
 

 

 

 
2Kor 3,17 

 

 Ma délután láttam egy filmet a címe: Tűzben edzett ország. Egy kicsiny nép, a Kelet-Timoriak 

szabadságvágyát filmesítették meg, amint Indonéziától próbáltak függetlenné válni. Szándékukat 

népszavazással nyilváníthatták ki. Korrupt csendőrség, katonaság, milíciák fenyegetéseinek közepette egy 

lelkes ENSZ békefenntartói csoport próbálta érvényesíteni a demokráciát. Közben ártatlanok haltak meg a 

kegyetlenkedések miatt, mert amikor elfogy az „észérv”, akkor csak erősszakkal „lehet” az érdeket 

„megvédeni”. A népszavazás előestéjén az egyik csoport imádkozott. A család legidősebb tagja, akinek a 

lányát megölte a milícia, azért imádkozott, hogy legyen a népnek bátorsága elmenni szavazni. A másik 

csoport eközben fegyverekkel lövöldözött a levegőbe. Mit is szerettek volna? Ismét szabadok lenni huszonöt 

év kizsákmányolás után. Szabadnak lenni.  

 Ez a fél vers minden hívő előtt ismert: „Ahol az Úrnak Lelke, ott a szabadság.” Istentiszteleteinken 

és egyéb gyülekezeti alkalmainkon Isten Szentlelkéért imádkozunk, mert nélküle életünk nyögvenyelős 

emberi próbálkozás lenne. Ellenben Lelke által mienk lehet minden. Néhány évvel ezelőtt egy konferencián 

ismerkedtem meg egy Timorban szolgáló lelkésszel, aki kölcsönruhában (minden ruha legalább két számmal 

volt nagyobb) érkezett Wittenbergbe. Evangélikus lelkész volt, aki két napig mezítláb gyalogolt az első 

településig, ahol buszra szállt, három napig utazott a fővárosig, majd hosszú vízumszerzési körök után 

repülővel jutott el Európába. Nem tudta a számítógépet kezelni, bár nekik is van teológiai intézményük, de 

sikerült egyik barátja segítségével képvetítést tartania hazájáról. Miről is szóltak a képek? Egyszerűségről, 

hitről és az abból fakadó örömről. Nem sírt, és nem keresett kifogásokat, hanem elmondta őszintén az életét 

és szolgálatát. Ajándékot is vásárolt a kevés napidíjból az egyik helyi olcsó boltból. Mit is? Olyan reklám-

golyóstollakat, amelyeket gyakran kidobunk, vagy fiókjainkban tucat számmal tároljuk. Akik közülünk 

látták ezt a vásárlást, meghatódtak, és elkezdtek ők is vásárolni, de nem maguknak, hanem azoknak, ott a 

távolban, az evangélikus kollégáknak.  

 A szabadság vívmánya a szabad választás, és ennek gyümölcse a népszavazás. Oly sok nemes dolgot 

tapostunk már sárba, hangoztatva közben a demokrácia utáni vágyunkat. És most, amikor lehetne, miért nem 

élünk a lehetőséggel? Jézus őszinte véleménynyilvánításra tanít: igenetek legyen igen és nemetek nem (Mt 

5,37). Ne „kétfarkú kutyák” bagatellizálásának és az otthonmaradásra buzdító langyosok hangjának 

engedelmeskedjünk, hanem a hit szabadságáénak. Tehetjük ezt büszkén, példát mutatva családunknak, 

gyermekeinknek és unokáinknak, hogy volt miért harcolniuk eleinknek, és nem hiába áldozták érte oly 

sokan az életüket. Az idős családfő a filmben megrendülten imádkozott bátorságért. Én a felelősségtudatért 

imádkozom, és várom az Úrnak Lelkét. 

Jakab Béla 

 

   

 

Kedves Testvérek! Előző számunkban adtuk közre Varga Mihály nemzetgazdasági miniszternek, Óbuda 

országgyűlési képviselőjének, a Dévai Bíró Mátyás tudományos konferencia védnökének ünnepi köszöntőjét. 

Az alábbiakban a konferencia további részleteiről tudósítunk. (Forrás: evangelikus.hu – Szöveg és fotó: 

Galambos Ádám.) 



 

 

– olvasható Dévai Bíró Mátyás énekében. De ki is volt valójában a magyar Luther? A reformáció 

emlékévére készülve, Dévai munkásságáról szóló tudományos konferenciát és ünnepélyes 

megemlékezést szervezett az Óbudai Evangélikus Egyházközség, ahol az előadók különböző 

megközelítésekből a fenti kérdésre keresték a választ. 

 

Ünnepi istentisztelettel és koszorúzással kezdődött a Dévai Bíró Mátyás munkásságát 

bemutató tudományos konferencia. „Büszkék tudunk-e lenni a lelkészünkre, az egyházra, a 

reformáció üzenetére és Lutherre?” – tette fel a kérdést Jakab Béla, aki az igehirdetésben 

arra hívta fel a figyelmet, hogy életünk szilárd talajon, az evangélium üzenetén álljon. 

 

 

    A Dévai munkásságát és korát bemutató tudományos ülés  

    elnöke, Korányi András, az Evangélikus Hittudományi  

    Egyetem professzora, rektorhelyettes volt.  

 
Ittzés Gábor, az EMMI tudományos tanácsadója A wittenbergi egyetem Dévai korában 

címmel rávilágított arra, hogy az 1507-ben pápai elismerést kapott egyetem hogyan vált kora 

meghatározó intézményévé. Az egyetem a klasszikus tárgyak oktatásáról folyamatosan áttért a 

humanista, majd reformátori tanok képviseletére, melyben Philipp Melnanchtonnak nagy 

szerepe volt. Így a kezdeti mélypontot követően Luther Márton és Melanchton hatására az 

egyetem a legtöbb diákot vonzó intézmények körébe lépett, valamint a korszakot meghatározó 

szellemi központ lett. 

 

Csepregi Zoltán előadásában Dévai Bíró Mátyás mai megítéléséről beszélt. Az Evangélikus 

Hittudományi Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára kiemelte, hogy a magyar Luther írott 

munkásságából nagyon csekély forrás maradt fenn, az is mindösszesen öt évre korlátozódik. 

„Ez is okozhatja, hogy Dévairól nem alakult ki nagyobb kultusz” – fogalmazott az egyetemi 

tanár. Dévai élete utolsó évtizedében elvesztette látását, így nem írt, nagyon keveset 

levelezett. Arra a kérdésre, hogy Dévai élete második felében a református közösségben 

találta volna-e meg a lelki közösséget Csepregi Zoltán elmondta, hogy ezt a 16. századtól a 19. századig így 

gondolták, ma viszont azt lehet mondani, hogy erre nincsen adatunk. 

 

Dévai és a magyar helyesírás címmel tartott előadást Hubert Gabriella. Az Evangélikus 

Országos Könyvtár tudományos munkatársa elmondta, hogy „a reformáció egyik 

célkitűzéséhez, a Bibliaolvasás széleskörű elterjesztéséhez szükségesek voltak a 

Bibliafordítások, az olvasni és írni tudó emberek, ehhez pedig meg kellett alkotni az adott 

nyelv grammatikáját és helyesírását.” Dévai ezért kezdett bele munkájába és írta meg az első 

magyar helyesírási könyvet, amely egyben ábécés könyv is. „Dévai művének egyik 

érdekessége, hogy egyik nyelvjárást sem erőltette rá a másikra, azaz mindegyik nyelvjárásnak megfelelően 

jelölte a kiejtés lehetőségeit” – mondta a tudományos munkatárs. 

 

A szentek aluvása Dévainál címmel Ács Pál tartott előadást. Az MTA BTK 

Irodalomtudományi Intézetének tudományos tanácsadója Dévai szövegeken keresztül 

nemcsak egy mű szerzőjének azonosítását mutatta be, hanem egyúttal betekintést engedett a 

hallgatóságnak Dévai Bíró Mátyás teológiai gondolkodásába is. Az előadó kitért arra, hogy 

Dévai irodalmi tevékenysége arra vezethető vissza, hogy „vitatkozott korának hitszónokaival, 

mely kérdéseket később teológiai műveiben is magyarázott.” A vizsgált mű három nagy 

témakör köré csoportosítható, a lelkek halála utáni állapotának kérdésére, a menny és pokol teológiai 

megközelítésére és a szentek kultuszára. Utóbbinál Dévai radikális nézetet vallott, mely sokak nemtetszését 

is kiváltotta, ugyanis a magyar reformátor úgy fogalmazott, hogy az ember példát adhat, de nem válhat 

közvetítővé, a „szenthez” nem szabad imádkozni. 



A tudományos konferencia rávilágított arra, hogy Dévai Bíró Mátyást míg a magyar Luthernek mondjuk, 

addig kevés és sokszor ellentmondásos figyelem kerül emlékezetére. Ezért is volt fontos az Óbudai 

Evangélikus Egyházközség kezdeményezése, miszerint már a reformáció ötszázadik éve előtt kezdjünk el 

újra, közösen gondolkodni a magyar egyháztörténet ismert, de számos tévhittel illetett személyéről, 

Dévairól.  
                                           

 

 

                                                         

 
    Hétfő 17 óra – ggyyüülleekkeezzeettii  hhiittttaann..  

     Szerda 10 óra – bbiibblliiaaóórraa..  

     Szerda 10 óra – bbaabbaa--mmaammaa  kköörr Anettel.  
     Október 8., 10 óra – OOrrsszzáággooss  EEvvaannggeelliizzáácciióó a Deák téri templomban.  

     Október 9. – DDéévvaaii  ddííjj  ááttaaddáássaa az istentiszteleten. 

          Október 9., 17 óra – CCaarree  VVooccii  KKaammaarraakkóórruuss  koncertje templomunkban. 
 

 

 

 
 

 
 

 Hálát adunk neked sokféleképpen tanúsított jóságodért. Mindenek fölött megköszönjük, hogy értünk 

adtad egyszülött Fiadat, Megváltónkat. Könyörögve imádkozunk hozzád egész egyházadért. Add neki 

Szentlelkedet, és óvd meg minden gonosztól. Segítsd mindazokat, akik népünkért felelősséget hordoznak, 

hogy jog és igazságosság érvényesüljön közöttünk. Adj a népeknek békességet és egyetértést. Vedd körül 

kegyelmeddel otthonunkat, védelmezd és áldd meg mindazokat, akik szívünkhöz közel állnak. Irgalommal 

tekints a betegekre, magányosokra és szenvedőkre. Téríts minket utaidra, és erősíts meg a hűséges 

szolgálatra. Állj mellénk, amikor ingadozunk, és segíts mennyei országodba, hogy mindörökké dicsőítsünk  

Téged, az Úr Jézus Krisztusért. Ámen. 

(Evangélikus liturgia – imádságok) 

 

 

 
 

 

 
 


