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Köz hely sze rű nek szá mít az a
meg ál la pí tás, hogy rosszak az
egész ség ügyi mu ta tó ink nem zet -
kö zi össze ha son lí tás ban is.

A sok be teg ség egyik oka a
stressz, a haj tás, a szü net nél kü li
ro bot. Ne he zen tu dunk las sí ta ni,
ki kap cso lód ni, re ge ne rá lód ni.
Szer ve ze tünk ben a na pon ta fel hal -
mo zó dó mé reg anyag az éj sza kai
pi he nés köz ben csök ken ugyan, de
nem ürül ki egé szen; nap ról nap ra
vissza ma rad annyi, hogy szük ség
van hét na pon ként egy tel jes pi he -
nő nap ra, a „nyu ga lom nap já ra”,
ami ről a Bib li á ban is ol vas ha tunk.

Is ten al kot ta így az em bert, és
ad ta az élet rit must, az élet tör vé -
nyét, amit bün tet le nül nem le het
meg szeg ni. Mó zes köny vé ben ezt
ol vas suk: „Em lé kez zél meg a nyu ga -
lom nap já ról, és szen teld meg azt! Hat
na pon át dol gozz, és vé gezd min den fé -
le mun ká dat! De a he te dik nap a te Is -
te ned nek, az Úr nak nyu ga lom nap ja.
Sem mi fé le mun kát ne vé gezz azon
(…) meg ál dot ta és meg szen tel te az Úr
a nyu ga lom nap ját.” (2Móz 20,8–11)

Szük sé ge van a test nek, lé lek -
nek na pi, he ti és éves pi he nés re,

ki kap cso ló dás ra. Az evan gé li u -
mok ban ol va sunk ar ról, hogy Jé -
zus a meg ter he lő szol gá lat után
több eset ben el vo nult egy csen -
des, la kat lan hely re, hogy pi hen -
jen, imád koz zon.

Kü lö nö sen is a vá ro si em be rek,
akik el sza kad tak a ter mé szet től,
élik át azt a cso dá la tos ér zést,
hogy gyó gyul a tes tük-lel kük,
ideg rend sze rük az er dő ben, víz -
par ton. Sza kít sunk időt ar ra,
hogy meg cso dál juk a vi rá go kat,
ma da ra kat, a gyö nyö rű fé nye ket,
szí ne ket. A ter mé szet ér tel mes
vizs gá la ta ré vén fel is mer het jük
az Al ko tót, a Te rem tőt is – ír ja
Pál apos tol.

Száz ez rek él nek be ton ren ge -
teg ben anél kül, hogy ta lál koz ná -
nak há zi-, il let ve vad ál la tok kal,
érez nék a friss avar, a vi rá gok, az
er dő il la tát.

A bib li ai ér te lem ben vett pi he -
nés, nyu gal mi idő nem csu pán al -
vást, sem mit te vést je lent, ha nem
a bűn től meg mér ge zett, zak la tott
em ber sza ba du lá sá nak, gyó gyu lá -
sá nak, hely re ál lí tá sá nak ide jét is.
Szán junk időt az Is ten nel va ló

kap cso lat ra és a kö rü löt tünk le -
vők kel, el ső sor ban csa lá dunk tag -
ja i val va ló kö zös ség re, hi szen az
em ber csak úgy ke rül a he lyé re, ha
a fel fe lé va ló és em be ri kap cso la -
tai ren de ződ nek. Ve gyük ezt ko -
mo lyan egész sé günk ér de ké ben
is.

So kan már nem is tud nak el -
csen de sed ni, mert min dig zaj ve -
szi kö rül őket. Le gyen ez a nyár a
tes ti, lel ki, szel le mi meg úju lás ide -
je. Ve gyük le a polc ról a ta lán po -
ro so dó csa lá di Bib li át, ol vas suk
nyi tott szív vel az evan gé li u mo -
kat, ke res sük Is tent, amíg meg ta -
lál ha tó. Jé zus így biz tat: „Kér je tek,
és ada tik nek tek, ke res se tek, és ta lál -
tok, zör ges se tek,és meg nyit ta tik nek -
tek.” (Mt 7,7) „Jöj je tek én hoz zám
mind nyá jan, akik meg fá rad ta tok, és
meg vagy tok ter hel ve és én meg nyug -
vást adok nek tek.” (Mt 11,28) „…aki
én hoz zám jön, azt én nem kül döm
el…” (Jn 6, 37)

Sze ve ré nyi Já nos

Az el mél ke dés 2004. jú ni us 2-án
hang zott el a Kos suth rá di ó ban

A nyu ga lom ide je

Szar vas vá ros nap ján, jú li us 24-én
em lé kez tek azok ra a szlo vák te le -
pe sek re, akik két száz nyolc van ki -
lenc év vel ez előtt jöt tek ide, és fá -
rad sá gos mun ká val új ra éle tet te -
rem tet tek a tö rök pusz tí tás után
ki halt te rü le ten. 2002-ben az
evan gé li kus Ótemp lom tö vé ben
ál lí tot tak em lé ket a Har ru c kern
Já nos nagy bir to kos hí vá sá ra ide
ér ke zett har minc négy szlo vák
csa lád nak.

A le te le pe dé si em lék kő nél ko -
szo rú zás sal in dult az ün nep ség so -
ro zat. Meg je lent töb bek kö zött
Ste fan Dano, a Szlo vák Köz tár sa -
ság fő kon zul ja, Ba bák Mi hály pol -
gár mes ter és Mó tyán Ti bor, a he lyi
szlo vák ki sebb sé gi ön kor mány zat

el nö ke. A Dé li Evan gé li kus Egy -
ház ke rü let püs pö ke, Gáncs Pé ter is
ko szo rút he lye zett el az em lék -
mű nél, majd az Ótemp lom ban az
ezt kö ve tő is ten tisz te le ten hir det -
te Is ten igé jét. A he lyi lel ké szek,
Lá zár Zsolt és Hor váth Oli vér szlo -
vák nyel ven el mon dott imá juk ban
em lé kez tek az ősök re.

Az is ten tisz te let után a temp -
lom ban ad ták át a Pe da gó gi ai és a
Szo ci á lis Te vé keny sé gért dí ja kat.
Az ün nep sé get kö ve tő en a je len -
lé vők a Ví zi Szín pad ra si et tek,
ahol meg néz het ték a Cer vi nus
Te át rum Tes se dik cí mű ze nés da -
rab já nak ős be mu ta tó ját.

For rás:
Evan ge li kus.hu

A szlo vák ősök re
em lé kez tek Szar va son

Drá ga Gyur ka Bá tyánk!
Az Evan gé li kus Élet és az ame ri kai
Erős Vár adott hírt ar ról, hogy jú -
ni us 18-án ün ne pel ted ki lenc ve ne -
dik szü le tés na po dat.

Most sze re tő csa lá dod és má sok
gra tu lá ci ó ja után – kis sé meg kés -
ve – a Ma gyar Evan gé li kus Kon -
fe ren cia ne vé ben kö szön te lek.
En gedd meg, hogy egy ve led kap -
cso la tos em lé kem mel kezd jem.

A ki lenc ve nes évek kö ze pén
egy bu da pes ti utad al kal má val be -
je len tet ted, hogy teo ló gi ai köny -
ve id je len tős ré szét hit tu do má nyi
egye te münk nek, gon do san meg -
őr zött fo lyó irat-gyűj te mé nye det
pe dig volt is ko lád nak, a fa so ri
gim ná zi um nak aján dé ko zod.
Mind ez Genf ben van, el kell ér te
men nünk. S a kis busz üzem anya -
gá nak egy ré szét fe de zed is.

Au tó ba ül tünk. Ta lán Bics ke
kö rül jár tunk, ami kor el kezd ted
me sél ni éle ted his tó ri á ját. Az óta
is le nyű göz, hogy sok év ti ze de
tör tént ese mé nyek re mi lyen rész -
le te sen és pon to san em lék szel. A
fa so ri di ák évek, Só lyom Je nő hit -
ok ta tó és cser kész ve ze tő ha tá sa,
Raf fay és Or dass püs pö kök sze re -
pe in du lá sod nál, a svéd or szá gi ta -
nul mány út, az 1948-as vi lág gyű -
lés, az ame ri kai lel ké szi szol gá lat
mind-mind sor ra ke rült be szá mo -
lód ban. Szól tál a Ve ne zu e lá ban
út tö rő ként kez dett gyü le ke zet -
szer ve ző és temp lom épí tő évek -
ről, majd az 56-os me ne kül tek kö -
zött vég zett lel ki gon do zás meg -
szer ve zé sé ről, a KÉ MELM, az
Úti társ el in dí tá sá ról… Már Genf
kö ze lé ben au tóz tunk, ami kor a vi -
lág szö vet ség nél vég zett fel ada ta -
id ra ke rült a sor.

Az óta is cso dál ko zom, hon nan
tud tad, mi kor mit kell ten ned,
mer re kell in dul nod, hi szen leg -
több ször já rat lan úton kel lett
szol gál nod egy há zun kat a nagy vi -
lág szét szórt sá gá ban élők kö zött.
So ha nem kap tál kel lő elő ze tes el -

iga zí tást, má sok tól sem ve het tél
át elég sé ges ta pasz ta la tot.

Las san két éve a De ák té ri temp -
lom ban egy há zunk ki tün te tett az
Or dass La jos-díj jal. Ak kor sok év -
ti ze des szol gá la ta id ról mind össze
ennyit mond tál: „Vé gez tem azt a
mun kát, amit el kel lett vé gez -

nem.” Le gyen ál dott szol gá lat ba
hí vó Urunk, hogy sok ta len tum -
mal, óri á si nyelv te het ség gel aján -
dé ko zott meg té ged, hogy szí ve -
det csor dul tig töl töt te krisz tu si
tar ta lom mal. Tő le kap tad le le mé -
nyes sé ge det, ta lá lé kony sá go dat is,
hi szen ma gát az utat is meg kel lett
ál mod nod, ki kel lett ta pos nod,
hogy egy ál ta lán el in dul hass raj ta.
Te pe dig min dig tud tad, mi re
kész tet kül dő Urad, s ma gya rul
vagy své dül, an go lul vagy né me tül
hir det ted az evan gé li u mot, mert
azt „kel lett vé gez ned”! Hi szem,
hogy min den „kell” mö gött szol -
gá lat ba kül dő Urunk áll.

Drá ga Gyur ka bá tyánk: Is ten él -
tes sen! Is ten nek adunk há lát ér ted
s min den szol gá la to dért.

Sze re tet tel ölel test vé red az
Úrban:

Id. Zász ka licz ky Pál

A ki lenc ven éves
Pós fay György kö szön té se

Szep tem ber 30., pén tek
• 17.00: Ér ke zés, re giszt rá ció, a szo bák el fog la lá sa
• 18.00: Va cso ra
• 19.00: Nyi tó áhí tat – id. Zász ka licz ky Pál – ál ta -

lá nos be ve ze tés
• 19.30: Írott be tű vel és hir de tett igé vel a meg ma -

ra dá sért – Ben ce La jos író, szer kesz tő és  Gab ri -
je la Ben ce gyü le ke ze ti fel ügye lő (Al só lend va,
Szlo vé nia)

• 21.00: Egy há zi tu riz mus – be szá mo ló és öt let bör -
ze – Ko csis Ist ván

• 21.30: Es ti imád ság – Ha fen scher Ká roly

Ok tó ber 1., szom bat
• 8.00: Reg ge li áhí tat – Gáncs Pé ter püs pök
• 8.30: Reg ge li
• 9.15: A négy nyel vű re for má ció a Kár pát-me den -

cé ben – Csep re gi Zol tán egy ház tör té nész-pro -
fesszor (Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem)

• 10.30: Ká vé szü net
• 11.00: A múlt ter he, a je len gond ja, a jö vő le he tő -

sé ge a szlo vák ma gyar kap cso la tok ban –  Dem -
mel Jó zsef dok to ran dusz tör té nész (Eöt vös Lo -
ránd Tu do mány egye tem)

• 12.30: Ebéd
• 13:30: Ke rek asz tal-be szél ge tés – ve ze ti Fa bi ny

Ta más püs pök
• 15.00: Zá ró is ten tisz te let úr va cso rá val – Fa bi ny

Ta más püs pök

* * *
Sze re tet tel vár juk a té ma iránt ér dek lő dő test vé re -
in ket. A rész vé te li díj szál lás sal, tel jes el lá tás sal:
5400 Ft.

Je lent kez ni szep tem ber 20-ig le het pos tai le vél -
ben az ok ta tá si köz pont cí mén (8253 Rév fü löp,
Fü re di út 1), il let ve e-mai len a rev fu lop@lu the -
ran.hu cí men.

A Lu ther-ró zsa szí nei
Anya nyelv – egy ház – nem zet

A Ma gyar Evan gé li kus Kon fe ren cia ta nul má nyi kon fe ren ci á ja 2011. szep tem ber 30. és ok tó ber 1. kö zött
a rév fü lö pi Or dass La jos Evan gé li kus Ok ta tá si Köz pont ban.
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Gö rö gök jöt tek föl a je ru zsá le mi
ün nep re a ké rés sel: „Jé zust sze -
ret nénk lát ni.” (Jn 12,21) Mi vel pe -
dig szá munk ra ma fi zi ka i lag ez
nem le het sé ges, an nál in kább ér -
de kel nek azok nak a ta pasz ta la -
tai, akik nek ez meg ada tott: lát -
ták az Urat.

If jú ko rom ban biz tos si ker re szá -
mít hat tunk, ha va sár na pi is ko lá -
ban, gye rek-is ten tisz te le ten ezt
a „mu to ga tós” éne kecs két ta ní -
tot tuk:

Zá ke us csöpp ki csi em ber ke volt,
csöpp ki csi em ber ke ám,
de hogy meg lát has sa az Úr Jé zust,
ni, ott má szik a fü ge fán.
És-a-Meg-vál-tó-ar-ra-ment,
s meg-állt-a-fa-tö-vén,
és szólt:
Zá ke us, gye re le!
Ma a te há zad ban szál lok én,
Ma a te há zad ban szál lok én!
Zá ke us tör té ne te az Új szö vet ség

leg szem lé le te sebb jei kö zé tar to -
zik – a té koz ló fi ú ról, Bar ti me us -
ról, az ir gal mas sa má ri a i ról és a ki -
rá lyi fő em ber gyó gyí tá sá ról szó ló
be szá mo lók kal együtt. De ezek
sem fe led tet he tik el ve lünk, hogy
mi lyen sú lyos dol gok ról tu dó sít
ve le Lu kács, aki nek a fel jegy zést
kö szön het jük (Lk 19,1–10). Ta lán
né hány hát tér-in for má ció hoz zá -
se gít a mé lyebb meg ér tés hez.

Nem tud juk az okát, az in dí té -
kát an nak, hogy Zá ke us mi ért
akar ta min den áron lát ni a vá ro sá -
ba ér ke ző Jé zust. An nak el le né re
sem, hogy a Jé zus-lá tás hoz nem
vár ha tott meg hí vást. Nem a vá ros
elő ke lői, ha nem in kább a fog csi -
kor gat va meg tűrt jei kö zé tar to -
zott. Vá mos volt az is ten ad ta, aki
kí mé let le nül meg sar colt min den
por té kát, ame lyet a vá ro son át
szál lí tot tak. A vám össze gé ről
nem járt hi va ta los lis ta, azt fő vá -
mo si tiszt jé ben ma ga ha tá roz ta

meg. Vi gyáz nia kel lett, hogy ab -
ból a sa ját zse bé be le he tő leg bő -
ven jus son, de azon fe lül a ha tó -
ság nak is ki tud ja fi zet ni a bér le -
tet. Zá ke us ugyan is bé rel te a vám -
sze dés jo gát. És ami a leg na gyobb
bűn nek szá mí tott a vá ros be li ek
sze mé ben: ezt a bu sás bért a gyű -
lölt ró mai meg szál ló nak kel lett
ma ra dék ta la nul to vább ad nia. Ez
kol la bo rá lás sal ért föl.

Ami kor Lu kács kü lön hang sú -
lyoz za Zá ke us ap ró ter me tét, ab -
ban va ló szí nű leg az a mel lék zön -
ge is le he tett, hogy őt hon fi tár sai
is „ki csi nek” tar tot ták, olyan áru -
ló nak, aki még a te kin te tük re sem
mél tó. Ezért a vám sze dő biz tos le -
he tett afe lől, hogy a Jé zust kö ve tő
üd vöz lő tö meg ben sem mi he lyet
nem kap. Mert a „csöpp, ki csi”
em ber két ki re kesz tet te a tár sa da -
lom mint meg ve tett pa ra zi tát –
akárcsak a pász to ro kat vagy a
pros ti tu ál ta kat.

Ám a gaz dag fő vám sze dő jel le -
mén még egy to váb bi folt is ék te -
len ke dett. Ez is nyom hat ta lel két,
mert ami kor Jé zus előtt állt, ezt is
si et ve meg gyón ta. Amit ma gyar
for dí tá sa ink leg fel jebb kö rül ír ni
tud nak, an nak ere de ti ér tel me ez:
ti los volt a fü ge ki vi te le, s aki fel -
je len tet te, be súg ta a szál lí tást, azt
jól meg fi zet ték. Ezért ha Zá ke us
azt mond ja, hogy a négy sze re sét
ad ja vissza an nak, amit így szer -
zett, ak kor ez azt je len ti, hogy ezt
be áru lás sal, be sú gás sal (spic lis ke -
dés sel) sze rez te. (Ezt je len ti az itt
hasz nált ige, amely nek alap sza va
a szü kosz = fü ge.)

Zá ke us ke res te a Jé zus-lá tás al -
kal mát, és ezért min dent meg -
moz ga tott. Nem nyom ta el ma gá -
ban a vá gyat. Nem saj nált fü ge fá ra
mász ni sem a ha tal mas gaz dag.
Le nyel te azt is, hogy nem akar tak
ne ki he lyet szo rí ta ni. Hogy Jé zus
azon ban sen ki más ra nem né zett
föl, ha nem csak a fü ge fán gub -
basz tó ra, az jól kap cso ló dik a kis
em ber tö rek vé sé hez. Mert Jé zus
ren de lés re kí ván meg száll ni a vá -
mos nál: a meg kell száll nom ná lad
azt je len ti, hogy itt va la ki il le té ke -
sebb in téz te így a dol go kat. Ez a
„kell” min dig ott je le nik meg az
Új szö vet ség ben, ahol Is ten ren de lé -
sé ről, ki ke rül he tet len pa ran csá ról
van szó! Hogy itt min den össze -
jött, az ne ki kö szön he tő.

Van az úgy né ha, hogy ez az is -
te ni „kell” igaz gat ja még a mi kí -
ván sá ga in kat is. Kell a vágy, a fá ra
má szás, ami ről utóbb eset leg ki de -
rül het, hogy még ezt is Is ten ké -
szí tet te elő: Jé zus jön, pon to san a
rej tek hely előtt áll meg, és cso dá -
la to san el ren de ző dik min den.
Nem Jé zus rá me nős sé ge kény sze -
rí ti ki a lá to ga tást Zá ke us nál, ha -
nem a min ket min dig is meg elő ző
ke gye lem ke res ma gá nak he lyet a
fő vám sze dő nél!

Jé zus ezt érez te ti és fe dez te ti
föl Zá ke us sal. S aki vel szom szé -
dai va ló szí nű leg szó ba se áll tak, az
hir te len meg le he tő sen be szé des
lesz – az öröm től, amellyel meg -
nyi tot ta a ven dé ge előtt a há za ka -
pu ját. S a ven dég je len lé tét annyi -
ra ke gyel mi aján dék nak ve szi,
hogy egy szer re, min den át me net
nél kül, nyo masz tó fog lal ko zás be -
li bű ne it kez di elő szám lál ni. Úgy
is mond hat nánk ma, hogy a bank -
kon tót gyö ke re sen új raír ja. Hadd
sza ba dul jon meg a ter he lő té te lek -
től, tisz tul jon meg, hogy csak az
oda tar to zó tisz ta tő ke ma rad jon.

„Ami vel dol go zunk, az zal vét -
ke zünk” – szok ta volt édes apám
mon da ni. Meg tér ni nem el mé let -
ben, sza vak ban kell, ha nem ab -
ban, ami a vé rünk ké vált, és za var -
ja az éle tünk egész sé ges vér ke rin -
gé sét. Kí ván csi kér dé sünk per sze
az le het, hogy va jon más nap mi -
lyen lel kü let tel me he tett vissza
vá mos bó dé já ba az, aki szám lá ját
új raír ta.

Lu kács sze rint Jé zust mint ha
hi de gen hagy ta vol na Zá ke us
nagy „ma ga tisz to ga tá sa”. Et től
füg get le nül – vagy ezért? – hir de -
ti ne ki, hogy ma az ő be lé pé sé vel
va la mi új kez dő dött: az új élet le -
he tő sé ge. No és – bár zsi dó hon fi -
tár sai ki re kesz tet ték – Jé zus új ra
be ta gol ja a meg újul tat oda, aho vá
va ló: Áb ra hám örö kö sei kö zé.
Ta lán min den em be ri el len ál lás -
sal szem ben.

Mert az Em ber fia azért jött,
hogy Zá ke us lás sa őt. Ha már
ennyi re vá gyott er re, Is ten meg -
hall gat ta.

Gé mes Ist ván

LÁT TA JÉ ZUST

Zá ke us
„Te kin te tem a he gyek re eme lem:
Hon nan jön se gít sé gem? Se gít sé gem
az Úr tól jön, aki az eget és a föl det al -
kot ta.” (Zsolt 121,1–2)

Az idé zett zsol tárt hall va nem
tud nak a fü lem ben nem csen ge ni
Ko dály Zol tán 121. gen fi zsol tá rá nak
kez dő ak kord jai. Gen fi zsol tár lé -
vén a szö veg for dí tá sa né mi képp
el tér az ál ta lunk meg szo kot tól:
„Sze mem a bér cek re ve tem, /
Mert fel lyül van né kem / Min den
se ge del mem.” A mű vet a fér fi kar
in dít ja sze líd pi a nó ban, majd a női
kar is be kap cso ló dik, és a „min -
den se ge del mem” részt már for te
ének li az egész kó rus.

Gim na zis ta ko rom ban gyak ran
jár tunk ki rán dul ni osz tály-, is ko la-
és egy ben kó rus tár sa im mal.
Nemegy szer az er dé lyi ha va sok -
ban is meg for dul tunk. Ek kor vált
szo ká sunk ká, hogy ami kor fel ér -
tünk egy hegy te te jé re, ak kor
mint egy in du ló sze rű en rá zen dí tet -
tünk az em lí tett Ko dály-mű el ső
két so rá ra. Nem volt en nek sem mi
„áj ta tos ko dó” jel le ge. Ta lán nem is
tu da to sí tot tuk ma gunk ban, hogy
min den ilyen al ka lom mal imát
mon dunk. Egy sze rű en ön tu dat la -
nul ki tört be lő lünk az öröm a te -
rem tett vi lág cso dá ja lát tán.

Né hány éve – im már sa ját csa lá -
dom mal – a Ma gas-Tát rá ban él -
tem át ha son ló él mé nye ket. A
Lom ni ci-csúcs ra ha tal mas eső ben
ér ke zett meg a fel vo nónk. Szo -
mo rú an gon dol tunk ar ra, hogy bi -

zony hi á ba fi zet tük ki a mé reg drá -
ga la nov ka je gyet, itt mi ugyan
nem so kat fo gunk lát ni. De el telt
né hány perc, az eső ha ma ro san el -
állt, az idő és a táj ki tisz tult, majd
pil la na tok kal ké sőbb éle tem ed di -
gi leg cso dá la to sabb szi vár vány él -
mé nyé ben volt ré szem. Völgy től
völ gyig hú zó dott a szi vár vány, az
ív leg ma ga sabb ré sze pe dig va la -
hol a mi ma gas sá gunk ban le he tett.
Da los tár sak hi á nyá ban ma gam -
ban éne kel tem el az „in du lón kat”.

Ugyan ez a túl csor du ló öröm fo -
gal ma zó dott meg ben nem az idei
nyá ron, ami kor csa lá dom mal a
Do lo mi tok szik lái kö zött tölt het -
tünk el egy he tet. A táj szép sé ge, a
nö vény vi lág sok szí nű sé ge, a szí -
nek har mó ni á ja le nyű gö ző volt. 

Négy éves kis lá nyom egy ki rán -
du lás al kal má val a kö vet ke ző kér -
dést tet te fel: „Anya, ki épí tet te a
Do lo mi to kat?” A kér dés szí ven
ütött: „A sze gény kis vá ro si gye -
rek, azt hi szi, ami szép, azt biz to -
san em be ri ke zek épí tet ték” –
gon dol tam. El ma gya ráz tam hát
ne ki, hogy a he gye ket bi zony nem
em be rek for mál ták ilye nek re…
Lát tam, hogy fog lal koz tat ja a kér -
dés, ké sőbb is vissza tért még rá. 

El gon dol koz tam. Va jon mi mi -
ért ilyen rit kán cso dál ko zunk rá a
te rem tett vi lág szép sé ge i re? Pe -
dig a Bib lia is be szél a te rem tés
nagy sze rű sé gé ről: „Fi gyel jé tek meg
a me zei li li o mo kat, ho gyan nö ve ked -
nek: nem fá ra doz nak, és nem fon nak,
de mon dom nek tek, hogy Sa la mon tel -

jes di cső sé gé ben sem öl töz kö dött úgy,
mint ezek kö zül akár csak egy is. Ha
pe dig a me ző fü vét, amely ma van, és
hol nap a ke men cé be ve tik, így öl töz te -
ti az Is ten, nem sok kal in kább ti te ket,
ki csiny hi tű ek?” (Mt 6,28–30)

Ezen mor fon dí roz va az tán
eszem be ju tott: lel ki sze me ink
előtt sok kal in kább or szág ha tá -
ro kat mel lő ző dom bor za ti tér ké -
pe ket kel le ne lát nunk, sem mint
köz igaz ga tá si a kat. A köz igaz ga -
tá si tér ké pe ken leg in kább ön nön
gyar ló sá gun kat, örök tüs ké in ket
lát juk. „Mi ért csak ek ko ra ju tott
ne künk?” „Mi ért van a má sik nak
annyi val több eb ből vagy ab -
ból?” „Ne künk mi ért nincs?”–
tesszük fel sok szor a ke se rű kér -
dést ma gunk ban.

De ha dom bor za ti tér ké pet né -
zünk – vagy még in kább osz tat lan
mű hold ké pet –, ak kor lát hat juk,
hogy cso da min den ki nek, min -
den hová jut. Le gyen az a Ba la ton-
fel vi dék, a Zemp lén, az Őr ség, a
Tát ra, a Fog ara si-ha va sok vagy
ép pen ség gel a Gar da-tó. (Ha waii,
Ba li, az An dok és még so rol hat -
nám – ha jár tam vol na eze ken a
he lye ken…)

A te rem tett vi lág a mi énk, em -
be re ké. Nem a ma gya ro ké, a né -
me te ké vagy a kí na i a ké. Ha már
annyi min den el vá laszt ben nün -
ket, leg alább a te rem tés re rá cso -
dál koz va ér té kel jük Is ten től ka -
pott kö zös, fel be csül he tet len kin -
csün ket, és vi gyáz zunk rá!

Szűcs Pet ra

„Anya, ki épí tet te
a Do lo mi to kat?”

Adj már csen des sé get, lel ki bé kes -
sé get, menny bé li Úr!
Buj do só el mé met ódd bú tól szí ve -
met, kit sok kín fúr!

Sok ide je im már, hogy lel kem
szom jan vár ment sé gé re,
Őrizd, ne hadd, éb reszd, ha ra god
ne ger jeszd veszt sé gé re!

Nem ki csiny mun ká val, fi ad ha lá -
lá val vál tot tál meg,
Ki nek ér de mé ért most is szük sé ge -
met tel je síts meg!

Ir gal mad nagy sá ga, nem vét kem
rút sá ga fel jebb va ló,
Ir gal mad vég te len, de bű nöm ék te -
len s rom lást val ló.

Jó vol tod vál to zást, gaz dag sá god
fo gyást ereszt het-é?
Én gem, te szol gá dat, mint ré gen
so ka kat, éb reszt het-é?

Nem kell ké tel ked nem, sőt jót re -
mén le nem igéd sze rint,
Meg adod ked ves en, mit ígérsz ke -
gyes en hi tem sze rint,

Nyisd fel hát ka rod nak, szent sé ges
mar kod nak ál dott zár ját,
Add meg éle tem nek, nyo mo rult
fe jem nek le tört szár nyát;

Re pül vén áld ja lak, él vén imád ja lak
vé tek nél kül,
Kit jól gya ko rol ván, hal jak meg
nyu god ván, bú s kín nél kül!
(Ba las si Bá lint)

Úgy ér zem, a fen ti vers hez szük -
sé ges egy-két gon do lat nyi ma gya -
rá za tot fűz ni a 21. szá zad vers től
nagy részt el szo kott ol va só ja szá -
má ra. Az ál ta lam is mert for rá sok

kö zül leg utol já ra Go ór Ju dit ta nul -
má nya mél tat ta a ver set a Cre do
fo lyó irat 2005/3–4. szá má ban ti -
zen öt ol da lon. Cik ke met én is er -
re az írás ra épí tem, in nen szár ma -
zik az írá som ban szár ma zó né -
hány idé zet is.

Az iro da lom tör té né szek mind
egyet ér te nek ab ban, hogy a vers -
nek pá rat lan esz té ti kai ér té ke van,
s mon da ni va ló já nak kö szön he tő -
en Ba las si élet mű vé ben is nagy a
je len tő sé ge. Go ór Ju dit „zsol tár -
esszen ci á nak” mond ja, „mi vel az
Ószö vet ség lí rá já nak hang ne me
is, a re for má ció ko rá nak ér ve lé se
és ze ne i sé ge is sű rű sö dik ben ne”.

Nem ér de mes ar ról vi tat koz ni,
hogy a vers teo ló gi ai tar tal ma me -
lyik hit vi lág nak fe lel meg, a pro -
tes táns nak vagy a ka to li kus nak. A
köl tő a ver set 1591-ben ír ta, ka to li -
zá lá sa után, de Ba las si hi te még
nem „zök kent” vissza a ka to li kus
ke rék vá gás ba, ha nem a 16. szá -
zad ra jel lem ző – a Lu ther fel fo gá -
sá val meg egye ző – ke gye lem tant
vall ja, mely sze rint csak hit ál tal
le het ré szünk a meg iga zu lás ban.
Ba las si pro tes táns szel le mi sé gé -
ből kö vet ke zik a vers hit val ló jel -
le ge, az ige, a Szent lé lek je len tő -
sé gé nek hang sú lyo zá sa is.

A vers cso dá la tos fo hász az e vi -
lá gi bé ké ért. Egy lel ki küz de lem -
ről ol vas ha tunk, ké te lyek ről is, bi -
zony ta lan ság ról, de meg ta lál ha tó
a köl te mény ben a szi lárd meg győ -
ző dés, a hit bi zo nyos ság is. Tu da -
to sít ja ugyan ak kor az em ber Is -
ten re va ló rá szo rult sá gát, fel vil -
lant ja az Is ten nel fo lyó pár be széd,
az ér ve lés szük sé ges sé gét – hi vat -
ko zá sul Krisz tus meg vál tó ál do -
za tá ra. Fel mu tat ja az igaz em bert,
aki nek „nem le het sem mi ér de me,

sem mi jó ra nem ké pes Is ten
Szent lel ke nél kül”, csak szük sé ge
le het: rá szo rul Is ten ir gal má ra, és
üres edény ként le het be fo ga dó ja a
ke gye lem nek.

„A vers zá ró köl tői ké pe, a fo -
goly, majd ma rok ból ki en ge dett
ma dár szem lé le te sen áb rá zol ja,
hogy az em ber szár nya lás ra vá -
gyik, ver gő dik a sza bad ság vágy tól,
ahogy a ma dár is re pü lés re te rem -
tett lény. Csak egyet len moz du lat -
ra vár, de a dön tés és a cse lek vés a
ha tal mas ma rok tól függ, a re pü lés -
re a sza bad sá got nem az em ber vív -
ja ki ma gá nak. Is ten ha tá roz te hát
ar ról, hogy Szent lel ké vel mit tesz
az em ber rel.” 

Az em ber nek nincs mi től tar ta -
nia, hi szen „Is ten egye te mes ter -
ve alap ve tő en a sze re te ten ala pul,
az em ber nek te hát bi za lom mal
kell len ni irán ta”. Nem kell ké tel -
ked nie, mert „Is ten ki je len té se tá -
maszt ja a re ményt”. „A lí rai alany
(…) nem ígér sem mit: nem fo gad -
ko zik, nem ajánl fel szol gá la tot,
mag ja vu lást, er köl csös éle tet. Az
ige ugyan is nem cse le ke de tet vár
el a hí vők től. Más fel té telt nem ál -
lít a bűn től va ló meg vál tás ra vá ró
elé, mint hi tet. Is ten az, aki ígér,
aki vi gasz tal ja a bű ne mi att két -
ség be esőt, aki az evan gé li u mot
Krisz tus ál tal el hoz za.”

Nem csak Ba las si nak, ha nem ne -
künk is. Ezért le het ré szünk a Ba -
las si ál tal kért „csen des ség ben”,
„lel ki bé kes ség ben”.

Gábry Sán dor

Az írás meg je lent a Pro tes táns Hír -
mon dó nak, a Raj na-vi dé ki és Veszt -
fá li ai Ma gyar Gyü le ke zet lap já nak
2011/1. szá má ban

Adj már csen des sé get…
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„Aki lám pást gyújt, nem ta kar ja le edénnyel,
ágy alá sem rej ti, ha nem a lám pa tar tó ra te szi,
hogy akik be men nek, lás sák a vi lá gos sá got.
Mert nincs olyan rej tett do log, amely nap vi lág -
ra ne ke rül ne, és nincs olyan ti tok, amely ki ne
tu dód na, és is mert té ne vál na. Vi gyáz za tok te -
hát, ho gyan hall gat já tok! Mert aki nek van, an -
nak ada tik, de aki nek nincs, at tól az is el vé te tik,
ami ről azt gon dol ja, hogy az övé.” (Lk
8,16–18)

Mind annyi an őr zünk va la mi fé le élet ta -
pasz ta la tot, böl cses sé get, me lyet éle tünk
egy adott pil la na tá ban igaz nak ta pasz tal -
tunk meg. Sok ilyen vissza-vissza té rő
mon dat tal ta lál ko zik az em ber: jobb fél ni,
mint meg ijed ni; meg lesz még a böjt je; sí rás
lesz a vé ge; min den ki a ma ga sze ren csé jé nek a
ko vá csa; vagy csak azt kap juk, amit meg ér -
dem lünk.

Ezek az em le ge tett élet böl cses sé gek ese -
ten ként na gyon kü lön bö ző ek, de kö zös
ben nük, hogy több nyi re na gyon evi lá gi ak,
egy sí kú ak. Ar ról val la nak, hogy a mi em be -
ri erőn kön mú lik min den, hogy ha el szú -
runk va la mit, az úgy is ma rad, hogy a jó
után rossz kö vet ke zik, hogy a sze ren csé -
nek és a bol dog ság nak egy szer majd meg
kell fi zet ni az árát; vagy hogy az élet igaz -
ság ta lan.

Mert azok kö zül, akik kö rül vesz nek min -
ket, so kan va ló ban csa ló dot tak, ki áb rán dul -
tak, vagy ne adj’ Is ten mi ma gunk árasz tunk
má sok fe lé csa ló dott sá got, ke se rű sé get:
mert hogy el vesz tet tük bi zal mun kat, és már
nem hi szünk a dol gok jó ra for du lá sá ban.

Bár hogy ta kar gas suk is bo rú lá tá sun kat,
mind ez le lep le ző dik a sű rűn han goz ta tott
böl cses sé ge ink ben. Nyil ván azért olyan ke -
len dő ek ezek a szó lá sok, mert gyak ran egy -
be es nek a ta pasz ta la ta ink kal.

De azt hi szem, min den ilyen mon da ton
túl tesz a fel ol va sott igénk zá ró mon da ta:
„…aki nek van, an nak ada tik, de aki nek nincs,
at tól az is el vé te tik, ami ről azt gon dol ja, hogy
az övé.” Ez ugyan is az éle tet alap ve tő en
igaz ság ta lan nak és ke gyet len nek ál lít ja be.
Mit ke res ez a mon dat Jé zus szá já n, hogy
ve het ő a szá já ra egy ilyen mon da tot? Ő, aki
az igaz sá gért, a tár sa dal mi egyen lőt len ség
el len, a sze gé nyek ér de ké ben szólt, és Is -
tent is úgy mu tat ja be ne künk, mint aki ir -
gal mas a gyen gék hez és kö nyö rü le tes a bű -
nö sök höz?

Ez min den kép pen kulcs kér dés. Ez a
mon dat rá adá sul több ször is fel tű nik az
evan gé li u mok ban.

Mi ez? Min den faj ta ide a liz mus, na iv
egyen lő ség hit ar cul csa pá sa? Em lé kez te tés
a va ló ság meg ke rül he tet len kö nyör te len sé -
gé re. „…aki nek van, an nak ada tik, de aki nek
nincs, at tól az is el vé te tik, ami ről azt gon dol ja,
hogy az övé.”

Bot rá nyos mon dat, ta lán az egyik leg bot -
rá nyo sabb mon da ta a Bib li á nak. Na gyon ta -
lá ló an fe je zi ki azt, ahogy ál ta lá ban mű köd -
nek itt közöt tünk, em be rek kö zött a dol -
gok. Mi ó ta em be ri ség van, mi ó ta ci vi li zá ció
van, ez a mon dat an nál in kább igaz. Le lep -
lez, és kér lel he tet le nül meg mu tat ja, hogy
mi re szá mít sa nak sze gé nyek és gaz da gok.
Hogy a nincs te len csak még nincs te le nebb,
a gaz dag még gaz da gabb lesz. Ez a rend szer
ter mé sze té ből adó dik, és hi á ba re for mál -
gat juk, hi á ba min den job bí tó szán dé kú ál la -
mi be avat ko zás, ár- vagy ár fo lyam-be fa -
gyasz tás és ha son lók, ezen mit sem vál toz -
tat. Sem mi sem vál to zik, és to vább ra is –
sőt egy re job ban – ér vé nyes, hogy aki nek
nincs, at tól az is el vé te tik, ami je van, és
hogy aki nek van, an nak ada tik, pe dig ő nem
szo rul na rá. Aki va la ha is át él te, hogy a
VIP-pá holy ban in gyen osz to gat ják az en ni-
és in ni va lót azok nak, akik egyéb ként min -
den to váb bi nél kül meg is tud nák azt ven ni,
az tud ja, mi ről be szé lek.

Aki nek van, az még kap, aki nek pe dig
nincs, at tól azt is el ve szik, ami ről azt hit te,
hogy az övé. Le het, hogy nem Jé zus ta lál ta
ki ezt a mon da tot, le het, hogy ő is hal lot ta
va la hol, de nem is ön ma gá ban a mon dat az

ér de kes, ha nem az a mód, ahogy hasz nál ja:
mi hez fű zi hoz zá?

En nél a pont nál ab ba a ne héz ség be üt kö -
zünk, hogy nem tud juk kü lön vá lasz ta ni az
evan gé lis ta sze mé lyét és szer zői szán dé kát
és Jé zus ere de ti cél ját: csak annyit mond ha -
tunk, hogy Lu kács evan gé lis ta Jé zu sa ezt a
mon da tot az ige hall ga tás hoz kap csol ja.

Eb ben a fe je zet ben el hang zik a mag ve tő
pél dá za ta, majd an nak al le go ri kus ma gya rá -
za ta, az tán pe dig az el rej tett lám pás vagy
gyer tya tar tó ké pe: hogy a lám pást sem
azért gyújt ják, hogy a vé ka alá vagy az ágy
alá te gyék, ha nem hogy a lám pa tar tó ra. A
dol gok ki tu dó dá sá ról szó ló kü lö nös mon -
dat után ju tunk el oda, hogy aki nek van, an -
nak ada tik… Így vi szont nem le het sé ges ezt
a mon da tot az anya gi ja vak ra vo nat koz tat -
ni, és még a te het ség re sem, ahogy né ha
egye sek szok ták ér te ni, ha nem itt nincs
más ér tel me zé si le he tő sé günk, mint az,
hogy a szólt, a be szélt, a meg hir de tett igé -
ről van szó.

In nen néz ve már egész mást je lent ez a
mon dat: ki is az, aki nek van? Ezt én úgy
fo gal maz nám meg, hogy az, aki nek kap -
cso ló pont ja van. Ah hoz, hogy meg ért sek,
hogy be fo gad jak egy ta ní tást, ah hoz kell
va la mi fé le kap cso ló pont nak len nie. Kell,
hogy ren del kez zek va la mi fé le elő ze tes is -
me ret tel.

Le het, hogy ke vés nek érez zük, amit kap -
tunk, amit is me ret ként az elő ző nem ze dé -
kek át ad tak, amit elő ző lel ké szek a hit tan -
órá kon, kon fir má ci ói elő ké szí tő kön, bib -
lia órá kon el mond tak. Gon dol hat juk azt is,
hogy sok min dent el mu lasz tot tunk, hogy
töb bet kel lett vol na hall gat nunk őket.

Egy azon ban bi zo nyos: amit kap tunk, ha
va ló ban meg kap tuk, ha va ló ban mi énk lett
va la mi ab ból, amit ne künk át ad ni igye kez -
tek, ak kor az a ki csi, az a ke vés gya ra pod ni
akar, és aki gya ra pí ta ni akar ja azt, amit ka -
pott, ami az övé, ami az ő is me re te, sze mé -
lyes lel ki kin cse, az igen is gya ra pít ha tó, ar -
ra igen is ér vé nyes, hogy aki nek van, an nak
ada tik.

És to vább me he tünk, mert meg kí sé rel -
het jük a vé ka alá tett lám pást is en nek tük ré -
ben új ra meg ér te ni. Aki nek van – eb ben az
előbb el mon dott ér te lem ben „aki nek van”
–, az ar ra van fel szó lít va, hogy gyújt son vi -
lá gos sá got má soknak, hogy vi lá gít sa meg a
hit be li igaz sá go kat azok szá má ra, akik nek
az ho má lyos, ért he tet len, meg fog ha tat lan,
és nem tud nak ve le mit kez de ni. 

Nem csak egy faj ta er köl csi kö te les ség
kell, hogy er re kész tes sen min ket, ha nem
az a má sik jé zu si mon dat is, mely olyan fur -
csán éke lő dött be ide a lám pás pél dá za ta és
a so kat elem zett zá ró mon dat kö zé. En nek
lé nye ge, hogy úgyis ki de rül min den – ezért
is fon tos, hogy be szél jünk hit ről, bi za lom -
ról, Is ten ről és vég ső re mény ség ről.

Mert hogy előbb vagy utóbb min den ki
előtt vi lá gos lesz, hogy mi kö zött vá laszt -
hat, meg fog tör tén ni a vi lág hit re és Is ten -
ről va ló is me ret re ju tá sa nél kü lünk is, de
egy ál ta lán nem mind egy, hogy eb ben a fo -
lya mat ban mi mi lyen sze re pet ját szot tunk.
Gon do lom, egyi künk sem sze ret né, hogy
Jé zus a vég ső szá mon ké rés kor a vé ka vagy
az ágy alá tett lám pás hoz ha son lít sa őt.

A fe lénk szó ló buz dí tást ki há moz tuk év -
ez re dek tá vo lá ból, más fé le ér tel me zé sek
pó lyá i ból, hogy tisz tán áll jon előt tünk Jé -
zus ve lünk kap cso la tos igé nye és szán dé ka.
Sza vad vi lá gos ság le het a sö tét ben já rók -
nak, és bár mi lyen ke vés az, amit tudsz, ami
a ti éd, ami Is ten igé jé ből ben ned hely re, jó
föld re ta lált, az gya ra pod ni akar, az bel ső
kény szer ré fog ben ned át ala kul ni, hogy a
ke vés ből több, egy re több le gyen, hogy az
Is ten ben va ló hit és bi za lom, a bel ső vi lá -
gos ság mind na gyobb te re it te remt hesd
meg ma gad kö rül. Ámen.

Réz-Nagy Zol tán

Az ige hir de tés 2011. jú li us 24-én hang zott el a
deb re ce ni evan gé li kus temp lom ban

AZ ÉLET KE NYE RE

„Sza vad vi lá gos ság le het
a sö tét ben já rók nak”

Ün ne pé lyes ke re tek kö zött
bú csú zott el Köln ben jú li us
3-án Gábry Sán dor re for -
má tus lel ki pász tor a Raj -
na-vi dé ki és Veszt fá li ai
Ma gyar Pro tes táns Gyü le -
ke zet től, mely nek mint egy
húsz éven át volt lel ki ve ze -
tő je. Le kö szö né se ap ro pó -
ján ka lan dos élet út já ról,
ta pasz ta la ta i ról és jö vő be li
ter ve i ről fag gat tuk.

– Mi lyen úton és mely ál lo -
má so kon ke resz tül ve ze tett az
út ja Er dély ből Né met or szág -
ba?

– Ko lozs vá ron szer kesz -
tő je vol tam a Re for má tus
Szem lé nek, mely ak ko ri ban
– az 1970-es évek ben – az
egye dü li ma gyar egy há zi
lap volt Er dély ben. Nyolc
éven ke resz tül lát tam el ezt
a fel ada tot. Ta lán mon da -
nom sem kell, hogy az em lí -
tett idő szak ban mi lyen cen -
zú ra állt mö göt tünk…

1977-ben sú lyos föld ren -
gés ráz ta meg Ro má ni át,
mely több mint ezer öt száz
em ber éle tet kö ve telt – el ső -
sor ban ro má nok lak ta te rü -
le ten. Akad tak ek kor olya -
nok, akik a nem ze ti sé gi
szem ben ál lás ki éle zé sé re
hasz nál ták fel a ka taszt ró -
fát. Ek kor tet tem azt a ki je -
len tést, hogy nincs olyan
föld ren gés, amely nem ze ti -
sé gek sze rint vá lo gat ná
meg az ál do za ta it. E meg ál -
la pí tá som után kez de tét
vet te ott ho ni – ro má ni ai –
el le he tet le ní té sem. 

Né met or szág ból 1980-
ban meg hí vást kap tam egy
lel ké szi ál lás be töl té sé re,
ám út le vél hez „ter mé sze te -
sen” nem ju tot tam. (Zá ró -
jel ben jegy zem meg, hogy
1964-től 1975-ig, el ső ma -
gyar or szá gi lá to ga tá so mig
ti zen hét kér vé nye met uta -
sí tot ták el.)

1980-ban – há zas ság ré -
vén – át te le pül tem Ma gyar -
or szág ra. Ro má ni ai ál lam -
pol gár sá go mat meg von ták,
ma gyart vi szont nem kap -
tam, így hon ta lan stá tus ban
vol tam egé szen 1986-ig, le á -
nyom szü le té sé ig. Pré di kál -
ni sem pré di kál hat tam Ma -
gyar or szá gon, így ide gen ve -
ze tés ből tar tot tam fenn ma -
ga mat és csa lá do mat.

1986-ban kap tam meg
éle tem el ső tu ris ta ví zu mát,
mellyel el ju tot tam Né met -
or szág ba. Csak hogy az
ígért ál lás ek kor – hat év vel
ké sőbb – már nem lé te zett.
En nek el le né re itt ma rad -
tam, és négy évig se gé lyen
él tem úgy, hogy köz ben
egy há zi szol gá la tot vé gez -
tem, in gyen. Fő te rü le tem a
dia kó nia volt, el ső sor ban
idő sek kel és moz gás sé rül -
tek kel fog lal koz tam. Négy
év vel ké sőbb si ke rült ho no -
sít tat ni teo ló gi ai dip lo má -
mat, majd 1990-ben ál lást
kap tam: az öku me né ért és a
ke let-eu ró pai kap cso la to -
kért fe le lős lel kész ként te -
vé keny ked tem. 

1992-ben újabb for du la -
tot vett az éle tem. Egy Ká -
nyá di-es ten ta lál koz tam

Köln ben a raj na–veszt fá li ai
ma gyar gyü le ke zet ku rá to -
rá val, aki be szá molt ar ról,
hogy meg ürült a gyü le ke zet
lel ké szi ál lá sa. Ek kor tól lát -
tam el te hát a – pon tos ne -
vén – Raj na-vi dé ki és
Veszt fá li ai Ma gyar Pro tes -

táns Gyü le ke zet pász to ro -
lá sát, és 1995-ben let tem hi -
va ta lo san is en nek a kö zös -
ség nek a lel ki pász to ra.

– Ha most kel le ne új ra kez -
de nie, be le vág na?

– Nem. Sok szép él mé -
nyem kö tő dik Né met or -
szág hoz, de nem kez de ném
elöl ről.

– Me lyek vol tak a né met or -
szá gi évek leg szebb és leg ke se -
rűbb ta pasz ta la tai?

– Az 1995-ös be ik ta tá -
som ra pél dá ul nagy sze re -
tet tel em lék szem vissza.
Ko csis Ele mér deb re ce ni re -
for má tus püs pök is je len
volt, és két száz nyolc va nan
gyűl tünk össze. Nem em -
lék szem, hogy az óta er re
bár mi kor lett vol na pél da.

Fe lejt he tet len él mény
volt to váb bá, hogy a rend -
szer vál tás kö rü li idők ben
két száz két (!) ka mi onnyi
se gélyt si ke rült össze gyűj -
te nünk. A se gély szál lít má -
nyok el ju tot tak Er dély be,
Ma gyar or szág ra, Kár pát al -
já ra, a Dél vi dék re, Cseh -
szlo vá ki á ba pe dig pénz ado -
mányt küld tünk.

A szo mo rúbb ta pasz ta la -
tom pe dig az, hogy na gyon
ma gá nyos az itt élő lel kész.
A pres bi té ri um sok te kin -
tet ben meg kö ti a ke zét,
ugyan ak kor nem kap min -
dig hat ha tós se gít sé get tő le.
To váb bi ne héz ség adó dik a
di asz p óra jel leg ből: öt ven -
ezer négy zet ki lo mé te ren
nyolc is ten tisz te le ti hely ta -
lál ha tó. Nagy fel adat össze -
fog ni ilyen nagy te rü le tet,
és na gyon ne héz ki vi te lez -
ni, hogy a nyolc hely nyolc
kö zös sé ge egyet len gyü le -
ke zet ként mű köd jön.

– Meg tud em lí te ni egy jel -
leg ze tes ese tet, amely se hol
más hol nem, csak ilyen kör -
nye zet ben for dul ha tott elő?

– Eszem be jut, ami kor
reg gel ne gyed hét kor az zal
te le fo nált egy asszony,
hogy mit te gyen, ha csó tá -

nyok lep ték el a für dő szo -
bá ját…

Ami spe ci á lis eb ben a
szol gá lat ban, hogy az em -
be rek nek a lel ki pász tor
amo lyan min de nes. A ki -
ván dor lók sok szor na gyon
el ve szet tek nek ér zik ma gu -

kat új ha zá juk ban, így a lel -
kész nek nem árt tud ni, hol
ren del a fül-orr-gé gész, ki re
mi lyen adó zá si sza bá lyok
vo nat koz nak, és hogy me -
lyik gáz sze re lőt ér de mes
hív ni, ha el rom lik a fű tés…

De fel idéz he tek egy na -
gyon po zi tív él ményt is.
Egy fi a tal lány, akit el ha -
gyott a vő le gé nye, az éj sza -
ka kö ze pén te le fo nált, hogy
el mond ja ezt ne kem. A vá -
ros ban la kott a lány test vé -
re, és más is me rő sei is let -
tek vol na a kö zel ben. Ő
még is a lel kész se gít sé gét
kér te. Úgy ér zem, ezek a
lel ké szi pá lya iga zán szép
pil la na tai.

– Mik a ter vei a jö vő re? Ho -
gyan to vább?

– A gyü le ke zet jö vő je saj -
nos na gyon bi zony ta lan.
Ál lá so mat nem töl ti be
ezen túl sen ki, de egy meg ál -
la po dás sze rint az is ten tisz -
te le ti he lye ken to vább ra is
lesz, aki el tud ja majd lát ni a
szol gá la to kat. (A Né met or -
szá gi Pro tes táns Egy ház, az
EKD és a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus, il let ve Re for má -
tus Egy ház kö zött lét re jött
meg ál la po dá s ról az Úti társ
2011. évi 2. szá má ban ol vas -
hat tak be szá mo lót. – A szerk.)

Ami en gem il let, egy elő -
re azon va gyok, hogy a Né -
met or szág ban fel hal mo -
zott öt ven fo lyó mé ter nyi
hi va ta los ira tot más fél re
re du kál jam… Ennyit tu -
dok ugyan is ha za szál lí ta ni
Sep si szent györgy re. Au -
gusz tus 31-ig kell a köl tö -
zést le bo nyo lí ta ni. Ha ez
meg tör tént, egy év pi he -
nőt „en ge dé lye zek” ma -
gam nak. Sze ret nék eb ben
az idő ben ki zá ró lag a csa lá -
dom mal fog lal koz ni. Ez -
után, ha az egész sé gem en -
ge di, há rom he lyi gyü le ke -
zet ben lá tok majd el –
nyug dí jas ként – ige hir de -
tői szol gá la tot. 

Szűcs Pet ra

ÚTI-TÁR SAL GÓ

A „min de nes” lel ki pász tor
Be szél ge tés Gábry Sán dor ral, a Raj na-vi dé ki és Veszt fá li ai
Ma gyar Pro tes táns Gyü le ke zet le kö szö nő lel ké szé vel

A lelkipásztort a 2011. július 3-i búcsú-istentiszteleten megáldja
Bölcskei Gusztáv református püspök



Wern fels, Né met or szág. Jo han -
nes Fried rich, az ok tó ber ben nyu -
ga lom ba vo nu ló ba jor evan gé li -
kus püs pök be je len tet te, hogy
nyug dí ja zá sa után még két évig
olyan vi dé ki gyü le ke zet ben sze -
ret ne ön ként szol gál ni, ahol nincs
lel kész.

Er furt, Né met or szág. Fi a ta lok
tün tet tek a tar to má nyi egy ház új,
köz pon ti épü le te előtt. Az épü let
ti zen egy mil lió eu ró ba ke rült, mi -
köz ben csak egy es pe res sé gen be -
lül ti zen öt év alatt csak nem har -
minc szá za lék kal akar ják csök ken -
te ni a lel ké szi ál lá so kat – ál lí tó lag
pénz szű ke mi att. Il se Jun ker mann
püs pök nő az ez zel kap cso la tos be -
ad vá nyu kat hó na pok óta még csak
vá lasz ra sem mél tat ja.

Athén, Gö rög or szág. Az Eu ró pai
Unió ta ka ré kos ság ra kény sze rí tő
ren del ke zé sei a gö rög or to dox ál -
lam egy há zat is sú lyo san érin tik. A
par la ment most tö röl te há rom -
száz új pap szen te lé sét. A pap hi -
ány pe dig csak nö ve ked ni fog,
mert az el múlt évek alatt már így
is há rom száz nyolc van nal csök -
kent a pa pok szá ma.

Pá rizs, Fran cia or szág. A vi lág hí -
rű Eif fel-to rony kö ze lé ben ha ma -
ro san új tu risz ti kai lát vá nyos ság
szü le tik, „az orosz kul tú ra és lel -
ki ség köz pont ja”. Az orosz el nök -
sé gi ter ve ző hi va tal be mu tat ta az
épü let ter ve it, me lye ket négy -
száz negy ven négy pá lyá zat kö zül
vá lasz tot tak ki. A komp le xum kö -
zép pont já ban or to dox ka ted rá lis
és pap kép ző sze mi ná ri um áll
majd. El ké szül te után az orosz ál -
lam az Orosz Or to dox Egy ház
hasz ná la tá ra bo csát ja kor lát lan
idő tar tam ra. 

Chi si nau, Mol do va. Bár a la -
kos ság nak pusz tán 0,1%-a musz -
lim, az igaz ság ügyi mi nisz té ri -
um ál la mi lag el is mert fe le ke zet -
nek nyil vá ní tot ta a Mol do vai
Isz lám Li gát. Vla di mir or to dox
pát ri ár ka ezt az „or to do xok
meg alá zá sá nak” ne vez te, és til -
ta ko zott el le ne.

Var só, Len gyel or szág. II. Já nos
Pál pá pa bol dog gá ava tá sá tól
sokan re mél ték a re mény te le nül
szét sza kadt len gyel tár sa da lom
ki en gesz te lő dé sét. Köz vé le mény-
ku ta tá sok sze rint a meg kér de -
zet tek het ven négy szá za lé ka úgy
vé le kedik, hogy ez nem követ ke -
zett be.

Moszk va, Orosz or szág. Az orosz
par la ment csa lád ügyi bi zott sá ga
ja vas la tot ter jesz tett be a meg nem
szü le tet tek vé del mé ben, amellyel
a mag zat el haj tá sok szá má nak
csök ken té sét sze ret né el ér ni. Így
min den nőt, aki szü le ten dő gyer -
me két akar ja el vé tet ni, or vo si
vizs gá lat ra kö te lez né nek, amely -
nek ke re té ben lát nia kel le ne a
mag za tot és hal la nia a szív ve ré sét.

Im mens ta ad, Né met or szág. 925
pár gyer mek ci pőt ál lí tott ki a vá -
ros egyik te rén a Durch b lick ne vű
egye sü let; ez zel em lé kez tet ve ar -
ra a 925 gyer mek re, aki ket Ba den-
Würt tem berg tar to mány ban egy-
egy hó nap alatt nem en ged nek
meg szü let ni.

Han no ver/Fre i burg, Né met or -
szág. Az evan gé li kus és a ró mai
ka to li kus egy ház éle sen bí rál ta a
né met par la ment dön té sét, amely

bi zo nyos fel té te lek mel lett meg -
en ged te, hogy elő ze tes vizs gá la -
tok alap ján ki szűr he tők le hes se -
nek a fo gya ték kal szü le ten dő
gyer me kek. „Az em be ri mél tó ság
tisz te let ben tar tá sa nem csak
egész sé ges em be rek re ér vé nyes.”
A dön tés ezen kí vül a fo gya ték kal
élő em be rek diszk ri mi ná ci ó ját is
je len ti, ami er köl csi leg nem iga -
zol ha tó.

Cser no bil, Uk raj na. A hu szon öt
év vel ez előt ti atom erő mű-ka -
taszt ró fá ról ün ne pi is ten tisz te le -
ten em lé kez tek meg Ki rill moszk -
vai pát ri ár ka szol gá la tá val. Az
ese mé nyen je len volt az uk rán és
az orosz ál lam el nök. Pré di ká ci ó -
já ban a pát ri ár ka éle sen ki kelt az
el len, hogy az ak ko ri ka taszt ró fá -
ból szin te sem mit nem ta nult az
em be ri ség. „Az em ber hely ze té -
nek a vi lág min den ség ben spi ri tu á -
lis von za ta van, s aki ezt nem akar -
ja meg ér te ni, csak újabb ka taszt -
ró fát idéz elő” – mond ta.

Va ti kán vá ros. Meg be szé lé sen fo -
gad ta XVI. Be ne dek pá pa Krizosz -
tom oszt, Cip rus ér se két, hogy a kö -
zel-ke le ti ke resz té nyek ne héz
hely ze té ről tár gyal ja nak. Ha zá já -
ban az ér sek sú lyos tá ma dá sok ke -
reszt tü zé ben áll, mert til ta ko zott,
mi u tán a szi get gö rög ré sze bé kü -
lé si szán dék kal for dult a sza ka dár
tö rök rész fe lé. Mind két fél fel há -
bo ro dott az ér sek til ta ko zá sán.

Bécs, Auszt ria. Ch ri stoph Schön -
born kar di ná lis éle sen el ítél te a
„pa pi kez de mé nye zés” el ne ve zé -
sű ki ált ványt, amely ben Ró mával
szembeni el len ál lás ra hí vott fel
há rom száz negy ven oszt rák ró mai
ka to li kus pap. „Aki az en ge del -
mes ség el vét föl ad ja, az vét az
egy ház egy sé ge el len” – nyi lat -
koz ta a kar di ná lis. A moz ga lom
ve ze tő je ezt mint az egy ház ma ga -
te he tet len sé gé nek je lét kom men -
tál ta.

To kió, Ja pán. Ta ke hi sa Ta ke da
pro fesszor, a To mi sa ka Ch ris ti an
Cen ter ve ze tő je sze rint Fu kus ima
örök re be le vé ső dött az em be ri ség
tör té nel mé be. Be szélt a ja pán la -
kos ság alig egy szá za lé kát ki te vő
ke resz tény ség nek az atom ener gia
el le ni bá tor ki ál lá sá ról és a budd -
his ták kal va ló – az em be ri ség
nagy kér dé se it érin tő – jó együtt -
mű kö dés ről.

Bens he im, Né met or szág. A Fe le -
ke zet ku ta tó In té zet Jé zus hit val -
lá sa cím mel kon fe ren ci át ren de -
zett, amely fő leg a Jé zus-ku ta tás
és az Is ten-kér dés mai gond ja i val
fog lal ko zott. Az egyik elő adó a
teo ló gia kor lá ta i ról be szélt, hi -
szen Jé zus tól sem mi írás be li ha -
gya té kunk nin csen. „A Bib lia
egyet len egy szer tu dó sít az író Jé -
zus ról: ami kor a hoz zá ho zott há -
zas ság tö rő nő ese té ben a por ba
írt….”

Va ti kán vá ros. A sza ka dár Szent
X. Pi us Pa pi Test vé ri ség ál tal vég -
zett pap szen te lé sek a ró mai ka to -
li kus egy ház sze rint tel je sen ér -
vény te le nek. Ugyan ak kor az egy -
há zon be lü li tra di ci o na lis ták nak
sem sza bad meg en ged ni, hogy sza -
ka dást idéz ze nek elő a ka to li kus
egy ház ban. Ez vi szont már Wal ter
Kas per kar di ná lis vé le mé nye.

Mün chen, Né met or szág. Az el -
múlt őszön a Né met or szá gi Pro -
tes táns Egy ház (EKD) el nő i e se -

dé sé ről írt nagy cik ket Fr. W.
Graf teo ló gi ai pro fesszor. Az óta
sem szűnt meg az e kö rü li vi ta, so -
ra koz nak a pró és kont ra ál lás fog -
la lá sok. A cikk egyik bí rá ló ja a kö -
vet ke zők kel tá masz tot ta alá ag gá -
lya it: 2010-ben össze sen 22 075 lel -
kész dol go zott az EKD egy há za i -
ban, kö zü lük mintegy 33%, 7289
volt nő. A női lel ké szek egy har -
ma da rész ál lás ban van. Az EKD
216 170 al kal ma zott já nak 74%-a
nő. A gyü le ke ze tek ben ren ge teg
ön kén tes mun kás dol go zik,
69,9%-uk ugyan csak nő. Ez zel
szem ben a hu szon két tar to má nyi
egy ház ban egyet len egy női püs -
pök van. A teo ló gi ai ka ro kon ta -
nu ló jö ven dő lel ké szek ne mek
sze rin ti meg osz lá sa 50-50%, vi -
szont a pro fesszo ri kar ban csak
10%-ot kép vi sel nek a nők. Szó
sincs te hát az egy ház el nő i e se dé -
sé ről.

Fre i burg, Né met or szág. 2010 ka -
taszt ro fá lis év volt a né met or szá gi
ró mai ka to li kus egy ház szá má ra.
A püs pö ki kon fe ren cia ezért „dia -
ló gus kez de mé nye zést” in dí tott
el, hogy ne csak a zárt klé rus gon -
dol koz zék el az egy ház jö vő jén.
„Az egy ház hoz fű ző dő mély kö -
tő dés és sze re tet tel jes ké rés” cí -
men most több, a Ke resz tény de -
mok ra ta Uni ó hoz tar to zó po li ti -
kus fe jez te ki mély sé ges ag go dal -
mát, és tett ja vas la to kat. Egy egy -
ház tör té nész-kar di ná lis azon ban
a po li ti ku sok sze mé re ve ti, hogy
er re sem mi jo go sult sá guk nincs,
hi szen csak a pa pi nőt len sé get
akar ják meg szün tet ni és „egy má -
sik egy há zat” szer vez ni.

Mün chen, Né met or szág. Wilt rud
Huml ró mai ka to li kus teo ló gi ai
pro fesszor in tet te egy há zát:
amed dig vál to zás nem tör té nik,
egy re erő tel je seb ben lesz té ma a
nők na gyobb sze rep vál la lá sa az
egy ház ban. A tár sa da lom ban vég -
be me nő gyors vál to zá sok egy re
fur csáb bá te szik az egy ház ban
ural ko dó hely ze tet.

Dort mund, Né met or szág. A
Veszt fá li ai Evan gé li kus Egy ház
meg til tot ta egy lel kész fe le ség -
nek, hogy fér je gyü le ke ze té nek
pa ró ki á ján aszt ro ló gi ai (kár tya ve -
tés, jós lás, ho rosz kóp ké szí tés) ta -
nács adást mű köd tes sen. Az aszt -
ro ló gia nem egyez tet he tő össze a
ke resz tény hit tel – volt a meg oko -
lás. Pa ró ki án pe dig amúgy sem
mű köd het sem mi fé le „ipar ág”.

Ad disz-Ab eba, Eti ó pia. El ső al -
ka lom mal tett lá to ga tást Mar tin
Jun ge, a Lu the rá nus Vi lág szö vet -
ség új, chi lei fő tit ká ra a Me ka ne
Jesus ne vű evan gé li kus egy ház -
nál. Ez an nál is fon to sabb, mert ez
az 5,5 mil lió evan gé li kust szám lá -
ló egy ház a vi lág leg gyor sab ban
fej lő dő lu the rá nus egy há za, bár a
po li ti kai hely zet nem igen ked ve -
ző az or szág ban. A Me ka ne Jesus
egy ház a vi lág szö vet ség har ma dik
leg na gyobb tag egy há za.

Ber lin, Né met or szág. A Bran -
den bur gi ka pu nál ter vez nagy tün -
te tést egy elő ké szí tő bi zott ság
szep tem ber 11-én, a New York-i
ter ror tá ma dás ti ze dik év for du ló -
ján. Val lá sok a bé ké ért lesz a de -
monst rá ció té má ja, amely em lé -
kez tet ni akar nem csak az egye sült
ál la mok be li, ha nem az af ga nisz tá -
ni és ira ki ter ror ál do za ta i ra is.

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

Fe le lõs ki adó: Prõh le Ger gely el nök
Fe le lõs szer kesz tõ: Szûcs Pet ra
(telefon: +36 20/824-8854, e-mail: pet ra.szucs78@gmail.com)
Meg ren de lés, in for má ció: Zász ka licz ky Pál (e-mail: maek@lu the ran.hu)

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

Uram,
né ha egy fej fá jás is „ki üt” ben nün ket.
Ugyan ak kor is me rünk em be re ket,
akik szin te va kon,
rossz vér nyo má suk tól szé d ö lög ve,
fá jós láb bal ta pos sák a pe dált:
ke rék pá roz nak
– és mo so lyog nak.
És a mo soly gá suk kal mo solyt csal nak a mi ar cunk ra is.
Áldd meg, Uram,
az em be ri mo solyt és az em be ri ka ca gást,
hi szen ezek a Te aján dé ka id.
Az egész te rem tett vi lá gon 
csak mi, em be rek kap tuk tő led 
eze ket a ké pes sé ge ket.
Ta lán ép pen azért kap tuk,
hogy ne zú go lód va, pa nasz kod va,
ma gun kat saj nál tat va ci pel jük ke resz tün ket,
ha nem sor sun kat bát ran vál lal va,
mo so lyog va
men jünk az úton,
ame lyen öröm és szen ve dés vált ják egy mást.
Kö szön jük azo kat az em be re ket,
akik kö rü löt tünk mo so lyog va él nek,
éle tük kel pél dát és erőt ad va ne künk.
Ámen.

Az imád ság rész let Döb ren tey Il di kó Be szél ge tek az Úr ral cí mű köny vé ből.
A kö tet a Szent Gel lért, a Lu ther és az Ek hó Ki adó kö zös ki ad vá nya.

Mo soly

Ado má ny
Az Úti társ nyom da- és pos ta költ sé gé re a leg utób bi szám óta a kö -

vet ke ző ado mány ér ke zett:
• Rusz nyák De zső, Sa jó gö mör (Szlo vá kia) – 26 500 fo rint.

Kö szön jük a tá mo ga tá st! Lapunk kiadásának és postázásának
költségeihez szeretettel várjuk olvasóink támogató adományait a Ma -
gyar Evan gé li kus Kon fe ren cia, Buda pest, Ra if fe i sen Bank
12010886-00146767-00100002 számlaszámára (kül föld rõl HU 43
1201 0886 0014 6767 0010 0002).

Fizessen elő az Evangélikus Élet hetilap digitális változatára – http://digitalstand.hu/evangelikuselet


