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Ked ves Test vé re im az Úr Jé zus
Krisz tus ban!

Wil li am P. Yo ung A Vis kó cí mű
re gé nye évek óta best sel ler vi lág -
szer te, így ha zánk ban is. Van, aki
lel ke se dik ér te, van, aki leg szí ve -
seb ben in dex re ten né. A Book -
line.hu in ter ne tes könyv áru ház
így ajánl ja a köny vet: „Egy 21. szá -
za di tör té net Is ten ről.”

A re gény az zal kez dő dik, hogy
Mack egy rej té lyes le ve let kap,
amely ben va la ki, aki ma gát Pa pá -
nak ne ve zi, meg hív ja őt a kö vet -
ke ző hét vé gé re a vis kó ba. Már a
szó tól fel ka va ro dik a gyom ra, hi -
szen a vis kó hoz kap cso ló dik éle te
leg na gyobb tra gé di á ja. Négy év -
vel ko ráb ban ugyan is há rom ki -
sebb gyer me ké vel el in dult kem -
pin gez ni. Missy, a le á nya el tűnt.
A rend őrök kel együtt át ku tat ják
az egész kör nyé ket. Nem messze,
egy el ha gya tott vis kó ban meg ta -
lál ják Missy vér áz tat ta és össze -
szag ga tott kis pi ros ru hács ká ját,
ame lyet az nap vi selt. Azon ban
sem a holt tes tet nem le lik, sem
sem mi lyen nyo mot nem ta lál nak,
amely a gyil kos ra utal na. Ezek
után Mack nem tud ki lá -
bal ni eb ből a nagy szo mo -
rú ság ból.

A le vél mor bid sá gát csak
nö ve li az a kö rül mény,
hogy nem tud ja: kit ta kar -
hat a „Pa pa” szó? Hi szen
az ő ap ja egy al ko ho lis ta
volt. Vagy a Pa pa Is ten re
vo nat koz hat? Hi szen
Mack fe le sé gé nek annyi ra
ben ső sé ges kap cso la ta volt
Is ten nel, hogy egy sze rű en
Pa pá nak szó lí tot ta. Vagy
eset leg a gyil kos rossz vic -
cé ről len ne szó?

Mack en ged a meg hí vás -
nak, és el megy a vis kó ba.
Ami kor be lép, a Szent há -
rom ság há rom alak já val ta -
lál ko zik – és itt kap cso ló -
dik a mos ta ni, Szent há -
rom ság ün ne pé re ren delt
tex tu sunk a könyv höz –:
egy ba rát sá gos né ger nő -
vel, aki ma gát Pa pá nak hív ja, Jé -
zus Krisz tus sal, aki jel leg ze te sen
zsi dó ki né ze tű ács, s egy lé gi es
ázsi ai nő vel, aki a Szent lé lek alak -
ja ként sze re pel.

A re gény ez után a Mack és a
Szent há rom ság alak jai kö zöt ti
kap cso lat ra és a ve lük va ló pár be -
szé dek re fó kusz ál. Olyan be szél -
ge té sek ezek, ame lyek se gí te nek
ab ban, hogy egy egé szen más
szem szög ből te kint sünk a Szent -
há rom ság ra, Jé zus ke reszt ha lá lá -
ra s a hit egyéb alap ve tő kér dé se -
i re. Pa pa sza va i val él ve ezek a
pár be szé dek nem ar ra va lók,
hogy meg erő sít sék a val lá si szte -
reo tí pi á kat. Ezek nek a be szél ge -
té sek nek a ha tá sá ra Mack ké pes
ar ra, hogy meg bo csás son ap já -
nak, sőt an nak a fér fi nak is, aki
meg öl te Missyt. 

Ked ves Test vé re im! Ho gyan is
fe lelt Is ten Mó zes nek, ami kor az

ar ra kér te: „Uram, mu tasd meg ne -
kem di cső sé ge det”? „El vo nul ta tom
előt ted egész fen sé ge met… Or cá mat
azon ban nem lát ha tod…” Tu dunk a
fen sé ges, te rem tő Is ten ről, vi -
szont a gond vi se lé sét sok szor
csak az ese mé nyek után vesszük
ész re: „Ek kor is ve lem volt az Úr,
meg őr zött!” 

Jé zus Atyá nak szó lí tot ta Is tent
– Mack fe le sé ge Pa pá nak –, a re -
gény pe dig asszony ság nak tün te ti
fel! Ezen akár meg is bot rán koz -
hat nánk, ha nem gon dol nánk ar -
ra, hogy a gon dos ko dás – el ső
ren den – a nők sa já tos sá ga. Vé le -
mé nyem sze rint Is ten nek ezt a tu -
laj don sá gát akar ta a re gény – ha
sar ko san is – ki emel ni. Ant ro po -
morf mó don, hi szen mint em be rek
csak em be ri ha son la tok kal tu dunk
be szél ni Is ten ről. A Bib li á ban is
sok em ber sze rű ki fe je zés van Is -
ten re: ke zem mel be ta kar lak, szár -
nya i mon hor doz lak, te nye rem be
vés tem ne ve det stb. – és ez ter mé -
sze tes is így. 

A Szent há rom ság má so dik
sze mé lye Jé zus Krisz tus. Ő va ló -
sá gos em ber is volt, amel lett

hogy Is ten élt ben ne. Ő meg ta -
pasz tal ta az em ber lét min den
nagy sze rű sé gét és min den nyo -
mo rú sá gát. Ép pen ezért le het
köz ben já rónk Is ten nél (1Tim 2,5).
Ér tünk, a mi meg vál tá sun kért vál -
lal ta a ke reszt ha lált. Örök éle tün -
kért tá madt fel. 

Két film re gon do lok most, ta -
lán töb bek nek is me rő sek. Az
egyik nek a cí me: Tö ké le tes ide gen.
A má si ké: Egy má sik tö ké le tes ide -
gen. Mind ket tő ar ról szól, hogy
Jé zus, tel je sen mai em ber ként
be szél ve és vi sel ked ve, ho gyan
hív ma gá hoz olya no kat, akik ad -
dig nem ér dek lőd tek irán ta, és
hosszan el be szél get ve lük, míg
az után hit re jut nak.

A Szent há rom ság har ma dik sze -
mé lye a Szent lé lek. Ő a Vé dőnk,
Párt fo gónk (Jn 14,26–27). Szük sé -
günk is van vé dő re! Is ten előtt
ugyan is va la mennyi em ber bű nös,

ki vé tel nél kül. Va la mennyi en ott
ülünk őe lőt te a vád lot tak pad ján
szé gye nünk kel, nyo mo rú sá gunk -
kal, vét ke ink kel. 

Ha va la ki tud ja ezt, és ugyan -
ak kor el fo gad ja Is ten még is-sze -
re te tét, az meg ta lál ja azt a bé -
kes sé get, amely ről Jé zus szól
igénk ben. Ezért az ilyen em ber
alá za tos és meg ér tő tud len ni
vád lott-tár sa i hoz. 

„A Párt fo gó pe dig, a Szent lé lek…
esze tek be jut tat min dent, amit én be -
szél tem nek tek” – mond ta Jé zus ta -
nít vá nya i nak. Eszünk be jut tat ja
min de nek előtt azt, hogy Is ten fel -
té tel nél kül sze re ti az em bert.
Eszünk be jut tat ja, hogy ke res sük
elő ször Is ten or szá gát és an nak
igaz sá ga it. Eszünk be jut tat ja,
hogy van örök élet. 

Ked ves Test vé re im! Meg ért -
he tünk ugyan né hány dol got a
Szent há rom ság kü lön bö ző sze -
mé lyei kö zöt ti kap cso lat ról, de
az egész fel fog ha tat lan em be ri el -
mé vel. A Szent há rom ság egy
olyan ki fe je zés, amely meg pró -
bál ja ki fe jez ni azt a tényt, hogy ő
há rom egy szer re lé te ző, örök ké -

va ló sze mé lyi ség. Nem azt
je len ti ez, hogy há rom Is -
ten van. A Szent há rom ság:
egy Is ten, aki há rom sze -
mély ből áll.

A Szent há rom ság meg -
ér té sé hez szok tak mon da -
ni ha son la to kat. De egyik
szem lél te tés sem tel je sen
pon tos. 

A to jás (vagy al ma) pél -
dá ja azon bu kik el, hogy a
héj, a fe hér je és a sár gá ja a
to jás ré szei, nem ma ga a to -
jás. Az Atya, Fiú és Szent -
lé lek nem Is ten ré szei, ha -
nem ők Is ten.

A víz pél dá ja már jobb,
de még min dig nem ír ja le
tö ké le te sen a Szent há rom -
sá got. A fo lya dék, a lég ne -
mű gőz és a szi lárd jég mind
a víz for mái. Az Atya, Fiú
és Szent lé lek nem Is ten
for mái, ha nem mind egyi -

kük ma ga Is ten. 
Ezek az il luszt rá ci ók ad nak

ugyan egy faj ta ké pet a Szent há -
rom ság ról, de egyik kép sem pon -
tos. Va la mi ilyen pró bál ko zás A
Vis kó cí mű re gény és az em lí tett
két film is. Egy vég te len Is ten
nem áb rá zol ha tó vé ges mó don. A
Szent há rom ság ra va ló vá lasz ke -
re sés he lyett in kább az a tény a
fon tos, hogy Is ten nagy sá ga és
vég te len sé ge egy sok kal ma ga -
sabb ren dű ter mé szet, mint a mi -
énk. „Ó, Is ten gaz dag sá gá nak, böl -
cses sé gé nek és is me re té nek mély sé ge!
Mi lyen meg fog ha tat la nok az ő íté le -
tei, és mi lyen ki ku tat ha tat la nok az ő
út jai!” (Róm 11,33–34)

Az örök élet ben, a szem től
szem ben lá tás nál már nem lesz -
nek ilyen kér dé se ink. A jó sá gos
Is ten ad ja meg ezt mind nyá junk -
nak! Ámen.

Gö rög Zol tán

Szent há rom ság ün ne pe
2Móz 33,18–23

And rej Rubl jov: Szent há rom ság
(1420 után ké szült)

„Hi á ba fü rösz töd ön ma gad ban,
/ Csak más ban mos ha tod meg
ar co dat” – fo gal maz ta meg az
ön is me ret am bi va len ci á ját tö ké -
le tes pon tos ság gal Jó zsef At ti la.
Ál lí tá sa ér tel mez he tő tá gabb,
nem ze ti ér te lem ben is: csak a
szom széd né pek kel
tör té nő pár be széd -
ben ért het jük meg
sa ját nem ze ti ér té -
ke in ket is.

Eu ró pa kü lön bö -
ző pont ja in élő ma -
gya rok jöt tek össze
is mét – az Eu ró pai
Pro tes táns Ma gyar
S z a  b a d  e g y e  t e m
(EPMSZ) aka dé mi -
ai nap ja i nak ke re té -
ben, ez út tal má jus
14. és 19. kö zött a ro -
má ni ai Fé lix für dőn
– azért, hogy az
egy más sal va ló ta lál -
ko zás örö mén túl ki-
ki job ban meg ért se
hi tét, ma gyar sá gát,
kül de té sét. 

Nem ze ti iden ti tás ról nyil ván
ak kor van ér tel me be szél ni, ha
azt tá gabb össze füg gé sek ben is el
tud juk he lyez ni. Az úgy ne ve zett
két pó lu sú vi lág rend össze om lá -
sá val a vi lág min den pont ján – így
az öreg Eu ró pa ezen vidékén is –
tel je sen új kér dé sek kel, ki hí vá -
sok kal kell szem be sül nie mind az
egyén nek, mind a val lá si, mind a
nem ze ti kö zös sé gek nek. Ez pe -
dig na gyon le egy sze rű sít ve így
fo gal maz ha tó meg: a kü lön bö ző
kul tú rák, val lá sok ta lál ko zá sá ból
szük ség sze rű en egy más le győ zé -
sé re irá nyu ló konf lik tus szü le tik,
vagy olyan új mi nő ség jön lét re,
amely a sa ját iden ti tást nem fel -
ad va még is az em be ri együtt élés
új di men zi ó it nyit ja meg. Az ön -
kép és szom széd ság kér dé se így
nem ön mar can go lás vagy vá das -
ko dás, ha nem kül de tés, aján dék
és fe la dat.

A reg ge li áhí ta tok a kü lön bö ző
tex tu sok és ige hir de tők se gít sé gé -
vel ad ták meg a nap lel ki cél ját.

El ső es te De mény Pé ter ko lozs -
vá ri író, szer kesz tő olyan iro dal -
mi sé tá ra in vi tál ta hall ga tó it,
amely ben nem ke ve seb bet kért,
mint hogy a kü lön bö ző kul tú rák -
ban élők elő íté let-men te sen is -
mer jék meg egy mást. En nek esz -
kö ze le het a be szél ge tés.

Her mán M. Já nos re for má tus
lel kész elő adá sá ban – Né pek, nem -
ze tek a Bib li á ban – pon tos teo ló gi -
ai szem pon to kat fo gal ma zott meg
a té ma meg ér té sé hez.

A tör té nész ala pos sá gá val tár ta
fel a kérdéskör 19. szá za di vo na t -
ko zá sa it Áb ra hám Bar na. Volt a té -
má ban élénk vi tát ki vál tó ke rek -
asz tal-be szél ge tés is Kán tor La jos

ve ze té sé vel. Be szél ge tő part ne rei
vol tak – töb bek kö zött – Bo ka
Lász ló iro da lom tör té nész Nagy vá -
rad ról, il let ve Láng Gusz táv iro da -
lom tör té nész. Itt a nem zet fo gyá -
sá tól az asszi mi lá ció ve szé lyén ke -
resz tül a kör nye ző né pek kel tör té -

nő meg bé ké lé sig több ér de kes té -
ma kö rül pezs dült meg a lég kör.

Mint min dig, eb ben az év ben is
szín vo na las kul tu rá lis prog ra mok
vár ták az egy be gyűl te ket. A meg -
nyi tón és az azt kö ve tő es tén a ko -
lozs vá ri En semb le Flau to Dol ce
adott ki vá ló vá lo ga tást a sok szí nű
er dé lyi ze né ből. Ked den es te a
nagy vá ra di Szig li ge ti Tár su lat tol -
má cso lá sá ban Ho ward Bar ker Je -
le ne tek egy ki vég zés ből cí mű mű vét
néz het ték meg a „sza bad egye te -
mis ták”. Szer da es te ugyan csak a
nagy vá ra di szín ház mű vé sze i nek
köz re mű kö dé sé vel a Nagy vá rad a
köl té szet ben cí mű elő adás ban gyö -
nyör köd he tett a hall ga tó ság. Pén -
tek es te pe dig a Nagy vá rad Tánc -
együt tes fer ge te ges mű so ra zár ta
a kon fe ren ci át.

Ha gyo má nyos ele me az aka dé -
mi ai na pok ren dez vé nyé nek,
hogy menny be me ne tel ün ne pén
kö zös, öku me ni kus is ten tisz te le ten
gyűl nek egy be az aka dé mi ai na -
pok részt ve vői. Eb ben az év ben
Si ter ben ke rült sor az ün nep lés -
re, Gav rucza-Nagy Eme se he lyi
re for má tus és Má tyás At ti la nagy -
vá ra di evan gé li kus lel kész szol -
gá la tá val.

Kö szö net il le ti a szer ve ző ket,
az EPMSZ Er dé lyi Kö rét, amely -
nek tag jai az aka dé mi ai na pok
alatt is tö ret len len dü let tel fi gyel -
tek a részt ve vők re, hogy mind -
annyi an jól érez zék ma gukat. Ve -
res Ko vács At ti la, a ren dez vény
há zi gaz dá ja pe dig bi zo nyá ra ke -
ve set aludt ezen a hé ten, mert a
nap bár mely sza ká ban le he tett
ve le ta lál koz ni. 

A sza bad egye tem a szom széd ba
ment, hogy ott is ott hon le gyen. 

La borczi Gé za

Nem ze ti ön kép 
és szom széd ság
Az Eu ró pai Pro tes táns Ma gyar 
Sza bad egye tem aka dé mi ai nap jai
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Ipoly sza kál los 865 lel ket szám lá -
ló kis köz ség az Ipoly jobb part -
ján, Szlo vá ki á ban. A la kos ság kö -
rül be lül nyolc van szá za lék ban
ma gyar nem ze ti sé gű, a fenn ma ra -
dó húsz szá za lé kot a be köl tö zött
szlo vák ság és ro mák al kot ják. 

A val lá si meg osz lá su kat te kint -
ve az itt élők nagy részt ró mai ka -
to li ku sok, re for má tu sok, il let ve
evan gé li ku sok. A 2001-es nép -
szám lá lás ada tai sze rint 41 re for -
má tus és 35 evan gé li kus él a te le -
pü lé sen. A gyü le ke zet ve gyes. Az
is ten tisz te le ti al kal ma kon az
evan gé li ku sok mel lett a re for má -
tus hí vek is részt vesz nek. 

2000-től rend sze re sen, min den
va sár nap lel kész szol gál ná lunk.
A hí vek lel ki gon do zá sát a gyü le -
ke zet ad mi niszt rá ló lel ké sze,
Mgr. Ha na Pe nicko vá lel kész nő, il -
let ve Laj tos Já nos, a ma gyar or szá -
gi nagy bör zsö nyi test vér gyü le ke -
zet lel ké sze lát ja el. Az utób bi
min den hó nap má so dik va sár nap -
ján tart is ten tisz te le tet és ha vi két
al ka lom mal bib lia órát. 

A kis lé lek szá mú gyü le ke zet ez
év má jus 13-án ün ne pel te temp lo -
ma fel szen te lé sé nek száz nyolc va -
na dik év for du ló ját. Az ez al ka -
lom ból tar tott há la adó is ten tisz te -
le ten a gyü le ke zet ből el szár ma -
zott hí vek és a nagy bör zsö nyi
test vér gyü le ke zet, il let ve a száz di
anya egy ház tag jai egy aránt részt
vet tek. Az igét Zász ka licz ky Pál
nyu gal ma zott evan gé li kus lel kész
hir det te. Köz vet len han gú ige hir -
de té sé ben be szélt azok ról az elő -
dök ről, akik száz nyolc van év vel
ez előtt Is ten irán ti tisz te le tük és
el hi va tott sá guk je lé ül időt és fá -
rad sá got nem kí mél ve temp lom -
épí tés be kezd tek. S ta lán lel kész -
előd je, Blas ko vics Pál is állt ezen a
szó szé ken, hir det te az öröm hírt a
va sár na pi is ten tisz te le ten egy be -
gyűl tek nek.

* * *

Az ige hir de tés után a gyü le ke zet
fel ügye lő je em lé ke zett meg ar ról,
hogy a hí vek min dig nagy sze re -
tet tel és gond dal tö rőd tek a rá juk
bí zott örök ség gel. Ne mes Hont
vár me gye 1825. no vem ber 21-én
meg tar tott köz gyű lé se meg bíz ta
az el ső al is pánt, hogy je löl jön ki
egy al kal mas he lyet, mert a sza -
kál lo si evan gé li kus egy ház temp -
lo mot kí ván épít tet ni ma gá nak. A
temp lom 1827–32 kö zött épült, és
ab ban az év ben, no vem ber 1-jén
szen tel ték fel. 

1859. jú li us 21-én vil lám csa pás
kö vet kez té ben le égett a haj lék,
ám a hí vek 1860-ban hely re ho zat -
ták. Ek kor épült a temp lom to -
rony, amely ben két ha rang ta lál -
ha tó. A ki seb bik 1870-ben ke rült a
to rony ba, a má si kat 1916-ban el -
rek vi rál ták, de a hí vek ön kén tes
ado má nya i ból si ke rült pó tol ni. A
kö vet ke ző fel irat ol vas ha tó raj ta:
„Di cső ség a ma gas ság ban Is ten -
nek, bé kes ség a Föl dön a jó aka ra -
tú em be rek nek. – Ké szí tet ték az
Ipoly sza kál lo si Ágos tai Hit val lá -
sú Evang. Egy ház buz gó hí vei
1922-ben.” 

Az ol tár ké pen, amely szin tén a
hí vek aján dé ka, az Úr Jé zus lát ha -
tó. A temp lom te tő szer ke ze tét
1907-ben ja ví tot ták meg, a fa zsin -
dely he lyett ek kor ka pott cse rép -
te tőt az épü let.

1925. má jus 5–7-én Zoch Sá mu el
püs pök ca no ni ca vi s i ta ti ót, az az
egy ház lá to ga tást tar tott, eb ből az
al ka lom ból is mét na gyobb ja ví tá -
sok ra ke rült sor a temp lo mon. A
püs pök a gyü le ke zet nek Bib li át
aján dé ko zott. 

Az 1859. évi vil lám csa pás után a
má so dik leg na gyobb csa pás a
temp lom épü le tét a má so dik vi lág -
há bo rú alatt ér te: az orosz ka to -
nák is tál ló nak hasz nál ták, a pa do -
kat és az ol tár te rí tő ket el éget ték.
Ek kor sé rült meg az ol tár kép is. A
temp lo mi kegy tár gya kat a hí vek
ott hon őriz ték. Mi u tán az oro -
szok ki vo nul tak a te le pü lés ről, a
hí vek hoz zá fog tak a ká rok hely re -
ál lí tá sá hoz. Az el tü zelt pa dok he -
lyett Né meth Gé za asz ta los mes ter
1946-ban úja kat ké szí tett. 

A temp lom kö rü li ke rí tés 1951-
ben ké szült, majd 1972-ben fel újí -
tot ták. 1959-ben ve zet ték be az
ára mot. 1973-ban egy ki sebb he -
lyi sé get vá lasz tot tak le, ez szol -
gál a lel kész öl tö ző jé ül. A ha ran -
go kat a ki lenc ve nes évek óta
elekt ro mos szer ke zet mű köd te ti.
1996-ban fa bur ko la tot kap tak a

fa lak, ki lett fest ve az egész épü -
let, a pa dok, az ol tár, a szó szék és
a kó rus. 

A temp lom el ső or go ná ját 1860-
ban vet ték Far nad ról negy ven fo -
rin tért. 1910 tá ján har mó ni u mot
vá sá rol tak Bu da pest ről. 

A gyü le ke zet ta valy új elekt ro -
mos har mó ni u mot vá sá rolt, amely
im má ron az ötö dik hang szer a
temp lom ban. Igaz, hogy ide vo -
nat ko zó fel jegy zés nincs, de va ló -
szí nű, hogy az is ten tisz te le te ken
az ének lést min dig hang szer kí -

sér te. 2000-ben új sző nyeg ke rült
a temp lom ba.

A hí vek fo lya ma to san, min den
év ben – aho gyan anya gi le he tő sé -
ge ik en ged ték – fel újí tot tak va la -
mit: ki cse rél ték a te tő cse re pet,

az öreg, szú et te szó szék és kar za -
ti lép csők he lyett újat ké szí tet -
tek, res ta u rál tat ták az ol tárt, kí -
vül-be lül ki fes tet ték a temp lo -
mot, ki cse rél ték a pad lót. 2006.
má jus 5-én Fa bi ny Ta más és Igor
Osusky püs pök rész vé te lé vel is -
ten tisz te le ten ad tak há lát, hogy
Is ten min den mun ká juk ban ve lük
volt, és se gí tett, hogy ez a haj lék
még so ká ig szol gál has sa az utá -
nuk jö vő ket. 

* * *

Eb ből a ki csit „sta tisz ti ka i ra” si -
ke rül be szá mo ló ból is ki tű nik,
hogy a hí vek nek min dig is fon tos
volt, hogy a temp lom ren de zett,
mél tó he lye le gyen az is ten tisz te -
le tek nek. Igyek szünk mél tó kép -
pen meg óv ni, jó sá fá rai len ni a
ránk ha gyott örök ség nek. Most
pe dig ide kí ván koz nak Re mé nyik
Sán dor sza vai: „Ki csi fe hér temp -
lo mo tok ba / Most min den erők
tö mö rül nek. / Ki csi fe hér temp -
lom-pa dok ba / A hol tak is mel lé -
tek ül nek.” 

Volt idő, mi kor va sár na pon -
ként dél előtt és dél után is meg telt
a temp lom, an nak el le né re, hogy a
gyü le ke zet be lel kész éven te két -
szer járt ki szol gál tat ni az úr va -
cso rát, avagy ha von ta egy al ka -

lom mal. A hí ve ket a gyü le ke zet
kán to ra, Ho lik Sán dor tar tot ta
össze csak nem öt ven éven ke -
resz tül. Má ra a gyü le ke zet lét -
szá ma na gyon meg fo gyat ko zott.
Kas sá tól Prá gá ig él nek gyü le ke -
ze ti tag ja ink, akik kel ün ne pi al -
kal mak kor tu dunk együtt len ni.
Hisszük, hogy az el kö vet ke zen -
dő idő szak meg úju lást hoz a gyü -
le ke zet éle té be. Min dig lesz nek
hű szol gái az Is ten nek, akik szá -
má ra szin tén fon tos lesz ez a ki -
csi temp lom. 

* * *

A má jus 13-i ün ne pi is ten tisz te let
a temp lom kert ben foly ta tó dott,
ahol a gyü le ke zet lel kész nő je és
fel ügye lő je le lep lez te a temp lom
fa lán el he lye zett em lék táb lát, me -
lyen a 84. zsol tár 2. ver se áll:
„Mily ked ve sek a te haj lé ka id, ó, Se -
re gek Ura!” A lel kész nő a táb lán ol -
vas ha tó ige kap csán el mond ta,
hogy a temp lom épí tő elő dök, akik
száz nyolc van év vel ez előtt az élő
Is ten se gít sé gé vel fel épí tet ték ezt
a temp lo mot, a zsol tár író sza va it
te kint het ték a hit val lá suk nak. 

Mi lyen cso dá la tos len ne, ha
vissza me het nénk az idő ben száz -
nyolc van évet! Ta lál koz hat nánk
azok kal az em be rek kel, akik ér -
des ke zük mun ká já val fel épí tet -
ték Is ten há zát. Ta lál koz hat -
nánk azok kal, akik a ne héz mun -
ká val szer zett ke vés pén zü ket,
ide jü ket – sa ját mun ká ju kat fél -
re té ve – a temp lom épí té sé re ál -
doz ták. Mi lyen em be rek vol tak
az elő de ink, akik a temp lo mot
épí tet ték? A mai ro ha nó vi lág -
ban ne he zen ven nénk a bá tor sá -
got a temp lom fel épí té sé re. Mi -
ben vol tak ők má sok?

Nem vol tak gaz da gab bak, mint
mi. Nem volt ke ve sebb gond juk és
el fog lalt sá guk, mint ne künk. Va la -
mi ben még is kü lön böz tek tő lünk.
Mi lyen jó vol na ta lál koz ni ezek kel
az ősök kel, akik nek a szí vé ben
iga zi tűz égett, és vá gyód tak Is ten
iránt! Ma az em be rek sok mind en -
re vá gya koz nak – pénz, ha ta lom,

si ker és el is mert ség –, de há nyan
vá gyód nak kü zü lünk Is ten haj lé -
kába? Pon to san ez hi ány zik az
éle tünk ből. Sze gé nyeb bek va -
gyunk, mert nem vá gyunk Is ten
haj lé ka i ra és igé jé re. 

* * *

Az ün nep sé gen részt ve vő ket le -
vél ben kö szön töt te Mic hal Hu dák
nyu gal ma zott es pe res-püs pök he -
lyet tes, aki egy kor a gyü le ke zet
lel ké sze volt. Idé zet a le ve lé ből:
„Jú dás le ve lé nek 20. ver se alap ján
ké rek min den kit, hogy épül jön,
mű ve lőd jön, nö ve ked jen a Jé zus
Krisz tus ban va ló hit ben, mert Jé -
zus Krisz tus a Ki ke rül he tet len
mind nyá junk szá má ra, az egye dü li
vá lasz s meg ol dás min den mai
prob lé má ra, kér dés re, baj ra. Szük -
sé ges és ér de mes Őt és egy há zát
meg is me ri és sze ret ni. 

Ké rek min den kit, hogy a Szent -
lé lek ál tal, te hát az Igé től ve zet ve,
ki tar tó an imád koz zon a temp lo -
mért, ma gam agá ért és csa lád já ért,
hogy amit a temp lom nyújt, ad,
azt ő ma ga is, csa lád ja is, igé nyel je
és el fo gad ja. 

Ké rek min den kit, hogy tart sa
meg ma gát és övé it Is ten sze re te -
té ben. Ke reszt sé günk ben Is ten
sze re tett gyer me ke i vé let tünk, de
nem mind egy, hogy mi lyen gyer -
me kei va gyunk. Jók vagy há lát la -
nok, kö zöm bö sek? Le gyünk jó,
hű sé ges gyer me kei. Kí vá nom min -
den ki nek, hogy a re for má ció öt -
száz éves év for du ló ja, mely en nek
a temp lom nak a 185. ju bi le u ma
lesz, ta lál jon itt Krisz tus ban mé -
lyen hí vő, a Szent lé lek ál tal imád -
ko zó, Is tent min de nek fe lett sze -
re tő gyü le ke ze tet. Mél tót a temp -
lom épí tő i nek hi té hez, imád sá ga i -
hoz és is ten sze re te té hez.” 

Az időt saj nos vissza for dí ta ni
nem tud juk, de kér het jük az Úr
Is tent, hogy éb ressze fel szí vünk -
ben a vá gya ko zást az élő Is ten
iránt. Ezért imád ko zunk gyü le -
ke ze te ink ben Ipoly sza kál lo son,
Száz don, Nagy bör zsöny ben, hogy
Is ten ben hí vő, új szol gá kat ad jon,
hogy csa lád ja ink még so ká ig át él -
hes sék eb ben a temp lom ban a ta -
lál ko zás örö mét, az élő Is ten je -
len lé tét.

Tu hárs ky Ilo na 
ipolyszakállosi gyü le ke ze ti fel ügye lő

»MILY KED VE SEK A TE HAJ LÉ KA ID, Ó, SE RE GEK URA!« (ZSOLT 84,2)

Száz nyolc van éves temp lom Ipoly sza kál lo son 

Zászkaliczky Pál igehirdetése

Lajtos János, Zászkaliczky Pál, Tuhársky Ilona és Ha na Pe nicko vá
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A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház 
egy ház me gyé i nek meg vá lasz tott el nök sé gei

Me gye Es pe res Fel ügye lő
Bács-Kis kun Lup ták György Dud la Er zsé bet

(Kis kő rös) (Du na egy há za)
Ke let-Bé kés Kon dor Pé ter Dr. Rück And rás

(Bé kés csa ba) (Bé kés csa ba)
Nyu gat-Bé kés Lá zár Zsolt Ma da rász Gé za

(Szar vas-Ótemp lom) (Oros há za)
Pest Győ ri Gá bor Kri zsán Zol tán 

(Pest szent lőrinc) (Cin ko ta)
Tol na-Ba ra nya Sza bó Vil mos Bé la (Paks) An dor ka Ár pád (Szek szárd)
Bor sod-He ves A sza va zat bon tás ered mé nye még nem is mert.
Bu da Ben ce Im re Né me thy né Uzo ni Han na

(Bu da vár) (Bu da hegy vi dék)
Dél-Pest me gye Krá mer György (Pi lis) Bak Pé ter (Da bas–Gyón)
Észak-Pest me gye Me kis Ádám (Acsa) Dr. Roncz Bé la (Vá ceg res)
Haj dú-Sza bolcs Zsar nai Krisz ti án Már föl di Ist ván 

(Nyír egy há za) (Nyír egy há za)
Nóg rád Sza bó And rás (Va ny arc) Koncz Ist ván (Le génd)
Fej ér-Ko má rom Szar ka Ist ván Mé szá ros Ta más

(Ba kony cser nye) (Csák vár)
Győr-Mo son Kiss Mik lós Rácz And rás 

(Mo son ma gyar óvár) (Győr új ba rát)
So mogy-Za la Smi dé li usz Zol tán Dr. Há ry Ti bor 

(Ne mes pát ró, Gyé ké nyes) (Nagy ka ni zsa)
Sop ron Gab nai Sán dor Dr. Gi me si Sza bolcs 

(Sop ron) (Sop ron)
Vas Ros tá né Pi ri Mag dol na Mó rotz Zsolt 

(Bo ba) (Bo ba)
Veszp rém Pol gár di Sán dor (Pá pa) Henn Lász ló (Nagy vá zsony)

Meg ké sett aján dé kot, egy sze rű,
szép köny vet tar tok a ke zem ben.
A stutt gar ti ma gya rok két év ti ze -
des kró ni ká ját – Stutt gar ti már ci u -
sok 1980–2011 cím mel –, ho gyan
ün ne pel ték ők az 1848-as for ra dal -
mat az év for du ló kon. Tá vol Ma -
gyar or szág tól ho gyan em lé kez tek
a már ci u si if jak ra, Pe tő fi re, Kos -
suth ra és a töb bi lo bo gó szí vű fér -
fi ra. És a hű sé ges nők re, akik ko -
kár dát varr tak, se bet kö töz tek, és
fe ke te gyász ru hát öl töt tek a ször -
nyű ara di na pok után.

Nem pusz ta meg em lé ke zé sek
ezek az es ték. A Lu ther ről el ne ve -
zett gyü le ke ze ti te rem ben tar tal -
mas mű so ro kon idé zik a ré gi for ra -
dal mas szá za dot. Az ap ró szín pa -
don föl tá mad nak a ver sek, a nép -
da lok, a nap lók ele ven mon da tai,
ka va rog nak és su gá roz nak. Leg -
több ször kor hű ru há ban sza val nak
a fér fi ak, éne kel nek a nők, tán col -
nak fo rog va, szin te re pül ve a gyer -
me kek.

„En nek a va rázs la tos al ko tói fo -
lya mat nak a lel ke, el in dí tó ja – ír ta
a kö tet elő sza vá ban Myd lo Ta más
mün che ni fő kon zul –, a prog ra -
mok össze ál lí tó ja e ki ad vány szer -
ző je, Gé mes Ist ván evan gé li kus lel -
kész. Fe le sé gé vel, Ka ta lin asz-
szonnyal kö zö sen in dí tot ták út já ra
ezt az im már nagy ha gyo má nyú
mű sor struk tú rát, mely nek se gít sé -
gé vel a tör té nel mi múlt kü lön bö ző
mo men tu ma it sok fi a tal be vo ná sá -

val köz ért he tő en, de igé nye ses elő -
adott já ték for má já ban ad ják elő a
nem ze ti ün ne pe in ken.”

1976 óta jön nek össze a dél-né -
met or szá gi Stutt gart ban a ma gya -
rok, s hogy a tar tal mas kö tet nem
húsz év anya gát mu tat ja, an nak az
az oka, hogy oly kor kül föl di ma -
gyar is ko lák di ák jai sze re pel tek,
meg hí vott mű vé szek, együt te sek.
Mind egy. A ne mes szán dék, a sze -
re tet tel jes ké szü lő dés min de nütt
ér ző dik. El ol vas va az anya got cso -
dál ko zunk mi is, mi lyen gaz dag, ki -

fogy ha tat lan 1848 már ci u sa.
Mi sem bi zo nyít ja job ban az
es tek szín vo na lát és ha tá sát,
mint hogy száz ki lo mé ter ről
is jöt tek, s leg több ször hét-
nyolc száz né ző fi gyel te és
hall gat ta a múlt üze ne tét. 

La poz va a „for ga tó köny -
ve ket”, néz ve a sze rep lők ar -
cát min ket is ma gá val ra gad a
más fél év szá zad dal előt ti for -
ra da lom sze le. Per sze nem
úgy, mint azo kat, akik ott
vol tak, vagy büsz ke te kin tet -
tel sze re pel tek. Az egy sze rű
fény ké pek ről föl sej lik az es -
tek han gu la ta, lé lek eme lő
órái. A ve tí tett ké pek még
kö ze lebb hoz zák a ré gi már -
ci ust: Pe tő fi Sán dor, Jó kai
Mór, Eg res sy Bé ni, Iri nyi Jó -

zsef, Szé che nyi Ist ván, Vas vá ri Pál, a
Lan derer nyom da, a Pil vax ká vé -
ház ra gyo gott föl a fa la kon…

„Ho gyan em lé kez zen vissza a ma
pol gá ra az 1848–49-es for ra da lom
és sza bad ság harc sors for dí tó tör té -
né se i re?” – te szi föl a kér dést a
Württ em ber gi Ma gyar Pro tes táns
Gyü le ke zet anya gi tá mo ga tá sá val
ké szült kö tet. És ho gyan ün ne pel -
jen a ha zá tól tá vol élő kö zös ség? A
nagy vi lág ba szét szórt ma gyar ság?
Úgy, aho gyan a stutt gar ti ak. Nagy
szív vel, emel ke dett lé lek kel! Fá rad -
ha tat lan lel ke se dés sel és su gár zó
sze re tet tel. Nem tit kolt re ménnyel,
hogy ész re vét le nül át örök lő dik ez a
rit ka szép ha gyo mány.

Feny ve si Fé lix La jos

Stutt gar ti már ci u sok 1980–2011. Szer -
kesz tet te Mol nár Csil la. Az össze kö tő
szö ve ge ket ír ta Gé mes Ist ván. Stutt -
gart–Bu da pest, 2012.

Stutt gar ti már ci u sok
„Jár kál ja tok fel-alá a te rem ben!”
„Ke res se tek egy ba rá ti te kin te -
tet!” „Ve re ges sé tek vál lon a szem -
be jö vőt!” Vagy ép pen: „Fog já tok
meg a má sik fü lét!” – hang zot tak
az is mer ke dő es ten az uta sí tá sok,
és mi, mint akik ezer éve is me rik
egy mást, ka csin gat tunk, meg pas -
kol tuk a má sik vál lát, és húz kod -
tuk a fü lét an nak, aki utunk ba ke -
rült. Már ek kor gon dol tam, hogy
a már ci us 31. és áp ri lis 6. kö zött
Bur bach-Holz hau sen ben meg -
ren de zett 53. Eu ró pai Ma gyar
Evan gé li u mi If jú sá gi Kon fe ren -
ci án nem min den na pi hét nek né -
zek elé be.

A szer ve zők idén örök zöld té -
mát vá lasz tot tak: Fér fi vá és nő vé
te rem tet te őket. Ez igen jó vá lasz -
tás nak bi zo nyult, hi szen min den
egyes részt ve vő te rem tett sé ge
foly tán érin tett ben ne. Nem tu -
dunk ér dek te le nül el men ni mel -
let te, fér fi mi vol tunk, il let ve nő i -
sé günk egész em be ri mi vol tun kat
ha tá roz za meg. 

Ne mi sze re pünk ből ter mé sze -
te sen kö vet ke zik a má sik rend kí -

vül iz gal mas té ma, a fér fi és nő kö -
zöt ti vi szony. Két elő adó se gí tet -
te a kér dés kör ki bon ta koz ta tá sát:
Kus tár Zol tán a na pi bib lia ta nul -
má nyok ban az Éne kek éne kén és a
Zsol tá rok köny vén ke resz tül mu tat -
ta be, ho gyan szól a Bib lia a má sik
iránt ér zett von za lom ról, sze re -
lem ről, Szar ka Mik lós dél előt ti
elő adá sa i nak se gít sé gé vel pe dig
tár sas éle tünk stá ci ó it jár tuk be az
egye dül lét től a von zal mon át a há -
zas éle tig. A hal lot tak fel dol go zá -
sá ra a dél után fo lya mán kis cso -
por tos be szél ge té sek ke re té ben
ke rült sor, ame lye ket az elő adók
is vé gig lá to gat tak, hogy re a gál ni
tud ja nak gon do la ta ink ra, eset le -
ges kér dé se ink re. 

A kon fe ren cia töb bi prog ram já -
ba is si ke rült be le csem pész ni a te -
ma ti kát, en nek meg fe le lő en hall -
hat tunk az iro dal mi es ten a ver se -
ket és – ze né sze ink nek há la – a
gyö nyö rű ze ne da ra bo kat (ők ked -
den, a ki rán du lás al kal má val egy
kon cert ke re té ben még egy szer
meg aján dé koz tak ben nün ket te -
het sé gük kel). 

Az if jú sá gi es ten meg tud tuk, mi a
kü lönb ség a ma vir tu á lis va ló ság ban
moz gó em be re, a hon fog la ló ma -
gya rok és a re ne szánsz ko ri sze rel -
mes val lo má sa kö zött, ami kor ma -
gunk búj tunk ezek be a sze re pek be. 

A pó di um be szél ge té sen szá -
mom ra meg ha tá ro zó él mény volt
az öt ven és a ti zen öt éve há zas pá -
ro kat hall gat ni, ho gyan be szél nek
a má sik jó és rossz tu laj don sá ga i -
ról, meg is mer ke dé sük ről, a sze re -
lem ről, az éle tük ről. A nap vé gén
a sze re tet him nusz egy-egy sza ka -
szá ról hall hat tunk gon do la to kat
az es ti áhí tat ban. 

A kö tött prog ra mo kon kí vül al -
ka lom nyílt be szél ge té sek re sé ta
köz ben vagy egy jó ká vé, tea mel -
lett, va la mint min den kép pen meg
kell em lí te nem az es ti nép dal -
ének lé se ket. Szí vet me len ge tő
volt meg ta pasz tal ni ezt a ki fe je -
zés mód ját az egy nem zet hez va ló
tar to zás nak, bár me lyik or szág ból
ér kez tünk is. 

Re mé lem, jö vő re újra ta lál ko -
zunk!

Pá pai At ti la

Együtt nagy hé ten
EME IK 2012

Hi va ta los lá to ga tá son járt Ador já -
ni De zső Zol tán, a Ro má ni ai Evan -
gé li kus-Lu the rá nus Egy ház püs -
pö ke és Fe hér At ti la fő ta ná csos
2012 pün kösd jén Né met or szág -
ban. Részt vet tek az Észak-né -
met or szá gi Evan gé li kus-Lu the rá -
nus Egy ház ala ku ló ün nep sé gén,
amely re pün kösd va sár nap ján, is -
ten tisz te let ke re té ben ke rült sor. 

Az ad dig há rom tar to má nyi
egy ház – az észak-el bai, a meck -
len bur gi és a po me rá ni ai – egy
nagy egy ház tag ja lett, mint egy
két és fél mil lió tag gal. 

A ro má ni ai püs pök és a fő ta ná -
csos a hi va ta los lá to ga tást már
pén te ken el kezd ték, az ak kor
még Meck len burg hoz tar to zó
Sch we rin ben. Itt részt vet tek a
nem zet kö zi gyü le ke zet is ten tisz -
te le tén, ame lyen az egy be gyűl tek
ar ra em lé kez tek, hogy a Dia kó ni -
ai Szer ve zet húsz éve fog lal ko zik
a be ván dor lók kal. Az ün ne pi is -
ten tisz te le ten Ador já ni De zső
Zol tán hir det te Is ten igé jét, negy -
ven ta gú kó rus szol gált, és ze nei
be té tek is el hang zot tak.

A program szom ba ton hi va ta los
meg be szé lé sek kel foly ta tó dott. A

ro má ni ai lá to ga tók a test vér egy -
ház kép vi se lő i vel, püs pö ké vel,
egy ház fő ta ná cso sá val tár gyal tak.
A fe lek egyet ér tet tek ab ban, hogy
a test vér egy há zi meg ál la po dás a
vál to zá sok be kö vet kez te után is
ér vény ben ma rad.

Szom bat es te a ven dég lá tók kö -
zös ta lál ko zón mu tat ták be a há rom,
fent em lí tett egy há zat – sta tisz ti kai
ada tok kal együtt –, majd is mer tet -
ték az új Észa ki Egy ház szer ve ze -
tét. Ador já ni De zső Zol tán kö -
szön töt te az egy be gyűl te ket, át ad -
ta egy há zunk üd vöz le tét a je len lé -
vők nek, majd Is ten ál dá sát kí ván ta
az újon nan meg ala ku ló egy ház ra. 

A va sár na pi ün ne pi is ten tisz te le -
ten az ige ol va sá sok és ige hir de té -
sek mel lett he lyet ka pott a gyü le -
ke ze ti és a mo dern ze ne, va la mint
egy szín da ra bot is lát hat tak a hí -
vek. Az is ten tisz te le ten je len volt
és kö szön töt te az egy be gyűl te ket
Jo a chim Ga uck – Né met or szág ál -
lam el nö ke je len le gi meg bí za tá sát
meg elő ző en a meck len bur gi egy -
ház ke rü let lel ké sze volt –, to váb bá
a tar to má nyi mi nisz ter el nö kök is. 

Az ün ne pi is ten tisz te le ten
mint egy hat ezer em ber vett részt.

A leg töb ben a temp lom előtt és
Rat ze burg te re in fel ál lí tott ve tí -
tő vász na kon kö vet ték az ese -
ményt, ame lyet a né met or szá gi
or szá gos te le ví zió csa tor na is köz -
ve tí tett.

Az is ten tisz te let után az elő ké -
szí tett négy száz asz tal nál min -
den kit meg ven dé gel tek; az evan -
gé li kus cser ké szek olyan cso dá la -
tos mó don vé gez ték a ki szol gá -
lást, hogy sen ki sem ma radt éhen.

A temp lo mi is ten tisz te let után a
Meck len burg Ház ban foly ta tó dott
az ün nep ség, ahol kö szö ne tet
mond tak mind azok nak, akik az új
egy ház lét re jöt tét, il let ve az ün nep
meg tar tá sát se gí tet ték. A fo ga dás
után Rat ze burg fő te rén foly ta tód -
tak az ese mé nyek. Min degyik volt
egy ház egy-egy sá tor ban is mer tet -
te te vé keny sé ge it, prog ram ja it,
tör té ne tét. A dél utá ni órák ban a
vá ros há za mel lett fel ál lí tott szín -
pa don gye rek kon cer tet tar tot tak,
az tán az if jú sá got szó lí tot ta meg –
nagy si ker rel – egy ke resz tyén ze -
ne kar, es te pe dig Né met or szág
egyik hí res ke resz tyén rock and
roll együt te se lé pett szín pad ra.

– Fe hér – 

Püs pök és ta ná cso sa 
Né met or szág ban
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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

Ado má nyok
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:
• Uzo ni Lász ló né, Bu da pest – 20 000 fo rint
• Ter ray Lász ló, Nor vé gia – 20 000 fo rint
• Gen fi Pro tes táns Gyü le ke zet – 50 CHF
• Oros La jos, Svájc – 50 CHF
• Ta kács De zső, Svéd or szág – 5000 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 ihaz 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).

Mi lyen nagy sze rű do log len ne, ha
ké pe sek len nénk ma gunk tól a ra -
gyo gás ra! Ha csak úgy, amo lyan
bel ső el ha tá ro zá sunk ból vagy akár
csak csepp nyi lel ki meg in dult sá -
gunk ból is lát sza na raj tunk – em -
be re ken, hí vő kön és nem hí vő kön
egy aránt – va la mi ti tok za tos fény.
De saj nos nem na gyon lát szik.
Sőt! In kább a hi á nya lát szik. Az
egyik if jú sá gi egy há zi éne künk -
ben ezt a vég te le nül tá ton gó hi á -
nyun kat, sö tét fe ke te lyuk sor sun -
kat meg ál la pít va így szó lít juk meg
Is tent: „Fé nyes sé ged be én sö té -
ten ér ke zem.” 

Ma gunk tól, ma gunk ból, ma -
gunk ál tal ennyi re te lik. Iga za van
az ön iro ni kus gye rek mon dó ká -
nak: „Itt va gyok, ra gyo gok, mint
a fe ke te szu rok.” Me leg sé get mu -
ta tó dics fény he lyett hi deg és sö -
tét űr. Az ön erő ennyi re ké pes –
leg fel jebb a fá jó tényt meg ál la pí -
ta ni: a szí vünk „fe ke te szu rok”.

Mi lyen nagy sze rű do log len ne,
ha ké pe sek len nénk ma gunk tól a
ra gyo gás ra! Ha csak fel kel le ne
pöc köl nünk a lel ki szo bá ink ban
az aj tó fél fa mel let ti vil lany kap -
cso lót, és mind járt szór ná su ga ra it
va la mi bel ső csil lár! Ha csak bab -
rál va ele met kel le ne cse rél nünk a
szí vünk zseb lám pá já ban, és mind -
járt len ne út jel ző fény su ga runk!
Ha len ne va la mi ön in dí tó ak ku -
mu lá tor a lel künk ben, egy ma -
gunk fa rig csál ta ál lam fej lesz tő,
egy sta bil em be ri ener gia for rás,
egy kü lön le ges ge ne rá tor, amely
az tán job bá va rá zsol na ben nün -
ket! Ha csak el kel le ne ha tá roz -
nunk, és mind járt, már is, rög tön
vi lá gí ta ni tud nánk! 

Ke gyet len ki mon da nunk, még
ke gyet le nebb rá döb ben nünk, de a
leg ke gyet le nebb meg él nünk azt a
te he tet len sé gün ket, hogy „egye -
dül nem megy”. Ma gunk tól, sa ját
el ha tá ro zás ból a su gár zó élet -
mód, a ra gyo gó an fé nyes élet vi -
tel, a min dent be vi lá go ló lét for -
ma nem megy. Bel ső fé nye ink
leg több ször el ham vad nak, pis lá -
ko ló lel ki gyer tya ka nó ca ink sa ját
vi a szuk ba ful lad nak, ref lek tor -
nak hitt sor sunk pil la na tok alatt
szer te fosz lik, mert az éle tünk
mind un ta lan ki ve ri a biz to sí té -
kot, mert nincs sa ját em be ri, bel -
ső, sta bil ener gia for rá sunk.

Az az hogy va la mi még is csak
van. Mi u tán ennyit szól tam a hi á -
nya ink ról, hadd be szél jek sok kal
in kább ma nek tek ar ról, amink vi -
szont még is csak van. No per sze
nem tő lünk van. Ha nem van. Úgy,
hogy kap tuk. Hogy a „vi lág vi lá -
gos sá ga” be lénk köl tö zött fény -
ter me lő ener gia for rás nak. Ra -
gyog ni kez dett és ra gyog ni akar
raj tunk ke resz tül. Ak ko ra mél tó -
ság ban ré sze sí tett ben nün ket,
gyen ge és erőt le nül pis lá ko ló gyer -
tya be le ket, hogy ál ta lunk akar a
vi lá gon vi lá gol ni. Hogy bár is me ri
és fel is is mer te ti ve lünk hi á nyos -
sá ga in kat, hogy bár rá esz mél tet a
kor lá ta ink ra, még is bel ső áram for -
rá sunk ká vá lik. Ha azon kap juk
raj ta ma gun kat, ha még is csak azt
vesszük ész re ma gun kon, hogy va -
la hogy még is csak ké pe sek va -
gyunk a ra gyo gás ra, ak kor az bi -
zony nem más, mint ő. Azt ő ad ta,
az az ő hát tér mun ká ja.

Aki ezt el akar ja ma gá ban ol ta -
ni, aki er ről nem akar tu do mást
ven ni, aki ta gad ja, hogy bel ső fé -
nye it az Is ten ad ja, aki min den -
áron le akar ja fed ni a hi tét, aki
mind un ta lan csak el akar ja ma gá -
ban nyom ni a mennyei erő ket, az

olyan lesz, mint aki a lám pá sát Jé -
zus sza vai sze rint edénnyel ta kar -
ja le vagy ágy alá dug ja be. Aki
nem vesz tu do mást ar ról, hogy be -
lő le is su gá roz ni akar az Is ten, az a
leg ször nyűb bet te szi: ma gát és
má so kat foszt meg a leg szebb
fény től. 

Bár csak em ber vi lá gunk rá esz -
mél ne ar ra, hogy amit ka pott, azt
ne akar ja ma gá ban el foj ta ni, hogy
ami vel az Is ten meg ál dot ta, azt ne
akar ja el rej te ni, hogy ami lyen te -
het ség gel, ké pes sé gek kel az Úr
meg aján dé koz ta, azt ne akar ja
csak ma gá nak a ma ga ki csiny sö tét
zu ga i ban tar to gat ni! 

Amit kap tunk, lám pa tar tó után
ki ált, fog la lat ra vá gyik, be vi lá go ló
te ret és kö ze get óhajt. Min den
más csak egy-egy újabb el pac ká -
zott le he tő ség, min den ma gunk -
ban va ló Is ten-fény-ki ol tás csak
újabb és újabb sö tét sé get hoz a
föld re, min den hit tit ko ló zás csak
egy-egy újabb és újabb esély a ko -
mor fe ke te ség nek ar ra, hogy el -
nyel je, ma gá ba zár ja, ki ik tas sa a
ka pott fé nye ket.

Jé zus sze lí den ké ri tő lünk, hogy
ne szé gyell jük őt, se a hi tün ket, se
a ta nít vány sá gun kat. Vol tak ko -
rok, ami kor ezt nem le he tett meg -
val la ni – ma más képp van. Ma ott
vol na a le he tő ség a bi zony ság te vő
lé lek kül de té sé re. Ne szé gyell jük
Is ten be ka pasz ko dá sun kat, a rá -
szo rult sá gun kat és a tő le ka pott
esé lye in ket! A le lep le zett sé gün -
ket és azt, aho gyan ő új hely ze tet
te rem tett éle tünk ben. 

Bi zal munk per sze le ta gad ha tó,
el mis má sol ha tó, fel nem vál lal ha -
tó, de ak kor vi szont mi nek? Mi -
nek olyan, ma gát egy ház nak, fe le -
ke zet nek, val lá si kö zös ség nek
mon dó szer ve zet, amely nem a hi -
tet akar ja su gá roz ni és eb ből fa ka -
dó an akar na ten ni az em be re kért,
ha nem csak ön nön er szé nyét
akar ja fur fang gal meg töm ni? 

Az új ál la mi egy há zi tör vény hi -
szem, hogy igen is élet be kell,
hogy lép jen, amely az tán ki szű ri
mind azo kat a ci vil szer ve ző dé se -
ket, ame lyek a zász ló rúd juk ra ki -
tű zött val lá si le pel alatt csak a
ked vez mé nye ket akar ták vég te -
len sé gig ki ak náz ni. Hogy ez a tör -
vény itt-ott hi bás, té ve sen szűr,
sok nagy ér té ket ki hagy, sok fe -
les le get vi szont benn tart, az per -
sze már egy más kér dés. Er ről
most nem is aka rok szól ni. De ar -
ról igen, hogy a hit fé nye ak kor
sem le het ön ér dek-ér vé nye sí tés,
de kell, hogy le gyen vi szont egy,
sőt „a” tény le ges is te ni fény köz -
ve tí tés. Fél re ér tés ne es sék, nem
hi te les ség ről be szél tem, ha nem a
hit ről. Annyi hit lán gocs kát gyúj -
tott meg ben nünk az Is ten, vé tek
el kó tya ve tyél ni. 

Va ló szí nű leg nem sok szor idéz -
ték még pré di ká ci ó ban a Vad Frut -
tik együt test. Én most meg te -
szem, ami kor az egyik szá muk
gon do lat éb resz tő és az igénk -
hez, Jé zus ra vagy az ő ta nít vá -
nya i ra ép pen hogy il lő slá ger so -
ra it idé zem: „Egy pél da be széd -
ben egy arc a tö meg ből a töb bi ek
előtt ha lad. Szent já nos bo gár -
ként fényt visz a há tán, így mu -
tat va utat. Én biz tat nám azt, aki
ki lép a sor ból, és bát ran előt tem
megy, mert tu dom, hogy jö hetsz
még te is a fénnyel, vagy le he tek
én is az az egy.”

És va la hogy így ért het jük he -
lye sen Jé zus nak azt a kö vet ke ző,
el ső re ta lán na gyon is ke gyet len
tör vény sze rű sé get meg szó lal ta tó

mon da tát is: „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.” Me rő en igaz ság ta lan nak
hang zik Krisz tus mon da ta. Mert
az még hagy ján, hogy a vi lág így
mű kö dik: aki nek van, az bol do -
gul, sőt fej lesz te ni tud, aki nek vi -
szont nincs, az kép te len egy ről a
ket tő re lép ni, és így az tán még jó,
ha stag nál a hely ze te, de va ló szí -
nű leg in kább mély re pü lést kény -
te len át él ni a sa ját sor sá ban. Az a
nor vég szü lő, aki a múlt he ti mé -
szár lás ban gyer me két vesz tet te
el, min den bi zonnyal szá mon is
ké ri a sor sot és Is tent az eget ost -
rom ló pa na szá val, hogy gyer me -
két mi ért vet te el a sors, az élet, a
bűn, egy sze ren csét len össze om -
lott em ber, Is ten.

Is ten já ték sza bá lyai is ilye nek
len né nek az élet ben? Aki amúgy
is meg te het né és meg ve het né, aki -
nek amúgy is min den klap pol és si -
ke rül, an nak még a plusz is jár, aki
és aki nek pe dig nem, an nak még
az a kis ma ra dék is ki csusszan az
uj jai kö zül? Aki nek van le köt ve
ko moly pénz tő ké je, az akár egy jó
ka ma to zás sal, ügyes be fek te té -
sek kel ko mo lyabb mun ka be fek -
te té se nél kül is meg él het; aki nek
sem mi je sincs, az meg csak hó nap -
ról hó nap ra, fi ze tés ről fi ze tés re,
nyug díj ról nyug díj ra küsz kö dik.
Aki bő sé ge sen meg tud ná fi zet ni
az árát va la mi nek, gyak ran rep re -
zen ta tív mó don ép pen az kap ja
meg ked vez mé nye sen vagy akár
in gyen is a kí vánt árut, ter mé ket,
szol gál ta tást, ki vált sá got; míg aki -
nek min den egyes fil lé rért ke mé -
nyen gür cöl nie kell, so ha nem ré -
sze sül het olyan kegy ben, hogy va -
la mi csak úgy sült ga lamb ként a
szá já ba re pül jön.

A min den nap ja in kat va ló ban ez
a szel le mi ség ural ja, igaz. De hogy
Is ten nél is ez len ne a mód szer, az
el ső re bi zony meg üti igénk ből a
fü lün ket, és ta lán fáj da lom mal is
el töl ti a szí vün ket. Né mi csa ló -
dást kelt ben nünk, ha ezt a mon -
da tot így, csak ilyen em be ri szin -
ten és fel szí ne sen ér tel mez zük.
És jog gal kér dez het nénk ak kor,
ezt az el ső ol va sa tot, el ső Is ten-
meg íté lé sün ket így ma gya ráz va,
hogy va jon ak kor mi ért mond ja is
ki Jé zus ezt a ke gyet len tör vény -
sze rű sé get. Hi szen hát ő nem ép -
pen azért ér ke zett kö zénk, hogy
pon to san egy egé szen más ér ték -
ren det va ló sít son meg kö zöt tünk?
Hát nem épp ő je len ti ki a ti zen -
ket tő nek, hogy „köz te tek vi szont ne
ez a rend le gyen”? Hát nem ép pen ő
ál lít ja ha tá ro zott nyílt ság gal: az
utol sók ból lesz nek az el sők, az el -
sők ből pe dig az utol sók, vagy is
en nek a vi lág nak a hi e rar chi á ja el -
len té tes a mennyek or szá gá nak
hi e rar chi á já val?

Nos, igaz, ami igaz, bot rá nyos a
ke gyes fü lünk nek a mai jé zu si ki -
je len tés. Azon ban a he lyé re ke rül,
ha nem csak ki ra gad va ol vas suk,
ha nem a szö veg kör nye ze tét is
meg hall gat juk. Lu kács az ő evan -
gé li u má ban a mag ve tő ről szó ló
pél dá zat le zá rá sa ként és az el -
hang zott ta ní tá sok cél já nak meg -
ma gya rá zá sa ként ad ja Jé zus szá já -
ba mai ki je lölt igén ket; ben ne a
lám pás és a lám pa tar tó pél dá já val,
va la mint a hoz zá fű zött fi gyel -
mez te tés sel. Itt bi zony egy ál ta lán
nem az e vi lá gi bir tok lás ról, a va -
gyon ról, a tu laj don meg tar tá sá ról
és an nak eset le ges el vesz té sé ről
esik ugyan is szó, ha nem egy egé -
szen más di men zi ó ról, még pe dig a

lel ki sík ról. Az egész bot rá nyos
ízű mon dat alap ve tő en és ki zá ró -
la go san az Is ten igé jé vel kap cso -
lat ban hang zik el: az azt be fo ga -
dók ról és az azt el uta sí tók ról, az
ar ra nyi tot tak ról és a be zár kó zók -
ról, az azt tük röz ni, to vább ra -
gyog tat ni tu dók ról és az azt ma -
guk ban le ta kart lám pás ként el rej -
tők ről.

A hi tét le ta ga dó, a lel ki sé gét el -
mis má so ló, az Is ten től ka pot ta kat
sem mi be se ve vő em ber épp ma -
gát zár ja ki a leg na gyobb ke gye -
lem ből: an nak meg élé sé ből, hogy
az Is ten mi lyen cso dás és ti tok za -
tos fel adat ra sze mel te ki. Ti tok za -
tos – mond ja az ige, mert hi szen
az evan gé li um egy nagy ti tok,
még ak kor is, ha amúgy ben ne rej -
lik a leg főbb égi ki nyi lat koz ta tás
is. Ti tok, mert tel je sen fel fog ni,
tö ké le te sen meg ér te ni so ha sem
fog juk tud ni. Ezért ha sít a szí -
vünk be éle sen a fi gyel mez te tés:
„Vi gyáz za tok te hát, ho gyan hall gat -
já tok!”

Mert hogy esze rint ezt az evan -
gé li u mot le het rosszul is hall gat ni.
El le het vesz te ni a leg na gyobb
kin cse ket is. Vi szont az, aki en -
nek a kü lö nös és ti tok za tos erő -
for rás nak a bir to ká ba jut, meg sok -
szo roz hat ja, mint aho gyan a jó
föld be hul lott mag is sok szo ros
ter mést hoz, és mint ahogy a jól
be fek te tett tál en tum is meg sok -
szo roz za ma gát, hogy egy má sik
jé zu si pél dá za tot is ide hoz zak. 

Re mé lem, így ér tel mez ve, er re
rá mu tat va most már min den ige -
hall ga tónk ban fel tud tam ol da ni
az „aki nek van, an nak ada tik, aki -
nek nincs, at tól az is el vé te tik, ami je
van” el lent mon dá sát. Hogy most
már ért jük a krisz tu si össze füg gé -
se ket, és nem csak a ké nyünk-ked -
vünk sze rin ti ki emelt és ci tált, a
ma gunk iga zát és vé le mé nyét alá -
tá masz ta ni aka ró, Is tent is ma -
gunk mö gé ál lí ta ni aka ró ér tel -
mez ge té se ket.

Is ten ti tok za tos és ne künk adott
ja va it – lás suk be – csak úgy le het
meg őriz ni, ha meg sok szo roz zuk:
ha az em be rek kö zé visszük, ha
ne kik to váb bít juk, úgy mond be -
fek tet jük. Mint ahogy a föl be hul -
ló bú za szem is, ha nem hal el, ak -
kor egy ma ga ma rad, vi szont ha el -
hal, ak kor sok szo ros ter mést hoz.
Az el ső lé pés után, tudniillik hogy
fel is mer tük: bi zony nincs ben -
nünk, ön nönma gunk ban más vi lá -
gos ság, csak az, ami vel Is ten ra -
gyog tat ta ránk ar cát, szó val a nagy
fel is me rés után lás suk be, ezt a ka -
pott fényt nem őriz get het jük meg
csak ma gunk nak. Aki Is ten aján -
dé ka i val is csak ön ző mó don tud
bán ni, aki nem akar ja, hogy be lő le
más is ré sze sül jön, az nem hogy
meg tart hat ja ezt ma gá nak, de még
a sa ját ré szét is szép csen de sen el -
té ko zol ja. 

Is ten – mek ko ra ti tok és ke gye -
lem ez! – ép pen min ket, az ezt
meg nem ér dem lő ket sze mel te ki
ar ra, hogy kar jai, ke zei, lá bai, szó -
csö vei, szí ve, sza va le gyünk. Is -
ten, a nagy tak ti kus ép pen ar ra tö -
rek szik mind un ta lan, hogy moz -
gó sít sa ben nünk és ál ta lunk az
em ber ke gye lem mel ka pott drá ga
bel ső erő for rá sa it.

Ked ves, Is tent köz ve tí tő, meg -
aján dé ko zott Test vé rem, éb red -
jen fel ben ned a tűz, a lel ke se dés,
hogy Is tent to vább su gá rozd! Já -
rulj hoz zá, hogy épp raj tad, igen,
épp raj tad ke resz tül le gyen Is ten
je len má sok éle té ben, ép pen a te
hi ted, szol gá la tod, gon dol ko dás -
mó dod le gyen a má sik em ber szá -
má ra az Is ten-él mény meg élé se! 

Fogd hát meg a rej te ge tett bel -
ső lám pács ká i dat, emeld ki az
edé nyed alól, és hozd kö zel a tit -
kot ma gad hoz és má sok hoz. Vidd
azt a fény re, a na gyobb tel jes ség -
re, az ele ven kö zel sé gé re, hadd
ra gyog jon min den em ber nek.
Ámen.
Gab nai Sán dor es pe res (Sop ron)

Le nem ta kar va
Ige hir de tés Lk 8,16–18 fe lett


