
Az egy há zi esz ten dő ál lan dó rit -
mu sá ban meg van nak a dra ma -
tur gi ai hul lám he gyek és hul lám -
völ gyek. En nek a kör for gás nak
vi tat ha tat la nul az egyik te tő -
pon ti sza ka sza a hús vét és pün -
kösd köz ti pe ri ó dus. Ilyen kor
nem csak a ter mé szet éled – leg -
alább is az észa ki fél göm bön –
új ra, áp ri lis min den sze szé lyé -
vel együtt, ha nem az em be ri lé -
lek is fel fris sül. 

Az itt ho ni gyü le ke ze te ink
nagy ré szé ben ek kor zaj ló kon -
fir má ci ói vizs gák és ün nep sé gek
is bi zo nyos ér te lem ben a fo lya -
ma tos meg úju lást jel ké pe zik.
Ta pasz ta la ti tény – s nem öröm -
re han go ló –, hogy sok he lyen a
kon fir man du sok szá ma rend kí -
vü li mó don csök ken, s ez a je len -
ség a meg úju lás ké pes sé gé nek
hi á nya ként is in terp re tál ha tó. 

Ta lán emi att is az eu ró pai
pro tes tan tiz mu son be lül je len -
leg egy össze han golt nem zet kö -
zi ku ta tás fo lyik a kon fir má ció
he lyé ről és sze re pé ről, e kutatás
ered mé nyé re és kö vet kez te té se -
i re min den bi zonnyal re a gál ni
kell majd egy há zi és gyü le ke ze -
ti, is ko lai és ta lán csa lá di össze -
füg gé sek ben is. A meg szo kott
sá to ros ün ne pek ige hir de té sei
és iro dal mi re cep ci ói mel lett
ezért ke rül eb ben a lap szám ban
kü lön hang súly er re a kér dés re,
mert ez nép egy ház ban, ki sebb -
ség ben és szór vány ban egy aránt
stra té gi ai fon tos sá gú, élet be  vá -
gó a jö vő mi att.

A má sik súly pont az a szer -
ző dés, amely a kö zös tő ről
majd egy szá za da el ága zott
egy ház tes tek kö zött az ed dig
sok szor na gyon le ter helt ki -
sebb sé gi kér dés kör ben lá tá -
sunk sze rint ép pen ak kor lép
elő re, ami kor a vi lág, de leg -
alább is az öreg kon ti nens sok
kér dés mi att bel ső fe szült sé gek

mel lett meg osz tott, har mó nia hi -
á nyos és bé két len. Ta lán tu dunk
ko vász ként hat ni kör nye ze -
tünk re, né pe ink re és ál la ma ink -
ra a je len ben is.

A múlt mint idő szem lé le -
tünk har ma dik di men zi ó ja sem
ma rad hat ki. A Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház idén em lé -
ke zik Túr me zei Er zsé bet szü le -
té sé nek szá za dik év for du ló já -
ra. A vissza em lé ke zés mel lett
az ün nep kör két olyan éne ke
ol vas ha tó a lap ban (vagy akár
éne kel he tő is), ame lyek re for -
má ci ó ko ra be li szö ve gét a di a -
ko nissza köl tő nő két-két újabb
vers sel egé szí tet te ki. (A kot tát
ter mé sze te sen csak egy szer
sze re pel tet tük!) Az evan gé li -
kus tra dí ció sze rint min den
ének szö veg egy ben imád ság -
ként is szol gál hat az egyé ni el -
csen de se dés vagy bib lia kö rök
al kal má val.

Egy tel jesen más dolgot kell
még meg em lí te ni a lap pal kap -
cso lat ban, amely nem a lel ki
tar ta lom mal, ha nem a ter jesz -
tés sel függ össze: sok új ság ér -
ke zik vissza fel bon tat la nul.
Na gyon rit kán ér te sül a ki adó a
cím vál to zá sok ról; ha le het sé -
ges, mi is ké rünk jel zést! Ha
van olyan is me rősük, aki szí ve -
sen fo gad ná az Úti tár sat, kér jük
je lez ni. Ugyan ak kor ha va la hol
nincs szük ség a lap ra, ar ról is
szük sé ges jel zést kap nunk. A
klasszi kus köz gaz da sá gi té tel
sze rint az ál ló ha jó és az el ol va -
sat lan új ság a leg drá gább dol gok
ezen a vi lá gon.

Ked ves Ol va só! A lap szer ző i -
vel együtt vár juk ész re vé te le i -
ket, kri ti ká i kat, egyet ér té sü ket.
Ke gye lem tel jes ün ne pe ket kí vá -
nok az ősi hús vé ti kö szön tés sel:
Az Úr fel tá madt! Az Úr va ló ban
fel tá madt! Hal le lu ja!

Dr. Lack ner Pál
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Ko ruk ban szo kat lan bá tor ság ról,
me rész ség ről tet tek bi zony sá got
re for má tus őse im, ami kor újon nan
épí tett temp lo mu kat a püs pö kük
nem volt haj lan dó fel szen tel ni. Az
el uta sí tás után – hű pros tes tán sok -
hoz mél tó an – gyü le ke ze tet ala pí -
tot tak, és evan gé li ku sok ként di -
csér ték az Is tent a temp lo muk ban. 

Né hány éve, ami kor a gyü le ke -
zet lel kész nél kül ma radt, a hí vők
is mét me rész lé pés re szán ták el
ma gu kat: az óta ma gyar or szá gi lel -
kész is gon doz za a né hány lel kes
szór ványt, ame lyet az anya nyel -
ven va ló ige hall ga tás irán ti vágy
ve zé rel.

Ez év már ci us 21-én Ko má rom -
ban part ner szer ző dést kö tött egy -
más sal a Szlo vá ki ai Ágos tai Hit -
val lá sú, il let ve a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház. Az alá írás
után meg könnyeb bül ve és büsz -
kén men tem át azon a ko má ro mi
hí don, amely a múlt ban egy szé -
gyen tel jes ese mény ről hí re sült el.

Tör té nel mi nek és ün ne pi nek
érez tem a pil la na tot. Nem csak
azért, mert szer ző dés be lett fog -
lal va az is, ami a Szent írás ta ní tá -
sá ból ki fo lyó lag, a re for má ció
örö kö se ként, ter mé sze tes mó don
meg il let. De azért is, mert dr. Fa -
bi ny Ta más püs pök úr ige hir de té -
sé ben kö ve ten dő pél dát mu tat va
bo csá na tot kért a szlo vák test vé -
rek től. Ek kor fel éb redt ben nem a

re mény, hogy vég re a Szlo vá ki ai
Ágos tai Hit val lá sú Evan gé li kus
Egy ház is be is me ri a Tri a non utá -
ni és a ki te le pí té sek so rán el kö ve -
tett hi bá kat, és ezen túl még fon to -
sabb nak te kin ti ma gyar nyel vű hí -
vei meg ma ra dá sát. Az előb bi a
szer ző dés ré sze, az utób bi pe dig a
köl csö nös meg bo csá tás zá lo ga.

Há rom éve eb ben a lap ban hív -
tam fel a fi gyel met ar ra, hogy mi -
lyen gon dok kal küz dünk mi, szlo -
vá ki ai ma gyar evan gé li ku sok. A
nem zet kö zi se gély hí vó jel rö vi dí -
té sét hasz nál va le ír tam: ke vés a
ma gya rok nak is szol gá ló, nem
csak ma gya rul be szé lő lel kész, hi -
á nyoz nak a hit tan köny vek és az
egyéb lel ki iro da lom, va la mint tel -
je sen szer ve zet len a hit éle tünk.
Hang sú lyo zom: nem jó kedv vel
tet tem ezt, és tu da tá ban vol tam
min den koc ká zat nak. De se gít sé -
get ak kor ké rünk, ami kor baj ban
va gyunk. A baj pe dig ak ko ri ban
tény leg nagy volt, és nem mu tat -
ko zott más meg ol dás. 

A hely zet meg nyug vá sát kö ve -
tő en egye te mes püs pö künk, dr.
Mi loš Klá tik egy bi zott sá got hí -
vott össze, hogy ja vít sa a kap cso -
lat tar tást a ma gyar hí vek kel. Elő -
re lé pés fő leg a li tur gi ai gya kor lat -
ban tör tént, va la mint – az elő ző
szlo vák kor mány dön té sé nek kö -
szön he tő en – bő vül tek a ki sebb -
sé gi jo gok. De va ló di meg ol dást a

szer ző dés alá írá sa hoz hat, hi szen
„sta tus qu ót” bi z to sít mind két
egy há zon be lül élő ki sebb ség nek. 

An nak el le né re, hogy a Szlo vá -
kiai Ágos tai Hit val lá sú Evan gé li -
kus Egy ház egy elő re nem szá mol
az or szá gos ma gyar lel ké szi szol -
gá lat lét re ho zá sá val (ami két ség -
kí vül a szer ző dés leg na gyobb hi á -
nyos sá ga), biz ta tó a szlo vá ki ai
egy ház ve ze tés azon tö rek vé se,
hogy a ma gyar nyel vű szol gá la tot
ezen túl ko or di nál ni kí ván ja. Eh -
hez már csak meg fe le lő ko or di ná -
tor(ok) kell(enek). 

A part ner szer ző dés ér vény be
lé pett. Örül ünk an nak, hogy egy -
há za ink ve ze tői meg erő sí tet ték
az ed di gi test vé ri kap cso la to kat,
és kö szö net il le ti a köz re mű kö dő -
ket. A meg egye zés meg nyug vást
je lent mind azok nak, akik ed dig is
se gí tet ték a ki sebb sé gek egy há za -
i kon be lül va ló meg ma ra dá sát,
vagy to vább ra is vál lal ják a ki -
sebb sé gi lé tet. A bé kés egyes ség
vi szont ha tá ro zot t üze net azok
szá má ra, akik ed dig fe le lőt le nül
el ha nya gol ták a ki sebb sé gek irán -
ti szol gá la tot, elő idéz ve azt, hogy
evan gé li kus hit test vé re ik az őse ik
ál tal emelt temp lo mok he lyett, hű
pro tes tán sok mód já ra, más hol
hall gat ták, hall gat ják anya nyel vü -
kön az Is ten igé jét…
Nagy Oli vér evan gé li kus lel kész

(Al só sze li, Szlo vá kia)

Egy part ner szer ző dés mar gó já ra

A szlo vák–ma gyar szer ző dés szö ve ge megjelent az Evangélikus Élet 13. számának (április 1.) 4. oldalán,
és ol vas ha tó a http://www.evan ge li kus.hu/te o lo gia/part ner szer zo des-a-szlo va ki ai-ag os tai-hit val la su-evan ge li kus-
egy haz-es-a-ma gyar or sza gi-evan ge li kus-egy haz-ko e zo ett webhelyen.

Az aláírók: Pavel Delinga országos felügyelő, dr. Mi loš Klá tik egyetemes püspök (Szlovákiai Ágostai Hitvallású
Evan gé li kus Egyház), Gáncs Pé ter el nök-püs pö k, Prőh le Ger gely or szá gos fel ügye lő (Magyarországi Evangélikus
Egyház)
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Odukat és kriptákat pattant 
S bús árkokig leér a szava: 
Ilyen a Húsvét szent tavasza 
S ilyen marad. 

Miért tudjon Ő az embervérrül, 
Mikor künn, a Tavaszban 
Minden csoda csodát csinál 
S minden drága fizetség megtérül? 

Óh, Tavasz, óh, Húsvét, 
Emberek ősi biztatója, 
Csak azt szórd szét köztünk: 
Állandó a tavaszi óra 
S ilyen marad. 

Krisztus támad és eszmél, 
Odukat és kriptákat pattant. 
Van-e gyönyörűbb ennél?

Ady Endre

A szép Húsvét

Ked ves Ol va sóink!
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„Az Em ber fia em be rek ke zé be ada -
tik, meg ölik, de har ma dik na pon fel -
tá mad.” (Mt 17,22–23) 

So kan vol tak szem ta núi azon a
pén te ki na pon Jé zus meg hur co lá -
sá nak, szen ve dé sé nek – utol só
föl di út ját a pre to ri á nu sok pa lo tá -
já tól fel, a Gol go tá ra nagy so ka ság
kí sér te, hogy ott, a „Ko po nya-he -
gyen” lás sák, ho gyan is vé gez nek
ve le a ró mai ka to nák.

Ott vol tak az el len fe lei, a ha lá -
lát kí vá nók, a ha lá lá ra sza va zók.
Ott vol tak azok, akik „nem csa -
lód tak ben ne”. Nem csa lód tak,
mert öröm mel lát hat ták, hogy iga -
zuk van, és a ná zá re ti Jé zus va ló -
ban nem Is ten Fia. Hi szen ha az
len ne, ak kor nem len ne – nem le -
het ne – itt, a ke resz ten, ak kor
meg men te né ma gát, és egy ál ta lán:
ak kor nem is ke rül he tett vol na
ilyen hely zet be!

Ott vol tak a ba rá tai, sze ret tei,
hí vei is. Ott vol tak azok, akik
„csa lód tak ben ne”. Csa lód tak,
mert fáj da lom mal lát hat ták, hogy
té ved tek, és a ná zá re ti Jé zus nem
Is ten Fia. Hi szen ha az len ne, ak -
kor nem len ne – nem le het ne – itt,
a ke resz ten, ak kor meg men te né
ma gát, és egy ál ta lán: ak kor nem is
ke rül he tett vol na ilyen hely zet be!

Sem az el len sé gek, sem a ba rá -
tok nem tud ták el kép zel ni – nem -
hogy el fo gad ni –, hogy Is ten Fia, a
Mes si ás olyan le gyen, ami lyen nek
Jé zust ott lát ták. Le he tet len nek
tűnt a szá muk ra, hogy ha va ló ban
az Atyá tól jött, ak kor így vé gez ze,
hogy ne tud ná meg mu tat ni a ha tal -
mát, ne tud na vé get vet ni en nek az
egész nek…, és ne olyan di a dal mas
ve ze tő ként je len jen meg a vi lág -

ban, mint ami lyent ők vár tak…
olyant, aki vég ső győ ze lem re, üd -
vös ség re vi szi az ő né pét. 

De mind az, ami ak kor és ott tör -
tént, ami ott és ak kor le he tet len -
nek lát szott, bi zony le het sé ges
volt…, és csak így volt le het sé ges.
Azért, mert az em be ri el kép zel he -
tet lent és le he tet lent Is ten ke gyel -
me és sze re te te le het sé ges sé, bi -
zo nyos ság gá for dí tot ta. Hi szen az
Úr, aki „meg aláz ta ma gát, és en ge -
del mes ke dett mind ha lá lig, még pe dig
a ke reszt ha lá lig” (Fil 2,8), ez zel az
is te ni alá zat tal és en ge del mes ség -
gel vet te ma gá ra az em ber bű ne it,
győz te le a bűnt. Eb ben a ke reszt -
ha lál ban ara tott vég ső di a dalt a
ha lál fe lett.

S mind ezt csak és ki zá ró lag ő vi -
het te vég be, ő va ló sít hat ta meg.
Sen ki más. Em ber er re kép te len.
Mert le hetsz jó em ber, tisz tes sé -
ges: nem bű nö zöl, sze re ted em -
ber tár sa i dat, adsz és se gí tesz,
akár fel ál do zod éle te det is má so -
kért… – az üd vös sé ge det, Is ten
or szá gát, örök éle te det csak tő le
kap ha tod, ka pod. Csak ő tud ja ezt
meg ten ni, meg ad ni. Er re utalt Jé -
zus, ami kor a ta nít vá nyok azt kér -
dez ték tő le, hogy ki üd vö zül het:
„Em be rek nél ez le he tet len, de Is ten -
nél min den le het sé ges.” (Mt 19,26)

A min den va ló sult meg ak kor ott
a Gol go tán. És em ber szá má ra, a
mi szá munk ra a min den: Is ten ke -
gyel mét, sze re te tét ben ne, az Úr
Jé zus Krisz tus ban meg kap ni, eb -
ben a ke gye lem ben, sze re tet ben
él ni, ez zel a ke gye lem mel, sze re -
tet tel él ni. Él he tünk ben ne, él he -
tünk ve le. Mert azon a pén te ken
Is ten Fia azért ment fel a ke reszt -

re, hogy „le he tet len” szen ve dé sé -
ben és ha lá lá ban ki nyi lat koz tas sa,
meg mu tas sa, meg te gye a „min den
le het sé gest”.

Krisz tus nak er re, az em be rért,
ér tünk meg tett cse le ke de té re a
fel tá ma dás té nye tesz pe csé tet.
Az üres sír tár ja fel szá munk ra, a
ta nít vá nyok kö zött meg je lent élő
Úr ér te ti meg ve lünk is mind azt,
ami tör tént. Úgy van, aho gyan
219. éne künk mond ja: „Nem sö tét
a ke reszt fa már, / Hús vét után
fény ár ban áll.” (4. v.) 

Is ten, ami kor fel tá masz tot ta Fi -
át a ha lál ból, igent mon dott Jé zus
föl di éle té re, a szen ve dé sé re is, a
ha lá lá ra is. Mind ar ra, amit Jé zus
tett, ami tör tént ve le. És vé gül igent
mon dott az új, mennyei éle té re is.
Ez az élet az em ber szá má ra bi zo -
nyos sá got je lent Is ten min den ha tó
sze re te té ről, hi tet és re mény sé get
nyújt ke gyel mé ben, biz ton sá got
ad Krisz tus Jé zus kö ve té sé hez, az
ő út ján va ló já rás hoz.

És szá munk ra nem le het, nincs
más út, csak Krisz tu sé: a hit nek, a
sze re tet nek, a ke reszt nek út ja.
Igaz út, jó út, min den em be ri ne -
héz ség, aka dály el le né re is. Hús -
vét fé nye ra gyog ja be, és oda tart,
oda ve zet, ahol ő, a fel tá ma dott,
élő Úr Jé zus Krisz tus él: Is ten
mennyei or szá gá ba!

Wisz ki densz ky And rás

Imád koz zunk! „Di cső ség né ked, Is te -
nünk! / Fi ad dal együtt di csé rünk. /
Ele get ő tett mi ér tünk. (…) Mi té ged
ké rünk, Krisz tu sunk, / Élő és győz tes
Ve zé rünk: / Add meg, mi üd vös mi -
né künk.” (EÉ 216) Ámen.

Hús vét fé nyé ben

Ked ves Test vé rek!
Meg ha tot tan és há lá val em lé -

ke zünk ma Er zsé bet test vér re,
szü le té sé nek szá za dik év for du -
ló ján. Éle te kez det től ha lá lig a
Fé bé hez kö tődött, de szol gá la -
tá val kö zös sé günk ha tá rán át -
lép ve egy há zun kat, más fe le ke -
ze te ket, sőt kül föl di test vé re ket
is gaz da gí tott.

Él eté ben sok meg aláz ta tás ban,
mel lő zés ben volt ré sze, ame lyet
min dig alá za to san és de rű sen el -
fo ga dott.

Most an nak örül he tünk, hogy
evan gé li kus egy há zunk dr. Fa -
biny Ta más püs pök ja vas la tá ra a
2012. évet Túr me zei Er zsé bet-
em lék év nek dek la rál ta. En nek
egyik je le volt, hogy az Evan gé li -
kus Élet feb ru ár 5-i szá má ban
egy ol da las in ter jú je lent meg
Gu bek Má ria test vé rünk kel, aki -
vel Er zsé bet test vér ben ső sé ges
test vé ri kap cso lat ban volt éle te
vé gé ig. Man ci ka meg őriz te Er -
zsé bet test vér több száz le ve lét,
ame lyeket Ke ve há zi Lász ló test -
vé rünk vé gig ol va sott, és amelyek
je len tős egy ház tör té ne ti do ku -
men tumok is.

Ugyan eb ben a szám ban Kő há ti
Do rottya és Her zog Csa ba lel kész
test vé re ink fel hí vá sát ol vas hat -
tuk: hi te les ta nú kat ke res nek,
akik be szá mol ná nak Er zsé bet
test vér éle té ről és szol gá la tá ról a
ké szü lő em lék kö tet szá má ra. Re -
mé lem, ez a fel hí vás test vé re ink
kö ré ben meg hall ga tás ra ta lál.
Saj ná la tos len ne, ha ép pen a di a -
ko nisszák nem vá la szol ná nak er -
re a fel hí vás ra.

Az Evan gé li kus Élet feb ru ár 12-
i szá ma fény ké pes be szá mo ló ban

tu dó sí tott a feb ru ár 5-i ba las sa -
gyar ma ti em lék ün nep ről, ame -
lyen Fa bi ny Ta más püs pök szol -
gált, meg em lé kez ve Er zsé bet
test vér hu szon négy éves ba las sa -
gyar ma ti szol gá la tá ról. (A vá ros
1996-ban dísz pol gá rá vá vá lasz tot -
ta a diakonissza főnök asszonyt.)
Er zsé bet test vér az ipoly szö gi és
pat var ci szór vá nyok ba ke rék pá -
ron járt, és a gyar ma ti sze re tet -
ott hon la kó ja, majd ve ze tő je
volt. Az ott hon ne ve mos tan tól
Túr me zei Er zsé bet Evan gé li kus
Sze re tet szol gá lat.

Feb ru ár 12-én Ta má si ban, Er -
zsé bet test vér szü lő vá ro sá ban
volt meg em lé ke ző ün nep ség.
Mind két al kal mon Veper di Zol tán
test vé rünk kép vi sel te a di a ko -
nisszakö zös sé get, így tő le sze mé -
lyes be szá mo lót hall ha tunk.

A Túr me zei-év je len tős ese -
mé nye a di a ko nissza köl tő nő tel -
jes élet mű vé nek ki adá sa. En nek
meg va ló su lá sá ért el ső sor ban Her -
zog Csa ba test vé rünk nek kell
kö szö ne tet mon da ni, aki nem -
csak a ver sek össze gyűj té sé ben,
de Er zsé bet test vér ha gya té ká -
nak ren de zé sé ben és meg őr zé sé -
ben is so kat fá radt. Na gyon saj -
ná lom, hogy nincs itt kö zöt tünk,
hogy mél tó kép pen meg kö szön -
het nénk ti zen öt éves hű sé ges,
oda adó szol gá la tát.

Az élet mű ki adá sá val kap cso -
lat ban kö szö ne tün ket kell ki fe -
jez ni Dé nes Pál test vé rünk nek is.
Az ő szak mai tu dá sa és a Fé bé
irán ti hű sé ge tet te le he tő vé az
ed di gi kö te tek meg je le né sét. Itt
gon dol junk há lás kö szö net tel a
Fé bé-nyom da mun ka tár sa i ra is,
akik sok szor meg fe szí tett mun -

ká val biz to sí tot ták a kö te tek meg -
je le né sét.

A Túr me zei-évhez kap cso lódva
ha ma ro san ün ne pi ki adás ban je le -
nik meg száz Túr me zei-vers Zász -
ka licz ky Pál test vé rünk vá lo ga tá sá -
ban, il let ve Ke ve há zi Lász ló test -
vé rünk gon do san össze ál lí tott

Túr me zei-élet raj za. (Idő köz ben
mind két ki ad vány meg je lent a Lu ther
Ki adó gon do zá sá ban. – A szerk.)
Szán tó né Al föl di Jú li á nak, Haj nal ka
test vé rünk édes any já nak kéz ira ta
Aján lom pe dig nek tek Fé bét cím mel a
Fé bé-nyom dá ban fog nap vi lá got
lát ni. En nek a ki ad vány nak az a je -
len tő sé ge, hogy a test vé rek élet raj -
zi be szá mo ló ját is tar tal maz za.

Az írott be tű mel lett a rá dió és
a te le ví zió is több prog ram ban
em lé ke zik meg a ju bi le um ról. Az
el múlt va sár nap a dél előt ti val lá -
sos mű sor ban, hét főn az evan gé -
li kus fél óra ke re té ben em lé kez -
tek meg Er zsé bet test vér ről. Ma
es te az MR1 Kos suth rádióban a

21.04-kor kez dő dő mű sor is ró la
szól. Szom ba ton a bu da hegy vi -
dé ki temp lom ban lesz ün ne pi
meg em lé ke zés, amely ről a té vé
is tu dó sít. És ak kor még nem
szól tunk a gyü le ke ze tek ben ter -
ve zett meg em lé ke zé sek ről, az
őszi dia kó ni ai kon fe ren ci á ról és
a Túr me zei sza va ló ver seny ről,
ame lyek mind-mind Er zsé bet

test vér em lé két idé zik és szol gá -
la tát mél tat ják.

Örül jünk és le gyünk há lá sak
azért, hogy Er zsé bet test vér em -
lé ke nem me rül fe le dés be, sőt
egy há zunk a 2012-es Túr me zei-év
ke re té ben ki emel ten és mél tó mó -
don em lé ke zik meg Er zsé bet test -
vér éle té ről és szol gá la tá ról.

* * *

Túr me zei Er zsé bet még egye te mi
évei alatt kap cso lat ba ke rült a Fé -
bé Evan gé li kus Di a ko nissza egye -
sü let szol gá la tá val, ami meg erő sí -
tet te hi té ben, és ahol el hí va tást
ka pott, hogy di a ko nissza ként
egész éle tét az Úr szol gá la tá ra
szen tel je.

1945. au gusz tus 5-én szen tel te
fel Raf fay Sán dor püs pök a szol gá -
ló élet re, ame lyet 1951 őszén a
kom mu nis ta ha ta lom dön té se de -
rék ba tört, és amely még is foly ta -
tó dott to vább. A sö tét alag út ból
nap fény re fu tott a vo nat. 1990-
ben az új ra in du ló Fé bé fő nök -
asszonnyá vá lasz tot ta Er zsé bet
test vért.

Az in du lás ne héz éve i ben hű sé -
ges se gí tő tár sa volt Csep re gi Zsu -
zsa lel kész, aki nek ko rai ha lá la
mér he tet len vesz te sé get je len tett
a Fé bé szol gá la tá ban. Er zsé bet
test vér egyik ver sé ben „ko rán to -
va tűnt, ked ves fény su gár nak” ne -
vez te a lel készt.

A fő nök asszo nyi te en dők mér -
he tet lenül sok gon dot je len tet tek
Er zsé bet test vér szá má ra. Mun -
ká já ban hű sé ge sen és fá rad ha tat -
la nul állt mel let te dr. Fa bi ny Ti bor
pro fesszor, Gert rud He ub le in Bad
Kre uz nach-i fő nök asszony és
Her zog Csa ba lel kész.

Meg em lé ke zés Túr me zei Er zsé bet ről 

Húsvét fényének egyik legsikerültebb és legismertebb bemutatása a
reformáció korából Elzászból. Matthias Grünewald: Isenheimi oltár -
kép – Feltámadás.

Feltámadás
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Tex tus: „A har ma dik na pon me -
nyeg ző volt a ga li le ai Ká ná ban. Ott
volt Jé zus any ja. Meg hív ták Jé -
zust és ta nít vá nya it is a me nyeg ző -
re. Ami kor el fo gyott a bor, Jé zus
any ja így szólt hoz zá: »Nincs bo -
ruk.« Mi re Jé zus azt mond ta: »Va -
jon én rám tar to zik ez, vagy te rád,
asszony? Nem jött még el az én
órám.« Any ja így szólt a szol gák hoz:
»Bár mit mond nek tek, te gyé tek
meg.« Volt ott hat kő ve der a zsi dók
tisz tál ko dá si rend je sze rint, ame -
lyek be egyen ként két vagy há rom
mét ré ta fért. Jé zus így szólt hoz zá -
juk: »Tölt sé tek meg a ved re ket víz -
zel.« És meg töl töt ték szín ül tig. Az -
tán így szólt hoz zá juk: »Most me rít -
se tek, és vi gye tek a nász nagy nak.« Ők
vit tek. Ami kor a nász nagy meg íz lel te
a vi zet, amely bor rá lett, mi vel nem
tud ta, hon nan van, csak a szol gák
tud ták, akik a vi zet me rí tet ték, oda -
hív ta a vő le gényt, és így szólt hoz zá:
»Min den em ber a jó bort ad ja fel elő -
ször, és ami kor meg it ta sod tak, ak kor
a si lá nyab bat: te pe dig ek kor ra tar to -
gat tad a jó bort.« Ezt tet te Jé zus el ső
jel ként a ga li le ai Ká ná ban, így je len -
tet te ki di cső sé gét, és ta nít vá nyai hit -
tek ben ne.” (Jn 2,1–11)

Ke resz tény Gyü le ke zet, Sze re -
tett Test vé re im az Úr Jé zus
Krisz tus ban!

Va la ki egy szer egy tár sa ság ban
azt me sél te: „Ha uta zom, és egy
sa va nyú  ké pű, gyo mor ba jos ki -
né ze tű em ber ül le mel lém, azon -
nal ar ra gya nak szom, hogy az il -
le tő ko moly ke resz tény. És leg -
több ször nem té ve dek: a sa va -
nyú  arc elő ve szi a Bib li át, én meg
azon kez dek gon dol koz ni, mi ért
gon dol ják egye sek, hogy az a jó

ke resz tény, aki min dig vi lág fáj -
dal mas arc cal jár.”

Ma Ju bi la te, az ör ven de zés va -
sár nap ja van, és ez a nap öröm ün -
nep szá mo tok ra és a gyü le ke zet
szá má ra, hi szen ma van a kon fir -
má ci ó tok. Ma ti zen egyen vall já -
tok meg, hogy hisz tek Jé zus
Krisz tus ban, és a kö ve tői akar -
tok len ni.

A leg el ső, amit ma mon da ni sze -
ret nék nek tek, az, hogy Jé zus azt
akar ja, hogy az övéi éle te öröm le -
gyen. Ezt ő ma ga mond ja, ami kor
így szól egy szer ta nít vá nya i hoz:
„Azt aka rom, hogy a ti örö mö tök tel -
jes le gyen.” Jé zus te le volt öröm -
mel, és az ő örö mét ad ja ne künk.
Ezért tud no tok kell, hogy aki Jé -
zus hoz tar to zik, az nem sa va nyú
ar cú, ha nem öröm te li em ber.

Er ről szól az a tör té net, ame lyet
az előbb ol vas tam el a Bib li á ból.

Menyeg ző volt a ga li le ai Ká ná -
ban. (A gyü le ke zet ének li: „Ak kor
majd tán col va örül Is ten né pe…”
Kon fir man du sok kör tán ca.) Han -
gu lat, ze ne, tánc, ének lés, lel ke se -
dés – mi más is le het ne egy la ko -
da lom ban? Azt nem ír ja Já nos
evan gé lis ta, hogy Lag zi Laj csi ott
volt-e, de Jé zus ott volt, és biz to -
san nem sa va nyú arc cal ült a ven -
dé gek kö zött. Jé zus részt vesz a
mi örö me ink ben.

Csak hogy Murphy el ső tör vé -
nye – ami el ro mol hat, az el is rom -
lik – az öröm re is ér vé nyes. Min -
dig van nak az élet ben dol gok,
ame lyek el ront ják az örö möt. A
ká nai menyeg zőn is „be jött”
Murphy tör vé nye: egy szer csak
ész re vet ték, hogy el fo gyott a bor.
Ez több mint kí nos, ez han gu lat -

ron tó. Ti is is me ri tek, mi lyen az,
ami kor le ül egy bu li, a részt ve vők
már nem ér zik jól ma gu kat, el kez -
de nek egyen ként el szi vá rog ni, az -
tán még so ká ig be szél nek ar ról,
hogy mi lyen bé na volt a szer ve -
zés. Ez várt a ká nai la ko dal mas
pár ra. Il let ve ez várt vol na rá juk,
ha va la ki meg nem men tet te vol na
a hely ze tet. Jé zus azon ban meg -

men tet te. Mert Jé zus nemcsak
részt vesz a mi örö me ink ben, ha -
nem Jé zus örö möt is aján dé koz.

Já nos evan gé lis ta le ír ja, hogy
mit tett Jé zus. Volt ott hat nagy
kő ve der, ame lyek ben vi zet tá rol -
tak. Jé zus egy szer csak oda szólt a
szol gák nak: „Tölt sé tek meg a ved re -
ket víz zel.” (Két szol ga: Lé na és
Da ni vi zet töl te nek.) Mi u tán
meg töl töt ték az edé nye ket, Jé zus
azt mond ta a szol gák nak: „Most
me rít se tek, és vi gye tek a nász nagy -
nak.” (Lé na és Da ni egy-egy po -

hár ral visz La ci nak.) Ami kor a
nász nagy meg kós tol ta, fel ki ál -
tott. (La ci: „Ez jó! Sze re tet í ze
van!” A kon fir man du sok kó rus -
ban: „Ez jó! Öröm ezt in ni!” Hat
po hár: „Ez jó! Bé kes ség íze van!
Ez jó! Tisz ta ság íze van! Ez jó! Jó -
ság íze van! Ez jó! Hű ség íze van!
Ez jó! Sze líd ség íze van!”)

Min den ki nek még jobb han gu -
la ta lett, min den ki még job ban
örült, mint ad dig. Jé zus meg men -
tet te az ün ne pet, örö möt aján dé -
ko zott. Mi csak éle tünk za va ros
vi zé vel tud juk meg töl te ni edé -
nyün ket, de Jé zus ezt a za va ros
vi zet át vál toz tat ja tisz ta, igaz
öröm mé.

Har ma dik ként azt sze ret ném
nek tek el mon da ni, hogy Jé zus
nem csak részt vesz örö me ink -
ben, nem csak örö möt aján dé koz,
ha nem Jé zus ma ga az öröm.
Őben ne meg lát juk az em ber sze -
re tő Is tent. 

Is ten nem si ra lom völgy nek te -
rem tet te a föl di éle tet, az zá mi,
em be rek tet tük a bű ne ink kel.
Tra gi kus, hogy Is ten ősi el len sé -
ge, aki a mi el len sé günk is, a sá tán,
az örö möt kí nál ja az em ber nek, és
azt hi te ti el, hogy ép pen Is ten aka -
dá lyoz za az örö möt. Azt hi te ti el
ve lünk, hogy ha el hagy juk Is tent,
ak kor le het mi énk az öröm. És az -
után sok szor ke ser ve sen, de már
ké sőn ta pasz tal juk meg, hogy Is -
tent el hagy tuk, Jé zus ta nít vá nyi
csa pa tá ból ki vál tunk, de az örö -
möt nem kap tuk meg. 

Ha én Is ten he lyé ben len nék, a
ma gam kár ör ven dő ter mé sze té -
vel azt mon da nám: úgy kell an -
nak, aki há tat for dít Jé zus nak.

De Is ten nem kár ör ven dő. Ő to -
vább ra is azt akar ja, hogy bol dog
és öröm te li le gyen az éle tünk. Is -
ten az öröm párt ján áll, és Jé zus
hoz za el ne künk Is ten örö mét.
Jé zus ma ga az öröm, és aki Jé zus
Krisz tus hoz tar to zik, az tud
örül ni. Jé zus iga zi kö ve tői nem
sa va nyú  ar cú ak, és nem gyo mor -
ba jos ki né ze tű, ko moly, mo soly -
ta lan ala kok, ha nem élet vi dám,
ked ves, von zó em be rek. 

Ked ves Kon fir man du sok, Ked -
ves Gyü le ke zet! Jól je gyez zük
meg en nek a kon fir má ci ó nak há -
rom üze ne tét: Jé zus részt vesz
örö me ink ben, Jé zus meg aján dé -
koz min ket öröm mel, Jé zus ma ga
az öröm. Az ő sza vát hal la ni,
imád koz ni, ta lál koz ni ve le az is -
ten tisz te le ten, át él ni a tő le ka pott
bűn bo csá na tot az úr va cso rá ban,
együtt len ni a töb bi ör ven de ző ke -
resz tény test vér rel a gyü le ke zet
kö zös sé gé ben: mind ez nem kö te -
les ség, ha nem öröm.

Volt ré geb ben egy na gyon bé na
rek lám szö veg, így hang zott: „Ci -
pőt a ci pő bolt ból.” Na ná, nem is a
pék től. Még is ez a rek lám ju tott
most eszem be, mert haj la mo sak
va gyunk ar ra, hogy a leg ter mé sze -
te sebb dol got is el fe lejt sük, és a
leg le he tet le nebb he lye ken ke res -
sünk örö möt. Ezért az zal fe je zem
be: örö möt ter mé sze te sen Jé zus -
tól. Ámen.

Ba li cza Iván

Az ige hir de tés a bu da vá ri evan gé li -
kus gyü le ke zet kon fir má ci ói is ten -
tisz te le tén hang zott el 2007. áp ri lis
29-én.

Örö möt Jé zus tól

Er zsé bet test vér nek sok örö -
möt je len tett az új ra in du ló anya -
há zi élet, a Ga dó Pál test vé rünk
ve ze tte, a moz gás sé rül tek nek
ott hont adó pi lis csa bai Si ló és a
ba goly ir tá si Ná zá ret-temp lom,
amely nek épí té sé ben Ho nos Já nos
test vé rünk se géd ke zett. A szol gá -
lat nak er ről a há rom te rü le té ről
vers ben is meg em lé ke zett, ami
mu tat ja, hogy mind há rom mi lyen
kö zel állt a szí vé hez.

Meg em lé ke zé sem ben most elő -
ször Er zsé bet test vér gyer mek- és
fi a tal éve it idé zem, ame lyek ről
rit káb ban esik szó.

Túr me zei – ere de ti ne vén Be lák –
Er zsé bet 1912. feb ru ár 14-én szü le -
tett Ta má si ban, ahol édes ap ja vas -
ke res ke dő volt. Édes any ja Ko reni -
ka An na, a bar na, kék sze mű le ány,
sze ret te a csi tí tó csen det, és azért
imád ko zott, hogy ha gyer me ke lesz,
da lol has sa ki, mit lel ke érez. Er re
gon dol va szü le tett meg Er zsé bet
test vér val lo má sa: egész köl té sze tem
– csak egy meg hall ga tott imád ság.

Gyer mek ko rá ról bol do gan ír ta: 

En gem si mo gat tak, sze ret tek.
Men tő, me leg fény hullt már annyi
rám.

Er zsé bet test vér szü lei négy kis -
gyer me kü ket ve szí tet ték el. Ez -
után szü le tett két fiuk, Sán dor és
Já nos, akik fel nö ve ked ve lel ké szi
szol gá lat ba áll tak, majd he te dik
gyer mek ként Er zsé bet.

Ő az ele mi is ko la négy osz tá lyát
Ta má si ban vé gez te el. Ez után
szü lei Sop ron ba köl töz tek, ahol
két báty ja az evan gé li kus lí ce um -
ban ta nult, így ő is ott foly tat ta ta -
nul má nya it.

Érett sé gi után a bu da pes ti Páz -
mány Pé ter Tu do mány egye te -
men szer zett ma gyar–né met sza -
kos ta ná ri dip lo mát.

Sok ne héz lel ki ví vó dás sal, ke -
re sés sel te li fi a tal éve i ben az élet -
par ton bú san áll va, könnyek től fá tyo -
los szem mel a jö vő tit kát és se gí tő ke -
zet ke re sett.

Az tán re mény sé ge va ló ra vált,
éle té ben meg tör tént a nagy for -
du lat:

Ké zen fo gott, Akit ke res tem. 
Szí vem re bé kes sé get csó kolt 
egy csil lag aj kú, csen des es ten.

Er zsé bet test vér a ki lenc ve ne dik
élet évé hez kö ze led ve egy re rom -
ló egész sé gi ál la po ta mi att több -
ször volt kór ház ban, több mű té -
ten is át esett. Vé gül 2000. má jus
22-én ér ke zett el éle té nek utol só
föl di nap ja. 

Vég aka ra ta sze rint a csö mö ri
sír kert ben volt a te me té se má jus
30-án, Zász ka licz ky Pál Fé bé-lel -
kész szol gá la tá val. Több szá zan
áll ták kö rül ko por só ját a fel tá ma -
dás re mény sé gé vel. Csö mör ön -
kor mány za ta idén posz tu musz
dísz pol gá ri cí met ado má nyo zott
szá má ra. 

Szü le té sé nek szá za dik év for du -
ló ján Is ten nek adunk há lát éle té -
ért: So li Deo glo ria!

Ma do csai Mik lós, 
a Fé bé volt lel ké sze

A meg em lé ke zés Túr me zei Er zsé -
bet szü le té sé nek szá za dik év for du -
ló ján hangzott el, 2012. feb ru ár 14-
én Budapesten, a Fé bé Diakonissza
Anya ház ban.

            Krisztus feltámadt

2. Vé ge a gyász nak És a könny hul lás nak! Ör ven dez zünk, vi gad junk, Krisz tus lett a vi ga szunk, Hal le lu ja!
Krisz tus ra né zünk, S bé kes ség a ré szünk. Nyom do ká ba lép he tünk. Utunk ő és éle tünk. Hal le lu ja! Hal le -
lu ja, Hal le lu ja, Hal le lu ja! Ör ven dez zünk, vi gad junk, Krisz tus lett a vi ga szunk, Hal le lu ja!

3. Győ ze lem, élet Krisz tus ban mi énk lett. Ör ven dez zünk, vi gad junk, Krisz tus lett a vi ga szunk, Hal le lu -
ja! őve le já runk. Erőt ad szol gál nunk. Di a dal mas, szent erőt! Éne künk di csér je őt! Hal le lu ja! Hal le lu ja,
Hal le lu ja, Hal le lu ja! Ör ven dez zünk, vi gad junk, Krisz tus lett a vi ga szunk, Hal le lu ja!

EÉ 213. Gregorián dallamból, Wittenberg 1533. – 1. vsz.: XII. szá za di né met ének, 2–3. vsz.: Túr me zei Er zsé bet.
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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, meg ren de lés, in for má ció:
dr. Lackner Pál
(telefon: +36 20/824-4616, 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

1. Krisztus a mennybe Fölment, és elküldte Vigasztaló Szentlelkét,
Hogy biztassa seregét. Halleluja! Győztesen ment el, Drága ígé ret -
tel, Hogy velünk lesz mindvégig, Mind a világ végéig. Halleluja! Hal -
le lu ja! Halleluja! Halleluja! Örvendezzünk, vigadjunk, Krisztus lett
a vigaszunk! Halleluja!

2. Dicsérő ének Zengjen nagy nevének! Hűsége a mi vértünk. Köz -
ben jár ő miértünk. Halleluja! Úr földön-égen Örök dicsőségben.
Áld, oltalmaz, vezérel Győztes, erős kezével. Halleluja! Halleluja!
Hal le lu ja! Halleluja! Örvendezzünk, vigadjunk, Krisztus lett a viga -
szunk! Halleluja!

3. Szent küldetésben, Békességszerzésben Nyomát híven kö vet -
nünk Ő ad erőt minekünk. Halleluja! Fényben országol, Még sincs
tő lünk távol. Őt szolgáljuk, imádjuk, Énekszóval őt áldjuk.
Halleluja! Hal le lu ja! Halleluja! Halleluja! Örvendezzünk, vigadjunk,
Krisztus lett a vigaszunk! Halleluja!

EÉ 227. Dallam: Krisztus feltámadt, EÉ 213. – 1. vsz.: XV. századi
német ének, 2–3. vsz.: Túrmezei Erzsébet.

Az Eu ró pai Pro tes táns Ma gyar
Sza bad egye tem 2012. má jus 14. és
19. kö zött a Nagy vá rad mel let ti
Fé lix für dőn ren de zi meg so ron
kö vet ke ző aka dé mi ai nap ja it Nem -
ze ti ön kép és szom széd ság cím mel. 

Er re a té má ra egy szer re igaz,
hogy év ti ze dek, sőt év szá za dok
óta té pe lő dünk raj ta, s hogy új ra
és új ra a kör münk re ég. Mind ez
két sze re sen is ar ra kö te lez ben -
nün ket, hogy az unal mas, üres
vagy ál szent szó la mok he lyett
őszin te, pon tos és ér zék le tes vá la -
szo kat ad junk a fel ve tett kér dé -
sek re. Eb ben lesz nek se gít sé -
günk re a meg hí vott elő adók: teo -

ló gu sok, tör té né szek és iro dal má -
rok, szo cio ló gu sok és nép raj zo -
sok Er dély ből és a Par ti um ból, a
Fel vi dék ről és a Dél vi dék ről, Ma -
gyar or szág ról, Nyu gat-Eu ró pá ból
és az Egye sült Ál la mok ból.

Cé lunk az, hogy a rö vid teo ló -
gi ai, tör té ne ti és iro dal mi alap ve -
tés után a je len és a jö vő fe lé for -
dít suk a be szél ge té sek irá nyát.
Eb ből a szem pont ból kü lö nö sen
ér de kes le het az er dé lyi, ma gyar -
or szá gi és nyu gat-eu ró pai fi a tal
ér tel mi sé gi ek ke rek asz tal-be szél -
ge té se a kon fe ren cia zá ró nap ján. 

A kul tu rá lis prog ra mok – ame -
lyek min dig is jel le mez ték az

EPMSZ aka dé mi ai nap ja it –
most kü lö nö sen is ré szei lesz nek
a vá lasz tott té ma fel dol go zá sá -
nak: mit tar ta nak ma guk ról azok
a nem ze tek, ame lyek itt, a Kár -
pát-me den cé ben „szom széd ság ra
van nak ítél ve”?

Min den ked ves ér dek lő dő ba rá -
tun kat sze re tet tel vár juk aka dé -
mi ai nap ja ink ra!

Je lent kez ni le het a kö ve ke ző cí -
men: Ha rasz ti Dó ra, Ol ta lom Sze re -
tet szol gá lat, H–4400 Nyír egy há za,
Kas sa köz 3. Te le fon: +36-42/500-
946; e-mail: ol ta lom@lu the ran.hu.

Az Eu ró pai Pro tes táns Ma gyar
Sza bad egye tem el nök sé ge

Hí vo ga tó

Tiszt újí tás
Ál ta lá nos tiszt újí tás zaj lik eb ben
az esz ten dő ben a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház ban. A gyü -
le ke ze ti szin tű vá lasz tá sok be fe -
je ződ tek, nagy részt az ala ku ló
ülé sek is le zaj lot tak már. A kö -
vet ke ző he tek ben az egy ház me -
gyei szin ten lesz nek vá lasz tá sok.

Az egy ház ke rü le ti és az or szá -
gos szint, va la mint a zsi nat az év
má so dik fe lé ben ke rül sor ra.

Rövid hír Stájerországból
Új kán tort és pres bi tert vá lasz tott
Auszt ri á ban a gra zi gyü le ke zet
Szeidl Zi ta és Kiss Vik tor sze mé -
lyé ben.

A MAEK el nö ke 
az AMEK köz gyű lé sén
Az Ame ri kai Ma gyar Evan gé li -
kus Kon fe ren cia (AMEK) har -
minc ne gye dik köz gyűlé sét tar -
tot ta 2011. de cem ber 10-én Cleve -
land vá ro sá ban. Az al kal mon
részt vett Prőh le Ger gely, a Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -
ház or szá gos fel ügye lő je, a Ma -
gyar Evan gé li kus Kon fe ren cia
(MAEK) el nö ke és dr. Fa bi ny
Ta más püs pök is.

A prog ram ban a köl csö nös tá jé -
koz ta tás, a je len té sek és a pénz tá -
ri be szá mo ló mel lett a tiszt újí tás
is sze re pelt. A köz gyű lés újabb
négy év re meg vá lasz tot ta az ed di -

gi in té ző bi zott sá got. Tag jai: Bern -
hardt Bé la fő es pe res-el nök, dr. To -
mas c hek Lász ló al el nök, Rig ney né
Szán tó Il di kó jegy ző és Rácz Zsu -
zsan na pénz tá ros.

Az újon nan, il let ve új ra vá lasz tott
szol gá lat té vők mun ká já ra Is ten
ál dá sát kér jük.

Ap ró hí rek

Ado mány
Az Úti társ nyom da- és pos ta költ sé gé re a leg utób bi szám meg je le né -
se óta a kö vet ke ző ado mány ér ke zett:

• Bonnyai Ka rin (Né met or szág) – 25 000 fo rint.
Kö szön jük a tá mo ga tást! La punk ki adá sá nak és pos tá zá sá nak
költ sé ge i hez sze re tet tel vár juk ol va só ink tá mo ga tó ado má nya it a
Ma gyar Evan gé li kus Kon fe ren cia, Bu da pest, Ra if fe i sen Bank
12010886-00146767-00100002 szám la szá má ra (kül föld ről HU 43
1201 0886 0014 6767 0010 0002).

Krisztus a mennybe

„Be fe jez ted Uram, meg vál tá sunk egész mű vét. Meg ad tad apos to la -
id nak Szent lel ke det. El küld ted Őt, hogy az igaz sá got meg erő sít se a
sze re tet ál tal. Ez ide ig nád szá lak vol tak ta nít vá nya id. A sze re tet ál -
tal osz lo pok ká erő söd tek. Ezt a Lel ket ké rem tő led. Te kintsd hát
egy sze rű sé ge met, nö veld sze re te te met, hogy Ne ked tet sző mó don
tel je sít hes sem aka ra to dat s mind azt, ami re ren del tél.”

Rész let II. Rá kó czi Fe renc imá já ból

Pünkösdi fohász

És amikor elérkeztek 
a Pünkösdnek napjai, 
összegyűltek egy kis házban 
Krisztus első papjai. 
(Rongyos ruhák, kérges kezek, 
fésületlen üstökök: 
ily egyszerű proletárok 
a legelső püspökök.) 
És hirtelen lőn az égből 
mint egy sebes szélvihar, 
s betölté az egész házat 
zengő-zúgó égi zaj. 
És eloszlott tüzes nyelvek 
lebegtek a szobában, 
s az isteni Szentlélekkel 
betelének mindnyájan. 

S akik eddig gyávák voltak, 
bátrak lettek hirtelen, 
s a tudatlan agyvelőkben 
kigyulladt az Értelem. 
S kik eddig a zsidón kivül 
nem tudtak más nyelveket, 
minden nyelven hirdették már 
a krisztusi elveket. 
És kiket a sanda kétely 
oly gyorsan megrendite: 
ingadozó tamásoknak 
megszilárdult a Hite. 
Köztük eddig egyetértés 
alig-alig lehetett, 
s fellángolt most a szivükben 
az isteni Szeretet!

Kunszery Gyula

Pünkösd

A pün kös di tör té net a bib li ai Cse le -
ke de tek köny vé ben ol vas ha tó. Je ru -
zsá lem ben zú gó szél vi har tá madt,
ket tős tü zes nyel vek je len tek meg
az apos to lok fe je fö lött – ki töl te -
tett a Szent lé lek. Ez nem ró mai
vagy gö rög ka to li kus, nem is re for -
má tus vagy evan gé li kus pün kösd
volt, ha nem min den ki ré sze sül he -
tett a Szent lé lek aján dé ka i ban. 

Ilyen szem pont ból ma is mind -
egy, hogy arany, pi ros vagy fe ke te
pa pi ru hát vi se lünk vagy pe dig
szür ke rab ru hát. Ha va la hol, itt
igaz a mon dás: „Nem a ru ha te szi
az em bert.” Egy aránt Is ten gyer -
me kei va gyunk, le gyünk bár püs -
pö kök vagy fog va tar tot tak.

A Cse le ke de tek köny ve foly ta tá sá -
ban az tán azt ol vas suk, mi kép pen
ter jedt az evan gé li um, ho gyan élt
az egy ház, amely pün kösd kor szü -
le tett. A fel ol va sott ige egy is ten -
tisz te let be, rend ha gyó is ten tisz te -
let be kap csol be min ket. Rend ha -
gyó az idő pont: éj sza ka zaj lik, és
rend ha gyó a hely szín: egy bör tön -
ben va gyunk, Fi lip pi ben. Pál és ta -
nít vány tár sa, Szi lász imád ko zik éj -
nek évad ján, ki tárt kar ral. 

Ez nem egy kü lön le ges han gu la -
tú éj fé li mi se va la mely szé kes egy -
ház ban, aho va ele gáns dá mák és
jól öl tö zött urak men nek, akik ről
su gár zik a pol gá ri ké nye lem. A
„gyü le ke zet” mind össze két rab -
ból állt. „Imád koz tak, és ének kel ma -
gasz tal ták az Is tent.” Ez alig ha nem
rend sze res ná luk: itt sem mond -
tak le ró la. Mint Jó zsef Egyip tom -
ban („a sö tét ség há zá ban di csér te az
Urat, és han go san di csér te Is tent”;
„imád sá gát hal lot ták fo goly tár sa i és
fog va tar tói”), vagy mint Dá ni el
Ba bi ló ni á ban: ide gen ben, de por -
tált ként is hű ma rad Is te né hez.
„Ki tud sza ba dí ta ni az orosz lá nok

ver mé ből! De ha nem ten né is, ak kor
sem bo ru lok le bál vá nyok előtt…”

Rend sze re sen éj fél kor imád -
koz tak? (Mint a szer ze te sek nél a
hó ra, az imá dság órá ja.) Tény: ha
el jön az idő, is ten tisz te le tet kell
tar ta ni. Ke reszt apám mond ta a
Mun kács ra be vo nu ló oro szok -
nak, akik pe dig mál en kij ro bot ra
vit ték vol na: „Ne kem hol nap pré -
di kál nom kell!” 

Az éj fé li is ten tisz te let: bi zony -
ság té tel volt. A fo goly tár sak is
hal lot ták, és ta lán a bör tön őr is (a
ké sőb bi ek ezért tör tén het tek).

Az imád ság ra és ének re mint egy
is te ni vá lasz ként föld ren gés tá -
madt. Ezt ol vas suk: „…le es tek bi lin -
cse ik … meg nyíl tak a bör tön aj tók…”
Cso dá la tos sza ba du lás ra volt le -
he tő sé gük!

De nem ez e tör té net csú csa, ha nem
egy má sik sza ba du lás!

A bör tön őr vé gez ni akar ma gá -
val: a ró mai jog sze rint azt a bün -
te tést kap ja, ami a szö kött fo goly -
nak jár na. Fo goly és bör tön őr sze -
re pet cse rél: me ne kül het ne a rab,
és ha lál ra ké szül az őr.

Nem min dig az a sza bad em ber,
aki kí vül van, nem min dig az a rab,
aki re rá zár ták az aj tót!

Pá lék azon ban nem szök tek meg
– ne ki sem kell meg hal nia! „Ne tégy
kárt ma gad ban!” – ki ált Pál a bör -
tön őr re. Ak kor szin te kul tu sza volt
az ön gyil kos ság nak. Né mely de ka -
dens irány zat ma is az ön gyil kos sá -
got hir de ti, nyil ván a bör tön ben is
tá mad ilyen kí sér tés. „Ne tégy kárt
ma gad ban!” – ez a mon dat ne künk is
szól, 21. szá za di em be rek nek. 

A bör tön őr kér dé se ez volt:
„Ura im, mit cse le ked jek, hogy üd vö -
zül jek?”

Min ket szó lít meg az ige. Meg
akarsz sza ba dul ni? Rá döb bensz-e,

hogy meg kö tö zött vagy, va la mi -
nek a fog lya vagy?

Ez a fel is me rés meg sza ba dít ja a
bör tön őrt! El fo gad ja Jé zust: min -
den nél na gyobb és cso dá la to sabb
sza ba du lás. „Ki mos ta se be i ket” – a
bör tön őr mint ir gal mas sa ma ri tá -
nus! „Meg ke resz tel ke dett… Az után
há zá ba vit te őket, asz talt te rí tett ne -
kik, és ör ven de zett, hogy egész há za
né pé vel hisz az Is ten ben.” Er ről a
„há za né pe” uta lás ról sze ret nék
még szól ni.

Tu dom, ked ves test vé re im,
hogy sok szo ron gás van ben ne tek,
ha há za tok né pé re gon dol tok.
Meg vár-e az asszony? Mi van a
fér jed del? Gyer me ked del, édes -
anyád dal? Az ige ab ban erő sít meg,
hogy a pün kös di Lé lek nem csak
min ket erő sít meg, ha nem há zunk
né pét is. Vi gyáz ránk, és vi gyáz rá -
juk. Ezért is fon tos, hogy úgy gon -
dol junk há zunk né pé re, mint akik
szin tén Is ten ol tal ma alatt áll nak,
mint aki ket szin tén az ő sze re te té -
re és ke gyel mé re kell bíz nunk.

Haj na lo dott… Az asz tal kö rül bi -
zo nyá ra ének is fel csen dült: meg -
sza ba dí tott em be rek há la éne ke
szólt. Éj fél kor két fo goly éne kelt,
haj nal ban már há rom. Már nem
vol tak fog lyok, ha nem sza bad,
meg sza ba dí tott em be rek vol tak.

A Szent lé lek, aki pün kösd kor
há rom ezer em bert tett egy ház zá,
most há rom em bert szó lí tott meg.
Egy ma rok nyi gyü le ke ze tet, mint
ami lyen ti is vagy tok. Lé lek ben
sza ba dok. 

Ámen.
Fa bi ny Ta más

A püs pök pün kös di ige hir de té se a
nyír egy há zi bör tön ben hang zott el
2010. má jus 21-én.

Meg sza ba dí tott em be rek
(Ap Csel 16,25–34)


