egyenlő az élettel, a 

test és a lélek megelevene-

désével. Pünkösd az élet ünne-

pe.  

 

Senki sem marad a helyén a 

tanítványok közül, mind-

annyian az utcára sietnek, a 

hirtelen zúgásra összesereglett 

tömeg közé és nyelveken szól-

nak, amiért őket némelyek ki 

is gúnyolják mondván: „édes 

bortól részegedtek meg“.  

A Szentíró hatalmas zavaro-

dottságról számol be a fejekben és a szívekben, a-

melyet van Dyck mozgalmas ábrázolásban jelenít meg: 

a dinamikus testtartásokkal mindannyian a maguk 

módján arra törekszenek, hogy a történésnek necsak 

szemlélői, hanem mint egy edény – befogadói legye-

nek.  

 

A Lélek életet ad. Ez a csodálatos, de ugyanakkor az 

ijesztő is benne. Némelyeknek ugyanis mindaz, ami 

zavarodottsággal, rendellenességgel kezdődik, nem 

élet, hanem inkább a vég kezdete. Némelyeknek az élet 

egyenlő a renddel, a folytatólagossággal és a hagyo-

mánnyal. Számukra minden rendellenesség és alkalmi 

zavarodottság inkább a Lélek hiányáról, mint jelenlété-

ről tesz bizonyságot. Szép, amikor a Szentlélek eljöve-

teléről énekelünk az istentiszteleten, de az életben 

„rendnek” kell uralkodnia. De milyen és melyik „rend-

ről” van itt szó? Vajon az ember által alkotott és elkép-

zelt „rend” megfelel az istenti „rend” fogalmának? 

Nem inkább arról van szó, hogy az általunk elképzelt 

„rend”-be próbáljuk Istent és Lelke munkáját belekény-

szeríteni, belemagyarázni, beleszorítani?  

 

A Szentlélek könnyűséggel telt életet ajándékoz – de 

nem könnyelműség ál-

tal. A Szentlélek segít az 

életet újra észrevenni, 

meglátni – mert Isten 

szemével láttat, amely 

sokszor nem ugyanaz a 

rend, mint amit mi em-

berek elképzelünk és 

„rendnek” nevezünk. 

Mert megszabadulni be-

határolt elképzeléseink-

től, amelyekről úgy 

gondoltuk, hogy az élet 

csak ezek szerint élhető 

– felszabadít leszűkített 

élet-, Isten- és világlátá-

sunk terhe alól. Nyitottá 

tesz és képessé arra, 

hogy az újat, vagy éppen 

a „rendelleneset” is be-

fogadjuk. Bizalmat éb-

reszt bennünk Isten ha-

tártalan munkája iránt, 

amely abban és ott is 

megmutatkozhat, ami „rend-fogalmunkat” és elképze-

léseinket felülmúlja.  

„Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és 

a ti utaitok nem az én utaim – így szól az Úr. Mert 

amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival ma-

gasabbak utaim a ti utaitoknál, és gondolataim a ti 

gondolataitoknál.“ (Ézsaiás 55, 8-9)  
 

     JUHÁSZ RÉKA 
 

Kép: Sir Anthonius van Dyck (1599-1641). A Szentlélek kitölte-

tése az apostolokra. forrás: internet (www.kunstkopie.de) 
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GYÜLEKEZETI ALKALMAK, ISTENTISZTELETEK 

BÉCS:  

Május 21. 15:00 

Finnugor istentisztelet úrvacsoraosztással 

GENTZGASSE 10, 1180 Wien  

(svéd ev. templom) 

  

Június 11. 17:00  

Ökumenikus könyörgés a Magyarságért 

LINDENGASSE 44a., 1070 Wien  

(Auferstehungskirche) 

 

 

Június 25. 11:00  

Gyülekezeti nap Höflein-ban  

Takács János presbiterünk meghívására 

RÖMERSTRASSE 5, 2465 HÖFLEIN 

 

Kérjük, hogy aki szeretne részt venni az alkalmon, le-

gyen kedves JÚNIUS 15-ig visszajelezni  

Juhász Réka lekésznőnél a lelkészi hivatal elérhetősé-

gein keresztül.  

 +43/650/58 777 12,  

e-mail: evang-ungarisch@aon.at 

A vonattal érkezőkkel 10:00 órakor találkozunk a Wi-

en-Hauptbahnhof főbejárata előtt.  

Egy rendhagyó négy-nyelvű istentiszteletre hívunk és 

várunk minden kedves Testvérünket 

Bécsben élő evangélikus nyelvrokonainkkal – a finn 

és az észt közöségekkel – közösen. 

Az istentiszteletet követően szeretetvendégségre hív-

juk és várjuk a Testvéreket,  

melyhez sütemény és pogácsa felajánlást szívesen fo-

gadunk és előre is köszönjük.  

GRAZ:       MEGHÍVÓ 
 

Szeretettel hívunk és várunk minden kedves Testvérünket a  

2017. június 18-án tartandó 

GYÜLEKEZETI PIKNIKÜNKRE, 
amelyet idén kirándulással kötünk össze a thali tóhoz. 

Ennek kiindulópontja az osztrák építész Prof. Ernst Fuchs tervezte Szent Jakab templom (Fuchs-Kirche in Thal 

bei Graz, Am Kirchberg 1, 8051 Thal), ahol 11 órakor istentiszteletet ünnepelünk Juhász Réka lelkipásztorunk 

szolgálatával. Ezután indulunk sétánkra a thali tóhoz, ahol közösen piknikezünk. 

 

A thali Fuchs-templom grazi tömegközlekedéssel is elérhető: "Graz Gösting" állomástól a 48-as busszal a "Thal 

bei Graz Thalkreuz" megállóhelyig utazva. A megállóhelytől a templom kb. 4 perc sétálással érhető el. 

 

Egy lehetséges útvonal a "Jakominiplatz" megállóhelyről érkezőknek: 

Indulás június 18-án reggel 10 órakor a 40-es busszal "Graz Gösting" felé. 

10 óra 19 perckor leszállás, majd 

10 óra 24 perckor átszállás a 48-as buszra "Thal bei Graz Kötschberg" felé 

10 óra 35 perckor érkezés a "Thal bei Graz Thalkreuz" megállóhelyre 

10 óra 45 perckor érkezés a templomhoz. 

         A találkozás reményében: 

          a grazi Presbiterek 

Az Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat gyászjelentése: 
Fájó szívvel tudatjuk, hogy életének 86. évében hazatért Megváltó Urához 

nagytiszteletű SOÓS MIHÁLY, 

az Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat lelkipásztora. 

Életének és szolgálatának áldásaiért, mellyel az ausztriai és nyugat-európai szórványma-

gyarságot gazdagította, búcsú-istentisztelet keretében adtak hálát május 13-án, 16 órakor a 

Belvárosi Református Templomban. 

Emléke legyen áldott! 
Grafika: Simon András 

mailto:evang-ungarisch@aon.at
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„ V Í Z J E L E D  R A J T A M  Á T Ü T Ö T T ”   

M A G Y A R  D Í J A Z O T T A K  A Z  E U R Ó P A I  P R O T E S T Á N S  E G Y H Á Z A K  
K Ö Z Ö S S É G É N E K  É N E K P Á L Y Á Z A T Á N  

 

Az Európai Protestáns Egyházak Közössége 

(www.leuenberg.eu) többfordulós énekpályázatot hir-

detett, amelynek végül két magyar nyertese is lett: Mik-

lya Zsolt, költő és a győri Hangraforgó Együttes, mely-

nek tagjai Sipos F. Bea és Faggyas László. A díjakat 

2017. márciusában Wittenbergben adták át összesen ti-

zenegy nyertesnek, akik Dániából, Norvégiából, Hol-

landiából, Németországból és Magyarországról érkez-

tek.  
 

Miklya Zsolt két kategóriában is indult: Élő színekről 

álmodoztam című versét 

egy genfi zsoltár dallamára 

írta, valamint benyújtott 

két másik szöveget is, a 

Limesen égő és az Átfordul 

egyszer című verseket, 

amelyeket a zsűri kiválasz-

tott a megzenésítendő vers 

kategóriában. A 

Hangraforgó együttes 

mindkét verset feldolgozta 

és a Limesen égő lett végül 

a pályázat első díjasa a 

modern feldolgozás kate-

góriában.  

„Fontos számunkra, hogy a 

zenénk a verset szolgálja, 

erősítse. A dallam nem akadályozhatja a megértést, ha-

nem támogatnia kell azt” – mondták el a díjátadó ün-

nepségen a Hangraforgó tagjai, akik kortárs költők ver-

seit éppúgy megzenésítik, mint régi korok szövegeit, 

históriás énekeket. Irodalmi és történelmi hagyomá-

nyok ápolása és továbbadása a küldetésük, gyerekek-

nek és felnőtteknek is játszanak szerte a világon. Nem-

rég tértek haza egy hosszabb ausztráliai turnéról, ahova 

az ottani magyar közösségek meghívására érkeztek és 

több koncertet is adtak. Dalaik – nemcsak a pályázatra 

benyújtott mű – a Youtube-on is megtalálható, hallgat-

ható.  

Miklya Zsolt Kiskunfélegyházán él és alkot családjával 

együtt: felesége és egyik lánya író, kisebbik fia is köl-

tészettel szeretne foglalkozni. Lelki otthonuk a kiskun-

félegyházi protestáns gyülekezet, amely az országban 

talán egyedülálló módon református és lutheránus tra-

díciókat is őriz. Az Átfordul egyszer című vers alap-

gondolata, hogy az életünk olyan, mint az origami: Is-

ten átfordíthatja életünk papírját, ahogy hajtogatás köz-

ben áthajtjuk a lapot – s így lehet belőlünk bármi, amit 

Isten megálmodik. „Hiszem, hogy egy papírrepülő 

vagy egy papírhajó éppúgy lehet érvényes szimbólum 

az Istenről való beszédben, mint a régről áthagyomá-

nyozott jelképek” – vallott Miklya Zsolt a wittenbergi 

díjátadón. Ennek a gon-

dolatnak kettős életrajzi 

háttere is van: a szocia-

lista nevelést kapott köl-

tő csak felnőttkorában 

talált utat Istenhez, s 

számára a hitre jutás 

drasztikus fordulatot jelentett. Az origamit pedig peda-

gógusként, hittantanárként szívesen használta iskolások 

közötti munkájában.  

A Limesen égő című vers Pilinszky Te győzz le engem 

című költeményére adott válasz, s mindkét mű Jákób 

tusakodásának történetére utal.  

Túl jók ezek a szövegek és dallamok ahhoz, hogy a pá-

lyázat lecsengésével elvesszenek a süllyesztőben, ezért  

reméljük, a gyülekezetek felfedezik maguknak és éne-

kelik azokat. Minden nyertes mű könnyen énekelhető, 

szövegük a reformáció központi üzeneteit fogalmazzák 

meg friss, mai nyelven – mondta Jochen Arnold, a zsű-

ri elnőke.  

Az összes díjnyertes ének és még néhány kiválasztott 

mű a pályázat anyagából megjelent a We hymn you cí-

mű énekfüzetben, amely megrendelhető a GEKE bécsi 

irodájától a geke@leuenberg.eu címen.  

     DÁVID ADÉL

  

A képen balról jobbra: Miklya Zsolt, Faggyas László, Sipos F. 

Bea, Cselovszkyné Tarr Klára, Dávid Adél a wittenbergi díját-

adón 

Faggyas László és Sipos F.Bea előadás közben  

a wittenbergi vártemplomban 

mailto:geke@leuenberg.eu


 

 

 61. évfolyam, 3. (863.) szám / Bécs, 2017. Június/Július    Másokért Együtt 4 

L U T H E R  M Á R T O N  É S  A  C R A N A C H  F E S T Ő C S A L Á D ,  I I I .  R É S Z  

A  W i t t e n b e r g i  R e f o r m á c i ó  O l t á r k é p e ,   
m i n t  a z  ú j  l u t h e r á n u s  t e o l ó g i a  h o r d o z ó j a  

 
Cikksorozatom első részében már említést tettem a 
reformációra sokszor jellemző „képromboló” moz-
galmakról, melyeknek a korabeli egyházi művészet 
tetemes része áldozatául esett. 
Wittenberg városában egymás mellett élő és alkotó 
teológiai egyetem és a Cranach-festőműhely szimbió-
zisának (összefonódásának) köszönhetően a képző-
művészet válhatott a lutheri reformáció illusztráció-
jának elfogadott és sikeres eszközévé. Leghíresebb 

példa erre a Wittenberger Reformationsaltar. 
 

A szárnyasoltárt 1547/48-ben készítette el apa és fia, 

azaz id. és ifj. Lukas Cranach. Luther halála után egy 

évvel lett a wittenbergi Mária templomban felállítva. A 

kép tartalmát, azaz reformátori programját az 1530-ban 

összeállított Ágostai Hitvallásban (Confessio Augusta-

na) megfogalmazott tézisek alapján állították össze. Az 

oltár felavatásának időpontja egybe-

esett a Wittenbergben székelő, Jo-

hann Friedrich (1503-1554) reform-

barát, szász választófejedelem (bal-

ra a képen – id. Lukas Cranach mun-

kája) elfogatásával. Ettől kezdve a 

város megszűnt hercegi székhely 

lenni.  

A Cranach - festő 

család és -iskola, 

nemcsak udvari 

megbízójukat, de státuszukat is, mint 

udvari festők elveszítették. Johann 

Friedrich választófejedelmet, a refor-

máció védelmezőjét, V. Károly csá-

szár megfosztotta választófejedelemi 

rangjától, ezért végül a számára politi-

kailag biztonságosabb Weimarba he-

lyezte át udvartartását 1552-ben.  
 

A Reformáció Oltárának elkészítése és 

felállítása viszont arra utalnak, hogy 

Wittenbergben, Cranachék a krízist 

magabiztosan és sikerrel vészelték át. 

Az oltár a város fontos személyiségei-

nek és a reformáció hitvallásának állít 

egyszerre örök emléket, ötvözve a kor-

társak életének ünnepi jeleneteit a megújult keresztyén 

szemlélet univerzális üzenetével. Ezekkel az egyszerű 

és könnyen érthető képekkel minden hívő számára lát-

hatóvá vált az új vallási felfogás lényege. 
 

Az Ágostai Hitvallás VII. pontjában a következőket ol-

vashatjuk az egyház: „Az egyház pedig a szentek gyüle-

kezete, amelyben az evangéliumot tisztán tanítják, és a 

szentségeket helyesen szolgáltatják ki.” (Ágostai Hit-

vallás, Bp 2008). Az oltár ezeket a gondolatokat volt 

hivatott megeleveníteni, ezért az addig gyakorolt hét 

szentség helyett, a Luther által elismert két  szentséget 

mutatja be egymás mellett: baloldalon  a Keresztelés, 

középen az Utolsó vacsora (Úrvacsora). Az oltár jobb 

oldali szárnyán a Gyónás, a predellán (oltárpolc, amin 

az oltárkép áll) pedig a Szentírásnak tiszta hirdetését 

láthatjuk.  

Az oltár négy részből áll: két szárnyból, egy középső és 

egy alsó képből, amely a predellán található. A szár-

nyasoltár méreteit tekintve 447 x 560 cm.  

 

Balról kezdve: a nagy, kerek medence felett a lelkész, 

Philipp Melanchthon személyében, vizet 

csorgat egy meztelen csecsemő hátára. 

Jobbján, hosszú szakállal, id. Lukas 

Cranach mint a párnát tartó keresztapa 

látható. Az előtérben álló, az asszony-

csoportból kitekintő, prémgalléros hölgy 

személyében Katharina von Bora, Luther  

felesége is felismerhető. (Már tudjuk, 

hogy id. Lukas Cranach Luther gyerme-

keinek keresztapja volt.) Balján egy 

imakönyvet feltartó második keresztapa 

szerepel. 

 

Az oltár központi helyén, a középső ké-

pen az Utolsó vacsora jelenete látható.  

Az ábrázolás térbeli kompozíciója rend-

hagyó a keresztény ikonográfiában. Leo-

nardo da Vinci is, a közismert falfestmé-

nyén - a kor szokásának megfelelően - Krisztust egy 

hosszú asztal központjába helyezi, akinek jobb és bal 

oldalán hat-hat apostol - a kép síkjával párhuzamosan – 

ül és áll az asztal körül.  

A Reformáció Oltárán látható kerek asztal alaposan el-

tér ettől a hagyományos tradíciótól. Az asztalt egy kon-

centrikusan elhelyezett kerek padsor veszi körül, 
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amelynek az egyik oldala nyitott. Ott lehet az asztalhoz 

belépni.  Krisztus a bejárat mellett, a kép bal oldalán ül, 

ölében legkedvesebb apostolával, Jánossal.  Jézus jobb 

kezével kenyeret tesz Júdás szájába, akinek sárga kö-

penye és pénzes zsákja jelzi áruló mivoltát és gonosz-

ságát. (A középkorban a narancs-sárga szín jelképezte a 

bűnt és romlottságot.) A Megváltó fejét nem övezi 

fénykoszorú: ő egy ember a többi között.  

Az apostolokat kettesével, egymással beszélgetve lát-

juk. A pohárnok egy kupát nyújt az egyik padból kifele 

forduló apostolnak.  Felismerhető, hogy a szakállas 

apostol Luther vonásait viseli, mint Jörg Lovag (Junker 

Jörg). Tőle balra Hans Lufft arcvonásai fedezhetők fel, 

azé a nyomdászé, aki Cranachhal együttműködve adta 

ki Luther írásait, mint például a teljes, német nyelvű 

Bibliát 1534 -ben.  

A terem hátsó fala boltívekkel van áttörve. Kitekintést 

nyújt egy barátságos, utakkal átszelt tájra, egy magas 

sziklán épült várra („Erős vár 

a mi Istenünk”), egy távoli 

hegyre és egy őszi, megbarnult levelű fára (az Élet fája 

és az élet múlandósága, a Vanitas jelképe). 

Az egész kép hangulata nyugodt és minden drámaiság-

tól mentes. 

A néző számára legyen az Úr Asztala meghívó és ba-

rátságos, ahol minden hívő szívesen látott vendég, ahol 

tagja lehet Krisztus közösségének.  
 

A jobboldali képen, Johann Bugenhagen, a város első 

plébánosát, reformátort és Luther barátját látjuk, amint 

két férfit „gyóntat”. Jobbján egy kalapját kezei közt 

szorongató, bűnbánó férfi térdepelve várja az abszolú-

ciót. Balján viszont egy másik, piros ruhás ember, dí-

szes tőrrel a hóna alatt, megkötözött kezekkel elfordul 

a gyóntatójától. Ő még nem bánta meg bűneit, nem is 

részesülhet feloldozásban. Bugenhagen mindkét kezé-

ben óriási kulcsot tart, annak jeléül, hogy Krisztus az 

„összekötés és a feloldás” jogát, a bűn bocsánatát, az őt 

követő apostolokra, illetve papokra ruházta át.  
 

A predellára (oltárpolc, amin az oltárkép áll) festett je-

lenet, Luther prédikációja a gyülekezet előtt, több 

szempontból is különleges. Luther a szószéken áll, 

egyik kezével Krisztus felé mutat, a másik keze a Bib-

lián nyugszik. Ő a Szentírást, mint a krisztusi tanok 

tiszta forrását értelmezi és közvetíti a hívőknek. A kö-

rülbelül húsz emberből álló hallgatóságban ismét sze-

repel felesége Katharina von Bora, Hänschen (Jancsi) 

nevű kisfiukkal a karján, valamint barátja id. Lukas 

Cranach, hosszú szakállával. A kép központjában a 

megfeszített Krisztust látjuk a keresztfán, aki szinte je-

lenésként lebeg a különben üres helységben. A háttér-

falon úgy tűnik, véres ostorcsapások nyomai vannak, 

mintha egy misztikus kínzókamrában játszódna le a je-

lenet. 
 

Az oltár egyedisége és beszédessége új fejezetet nyitott 

a reformációt hirdető képzőművészeti alkotások sorá-

ban. Manapság is érdemes elmerengeni rajta. 
 

PÁLL CSILLA MŰVÉSZETTÖRTÉNÉSZ 
KÉPEK FORRÁSA: INTERNET  
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A  P R O T E S T Á N S  É S  K A T O L I K U S  B A L A S S I

„Kegyelmes Isten, kinek kezében Életemet adtam, Vi-

seld gondomat, vezérld útamat, Mert csak rád maradt-

am.” Így szól a magyar evangélikus és református éne-

keskönyvek egyik legszebb hitvalló, lelki éneke. Az éne-

keskönyvekben található három Balassi vers, dicséret 

által miután azokból a saját életutunkra figyelmeztető 

jelzésekből merítkeztünk egy a Jóistennel személyesebb 

kapcsolatban élő, a keresztyén utat kereső, kérdező 

énekszerzőt ismerhetünk meg. Az énekeket, a főbb 

életrajzi fordulatokat ismerve legtöbbünkben talán egy 

protestáns főúr képe rajzolódik ki, Balassi Bálintról, és 

elfelejtkezünk az átkeresztelkedésről, a formai vagy va-

lódi (lelki?) katolizációról. Milyen volt Balassi a va-

llásosság, a történelem, a kortársak tükrében?  
 

Balassi Bálint protestáns, kálvinista 

családból származott, apja Balassi 

János vallásosságáról, a következő de-

dikációt írta egy svájci földrajztudós, 

Josias Simler, Balassi Jánosnak aján-

lott szövegében: „Az igazi vallás és az 

erkölcsök legfőbb patrónusa”. Emel-

lett a költő az evangélikus vallással is 

közelebbről megismerkedhetett, a 

zólyomi udvari prédikátor, a lutheri 

tanokat követő Bornemisza Péter 1564 

- 1569 között nevelte Balassit. Árnyalt 

képet kaphatunk Balassi va-

llásosságáról, ha elolvassuk 18 éves 

korában készített munkáját. Ekkor 

fordította le Michael Bock, hagenaui 

evangélikus prédikátor „Wurtzgärtlein, 

für die krancken Seelen” című 

prédikációgyűjteményét magyarra. Az 

elkészült Balassi fordítás „Beteg lelke-

knek való füves kertecske” címen 

1572-ben, Krakkóban jelent meg. (A könyv mindenki 

számára elérhető és olvasható, fakszimile és mai mag-

yar helyesírásra átírt kiadása 2006-ban jelent meg, az 

egyik első nyomata pedig a Magyar Nemzeti Múzeum 

Ige Idők című tárlatán is megtekinthető.) Az ifjú Balas-

si fordítása azonban nem csak a német szöveg magya-

rra való magas szintű, érett stílusú tolmácsolása, hanem 

a lutheri nézetek kálvinista transzlációja is.  

A Füves kertecske fordítója Balassi Bálint, aki 

Lengyelországban 16-18 éves korában fordította a 

művet. Felmerült azonban Bornemisza Péter neve vagy 

Balassira gyakorolt hatása is, aki saját fordításaként -

egyes teológiai részek lutheri nézetek (tehát az ere-

detihez közelebb álló teológia) szerint átírva adta ki.  

 A Balassi fordításban a szöveg több pontjánál, 

különösen az úrvacsoratanról való értekezésnél, a 

fordító nem szöveghű, hanem betold különböző szava-

kat, melyek egyértelműen Kálvin nézeteihez közelítik a 

fordítást. A krakkói első kiadás Bock eredeti szövegét 

megtoldja egy szóval, s azt mondja, hogy „Krisztus lel-

kiképpen az ő testét és vérét enned és innod adja”. Az 

eredeti szöveg így hangzott: „Also wenn der Christus 

sein Leib zu essen, und sein Blut zu trinken gibt …”  A 

lelkiképpen szó a helvét irányzathoz közelíti a fordítást. 

Balassi a német eredetihez képest szükségét érezte be-

toldani ezt a kifejezést, s ezzel részben kizárni az ún. 

ubiquitárius értelmezést, mely szerint valóságosan 

Krisztus testét és vérét vesszük az úrvacsorában. A 

második úrvacsoráról szóló szövegrészlet így hangzik: 

„Hogy peniglen Krisztus az ő testének és az ő vérének 

néked jelét adja enni és innya.” az eredetiben pedig 

„Christus die sein Leib zu essen, und sein Blut zu trin-

ken gibt …” Az összes további mag-

yar kiadás elhagyja a Balassi által be-

toldott jelét szót, amely közismerten 

Zwingli teológiai álláspontját tükrözi.  

 A fiatal Balassi tehát, egyér-

telműen protestáns nézeteket vallott, 

de a vallásról – és ez talán a nürnbergi 

környezet, a város pezsgő szellemi 

életének hatása (Nürnberg ahogy Lu-

ther nevezte  „Németország szeme és 

füle”) - kritikusan gondolkozik.  

Balassi katolizálása 

Balassi Bálint első házasságát a fiata-

lon, 24 évesen megözvegyült unoka-

testvérével, Dobó Kristinával kötötte. 

A vérfertőző házasság és a jogtalan 

várfoglalás -Balassi ugyanis be-

költözött a jogilag Ferdinánd 

királyhoz tartozó Sárospatak várába- 

hozzájárult életének negatív megítéléséhez a kortársai 

körében.  

Dobó Ferenc kettős pert indított Balassi ellen, az egyi-

ket felségsértés miatt, hiszen Balassi egy királyi várat 

próbált meg elfoglalni, a másikat vérfertőzés címén a 

rokonházasságért. Balassi Bálint ekkor kérte, a 

Lengyelországban megismert Báthory András bíboros 

közbenjárását a pápánál, annak reményében, hogy dis-

zpenzációval érvényesíteni tudja házasságát. „Balassi 

az ügy részleteire maga utalt 1586. július 27-én, Lip-

tóujvárt kelt, a törökösség vádját cáfoló írásában  

» minket a mi Rómában ügyeinket intéző barátaink ér-

tesítettek arról, hogy egyesek azzal vádoltak V. Sixtus 

őszentségénél, Isten kegyelméből pápánknál és legfőbb 

pásztorunknál, hogy mi a keresztyén név ellenségeinek, 

a szörnyű törököknek hamis mohamedán felekezetét és 

eretnekségét követjük, és hogy fiunkat török szertartás 
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szerint kereszteltük meg, és hogy a Musztafa nevet ad-

tuk neki.«”  

 

Balassi katolizációja formailag, 1586 augusztus 24-én 

történt meg, amikor a következő egyházi elveket 

személyesen vállalta és írta alá:  

„Eretnekségben születtem, oktattattam és neveltettem, 

sőt eretnek tanítók által tudományban és különböző 

vélekedésekben a római katolikus egyház ellen 

felkészíttettem és felfegyvereztettem.” 

 Felmerül azonban az a kérdés, hogy milyen okok ve-

zettek Balassi katolizálásához? Látható, hogy a 

törökösség vádja elleni önvédelem, jogi utak és 

házasságának legalizálása mind késztette a vallás 

fölvételére, azonban arról nem tud a kutatás illetve 

talán csak verseiből, leveleiből következtethető ki hogy 

lelkileg hogyan élte meg Balassi a vallások közötti 

váltást és az mennyiben változtatta meg életét, gon-

dolkodását. 

Katolikus szimbolika a Balassi versekben 

A katolizációra utalhatnak Balassi két versében sze-

replő kellékek, melyek a katolikus hitélethez kapcsol-

hatók. A versekből kimutatható, hogy Balassi a közép-

kori misztika felé fordult, felhasználva a petrarcista 

szerelemfelfogást versének hősnőjé,t Júliát a profán 

nyelv használatával antik mitológiai alakokhoz  Ve-

nushoz, Dianahoz, Palláshoz  , illetve a szakrális nyelv 

túlvilági szférába felemelő hatásával, Máriához kö-

zelítette. E formák az LIX. „Következik más, Zsófi ne-

vére,” kezdetű Balassi vers harmadik strófájában jelen-

nek meg, ahol a szerző egy öltöztetős Mária-szoborra 

utal.  

 

Fekete gyászába, mint sűrű árnékba liliom, úgy fejérlik, 

Szép piros orcája, fekete zománcba mint rubin, úgy 

tündöklik, 

Slejt öltözetében, mint a sovány böjtben Mária képe, 

úgy fénlik.  

 

Vagy az „Erdélyi asszony kezéről” című verse, ahol az 

ereklye szó konkrét hivatkozás, mely előhívja a be-

fogadóban a katolikus egyházi misztika és liturgia 

képeit.  

 

Az erdélyi asszony kezéről 

1 Ha szinte érdemem nincs is arra nekem, hogy ő en-

gem szeressen, 

2 Csak áldott kezével mint szép ereklyével engem mint 

kórt illessen!  

3 Legyek ferge rabja, bátor ne szolgája, csak engem el 

ne vessen! 

A Dobó Kristinával való válás illetve az új remények 

felébredése a protestáns nagyasszony, Losonczy Anna 

kezének elnyerése iránt látszólag okafogyottá teszik 

Balassi katolizációját. Ebben az időben, saját maga írja 

le, hogy nem kíván a teológiával, vallási kérdésekkel 

foglalkozni, hanem inkább nevettetéssel, ami „az 

szomoróknak is örömet s víg kedvet hozna.” Ez már 

utalás az ekkor készülő Szép magyar comediára. 

Azonban miután Losonczy Anna újból férjhez ment, 

1587 szeptemberének végén Balassi Krakkóba indult 

katolikus pártfogójához, Wesselényi Ferenchez. A 

mélyen katolikus vallású barát kelthette föl Balassiban 

újból a katolikus egyház felé fordulás igényét, ekkor 

ismerkedett meg közelebbről a jezsuita renddel, kiknek 

tudományos munkássága lenyűgözte a költőt. Va-

lószínűleg ez a közeg ösztönözhette Balassit egy 

zarándokútra, melynek lehetséges célállomása akár 

Santiago del Compostela is lehetett.  

Az már a protestáns Balassi-képre utal, hogy barátai, a 

fent említettek kivételek a protestáns főúri körből 

származtak. Ilyen volt Enyingi Török István vagy 

Batthyány Ferenc, akik több levelükben is Balassi 

strófákkal, barátjuk verseinek idézésével udvaroltak a 

kiszemelt hölgyeknek.  

Balassi élete végén mind a katolikus mind a protestáns 

vallással foglalkozott. Jelen munkámban a költő e kor-

szakából három elemet emeltem ki, mely a katolikus il-

letve protestáns Balassi képet mutatja meg számunkra: 

Az első a nagyszombati apácaszöktetés, melyben Ba-

lassi Bálint is gyanúba került, mert az egyik szökött 

apácával megtalálták inasát. Talán e vád ellen is -

bizonyítva katolikus hitét kezdte fordítani 1593 végén a 

mártíromságot szenvedett angol jezsuitának, Edmund 

Campionnak (1539–1581) a protestánsokkal (főként a 

kálvinistákkal) polemizáló Decem rationes című vitai-

ratát, Tíz okok címmel, melyet Esztergomban bekövet-

kezett halála miatt nem tudott befejezni. 

A Balassi halálakor feljegyzett, illetve ez időpont körül 

neki tulajdonított mondatokról két kortárs feljegyzés 

készült, az egyik a jezsuita Dobokay Sándortól, Balassi 

gyóntatójától származik, a másik pedig egy Eszter-

gomban tartózkodó német származású lutheránus isko-

lamestertől, Nikolaus Gabelmanntól. Dobokay leírásai 

szerint, Balassi, a tizenegyedik órában megtért keres-

ztény volt. Meghalt végül a teljesen katolikus férfiú és 

nemeslelkű vitéz, akinek eltelt életén bár az egész Mag-

yarország csodálkozott, halálában mégis mindenki ma-

gasztalta az Isten kegyelmét, amely választottait a ti-

zenegyedik órában is az elsőkkel teszi egyenlővé.”  Írja 

a jezsuita Dobokay, fontos azonban megfigyelni a 

leírás kontextusát, ugyanis a jezsuita rendfőnök 

http://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/balassi/59.htm#87
http://magyar-irodalom.elte.hu/gepesk/bbom/krit/r0462m.htm#1
http://magyar-irodalom.elte.hu/gepesk/bbom/krit/r0462m.htm#2
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://magyar-irodalom.elte.hu/gepesk/bbom/krit/r0462m.htm#3
javascript:void(0)
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számára készített éves beszámolóban is több helyen 

beszél Balassiról, melyben előfordulhatnak torzítások. 

Gabelmann feljegyzésében az áll: „Meghaltak: Balassi 

Bálint, magyar ember, de istentelen”. 

Végül a Balassi versek utóéletét, kiadásait, szükséges 

megemlíteni, mely főként protestáns kezelésbe került. 

Verseinek első megjelenése a lutheri tanokat követő 

Rimayval közös kötetben történt, 1632-ben. Versei be-

kerültek és a mai napig megtalálhatóak a protestáns 

énekköltészet körében. Ezek közül kiemelendő a 

Bocsásd meg Úristen… kezdetű bűnbánó ének, melyet 

a katolikus és protestáns egyházak egyaránt fontos 

bűnbánó énekként tartanak számon. 

Számomra mit jelent Balassi vallásossága? 

Mind a katolikus hagyomány, mind a protestáns 

foglalkoztatta Balassit, ismerte a korszak teológiai 

irányzatait, gondolkozott, Luther, Kálvin, Melan-

chthon, Zwingli tanain, protestáns barátai voltak, de 

amellett, hogy formailag fölvette a katolikus vallást, -és 

ahogy azt a kortársak többször megjegyzik, nem élt 

benne buzgó hitéletet- lenyűgözte a Jezsuiták tudós 

társasága és a katolikus misztika. Élete végén –a kato-

likusságát ért vádak ellen jezsuita vitairatot fordított 

(melyet azonban már nem tudott befejezni)- A va-

llásosságát ért vádak, azonban nem voltak alaptalanok.  

Balassi számomra az útkereső és útmutató költő, a 

Füves kertecske, majd későbbi versei egy egészként ér-

telmezve elénk tárják a keresztyén ember kérdéseit és 

problémáit, az Istenkeresés útját a költő életművén 

keresztül.  

1. Wurtzgärtlein, für die krancken Seelen. Darin-

nen vil wolriechende Kräuter zu finden, durch 

welche die Seelen in allen jren Kranckheiten 

vnd Gebrechen, erquicket vnd gelabt werden 

mögen. Bock 1580-ban Nürnbergben megjelent 

kiadásának digitalizált változata. Képek 

forrása: Post-Reformation Digital Library 

http://www.prdl.org/author_view.php?a_id=60

70  

 

Ukrajnai jelenlét 

A magyarországi szervezetek közül az egyik legna-

gyobb, nemzetközileg is elismert segélyszervezet 2014 

óta van jelen kelet-ukrajnai háborús övezetben, ahol 

Donyecktől Luganszkig tevékenykedik. Ez idő alatt 

Ukrajna tíz régiójában kétmillió euró értékben – zömé-

ben az ACT Alliance genfi székhelyű, egyházi hátterű 

segélyszervezeteket tömörítő ernyőszervezet forrásai-

ból – nyújtottak segítséget, több mint ötvenezer ked-

vezményezettnek. A segélyezésben részt vesznek azok 

nyugat-ukrajnai szervezetek is, amelyekből az Ökume-

nikus Segélyszervezet közreműködésével jött létre civil 

hálózat, s most közös pályázatokkal, humanitárius 

programokkal segítik a krízis miatti belső menekülte-

ket.  A kedvezményezettek kiválasztása helyi partne-

rekkel együtt történt. A szervezet jelenléte tehát nem 

korlátozódik Kárpátaljára: Beregszász mellett Kijevben 

és Zaporizsjában is van képviseletük. Bálint Gábor sze-

rint az ukrajnai kilátástalanságnak több oka van. A 

Szovjetunió széthullása után nem indult meg egy igazi 

demokratizálódási folyamat. Az oroszországinál és fe-

http://www.prdl.org/author_view.php?a_id=6070
http://www.prdl.org/author_view.php?a_id=6070
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héroroszországinál is nagyobb a szegénység. A 2014-

ben indult válság miatt az ukrán fizetőeszköz, a hrivnya 

árfolyama néhány hét alatt a felére csökkent az euróhoz 

képest. A drasztikus pénzromlás gazdasági válságot 

hozott az élet minden területén. A fizetések 150-300, a 

nyugdíjak 30-50 euró körül vannak. Egy vájárnak pél-

dául kiemelt fizetése van, mely nem éri el a 300 eurót. 

Az országban 1,1 millióra becsülik a válságövezetekből 

menekülők, az ún. belső menekültek számát. Sokan 

menekültek Oroszországba, kisebb számban Lengyel-

országba, Csehországba is. A szervezet amellett, hogy 

élelmiszercsomagokkal, tisztasági csomagokkal és tü-

zelővel támogatja a bajbajutottakat, menekültközpon-

tokat újít föl és pszichoszociális segítséget is nyújt a 

menekülteknek. Bálint Gábor kiemelte: a kedvezmé-

nyezettek között nem tesznek etnikai vagy vallási ala-

pon különbséget. 

Kárpátalja 

Beregszász lakosságának a fele magyar, a város térség-

ében él a helyi magyar közösség többsége is, a hivata-

los adatok szerint 152.000 magyar él Kárpátalján. Az 

Ökumenikus Segélyszervezet már az 1990-es évek ele-

jén indított kisebb humanitárius projekteket, melyek 

célja az egyházi adományok célba juttatása volt. Az 

1999-2000-es árvízi katasztrófánál is jelen voltak. Ek-

kor merült fel, hogy nagy szükség lenne a térségben 

szociális és fejlesztő tevékenységükre. Így a Segély-

szervezet, a Svájci Protestáns Segélyszervezettel 

(HEKS) közösen, létrehozta a Beregszászi Szociális 

Központját. A kézzel fogható segélyezés mellett az in-

tézmény többek között jogi és szociális tanácsadást vé-

gez, iskolán kívüli programokat szervez gyerekeknek, 

és tanfolyamokat, szakképzési programokat is indít 

(gipszkarton-szerelő, hideg-meleg burkoló, könyvelő, 

szociális munkás).  

A szervezet az iskolai beiratkozásoknál is nyújt tá-

mogatást. Minden ősszel több száz gyereknek adnak át 

tanszercsomagot, ahogy évente karácsonyi ajándéko-

zást is szerveznek. Humanitárius segélyezés keretein 

belül tüzelőt, élelmiszercsomagot és higiéniás eszközö-

ket adnak a rászorulóknak. Többféle gyermekétkezteté-

si segélyprogramjuk van. Ezek egyik példája a ma-

gyarországi Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Állam-

titkársága és Budapest XXII. Kerületi Önkormányzata 

által kiadott felhívásokra beindított étkeztetési támoga-

tó program. A Segélyszervezet kárpátaljai oktatási, ne-

velési intézményekben tanuló gyerekek étkeztetését, 

nehéz körülmények között élő idős embereket és sok-

gyerekes családokat támogat élelmiszer- és higiéniás 

adománnyal. A támogatásra azért volt szükségük az in-

tézményeknek, mert év vége felé kimerülőben voltak a 

tartalékaik, az akció keretében viszont változatosabbá 

tehették az amúgy szegényesnek mondható menüt. 

2015. július 19. és november 27. között 12 alkalommal 

adtak át élelmiszeradományt Ukrajna 4 járásában 19 te-

lepülésen, Kárpátalján. Összesen 113 oktatási nevelési 

intézmény – 54 óvoda, 55 általános iskola, 3 középis-

kola, 1 nevelési központ, 1 szociális konyha – és 1603 

rászoruló család vált közvetlen kedvezményezettjévé a 

programnak. 

Hátrányos helyzetű, krízishelyzetben lévő gyerme-

kek támogatása: 2016-ban a svéd World Childhood 

Foundation támogatásával indult az a program, mely a 

krízishelyzetben lévő gyermekek mentális, fizikai 

egészségének és iskolai felzárkóztatásának javítására 

irányul. A programban nyolcvan gyermek vesz részt 

sport, természetvédelem, rajz, kiskukta, fotózás és in-

formatika szakkörökben. 

Integrált oktatás: 2016-ban szintén a Childhood ala-

pítvánnyal együtt folytatódott annak a programnak a 

végrehajtása, melynek célja az integrált oktatás (Comp-

lex Instruction Program) módszereinek beépítése a 

gyermekek iskolai oktatásába. A program végrehajtása 

a Makkosjánosi Középiskolával (Beregszászi járás) kö-

zös együtműködésben valósult meg. 

Közösségfejlesztés: 2016 októberében második alka-

lommal rendezték meg a Beregszászi Jótékonysági 

Félmaratont. A négyszáz résztvevő Ukrajnából, Ma-

gyarországról és az Egyesült Államokból érkezett. A 

szervező Ökumenikus Segélyszervezet célja az volt, 

hogy ráirányítsa a figyelmet a kárpátaljai tevékenysé-

gére, és minél több embert bátorítson a nehéz körülmé-

nyek között élő családokat segítő segélyprogramjának 

támogatására. 

Élelmiszer és higiéniás csomagok tartalma: 

liszt, cukor, száraztészta, kakaó, csokoládé, keksz, olaj, 

tea, rizs, hajdina, szárazbab, száraz borsó, levestészta, 

ételízesítő, gyümölcslé – narancs, alma, szőlő, grapef-

ruit, sajt, búzadara, árpagyöngy, árpadara, köles, sár-

gaborsó, cikória kávé, méz, sűrített tej, gabonapehely, 

lekvár, paradicsomsűrítmény, konzerv, burgonya, 

Kedves Olvasónk! Az Ökumenikus Segélyszervezet 

kárpátaljai tevékenységét Ön is támogathatja.  
 

Devizaszámla:  

Magyar Külkereskedelmi Bank Zrt. 

Számlatulajdonos:  

Hungarian Interchurch Aid 

EURO számlaszám (IBAN):  

HU 42-1030-0002-5010-0126-2100-4882 

SWIFT kód: MKKB HU HB 

A közleményrovatban tüntessék föl: „Kárpátalja”. 

Köszönjük! 
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hagyma, sárgarépa, káposzta, cékla, mosogatószer, fo-

lyékony szappan, fertőtlenítőszer, mosogatópor. 
SZENTPÉTERY MIKLÓS  

 
 

„ P R O T E S T Á N S ”  H Í R E K  E U R Ó P Á B Ó L  

Bécs – Az Európai Protestáns Egyházak Közössége 

(GEKE) tagegyházai nevében, nyilatkozatban kötelezte el 

magát az európai értékek és a békés együttműködés mel-

lett, az elmúlt évek széthúzásával és krízisével szemben. 
 

Az egyezmény a hatvanadik évforduló alkalmából kiadott 

nyilatkozatában a GEKE Tanácsa a Római Szerződés ma-

radandó jelentőségét hangsúlyozta az európai integrációs 

folyamatban. A szerződés hozta létre az Európai Gaz-

dasági Közösséget, de preambulumában ezen túl az a-

lapítók ma is érvényes, átfogó célokat fogalmaztak meg, 

mint például azt, hogy „erősítsék gazdaságaik egységét és 

biztosítsák harmonikus fejlődésüket a különböző régiók 

között meglévő különbségek és a hátrányos helyzetű 

régiók elmaradottságának csökkentésével”, és „gazdasági 

erőforrásaik egyesítésével megőrízhetik és erősíthetik a 

békét és a szabadságot”. Az elmúlt hatvan év során, az 

Európai Unió (EU) további előmozdításával, számos ko-

rabeli cél meg is valósult. 

Ma mégis aggodalommal szemléljük, hogy az elmúlt 

években az EU tagállamait és az európai társadalmakat 

megosztó törések, szakadékok és ellentétek drámai 

mértékben felerősödtek. Nem született közös válasz a 

menekültek és migránsok ügyében, sem jogi értelemben, 

sem a közös európai értékek tekintetében. Tízéves krízist 

követően is nyomasztó és nyugtalanító egyes európai or-

szágok és társadalmak gazdasági és szociális helyzete. A 

Egyesült Királyság lakósságának többsége szavazatával 

hazájának kilépése mellett döntött az EU-ból. Az emberek 

egyre inkább elfordulnak az európai integrációs projekt-

től. Politikai pártok azzal tesznek szert támogatókra, hogy 

ezt a légkört terjesztik, és elhitetik, hogy problémáikra a 

nemzeti határokon belül, az EU feladásával találhatnak 

megoldást. 

Ezzel szemben megerősítjük, hogy nem tudunk elképzelni 

protestáns egyházi életet többé Európában, egyházakat 

szerte Európából magába foglaló közösségünk nélkül. Az 

evangélium arra hív fel minket, hogy ne féljünk és 

aktívan támogassuk a békés együttélést (János 14,1; Máté 

5,9). Az „egység a megbékélt különbözőségben” az Eu-

rópai Protestáns Egyházak Közösségének önértel-

mezésévé vált. Ez a jelmondat teológiai és spirituális  

meggyőződésünket  juttatja  kifejezésre, de gyakorlati 

megvalósítása társadalmi-politikai jelentőséggel bír. Eu-

rópa politikai valóságára nézve rendületlen meg-

győződésünk, hogy ha ismét kizárólag a nemzetekre 

támaszkodunk, bárhogy is határozzuk meg azok mi-

benlétét, nem tarthatjuk fent a békés és kölcsönösen 

előnyös együttélést Európán belül és a kontinensen túl. 

Azok a kihívások, amelyekkel ma szembe kell néznünk, 

európai megoldások után kiáltanak; legyen szó a 

klímavédelemről, más földrészekkel való baráti kapcsola-

tokról és azok fejlődéséről, a globalizáció kezeléséről és 

sok egyébről (...) A reformáció alapjaiban változtatta meg 

az európai kontinenst. A protestantizmus, a reformáció 

korabeli megosztottságával szemben ma hálásak vagyunk 

azért a protestáns és szélesebb ökumenikus közösségért, 

amelyet Európában megtapasztalhattunk. Nagyra értékel-

jük és elismerjük, hogy ezt a folyamatot az 1945 utáni eu-

rópai politikai ébredés és integráció alapvetően elősegítet-

te. 

FORRÁS: EVANGELIKUS.HU 
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2017 májusában 36.alkalommal ismét lesz Kirchentag 

(DEKT – Deutscher Evangelischer Kirchentag) Németor-

szág fővárosában, Berlinben és a reformáció városában, 

Wittenbergben. A jubileumi reformációi évre való tekin-

tettel a programok egy részét Luther városában rendezik 

meg 

A szervezők a Német Protestáns Egyházi Napokra több, 

mint 140.000 résztvevöt várnak. A fesztivál fö témája: 1 

Mózes, 16:13 „Te látsz engem“ arra bíztat, hogy nyitott 

szemmel tekintsünk embertársainkra és mindennapjaink-

ra.  

A résztvevők több ezer programm közül válogathatnak: 

istentiszteleteken, szociálpolitikai vitákon, utcai fesztivá-

lon, koncerteken vehetnek részt, de színes, interaktív elő-

adásokat, bibliaórákat, helyi kulináris különlegességeket 

is tartogat számukra ez a néhány nap. Reggelenként és es-

ténként a város különböző pontjain közös csendességet 

tartva imacsoportokba lehet bekapcsolódni, mely hozzá-

segít minket hitünk elmélyítésében. 

A rendezvénysorozat alkalmából a német protestáns egy-

házak mellett, Berlin város önkormányzata és rengeteg 

önkéntes segíti a programok előkészítését és lebonyolítá-

sát. A találkozóról, mintegy közéleti eseményről is sokat 

fogunk hallani az elkövetkezendő időszakban, mivel Ba-

rack Obama (volt amerikai elnök) is látogatást tesz Ber-

linben 2017. május 25-én a reformáció kezdetének 500. 

évfordulója alkalmából. 

Ez az országhatárokon átívelő egyházi eseménysorozat 

lehetőséget kínál arra, hogy megfelelő kereteket adva 

jobban megismerjük és megvitassuk az egyházunkat ért-

intő aktuális témákat. Egyrészről ez egy jó lehetőség a 

gyülekezetépítésre, másrészről, pedig egy misszió a világ 

felé, mint egy evangélizáció a változó világban. 

A részvétel még mindig lehetséges, további információ és 

aktualitás a hivatalos honlapon olvasható. A programm 

mindenki előtt nyitva áll, egyházi hovatartozástól és 

származástól függetlenül. Ha személyesen nem sikerülne 

ellátogatni a rendezvényre, ettől még az otthoni csendes-

ségünkben, buzgó imádságban kérhetjük Isten áldását a 

szervezők munkájára, a résztvevőkre és kérhetjük a ne-

meztközi találkozó békés lebonyolítását. 

     

KOHÁRY MARIANN

 


