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Képek között élünk

Katarzist keltõen szépek vagy
lelketborzongatóan csúnyák,  éle-
tünkben ott vannak – s akár akar-

juk, akár nem – alakítják életünket. Kü-
lönösen gyermekeinkét, akik még az élet
néhány tapasztalásától mentesek, me-
lyek megtanítanák õket: a csillogás, a
vonzó külcsín, még nem biztos, hogy tar-
talmas belsõt is takar. Egy azonban biz-
tos: a képek hatnak. Legyenek azok óri-
ásplakátosan agresszívek, meleg szobá-
ban televízióból életünkbe settenkedõ ra-
vaszok vagy éppen álmainkban különös
érzéseket keltõk: a képek hatnak ránk,
formálnak. Nemcsak a reklámstratégiai-
lag „jól kifundáltak“ közvetítik az üzene-
tet, a bibliaiak is erõt sugároznak. Ennek
ugyan nem mindig tulajdonítunk fontos-

ságot, mert azt gondoljuk, ha nyelvtani-
lag megértjük a Szentírás szövegét, ak-
kor már tudjuk is mit akar az Isten.

Az Isten mindig tudja, hogy mit akar,
de mi emberek – teremtmények lévén –
ezt nem mindig láthatjuk. Azt pedig csak
halkan ütöm ide a computer billentyûi
közé, hogy a SzentlélekÚRistennek is il-
lik esélyt adni, hiszen az Õ üzenete nem
avítt és porlepte, hanem életalakítóan,
naponta egzisztenciánkba vágóan
„friss“. Életünk minden dolgában kísért
a prekoncepció sötét angyala, Istennel kap-
csolatban azonban nem lehetnek elõfelte-
véseink. Se nyelvtani, se rendszerezõ,
mert csak Õ az, Aki egyedül érvényes és
békességethozó koordinátarendszert tud
felállítani az életünk vonatkozásában.

Isten a látás Istene. Látásunk maga a
csoda. Látni azonban nemcsak szemmel

lehet. Valaki fürödhet a fényben, habzsol-
hatja a színek milliárdjait, attól még le-
het vak. Az ilyen világtalanság a legszo-
morúbb. Nem keseregve, hanem Krisz-
tusban meggyökerezve írom le (nemcsak
én) a tényt: elvakult a világunk. Mert a
„természetes érintkezést felcseréltük a
természetellenessel“. Korunk emberé-
nek kommunikációját nem az õszinteség,
hanem a számítás jellemzi, életét nem a
lét csodáinak felfedezése, hanem az élve-
zet vezérli. Nem látja be, hogy az anyag-
világ gyönyörei nem tartanak örökké, s a
rózsaszínes bódulat hamar elmúlik. Nem
az a baj, ha az ember fáradtsággal szer-
zett javainak örül – hiszen Isten is azért
adta mindezt, sõt tudja is, hogy szüksé-
günk van rá – a baj az, ha valaki ezekbe,
s nem Istenbe veti a bizalmát. Márpedig
sokan nem az Istenben bizakodnak.

„Erkölcsi válságban
van az ország“

– hallom a rádióban köztársasági el-
nökünk tárgyilagos megállapítását. S
milyen igaza van! Szavai sajnos tõlünk
keletre és nyugatra is megállják helyü-
ket. Tényleg erkölcsi válság van. Egyet
azonban jó tisztázni: nem az Istenben bí-
zó ember van válságban! Aki eltávolodott
az Isten teremtett rendjétõl, mely az
egyént és a közösséget védi, az van vál-
ságban, annak nincs alternatívája. A Te-
remtõ Gondviselésbe kapaszkodók – bár-
milyen sötét verembe is kerültek – tud-
ják, hogy „akiket Isten szeret, azoknak
minden javukra van“. Sõt, azt is megta-
nulták a József-történetekbõl, hogy „ti
rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve
jóra fordította azt“. Akinek fülébe cseng
az isteni gondviselés himnusza, az ha sö-
tétben is van, akkor is tudja merre van a
helyes irány: fölfelé.

Karácsonyfát állítunk
Néhány szaloncukros »nekem ez is

elég« kicsinyt vagy gyerekámító mennye-
zetigérõ nagyot, ha felállítjuk, akkor re-
ménységgel tesszük azt. A múlt emlék-
képeit idézõ régi díszeinket odaakasztjuk
a szépen csillogó újak közé. Igazából nem
is a színes üveggömböket, hanem álma-
inkat tûzdeljük karácsonyfánk zöld ágai
közé... A Krisztus-csoda betlehemi érthe-
tetlensége elõtt hajtunk térdet néhány
szívet szorító vagy melengetõ perc erejé-
ig... gyerekek és felnõttek, jók és kevésbé
jók. A karácsony hamar elmúlik, aho-
gyan az életünk is. Megállni benne és el-
gondolkodni önmagunkon és Istenen,
nem pazarló luxus, hanem kiváltság, me-
lyért érdemes áldozatot hozni.            fm
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Különös ádvent...
Kék ibolyát és barkát találni a kertben ádvent 2. vasár-

napján – különleges pillanat. Betudhatnók a természet tré-
fás kedvének is, ha nem sejtenénk mindemögött komoly in-
dítékokat. Most elsõsorban nem Krisztus Urunk ádventjére,
érkezésére gondolok, hanem az emberre, aki magatartásával
az elmúlt néhány generációban alapvetõen belenyúlt a ter-
mészet rendjébe. S amihez az ember hozzányúl – istentele-
nül –, abból szenvedés és pusztulás támad. Jóllehet szociális
problémákkal foglalkozó tudósok régóta hangoztatják, a fel-
gyülemlett társadalmi gondokra egyszerûen nincs szakmai
megoldás, a krisztusorientált ember ezen mégsem kesereg.
Nem teszi, mert tudja, hogy neki más a feladata. Ha mások
elfordulnak, õ odafordul. Ha mások tagadnak, õ bizonyságot
tesz az Igazságról. Tudja, hogy az istentelen ember kétség-
beesésében öszze-vissza hadonászik s rombol, de aki megta-
pasztalta az Õ szeretetét, az mindig tud alternatívát felmu-
tatni, s nem fárad bele az építésbe, mert ehhez az erõt felül-
rõl, „a világosság Atyjától“ kapja.

Különös ez az ádvent számunkra, mert gyülekezetünk eb-
ben az esztendõben ünnepelte legújabb kori megalakulásá-
nak ötvenedik évfordulóját. Ezt a nem mindennapi születés-
napot, nem mindennapi ajándékkal tehettük emlékezetessé:
orgonát, s felújított oltárt is szentelhettünk!

Legújabb Lutherrózsa „magazinunk“ vastagabb az átla-
gosnál. Mirõl olvashatnak benne? Mindenekelõtt a fenti ün-
neprõl. Arról, hogy egyházközségünkben – mint egész egyhá-
zunkban – tisztújító választások következtében változások
történtek. Gyülekezetünk új felügyelõjének megválasztottuk
Grõber Judit Ilonát. Schleier László felügyelõ úr hûségesen
három cikluson át viselte ezt a tisztséget, itt is köszönjük
munkáját. Olvashat a kedves Olvasó személyes élményekrõl,
melyek Csíksomlyón, Finnországban vagy éppen itthon értek
minket. Új munkaterületrõl is tudósítunk. Gyülekezetünk ki-
lépett a cyber-térbe, s az internet fontosságát nem túlbecsül-
ve, de nem is alulértékelve mindennapos áhítataimon keresz-
tül, honlapunk segítségével megpróbáljuk Krisztus Urunk
valóságos kegyelmét és bûnbocsátó szeretetét a virtuális vi-
lágban barangoló sok ezer embertársunk számára elérhetõ-
vé tenni. Errõl az új szolgálati területrõl is tájékozódhatnak.

Újságunk második felében, harminckét oldalon elmélke-
déseket olvashatnak, melyeket május végétõl írok – minden
nap. Áhítatos, korareggeli Istentõl kapott gondolataimat te-
szem elektromos levélbe, hogy mindazokkal, akik kinyitják
és elolvasva áment mondanak rá, Isten Lelke által egy közös-
séget alkossunk. Lutherrózsánk lapjain keresztül is egy ilyen
virtuális közösségbe hívom Önt. Igyekeztem úgy összeállíta-
ni 14. évfolyamunk záró számát, hogy örömüket leljék a cik-
kek olvasásában, s kedvük legyen ellátogatni gyakrabban
gyülekezetünk valóságos közösségébe is, hogy Istent együtt
dicsõíthessük.

Különös ádvent van, de õszinte találkozásaink teszik iga-
zán különlegessé. Kívánom Önnek és Szeretteinek, hogy a ren-
geteg ádventi-karácsonyi teendõ között jusson idõ a megállás-
ra, a töltekezésre, mások megajándékozására önmagunkkal, s
mindazokkal az üzenetekkel, melyeket Isten ezekben az idõk-
ben szívünkre helyez. Fogadják szeretettel az újságot. Forgas-
sák, s legyen segítség lelkisé-
gük mindennapi megélésében!
Köszönöm figyelmét, amellyel
most is megtisztel minket!

Áldott ádventi
készülõdést és

karácsonyi ünneplést
kívánok!

Egyházközségünk
új felügyelõje –
Grõber Judit
Aktív jelenlétével rég-
óta erõsíti a tatai
evangélikusok lelkes
táborát. Mióta is?

2000 nyarától járok a
gyülekezetbe, 2000. decem-
ber 24-én konfirmáltam. 
Hogyan vezetett ide
az útja?

Visszatekintve, hosszú út vezetett el a megtérésemig.
Vegyes vallású családba születtem. Édesapám katolikus
volt, édesanyám ágostai hitvallású evangélikus. Házas-
ságkötésükkor az akkori gyakorlat szerint reverzálist ad-
tak egymásnak, miszerint a születendõ fiúgyermekek az
apa katolikus hitére kereszteltetnek, a lányok az evangé-
likus hitre. Így kereszteltek engem is a tatabányai Evan-
gélikus Templomban ágostai hitvallású evangélikusnak,
1953-ban. Két idõsebb nõvérem Bibliaórára járt, konfir-
máltak is, de szüleim engem már nem járattak hittanra
– feltehetõleg a társadalmi környezet alakulása miatt
döntöttek így. 

Sokat gondolkodtam errõl, hogy helyes volt-e ez a hoz-
záállás, de úgy érzem nincs jogom megítélni szeretett szü-
leim döntését. Mindenesetre egész életemen át kísért egy
különös hiányérzet, amit csak akkor ismertem fel, miu-
tán elmúlt. Azaz amikor Anyukám halála után – a Tatai
Evangélikus Gyülekezet szíves hívására – elfoglaltam az
Õ helyét a templomban. Azóta bizonnyal érzem, hogy itt
van az én Istentõl rendelt helyem.
Mit jelent Önnek lutheránusként élni?

Biztonságot és szilárd értékítéletet. Életünk tele van
buktatókkal és kísértésekkel amelyben eligazodni és áll-
va maradni csak úgy lehet, ha elfogadjuk Jézus Urunk
vezetését. Reá hagyatkozunk mindennapjainkban és nem
próbálunk szembemenni akaratával, kellõ alázattal fo-
gadjuk rendeléseit. Vallom ezt annál is inkább, mivel az
eltelt 6 év alatt az életem új tartalmat nyert, biztonságot
és reménységet nyújt Isten közelsége.
A tavaszi tisztújító választásokon egyház-
községünk felügyelõi posztjára Önt válasz-
tották. Hogyan látja új szolgálati területét,
s mit szeretne látni a gyülekezet következõ
6 évében?

Mélységesen meghatott és váratlanul ért ez a megtisz-
teltetés. Az elsõ gondolatom az volt, hogy milyen boldog
lenne Anyukám, ha mindezt látná, hiszen az Õ egész éle-
tét áthatotta, mély evangélikus hite, ami természetesen
a környezetére is kisugárzott.

Második gondolatom a felelõsség volt, amelyet a fel-
ügyelõi poszt reám ró. Isten nagy ajándékának tartom,
hogy ennek a gyülekezetnek lehetek a tagja, az a felada-
tom, hogy minden tehetségemmel, alázatosan szolgáljam.
A gyülekezet a Lelkész úr vezetésével reményteljesen
gyarapodik számban és lelkiekben is. A Kistemplom és
idén az új orgona felszentelése mind kézzel fogható jele
a Szentlélek munkálkodásának gyülekezetünkben.

Fontos dolognak tartom, hogy a növekedés mellett
megõrizzük a gyülekezet egységét, tagjainak összefogá-
sát erõsítsük. Ennek eszközeit kell megtalálnunk, példá-
ul az Istentiszteleteken kívüli közös alkalmakban. Fiatal-
jaink aktív részvételét ösztönöznünk kellene a gyüleke-
zet munkájában, hogy ne csak az elmúlt évek eredménye-
iben gyönyörködhessünk, hanem biztosak lehessünk a
Tatai Evangélikus Gyülekezet jövõjében is.

2 Lutherrózsa – 2006. Ádvent



Hogyan döntöttünk az
orgonavásárlás mellett?

Gyorsan, s egyhangú-
lag. Egy újév-közeli
vasárnapi istentiszte-

let után tartott rögtönzött
presbiteri ülésen vetettem fel
a gondolatot, ami nem ki-
mondottan az enyém volt, hi-
szen a távlati tervekben már

szerepelt – mondjuk ki: álmo-
doztunk arról –, hogy valami-
kor, a nem közeli jövõben jó
lenne beleszorítani a költség-
vetésbe egy orgona-projektet.
Természetesen egy ilyen terv
megvalósítását jó alaposan át
kell gondolni, bele kell vonni
minden lehetséges financiális
forrást, nemkülönben a köz-

egyházunk támogató szerete-
tét is magunk mellett kell
majd érezni. Ebbõl a „távlati
tervbõl“ aztán nem lett sem-
mi, mert a szív döntésének
lendülete azonnal cselekvés-
re lendítette nemcsak a gyü-
lekezet vezetõségét, a presbi-
tériumot, hanem egész egy-
házközségünket.

Szinte ott helyben „akció-
terv“ körvonalazódott, mi-
lyen forrásokkal is számolha-
tunk. 1) Saját, azaz gyüleke-
zeti és alapítványi 2)
testvérgyülekezeti 3) közegy-
házi. Ez utóbbiból sajnos
semmi nem lett, egy hideg,
elutasító, még a biztatást is
nélkülözõ levélen kívül.
„Megtapasztaltuk, úgy ahogy
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Liturgia közben...

Kollégák és az ünneplõ gyülekzet.

3Honlapcímünk: http://tata.lutheran.hu



nem vártuk…“ – idézhetném
a csodálatos embert, az örök-
példájú Hunyadi Jánost.

Testvérgyülekezeteink –
mint mindig, most is ügyünk
mellé álltak. Mindenekelõtt a
finnországi joensuuiak, akik-
tõl nemcsak hivatalosan ha-
nem civil kezdeményezésre is
gyûjtés indult. Ebben a támo-
gatókat keresõ munkában
élen járt a Pielisensuu-i gyü-
lekezet templomi kórusa,
akik az összadományuk egy-
harmadát maguk adomá-
nyozták-gyûjtötték. Templo-
mi orgonánk költségvetésé-
nek egynegyedét így a
joensuui testvéreink fedezték
– Isten áldja meg õket gazda-
gon! Luxemburgi kicsiny
testvérgyü-lekzetünk is tá-
mogatott minket egy offer-
tóriummal, amit hálásan kö-
szönünk, hiszen õk most a
templomrenoválás igen nagy
munkájában vannak/voltak,
de a financiális szorultságuk-
ban is érezték, hogy kell a
lelki támogatás, a biztató
szó… Ugyanakkor „megta-
pasztaltuk, úgy ahogy nem

vártuk“ sokak segítségét.
Egyik tavaszi nap reggelén
volt polgármesterünk, Heté-
nyi Tamás „dorgáló szavait“
kellett hallgatnom a telefon-
ban: „Orgonára gyûjt a gyü-
lekezet, s én errõl nem tu-
dok?“ Védekezésként az ön-
kormányzati büdzsék min-
denki számára nyilván-való,
általánosan szerény állapotá-
ra utaltam, s ezt mondtam:
„Ilyen helyzetben, amikor
mindenütt szûkösek az anya-
gi keretek, gondolni sem mer-
tem arra, hogy kérésemmel az

önkormány-zatot terheljem“.
„Pénz az tényleg nincs, de
ilyesmire mindig kell hogy le-
gyen egy kevés!“ – hangzott a
határozott válasz. Három
nap múlva gyülekezetünk
alapítványi számláján volt az
pénz, ami az orgona árának
több mint egytizedét fe-
dezte… Megvolt már 40%, s
alapítványunk kontójához
még hozzá sem nyúltunk!
Rajzpályázatot írtunk ki,
mûvészeket kértünk fel,
hogy nagylelkû felajánlásaik-
kal segítsék tervünket.
Megható volt tapasztalni
mindenhol a támogatást, a jó
szándékú mellénk állást. Or-
gonajegyeket készítettünk,
melyek összértéke a bekerü-
lési összeg mintegy 30 száza-
lékát tették ki. Sikerrel „el-
adtuk“ jegyeinket, az alapít-
ványra összegyûlt pénzt
mindet felhasználtuk, fogad-
tuk a nem mindennapi fel-
ajánlásokat, többek között
Roszik Mihály – nyugalma-
zott lelkipásztor testvérünk
és felesége adományát.
(Lapzártakor kaptuk a szomorú hírt,
hogy Roszík Mihály életének 84. évé-
ben az Örök Isten akaratából Meg-
váltó Urához költözött. Emléke le-
gyen áldott közöttünk!)

Mivel az orgonavásárlás
egyik gyülekezetben sem
mindennapi tétel, így a mi
gyülekezetünkben sem volt

ez másképpen. Ha hozzávesz-
szük oltárunk felújítását is,

éves költségvetésünkkel
egyenlõ tételrõl van szó!
Hogy ezt az elõre be nem
tervezett(!) financiális akciót
nemcsak „túléltük“, de töb-
bé-kevésbé egyenesbe is ke-

rültünk, s megõriztük a mû-
ködésünkhöz szükséges
pénzügyi stabilitásunkat –
gyülekezetünk tagjainak
erõn felüli, hitbõl fakadó ál-
dozatkészségét is dicséri!

„Jönnek a finnek!“
Illetve jöttek. Július végé-

tõl, augusztus 20-ig – három
csoportban. Nagyon boldo-
gok voltunk, hogy vállalták

Az Anttonen házaspárnak (Eeva és
Eino) átadtuk a Pro Ecclesia
Lutherana Tataensis kitüntetõ
emlékérmet.

A „Budapest-nap“ védnöke (Szajki
Mihály presbiter) Paula Sainio
lelkésznõnek a Vörösmarty-tér
nevezetsségeit magyarázza.

Szeretetvendégség után – Széles-lányok és luxemburgi kollégám kislánya
Charlotte-Sophie..



az utazás gondját-baját, s ha
csak néhány napot is, de ve-
lünk együtt örültek ezen a
nagyszerû születésnapon. A
látogatók „elsõ fecskéi“ két-
szeresen elsõk voltak. Nem-
csak ideérkezésük okán, ha-
nem akkor is, amikor még
gyülekezeteink közötti kap-
csolatot szinte csak a beszél-
getések szintjén létezett. Eeva
és Eino Antonen kezdettõl
fogva támogatták ezt a majd
negyedszázados partnerkap-
csolatot. Ez alkalommal a
Varga családnál vettek
szállást, de sokan mások is
vendégül látták õket..

A csoport második részé-
nek, akik augusztus 13-án
vasárnap érkeztek, két család
(Labossa és Franko) különö-
sen is örült. Hiszen a
Puumalainen házaspár

(Helka és Jorma) Pirjo
Kettonennel és barátnõjével
Pirjoval együtt „hozták
haza“ Lalót és Bettát. Õk egy
teljes hónapon át élvezhették
a joensuuiak testvérgyü-
lekezeti szeretetét. S ha vala-
ki figyelemmel kísérte Betta
egy hónapon át írt blogját,
akkor meggyõzõdhetett ar-
ról, hogy finn barátaink nem-
csak a szívükben, de a

tenyerükön is hordozták
õket... mint ahogyan oly sok-
szor megtapasztalhattuk ezt
már mi is.

A csoport harmadik része
az ünnepünket megelõzõ csü-
törtökön, délelõtt érkezett a
Ferihegyi repülõtérre. Mivel
a voltak néhányan, akik elõ-
ször jártak Magyarországon,
szerettük volna Budapestet is
bemutatni. De ilyen rövid idõ
alatt? A lehetetlen megvalósí-

tására csak egyetlen ember
adhatta a garanciát: Szajki
Mihály. Helyismeretének is
köszönhetõen professzionáli-
san megszervezte azt a dél-
utánt, ami ugyan nagyon rö-
vidnek tûnt, de nevezetessé-
gek bõséges megtekintése, sé-
ta, nemkülönben finnjeinket
is ámulatba ejtõ ebéd (Mihály

vendégei voltunk) is harmoniku-
san belefért. A „magyar
varázslat“ ismét sikerült.

Egy ilyen „fõ zenei
motívumokat“ megszólaltató
nyitány után folytatódott a
magyar vendéglátás szimfó-
niája – most már Tatán. A
pénteki nap városnézéssel és
a vendéglátó családok szer-
vezte egyéb programokkal
telt. Esténként – ahogyan
eleddig hosszú éveken át

mindig – kerti összejövetele-
ket tartottunk. Péntek este a
lelkészcsaládon volt a sor.
Több mint ötvenen fogadták
el a meghívásunkat, akik
nem voltak ott – õket nagyon
hiányoltuk. Az este egyik fó-
kuszpontja a „gyertyafényes“
közös éneklés volt.

Az ünnep
Sosincs ünnep izgalom

nélkül, így volt ez most is.

Mindenki tudta és értette a
dolgát, ennek ellenére azok a
bizonyos „gombócok“ ott szo-
rultak a torkokon és a gyo-
morban.

Az istentisztelet a zsúfolá-
sig megtelt templomban szé-
pen, rendben megtörtént.
Elõször Szarka István, a Fe-
jér-Komáromi Evangélikus
Egyházmegye esperese szen-
telte fel a  megújult oltárun-
kat (Hodálik György aszta-
losmester felajánlása), majd
pedig Ittzés János, a Nyugati
(Dunántúli) Evangélikus
Egyházkerület püspöke szen-
telte fel templomunk elsõ or-
gonáját. Kicsit szomorúan

Péntek késõ este...

Varga Istvánék szép kertjében – Evaval és Einóval. A búcsúzás pillanatai – vasárnapi istentisztelet után.

Péntek esti „garden-party“ a Franko családnál – mozgásban a házigazdák...

A péntek esti alkalmi kórus zenei felelõsének, Édes Zoltán tanár úrnak
köszöni meg a finn dalokat Paula Sainio – természetesen magyarul.

Emlékek sodrásában...

Az egésznapos ünnepség után, a
szeretetvendégség oldásában.

5Honlapcímünk: http://tata.lutheran.hu



néztem püspök urunk áldás-
ra lendülõ kezét – melyet
ágendánk liturgikus kivált-
ságként a mindenkori fõpász-
torunknak ad –, de elgondol-
kodtam egy pillanatra afelõl,
hogy egy orgonaszentelés bi-
zony igen ritka esemény egy
egyházközség életében... ta-
lán valami „társszentelõ“
szerepet mégiscsak biztosít-
hatna a parókus lelkésznek is
az a fránya egyházjog... de
hát mégsem teszi. Mivel laká-
sunk kápolnájában lévõ orgo-
nánkat tatai kapucinus test-
véreim »János atya és Otmár
atya« szeretetteljes jelenlété-
ben magam szenteltem 2002-
ben, érzem ennek az ünnepi
alkalomnak liturgus kiváltsá-
gát.  A hangszerek királynõje
számára Cs. Kiss Ernõ fafa-
ragó mûvész – szintén fel-

ajánlásként – készített gyö-
nyörû „csipkeruhát“, mely
nemcsak méltó dísze lett or-
gonánknak, de külön szakrá-
lis térré, a musica sacra
„oltárává“ is alakította át
templomterünk eme részét.

Az istentiszteletet követõ
ünnepi közgyûlésen köszön-
tések hangzottak el. Elõször
a joensuui-, majd a luxembur-
gi testvérgyülekezeti küldöt-
tek emelkedtek szóra, majd
Dr. Márkus Mihály a Dunán-
túli Református Egyházkerü-
let püspöke adta át szívbõl jö-
võ jókívánságait. Az egyház-
megyénk nevében Szarka Ist-
ván köszöntötte a tataiakat.
Nem mindennapi hatású volt
ezt követõen Roszik Mihály
lelkipásztor testvérem hiteles
bizonyságtétele, melyet meg-
pecsételendõ az ünneplõ gyü-

lekezet minden tagjának
igékkel teli könyvecskét aján-
dékozott – mint legfontosabb
útravalót.

Az ünnepi ebéd után dél-
után orgonabemutató hang-
versenyt adott Tóka Szabolcs
orgonamûvész és fia Ágoston,
akik orgonajátékukkal aján-
dékoztak meg minket. Ének-
kel Pál Alexandra szolgált
közöttünk. A hangversenyt
hosszan tartó szeretetvendég-
ség zárta. Késõ este, tábortûz
mellõl mentünk  haza – fárad-
tan. Szívünk azonban telve
volt hálaadással és örömmel Is-
tenünk felé, aki ilyen csodában
részesített minket... mert
többet adott, mintsem aho-
gyan mi azt kértük vagy
gondolni mertük volna. Soli
Deo Gloria!

ffmm

Az elõkészület pillanatképei:
Hodálik György asztalosmester (kép
jobboldalán) munkatársaival Gye-
kiczki György (lent) és Körtélyes Ist-
ván (baloldalt) Cs. Kiss Ernõ fafaragó
mûvésszel az oltár megnagyobbítá-
sának lehetõségeit vizsgálja.

Cs. Kiss Ernõ otthoni
mûhelyében „vall“ gyüleke-
zetünk kántorának, az orgona
homlokzatának fafaragási tit-
kairól...

A tatai lutheránusok a 19. század végén szervezõdtek – mintegy 300
éves szünet után – újra gyülekezetté. Teljes önállóságukat azonban
csak az 1926-os esztendõ hozta meg... Erre a számunkra kedves
jubileumra

Cs. Kiss Ernõ fafaragó népi iparmûvész, Gutay János mûvésztanár, H.
Katona Erzsébet festõmûvész, Juhász Zsuzsanna divattervezõ
Nagy Péter festõmûvész, Nágel Kornél grafikus, Sulyok Teréz

festõmûvész, Szentessy László grafikusmûvész, Szigetvári Krisztina
mûvésztanár, Vikor Georgina festõmûvész

egy-egy alkotásukat ajánlották fel árverésre, melynek teljes bevétele
a Tatai Evangélikus Egyházközség orgonavásárlását támogatta.

FFFF eeee llll aaaa jjjj áááá nnnn llll áááá ssss uuuu kkkk aaaa tttt     eeee zzzz úúúú tttt oooo nnnn     iiii ssss     kkkk öööö ssss zzzz öööö nnnn jjjj üüüü kkkk !!!!

Orgonánk mellett baloldalt a falon
öt fasíp látható, melyek egykoron
a luxemburgi testvérgyülekeze-
tünk orgonájában szolgáltak. Az
öt síp Jézus Urunk öt sebére em-
lékeztet minket, s rajta lévõ em-
léktáblácskán ez áll:

„mondjatok egymásnak
zsoltárokat, dicséreteket
és lelki énekeket“ Ef 5,19

Köszönet a támogatásért!
Sokan találkozhattak ezekkel az
orgonajegyekkel, melyeket öte-
zer, kétezer és ezerforintos cím-
letekben adtunk ki. Az orgonaje-
gyek igen sok helyre, nemcsak
Magyarországon, de külföldre is
eljutottak. Várakozáson felüli
volt az a támogató szeretet, me-
ly a „vásárlási kedvben“ meg-
nyilvánult. Természetesen nem-
csak evangélikusok, hanem igen
szép számmal katolikusok, re-
formátusok, sõt nem templomos
támogatóink voltak. Szóljon hát
ez az orgona mindazokért, akik
részt vállaltak e szép terv meg-
valósulásában, s hirdesse Isten
örök dicsõségét, kegyelmének
gazdagságát, nemzedékrõl nem-
zedékre!
Szeretetüket köszönjük!

Tatai Evangélikus
Egyházközség Vezetõsége

„„„„HHHHooooggggyyyy    mmmmiiiikkkk    vvvvaaaannnnnnnnaaaakkkk????!!!!““““

Templomunk díszsípsora kalandos úton érkezett hozzánk.
Nagyobb evangélikus gyülekezeteknél kérdeztünk rá,
nincsenek-e „elfekvõ“ sípok a poros padlásokon. Békés-

csabaiakat is megkérdeztük. Sajnos nekik sem voltak, de Kon-
dor Péter esperes úron keresztül megkaptuk egy dunántúli or-
gonaépítõ címét, aki egy komplett díszsípsort tudott rendelke-
zésünkre bocsátani. Szerettük volna tudni, hogy melyik gyüle-
kezet híveit buzdították, vigasztalták ezek a sípok, s egy kis fel-
derítõ munkába kezdtünk... A Tamásiban élõ orgonaépítõ Ko-
vács Róbert szerint is, az õáltala megvásárolt sípok egyértelmû-
en a Tatabányai Evangélikus Gyülekezet orgonájából valók,
amit a szombathelyi orgonaépítõ Ádám József készített. A
kalandos kerülõvel hozzánk jutott sípokért egykoron a
testvérek jól imádkozhattak, hiszen ezek a sípok nem akartak
nyugalomba vonulni. Mindenestre mi tataiak nagyon ürülünk,
hogy ezek a sípok méltó helyen tovább „szolgálnak.“ 



RRéévvffüüllööppöönn  rreennddeezzttee  mmeegg  eeggyyhháá--
zzuunnkk,,  nnoovveemmbbeerr  1100  ééss  1122..  kköözzöötttt
aa  ffeellüüggyyeellõõkk  oorrsszzáággooss  kkoonnffeerreenn--
cciiáájjáátt..    EEzzeenn,,  aa  mmiinnddeenn  éévvbbeenn
mmeeggrreennddeezzééssrree  kkeerrüüllõõ  öösssszzeejjöö--
vveetteelleenn  sszzéépp  sszzáámmmmaall  ggyyûûllttüünnkk
öösssszzee  aazz  oorrsszzáágg  mmiinnddhháárroomm  eeggyy--
hháázzkkeerrüülleettéébbõõll..  AAzz  iiddeeii  kkoonnffeerreenn--
cciiaa  jjeelleennttõõssééggéétt  aazz  aaddttaa,,  hhooggyy  aa
ttiisszzttúújjííttóó  vváállaasszzttáássookk  óóttaa  eezz  vvoolltt
aazz  eellssõõ  ffóórruumm,,  aahhooll  aa  ffeellüüggyyeellõõkk
ttaalláállkkoozzhhaattttaakk  oorrsszzáággooss  sszziinntteenn..  

Az országos-, az egyházkerületi-, az
egyházmegyei és gyülekezeti felügyelõ
mellett velünk voltak Ittzés János,
Gáncs Péter és Fabiny Tamás püspök-
urak, valamint Hafenscher
Károly az Egyházi Iroda igaz-
gatója is.

Dr. Frenkl Róbert – idén
leköszönõ országos felügyelõ
– és utódja Prõhle Gergely
ikerelõadásával indult a há-
rom napos együttlét. 

Frenkl Róbert magávalragadó elõ-
adása az Egyház  20. századi történetét
ölelte fel, három szakaszban. Elsõként a
Trianon utáni egyházszakadást, majd a
40-es évek „ébredését“ vetítette elénk.
A következõ történelmi szakasz  a kom-
munista diktatúra alatt a  hitélet meg-
fogyatkozását, a lelkészképzés beszûkü-
lését, a diakóniai munka megszûnését
jelentette. Iskoláinkat – néhány kivétel-
tõl eltekintve – bezárták, a híveket meg-
félemlítették. 

Ilyen körülmények után a rendszer-
váltás új lendületet adott a
Magyarországi felekezetek-
nek. Az állam és egyház kap-
csolata normalizálódott.
Visszakapott lelkiismereti
szabadságunk nyomán fellé-
legezhetett az ország keresz-
tyénsége. 

Megkezdõdött az elkob-
zott egyházi tulajdonú ingat-
lanok rendezése. Átszervezõ-
dött Egyházunkban nemze-
dékváltás történt, pozitív folyamatok in-
dultak. Hazánkban megélénkült a hit-
élet, ajtót nyitottunk tágabb környeze-
tünkre. Látjuk a világban eluralkodó
szekularizációt, mint legfõbb támadóját
a keresztény értékrendnek.

Adódik tehát a kérdés: hogyan
tovább a 21. században?

Prõhle Gergely elõadása arra keres-
te a választ, hogyan felelhet meg Evan-

gélikus Egyházunk a kor kihívásainak.
Elanyagiasodott földünkön az  egyensú-
lyát vesztett ember lelki támaszt  keres.
A világ óriási spirituális éhsége kedvezõ
táptalajt nyújt a gombamód szaporodó
szektáknak, melyek a tömegmédia ösz-
szes eszközével manipulálják az erköl-
cseiben megingott emberiséget. 

A sok negatív külsõ körüménnyel
szemben egyházunk több évszázados ha-
gyományos keresztény értékekkel bír,
mely  Isten igéjébõl táplálkozik. Habár
az Egyház lelki életének legfõbb bázisai
a gyülekezetek,  fontos dolgunk azonban
az is, hogy a templomok falain kívül is
hirdessük, sok próbát kiállt Ágostai hit-
vallásunk karakteres téziseit.

A második napon Fábry György és
Fabiny Tamás ikerelõadását
halottuk, Egyház és társada-
lom kívülrõl, illetve Egyház és
társadalom belülrõl címmel. 

Fábry György, a Magyar
Tudományos Akadémia
Kommunikációs Igazgatója,
evangélikus filozófus, a tö-

megmédia világáról és az értékelvûség-
rõl tartott elõadást. E két, merõben el-
lentétes dolog összeegyeztetése elsõ ne-
kifutásra lehetetlennek tûnik. Fábry
György magas színvonalú elõadásában
arra világított rá, hogy a média teljesen
nem zárható ki életünkbõl, hiszen lép-
ten nyomon átszövi azt. Nem mondha-
tunk le ezekrõl a kommunikációs csator-
nákról legfõbb célunk  – embertársaink
megszólítása az evangélium üzenetével –
érdekében. A média lehetõségeivel  azon-
ban úgy kell élnünk, hogy mindvégig ra-

gaszkodnunk kell konzervatív
elveinkhez. Következetes, el-
szánt munkával elérhetjük,
hogy keresztény értékren-
dünk egy idõ után „átüt“ a tö-
megmédián. 

Fabiny Tamás püspök úr
többek között szólt a sajtóban
való megjelenésünkrõl.

Feladatunk címszavak-
ban: információ, educatio,
rekreació, plusz negyedik-

ként proklamáció, azaz Jézus üzeneté-
nek hirdetése, direkt és indirekt módon
is. Ennek illusztrálására püspök urunk
felolvasott egy Diognétoszhoz írt
apokríf-levelet, melyet végszóként e lap
hasábjain megosztanék olvasóinkkal:

„A keresztényeket sem területi, sem
nyelvi szempontból, még faji szempont-
ból sem lehet megkülönböztetni a többi
embertõl. Sehol nincsenek olyan váro-
sok, amelyekben mint sajátjukban lak-

nának, nincs külön nyelvük sem, ame-
lyet beszélnének (...). Saját hazájukban
laknak, mégis jövevényként; mindenben
részt vesznek polgárokként, de minden
haza idegen számukra. Mint mindenki
más, házasodnak,  gyermeket nemzenek,
de a magzatot nem hajtják el. Közös az
asztal, amelyhez letelepednek,  de nem
közös az ágy. Testben vannak ugyan, de
nem test szerint élnek. A földön idõznek,
de a mennyben van polgárságuk. Enge-
delmeskednek a meghatározott törvé-
nyeknek, de életükkel felülmúlják a tör-
vényeket. Mindenkit szeretnek, minden-
ki üldözi õket. Szegények, de sokakat
gazdagítanak. Megalázzák õket, de õk
tiszteletet tanusítanak...

Egészen egyszerûen: ami a testben a
lélek, azok a keresztények a világban. A
lélek áthatja a test minden tagját, ugyan-
így jelen vannak a keresztények a világ
városaiban. A lélek is a testben lakik, de
nem a testbõl való; a keresztények is a vi-
lágban vannak, de nem e világból valók.“

GGrrõõbbeerr  JJuuddiitt  IIlloonnaa

Gyülekezeti felügyelõk
országos találkozója
Révfülöpön

Krasznai (Karaffa) Gyula:

Bábel-torony...
A tégla vöröse égett.
Szégyellte tán, hogy sorba rakták.

Nem akart õ az égbe törni,
nem akarta õ Istent kilesni,
csakis a falba beépülni, 
csakis jónak, hasznosnak lenni,
a rálépkedõket tartani,
a dühöngõ idõket állani.

Széttörte õt is az átok,
az Isten szava szórta szét.
Így halnak meg az önzõ álmok,
így szóratik az emberiség.  

A Torony ledõlt. Nincs már sehol.
Helyén a láthatatlan Seol.

Volt sok, ki utána ugatott.
Szájukból csakúgy dõlt a hab,
körbejárva az ég alatt
haraptak mindent, ami halott.

Kutyafejûek, emberek,
nem kerestek már több imát,
nem énekeltek már több korált,
csak húst akartak, véreset.

Dörmögve, csaholva és bõgve
habzsolták a húst és beleket,
a csontokat, bõrt és kezeket,
és nem néztek többé az égre.

Egymást száz szóval sem értették.
És nincs azóta áldás rajtuk,
és nincs azóta lenn hatalmuk, 
és nincs azóta... nincs segítség.

2005-01-25
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Hogyan kerültél ebbe az
egyházmegyébe?

Elõdöm – Bencze Imre – hívott fel te-
lefonon, hogy nem akarok-e Bakony-
csernyén lelkész lenni. Én akkor nagyon
meglepõdtem ezen a kérdésen, egyrészt
azért, mert nekem nem volt még lel-
készvizsgám, s én nem is feltételeztem,
hogy „szabadon“ mozoghatok. Szebik
püspök úrnak akkoriban olyan elképze-
lései voltak velünk kapcsolatban, hogy
Pápára mehetnénk, én pedig Sopron fe-
lé szerettem volna indulni – családi kö-
tõdés miatt. Nekem viszont volt egy
„elõtörténetem“ Bakonycsernyével kap-
csolatban, s ez talán az én személyes el-
hívásom része. Egyszer egy teljes héten
át hospitáltam  Bakonycsernyén, s így
közelebbrõl láttam az ott folyó munkát
és szolgálatot.

Volt tehát egy hívásom. Annak idején
sokat sétálgattam a gyönyörû templom-
parkban, s teológusként azon gondolkod-
tam – mély egzisztenciális kérdéseken –,
hogy vajon tudom-e én ezt a nagyon ne-
héz hivatást csinálni... Nem éretlen fejjel,
egy ifjúsági tábor után lelkesen indultam
a teológiára, hanem huszonéves voltam.
Jócskán, mert 26 éves voltam amikor te-
ológiára kerültem. Azaz már krisztusi
korban jártam, amikor lelkésszé
ordináltak. Na és ott töprengtem má-
sodévfolyamosként, hogy én tudom-e vál-
lalni ezt a lelkészséget, nagyon egziszten-
cialista gondolat támadt fel bennem, hogy
ilyen gyönyörû helyen biztosan vállalnám
a lelkészséget. Nem vagyok büszke erre a
gondolatra, de hát akkor így volt.

Ugyanakkor a másik pillanatban, azt
mondtam, hogy itt rengeteg munka van,
rengeteg szolgálat, és hát ez egy kõke-
mény dolog. Ezer-egynéhányszáz em-
berrel kapcsolatot tartani, lelkeket ápol-
ni, de azért a kihívások elõl soha nem
futottam el. Volt egy ilyen óhajom sóha-
jom és ez ugye 7-8 esztendõ után meg-
hallgatásra talált olyan módon, hogy a
három lehetséges út közül nekem nem
volt már választásom egy ilyen kimon-
dott fohász után, hogy én szívesen len-
nék Bakonycsernyén lelkész. Tehát ne-
met kellett mondanom a püspökömnek,
nem volt egyszerû dolog, le kellett mon-
danom a saját akkori óhajomról vissza-
gondolva arra, hogy nekem volt egy ki-
mondott fohászom ott a nagy diófa alatt
Bakonycsernyén, úgyhogy nekem ide
kellett jönni ezt elmondtam mindenki-
nek, hogy nekem ide most hívásom van,
kétszeres hívás belsõ és külsõ úgyhogy
így kerültem Bakonycsernyére és jöt-

tünk mindketten feleségemmel. Egyéb-
ként Nemescsón voltunk a Kõszeg-
hegyaljai gyülekezeteket pásztoroltuk
Vas megyében, nagyon kellemes emlé-
keim vannak a Vas megyei szolgálatról,
LMK-ról, fantasztikus szellemi csatáro-
zások voltak ezek. Nagyon élveztem ezt
kezdõ lelkészként, alig vártam már azo-
kat a pillanatokat, azokat a napokat
amikor együtt lehettünk a kollégákkal.
Kicsi, elszigetelt Vas megyei falvak ezek
még mindig. Azt kell talán mondanom,
küzdenek a túlélésért. Ott a lelkész nem
csak a gyülekezet pásztora, hanem õ
felelõs a falu kulturális életéért is. Fele-
lõs azért, hogy fennmaradjanak azok a
kicsi két, háromszáz, négyszáz lelkes te-
lepülések! Ez komoly kihívás volt. Vi-
szont oda csak ideiglenesen szólt a mi
hívásunk. Annak idején, súlyos beteg
Gyuri barátunkat helyettesítettük, aki
közben – sajnos elhunyt.

1998 õszén, október elsõ vasárnapján
szolgáltunk elõször Bakonycsernyén. Ez
a szolgálati forma meglepõ volt nekünk.
Hirtelen fordulatszámot, sebességet kel-
lett váltani. Hiába mentünk a szórvá-
nyokba havonta 1500 kilométert, szinte
autóban töltve az egész vasárnapot. Egy
ekkora gyülekezetben azért lényegesen
több és nagyobb fordulatszámon folyik
az élet. Az elsõ istentiszteleten rögtön
keresztelõ volt, s egy finn kórust is
vendégül láttunk az ottani testvérgyüle-
kezetünkbõl. Ugyanakkor még – a móri
bornapok keretében – néhány fúvós
együttes is ott volt a templom elõtt, s
koncertet adtak. Mindez egy vasárnap-
ra sûrítve... ez nekem rendkívül sok
volt. De, azóta így „pörög“ az élet. 

„„ÚÚjj  sseepprrûû,,  jjóóll  ssööppöörr!!““  ––  ttaarrjjaa  aa
sszzóóllááss..  AAzz  ÚÚRR  sszzõõllõõsskkeerrttjjéé--
bbeenn  aazzoonnbbaann  mmááss  rreenndd  uurraall--
kkooddiikk..  AA  sszzeemmééllyyeess  aammbbíícciióó--
kkoonn  ttúúll  vvaann  ffoonnttoossaabbbb  iiss::  aa
ffoollyyttoonnoossssáágg  IIsstteenn  oorrsszzáággáá--
nnaakk  üüggyyvviitteelléébbeenn..  IItttt  nneemm  sszzáá--
mmíítt,,  hhooggyy  kkii  aa  vveettõõ,,  ss  kkiinneekk  jjuutt
oosszzttáállyyrréésszzüüll  aazz  aarraattááss..  EEggyy
ÚÚRRnnaakk  aa  sszzoollggááiikkéénntt  uuggyyaann--
aazzéérrtt  aa  ccéélléérrtt  ffáárraaddoozzuunnkk..
EEggyyhháázzuunnkk  ttöörrvvéénnyyeeii  sszzeerriinntt
hhaattéévveennkkéénntt  vváállaasszzttáássookkaatt
ttaarrttuunnkk..  AA  22000066--22001122--eess  cciikk--
lluussrraa  aa  FFeejjéérr--KKoommáárroommii  EEvvaann--
ggéélliikkuuss  EEggyyhháázzmmeeggyyee  eessppee--
rreessééüüll  eeggyyhháázzmmeeggyyéénnkk  lleeggnnaa--
ggyyoobbbb  ggyyüülleekkeezzeettéénneekk  lleellkkéé--
sszzéétt,,  SSSSzzzzaaaarrrrkkkkaaaa     IIII ssss tttt vvvváááánnnntttt     vváállaasszz--
ttoottttáákk..  EEzz  aaddootttt  aallkkaallmmaatt  eeggyy
rröövviidd  bbeesszzééllggeettééssrree......

AAAA bbbbaaaakkkkoooonnnnyyyyccccsssseeeerrrrnnnnyyyyeeeeiiii     eeeessssppppeeeerrrreeeessss
váltás az Fejér-Komáromi Egyházmegye élén
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Ennek éppen nyolc éve.
Voltak-e segítõid?

Nem, nem voltak. Pontosabban
egyetlenegy esetet leszámítva nem volt.
Igazából ketten szolgálunk a feleségem-
mel, jóllehet õ az anyai teendõit tartja
mostanság legfontosabbnak. 3 gyerme-
künk van, a legkisebb most már 5 éves
lesz decemberben, viszont az anyai te-
endõk mellett nagyon sokban tud segí-
teni nekem, és így egymást kiegészítve
szolgálunk. Egyetlen egy alkalommal fél
esztendõre volt egy nem is segédlelké-
szem, hanem egy pályára visszatérni kí-
vánó hölgy, aki végül is nem tért vissza
a pályára.

Legnagyobb segítõnk az ÚRIsten,
meg az, hogy „egymásnak“ vagyunk  a
feleségemmel, aki most félállásban lel-
készkedik. Félállásban az egyházmegye
titkárnõi, irodavezetõi feladatait látja el.
Ez talán abból elõnyös, hogy nem kell
senkit betanítani, mert õ is benne él az
egyházmegyében, és félszavakból is
megérti, hogy mi a teendõnk.
Ugyanakkor mint jó papfeleség
„menedzseli“ a családunkat és
koordinál. Természetesen várok segítsé-
get, nyilvánvalóan szükségünk lenne
egy segédlelkészre, Súrra, de a püspök
úr nem biztatott semmi jóval. Ebben az
évben semmiképpen. Jövõre – talán. 

Életedben, a lelkészcsalád
életében és a gyüleke-
zetetek életében is, mi az
elõttetek álló jelenlegi leg-
nagyobb kihívás? 

Hála Istennek, sok- sok terv van, ami
megvalósulásra vár, ezért sem bánom,
hogy egy kicsit most az egyházmegyére
is kell koncentrálnom. A terveink
elkészültek, az elõkészítési folyamatok
beindultak, most várunk, hogy mind a
gyülekezet mind az országos egyház fel-
dolgozza ezeket a terveket, vagy lehetõ-
séget adjon a tervek megvalósulására. A
legkonkrétabb feladat, ami most elõt-
tünk áll, egy finnországi utazás. Július
2-án indulunk Finnországba egy 50 fõs
csoporttal autóbusszal, keresztül a Bal-
tikumon, érintve Auschwiz-ot. Két finn-
országi testvérgyülekezetünket látogat-
juk meg. Ez egy két hetes autóbusz út,
az útnak a szervezését is én kezdtem, ez
egy komoly feladat volt. De az utazás
maga fantasztikus élmény lesz. Közös-
ségkovácsoló, hitmélyítõ alkalom is egy-
ben. Evvel párhuzamosan – amíg a finn
útra készülünk – most a hittantábor
van elõttünk. A hittantábor és a finn út
között van egy hetünk, hogy kipakol-
junk a lakásunkból, ugyanis felújítják. A
konyhát, a fürdõt, a vizesblokkot. Hála
Istennek, ez úgy mûködik, hogy mi el-
költözünk otthonról, megyünk a finn tá-
borba és ez idõ alatt „szétverik“ a la-
kást. A hosszabb távú tervek között pe-

dig két dolog szerepel. Az egyik az óvo-
da megépítése, mert Bakonycsernyén
2000-ben alapítottunk egy evangélikus
óvodát. A jelenlegi épületet az önkor-
mányzattól kaptuk, nem a sajátunk. El-
készültek a tervek, s már négy éven ke-
resztül pályáztunk rá. Most az EU egy
pályázatán kívánunk részt venni. Hosz-
szabb távú tervek között még az egész
ingatlanegyüttes (templom, parókia) fû-
tés-rekonstrukciója  szerepel. A fûtés
korszerûsítése már most az átépítéssel
megkezdõdik, de szeretnénk késõbb füg-
getleníteni magunkat az ingadozó gáz-

áraktól. Hõközponttal ellátott, bio-
masszás, megújuló-energiás fûtést
tervezünk a templomnak, a parókiának
és a leendõ új gyülekezeti épületeknek
és az óvodának. Jelenleg várjuk a
megfelelõ pályázatokat.

Isten áldása legyen
terveiteken és  a Õ adjon
bölcsességet szolgálatod
legújabb területén is!

A fotók az idõközben megtörtént finnországi
kirándulást idézik...
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NNeemm  sszzeerreetteemm  aa  nnaaggyy  ttöömmeeggeett..
EEzzéérrtt  iiss  kkeerrüülltteemm  mmiinnddeenn  eeffffééllee
kkeerreesszzttéénnyy  aallkkaallmmaatt  iiss..  MMoosstt
mmééggiiss  rréésszzeessee  lleehheetttteemm  eeggyy  bbúú--
ccssúúnnaakk,,  mmeellyy  aallaappvveettõõeenn  ááttaallaakkíí--
ttoottttaa  aa  nnééppii  vvaalllláássoossssáággrróóll  aallkkoo--
ttootttt  eeddddiiggii  eellkkééppzzeelléésseeiimmeett..  AAzz
aalláábbbbiiaakkbbaann  mmeeggpprróóbbáálloomm  ffeell--
iiddéézznnii  aazzookkaatt  aazz  ééllmméénnyyeekkeett,,  mmee--
llyyeekk  eezzeenn  aa  kküüllöönnöösseenn  sszzéépp  zzaa--
rráánnddookkllaattoonn  éérrtteekk..

Lélek a Lélekben
Mindig is vonzódtam a keleti liturgi-

ához, talán õseim szláv lelki öröksége ez.
Egy bizonyos, 1722-ig visszamenõleg
mindannyian evangélikusok voltak – sõt
talán még azelõtt is – hiszen Szarvas, a
„Nagy Falu“ elsõ harminchat alapító te-
lepese között egyetlen „frankóként“ ott
volt Jacobus Franko (ezidõtájt latinul
anyakönyveztek minden keresztnevet)
is, aki dédnagyapán dédnagyapjának az
apja volt... õk pedig felvidéki „tótok“
voltak. A szláv mentalitáshoz hozzá tar-
tozik a mamlaszság határát súroló má-
sikat szinte végletekig elfogadni és
elhordozni-tudás, de benne van az a csö-
könyösség is, amely állapotból
kibellenteni a szláv lelket – szinte lehe-
tetlen.

Mindezt azért írom, le mert ezt az
utat maximálisan az érzelmek szemüve-
gén keresztül láttam. Elõször is 7 év óta
elõször mozdult ki a tatai papcsalád ott-
honából, ami alapvetõen hibás, de így
alakult. Mentségemre szolgáljon a mi
generációnk még nem annyira talpra-
esett, mint az utánunk következõk, akik

nagyon jól tudják a ritmust tartani csak
akkor lehet, ha közben szünetet is tar-
tunk. Én nem tartottam – mások okulá-
sára mondom – meg is lett az eredmé-
nye, hogy a pihenést fel-
áldoztam a szolgálat ol-
tárán. De Isten olykor
radikálisan közbeszól:
betegségen, vesztesége-
ken, egyéb nyomorúsá-
gokon keresztül. Elvesz,
hogy adni tudjon. Így
volt ez az én életemben
is: Féléves inzulin-függõ-
ség után a csíksomlyói
búcsú alkalmával tapasz-
taltam meg elõször, hogy
„mûködök“ injekciók
nélkül is... Hála legyen
Istennek érte! Nyilvánvaló, hogy ez a
számomra nem mellékes tény is befolyá-
solt. Végtelen nyugalmat, békességet
adott. Teljességet éreztem, esendõsé-
gem ellenére is.

Hogyan kerül egy evangélikus pap
és családja a katolikus búcsúba?

Hívásra, barátaink szervezésében. A
hetvenfõs buszba nemcsak környeiek,
bokodiak, és tataiak, de még a reformá-
tus gimnázium diákjai is befértek. Jó-
magam így kettõs minõségben utaztam:
lelkészként és felügyelõ tanárként, bár
ez utóbbi inkább titulust jelentett, mint
feladatot, hiszen nem volt különösebb
gond a mintegy harminc tanulóval, akik
mint a csoport felnõtt tagjai is, teljesen
„ökumenikusok“ voltak. A kora reggeli
indulás mindenkit próbára tett, de a bu-
szon lehetõség volt az alváshiány pótlá-
sára, hiszen az út mintegy 22 órán át
tartott. Útközben gyönyörködhettünk a

tájban, s az elcsatolt területek
trianonutáni fájdalma szorongatta szí-
veinket... furcsa érzésem volt, ilyenben
még volt részem. Húsz órát utaztam, s

ahová megérkezem, min-
denki magyarul beszél.
Ném kétséges, otthon va-
gyok... „Hány magyar la-
kik a faluban?“ – kérde-
zem késõbb szállásadó-
mat, aki tömören csak
ennyit mond: „512 ház
van itt, mind az. Csak a
polícija embere nem  ma-
gyar... de az is tud, ha
akar.“

Késõ este érkeztünk
meg Csíkrákosra, ahol
meleg vacsorával vártak

minket. Úgy éjfél körül mindenki elke-
rült szállásadó gazdájához, s altatódal
nélkül mély álomba zuhant. 

Az elsõ nap
Másnap reggel öt óra tájban éneklõ

és csengõket ritmusosan rázó hosszú
menet vonult el ablakunk alatt. A

CsíksomlyóCsíksomlyó ––––    eeeevvvvaaaannnnggggééééllll iiiikkkkuuuussss    sssszzzzeeeemmmmmmmmeeeellll

Lankadatlan, szakavatott idegen-, s egyben lelki
vezetõnk is: Michl József
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csíkrákosi keresztalja indult be gyalog
„Csíkbe“ – ez mintegy 15 kilométert je-
lentett oda, s ugyanennyit vissza. Mi
ezen a hideg reggelen busszal mentünk
be a gyakorlatilag teljesen lebénult for-
galmú városba, de így is
„begyûjtöttünk“ több mint egy tucat ki-
lométert. A búcsú-istentiszteletre azért
így is felértünk, igaz tyúklépésben tet-
tük meg az utolsó elõtti kilométereket.
A több mint félmillió ember együttmoz-
gása, együtténeklése, s egyet akarása
különleges lelki állapotba helyezi az em-
bert. A jóakarat, az egymást segítés
„kézzelfogható“ valóság. Az órákig tar-
tó harangzúgás nem teher a fülnek, ha-
nem a lelket emeli, egy másik dimenzi-
óba. Minden ember tekintete egy-egy
sorsot jelez, s amikor egy többszázezres
populáció elhalad elõtted, nemcsak a ge-
netikai sokféleség ütközik ki az arcokon,
de a szenvedõ Krisztus is. Ekkora tö-
megben ezrével vannak a sánták, a bé-
nák, a különbözõ fogyatékkal élõk. Ki
láthatóan hordja a keresztjét, ki meg lát-
hatatlanul. Igazságos az Isten. A látha-
tatlant mindig nehezebb hordozni, mint
a láthatót... 

A búcsú napján Babba
Máriához bemenni – re-
ménytelennek tûnõ vállal-
kozás, mégis tízezrek vár-
ják ki sorukat hosszú órá-
kon keresztül, türelme-
sen. Itt mindenre van idõ,
ez a nap erre van szánva.
Együtt meghajolni az Is-
ten elõtt a a Kis-Somlyó és
Nagysomlyó ölelésében,
tisztelegni a Babba Mária
elõtt – ha éppen csak egy pillanatra is,
ez minden zarándok célja. A sok kelle-
metlenséget, a várakozást itt mindenki
másképp éli meg. Itt még a cipõ szorítá-
sának, a felszakadt vízhólyagnak is
szakrális tartalma van: Felajánlás. Ka-
tolikus terminológia, melynek relevan-
ciájába itt mindenki belekóstolhat egy
kicsit.

Este van, fáradt léptekkel ballagunk
lefelé a kegytemplomtól, a végeláthatat-
lan emberfolyamban. Jó lenne már ott-

hon lenni, mindenki fá-
radt, ki-ki a maga vérmér-
séklete szerint hordozza
türelmetlenségét – persze
a busz is késik. Ugyan
még egy jó órába telik,
amíg néhány ifjoncot ösz-
szeszedünk – mobiltelefo-
nok csak hellyel-közzel
mûködnek –, de végre
ülünk már.

Este tíz órára jár már
az idõ, amikor hazaérünk. Szinte el is fe-
lejtettem, reggel házigazdánk szivattyú-
ját szétszereltem, de már nem volt idõm
összerakni. Éjfél elõtt néhány perccel
kész vagyok vele... végre mûködik! A
„Pompa“ fatüzelésû vízmelegítõ így már
mûködne, de erõnk már
nincs, hogy mosakod-
junk... holnap korán kell
kelni.

A második nap
Mintegy 120 percnyi

nyugtalan alvás után éb-
resztenek a mobilok. Mi-
lyen jó, ha már telefonál-
ni úgysem tudunk velük.
Hajnali negyed háromkor
ott állunk gyermekeink-
kel a kivilágítás nélküli
kanyargós fõutca oldalán
– várjuk a buszt... a fá-
radtságtól mindannyian
dermedten állunk, a percek ólomlába-
kon járnak, csak házigazdánk pulija
vidámkodik körülöttünk – Pünkösd va-
sárnap hajnala van.

A hetvenfõs busz végül is 11 embert
szed össze, ebbõl öt fõ az evangélikus
papcsalád. Fáradtan indulunk neki a
kegytemplomhoz vezetõ hosszú utca
meredekének. Ahol tegnap még tízezrek

álltak, ezen a hajnalon – még nincs há-
rom óra(!) – csak néhány sátort vigyázó,
félig alvó embert látni. „Igyekezzünk!“
– hangzik a biztatás vezetõnktõl, „mert
lekéssük“ a keresztutat. Kérésemre
azért mégis bemegyünk Babba Máriá-
hoz. A templomban lelkes kis asszony-
csapat énekel, körben mindenütt alvó
emberek. Igazi „zarándok-hangulat“
van itt – állapítjuk meg, miközben sor-
ba állunk, hogy a Babba Mária kegyszo-
bor ki tudja hány száz milliószor a meg-
simogatott, elkopott lábát mi is meg-
érinthessük, s közben az Isten elé só-
hajtsuk titkos vágyainkat, s kéréseinket
szeretteinkért. Reménységünk betelje-
sülését várjuk mindannyian, ahogyan az
elõttünk sorban álló milliók is is tették.
Megható pillanat felfedezni magunkban
az Istenre utalt embert... elõttem szikár
öregember érinti meg kalapjával a Bab-

ba Máriát, egy darabig
ott tartja, majd csontos
kezeivel szeme sarkából
könnyet töröl.

„Az út járhatatlan! El-
marad a keresztút...“

– mondja egy hozzánk
csatlakozott jól öltözött
magányos pesti férfi.
„Valóban elmaradna?“ –
hitetlenkedünk. „Hát
ezért keltünk fel ilyen
korán?“ Mi azért tovább
megyünk, s a távolból
már gyertyafények hívo-

gatnak, s ahogy a házak közül kiérünk,
már halljuk is a keresztutat járók éne-
két.

Egész este esett az esõ, az út valóban
„járhatatlan“, de a keresztút mindig is
az volt... Isten nélkül nem juthatunk
elõbbre rajta. Minden erõnket össze-
szedve megindultunk hát a keresztaljá-
nak. Dóra lányom volt az elsõ, aki né-
hány meredeken megtett lépés után el-
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esett... a többiek is követték... Egy olyan
síkos-nyálkás úton haladni fölfelé, ahol
elõtte való nap százezrek tükörsimára
gyalogolták azt,  egyedül feljutni lehe-
tetlen. Ráadásul világítás nélkül(!), hi-
szen csak gyertyák, s néhány zseblámpa
ide-oda fénye villódzása jelezte az irányt
az erdõs hegyoldalban. Nyári cipõmbe
itt-ott befolyott a víz, s meg ki is belõle,
de annak igazán örültem, hogy vékony
talpa miatt szinte talpam alatt éreztem
a köves talajt, s biztosan haladtam elõ-
re, s fölfele. „Megy ez nekem,
gondoltam“. Descartes gondolata jutott
eszembe, lám-lám, mégiscsak a módszer
számít...

Itt nincs metódus!
Ebben a pillanatban én is el, s vissza-

csúsztam. Fénykepezõgépem szíjába ka-
paszkodtam, de hiába. Máig sem tudom,
hogy kik de jobbról-balról kezek nyúltak
utánam, s ahogyan én is  megsegítettem
másokat az elõbbre-jutásban, most en-
gem is „felkaroltak“.

A hetedik stációnál jártunk... Innen-
tõl kezdve már nem én mentem, hanem
a Lélek emelt. Itt kezdtem elõször érez-
ni, hogy ez a keresztút a csiksomlyói
„zarándoklatom“ egyik fókuszpontja
lesz. Azok a csángó tizenéves gyerekek,
akik minden állomásnál imádkoztak és

énekeltek, tiszta, archaikus csengésû
magyarsággal mondott imáikkal mutat-
ták az utat fölfelé, a Salvator (Megvál-
tás) kápolna felé – számomra akkor és
ott, õk az Isten angyalai
(angelosz=küldött) voltak.

Amikor a mintegy egyórás keresztút
után végre felértünk a hegy tetején épí-
tett középkori kápolnához még sötét
volt. Sokan a kápolnához s a körülötte
tartott csángó misére igyekeztek, mi pe-
dig szorosan, egymást melegítve leül-
tünk a Somlyó hegy oldalába, ahonnan
alig észrevehetõen, de már körvonala-
zódtak a szomszédos hegyek. Ebben a
pillanatban észrevettük, hogy az eddig
tisztán látható völgy fölött pára kereke-
dik, mely sejtelmes homályba burkolta
a távoli fákat, elmosva a hegy vonulat
kontúrjait mintegy  egybeolvasztva a
határt az ég s a a föld/hegy között. A kö-
rülöttünk ülõk áhítatos csendjét egy ma-
dárszó, majd ezzel szinte egyidõben
megszólaló csengõ nõi énekhang törte
meg: „Babba Mária! Babba Mária!“ A kí-
séretnélküli ének hangjai távoli idõkbe
vagy inkább magába az idõtlenségbe hí-
vogatták lelkünket. akkor és ott az Is-
ten simogatott mindnyájunkat. Szá-
momra a búcsú katarzisának egyik fó-
kuszpontja ez a pillanat volt.

Ahogy a Nap egyre feljebb emelke-
dett, mi is úgy éreztük mozognunk kell
egy kicsit, hiszen az elmúlt nap
tizenkilométerei és az aligalvás a hajna-
li fáradtsággal vegyülve igen fázóssá tett
minket. Leballagtunk hát a völgybe,
ahol a csángók folyamatos énekléssel
várták az õsrégi pünkösdreggeli miszti-
kus találkozást Istennel, melynek neve
is van:

Napbanézés
„Nem vagyunk árvák,
van Édesanyánk,
ki a magas mennyekbõl,
gondot visel ránk.
Fehér Rózsaszál,
mennybõl leszálltál,
Csíksomlyói templomban
kivirágoztál.“
Amikor leértünk a többnyire tizen-

évesekbõl álló kórushoz, akkor éppen a
fenti sorokat énekelték. A szívem bele-

csavarodott, ahogy ezek az alig emberek
a legnagyobb emberség hangjain szólal-
tak meg. „Még hogy nem vagytok ár-
vák!? Édes Hazátok tavaly december
ötödikén kitagadott, õseitek ezeréves
földjén trianon bilincsét nyögitek 84
éve... hogyne lennétek árvák, kitaszítot-
tan otthon is és itthon is?“ Így perleked-
tem magamban, de az ének igazsága
gyõzedelmeskedett bennem is: „van
Édesanyánk, / ki a magas mennyekbõl,
/ gondort visel ránk. / Fehér Rózsaszál,
/ mennybõl leszálltál, / Csíksomlyói
templomban / kivirágoztál.“ Valóban,
nem vagytok ti árvák, ti vagytok azok,
akiknek a legerõsebb családjuk van ezen
az egész világon... Markukba röhögõ
milliárdosok, s általuk megtévesztett
milliók a legárvábbak, mert senkijük
sincs, amilyük van, az a „mindenük“ –
de azt meg megemészti a moly és a rozs-
da! S azok, akik nemzettestük részeire
akkor és ott nemet mondtak, saját jövõ-
jük és gyermekeik gyermekeinek jövõje
fölött mondták ki az ítéletet. A szívük
helyén kõ volt, melynek irdatlan súlya
le is húzza õket az örök istennélküli sö-
tétségbe!

Szívbéli keserûségemet, s lelki hideg-
rázásomat – miközben hallgattam to-
vább az akkor és ott nekem fölülrõl oda-
rendelt csángó énekes prófétákat – szép
lassan feloldotta valami mérhetetlen bé-
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kesség. S ha a napot nem is láthattuk a
sötét felhõk miatt, de egy pillanatra, re-
ménysugár gyanánt ránk pillantott a
Fény...

A hegyrõl lefelé-menet megtöltöttük
palackjainkat a borvízforrásból, s veze-
tõnk tanácsára betértünk a Szent Jakab
Vendégház kellemesen meleg kávézójá-
ba, ahol testünk földi gyönyörûség gya-
nánt élvezte a reggeli teát vagy kávét...
úgy éreztem, ezt a jóságot meg sem ér-
demlem.

Az igazi jóság, azaz az Isten kegyel-
mének megtapasztalása csak ezután kö-
vetkezet. Miután erõt gyûjtöttünk elin-
dultunk egy olyan templomhoz, mely-
nek alapjait az 1300-as években raktak
le. 

Ez a csobotfalvi templom...
Ez ugyan nem olyan nagy, mint a

csíksomlyói kegytemplom, de „cserébe“
egy magasabban fekvõ dombon áll. Így
a templomok keresztjei végül is majd-
nem egyforma magasságba kerültek.
(Azért tudták ezek a csángók, hogy ho-
vá kell építeni a legfontosabb épületet...
ti. a templom a csángók
pénzén/adójából/adományából épült.) A
templomot õsi szokás szerint temetõ
öleli körül, hogy az „elõrementek
gyülekezete“, sa még itt a földön küzdõ,

s Krisztusban reménykedõ hívek egyet-
len közösséget dicsõítõ közösséget alkos-
sanak. Ez már önmagában is szimbólu-
mok sokaságát sugározza, csak hogy
egyet említsek: A halálon (temetõ) ke-
resztül juthatunk be az életbe (a temp-
lomba) ahol Istennel közösségben va-
gyunk.

A pünkösdi istentisztelet különleges-
sége az volt, hogy CS. István által létre-
hozott  Csibészek Alapítvány (mely idõ-
közben iskolává nõtte ki magát)
„kicsibészei“ az árvácskák zenéltek.
Hogy zenéltek!? Amikor megérkezetek
farmerben és úgy ahogy Londonban
vagy Tokióban a fiatalok általában öl-
tözködnek, semmi nem árulta el, hogy
itt õk szolgálatra készülnek. Amikor
azonban elõkerült az ünnepi blúz,  a
szép szoknya és népviselet, érezhetõ
volt, itt a Lélek ünnepére készülnek...
kifejezte ez az a szeretetteljes beszéd is,
ahogyan egymással kommunikáltak.

S amikor felcsendült az ének, a gitár,
a hegedû s, fuvola... akkor bizony nem-
csak a lelkünk, de még a négy csillár
egyike is belerezdült. (Akik ott voltak
látták  a különös jelenséget, ahogyan az
egyik csillár méteres glóriaköröket írt le
ebben a pünkösdi gyülekezetben.) Ha
azt mondom, hogy a mintegy kéttucat fi-
atal professzionálisan zenélt, akkor az
igazság csak egy szeletét említem... 

Elmúlt negyedszázados tudatos ke-
reszténységemben ugyanis még nem
volt olyan, hogy istentiszteleten a meg-
hatódottságomtól sírtam volna.
Mostmár ezzel is gazdagodott a lelkem.
Szolgálatuk nemcsak szép zenélés és
éneklés volt, hanem õszinte és büszke
hitvallás a magyarokat megtartó Min-
denható Istenrõl. (Lásd egy fiatal c. cik-
ket!)

Az istentiszteletet prédikációja igazi
tanítás volt, s egyben pünkösdi bizony-
ságtétel. Az egyszerû képekre épített
homília olyan mély és akadémikus gon-

dolatokat közölt, mely tanítások Jézu-
son kívül keveseknek adatik, talán a
szenteknek.

Istentisztelet után elmentünk az
ezeréves határhoz. A trianonelõtt  utol-
jára felújított viharverte õrbódé mellett
mélységes szomorúság szorongatta tor-
komat... Egyrészt éreztem az évezredet
átívelõ hazaszeretetét minden derék
magyarnak, aki küzdött ezekért a cso-
dálatos bércekért, s élte közöttük ke-
mény, de szép és büszke életét, másrészt
éreztem a simogató napsütésben, a zöld
fû illatában az Isten évszázadokon át-
nyúló gondviselését. De mindenek hát-
terében ott éreztem azt mérhetetlen ön-
zést, kiskirályoskodást, pártoskodást,
kivagyiságot és az anyagvilág élvezeté-
ért nemzettársát is elárulni képes „poli-
tikus elõdeink“ évszázadokon átívelõ
sötétlelkûségét is, mely végül is gyõze-
delmeskedett: s a világ legértékesebb
geopolitikai-kulturális-gazdasági egy-
ségbe forrt gyémántját a volt Hungáriát
sikeresen darabokra törte... Az hogy va-
lamilyen lovagrend, valamilyen elöljá-
rói, fehér hajjal fehér ruhában, méltó-
ságteljesen, liturgikusan „mászkáltak“
a környéken Luthert jutatta eszembe,
amikor kora egyházának hierarchiáját
kritizálta: „Olyanok vagyunk, mint a
gyerekek, botokkal, kalapokkal és szí-
nes övekkel játszadozunk“. Valahol tra-
gikomikusnak tûnt számomra, mindez,
ahogyan az is, hogy ezalatt a két nap
alatt többször hallottam a székely him-
nuszt és magyarhimnuszt, mint máskor
egész évben... A pünkösdi búcsú
„csodájához“ nekem nem hiányzott ez a
magyarkodás. Himnusz-fíling két napig,
aztán hazajövök, s elfelejtem a határon
kívül rekedtek millióit...

Este lett. A fáradtságtól kimerülten,
élmények tucatjával zuhantunk ágya-
inkba. Hátravolt még az út legnehe-
zebbje, a „hazafelé-rész“. A kolozsvári
templom csodálatos szakrális tere elfe-
lejtette velünk egy darabig az út fáradal-
mait, de a zarándoklatnak ez a része is
– az úton levés – nagyon fontos.

Jó volt látni fiataljainkat, akik per-
sze mindvégig fiatalok maradtak az
úton, de lelkük a zarándoklat alatt né-
hányszor átérezhette mit jelent
kereszt(y)ény magyarnak lenni.   

ffmm
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Kalandunk attól a pilla-
nattól vette kezdetét,
amikor július 13-án a

magyarországi Ferihegyen,
körülbelül 11 óra tájékán egy
repülõgép utasterébe lép-
tünk, s kicsivel késõbb, 11:40
perckor a gép kerekei a ma-
gasba emelkedtek. 

Elhagyva a felszálló pá-
lyát, már éreztem, hogy egy
remek hónap elé nézek, amit
sose fogok elfelejteni. Így hát
nagy mosollyal vártam, hogy
stabil talajt érezzek megint a
lábam alatt… Ami 2:56 perc-
kor, Helsinkiben be is követ-
kezett. Ott már várt minket
Helka és Jorma Puuma-
lainen, akikkel együtt elin-
dultunk Észak-Karéliába.
Utunk hosszú volt, s nem egy
kérdés fogalmazódott meg
közben bennünk. Példaként:
Ha az út egyik oldalán erdõ,
és a másik oldalán is az van,
illetve néha felbukkan egy-
egy tó vagy folyó, akkor a fin-
nek az erdõben bujkálnak,
vagy hol maradtak?  Vagy
például, miért isznak õk az ét-
termekben tejet spagettihez
és hamburgerhez? Efféle fel-
fedezéseket feltáró utunk cél-
ja Joensuu volt- ahová negyed
11-kor meg is érkeztünk.

Lajos a Puumalainen csa-

lád befogadottja lett, én pedig
Rita Lipponennél lettem el-
szállásolva. 

Az elkövetkezendõ napok-
ban megismerkedtünk Joen-
suuval közelebbrõl. Láttunk
számtalan érdekességet, nem
egyszer furcsaságokat… 

Pont forgalmas idõszak-
ban érkeztünk, hisz azon a
héten zajlott az Ilosaari
Rock-fesztivál, amelyre min-
den jegy ki volt árusítva:
20.000 zenekedvelõ fiatalt
vártak a rendezvényre. Az
utcasarkokon zenészek dalol-
tak, készültek a nagy, Ki mit

tud?-szerû versenyre. Hihe-
tetlen milyen emberekkel le-
hetett összefutni. Volt példá-
ul olyan, hogy egy férfi talpig
rikító piros jelmezben csör-
gõt rázott, amíg a zenekar
többi tagja gitározott és éne-
kelt. Láttunk olyan fiatalem-
bert is, aki egy szál törölkö-
zõben mászkált, amit a dere-
ka köre tekert, fején egy ja-
maikai sapkával... Még olyan
illetõvel is össze lehetett fut-
ni, aki szájharmonikázott és
közben dobszerelését ütöt-
te... ami fazekakból, kolom-
pokból, és mûanyag dobozok-

ból állt. A városban mind-
eközben szanaszét hevertek
a különbözõ farkas-szobrok,
melyeket a fiatalok készítet-
tek. Soroljam tovább? Azt hi-
szem, a lényeg érthetõ: ren-
geteget mosolyogtunk. 

A város csodálatos temp-
lomokkal büszkélkedhet, mi
4-ben jártunk: A nagy luthe-
ránus, az ortodox, az Utra és
a Pielisensuu-templomban.

Az evangélikus-lutherá-
nus templom neogótikus stí-
lusát Josef Stenbäck tervez-
te. Az épület renoválása 2002
decemberében fejezõdött be,
melynek köszönhetõen a bel-
sõ tér új fényben tündökölhet
és a fõbejárat terasz-szerûen
kibõvült. 

A Szent-Miklós ortodox
fatemplom 1887 óta áll
Joensuuban, legértékesebb
kincse a Szentpétervárban
festett ikonegyüttes. 

Az Utra templom, 1895-
ben épült, J. Puumalainen
szervezése alatt, a joensuu-i
fejlõdõ gyári közösségnek. A
város legrégebbi temploma
ez, különlegessége, hogy tel-
jesen fából készült, speciális,
függõleges fatechnikával. A
fûtése elég problémás, bár
1974 óta van elektromos fû-
tés is, de a hidegebb téli hó-

KKKKaaaabbbbaaaannnnoooossssssssiiii,,,,     KKKKoooolllliiii    &&&&    KKKKaaaalllleeeevvvvaaaallllaaaa
––––    aaaavvvvaaaaggggyyyy    kkkkéééétttt     „„„„kkkkaaaallllaaaannnnddddoooorrrr““““    ÉÉÉÉsssszzzzaaaakkkkoooonnnn

NNeemm  mmiinnddeennnnaappii  aallkkaalloomm
mmeegghhíívváásstt  kkaappnnii  eeggyy  iiddeeggeenn
oorrsszzáággbbaa..  MMéégg  rriittkkáábbbb,,  hhooggyy  eeggyy
eeggéésszz  hhóónnaapprraa  sszzóólljjoonn  aazz..  MMii,,  aazzaazz
LLaabboossssaa  LLaajjooss ééss  FFrraannkkoo  BBeettttaa
aazzoonnbbaann  öörröömmmmeell  ffooggaaddttuukk  eezztt  aa
nnaaggyy  lleehheettõõssééggeett,,  ééss  eeggyyrree
iizzggaattoottttaabbbbaann  vváárrttuukk,,  hhooggyy
eellkkeezzddõõddjjöönn  ffiinnnnoorrsszzáággii
uuttaazzáássuunnkk..  AAzz  aalláábbbbiiaakkbbaann
mmeeggpprróóbbáálloomm  öösssszzeeffooggllaallnnii
mmiinnddaazzoonn  ééllmméénnyyeeiinnkkeett,,  mmeellyyeekkeett
eeggyy  hhóónnaappoonn  kkeerreesszzttüüll  aa
bbllooggoommbbaann  iiss  oollvvaasshhaattttaattookk......

Rita, Helka és Lalo a város egyik újonnan nyitott kávéházában. Nem cso-
da, hogy sok Joensuuban a kávézó, hisz a világon a legtöbb kávét a finnek
fogyasztják.
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napokban nem tudják hasz-
nálni. Gyakran rendeznek
benne esküvõket, koncerte-
ket, egyéb rendezvényeket is.

És végül, de nem utolsó
sorban, a Pielisensuu-i gyüle-
kezet 1960-ban épített temp-
lomában is jártunk, mely kí-
vülrõl rendkívül impozáns
látványt nyújt, belülrõl pedig
kellemes, tiszta hangulatot
áraszt.

Július 16-ától 5 napot töl-
töttük Vaivio-ban, hisz ez
volt az elsõ konfirmációs tá-
borunk helyszíne. Kicsit más
az oktatási rendszer, mint
nálunk. Közvetlenül a tábor
után konfirmálnak a gyere-
kek, akik 15 évesek, tehát
idõsebbek mint a mi kon-
firmandusaink, azért, mert
itt úgy gondolják, hogy a ki-
csit tapasztaltabb fiatalokkal
könnyebben lehet beszélget-
ni, fogékonyabbak minden
téren. A finnek 85%-a vallja
magát vallásosnak, mégis a
fiatalok 90%-a jár
konfirmandus-táborokba, ez
is mutatja a népszerûségi in-
dexet. 

Mi az úgynevezett
„isonenek“, azaz „nagy

tesók“ szerepét töltöttük be a
táborokban. Kisebb csopor-
tokra volt bontva a nagy tár-
saság, és mindegyiknek az
élén egy „nõvérke“ vagy „bá-
tyus“ állt. Õk azok, akik be-
töltik az ûrt a tanítók, lelké-
szek, és a gyerekek közt, kö-
zelebb hozva õket egymáshoz
és Istenhez.

A tanítás egyik kelléke az
imakarkötõ, melyet mi is el-
készítettünk magunknak.
Ezt a karkötõt Martin
Lönnebo, svéd püspök készí-
tette el elõször, miután hajó-
törést szenvedett a Földközi-
tengeren és partra vettetett.
A történteken elgondolkodva
megalkotta ezt a piciny kar-
kötõt, mely a hitnek, Krisz-
tus életének és saját életünk-
nek a szimbóluma, s egyfajta
mentõöv melybe kapaszkod-
hatunk, ha „süllyed a hajó“… 

A táborok utolsó napja

mindig a legemlékezetesebb,
és ez ott se volt másképp. A
legutolsó estén, volt a „Szere-
tet-este“, a „Rakkaus-ilta“.
Ezen az estén mindenki ka-
pott egy papírszívet, s min-
denki írt valamit a másik szí-
vébe, valamilyen aranyos jel-
lemzést, idézetet, bármit.
Melegség futotta át minden-
ki szívét, mikor olvasta a ked-
ves sorokat, s azt hiszem,
ezen az estén érezte magát
legjobban a társaság.

Július 24-éig, azaz a kö-
vetkezõ konfirmációs tábor
eljöttéig családoknál voltunk
ismét elszállásolva. Lajos
Antti Lamminál, míg én
Kirsikka Leino családjánál
töltöttem a napokat. És mivel
a fiatalok mindenütt fiatalok,
ezek a napok szolgáltak arra,
hogy elmenjünk barangolni a

városba, egyszerûen csak
szórakozzunk és természete-
sen közelebbrõl ismerked-
jünk meg egymással.  

Azután pedig elindultunk
Ilomantsiba, ahol szintén öt
napot töltöttünk. Teljesen
más volt mint Vaivio, hiszen

itt egy kis házban voltunk,
melyet körülvett az erdõ, s
nem pedig egy nagy, „hotel-
szerû“ épületben. A hangulat
úgy érzem itt sokkal jobb
volt. A tavon lehetett csóna-
kázni, kenuzni, és persze
nem hiányozhatott a szauna
sem a parton.  Napközben a
„kicsiket“ okították, külön-
bözõ játékokat tartottak min-
den nap, áhítatokat, és nem
hiányozhattak a „sketzi“-k
sem, melyekkel megnevettet-
ték az isonenek a kisebbeket.  

A napok sajnos csak úgy
repültek, és megint vége lett
a tábornak. Minden ugyan-
úgy zajlott mint az elõbb: a
„szíves-este“ megtartásával
zárult le az együttlétünk és
természetesen nem hiányoz-
hatott a kabanossi-evés sem.
Hogy mi is ez? Társaink fo-
galmazása szerint: "A
kabanossi nem virsli, nem
gyalázható meg ilyen szóval,
a kabanossi szentség." 

A másnapon lévõ konfir-

Az elsõ tábor utáni konfirmáció fõpróbája, a Pielisensuu-templomban.

A Szent-Miklós ortodox fatemplom szerényen áll a fákkal körbevett téren.

…és belülrõl a régi orgonával, valamint a csodaszép festett falakkal.A nagy evangélikus-lutheránus
templom kívülrõl…

„Jaj, úgy élvezem én a vaivio-i
strandot…“
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mációs ünnepség felemelõ
volt, s aznap délután a többi
isonennel és vezetõinkkel,
Paulával, Juhoval és
Harryvel együtt ellátogat-
tunk a konfirmandusokhoz,
és énekeltünk nekik néhány

dalt. Szuper, de az õszintét
megvallva nagyon fárasztó
szokás…

A következõ néhány nap-
ban megint családok befoga-
dottjai lettünk. Lajos Emppu
Karhinennél, míg én Anne

Dahlnál laktam. Ezek a na-
pok alatt látogattuk meg
Kolit, Finnország legmaga-
sabb csúcsát és saját vélemé-
nyem szerint, leggyönyörûbb
helyét… Lenyûgözõ látvány
volt végignézni a tájon, olyan
emlék, amit az ember képte-
len elfelejteni…

Beköszöntött augusztus,
és ezzel eljött a legizgalma-
sabb része kalandunknak: a
vándorlás Kuusamoban.
Antti apja, Harry Lammi volt
a fõ szervezõje az esemény-
nek. 5 nap alatt tettünk meg
35 km-t a Karhunkierros ös-
vény mentén, sátrakban illet-
ve faházakban aludva éjsza-
kánként. Kicsit esõs volt az
idõ, kicsit hideg volt estén-
ként, kicsit izzadtunk és elfá-
radtunk a nap végére, tehát
pont olyan volt, amilyennek
egy igazi vándorlásnak kel-

lett lennie. Láttunk rénszar-
vasokat, szedtünk fekete-áfo-
nyát, énekelgettünk tábortûz
mellett, fürödtünk körülbe-
lül 3 Co-os vízben és remekül
éreztük magunkat. Még

Lalot is felköszöntöttük 18.
születésnapja alkalmából! Az
utolsó napon már beértünk
egy campingbe, ahol lehetett

nagyot úszni, szaunázni, va-
lamint ettünk kabanossit és
"lettu"-t, ami hasonlít a mi
palacsintánkhoz. Aznap este
megleptek bennünket egy kis
ajándékkal. Kaptunk kettõ
kuksát, azaz kettõ kis fabög-
rét emlékbe…

Joensuuba való visszaté-
résünk után utolsó napjain-
kat szintén kedves emberek-
nél töltöttük: Lajos Esa-
Matti Smolanderrel, jóma-
gam Maija Kokkenennel és
családjával élhettem együtt.
Ebben az idõben gyûltünk
össze egy kisebb megbeszé-
lésre, melyen részt vettek a
vezetõink és a fiatalok akik-
nél laktunk. Ezen az összejö-
vetelen beszéltük meg ta-
pasztalatainkat, élményein-
ket. Bizony, mindkettõnk azt
mondta, hogy ez volt a leg-
jobb nyarunk egész életünk-
ben. Legutolsó esténket a

parton töltöttem néhány fia-
tallal, egy kis faházban. Éne-
keltünk, tábortüzeztünk,
virslit ettünk, és bizony, mi-

kor eljött a pillanatat nagyon
nehéz volt a búcsúzás… 

Bízom, bízunk benne,
hogy hasonló felejthetetlen
élményeket fognak megélni a

Kerti grill-parti, eper-torta és kabanossi Lammiéknál. Jobbról balra a képen:
Emppu, Antti, Kirsikka, Harry, Lalo, másik oldalon Anne, s a Lammi család
legfiatalabb tagja.

Nagy beszélgetések alatt elkapva: Kirsikka és Anne. A hirdetett esõ nem fo-
gott ki rajtunk - a jókedv felhõtlen volt.

A tábor egyik estjén, Ilomantsiban. Az a csapat gyõz, aki legtovább bírja
talpon!

A szép idõt kihasználva meglátogattuk Joensuu strandját és parkjait a
Lammi családdal.

Anne és a finnek népi hangszere, a
kantele. A konfirmációi ünnepély
egyik zenei mûsorszámaként ját-
szott a nagy összpontosítást köve-
telõ hangszeren.

Ez itt az Utra-templom – verõfényes
napsütésben.
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finnek mikor jönnek majd
legközelebb Magyarországra.
Nagy szeretettel várjuk õket,
hiszen nem most lett vége a
kalandnak, hanem most kez-
dõdik egy új fejezet…

Naplótöredék
Ami ma nagyon jó volt…

Együtt néztük Maijaékkal a
göteburgi atlétika bajnoksá-
got, szauna után, közben piz-
záztunk. Ez itt szokásos
program… No most, a 3000
m-es gátugráson volt egy finn
futó, aki ráadásul joensuui
volt! Szóval nagy volt a szur-

kolás neki… szegény, viszont
utolsó elõttiként futott… És
akkor, utolsó körben belehú-
zott és elõzõtt és csak futott
és futott szurkoltunk hango-
san ééés elsõ lett! Mindenki
úgy örült, fúú…ez olyan él-
mény volt…“  

Joensuuban volt is egy
nagy ünnepség ennek örömé-
re: 8000 ember gyûlt össze.
Maija jóvoltából hozzájutot-
tam Jukka Keskisalo alá-
írásához… Ezúton is köszö-
nöm neki… Kiitos Maija!

FFrraannkkoo  BBeettttaa

EvangélikusokatEvangélikusokat
keresek!keresek!

Kérem mindazokat, akik
tudnak a környezetükbôl
evangélikusokról, hogy
címüket jutassák el hoz-
zám! Együttmûködésüket
köszönöm – fm.

NNNNáááággggeeeellllAAAArrrr tttt&&&&DDDDeeeessss iiiiggggnnnn
2200--995555--226622992200--995555--22662299

wwwwww..nnaaggeellaarrtt..hhuuwwwwww..nnaaggeellaarrtt..hhuu

EOKHUNGÁRIA KFT.EOKHUNGÁRIA KFT.
wwww..eeookk..hhuuwwww..eeookk..hhuu

„„TTAATTAAII  EEVVAANNGGÉÉLLIIKKUUSS„„TTAATTAAII  EEVVAANNGGÉÉLLIIKKUUSS
KKIISSTTEEMMPPLLOOMMÉÉRRTT““KKIISSTTEEMMPPLLOOMMÉÉRRTT““
AAllaappííttvváánnyyuunnkkaatt  aaddóójjáánnaakk  eeggyy

sszzáázzaalléékkáávvaall  kköözzvveettlleennüüll ttáámmooggaatthhaattjjaa!!
Számlaszámunk: 

6633550000117722--1111002244991100

TTTTEEEERRRRRRRRAAAANNNNOOOOVVVVAAAA
MMÁÁRRKKAAKKEERREESSKKEEDDÉÉSS

HHôôsszziiggtteellôô  aallaappvvaakkoollaattookk,,
ccsseemmppeerraaggaasszzttóó  rreennddsszzeerreekk
22889900  TTAATTAA,,  KKöörrnnyyeeii  uu..  66..
3344//338800--773322  ••  2200//99226688--113300

BBBBeeee††††hhhheeeessssddddaaaa    BBBBtttt ....
DDDDrrrr ....     NNNNaaaaggggyyyy     EEEErrrrzzzzsssséééébbbbeeee tttt
belgyógyász szakorvos,

hagyományos kínai orvos

TATA, VÁRALJA U. 2. 
TTeell..:: 33334444////444488887777----888833334444

CCssaakk  eellôôzzeetteess
bbeejjeelleennttkkeezzééss  aallaappjjáánn!!

LLLLuuuutttthhhheeeerrrrrrrróóóózzzzssssaaaa
JUBILEUMI SZÁM

Készült a tatai SSSSOOOOLLLLLLLLEEEERRRRSSSS     Nyomdában.
Felelõs szerkesztõ-kiadó: Franko Mátyás

Külön köszönet a lektornak:
Dr. Túri Róbertnek

Köszönet Széles Dórának a gépelésért Franko
Bettának a beszámolókért, Franko Dórának a
fordításokért, családomnak a tartós türelmükért! 
Anyagtorlódás miatt gyülekezetünk történetérõl elõ-
reláthatólag csak a következõ esztendõ elején meg-
jelenõ számunkban olvashatnak. ÚÚÚÚjjjjssssáááágggguuuunnnnkkkk    iiiinnnnggggyyyyeeee----
nnnneeeessss,,,,     jjjjóóóósssszzzzíííívvvvûûûû    ttttáááámmmmooooggggaaaattttáááásssstttt     aaaazzzzoooonnnnbbbbaaaannnn    nnnneeeemmmm    uuuuttttaaaassssíííí ttttuuuunnnnkkkk
vvvviiiisssssssszzzzaaaa.. Isten áldása legyen mindazokon, akik ed-
dig is támogatták e számunkra fontos gyüleke-
zeti kiadványunk megjelenését!

Kristály
miniurnák
Amióta civilizáció létezik, az
ember természetes igénye,
hogy elhunyt szeretteinek föl-
di porhüvelyét a közelében
tudja. A több mint 100 éves
múlttal bíró hamvasztásos te-
metés ezt az õsrégi, mélypszi-
chológiai igényt segíti. Sokan
vannak, akik eddig is szerette-
ik hamvait környezetükben
helyezték el. Ehhez kínál
egyedi megoldást, hogy el-
hunyt szerette hamvait kris-
tályba zárva méltó helyre ke-
rülhessenek. A kegyeleti ékkö-
vek azok számára nyújtanak
segítséget, akik,  magas mûvé-
szi színvonalon, nemes anya-
gokból elkészített emléket kí-
vánnak állítani szeretteiknek.

Bõvebb információ:

LLLLIIIIBBBBIIIITTTTIIIINNNNAAAA    KKKKFFFFTTTT
33334444----444488887777----888844447777

AAddóójjáánnaakk  11  %%--vvaall  ttáámmooggaassssaa  ttoovváábbbbrraa
iiss  iisskkoollááiinnkkaatt,,  sszzeerreetteettootttthhoonnaaiinnkkaatt,,  kkaarriittaa--

ttíívv  mmuunnkkáánnkkaatt!!  
Barátainak, ismerõseinek, rokonainak  figyelmét

hívja fel szép céljainkra! Keressen segítõ társakat
emberbaráti szolgálatunkhoz! 

KÖSZÖNJÜK!
Itt köszönjük meg mindazoknak a támogatását, akik a „Tatai
Evangélikus Kistemplomért Alapítvány“-t 1%-os felajánlásaik-
kal támogatták. Az így befolyt összeg a 2005-ös esztendõben

258.112 Ft
volt. Nagylelkû támogatását, segítségét köszönjünk! 

Gyülekezet Vezetõsége
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Mióta fotózol?

Kisebb-nagyobb megszakításokkal
1980 óta fényképezek. Több mint
másfél évtizedet dolgoztam a Ko-

márom Megyei Sporthivatalban – az ak-
kori Megyei Tanács Sportosztálya vol-
tunk. Bár nem volt kimondottan mun-
kaköri feladatom, mégis intenzíven, jó
kedvvel fotóztam, elsõsorban sportren-
dezvényeken. Természetesen, ahol én
voltam a fõszervezõ pl. a Tatai Mini-
maratonon, Tájfutásokon, Tatai
Maraton-váltón, Szilveszteri futáson
(ezeknek szerzõi jogtulajdonosa is va-
gyok) erre nem volt lehetõségem, csak
egy-egy rövid idõszakban. A sport-
szakemberképzés, a szabadidõsport a
propagandával volt a fõ területem. Sike-
rült kiharcolnom, hogy akkori mércével
mérve komolyabb fényképezõgépünk le-
gyen, amelynek használata nagy örömet
jelentett, s vigyáztam is rá, mintha a sa-
játom lett volna. 

Volt egy mini-laborunk is, ott fekete-
fehér képeket készíthettem. A sportese-
mények fotózása – jóllehet elsõsorban do-
kumentálás céljait szolgálta – jó gyakor-
lási lehetõséget adott. Akkori néhány pá-
lyázaton is indultam. A Sporthivatalból
való távozásom után egy ideig
„fotóscsend“ következett, gépem sem
volt.

Az újbóli fényképezésre inspirációt a
lakókörnyezetem szépsége adott, hiszen
a Kálvária-domb lábánál lakunk. Tavaly
fejeztem be egy kétéves fotós szakisko-
lát, ahol heti három alkalommal az el-
méleti tárgyak mellett a mûtermi-, la-
bor- és retusgyakorlatokat és a „külsõ“
fotózás mesterfogásait is tanultuk.
Büszke vagyok rá, hogy két év alatt egy-
szer sem hiányoztam.

Mik a kedvenc témáid?
A témákat érzelmi és hangulati ol-

dalról szeretem megközelíteni. Lehet az
természeti, városképi vagy egy-egy
tárgy formai és színvilága, de szívesen
fotózok személyeket is. Ez mindenki
számára izgalmas téma, számomra is,
bár itt nagyon komoly fék a személyisé-
gi jog. Szeretek egy-egy területet alapo-

san körbejárni, hogy a különbözõ pers-
pektívák fényviszonyaiban megkeres-
sem a leginkább számomra fontos han-
gulati elemet. Így történt ez a fotóalbu-
momban is.

Nem vagyok ellensége a digitális
technikának, de én az alkotásaimban ki-
zárólag analóg (kisfilmes) gépet haszná-
lok. A fényképezõgépek nagy része így is
már „alapból“ szoftveresen megdolgoz-
za képet, s ez természetellenes. Hiába a
meghökkentõ ábrázolás, a számítógépes
manipulációt nem tudom elfogadni.
Ugyanakkor a digitális fényképezõgép
számomra is nagyon jó dokumentálási
eszköz.

Többször olvastam, láttam fotós
szaklapokban, hogy a mesterségesen
odacsalogatott, lessátorból fényképezett
madarakról digitális géppel 300-400 fel-
vételt is készített a szerzõ, amelybõl egy
érdekes képpel pályázatot nyert. Vagy a
profi atléták százméteres síkfutásánál a
rajtpisztollyal együtt lenyomta az expo-
náló gombot, s 10-11 másodperc múlva,
amikor a futó célba ért, elengedte. Az
ilyen sorozatfelvételekbõl kiválasztott
legjobb kép aztán még mûvészi benyo-
mást is kelthet a címlapon, de valahol a
pillanat „megfogásának“ személyemre
szabott csodáját profanizálja. Amikor fo-
tózok, akkor tízszer is, akár húszszor is
körbejárom a témát, mire exponálok.
Nyilvánvaló, hogy ebben benn van az is,
hogy nem sikerül a kívánt pillanatot
„elkapni“, de ez is a „fényvadászat“ része.

MI indított egy fotóalbum
kiadására?

Fotókiállításom már volt, de szeret-
tem volna hosszabb idõre elnyújtva is
keresztmetszetét adni képeimnek. Egé-
szen más végigsétálni egy kiállításon, s
megint más egy kényelmes karosszékbe
leülve átlapozgatni, megsimogatni, kéz-
be fogni a „fényeket.“ Nekem ez nagyon
sokat jelent, s úgy gondoltam talán má-
soknak is. Egy ilyen kiállású könyv ki-
adása persze nem csak elhatározás kér-

Mint a mesében...Mint a mesében...
MMéégg  ssoohhaa  nneemm  kkéérrtteekk  ffeell  kköönnyyvvbbeemmuuttaattóórraa,,  ddee  mmoosstt
eezz  aa  mmeeggttiisszztteelltteettééss  iiss  „„uuttoolléérrtt““..  EEggyy  kkéépp  ttööbbbbeett  mmoonndd
eell,,  mmiinntt  eezzeerr  sszzóó  ––  ííggyy  aazzttáánn  nneemm  vvoolltt  kköönnnnyyûû  ddoollggoomm,,
aammiikkoorr  VVaarrggaa  IIssttvváánn  „„MMiinntt  aa  mmeesséébbeenn““  cc..  rreepprreezzeennttaa--
ttíívv  ffoottooaallbbuummáánnaakk  jjóólleessõõ  mmeeggssiimmooggaattáássaa  uuttáánn  aa  sszzaa--
vvaakkkkaall  bbiirrkkóózzvvaa    fféénnyyééllmméénnyyeeiimmeett  pprróóbbáállttaamm  mmeeggoosszz--
ttaannii  aa  TTaattaaii  VVáárr  zzssúúffoolláássiigg  mmeeggtteelltt  lloovvaaggtteerrmméébbeenn..  
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dése, hanem rideg anyagi vetülete is
van. Sikerült támogatókat megnyernem
és a nyomda is kedvezõ fizetési feltéte-
leket biztosított.

Amikor összejött az anyagi fedezet,
végstádiumába érkezett a fotók
válagotása. Természetesen többszöri
„rostán“ át válogattam ki azt a 150 ké-
pet, amelybõl Vas Ágota az album tipog-
ráfiai szerkesztõje egy nagyon szép, rep-
rezentatív albumot készített. Természe-
tesen én elfogult vagyok, de jó hallani
mások hasonló véleményét is.

Köztudott, hogy a finn nyelv
nem világnyelv, a könyved-
ben a magyar, a német, az
angol mellett mégis szere-
pel. Mi az oka ennek?

Nekem „finnbarátként“, érzelmi ala-
pon ez a természetes. A Tatai Finn-
Magyar Baráti Kör és a Tatai Evangéli-
kus Gyülekezet révén nagyon sok felejt-
hetetlen élményben volt részem. Vonzó-
dom a finn táj tisztaságához, a finn em-
berek mentalitása óriási hatással volt
rám – általában is –, de különösen a
Joensuu-Pielisensuu-i Evangélikus
Gyülekezet tagjain keresztül. Néhány
éve volt egy fotókiállításom finnországi
élményeimrõl, amely fotók úgy látszik
visszaadtak valamit ebbõl az érzelmi el-
kötelezettségembõl, mert két héttel
meghosszabbították a kiállítást. Az ösz-
szeállított anyag azóta Lábatlanon és
Oroszlányban is szerepelt. Talán sike-
rült azt elérni, hogy ezt a számomra
kedves távoli, rokoni és baráti országot
közelebb hozzam az itteniekhez. Örülök
egy magam is részese lehetek egy több
mint húszéves testvér-gyülekezeti ba-
rátságnak. A finn fordítást egyébként a
Tatán élõ Robi Piroska végezte.

Célok? Tervek?
Hogyan tovább?

Mivel nem a fotózásból élek – bár
most már hivatalos papírom van róla –,

megtehetem, hogy akkor és azt fényké-
pezzem, amihez érzelmileg is kedvem
van, függetlenül mindenféle divattól, el-
várástól. Néhány elképzelés azért érle-
lõdik bennem. 

Jövõre szeretnék egy érdekes kiállí-
tást rendezni. Van egy elkezdett, ver-
sekhez kacsolódó fotósorozatom, amely-
nek befejezése várat még magára. Izgat
a szociofotó is, bár lehet, hogy koromból
fakad, de engem az elesett ember látvá-
nya nagyon megvisel. Nemrég Ausztriá-
ban volt egy kisebb bemutatkozásom,
oda nagyobb anyagot is szívesen várná-
nak. Sajnos ez nem csupán elhatározás
kérdése, hanem idõbelié is – az idõ pe-
dig pénz. Mindenesetre amatõr fotós-
ként szeretnék még sok-sok képet fotog-
rafálni nemcsak a magam, hanem má-
sok örömére is.

Megnyitó beszéd 
Elhangzott 2006. június 20-án.

Ünneplõ Barátaim!
Könyvet írni – nemcsak az íróasztal-

nak, de olykor annak is – kiváltság. Csak
halkan mondom, mert a szavak megkop-
tak így a harmadik évezred elejére, új-
ságot, jó újságot, ami épít, s nem rom-
bol, ami nem negatívumot közöl, hanem
értéket, nos ilyet is írni: kiváltság. Aki
ennek a különös szféráját akár csak egy-
szer is megérezte, az onnantól kezdve
nem tud közömbösen szólni az írásról,
mert nemcsak írásszeretõvé vált, hanem
írástudóvá, azaz tudja, hogy az írás, az
élõ gondolatok közlése a halott betûkön
keresztül az egyik legnagyobb kiváltság.

A mai alkalmon egy igen szép kiállá-
sú könyvet tarthatunk a kezünkben.
Különös írás-mû ez. Varga István fotog-
ráfus, görögül foto-grafosz munkája. Ha
azt a szót mondjuk: foto, akkor az egész
világon értik mirõl van szó: a fény-kép-
rõl. Azt már kevesebben tudják, hogy a
fényt az általános görögben, a koinéban,
a közgörögben ugye fósz-nak mondjuk,
eredetileg azonban a „fáosz“-szóból

származik, ami a napnak a fényét jelen-
tette második értelemben, de az elsõ ér-
telmezésben az Élet fényét értették rajta. 

Ma egy olyan könyvet lapozgatha-
tunk, amit Varga István fénnyel írt.
Nemcsak a Nap fényével, hanem az élet
fényével is. Enélkül ugyanis nem láthat
meg senki sem olyan rejtett igazságokat
a formákban, a színekben, mint amilye-
neket õ is lencsevégre kapott. Az élet
belsõ fényével látva a vizuális informá-
ciók különös élményekké alakulnak át...
így a lélek metamorfózisának állomása-
it látom a kálváriadombon készült felvé-
teleken.  

Az elmúlt 50 évben a mozgóképi in-
formációk teljesen megváltoztatták az
emberek gondolkodását. Faludy György
költõnek néhány hete megjelent interjú-
jában olvastam a következõket: „Ami-
kor a háztartásokban elterjedt a rádió,
azt gondoltam: szent Isten, elveszi az
irodalomtól a hallgatóságot! Nem vette
el. Bejött a televízió, azt hittem, nem ve-
szi el. Hát, elvette.“ A folyamatosan
gyorsuló képi világ új életérzést generál,
hogy az milyen vonja le mindenki a kö-
vetkeztetést, de egy bizonyos: a zakla-
tott életritmusú ember nehezen viseli a
vontatottságot, a várokozást pedig kife-
jezetten gyûlöli... „I want it all, bat
now!“ üvölti az egyik híres rockzenész...
Nehezen érthetõ új világ ez. Az idõ bál-
vánnyá, istenséggé magasztosult. Leg-
drágább az idõ, mert kevés van belõle.
Atomórák pontosítják másodperceinket,
hogy le ne maradjunk semmirõl... eköz-
ben pedig mi mindenrõl lemaradunk?!...
Mozgókép-zuhatagos világunkban, ami-
kor maroktelefonokon izgalmas foci-
meccseket is nézhetnénk, nem korsze-
rûtlen dolog állóképeket nézegetni? Azt
mondom nem, sõt kétszeresen is kor-
szerû. Elõször azért, mert a kép korunk
emberének kommunikációs nyelvévé
vált. Ahogyan a középkorban a szobrok
és oltárképek mint Biblia pauperum, az
írástudatlan szegények bibliájaként
üzenetet közvetített, ugyanúgy ma is az
írástudatlanoknak, értsd a funkcionális
írástudatlanságot is, nélkülözhetetlen
kommunikációs eszközévé vált. Másod-
szor pedig azért is kor-szerû: mert az ál-
lókép végre szünetet teremt, a mozgás-
ban, hogy elgondolkodjunk... 

Egy fotóalbumot nem lehet „csak
úgy“ átlapozgatni. Ahhoz idõ kell. Újra
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és újra kézbe kell venni, hogy a pillanat
fénnyel megírt csodájában felfedezzük
az örökkévalóságot, az idõtlenséget, ami
belsõ békességet ad. 

Azt mondtam, hogy könyvet, újsá-
got, nemkülönben fotográfiát, fényírást
alkotni kiváltság. Most ezt megtolda-
nám: nemcsak kiváltság, de felelõsség is.
Ezt mintha az utóbbi idõben egyre töb-
ben elfelejtették volna... Egykori nagy
zsurnaliszták árnyékát meg sem köze-
lítve s szónak és képi „kultúrának“ mai
bajnokai a lelki környezetszennyezés-
nek a forrásaivá váltak. Borzalmas mé-
dia-csinálmányaikkal  a véget nem érõ
szenzációhajhászatban jobb esetben
csak a vásári rikkancs szintjére süllyesz-
tették magukat és a médiát, de nemcsak
magukat taszították a szintalittiság
mélységes bugyrába, hanem sokakat
magukkal rántottak. 

A ma embere – sajnos – többnyire
csak az anyagvilágban létezik. A költõk,
az írók, a fényírók felelõssége ma különö-
sen is nagy:  meg kell hogy mutassák az
anyagvilágban, az anyagon túlmutatót.

Innen már csak egy fél (tyúk)lépés,
hogy hivatásomból fakadóan az Abszo-
lútumról beszéljek, s bármennyire szí-
vesen is tenném ezt – most nem tehe-
tem, nem ez a dolgom –, de egyet vilá-
gosan le szeretnék szögezni: a
szakralitás szó alatt
nem csak vallásos
dolgokat kell érte-
nünk. A szakralitás
esztétikai kategória
is. Az õszinte és igaz
fotográfusi láttatá-
sokban, ami a foto-
gráfia egyik végcél-
ja: megnyilvánul a
szakralitás, a meg-
örökített, soha, de
soha vissza nem térõ
pillanat szentsége, a mindig folyamatos,
és soha meg nem álló élet fényleiratos,
kimerevített szubjektív igazsága.

Az esztétikai szakralitás okán meg
kell még említsem a szentséget is, ami-
nek édestestvére a misztikum. A fénnyel
való írás, a fotográfia misztikum. A ti-
tok erejének nagyságát abban is láthat-
juk, hány millió embert kerített hatal-
mába a négyszögletes látás titka: ti. csak
négyzetbe zárt világot látom, s keresem
benne az egész világ lenyomatát. Igen a
fotózás nagy titok. S most ki kell hogy
mondjam, bár megfogadtam Istvánnak,
hogy ezt nem teszem: a fotózás mûvé-
szete az élettitok része. Csak látszat,
hogy a pillanat megörkítésében meg-
nyertünk volna egy csatát Idõ tábornok-
kal szemben, de kézben tartani a csokor-
ba kötött pillanat-virágokat varázslatos
érzés... fotóalbum a neve.

Nyilvánvaló, hogy nem mindenki fotó-
mûvész vagy filmrendezõ, akinek a ke-

zében fényképezõgép vagy kamera van,
de aki felfedezi a körülötte lévõ világban
a szépet, s rádöbben ennek a kiváltságá-
ra és ezt áldozatosan, felelõsséggel meg-
osztja másokkal, az mûvet alkotó, az
mûvész... Korunk
nagy gondja, hogy
mások akarunk len-
ni, mint amik va-
gyunk. Ha többek
akarunk lenni, az
nem baj, de mások
nem lehetünk, mint
amik vagyunk: em-
berek. Márpedig
mindannyiunkban
ott szunnyad a mû-
vész, a valóságot a
maga teljességében
látni akaró ember. 

Manapság a mû-
vészet mûvészke-
désbe fulladt, mert
többnyire csak ma-
gukat akarják lát-
tatni, ahelyett hogy
megmutassák mi
van bennük. Márpe-
dig mindannyiunkban – Madách után
szabadon – egy külön, egyszeri, megis-
mételhetetlen csodálatos világ él. Éppen

ezért, akik vállalják
nemcsak az igazság,
a hanem a valóság
megmutatását, azo-
kat nagyon kell sze-
retnünk.

Eleddig  valóság
különös láttatásáról
szóltam, de csak
azért, hogy in
medias res még vé-
letlenül se vágjak a
dolgok közepébe.

Mert a színek és formák keltette élmé-
nyek papirosba kötött fénnyalábjai Var-
ga István  fényírásában egésszé álltak
össze. Mondhatom
úgy is, kerekké:
mint a mesében. A
meséknek márpedig
tanulságuk van:
nemcsak a gyerme-
kek számára. A me-
sék – különösen is a
magyar népmesék –
márcsak az õsiség
okán is a teljesség fe-
lé emelnek minket.
Ami fontos, ami
szép, ami jó, arra ma
is azt mondjuk, mesés. 

Meséskönyvet írni az egyik legnehe-
zebb mûfaj. Aki megpróbálta és sikerült
neki, annak örökre elpecsételõdött a szí-
ve a mesék iránt. István barátom fény-
nyel írt egy meséskönyvet, ennek az el-

sõ kézbevételes izgalmát élhetjük át itt,
együtt, közösen ünnepelve... Aki néhány
idehozott gondolatomban a laudációt
keresi, csak áttételesen találja meg...
Szándékosan kerültem a dicsérõ szava-

kat. Egyrészt nem
vagyok a fotográfia
beavatottja, de ami
ennél is fontosabb:
tudom, hogy Varga
István szerény em-
ber, s nem szereti a
reflektorfényben ál-
lást... Mégis bátorí-
tom õt: István, ha
ma este reád esik
néhány fénysugár a
meséskönyved fé-
nyébõl, viseld el tü-
relemmel és méltó-
sággal. A látók és
megláttatók látha-
tatlan keresztje ez...

Mint a mesé-
ben... „de nem mese
ez gyermek“, hanem
kézbevehetõ, meg-
tapintható, selymes

tapintású és számomra a „legkedvesebb
szagú“ nyomdafestékes valóság – mon-
dom ezt úgy, mint aki közel kétszáz fo-
lyóirat, könyv, prospektus, megszületés-
nél, jó néhánynak a fogantatásánál is –
ott lehettem. 

Ünnepes pillanatok ezek... Rövidke
életünkben kevés ilyen van: a mai az
ilyen. Fedezzük fel – mint a mesében –
önmagunkat. Ez az album a mi valósá-
gunk: a tatai mese. A fényképek múltat
idéznek, s jövõbe mutatva intenek min-
ket itt és most: óvjuk azt, ami a mienk...
A tatai mesét a régiek írták, de unoká-
inknak is látni kell.

Ahogy mondtam, az írástudók, a lá-
tók, a fényírók kiváltsága nemcsak örö-
mes, hanem feladatos és felelõsségteljes.

Akartad vagy nem,
de a fotóalbumod
ma esti megjelené-
sével hivatalosan is
– mint foto-gráfus –
magadra öltötted a
ennek a hivatásnak
fénybõl szõtt prófé-
tai köntösét. Ez pe-
dig kötelez! 

Ha hallod a
vocatio internát, va-
gyis a belsõ hangot
a szívedben: „ezt

láttatnom kell“, akkor ne habozz: zárd
a fényt a „dobozkádba“, hogy azután
láttathass vele – mindannyiunk lelki
épülésére!

Köszönöm a figyelmet!
ffmm
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Beteg emberek között
szolgálok. Nem úgy,
ahogyan minden lel-

kész teszi, amikor alkalom-
szerûen kórházi látogatást
tesz egy-egy buzgó testvér
mellett, hanem „hivatalból“
vagyok a betegágyak között.
Oroszlányi szolgálatom utol-
só évében a helyi Ápolási In-
tézet mentálhigiénés munka-
társa voltam. Találkoztam
olyan beteg idõsekkel, akik
csupán ápolást igényeltek
(gyógyszerezés, kezelés),
mentálisan sérültekkel, akik-
kel nem volt olyan, hogy
„elég“, ami a beszélgetések
hosszát illette, s a halál révén
állókkal, akik várták a buzdí-
tást, lépj tovább a „fény felé.“
Megtapasztaltam, mit jelent
csupán vegetálni, csont-bõr
életet élni, de ÉLNI; mit je-
lent várni valakinek a gyó-
gyulására, s mit jelent a sze-
retõ családdal azért imádkoz-
ni, hogy „legyen meg a Te
akaratod“. Csodálatos érzés
lehet egy-egy élet indulásánál
jelen lenni. Ezt tapasztalják
meg a nõvérek és orvosok a
szülészeteken, de ugyanilyen
misztikus és felemelõ (még
ha furcsának is tûnik) valaki-
nek az elmenetelénél jelen
lenni, kezét fogni, segíteni az
utolsó sinus-ritmusig.

2005-ben az életem és a
szolgálatom Miskolcon (Diós-
gyõrben) folytatódott tovább.
Jött a felkérés a kórházlelké-
szi szolgálat elvállalására.
Megalakult ugyanis a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kórház és Egyetemi Oktató-

kórház területén az Intézmé-
nyi Lelkészi Szolgálat, s 2006
év elején átadták az Isteni Ir-
galmasság Ökumenikus Ká-
polnáját is. A szolgálat négy
tagú, egy római katolikus
atya, egy görög katolikus
paróchus, egy református lel-
kész-pszichológus és e sorok
írója, evangélikus lelkész. Va-
lamennyien rendelkeztünk
ápolásban eltöltött „elõélet-
tel“, de egy több ezer fõt fog-
lalkoztató kórházban (az ipa-
ráról híres megye legnagyobb
munkaadója a kórház!), ahol
kb. 3000 beteg fekszik, ami
magában foglalja a GYEK-et
(gyermekkórház) is, minden
tapasztalat kevésnek bizo-
nyult. A fõigazgató fõorvos el-
sõ szavaiban felhívta figyel-
münket a dolgozók lelki-
gondozására is. Indult a
munka a betegek, orvosok,
ápolók, látogatók, hozzátar-
tozók végeláthatatlan tenge-
rében.

Beosztás alapján minden
nap istentiszteletet tartunk,
ügyeletet az irodában, ahol
fogadjuk a hívásokat az osz-
tályokról. Felosztottuk a kór-

házat, azok épületeit, osztá-
lyait egymás között. Áramol-
tatjuk a híreket, címet nevet
egyeztetünk, ha véletlenül
ráakadunk egy más vallású
betegre. Hadd gondozzon
mindenkit a maga papja! 

Éjszakánként egy-egy
sürgõs hívás után autóba pat-
tanva sietünk, hogy el ne kés-
sünk! Valaki most vallja bû-
neit az Úrnak, a nagy talál-
kozás elõtt.

Isten elénk küldött fiatal
tumoros anyukát, aki négy
gyermekét hagyta odahaza,
balesetes fiatalembert, akit
itt hagyott el a menyasszo-
nya, kopaszra nyírt kisfiút,
aki  mindenkitõl fél, rossz há-
zasságban élõ ápolónõt, aki
keresi az Istent, egykori bete-
get, aki ma beteghordóként
vezekel, szavai szerint „ko-
rábbi bûnei miatt“. 

Hol vannak a fiatal, tett-
re kész lelkész kérdései, mi-
lyen felkészítést kaptunk
minderre? Emberi válaszok
helyett az Isten felel: „Egy-
más terhét hordozzátok!“
Nincs több kérdés, nincs el-
mélkedés a felkészítés-felké-

szülés hatékonyságáról; men-
ni kell, mert a fehér köpeny
zsebében ott lapul a cédula a
beteg nevével, s a kórházi
osztály rövidítésével. Én így
hordozom nap mint nap. A fe-
leségem kérdezi esténként:
„Mi volt a kórházban?“ S én
nem tudom mit feleljek: mi
volt!? Születtek, meghaltak,
jobban lettek, vigasztalást
nyertek, vagy még jobban el-

keseredtek. Ez történik min-
den nap. Van, hogy sikerül
segíteni, útra indítani, erõt
adni, Jézust jól hirdetni, s
van, hogy a lelkigondozó
csendben marad, Isten csend-
je beszél helyettünk. 

Sokan kérdezik, milyen ez
a szolgálat? A válasz össze-
tett, ugyanolyan, mint min-
den más annyiban, hogy segí-
teni kell, Isten Szentlelke ál-
tal a feltámadás hitével. S
közben összehasonlíthatatla-
nul más a külsõ feltétel. Nem
szól a harang, az orgona, he-
lyette a nõvérhívó sípol kímé-
letlenül; nem jól öltözöttek a
hívek, hanem pizsamában
vannak; nem térdelnek, nem
állnak fel az Ige hallgatására,
mert feküdni tudnak csak s
van hogy lábuk sincsen, ami-
vel térdelhetnének, vagy fel-
állhatnának; sõt van, hogy
beszélni-énekelni sem tud-
nak, csak nézni „úgy“. Oly-
kor gumikesztyû, maszk van
rajtunk, s a folyosón sietõ
nem is tudja, hogy pappal ta-
lálkozott. Itt nincs egyház-
adó, nincs adomány, nincs hi-
vatalos idõ, van helyette más,
ami hiányzik mindenhonnan.
Van IDÕ mindenre. Itt senki
nem siet, nem nézi az óráját,
nem zavar a mobil. Itt az Is-
tent a hívõ beteg mellett, az
ateista is legtöbbször keresi.
Itt nincs társadalmi rang, be-
osztás, mert a kórházi textil
egyformává tesz. Emberré.
Aki vágyik az Úristen erejé-
re, életre, hogy mindent új
alapokra helyezhessen. Élet-
halál mezsgyéjén szolgálni a
legtöbb, amit a mennyei Atya
nekem ajándékul adhatott!

MMoollnnáárr  JJóózzsseeff

BBBB eeee tttt eeee gggg áááá gggg yyyy nnnn áááá llll     ––––     hhhh iiii vvvv aaaa tttt aaaa llll bbbb óóóó llll
AAmmiikkoorr  11999955--bbeenn  lleellkkéésssszzéé  aavvaattttaakk,,  mmeeggaannnnyyii  kkéérrddééss  ééss  hhaattáárrttaallaann  tteennnnii  aakkaa--
rrááss  mmuunnkkáállkkooddootttt  bbeennnneemm..  AA  kkéérrddéésseekkrree  llaassssaann  vváállaasszzookk  éérrkkeezztteekk  „„ooddaafföönnttrrõõll““,,
aa  tteennnnii  aakkaarrááss  ppeeddiigg  kküüllöönnbböözzõõ  hhuulllláámmookkbbaann  mmaaii  nnaappiigg  eelléérr..  LLeellkkéésszzkkéénntt  mmeegg
kkeelllleetttt  ttaannuullnnoomm  aazztt,,  hhooggyy  mmiitt  jjeelleenntt  ttiittkkoott  ttaarrttaannii,,  mmiitt  jjeelleenntt  mmáássookk  éélleettéébbõõll  íízzee--
llííttõõtt  kkaappnnii  eeggyy--eeggyy  lleellkkii  bbeesszzééllggeettééss  aallaatttt,,  mmiitt  jjeelleenntt  ggyyeerrmmeekkeekkkkeell,,  ffiiaattaallookkkkaall,,
aakkttíívv  kkoorrúúaakkkkaall  ééss  iiddõõsseekkkkeell  ffooggllaallkkoozznnii..  AAzz  eellmmúúlltt  éévveekkbbeenn  ppeeddiigg  eeggyy  eeggéésszzeenn
úújj  tteerrüülleetteenn  pprróóbbáálljjaa  mmeegg  IIsstteenn  aazz  éélleetteemmeett  ééss  aa  hhiitteemmeett..  
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Vége az újság aranykorának?
Korántsem. A nyomtatott médium

még sokáig megmarad a piacon, de tény,
hogy az olvasási kedvet korunk nagy
Hitetõje (a televízió) erõsen lecsök-
kentette. Ha pedig azt is hozzávesszük,
hogy a médiumok többsége éppen a
létezésükért harcolva a fogyasztói világ
profit-érdekeit szolgálják, akkor van
okunk néhány fontos kérdés felvetésére.
Mivel a különbözõ médiumokban csak
egy szûk kör kiváltsága, hogy gondola-
taikat közöljék a többséggel ezért a
demokrácia elve nem lehet teljesség-
közeli. A tömeg „veszi az adást“ vagy
nem, de mindenesetre a médiaguruk
úgy tudnak bánni mozgóképi eszköztá-
rukkal, hogy Rodolfó (a fiatalabbak ked-
véért mondom, egy világhírû magyar
bûvész) is csak tanulhatott volna tõlük.
Tudni a mediamanipuláció lehetõ-
ségeirõl, az önmagunk védelme felé
vezetõ elsõ lépések egyike. Kevesen
ugyan, de persze vannak olyan
zsurnaliszták is, akik nem megbízó gaz-
dáik érdekeit, hanem a közt szolgálják,
õket csak a tisztelet szava illesse.

Egészen más a helyzet az internet vi-
lágában. Itt mindenki mindenkivel meg-
oszthatja gondolatait, mégha azok gyak-
ran sületlenségek is. A net egy globális
"hyde-park", ahol mindenki mondhat
gyakorlatilag (majdnem) mindent. Rá-
adásul valós idõben, mert az enter-
billentyû lenyomásával a világ másik
pontján, szinte azonnal megjelenik a
képernyõn az adott gondolat. Ha
tízmillióan kíváncsiak rá, akkor tízmil-
lió emberhez jutott el az üzenet… ez
olyan lehetõség, ami korábban nem léte-
zett civilizációnkban. Nem csoda, hogy
ennek lehetõségeit még csak próbálgat-
juk, s mint minden találmánynál itt is
megvan annak a veszélye, hogy rosszra,
építés helyett rombolásra használják.

Mit keres az egyház az interneten?
Azt, amit mindenki más: nyilvános-

ságot. Egyik alapvetõ emberi tulajdon-
ságunk, hogy gondolatainkat eljuttas-
suk a közösség többi tagjához. Mert a
kommunikáció az egyik olyan Istenadta
csoda, amit jól felhasználva sokat javít-
hatunk ezen a világon. 

Eljutni azonban olyanokhoz, akikkel
egyébként soha nem találkoznánk csak
akkor lehetséges, ha valamivel felhívjuk
magunkra a figyelmet. Két dologra min-
dig „vevõ“ az ember. A felfedezés újdon-
ságára és a szenzációra. Sajnos ez utób-
biból (botrányok, negatív hírek) van
több. Nyilvánvaló, hogy az egyház nem
járhatja a régi korok jól kitaposott saj-
nos ma is sokak által használt útját,
melynek nulladik kilométerkövére ez
van felvésve: „A cél szentesíti az
eszközt“. Azaz nem áldozhatja fel ma-
gát a szenzáció oltárán, cserébe az is-
mertségért. Egy lehetõsége van, ha
hosszú távon is élvezni akarja a nyilvá-
nosság támogatását: õszintének kell ma-
radnia. A hitelesség egyetlen embe-
ri garanciája a kíméletlen õszinte-
ség. Ez valahogyan illik is a digitális vi-
lágba: az igen legyen igen, a nem nem.

A reformáció elõtti évszázad nagy új-
donsága a nyomtatás feltalálása volt a
zseniális Johannes Gensfleisch von Gu-
tenberg által. Az õ találmánya nélkül
nem „borította volna hat hét alatt láng-
ba egész Európát“ Luther 95 tétele sem.
A reformáció korában igen sok prédiká-
tor, lelkész került kapcsolatba a nyom-
datechnikával, munkásságuknak kö-
szönhetõ számos irodalmi mû létrejötte,
fennmaradása. Ami a reformáció idejé-
ben a gyors sokszorosítás gutenbergi
csodája volt, az a mi korunkban az
internet egyház által még nem kiakná-
zott lehetõsége. 

Mire használta eddig az egyház
az internetet?

Nem túl sokra. Hasonló a helyzete
azokhoz a tudósokéhoz, akik hatalmas
energiákat és pénzt nem kímélve jeleket
küldenek a világûrbe, reménykedve ab-
ban, hogy egyszer valakik (ET?) meg-
hallják az „itt vagyunk“-kiáltásaikat, s
talán válaszolnak is rá. Szomorúan írom
le a tényt, hogy evangélikus egyházunk
gyülekezetei – hasonlóan a többi feleke-
zetekéhez – az elsõ szignálok világháló-
ra röpítése után alábbhagyott honlapo-
zó kedvével. Néhány tucatnyi gyüleke-
zetünk által mûködtetett honlapok
többsége pont azzal a lehetõséggel nem
él, ami az internet nóvuma: a frissesség.
Néhány hete olvasom „Dinamikus gyü-
lekezet, dinamikus munkáját tükrözõ“
fütyülõ-sípoló, tényleg „dizájnos“ hon-
lapját legutóbb 2003. januárjában
frissítették… nevethetnénk is rajta, de
inkább el kell gondolkoznunk. Nem is a
lelkészt hibáztatom, mert mindenhez õ
sem érthet, meg megvan neki a maga
baja. De hogy kihasználatlanul hagyjuk
a lehetõségeinket, az már „pro-
fesszionalitásunkba vetett hitét a
köznek“ ássa alá. Az egyház ugyanis
mindig mestere volt a prezentációnak...
Vannak kisegyházak, amelyek nagy,
történelmi egyházakat megszégyenítõ
szorgalommal ontják honlapjaikat, az
élet szinte minden témájában. Lehet ve-
lük hitbeli kérdésekben nem egyet érte-
ni, lehet õket tartalmuk miatt kritizál-
ni, de ha nem kínálunk fel a keresõmo-
tornak alternatívát a mi honlapjaink-
kal, akkor az csak abból választhat, ami
számára a világhálón elérhetõ. Pedig lu-
theránus egyházunknak óriási kincsei
vannak, azt megosztani másokkal nem-
csak missziói, de kulturális felelõssé-
günk is! Bízom benne, hogy a jövõ vál-
tozást hoz ebben is…

Mire használhatja a gyülekezet az
internetet?

Mindenekelõtt a tanításra. Egészen
régen, nagy múltú elõdeink majd egy
óráig tartották prédikációikat. Nyilván-
való, hogy nemcsak buzdításra, hanem
tanításra is felhasználták az adott idõ
keretet – 40-45 perc tanítói igehirdetés,
majd 15 perc buzdítás. Korunk modern
embere azonban „kiskaputól kiskapuig“
már legfeljebb egy órát áldoz vasárna-
ponként a Jóistenre – marad tehát a 15
perces buzdítás… és a tanítás fontos al-
kalmai? Vagy vannak vagy nincsenek.

EElléégg  ssookk  kkiihhíívváássnnaakk  kkeellll  mmeeggffeelleellnniiee  aa  mmooddeerrnn  kkoorr  lleellkkéésszzéénneekk..  EEzzeekk
kköözzüüll  aazz  eeggyyiikk  lleeggúújjaabbbb  tteerrüülleett  aazz  iinntteerrnneett  ssookkaatt  vviittaattootttt  vviilláággáánnaakk  kkoomm--
mmuunniikkáácciióóss  ffoorrmmááiinnaakk  ttaarrttaalloommmmaall  vvaallóó  mmeeggttööllttééssee..  SSookkááiigg  mmaaggaamm  iiss
aazztt  ggoonnddoollttaamm,,  aa  jjóó  öörreegg,,  jjóóll  bbeevváálltt,,  eesszzkköözziiggéénnyytteelleenn  nnyyoommttaattootttt  mméé--
ddiiuummnnááll  nniinnccss  jjoobbbb,,  ddee  aammiióóttaa  aa  ttaattaaii  ggyyüülleekkeezzeett  iiss  kkiillééppeett  aa  ccyybbeerr--
ttéérrbbee,,  nnééhháánnyy  ddoolloogg  úújj  mmeeggvviilláággííttáásstt  kkaappootttt  éélleettüünnkkbbeenn..  NNoovveemmbbeerrbbeenn
nnééggyy  kkeerreesszztteellõõbbõõll  kkeettttõõ  aazz  iinntteerrnneett  sseeggííttssééggéévveell  jjöötttt  llééttrree......  aa  ggyyüüllee--
kkeezzeettüünnkk  hhoonnllaappjjáátt  ppeeddiigg  aazz  eellmmúúlltt  hhóónnaappookkbbaann  ttööbbbb  mmiinntt  hhéétteezzeerr--
sszzeerr((!!))  kkeerreessttéékk    ffeell,,  ss  eebbbbõõll  ttööbbbb  mmiinntt  eezzrreenn  úújj  llááttooggaattóókk..  EEzz  aazztt  jjeelleenn--
ttii,,  hhooggyy  kkééttsszzeerr  aannnnyyii  eemmbbeerrtt  éérrtteemm  eell,,  mmiinntt  aahháánnyyaann  TTaattáánn  mmaagguukkaatt
eevvaannggéélliikkuussnnaakk  vvaalllloottttáákk  ééss  mmiinntteeggyy  nnyyoollccsszzoorr  aannnnyyiitt,,  mmiinntt  aahháánnyy  lluu--
tthheerráánnuusstt  sszzáámmoonn  ttaarrttuunnkk  aa  rreeggiisszztteerrbbeenn..  MMiinnddeezz  aazz  eellmmúúlltt  nnééggyy--öött  hhóó--
nnaapp  ssttaattiisszzttiikkáájjaa..  NNeemm  ffiiggyyeelleemmbbee  vveennnnii  mmiinnddeezztt  kkoommoollyy  hhiibbaa  lleennnnee..

VVVViiii rrrr ttttuuuuáááállll iiiissss     sssszzzzóóóósssszzzzéééékkkkeeeennnn    üüüüllllvvvveeee .... .... ....
aavvaaggyy  aa  ddiiggiittáálliiss  vviilláágg  lleehheettõõssééggeeii  aazz  eeggyyhháázz  sszzáámmáárraaaavvaaggyy  aa  ddiiggiittáálliiss  vviilláágg  lleehheettõõssééggeeii  aazz  eeggyyhháázz  sszzáámmáárraa
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Ahol a felnõtt katekézis mûködik, ott
erõs gyülekezeteink vannak, ahol nincs
képzés csak a konfirmandusok számára,
ott a templomlátogatással is gondok
jelentkeznek.

Kezdõ lelkész koromban én is bele-
estem a kísértésbe, s olyan magasra tet-
tem a mércét magamnak is, hogy ne-
megyszer át kellett csúsznom – bizony
alatta. Rá kellett jönnöm,  hogy alkal-
mazkodnom kell az enyéim igényeihez
és lehetõségeihez. Mert a hit „általános
iskolájában“ megszerezhetõ alapokat
folyamatosan le kell tenni. Ha hiányos-
ságok vannak az alapnál, hogyan bírják
el a falak az emelet vagy a tetõ súlyát?
Nem zúdíthatom az universitas kated-
rájára való egyetemes hitigazságokat a
rámbízottak nyakába, nem terhelhetem
szívüket, lelküket olyan összefüggések-
kel, melyek megértéséhez komoly ala-
pok szükségeltetnek. Ha szükséges, elõ-
ször meg kell tanítanom õket a hit abc-
jére is. Fárasztó heti 14-16 hittanóra és
mindenféle egyéb lelkipásztori teendõ
mellett elvégezni ezt a feladatot is,  de
erre tett esküt az evangélikus lelkész.
(Azt csak zárójelben említem, hogy ha
Luther Márton deklarálni merte, hogy a
saját maga írta Káté tanulója akar ma-
radni élete végéig, akkor nekünk sem
árt az ismétlés – sõt!) Nyilvánvaló, hogy
fentiek megvalósítása komoly elszánást
és lelki muníciót igényel. 

Rá kell döbbeni: egyedül nem megy!
Szükség van a kooperációra gyülekeze-
ten belül is, és gyülekezetek között is!

Ehhez adhat komoly segítséget a világ-
háló. Nagyszerû lehetõség ötleteket
megosztani, közösen átgondolni a sze-
mélyes találkozások híján is – hiszen
egyre nehezebb, idõigényesebb egy-egy
találkozó megszervezése. Néhány fó-
rum, chatszoba ebben egészen jól mûkö-
dik már most is. Ezt lehetne azonban to-
vább erõsíteni. Sávszélesség emelkedésé-
vel kikerülhetetlen kihívás lesz az
internet-televíziózás, melyhez már most
egyházokon belül is egy-két humánpoliti-
kai döntést meg kellene hozni – de ez
megint nem a vidéki lelkészek dolga.

Talán oktatóvideók készítése lenne a
legfontosabb feladat. Nagyszerû kezde-
ményezés az online-hittan CD-nk, kár
hogy nem találkoztam a folytatásával.
De említhetném Molnár József volt
oroszlányi (jelenleg diósgyõr-vasgyári)
kollégám professzionálisan megszer-
kesztett, kitûnõ ismeretterjesztõ DVD-
jét, a „Harangszót“. 

Amire oda kellene figyelnünk
A kapcsolattartás, az építõ

informácók gyors eljutása egy közösség
életében rendkívül fontos. Az
interneten továbbküldött gondo-latok
gyors segítséget adhatnak a
mindennapok küzdelmeiben vagy
tervezhetõséget egyre gyorsuló vilá-
gunkban. Az elõreláthatóság, a kiszá-
míthatóság, mind az egyházközség
reputációját emeli.

Az internet nyilvánossága, mint
minden más médiumé a „világ“ szimpá-

tiáját erõsítheti vagy gyengítheti velünk
kapcsolatban. Ha jó egy honlap, talá-
lunk rajta „útravalót“ lelki táplálékot,
akkor vissza-visszatérünk rá. Tudomá-
sul kell vennünk, hogy mindenki min-
denben nem lehet „profi“. De ha valaki
valamely terülten több talentumot ka-
pott vagy jobban forgatja, mint mi, ak-
kor ne legyünk restek egymást
„belinkelni“, azaz hivatkozással ajánla-
ni. Mindez ugyanis segíti a célt, hogy az
evangélium üzenete eljusson mindenho-
vá, s a szívekben a Lélek megkezdhesse
a nevelõ, térítõ munkáját.

Az internet „csodája“ sem csoda-
szer... nem pótolja a valóságos közössé-
get. Eszköz csupán, mint minden más
az életben. Lehet vele élni és visszaélni.
Az Istenben bizakodó ember azonban
ezt is a szépítésre, jobbításra, mások se-
gítésére igyekszik felhasználni. 

wweebbeemmbbeerr  --::))

Egyházközségünk honlapja. Címe: http://tata.lutheran.hu Minden nap hajnalán-reggelén áhítatot
tartok/írok a virtuális gyülekezetemnek... Köszönöm a viszszajelzéseket! Ezek a korareggeli el-
elgondolkodó percek az én épülésemre is szolgálnak. A képekre kattintva aktuális híreket olvasha-
tunk vagy MP3-formátumban letölthetjük a 2006-os esztendõ igehirdetéseit, melyek gyülekezetünk-
ben elhangzottak. Frissítés: 36 órán belül... 

H. Túri Klára

Hazád az ég alatt
Ott hol ismered a vízerek helyét
ott ahol tudhatod a házadét
azt hogy anyád hol született
s mitõl boldog ha boldog a gyerek

kiterjesztett szárnyad hol le nem törik
ahol az anyák fiaik ha szülik
Istent imádják csöndes naplementre
lelkük templomában térdepelve

ahol né lehettél és nem csak nõ ott
ahol magas a menny és nem nyomott
néven szólítva hol ki szeretett
ha már nem szeret nem mondja neved

ahol megtanultam régen félni én
és reménnyel túl az élet felén
mert õseim bûnét magamra vettem
tisztes távlatokra nyílhatott szemem

ahol néha tán boszorkány vagyok
de másszor szent és sohase kokott
ott ahol emlékszem egy cseresznyeágra
letört s én szálltam vele mint a páva

naponta szegni õsök kenyerét
ahol becsült szó férj és feleség
ahol a ház még családot jelent
és kert jelez hozzá égi jelent

nem apadt forrás légüres javak
mit a magányos hímel árny alatt
eleven egység Káin ellentéte
ahol bástyavár az Isten népe

félelmed görcse hol szûnt s ott ahol
furulya szól és egy nép egy akol
a gonoszság végül ahol véget érne
s angyalok vinnének föl az égbe

Szebb vidéket nem találhatsz ennél
tájat tágasabbat nemzetednél
örök dilemmákra örök példázatod
hazád legyen ott ahol a holnapod
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A kezdet
Most már elmondhatom, a teológián ketten

voltunk az évfolyamunkból, akik
„elblitzzeltük” a katechetikai gyakorlatot: F.
Viktorés én. Õ veleszületett életrevalóságból én
pedig félelembõl – pedig elõkészítõ írásbeli dol-
gozatomat évfolyamtársaim többen megdicsér-
ték, ami a jeles minõsítésnél is nagyobb elisme-
rést jelentett számomra – halasztottam a köte-
lezõ tanítási alkalmat az adott esztendõre.
Hogy késõbb õ hogyan pótolta, nem tudom, én
kétheti gyomorszorító aggodalmaskodás után
negyedév közepén 1988. januárjában elvállal-
tam a tatai gyülekezet “gondozását”... ezzel
gyakorlatilag fejest ugorva a tanítás mélységes
tavába. Pásztor még nem voltam, segédlelkész
sem, legfeljebb kisbojtár...  Gombóccal a tor-
komban készültem az elsõ konfirmandus órá-
ra... nem az átadandó anyag okozott gondot, ha-
nem a kiszámíthatatlanság: mi lesz, ha olyat
kérdeznek a gyerekek, amire nem tudom a vá-
laszt. Mondanom se kell, életem egyik legcso-
dálatosabb egy óráját éltem át... Életem elsõ
konfirmandus-órája után szféraközeli állapot-
ban lebegve már tudtam: ha okítani nem is tu-
dok, de nagyon szeretek...

Soknál több az elég!
Természetesen a kezdeti eufóriámban sze-

rettem volna minél több információt átadni
konfirmandusaimnak. Egy jó tucatnyi gyerek
áldásos együttállása - nagyon jó képességûek
voltak - munkámra katalizátorként hatott.
Hoztam tehát a jobbnál jobb xerox-másolato-
kat, és feladatlapokat, amivel bõséges lehetõsé-
get teremtettem a számonkérésre. Házi felada-
tokban sem volt hiány. Idõvel megtapasztal-
tam, hogy a sok információnál lehet még töb-
bet adni, ha szûrt, logikai sorrendbe állított
“blokkokat” teremtek, s mindenekelõtt ötlete-
ket adok a memorizálásra. Ez utóbbi a legne-
hezebb feladat, de ze lenne a dolga minden pe-
dagógusnak! Nekem akkoriban nem volt se
idõm se lehetõségem, hogy idõsebb kollégától
kérdezzek. Ha valaki ezt manapság megteheti,
hát tegye! Telefon és internet talán erre is hasz-
nálható...

Az illusztráció fejlõdése
– mire jó a videó?

A hitoktatásban a 70-es 80-as években so-
kan használtak flanelt. Akik használták lelke-
sedtek érte, akik nem tudták külföldrõl besze-
rezni, irigykedve nézték vagy kritizálták. Jóma-
gam soha nem használtam, mert úgy gondol-
tam a bábozás technikájánál van jobb s látvá-
nyosabb: a videó. 1986/87-ben akkori kedvesem
(ma már feleségem) a stuttgarti Bethesda Kór-
házban kapott egyéves ösztöndíjat. Amikor ha-
zajött eljegyeztük egymást, s terveztük a közös
jövõt. Természetesen lebeszéltem õt arról, hogy
háromhavi ösztöndíjából mosogatógépet ve-
gyen, ajánlkoztam inkább én a mosogatás-
ra, csak egy videót hozzon haza picinyke
ösztöndíjacskájából. (Mondanom se kell, az
õ ötletével jobban jártunk volna. )Itt volt a
„kora-szuper“ video, csak nem volt mit ve-
títeni vele. Ikszedik másolatban ha hozzá is
jutottam valamilyen katechetikai anyaghoz,
az vagy nem volt magyar nyelvû vagy élvez-
hetetlen minõségû volt vagy mindkettõ egy-
szerre. Hamar rá kellett jönnöm, hogy a fla-
nel-technika messze effektívebb tanítási
eszköz, mint a video.

A video is hasznos eszköz, ha van mit mu-
tatni vele – de csak idõi mértékkel. Mert az elõ-
nye egyben a hátránya is. Mozgóképeket vetí-
teni ugyanis nagy merészségre vall. Mai nagy-
mamák és nagypapák (60-as évek fiataljai!)
ugyanis ifjúkoruk óta a mozgókép vonzásában,
annak hatása alatt élték mindennapjaikat. Ez
egyfajta speciális “csõvakságot” eredménye-
zett. A mozgóképi világ valósággá vált, s a va-
lódi világ irreálissá. Ugyanakkor elkezdõdött
egy szomorú folyamat: egyre kevesebben vet-
tek kezükbe könyvet – mára a könyvolvasási
kedv az évi kevesebb mint egy könyv pro fõ!
Könnyebb nézni, mint a könyv alapján elgon-
dolni...

Egy jó kép, mint száz szó –
a helyes illusztráció
megválasztása 

1994-ben a tatai Eötvös József Gimnázium-
ba meghívtak óraadó tanárnak, hogy segítsek
egy érettségi utáni egyéves képzésben. Felada-
tom a kereszténység ismertetése, általános egy-
házi mûveltség bemutatása volt két félévben,
heti 2-3 órában. Nagy lelkesedéssel kezdtem el,
s a kezdeti lendület után, mely a diákok részé-
rõl is tapasztalható volt, egyfajta visszaesés mu-
tatkozott. Rádöbbentem, hogy az órák színesí-
tésére nem elégséges, ha rajzolgatok a táblára
valami több kell. Ekkor került kezembe a dia-
vetítõ. Egyszerû, s a világ legeffektívebb
kateketikai munkaeszközének tartom. Mielõtt
rátérnék az elõnyei tárgyalására, le kell szögez-
nem, elõkészületi idõt tekintve az egyik legtöbb
idõt és energiát igénylõ eszköz. Sokat szenved-
tem a diák megvilágításával, elõhívatásával, be-
keretezésével... jó minõségben, idõre elkészíte-
ni a diákat külön mesterség.

Miért tartom ma is kiváló
eszköznek a diavetítõt?

Elõször is, mert nem mozog a kép. Az álló-
kép, s a hozzáadott élõszavas magyarázat kivé-
tel nélkül minden korosztályban rendkívül ef-
fektív. A kisgyermekeknél azért, mert van ide-
je megnézni és továbbgondolni a kivetített kép
részleteit is. A középkorúaknál azért, mert
gyakran csak munka után juthatnak el külön-
bözõ elõadásokra, s fáradtak, ami tartós figyel-
met gyengíti. Az idõsebbeknél pedig azért, mert
korukból fakadóan fáradékonyabbak.

Másodszor az állókép gondolatokat indu-
kál, s ezeket van idõ más gondolatokkal, saját
élményeinkkel egybevetni. Az asszociáció a me-

morizálásban rendkívül fontos! Jól megválasz-
tott képekkel és indító gondolatokkal sokkal
könnyebb eljutni a katechetikai célhoz. Meg-
gyõzõdésem, hogy manapság nem lehet illuszt-
ráció nélkül jelentõs eredményeket elérni az ok-
tatásban, de a hitoktatásban sem. Szórvány-
helyzetben, amikor délután vagy kora este
egészhetes iskolai teljesítménykényszeres él-
mények után fáradtan, s végre a hétvége von-
zásában mégis felszabadultan „beesnek“ gyer-
mekeink a hitoktatásra, konfirmandus-
képzésre, alaposan próbára teszik a lelkészt
vagy a hitoktatót. S akkor még nem beszéltem
az egyéb körülményekrõl...

Kitérésként hadd említsem, hogy amikor a
90-es évek közepén két éven át az egyik tatai
középiskolában heti 22 órában megélhetési
nyelvtanárként németet tanítottam (8 osztály-
ból 6-ot én vittem)  gyakran megesett, hogy már
az elsõ órán tudtam, milyen napnak nézek elé-
be... Tanáremberek tudják, a gyerek a legjobb
idõjárásjelzõ! Hangulata, együttmûködési kész-
sége és koncentrációja mind-mind idõjárásfüg-
gõ is. Hogyan lehetséges mindezt uralni? Mi a
megoldás?

Az illusztráció!
Aki ma tanításra adja a fejét, egy dolgot tisz-

tán kell látnia. A gyerekek nem a kemény me-
zei munkát boldogan hátrahagyva ülnek be az
iskolába, ahol már „csak tanulni kell“. Nos, a
mai gyerekek egy más világból jönnek: a tele-
vízió filmes álomvilágából vagy a számítógépes
játékok irreálisan felturbózott háromdimenzi-
ós akciós képi és x+1 dimenziós hangi világá-
ból. Ha otthon vagy a barátoknál nincs is szá-
mítógép, mindenféleképpen a csúcstechnológi-
ával megtámogatott élményvilágból jönnek.
Már a reggelinél a rádióban professzionálisan
felépített hangélmények bombázzák õket, s ez
így megy egészen estig... A televízióban profesz-
szionálisan megszerkesztett mûsorokat látnak,
az újságok színes világa is professzionálisan
megszerkesztett... s ebbõl a „világból“ jönnek
arra a hittanórára, ami tisztelet a kivételeknek,
de már csak a tárgyi eszközök hiánya okán is
nem professzionális kategória szerinti. Nyil-
vánvaló, hogy így az illusztráció nélküli tanítá-
si órákhoz hasonlóan,  a hittanórák is az érdek-
telenségbe fulladhatnak. Mentõöv ebben a
helyzetben a játék, az irányított beszélgetés, az
interakció. 

Mit tehetünk? Mint mindenki más, én is ki-
törési lehetõségeket kerestem: próbálkoztam,
próbálkozom. Igyekszem tanulni másoktól, s
nem mondom most már semmire, hogy elavult
vagy idejétmúlt módszer. Az eredményes okta-
tás érdekében mindent ki lehet – és kell is – pró-
bálni. Sajnos hittankönyveink, sem kinézetre
(nem simogatnivalók), sem tartalomra nem
maiak. De tipikusan maiak abban az értelem-
ben, hogy nem a gyereknek, hanem a kollégák-
nak íródtak. (Demonstráció, hogy a szerzõ lám
még ezt is tudja.) Hogyan adjak hittanköny-
vet/munkafüzetet a gyerek kezébe, mikor egy
oldalon másféltucat igehelyre talál utalást?! Ha
tehetné a gyerek, bizony kiszaladna az osztály-
ból... Nem célom, s nem is hivatalom, hogy mi-
nõsítsem hittankönyveinket (melyeket egyéb-
ként testvéregyházak hitoktatói dicsérnek!), de
ki kell mondani, hogy mint elsõdleges muníció
a tanítás lövészárkaiban, bizony hagynak kí-
vánnivalót maguk után... Magyarul, minden a
régi: a hitoktató barkácsol és applikál, abból,
amihez hozzájut.

Néhány gondolat katechetikával kapcsolatban
––––    aaaavvvvaaaaggggyyyy    hhhhooooggggyyyyaaaannnn    hhhhaaaasssszzzznnnnáááállll jjjjaaaammmm////hhhhaaaasssszzzznnnnáááállllnnnnáááámmmm????

11998899  óóttaa  hhaasszznnáállookk  sseeggééddeesszzkköözzöö--
kkeett  aazz  ookkttaattáássbbaann..  HHoosssszzúú  éévveekkbbee
tteelltt,,  mmíígg  mmeeggttaannuullttaamm,,  aazz  eeffffeekkttíívv  ookk--
ttaattóómmuunnkkaa  eellõõffeellttéétteellee,,  hhooggyy  aazz  eemm--
bbeerr  ttuuddjjoonn  nneemmeett  mmoonnddaannii,,  mmeerrtt  eezz--
zzeell  iiddõõtt  nnyyeerrhheettüünnkk..  AAzz  iiddõõ  iiss  ttaalleenn--
ttuummaaiinnkk  eeggyy  rréésszzee,,  mmeeggdduupplláázznnii
ccssaakk  úúggyy  lleehheett,,  hhaa  éérrtteellmmeesseenn  ttööllttjjüükk
eell..  KKeezzddeettbbeenn  ––  mmiinntt  mmiinnddeenn  ffiiaattaall
lleellkkéésszz  ––  éénn  iiss  bbeelleeeesstteemm  aazz  öönnmmaa--
ggaammnnaakk,,  ggyyüülleekkeezzeetteemmnneekk  ééss  mmáá--
ssookknnaakk  bbiizzoonnyyííttaannii  aakkaarrááss  ggööddrréébbee..
AAzz  eellkköövveettkkeezzõõkkbbeenn  ffeejjllõõddéésseemm  áálllloo--
mmáássaaiirróóll  ééss  ttaappaasszzttaalláássaaiimmrróóll  ttuuddóó--
ssííttookk  ––  mmáássookk  ookkuulláássáárraa..
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Számomra a legeredményesebb segédesz-
köz az elmúlt három esztendõben – egy nagy-
lelkû tatai evangélikus testvérünk jóvoltából –
egy projektor. Az alábbiakat tanultam meg az
elmúlt idõszakban.

Sola sricptura vagy sola
pictura avagy a Biblia
pauperum reneszánsza?

Az állóképek a vibráló képi világunkban kü-
lönös erõsséggel hordozzák az adott üzenetet.
(Lásd óriásplakátok.) Meggyõzõdésem, hogy
korunk új Képes Bibliája a vetítettképes lesz.

Elõször az elmúlt néhány esztendõben ál-
talam látott egyházi(as) prezentációkat veszem
sorra, melyek szinte kivétel nélkül kívánniva-
lót hagytak maguk után. Sorra veszem a leg-
gyakrabban elkövetett hibákat – nem fontossá-
gi szerint.

1) A vetített képek tartalmukban nem a té-
mához illenek, erõltetett az asszociáció. Azért
mert színekben gazdag, nem lehet mindig csak
virágokat mutogatni... Jó képeket gyûjteni-va-
dászni nagy feladat, igazi csoportmunka! (Évek
óta csereberélek néhány kollégámmal.) 

2) A képek a témához illõek, de homályo-
sak, élvezhetetlenek. Ha végképp csak gyenge
felbontásban áll rendelkezésünkre az adott
anyag, s nagyon szeretnénk mégis  alkalmazni,
akkor elhalványítva háttérképnek tegyük – a
hatás így sem marad el. 

3) A képek élesek és jók is, de olyan sok van
belõlük, hogy már-már diaporáma elõadáson
érezzük magunkat, vagy inkább mozgóképin.
Lehetséges, sõt kell is alkalmazni az úsztatáso-
kat. Tapasztalásom szerint az állóképek vetíté-
sét, 7-8 percenként érdemes egy 5-7 diából álló
mozgóképiesített betéttel nem színesíteni, ha-
nem a mozgóképhez kötött fiatalok figyelmét
felerõsíteni. Néha max. 1 perces klipet is leve-
títek, ami nemcsak a figyelmet hívja fel, de oly-
kor többet mutat be, mint néhány magyaráza-
tos kép. Tudatosan azonban kerülni kell a a
clipeket, mert azokból van elég mai vizuális kul-
túránkban, ugyanis a „clipek“ szabdalnak, s
nem integrálnak mint az állókép.

4) A képek megfelelõ mennyiségben állnak
rendelkezésre, jó minõségûek is, de kicsik. Ami
monitoron jól mutat, az nem biztos, hogy a ha-
todik sorban is jól látható és élvezhetõ. Töltsük
ki a vetítendõ felületet, elvégre azért van! Az il-
lusztráció hatásosabb, ha a részletek látszanak.
(Hacsak tehetjük törekedjünk a 800x600 pixel-
nél nagyobb (1024x768) felbontású kivetítésre.)
Használjunk ki a vetítendõ felületet, azért van.
Feleslegesek a méregdrága vetítõvásznak, mert
tükrözõdnek. Sima fehér fal, szépen vasalt le-
pedõ sokkal jobb. Ha nem tudunk megfelelõ fe-
lületet találni a vetítésre (különbözõ helyekre
kell vándorolnunk) a legköltséghatékonyabb és
jól bevált egy 140x200 cm-es viaszosvászon te-
rítõ hátoldala egy kétméteres meszelõnyélre
feltekrve... könnyû, hordozható, nem gyûrõdik,
bárhol szögre akasztható, s néhány fagylalt ára
csupán. Évek óta használom.

5) Minden a helyén, a megfelelõ nagy-
ságban, a kivetített szöveg is megfelelõ
mennyiségû (nem kisregény), csak olvas-
hatatlan. Használjunk helvetica betûtí-
pust. Ez azt jelenti, hogy betûknek nincse-

nek „talpai“ (Ez egy helvetica típus.) Az ilyen
betûtípus jól olvasható távolabbról is. 

6) Fontosak a felhasznált színek. A rikító,
vibrálást keltõ színpárosítást csak kivételes
esetben, meghökkentésre, figyelemfelkeltésre
használjuk. Maradjunk a pasztell színeknél, il-
letve ha téma úgy kívánja (pl. szerelem kell is
a rózsaszín és piros bõséggel illetve ha az elmú-
lásról tartunk vetítettképes meditációt, akkor
jöhetnek az õszi színek, s olykor a fekete-fehér
fotók a leghatásosabbak.

Hasonlóképpen ne bukfencezzenek a be-
tûk, s ne essünk kísértésbe, mindenféle „snikk-
snakk“-effektussal. Ha valami definíciót vagy
megtanulandó fontosat akarunk átadni, azt te-
gyük mindig ugyanolyan formában. (Ugyanaz
a keret, szín, betûtípus vagy effektus.) 

7) Szöveg és illusztráció nem megfelelõ ará-
nya. Tény, hogy megfelelõ téma kiválasztása
idõigényes feladat. (Az interneten sem találha-
tó meg minden!) Nálam jól bevált egy egysze-
rû digitális kamera, mellyel nagyon egyszerû-
en egy „könyvállványról” villámgyorsan “rep-
rodukciókat készíthetek – lásd mellékelt fotót. 

Mivel nincs megfelelõ illusztráció ezért so-
kan az elmondott szöveget egyszerûen kivetí-

tik. Fekete betûk, fehér háttérrel, s az elõadó
gyakorlatilag felolvassa a kivetített szöveget –
nincs unalmasabb és fárasztóbb ennél... akkor
inkább ne használjunk segédeszközt, sokkal
hatásosabb „magában” a gyengébb minõségû
kivetítõ „munkazaja“ nélküli élõszó. 

Megtaláltuk tehát a tökéletes professzioná-
lis prezentációt? Korántsem! A tanításban na-
gyon fontos az információ átadása a megfelelõ
illusztrációkkal, de ez még mindig nem elég. A
legnagyobb kihívás számomra az elmúlt idõ-
szakban a motiváció. E nélkül ugyanis nem lé-
tezik alkalmazott tudás.

Mivel és hogyan motiválhatjuk
a ránkbízottakat?

A motiváció mindennek az alfája és ómegá-
ja. Szükséges a tanulási folyamat elején, kezde-
tekor, hiszen ha ez hiányzik, akkor tanítani
akarásunk csírájában elhal. Pre-motiváció nél-
kül nincs fogadókészség. Ennek felébresztése
alapkérdés. A start és a landolás az alfa-moti-
váció és az omega-motiváció a legfontosabb –
ha már a „levegõben vagyunk“, biztonságos
magasságban, ott már könnyebb a dolgunk. 

Ha sikerült átadni az információt a megfe-
lelõ illusztrációkkal, akkor a tanulási folyamat
végén felsóhajthatunk, elértük az aznapi
kateketikai célt...

Számomra az igazi cél a második motiváci-
ós szint elérése (ezt nevezem omega-
motivációnak) Mert csak az a tudás számít, ami
továbbadódik. A jól megtanított, átadott isme-
ret, információ tudássá érlelõdik, és a megszer-
zett/beérett tudás beépülve a személyiségbe
motivációra serkent és cselekvést szül. Ez a böl-
csességhez vezetõ úton az elsõ lépés.

fm

„Emberh@lászá
teszlek...“
avagy a hitoktatás egyik új formája

Szûkülnek a távolságok, tágul-
nak a lehetõségeink. Mozgásban va-
gyunk. Új és új helyzetek elé állítja
az élet a lelkészt is a hitoktatót is.
Magam sem gondoltam volna pár
éve, hogy szórványhelyzetben mi-
lyen új lehetõségeket ad a számítás-
technika, az internet. „A lelkész ha-
tározza meg az adott alkalom méltó-
ságát, õ is felel érte.“ – tanulhattuk
Hafenscher Károly homiletika pro-
fesszorunktól. Ez annyit is tesz,
hogy nem elhanyagolható elem a lel-
kész... Hiába a szép nagy templom,
a megfelelõ tárgyi eszközök, ha a lel-
kész nem úgy fungál, hogy az nem-
csak hasznos, de kedves is az embe-
rek elõtt, akkor bizony elmaradoz-
nak a hívek, vagy szakadás támad a
gyülekezetben. A személyes kapcso-
lat nagyon fontos. A szülõk kötõdé-
se a lelkészhez, meghatározza a
gyermek konfirmációját is. A szülõ
dönt – jog adta lehetõsége –, hogy
oda adja/küldi hitoktatásra, ami szá-
mára, s gyermekének is megfelelõ... 

Van azonban, amikor a távolság
közbeszól...na, ha nem lenne villám-
gyors eszköz a kapcsolat-tartásra! Így
lehetséges az interneten keresztüli
távoktatás. Nyilvánvaló, hogy nem
pótolja a személyes találkozást, de a
kontaktusban maradás mindennél
fontosabb. Kísérleti jelleggel készítek
fel konfirmációra video-telefonon ke-
resztül - ami nekem újdonság, nekik
azonban a hétköznapi élet része.
Powerpointban elkészített prezentá-
ciómat (ugyanezeket vetítem
„rendes-tagságú“ konfirmandusaim-
nak is) nézegetik, s beszéljük át közö-
sen. Idõnként persze találkozunk is,
de ami mindennél fontosabb, a rend-
szeres kapcsolattartás.
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Nagyon köszönöm nektek ezt
a hétvégét és azt, hogy együtt
látogathattuk meg a Budaörsi
Katonatemetõt. mert sok-sok
gondolatot ébresztett bennem
ez az emlékhely. Tudom, hogy
nehéz számotokra az emléke-
zés, mégis ezt kérem most...

Wolfgang: Amikor 1941-ben érettsé-
gizõk voltunk, háború volt. Gyakorlati-
lag az iskolapadokból vonultunk be ka-
tonának. Az osztályújságokban nagyon
hamar olvastuk, hogy egyesek elestek a
fronton... A háború után csak igen ke-
vesen jöhettek el az osztálytalálkozókra
– ottmaradtak... Mára, hatvan évvel ké-
sõbbre az egykori osztáyból négyen ma-
radtunk, csak négyen, de mi érdekes
módon a klasszikus fakultásokat képvi-
seljük, orvos, pap, tanár, mérnök.... me-
lyekhez az alapot a Vilmos Császár Gim-
názium adta... 
LR: Ahogy korábban említet-
ted, háromszor jártad meg az
orosz frontot…

Wolfgang: Kétszer. Kétszer vittek ki
Oroszországba, elõször Kölnbõl egy te-
hervonattal. Szalmán aludtunk, talán
egy jó hetet „utazhattunk“ „Wilikiluki“-
ig, ahol kitettek bennünket. Ezután na-
gyon hosszú, erõltetett meneteket kel-
lett az elkövetkezendõ napokban meg-
tennünk. Az elsõ napon 30 kilométert, a

másodikon 20-at, a harmadikon 10 kilo-
métert, negyedik napon szünet. A har-
minckilós gépfegyvert a vállaimon kellet
cipelnem – ennek súlyát ma is érzem a
vállamon, csontjaimban pedig érzem a
következményeit. Akkor ott bevetésre
vittek minket, de engem a jobb térdem-
ben lévõ gyulladás miatt beutaltak az el-
sõsegélyvagonba, és Sabopetroszk-ban,
egy volt iskolában megmûtöttek. Így az-
tán a „lazaret“-vonattal (gyengélkedõ)
hazajöttem.

Egy évvel késõbb megint a frontra
vittek, keletre, ahol megint bevetettek.
Nem voltak sokan akik még ott voltak,
és azokat, akik ott voltak, az ún. Sztá-
lingrád-üstbe küldték – utolsó küldetés
gyanánt. Én a legutolsó elsõsegély-va-
gonban jöttem haza – maláriát kaptam.
Akkor hosszabb idõre szabadságra men-
tem. Otthon a szülõi házat lebombázták
a Hannoveri légitámadások kapcsán, de
a szüleimet és a lánytestvéremet egész-
ségben viszontláttam.  A harmadik al-
kalommal nyugaton voltam, szintén be-
vetésen, ahol "Eiffel-ben" az amerikaiak
hadifoglya lettem, és aztán 60000 em-
bert számláló táborba kerültem
Rennben, Bretagne-ban. Alig volt enni-
való. Munkára jelentkeztem. Egy kõbá-
nyában kellett dolgoznom. Fenn egy
hosszabb rúddal kilazítottuk a köveket,
amiket aztán szét kellett verni kis dara-
bokra, melyeket utak építéséhez hasz-

náltak fel. Aztán útépítõ-kommandóban
dolgoztam, mert franciául tudtam –  tol-
mács voltam. Állandóan ki kellett talál-
nom, hogy  miként tudok egy kis enni-
valót összekoldulni a 10 fõt számláló
csoportunknak, hogy ne a fákról kelljen
az almákat leszednünk. Eléggé betegen
– alig tudtam mozgatni a csontjaimat –
bocsátottak el... a barátommal együtt
egyenesen a Thübingeni teológiára
mentünk. Ez az, amit a háborúról tudok
mesélni. Tudom ez nagyon rövid, ha
hosszan kellene róla beszélnem, nem
menne egyszerre... 
FM. És Ti Elisabeth, hogyan él-
tétek meg a háborút?

Elisabeth: 39-ben, amikor kitört a
háború, azonnal bevonták a legidõsebb
testvérbátyámat, aki ekkor a
„Wittzenhauseni Koloniáliskolában“ ta-
nult. Azelõtt mindig az volt a célja, hogy
Afrikába menjen, s ott farmerként dol-
gozzon.  Õt már nem Lengyelországban
vetették be, hiszen még be kellet fejez-
nie a tanulmányait, hanem a franciaor-
szági hadjáratban. Eközben a második
testvérem visszajött a munkaszolgálat-
ból – nem akart ott maradni, inkább ka-
tona akart lenni. 1940 januárjában ka-
tona lett, s ezután Franciaországban ve-
tették be. De mindketten ebbõl a nem
túl hosszú hadjáratból egészségesen/ép-
ségben hazatértek, és valamelyik né-
metországi laktanyában szállásolták el

AAAAzzzz    eeeemmmmlllléééékkkkeeeezzzzééééssss    ssssúúúúllllyyyyaaaa

TTeemmeettõõtt  jjáárrnnii  aa  HHaalloottttaakk  nnaappjjaa  kköörrnnyyéékkéénn  mmiinnddeennkkiinneekk  bbeellssõõ  kkéésszztteettééssee..  FFuurrccssaa
éérrzzééss,,  kküüllöönnöösseenn  eesstteeffeelléé,,  aammiikkoorr  aa  tteemmeettõõkkbbeenn  mmeeggsszzáámmlláállhhaattaattllaannuull  lloobbooggnnaakk
mmééccsseesseekk  ééss  ggyyeerrttyyáákk......  MMiinnddeeggyyiikk  vviibbrráállóó  lláánnggooccsskkaa  rréésszzee  aa  nnaaggyy  eeggéésszznneekk,,
aannnnaakk  kküüllöönnööss  fféénnyynneekk,,  mmeellyy  aa  ffeellttáámmaaddáásshhiitt  mmeeggaannnnyyii  aapprróó  bbiizzoonnyyoossssáággaa..
KKaattoonnaa--tteemmeettõõtt  jjáárrnnii  mmáássffaajjttaa  kköötteelleesssséégg..  AAkkiikk  iitttt  nnyyuuggsszzaannaakk,,  aazzookk  hhõõssöökk......  
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õket. A második testvérem elég hamar
altiszt lett, s 41-ben, pontosan 20 éves
korában a „göberitzi“ tisztiiskolára ke-
rült. Amikor Oroszországgal kitört a há-
ború, õt is azonnal a déli frontra küld-
ték tisztként, s a legidõsebb bátyámat
Kelet-Poroszországba, majd onnét
Welikililukiba küldték. A legidõsebb bá-
tyám aztán azonnal, július 30-án elesett
az oroszországi hadjáratban, s õt nem
lehetett eltemetni egy bajtársával
együtt, mert a csapatoknak vissza kel-
lett vonulniuk. S amikor késõbb vissza-
jöttek ugyanarra a helyre, akkor az
orosz helyiek azt mondták, hogy két né-
met található ott, azaz a bátyám és ez a
bajtársa.  Õk eltemették ezt a kettejü-
ket, s az ottani egyik törzsõrnester írt,
hogy hol lettek eltemetve. Bár július 30-
án elesett, mi csak  szeptember 15-én
kaptuk meg a hírt, hogy eltemették, és
egy rajzvázlatot kaptunk, hogy hol is te-
mették el, egy vasutas gátnál
Welikilukiban, ahol egy folyó is találha-
tó. A mai térképen nagyjából lehet lát-
ni, hol van ez a hely, emiatt is még el
szeretnék oda utazni egyszer. De a sír-
ból a mai napig még nem lehetett sem-
mit sem látni, talán benõtte a növény-
zet...

A második testvérem, Hans, Kijev-
nél, 1941. szeptember ötödikén 20 éve-
sen halt meg... a legidõsebb bátyám 22
éves volt. Õt Oszterban temették el –
hasba lõtték, s az "lazarettbe" vezetõ
úton meghalt. Néhány évvel ezelõtt kap-
tam egy üzenetet a német
háborúsírgondozói felügyelettõl/szolgá-
lattól, aminek már hosszabb ideje tagja
vagyok,  egy gyertyát karácsonyra, a
hozzátartozómnak, Hans Probstnak.
Nagyon csodálkoztam, miért. Azt vála-
szolták, hogy áthelyezték a sírját, a kis
oszeri temetõbõl egy nagy kijevi temetõ-
be tették át, s ott temették el, egyedüli
sírba, de nincsenek kövek, így ily módon

nem megtalálható, hogy hol fekszik.
Mindenképp ott akartam lenni a teme-
tõ beavatásakor/beiktatásakor, s küldet-
tem magamnak egy tervet, ahol minden
sír arányszerûen be van jelölve. S ott
volt egymás mellett három kereszt. A
második fiunk, Martin is elkísért. Ott
kimértük szalaggal, hogy hol fekszik, s
meg is találtuk a sírt. S tudtam neki vi-
rágokat vinni. S 2 évvel késõbb, amikor
teljesen kész volt a temetõ, akkor a lá-
nyommal utaztam oda. Néhányan ott
voltak a Kasseli hadisírszolgálattól. Be-
szélgettünk, s megkérdezték, hogy hol is
fekszik pontosan a testvérem. Én pedig
azt válaszoltam, hogy "x sor, y szám"/"ez
a sor, ez a szám", nem tudom fejbõl. S
ahogy aztán odaértünk a temetõben, ott
volt egy tábla kitéve: Hans Probst…

A harmadik testvéremet 1942-ben
hívták be. Hajómérnök szeretett volna
lenni, s Hamburgban a „Blum und Frost
Werkben volt. Vissza lehetett volna õt
tartani, ezt meg lehettet volna csinálni,
mert ha már két fiútestvér elesett, s
csak egy maradt, akkor nem kellett vol-
na neki is elmenni. De ezt õ nem akar-
ta. Szégyellte volna magát…Nem vetet-
ték be azonnal, hanem Norvégiába  tar-
talékosként került Lufoten szigetére.
Ott két évet töltött el, aztán onnét el-
küldték, Magyarországra. Egész elége-
detten írt, valószínûleg viszonylag nyu-
godt helyen volt ott, ahol volt. Budapest-
rõl is írt, azt mondta, hogy hallani lehet
az ágyúdörgést, de még lehet tejszínha-
bos süteményt enni. Ez volt az utolsó le-
vél. Röviddel karácsony után jött az üze-
net, hogy 1944 végén, hogy december
hatodika  óta eltûntnek van nyilvánítva,
Budapesttõl délre, Szászhalombattán
tûnt el.  

Azon a napon, amikor az amerikaiak
nálunk Göttingenbe bevonultak, hozott
a postáskisasszony egy levelet, amely hi-
vatalos értesítés volt arról, hogy a legfi-

atalabb öcsém az ottani harcokban el-
esett. Egy katonatársa beszámolója sze-
rint gránátokkal dobálták meg õt az ut-
cán, s egy a közvetlen közelében rob-
bant. S bár ez a katona is megsebesült,
szemtanúja volt annak, hogy a testvé-
rem meghalt, akit azonban nem tudtak
eltemetni. Édesapám, aki evangélikus
lelkész volt, mindhármuk halálát ki kel-
lett hogy hirdesse a templomban a szó-
székrõl – ez volt a szokás. Meg tudta ten-
ni – kibírta.

A 15 évvel ezelõtti változások, az
oroszországi meg németországi változá-
sok után az oroszok megengedték a ha-
disírgondozó-szolgálatok munkáját. Így
aztán elõbb Budaörsre is elutaztunk.

Hallottuk ugyanis, hogy állítottak
egy emlékhelyet, egy békeparkot azok-
nak is, akiket nem találtak meg, akik
között volt a legfiatalabb fiútestvérem.
Akkor vettünk egy fát, s az elültetése-
kor Wolfganggal együtt idejöttünk.
Ezért aztán egész jól ismerjük ezt a he-
lyet, már háromszor voltunk itt, termé-
szetesen mindig idejöttünk, amikor ná-
latok (meg anyósodnál) jártunk, akkor
mindig ide is ellátgattunk. És a neve itt
áll egy oszlopon - igaz, nem találták
meg, de ez neki is emlékhelye… És a má-
sodik testvéremnek, Kijevben pedig iga-
zi sírja van, ennek nagyon örülök. A leg-
idõsebb bátyámról csak ez a vázlat van,
hogy hol is fekszik. A legidõsebb gyer-
mekünk, Andreas azt mondta nekem,
hogy ha egyszer odautazol, szívesen el-
kísérlek.  Egyedül nem igazán szeretnék
elmenni oda. A hadisírgondozó társulat
idõnként szervez kirándulásokat, példá-
ul Kijevbe is, meg oda, ahol találhatók
háborús sírok. Ide Wolfgang nem jön el,
nem tud elkísérni. Nem megy neki. Eh-
hez túl erõsek az emlékek…A 17000 név között ott van a testvérbáty neve is: Ernst Probst, élt 21 évet...

Az emlékfa alatt... hogy soha ne történjen meg
mégegyszer.
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A háború emlékei nagyon ne-
hezek. Hogyan sikerült újra-
kezdeni az életet? 

Elisabeth: Ha mibelõlünk indulunk
ki, nos mi vidéken éltünk. Nem annyira
parasztfalu volt ez, inkább kézmûvesek
laktak ott. Azért volt néhány
baromfiudvar… Nehéz volt a háború
utáni élelmezési helyzet. A háború alatt
voltak az élelmiszer-jegyek, amik nem
voltak túl kiadósak, de viszonylag jól le-
hetett lakni. S volt egy nagy kertünk:
gyümölcseink, krumpli meg ilyesmi. Te-
hát mi egész jól megvoltunk. S úgy volt,
hogy néhány nappal az amerikaiak be-
vonulása elõtt egy nagy élelmiszerraktá-
rát nyitottak meg a helyi Hadenberg
gróf egyik istállójában. Errõl az élelmi-
szerkészletrõl senki nem tudott a falu-
ban, csak maga a gróf. Tehát ez úgy volt,
hogy ezt az istállót, élelmiszerraktárat
megnyitották. S onnét lehetett dolgokat
hozni. Mi édesanyámmal kézitáskáink-
kal útnak indultunk, hogy majd hozunk
dolgokat. De visszafordultunk, mert
annyira tele volt emberekkel a környék.
Ekkor  ugyanis voltak már nálunk kelet-
preusziai menekültek, akik kézikocsival
odamentek, s ládaszámra hoztak húst,
tésztát, cukrot, cukorkát, sõt szivart s
cigarettát is. S ennek nagyon-nagyon
örültünk, mert adtak nekünk is belõle.
Az utolsó napon a német katonáknak a
mi házunk elõtt kellett elvonulniuk, ez
volt a Hartz-hegységbe vezetõ út. S ak-
kor jött körülbelül 10 ember, aztán szü-
net, aztán megint 10 ember, aztán szü-
net. S az ajtó felállítottunk egy asztalt,
édesanyám a szomszéd gazdaságból ho-
zott csészéket/poharakat, s kávét fõz-
tünk, s amit mi  kaptunk, abból kitet-
tünk - cigarettát, cukorkát meg mindent
amit kaptunk, hogy a katonák vihesse-
nek belõle. S mi végülis  csak ott álltunk,
s sírtunk. Aztán ugye jöttek az amerika-
iak, s mindent átkutattak. S édesapám-
hoz is odajöttek. Aztán odajött az ame-

rikai pap, s azt kérdezte, hogy tarthat-e
istentiszteletet az amerikai katonák-
nak, mire õ azt mondta, hogy nem tud-
ja õket megakadályozni, hisz õk a gyõz-
tesek. S akkor meg is tartották az isten-
tiszteletet. Két fõs fegyveres kísérettel
jött. Persze ezelõtt mindenkit és min-
dent átkutattak. S itt van még valami,
amit el kellene mondanom.

Mielõtt megérkeztek az amerikaiak,
jött hozzánk, a házunkba 3 fiatal német
katona. Haza akartak menni. Az SS em-
berei voltak, három igen fiatal SS kato-
na, szinte gyerekek. Az egyik már járni
sem tudott. Õt rögvest ágyba tették. S
édesanyám hátul elásta a kertben a há-
rom feketebõr SS-egyenruhát – nagyon
nagy kertünk volt. S akkor jöttek az
amerikaiak, és átkutatták az egész há-
zat. De persze ott volt nálunk ez a há-

rom fiatalember. Az egyik az ágyban fe-
küdt. A másik kettõ pedig kártyázott. S
nagyon fiatalnak néztek ki, diákoknak
gondolták õket, így aztán õket nem bán-
tották. Aztán amikor második alkalom-
mal  jött az amerikai lelkész, fegyver
nélkül érkezett, azaz nem volt mellette
a két fõs fegyveres kíséret. S harmadik
alkalommal édesapámnak hozott egy
doboz cigarettát, s azt mondta „Az én fe-
leségem apja osnabrücki...“

Az élelmezés eleinte még elment. A
legrosszabb 46-ban volt – órákat kellett
sorban állni egy kis tejért. Akinek volt
egy kis gazdasága, ott még „elment“.
Nekünk még volt krumplink, zöldsé-
günk meg ilyesmi. Az igazi éhínség idõ-
szaka 1946-tól az államreformig volt,
akkor tényleg sokan éheztek.  

Wolfgang: Mi pénz nélkül, szakadt
egyenruháink maradékában érkeztünk
meg. Thübingen közelében egy megöz-
vegyült missziós kereskedõ ingyen a mi
(a barátom meg az én) rendelkezésünk-
re bocsátott egy szobát, ahol aludni tud-
tunk. Aztán vonattal mentünk
Thübingenbe. Mindig éhesek voltunk.
Az elsõ két szemeszter után Bethelbe
kerültem. Ott laktam jól elõször, a teo-
lógiai akadémián. A tanulmányaim alatt
kétszer kellett  trópusi betegségekre
specializálódott intézetbe mennem, ahol
gyógykezeléseket kaptam. Ezeken felül
többször kórházba is kerültem. De eze-
ket mind egész jól átvészeltem. És vé-
gül, sok nehézség után újra megtanul-
tam tanulni és sikerültek a vizsgáim.
Akkor ké évig segédlelkész voltam
Braunschweigban, majd végre az
„ordináció“ után arra tudtam gondolni,
hogy nem maradok egyedül. Az összes
többit pedig már tudjátok.
FM: Köszönöm. 

Wolfgang: Ez nem volt olyan egysze-
rû. Légy szíves, legyél türelmes velünk...

Fordította: frankod
Az emlékkönyvbe írt gondolatok a jövõ generá-
cióinak üzeni: tegyetek meg mindent a békéért!
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A 2006-os esztendõben kon-
firmációi vizsgát tettek: Fejér
Roland, Bõsze Dávid, Nagy
Gábor és Nagy Ákos. Alsó kép:
Családtagok a konfirmációi
vizsga délutánján.

A keresztség szentségében
részesültek: Varga Richárd és
Metzger Ákos.

Bonnyai István és Virágh
Krisztina testvéreink aug. 26-
án templomunkban Isten színe
elõtt örök hûséget fogadtak
egymásnak. A teljesen megtelt
templomban a meghitt pillana-
tok utáni beszélgetésben rövi-
den emlékeztünk az evangéli-
kus nagypapa Bonnyai Sán-
dorra is. Az igehirdetés alap-
igéje 1 Móz 1,27 és 1 Móz 2,21-
24 volt. Isten áldása kísérje
Õket közös életútjukon!

Szeptember 2-án, szombat dél-
elõtt megkereszteltük Nagy
Mirjam kistestvérünket, Nagy
Sándor és Csizmazia Szilvia
gyermekét. A Mindenható Is-
ten õrizze õt, s szüleit!

A Stella kegytárgybolt szer-
vezésében „Orgonajegy-akci-
ónk“ keretében, katolikus test-
véreinktõl 22.000Ft adomány
gyûlt össze. Köszönjük!

Október 8-án megkereszteltük
Nagy Levente kistestvérünket,
Nagy Tamás és Piller Gyöngyi
elsõ gyermekét. Isten áldása
kísérje õket!

Barátaink Horst és Astrid
Hannover mellõl  egy hosszabb
hétvégét töltöttek el nálunk, s
mint ahogyan azt évek óta te-
szik, most is egy személyautó-
nyi ruhanemût, fõleg gyerek-
ruhákat hoztak gyülekeze-
tünknek. (A képen a Cs. Kis
Ernõ faragta székelykapu
elõtti „tókör-pihenõ“ pilla-
natát láthatjuk.)

Kedves vendéget köszönthet-
tünk gyülekezetünkben Kál-
mán Szabolcs református lel-
kész jóvoltából, aki magával
hozta a Clevlandbõl hazaláto-
gatott családi  barátot Domján
Klárát „Kiki“-t. Az õ nagyapja
– akitõl a „Kiki“ nevet is kap-
ta – az az 1938-ban elhunyt Dr.
Domján Elek, aki Nyíregyhá-
zán volt evangélikus püspök. A
nagypapa Fancsalon kezdte
lelkészi pályáját, ahol Kiki
édesapja is született.

Október 15-én a keresztség
szentségében részesült Fülöp
Zsófia kistestvérünk, Fülöp
György és Barta Zsuzsa
gyermeke. Isten áldása áradjon
reá és szüleire!

Október 20-án eltemettük
Németh Ernõ evangélikus
testvérünket. Az Élet és Halál
Ura életének 57. évében
szólította magához.

Október 22-én megkeresz-
teltük Zámbó Kata kis-
testvérünket Zámbó Zoltán és
Simova Natália gyermekét. A
kép szélén Dr. Schlezák Judit
a kép közepén Zámbó Marcel –
keresztszülõk.

Ugyanezen az istentiszteleten
Szentpéteri Erika testvérünk  a
keresztség felvételét kérte.

November 24-én eltemettük
Bogdán Károlyt.

Ádventi egyházzenei áhitatot
tartottunk december 3-án,
ádvent elsõ vasárnapján,
mintegy 60 érdeklõdõ elõtt.

December 10-én Csernáti Ni-
kolett a keresztség szent-
ségének felvételét kérte.

Evangélikus hittanóra a Pápai
Református Kollégium Tatai
Gimnáziumában. A képen
Jansen Sándor és Horváth
Bence éppen írásbeli mun-
kájukat végzik.

A Tatai Evangélikus
Egyházközség megújult pres-
bitériuma az 2006-2012-es
periódusra. (A képrõl hárman
igazoltan hiányoznak.)

A presbitérium névsora:
Csizmazia György, Farkasházi
Ferenc (számvevõ-széki elnök)
Franko Mátyás (lelkész) Grõber
Judit Ilona (felügyelõ) Havran
Zsuzsanna, Labossa Lajos, Dr.
Nagy Erzsébet (kántor)  Molnár
Piroska, Németh László (gondnok),
Orosz Ágostonné, Schleier László
(másod-felügyelõ) Szajki Mihály,
Szélesné Szabó Teodóra
(pénztáros), Sziklai Tiborné,
Sziklai Tibor (tiszteletbeli),  Szokol
Antalné (számvevõszéki elnök-
helyettes) Tibola Miklós (tiszteletbeli)
Dr. Vancsai Józsefné Dr. (jegyzõ)
Dr. Vancsai József (tiszteletbeli)
A presbitérium örökös
tagjának választottuk Farkas-
házi Ferencné és Szily
Györgyné testvéreinket. A
presbitérium munkájára Isten
gazdag áldását kívánjuk és
folyamatosan kérjük!

HHHH íííí rrrr eeee kkkk     ––––     ÚÚÚÚ jjjj dddd oooo nnnn ssss áááá gggg oooo kkkk     ––––     TTTT uuuu dddd nnnn iiii vvvv aaaa llll óóóó kkkk
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Ott ült a Császár. Dús hajában
hét csillag volt a diadém.

Rabszolganépek térden állva
imádták, barna köldökén

A Göncöl forgott, válla balján
lámpásnak állt a holdkorong, 

de a bohóca sírt trónja alján - :
„Mit sírsz“ - rivallt reá -“bolond,

nincs szív, mit kardom át ne járna,
enyém a föld!“ … S hogy este lett,

egy csontváz tántorgott eléje,
elfújta mint a porszemet.

Kényúrként éltünk mindahányan,
s az évek szálltak, mint a percek,

véred kiontott harmatával
irgalmazz nékünk, Jézus Herceg!

Gót ablakában sírt az Orvos:
„Uram, nektárod merre nõ,

mely minden kínra ír, s amelytõl
felépül minden szenvedõ?“

S az ajtó nyílt: keszeg magiszter
táncolta végig a szobát,

kezében mély ólomkehelybõl
kínálva színtelen borát:

„Igyál, e nedv hûs, mint a mámor,
s nincs seb, mit heggel nem takar,

igyál, testvér e mély pohárból,
csupán az elsõ korty fanyar.

– Kontárok voltunk mindahányan,
s az évek szálltak, mint a percek,

véred kiontott harmatával
irgalmazz nékünk, Jézus Herceg!

A kútkávánál állt a Gyermek
szakadt gyolcsingében s rõtt

topánban s nézte lenn a vízben
képét, mely játszni hívta õt:

„…Ha jössz, a holdleánytól este
a cukrot süvegszám kapod,

s minden pirosló reggelente
békákon ugrálunk bakot“

„Jövök már!“ – szólt s a kútvíz nyálas
siklót dagasztott zöld hasán,

míg a Halál vihogva vitte
anyjához a vörös topánt

Balgán játszottunk mindahányan,
s az évek szálltak, mint a percek,

véred kiontott harmatával
irgalmazz nékünk, Jézus Herceg!

Repedt tükrénél ült a Céda:
„Hajamnak árja még veres,

miért, hogy már a régi léha
seregbõl senki sem keres?

Ölem még izzó csókra éhes,
mellem rózsája még kemény…“

S az ablakon röhögve lépett
Be az utolsó võlegény:

„Hopp, Sára, hopp, gyerünk a táncra
ma: holt szerelmed torán,

hadd üljön nászlakomát a lárva
ágyékod hervadt bíborán!“

– Buján fetrengtünk mindahányan
s az évek szálltak, mint a percek,

véred kiontott harmatával
irgalmazz nékünk, Jézus Herceg!

Éjfél borult a háztetõre, 
kuvikhang szólt berken át, 

midõn a Bankár útnak indult, 
elásni véres aranyát.

Az útkereszten vasdoronggal
hét ördög várta s a Halál;

s mikor kardot rántott, a csontváz
fülébe súgta: „Lásd, szamár,

pénzzsákidat hiába véded.
meghalsz, s a kincset elviszem,

s a kincs helyett eláslak téged,
akit nem ás ki senki sem.“

- Kufárok voltunk mindahányan,
s az évek szálltak, mint a percek,

véred kiontott harmatával
irgalmazz nékünk, Jézus Herceg!

Aranypárnáin ült a Dáma,
s üvöltve sírt: „Ne még, ne még!“,

de õ már átkarolta drága
csípõi karcsú, gót ívét.

„…engedj csak még egy lanyha csókot,
még egy gyönggyel kivarrt ruhát,

még egy szerelmes léha bókot, 
még egy gyötrelmes éjszakát“ –

de õ rút foltot festve mellén,
mely mint rákseb, egyre nõtt,

fehér  testét nyakába vette
és vitte, vitte, vitte õt.

– Tunyán henyéltünk mindahányan
s az évek szálltak, mint a percek,

véred kiontott harmatával
irgalmazz nékünk, Jézus Herceg!

Faludy György: HHHHaaaalllláááállllttttáááánnnncccc----bbbbaaaallll llllaaaaddddaaaa
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Tüzénél állt az Alkimista,
s óráját nézte, mely lejárt.

„Isten, vagy ördög: egy napot még,
amíg megoldom a talányt,

a nagy talányt, amelyhez izzó
görebjeimnek ezre vitt,

csak egy napot még, mert megfejtem,
megfejtem holnap estelig.“

„Nem fejted“ – szólt a hang – „nem fejted“
s vállára tette jéghideg 

kezét, míg felrobbant a lombik.
„Aludni mégy most, mint a többiek.“

A Titkot ûztük mindahányan,
s az évek szálltak, mint a percek,

véred kiontott harmatával
irgalmazz nékünk, Jézus Herceg!

Pestises csengõkkel jött a Dögvész,
s a reimsi székesegyház elõtt

Húsvét vasárnapján derékon
kapta a hájas Püspököt:

„Neked szereztem ezt a nótát,
gyerünk, nagyúr! Csengõm csörög: -

légy pápa, vagy próféta, rózsás 
hajnalködökbe öltözött,

légy szent püspök, vagy rút eretnek,
ki ég a máglya kormain,

misézhetsz lenn - én fenn nevetlek
a dómok csonka tornyain!“

– Álszentek voltunk mindahányan,
s az évek szálltak, mint a percek,

véred kiontott harmatával
irgalmazz nékünk, Jézus Herceg! 

A vén paraszt már tudta s várta,
Alkonyattájt kinn az udvaron:

„Görnyedt testünknek nincsen ára,
és meghalunk, mint a barom.

Kaszás testvér! Sovány a földünk!
Könyörgöm: egyet tégy nekem:

Ha vinned kell, szórd szét trágyának
E testet kinn a réteken!“

Õ rábólintott s vitte lassan,
S úgy szórta, szórta, szórta szét, 

mint magvetõ keze a búzát,
vagy pipacsot az õszi szél…

A földbe térünk mindahányan,
s az évek szálltak, mint a percek,

véred kiontott harmatával
irgalmazz nékünk, Jézus Herceg!

(Villon: Balladák
(Bp. Officina, 1937-39. 6 kiadás. Ez a 2. kiadás 21. l.)

NNNNáááággggeeeellll
KKKKoooorrrrnnnnééééllll
SSzzaakkmmaaii  öönnéélleettrraajjzz

1981-ben születtem Tatán.
Mesterem Kántor János,

grafikus- és festõmûvész.

1991-tõl rendszeres részt-
vevõje voltam a nyaranta

megrendezésre kerülõ
bajnai Képzõmûvész

Tábornak.

1997 óta sokszorosító
grafikával, papír-, linó- és
fametszetekkel foglalko-

zom, valamint egyedi
grafikákat készítek.

1997-ben Majkon Képzõ-
mûvészeti Mesterkurzu-

son vettem részt.

1999-tõl rendszeres részt-
vevõje vagyok a felvidéki

Szõgyén községben meg-
rendezésre kerülõ Nem-
zetközi Képzõmûvészeti

Tábornak, ahol az alkotó-
társak, a mûhelymunka, a

szakmai, szellemi légkör
egész évre meghatározza
alkotói tevékenységemet.

1999-ben érettségiztem a
tatai Eötvös József Gim-
náziumban. Elsõ önálló
kiállításomat 2001-ben

rendeztem. Képeim meg-
találhatóak magán és
közgyûjteményekben.

2004-ben diplomáztam
Egerben, az Eszterházy

Károly Tanárképzõ Fõis-
kolán. Jelenleg Budapes-

ten, a Corvinus Egyete-
men (volt Kertészeti

Egyetem) tájépítészetet
tanulok.
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„Ez az én szeretett Fiam, reá hallgassatok!“ 
Mk 9,7 

2006. szeptember 26. kedd 

Isten csodálatos ajándéka a hallás -
ennek ellenére nem sokan nem vi-

gyáznak rá. A „fejlett“ nyugati világ-
ban a fiatalok egytizedének(!) a túlnyo-
mó része – sajnos a saját hibájából – 30
éves korára halláskárosulttá válik. Az
ok: folyamatos zenehallgatás, nagy
hangerõvel. A normál beszéd 50-60 dB
erõsséggel hangzik. Egy átlagos városi
utca autóforgalma 70 dB, a légkala-
pács 115 dB erõsségû zajt csap, egy lök-
hajtásos repülõ közvetlen közelében a
hangerõ 130 dB. 150 dB-nél fél másod-
perc alatt meg lehet süketülni, 200-nál
átszakad a dobhártya, sõt a tüdõ szö-
vete is károsodhat. Gyakorlatilag 85
dB felett fél óra után már sérülnek a
szõrsejtek... Azok a bizonyos lejátszók,
amiket a mai fiatalok elõszerettel
használnak képesek a 100 dB-es hang-
erõre, sõt ezt egyes nem európai már-
kák még bõven túl is lépik...

Hiába a hallás ajándéka, ha nem
párosul vele a meghallás. Olyan kor-
ban élünk, amikor gombnyomásra
összezsugorodik a világ, s a legtávo-
labb lévõ barátunk is azonnal „halló-
távolságba“, sõt „látótávolságba“ ke-
rül. Soha az emberiség történelmében
ennyi eszköz (újságok, tévé, rádió,
mobiltelefonok, internet) nem állt
még rendelkezésére az embernek,
hogy megértesse magát a másik em-
berrel, és soha nem kerültek ilyen tá-
volra az emberek egymástól, mint
manapság. Idõs emberek megtört te-
kintettel bámészkodnak ki az abla-
kon, hogy ellesve az utca személyte-
len történéseit, részesüljenek azok-
ból, mert gyermekeik a saját életük-
bõl nem osztanak meg semmit velük,
még egy telefonhívás erejéig sem... A
Világ Zaja átvette az uralmat. Elérte,
amit akart. Percgyötörte rohanó em-
berek folyamában alig akad, aki mo-
solyog... alig akad, aki beszél. S ha be-
szélünk egymással, csak a panasz
hagyja el ajkunkat... Ez lenne a „szép
élet“? Komolytalan emberek, komoly-

talan beszédét kényszerülünk hall-
gatni reggel és este, nappal és éjsza-
ka... hát csoda-e, ha kivész belõlünk a
meghallás képessége?

„Reá hallgassatok!“ – szól a meny-
nyei Atya hangja, s ha az visszhangot
kelt bennünk, akkor tisztaság terem
lelkünkben. Aki meghallja a jó hírt
(eüangelion), annak örömhíre van.
Aki „csak“" hallja, az tudja, hogy
evangéliumot hall, de nem érti az üze-
netet. Az üzenet pedig így hangzik:
"Te istenképû ember, békülj meg vég-
re önmagaddal!"

Amiért ma imádkozunk: 
Mindazokért, akik nélkülözni kény-

szerülnek a hallás csodáját.
A mai nap imádsága:

Uram! Köszönöm a hallás aján-
dékát, add hogy hálás legyek
érte! Ámen.

Ez pedig az az üzenet, amelyet tõle hallot-
tunk, és hirdetünk nektek, hogy az Isten vi-
lágosság, és nincs benne semmi sötétség.
Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van ve-
le, és a sötétségben járunk, akkor hazu-
dunk, és nem cselekesszük az igazságot. 

1Jn 1,5-6 

2006. szeptember 25. hétfõ 

Anövények az ég felé kúsznak, a
bogarak a fény felé repülnek, az

ember is a fényt habzsolja... minden,
s mindenki a fény felé tör, mert a
fénynek vonzása van. Ha valaki nem
a fényt keresi, az olyan, mintha az el-
vetett mag lefelé kezdene nõni – ez
pedig természetellenes, pusztulásra
van ítélve. A fény, mint az Isten szim-
bóluma az emberrel egyidõs, s mind-
az, ami a fényt, s annak játékát ki-
emeli különleges jelentése van. A víz-
nek, melyen táncol a napsugár, az
aranynak, mely misztikus csillogásá-
val az örökélet teljességét csillantja
fel, s a sötétségnek is, mely mindent
képes elnyelni.

Isten nem az emberi félhomályos
elképzelések végtelenbe ültetett tü-
körképe, hanem a Fény maga. A fény-
nek nem kell a sötétség, hogy nagyobb
legyen az ereje, vagy hogy jobban vi-
lágítson. Az Isten nem lesz nagyobb
Isten attól, ha teremtett világát elsö-
tétítik. Sokan vannak mégis, akik
nagy buzgalommal „sátános-feketé-
re“ igyekeznek festeni a világot, hogy
Isten hatalma jobban fényeskedjék...
de fényeskedik az anélkül is, hiszen
az Isten az Isten, azaz: Õ az Úr a fény-
ben és fénytelenségben egyaránt.

Aki közösségben van a fénnyel, an-
nak életében ez meglátszik, hiszen
nem rejthetõ el a hegyen épült város.
Az ilyen embernek egyszerûen vonzá-
sa van. Jó vele együtt lenni, töltekez-
ni szavaiból, mosolyából... A hétköz-
napok „szentjei“ õk, küldöttei az Is-
tennek. A szent evilági megközelítés-
ben nem a tökéletességet jelenti, ha-
nem az arra való igyekezetet. Ennek
a törekvésnek pedig nem az a célja,
hogy itt és most perfekciót érjünk el,
hanem az útmutatás: nemcsak elõre,
hanem fölfelé is.

Aki nem fogadja el az Isten-alkotta
egyetemes életszabályokat, az a sötét-
ségben jár, s nemcsak szavai, de élete
is hazug. Hányan vannak, akik – az
üzenet gyertyafényénél való elmélke-
dése helyett – embertársaikat gonosz
indulataikkal gyötrik, mert nem értik,
s nem érzik, hogy a Fény ragyogása, a
Szeretet tüzének hívogató melege.

Amiért ma imádkozunk: 
A tévelygõkért.

A mai nap imádsága:
Uram! Te naponta hívsz, s sze-
reteted vonzását soha nem
szünetelteted. Kérlek, döb-
bents rá ajándékaidra a mai
napon is, hogy mosolyommal
másokat bátoríthassak! Ámen.

Jézus Krisztus mondja: „Az én juhaim hall-
gatnak a hangomra, és én ismerem õket, õk
pedig követnek engem“. 

Jn 10,27 

2006. szeptember 23-24. szombat-vasárnap 

Aközösség vezetése a legnehezebb
feladat, legyen az a családias ki-

csi, vagy össznemzeti nagy. Mára
mindkettõ válságba jutott. A család-
modell alig, vagy erõsen módosult
funkcióval mûködik, a társadalomtudó-
sok pedig egyre határozottabb hangon
totális szociális válságot jósolnak. Oly-
annyira agyonszabályozott társadalom-
ban élünk, hogy az emberlélek – mivel
eredetileg másra teremtetett –, erre
csak meghasonlással tud válaszolni.
Magatartáskutatók, szociológusok fi-
gyelmeztetnek: a 21. századi életfor-
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ma olyannyira életidegen, hogy an-
nak elviseléséhez az emberek kény-
szerûen pótszerek után nyúlnak.
Gõzerõvel kutatnak természetes és
szintetikus anyagok után, melyek
mind az emberi lélek megbomlott ál-
lapotát lennének hivatottak rendbe
hozni. A tét nem kisebb, mint a tár-
sadalom mûködõképessége. Ha egy-
két évtizeden belül nem kerülnek ki a
laboratóriumokból olyan állapotjavító
gyógyszerek, melyek „segítenek“ bele-
tagozódni a „szép új világrendbe“ (Lásd
az egydolláros „novus ordo seclorum“-
ját!), akkor felborulhat a társadalom
egyensúlya. 

Egyre magasabb technikai szintre
jutó világunkban az ember teljesítmé-
nye fokozatosan romlik. Hiába az élet
monotonitását megtörni akaró legális
próbálkozás... lásd az extrémsportok
térnyerését vagy a nem mindennapos
élmények gyûjtését: egzotikus utazás
vagy éppen a hétköznapitól teljesen
más környezet/kihívások keresése.
Egyre több embertársunk – fõleg a fi-
atalok – illegális szerek után nyúlnak,
hogy elviselhetõ legyen számukra az
„élet“ és teljesítményük gyorsuló ko-
pásának gátat vessenek. A kör önma-
gába záródó és magát gerjesztõ, a
helyzetet valóságában leginkább meg-
ragadó szó így hangzik: ördögi.

„Az én juhaim“. Ez egy másfajta
közösséget jelöl. Azokét, akik vannak
annyira „birkák“, hogy hallgatnak a
Pásztorra. Õk azok, akik tudják –
mert megtapasztalták –, hogy van Va-
laki, Aki a tiszta forrásvízhez, a dús
legelõhöz elvezetheti a szomjas és
éhes nyájat. Mert mind a test, mind a
lélek megelégíttetésre vágyik. Az
emberadta ígéretre hosszútávon nem
lehet életet alapozni, csakis az Isten-
felkínálta megoldásra. Hallgatni Õreá
azt jelenti: megtartani az útmutatá-
sát, következetesen igennek megélni
az igent, s nemnek a nemet. Elfogad-
ni szelíd hangját, de egyben érteni a
pásztorbot suhintását vagy a terelge-
tõ kutyusok vakkantását is.

A követésnek mindig van ára és ju-
talma is. Az ár a személyes áldoza-
tunk, a jutalom a közösséghez tarto-
zás békessége. A közösség – amely a

Jó Pásztor hangjára figyel –, nemcsak
hordoz, de otthont is ad. „Otthon len-
ni“ pedig nemcsak itt, földi világunk-
ban nagyon fontos, hogy végre „tar-
tozzunk valahová“ – hanem a
nemlátható világban is...

Amiért ma imádkozunk: 
Vezetésért.

A mai nap imádsága:
Urunk! Vezetésedre vágyunk.
Adj nekünk bölcs és értelmes
szívet, hogy terelgetésedet el-
fogadjuk! Ámen.

Szemem állandóan az ÚRra néz, mert õ sza-
badítja ki lábamat a csapdából. 

Zsolt 25 ,15 
2006. szeptember 22. péntek

Ha a csapda csattan, nincs menek-
vés... Ahogyan a róka inkább le-

rágja lábát csakhogy szabaduljon a
vasmarok szorításából, ugyanúgy
vannak rókalelkû emberek is, akik a
menekülésért – vagy annak akárcsak
a lehetõségéért is – a borzalmas „ál-
dozattól“ sem riadnak vissza... Nyil-
vánvaló, hogy három lábbal is bõség-
gel lehet még dézsmálni a tyúkólakat,
de egyrészt nem szabad összetévesz-
teni a róka vitalitását a rókalelkû em-
ber mindenáron(!) élni akarásával,
másrészt, ha a testet meg is lehet
csonkolni, de a lelket soha. Akik per-
sze csak az anyagvilágban léteznek,
azok nem számolnak azzal, hogy egy-
szer a didergõ lélek követelni kezdi
Azt, ami belülrõl melegít, a nagy Be-
fogadót, az Óvót, az Elrejtõt: a Lelket.

Az anyagvilágban a csapdákat má-
sok állítják nekünk, de a lelki éle-
tünkben azokat többnyire mi magunk
készítjük elõ, biztosítjuk ki... s abban
a reményben megyünk tovább, hogy
mi erre a lélekterületre még egyszer,
soha, de soha nem tévedünk. A „még
egyszer“ pedig megtörténik, s a csap-
da csattan... S ha nem is az elsõ pilla-
natban, mert akkor még fel sem fog-
tuk mi történt velünk - hiszen csak a
fájdalom bénító erejét tapasztaljuk -,
de a lelki trauma utáni elsõ eszmélõ-
désünkben azonnal kiviláglik a kese-
rû tény: nem kellett volna ennek így
történnie... de most már késõ, a szo-
rításból nincs menekvés.

A tehetetlenség nyomorúságos ál-
lapota ez, de a bûn szorításából egye-
dül nincs menekvés. De mi is a ma
emberének a legnagyobb nyomorúsá-
ga? A magány. Ennek a kínzó fájdal-
ma ül ki ráncokban és megtört tekin-
tetekben, ennek vergõdését, ideges
csapkodását tapasztaljuk utcán és
munkahelyen, de ennek keserûségét
tapasztalhatjuk olykor a szûkebb kör-

nyezetünkben is. Az egyik legnagyobb
tragédia a párkapcsolati, amikor
„kettesben“ magányosak... Ki szaba-
díthatja meg a magány keserûségétõl
a szenvedõ lelket? Csakis az ÚR. El
kell telnie néhány esztendõnek, hogy
az ember rádöbbenjen: Isten nélkül
nincs megoldása a krízisnek, mert a
lélek szövõdmények nélküli sebgyógy-
ulása is csak Õáltala lehetséges. 

Amiért ma imádkozunk: 
Az elfogadásért. 
A mai nap imádsága:

Uram! Te látod büszkesége-
met, esendõségemet, mulasztá-
saimat és vétkeimet. Kérlek,
bûnbocsátó irgalmad palástját
terítsd rá didergõ lelkemre,
hogy szereteted melege akara-
tod cselekvésére indítson.
Ámen.

Nagyon közel van hozzád az ige, a szádban
és a szívedben van, teljesítsd hát azt! 

5 Móz 30,14 

2006. szeptember 21. csütörtök 

Ateremtés Isten szeretetbõl fakadó
gyengédségének a himnusza.

Ahogyan a szerelmesek elsõ pillanat-
ban megérezhetik az egymásnak-
rendeltettség borzongó titkát, ugyan-
úgy szótlanul állunk Isten teremtett-
ségbeli csodái elõtt. „Nem sokkal“,
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csak „egy kevéssel“ tett minket kiseb-
bekké az angyaloknál. Jókedvében az
Isten DNS-bõl font gyermekláncfû-
koszorút, s jóllehet a genetikai kuta-
tások a hívõ ember számára igazolják
az Õ teremtõ nagyságát – igaz mások
ugyanezen tényekbõl a véletlen
nagyszerûségét és az evolúció min-
denhatóságát hirdetik –, de a legna-
gyobb csoda mégsem a felfoghatatlan
univerzum, hanem az a képességünk,
hogy mindenek mögött, mindenben
felfedezhetjük az Istent.

Amilyen távolinak tûnik az Örök-
kévaló, olyannyira a közelünkben
van. Jézus így mondja: „benne-
tek/köztetek“. Titokzatosan ben-
nünk, s láthatóan közöttünk. S hogy
ki kinek a szolgája, az is kiviláglik,
mert kinek milyen a lelke, olyan az
élete... Ugyanakkor nem kell nagy ké-
pesség ezek meglátásához, hiszen a
szem a lélek tükre... elég, ha a másik
ember szemébe nézünk. Hányszor ke-
rülték tekintetünket, mikor az igaz-
ságot vágytuk, s hazugságokat mond-
tak nekünk! S, hányszor nem néz-
tünk mi sem mások szemébe, amikor
Istenrõl kellett volna bizonyságot
tenni! De mi is az a bizonyság? Az a
meglátás és megérzés, hogy genetikai
szekvenciákon és biokémiai reakció-
kon túl, naponta tapasztaljuk Isten
ízét a szánkban és szeretetének cso-
dáját a szívünkben. A bennünk/köz-
tünk munkálkodó Erõ, a Szentlélek,
feléleszt majd elhív, megtart minket
és megindítja lelkünket, hogy teljesít-
sük azt, amit Teremtõnk a szívünkbe
helyez. Isten az Õ akaratát a legkü-
lönfélébb módon, gyengéden és hatá-
rozottan, nyilvánvalóan s közvetet-
ten, de mindig érthetõen közli. Egy-
szer az élet harapófogós körülménye-
in keresztül remegteti meg a lábun-
kat, másszor eszünk nagyságába ve-
tett bizodalmunkat foszlatja szét, de
az eredmény ugyanaz: a szívünkbe
kerül az üzenete.

A kérdés ilyenkor már csak az, haj-
lunk-e megcselekedni mindazt, amit
Isten végtelen bölcsessége révén a szí-
vünkre/lelkünkre helyezett? Mert
nem nyomorító kényszer, hanem éle-
tünket emelõ kiváltság bevégezni az
Õ akaratát...

Amiért ma imádkozunk: 
Isten akaratának teljesüléséért. 

A mai nap imádsága:

Mindenható Isten! Gyengédsé-
ged csodájával ejts minket
ámulatba ma is, hogy készek
legyünk akaratodat megcsele-
kedni! Ámen.

„A szél arra fúj, amerre akar, hallod zúgá-
sát, de nem tudod, honnan jön, és hova
megy...“ 

Jn 3,8a 

2006. szeptember20. szerda 

Jézus szavai ezek. Nikodémusnak
próbálja elmagyarázni azt az Erõt,

ami szétfeszít minden korlátot, amire
nem lehet „igényt tartani“, rászolgál-
ni, mely Erõ az egyház folyamatosan
megújuló létének garanciája. Kegye-
lem, ha valaki átélheti, fújását, kivált-
ság, ha valaki (meg)hallhatja a zúgá-
sát. Nincs senki sem, aki a Lélek út-
vonalát elõre kiszámíthatná, de aki
nem számol Vele élete folyamán, az
pontosan annak lehetõségét zárja ki
létébõl, hogy megtalálja hiányzó má-
sik felét lelkének, mely az isteni rész
bennünk. Ha ezt bírjuk, csak akkor
lehet teljes, kerek egész az életünk,
ha nem, akkor marad a sóvárgás. 

A Lelket sokféleképpen magyaráz-
ták és magyarázzák. A 373-ban meg-
halt Athanasius püspök így írja hit-
vallásában, mely hitvallást ma is elfo-
gadjuk: „A Szentlélek az Atyától és a
Fiútól van: nem lett, sem nem terem-
tetett, sem nem született: hanem szár-
mazik. Egy tehát az Atya, nem három
az Atya: egy a Fiú, nem három a Fiú:
egy a Szentlélek, nem három a Szent-
lélek. És ebben a háromságban semmi
sincs elõbb való, vagy utóbb való: sem-
mi sincs nagyobb vagy kisebb. Hanem
mind a három személy együtt-örökké-
való és együtt-egyenlõ. Úgy, hogy min-
denben, amint már fentebb mondot-
tuk: tisztelni kell mind az egységet a
háromságban, mind a háromságot az
egységben.“

A Lélekrõl mégis keveset tudunk.
De kell-e az önfeláldozó édesanyai
szeretetet definícióba szorítanunk?
Nemde nagyobb szükségünk van ar-

ra, hogy éltetõ melegét megéljük? A
válasz egyértelmû. Mégis kutako-
dunk egész életünkön át, hiszen Isten
helyezte belénk a kíváncsiságot, a vá-
gyat a megismerésre. Ha valaki Isten
nélkül is már eleget tud, eleget látott,
eleget ismert ebbõl a világból, annak
az élete gyorsan megszárad. Azután
észrevétlenül, a mindenkori korszel-
lem lehelete porszem-életét felkapja s
céltalanul ide-oda dobálja... Tényleg
az „útonlevés“ lenne a cél? 

A Lélek megtapasztalása rendet
teremt, a lelkizés rendetlenséget.
Ezért ha Isten kegyelme folytán éle-
tünkbe belefú a Lélek, engedjük, hogy
átjárjon, s felfrissítse lelkünket. Ez
ugyanis az újjászületés, az Istenre-ta-
lálás csodája.

Amiért ma imádkozunk: 
Kegyelemért. 

A mai nap imádsága:
Uram! Vedd el tõlem mindazt,
ami gátol abban, hogy megis-
merhesselek! Ámen.

Ne félj, mert nem vallasz szégyent. 
Ézs 54,4 

2006. szeptember19. kedd 

Afélelem nagy úr... a törvény is, de
szükség még nagyobb... Sok böl-

csesség, szólás tükrözi, hogy az élet
mindig sokkal bonyolultabb kihívá-
sok elé állítja az embert, mintsem azt
gondolná. Az ember általában úgy ér-
zi, ura a saját helyzetének, de bizony
gyakran átélheti az „ember tervez, Is-
ten végez“ keserû igazságát. Életünk
különlegesen nehéz helyzeteiben ége-
tõen mardossa lelkünket a kérdés: ho-
gyan tudunk megfelelni az elõttünk
álló feladatoknak? Nem csoda, ha
ilyenkor a félelem szele megcsapdos
minket.

Isten szava mindig biztatást ad,
mert az Õ szava teremtõ erõ. Nem-
csak létrehoz a semmibõl valamit, de
rendezõ erejével biztonságot ad, célt
jelöl ki, távlatot nyit. Amikor úgy
érezhetjük, hogy nem vagyunk urai
az eseményeknek vagy akár saját éle-
tünk hibás döntéseinek következmé-
nyeként sodortatunk egy veszélyes
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„vízesés“ felé, akkor nem tudunk ab-
ba, vagy azokba kapaszkodni, akik ve-
lünk együtt tehetetlenül csapódnak
ide-oda. Ilyenkor a biztos pont, a par-
ti kikötõ. Egyedül az Isten. Az ered-
ményesség záloga is csak Õ lehet. A
mentõöv (emberi próbálkozások a túl-
élésre) ugyan fenntart a vízen, de
megmenekülésemhez az kell, hogy
Valaki a mentõöv kötelét erõsen ke-
zében tartva a partra húzzon. Persze,
hogy ilyenkor félünk, hiszen balga az,
aki az elemek erejét alábecsüli.

Isten biztat: „nem vallasz szé-
gyent... ha életedet rám bízod, ha re-
ménységedet belém veted“. Ellenkezõ
esetben programozott a bukás. Az is-
tentelenek „okossága“ bolondság az
Isten elõtt, de néha megengedi az Is-
ten, hogy kiderüljön az ember számá-
ra is, milyen balga az, aki magába, s
nem Teremtõjébe veti bizalmát... 

Amiért ma imádkozunk: 
Istenes lelkületért. 

A mai nap imádsága:

Uram! Te vagy ura szélnek a
tengernek, s Tiéd az egész em-
bervilág. Szereteted tüzét
gyújtsd meg mindannyiunk-
ban, hogy akaratod szerint
cselekedjünk! Ámen.

Pedig te látod a vészt és a bánatot, rátekin-
tesz, és kezedben tartod. 

Zsolt 10,14a 

2006. szeptember18. hétfõ

Az élet örök búcsúzás / Ó bár csak
tudnánk távozáskor / fényt hagy-

ni, mint a Messiás – írja Mécs László.
Bánatunk igazi oka, hogy minden el-
vész ebben a világban – számunkra.
Nemcsak a rossz megtapasztalása
nyomaszt minket, hanem a jó elmu-
lasztása is: tehettek volna velünk jót,
de nem tettek, tehettünk volna jót, de
végül is nem sikerült. Isten mindent
lát, s ami számunkra érthetetlen, azt
Õ elõrelátó/gondviselõ tervébe szövi.
Õ az, aki kezében tartja a világot,
fenntartja, irányítja. Nekünk nehéz
ezt felfogni, mert az anyagvilág gúzs-
ba köti belátási képességünket.

Az élet tényleg folyamatos búcsú-
zás. Nem tudjuk, mikor jön el a vég,
a számomra megszabott földi, s az Is-
ten-akarta örök. Ha életünkben meg-
csillan a Messiás fénye, akkor min-
dennapi találkozásaink töltekezést je-
lenthetnek mások, de önmagunk szá-
mára is, hiszen amit sugároz az én
életem, többnyire azt is kapom vissza.
Kétségbeesni, szomorkodni, végidõs
víziókban álmodni a jelent, nem Isten
akarata szerint való. A jelen valósá-
gát, a pillanat szépségének felfedezé-
sét azért kapjuk, hogy erõt merítsünk
belõle a holnaphoz. Be kell látnunk,
hogy erõnk véges, töltekezésre szoru-
lunk, bármelyik életszakaszunkban is

vagyunk. Amikor bánat, vész ér ben-
nünket, hamar panaszra nyílik a
szánk, s kérdõre vonjunk Istent teo-
retikus „miért?“-einkkel, de ha öröm-
ben van részünk ritkábban hálálko-
dunk. Akár így, akár úgy alakul éle-
tünk: mindig Isten kezében vagyunk.

Az Isten gondviselésébe vetett bi-
zodalom többszörösen megtérül. Egy-
részt nyugalmat ad, amiben erõt
gyûjthetek feladataim ellátásához,
másrészt célt ad életemnek. Nem „vé-
letlenül“ vagyok ezen a világon, ha-
nem azért, mert Neki velem, a mai
napra „lebontva“ is(!) célja van. Ne-
héz ezt megérteni, de ilyenek va-
gyunk. Azt hamarabb elhisszük, hogy
a másik embert szereti a Jóisten, de
hogy minket is ugyanúgy szeret, per-
sze mégis másképpen  Isten „istensé-
gének“ ez ugyanis nem akadály –,
nos, ezt sokkal nehezebb felfognunk.
Isten ránk tekint, de ugyanakkor rám
is tekint. Õ „egyben látja a különbö-
zõt“ is. „Színe és fonákja“ csak a szá-
munkra jelentenek különbséget...
Életemet Õbenne tudni, a Gondvise-
lés mindennapi csodája. Ajándék,
amit csak fogadni kell... . 

Amiért ma imádkozunk: 
Bánkódókért, keresztet 

hordozókért. 
A mai nap imádsága:

Uram! Te látod életem terheit.
Nem azt kérem, hogy vedd el
õket, hiszen végtelen igazsá-
god szerint Te tetted azokat
vállamra, de kérlek, adj erõt
azok elhordozására! Ámen.
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Istenünk az Úr, bármit cselekszik is, igaz.
Dán 9,14b  

2006. szeptember16-17. szombat-vasárnap 

Nehéz igent mondani az
ÚRIstennek, amikor Õ nem-et

mond. Ha végül mégis kimondjuk,
bizony nagyon megkínlódjuk. Sokszor
abban a hitben tévelygünk, hogy a
magunk urai vagyunk, a valóság
viszont más képet mutat: általában
nem úgy alakulnak a dolgaink,
ahogyan mi azt szeretnénk. A „fontos
dolgokban“ mindig mi akarunk
dönteni, esélyt sem adva a Lélek
munkálkodásának. Így kanyarodnak
azután a vargabetûs életutak,
kerülnek a célok egyre távolabbra, s
az áhított cél elérése gyakran csak
délibábos reménység marad.

Az Isten végsõ igazságába vetett
hit nem más, mint a Gondviselésbe
vetett hit. Életem nem a véletlenek
sorozata, hanem Isten akarata
szerinti történések láncolata. Bármi
is legyen a sorsom, ha elfogadom,
akkor megélem, akár a „lent“ akár a
„fent“ – minden Istenhez visz köze-
lebb. Mert az igazi cél ez: eljutni
Istenhez, hazatalálni. Néhány
évtizedes földi vándorlás után,
elfáradva a küzdelmekben, végre
megpihenni az Örök Otthonban...
Nyilvánvaló, hogy a hazajutást senki
nem sietteti, hiszen annyi dolgunk
van itt a földön. Az õsatyák életútjai
végén elhangzó „meghalt az élettel
betelve“-minõséget pedig csak akkor
érhetjük el, ha megéljük életünk
tavaszát, nyarát és õszét, s van idõnk
a télben felkészülni az elmúlásra is.
Ez a teljes élet, a kerek egész. Ha ez
nincs meg, akkor életünket félelem
uralja. Félelem az elmúlástól, s attól
is, hogy már soha nem hozhatom
rendbe az életem. Ha nem élünk a
fentrõl kapott lehetõségekkel, bizony
életünk lenyugvó napsugarai már
nem melegíthetik fel azokat a
szíveket, melyket életünk zenitjén
kellett volna felmelegíteni...

Mindentõl, s mindenkitõl félhe-
tünk, ha nem látjuk a bennük
cselekvõ Istent. Ha a dolgokban,
emberekkel való találkozásunkban
mégis felfedezzük az isteni részt -
hiszen a teremtett világ csodáiban
visszatükrözõdik az Isten -, akkor
megváltoznak mindennapjaink, s
békességet nyerünk: megértjük, Isten
velünk van, életünket Õ tartja
kézben. S ha meg is reped imbolygó
nádszál-életünk, ha viharok
próbálják is kioltani mécsesünket, a
kegyelem Õmellette el nem marad,
megtörténik az elképzelhetetlen,
lelkünkben a láng újra lobban. 

Amiért ma imádkozunk: 
Isten igazságának megismeréséért. 

A mai nap imádsága:
Uram! Szeretném életemet a
Te akaratod szerint élni.
Kérlek vezess, hogy Hozzád
juthassak! Ámen

Aki az Urat féli, annak erõs oltalma van. 
Péld 14,26

2006. szeptember15. péntek

Luther Tízparancsolat-magyaráza-
tait így kezdi: „Istent félnünk és

szeretnünk kell“. Nem meghaladott
ez az újkor hajnalán tett lutheri kije-
lentés: „félni az Istent“? Az biztos,
hogy a mai világban egyre kevesebben
félik az Istent. A mindenség Urát nem
ismerik, így nem is tartanak Tõle. Az
Isten-ismeret hiányának azonban ára
van. Az az ember, aki sikerrel kizár-
ta életébõl Istent – ami tulajdonkép-
pen nem is nehéz, hiszen az eredendõ
ádámi ellenkezéssel jövünk ebbe a vi-
lágba –, az megszenvedi az Isten hiá-
nyát, nagy árat fizet „szabadságáért„.
Az az ember, akinek nincs Istene,
mely Hatalom alakítaná a sorsát, Aki-
hez fordulhatna, amikor önmaga
gyengeségei és a világ igazságtalansá-
ga gyötrik - az az ember nagyon egye-
dül van. Ha a szemérmes ember még-
is a Sors, a Végzet szavak mögé még
oda tudja képzelni a teremtettség
Gondviselõjét, eladdig jobban visel

minden evilági terhet, de ha értelme
kilúgozott már minden istenes gondo-
latot, akkor végleg egyedül marad a
lélek... A magányos, didergõ léleknél
nincs elkeserítõbb állapot.

De miért van oltalma annak, aki
féli az Urat? Mindenekelõtt azért,
mert a hinni próbáló ember így biztos
kézben tudhatja sorsának alakulását,
s ha éppen rosszra is fordulnak nap-
jai, akkor is tudja: Isten a rosszból is
képes jót elõhozni. Ugyanakkor az Is-
ten – mivel a szeretet Istene –, meg-
õriz, megvéd: csábítástól, kísértéstõl.
Mértékletességet ad a jóhoz, hogy
meg ne ártson a sok... Mert tény, hogy
nemcsak a sok jó árthat meg, de szám-
talan veszély leselkedik ránk a világ-
ban is. A legnagyobb ellenségünk,
mégis mi magunk vagyunk. A napóle-
oni mondás igaz: „Legyõztem a fél vi-
lágot, de önmagamat nem tudtam
legyõzni... 

S miért rejt nagy veszélyt az Én,
az Ego? Mert ha Isten elé kerül az
„Én“, akkor elveszíti az egyedüli mér-
tékadó léptéket, s nem Isten lesz a
meghatározó, hanem az „Én“. Luther
így mondja: „Akinek, ami a legfonto-
sabb, az az Istene“. Így önmagunk is-
tenítésének ingoványos területére té-
vedhetünk, aminek a vége mindig
csúfos vereség: hiszen teremtmények
vagyunk, embernek készített minket
Isten. Aki életének mértékéül nem az
Istent, s az Õ törvényeit teszi meg, az
elhiszi, hogy akkor is tud alkotni, ha
õ maga nagyon akarja. Így kapnak az
emberek magas vérnyomást, szívin-
farktust, s kerülnek depressziós álla-
potba. Fél évszázaddal ezelõtt, ami-
kor az emberek a második világégés
borzalmai után az újrakezdés nyomo-
rúságát kínlódták, a depressziót alig
ismerték. Természetesen akkor is vol-
tak olyanok, akik önmaguk életét az
Isten akarata elé helyezték, de ez a
százalékos arány öt évtized alatt a
háromszázszorosára(!) nõtt... 

Aki az Urat féli, az az Istent enge-
di be a saját életébe, hogy az Õ jelen-
léte áthassa egész létét. Aki Istent
„féli és szereti“, annak van „erõs
vára/menedéke“, az életcsaták között
van „jó fegyvere és pajzsa“. 

Amiért ma imádkozunk: 
Belátásért.

A mai nap imádsága:
Urunk! Te látod céljainkat,
makacsságunkat céljaink oly-
kor vakmerõ elérésére, és a
gyönge lelkünket a Veled való
közösségre. Tompítsd ben-
nünk saját akaratunkba vetett
bizodalmunkat, hogy fogad-
hassuk legnagyobb, legfonto-
sabb ajándékodat: Önmaga-
dat! Ámen.
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Jákób Béthelnek nevezte el azt a helyet,
ahol Isten beszélt vele. 

1Móz 35,15  
2006. szeptember14. csütörtök

Jákób, a „sarkotfogó“, a „csaló“ Is-
tennel beszélt... Kimerülten, mély

álomba zuhantan megszólalt neki az
Isten, de bizonyára megszólalt a lelki-
ismerete is... Talán rádöbbent: esze-
lõs áldáskívánása nem indokolhatja
hazugságait, melyek oly gyilkos hara-
got gerjesztettek bátyja szívében,
hogy hátra kellett hagynia az atyai
házat. Az új nap reggelén felébredve
maga is tudta, határkõhöz ért. Élete
nem folytatódhat úgy, ahogyan eddig
élte azt. Belátta - hiszen az Isten be-
szélt vele(!) -, hogy hiába önigazsága,
az Isten elõtt az csak hazugság. Az
atyai áldást ugyan az adott kor szoká-
sainak megfelelõen megkapta, de az
embercsinálta forma „jogszerûsége“
még nem ad áldást, mert az csak fe-
lülrõl, Istentõl jöhet.

Átélte, megtapasztalta: elveszett.
Ennek ellenére az Isten megszánta õt
és beszélt vele. S ha az Isten szól, ak-
kor nem tud az ember továbbmenni
úgy, mintha Isten nem szólt volna. A
mindenható nem vádolta Jákóbot. Is-
ten ugyanis azért Isten, mert amikor
kegyelmét osztja, abban tud ítéletet is
mondani. Az ítélet mindig közvetett,
mert mi magunk, a lelkiismeretünk
mondja ki, mennyire bûnösök va-
gyunk... Jól tudta ezt Jákób is: Isten
elõtt nincs mentsége. Isten azonban
nemcsak a múlt Istene, hanem a jövõé
is. S jóllehet nem áll hatalmunkban a
múltat megváltoztatni, de Istennel
együtt a jövõt igen. Jákób álmában az
áldás ígéretét kapja. Az ígéret súlya
nehezebb, mint a kõ - ezért méltó
akar lenni az ígérethez. Azonnal kö-
vekbõl oltárt emel az Úrnak. Ez is

nagy üzenetet hordoz: mindaz, ami
lehúz és nyomaszt minket, ha Isten
elé visszük, ha Neki adjuk vissza, ak-
kor az többé már nem teher, hiszen a
„keresztet“ Õ viszi helyettünk... 

Béthel jelentése: az Isten háza. Pál
apostol pedig azt mondja: „Nem tud-
játok, hogy a ti testetek a Szentlélek
temploma?“ Testünk (életünk) tehát
az Isten háza... Ezért a bétheli élmény
után senki nem élhet úgy, mint elad-
dig. Ezért Jákób is kétszer hét évig
szolgál – a 7-es szám a Bibliában a tö-
kéletesség száma –, hogy bebizonyít-
sa: igenis rászolgált, megérdemli az
Isten áldását. Idõvel – mint minden
ember – Jákób is belátja: kiérdemelni
csak a büntetést lehet, a kegyelmet
soha. Az áldás ígérete és annak meg-
tapasztalt hétköznapi valósága azon-
ban olyan erõt ad, mely mindannyi-
unkat az Istenhez szorít napról nap-
ra. Ezért nem rettegünk az elmúlás-
tól sem, hiszen tudjuk: az nem más,
mint Isten ölelésének utolsó szorítá-
sa ebben a világban.

Amiért ma imádkozunk: 
Áldásért. 

A mai nap imádsága:
Uram! Áldásod nélkül termé-
ketlen az életem. Kérlek szánj
meg engem, s teljesítsd ígére-
tedet rajtam is! Ámen.

Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten! Õ alko-
tott minket, az övéi vagyunk. 

Zsolt100,3ab

2006. szeptember13. szerda

Azt gondolták, s gondolják manap-
ság is sokan, hogy a tudományos

technikai fejlõdés, az ismeret gyara-
podása egyre inkább nyilvánvalóvá
teszi: az Istent az emberek az isme-
retlentõl való félelmükben találták ki.
Azt gondolhatnánk, hogy igénk a mai
felvilágosult ember számára titkos
üzenetet hordoz, de hogy a régiek szá-

mára is ismételni kellett: az Isten az
Isten... ezt már nehezebb elképzel-
nünk. Pedig az istenismeret nem at-
tól függ, mi van a fejünkben, hanem
attól, hogy mi van a szívünkben. Hi-
ába nézegetem kedvenc honlapjaimon
a legújabb computerek számítási tel-
jesítményeit, hiába csodálom az ûrku-
tatás, a génsebészet, a nano-
technológia napról napra emelkedõ
eredményeit, ettõl még boldogabb
nem leszek, legfeljebb tájékozottabb.
Márpedig a boldogságra, a harmóniá-
ra szükségem van, mert e nélkül ve-
getatív lény vagyok.

„Tudjátok meg, hogy az Úr az Is-
ten!“ – kiáltja majd háromezer év táv-
latából a zsoltár írója. Egyéni megta-
pasztalását meg kell osztania a közös-
séggel, hiszen ha nem teszi, akkor az
egyik alapvetõ emberi tulajdonságát
tagadná meg: a kommunikációt. A
kommunikáció, a latin communio, kö-
zösség szóból származik. Belénk-
plántált vágy, hogy a másik emberrel
egységbe kerüljünk. A legkisebb kö-
zösségtõl férfi és nõ kapcsolatától kez-
dõdõen, a családon és nemzeten át
egészen az embervilág milliárdos csa-
ládjáig. Így olvashatjuk az Apostolok
Cselekedetei c. könyvben is: „Hiszen
egy vérbõl teremtettünk mindnyá-
jan!“ S tudjuk, hogy ez nem csak a
Dzsungel könyvének igazsága... Mára
azonban nemcsak az õserdõk fogyat-
koznak rohamosan, hanem azoknak a
száma is, akik könyvet fognak a ke-
zükbe... Jó könyvet, elõbbre-vivõt,
bölcsességre tanítót. A könyvek me-
sélnek, a ma embere pedig nem tud
sem mesélni, sem mesét hallgatni.
Ahhoz ugyanis, hogy mesélni tud-
junk, az életet nemcsak valóságában
kell látnunk, de valódiságában is kell
megélnünk. Tessék megnézni azokat
a fiatalokat, akiknek nem meséltek a
szülõk, a nagyszülõk vagy akik nem
mesélhették el a családban, nemcsak
azt, hogy mi történt velük óvodában,
iskolában, a világban... azok hogy me-
nekülnek a diszkók csillogásába, hogy
azután a hangerõ és a különbözõ dro-
gok által keltett álomvilágban néhány
órára jól érezzék magukat. 

Õk még nem tudják, mert nem
tudhatják, hiszen a szívük mással van
tele, hogy az emberlét legnagyobb
ajándéka nem az én, az ego határta-
lan tobzódása, hanem a találkozás.
Ha beszélgetünk valakivel, s nem úgy
megyünk tovább, hogy mindketten
gyarapodtunk és erõsödtünk a talál-
kozásból, akkor az nemcsak idõfecsé-
relés volt, hanem energia-pazarlás is.
Az Istentõl kapott életerõ elfecsérlé-
se... Hányan fecsérelik el fölöslege-
sen? Nagyon sokan, de évente
egymillióan biztosan, hiszen ez az ön-
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gyilkosok világstatisztikai száma... 
Mit üzennek a zsoltáríró szavai: az

Isten az Isten. Õ alkotott minket, az
övéi vagyunk... de hogy övéivé vá-
lunk-e, erre választ csak a személyes
életünk istenadta néhány évtizede ad-
hat...

Amiért ma imádkozunk: 
A hordozó közösségekért. 

A mai nap imádsága:
Urunk, Istenünk! Segíts min-
ket, hogy általad egymásra ta-
lálhassunk és Benned békessé-
get, s érted értelmet nyerjen
életünk minden pillanata!
Ámen.

Uram, örökké tart szereteted, ne hagyd el
kezed alkotásait . 

Zsolt138,8b  

2006. szeptember12. kedd 

Minden elfogy, megkopik, meg-
emészti a moly vagy a rozsda.

Lassan, de biztosan a sír felé görbülõ
életünkben meg kell tanulnunk az
igazságot, amit Pál apostol így mond:
„Mid van, amit nem kaptál?“ Mert
„kölcsönbe“ kaptuk néhány tucat év-
re lelkünk templomát, ezt a felfogha-
tatlan csodát, amit oly sokszor ki-
használtunk és meggyötörtük, s oly
sokszor nem arra használtuk amire
rendelte az Isten... A titokzatos tes-
tünk, mely bölcsõt arra rendelte Te-
remtõnk, hogy belé költözhessen a
még titokzatosabb lélek, és a próbás
földi évek után felnõve, megerõsödve,
„e földi porhüvelyt“ hátrahagyja és -
remélhetõleg beérett lélekkalászként
– Isten örök, nagy magtárába kerül-
hessen.

A szeretet soha el nem múlik... a
lelki életet élõ ember tudja, hogy ez
csakis az Isten szeretete lehet. Az em-

beré ugyanis szárad és zsugorodik, fa-
kul és lendületét veszíti. Van-e, lehet-
e nagyobb vigasza a bizodalmas lélek-
nek, mint az, hogy abba a kézbe ka-
paszkodhat, mely létrehozta és for-
málta? A hitvallásos zsoltármondat
ezt a megtapasztalást tükrözi. Egy-
részt benne van a Szeretet örök von-
zása, másrészt az ismeret: Isten el-
hagyhatna, hiszen a megromlott ter-
mészetû káini ember nem azt, s nem
úgy teszi, ahogy az Õ teremtettségbeli
jó rendje diktálná.

Milyen nagy szeretet az, amely
megengedi a végesnek, hogy a Végte-
len kezében formálódva olyanná vál-
jon, amilyennek maga is szeretné? Az
Örökkévaló alkotása: a mi életünk-,
de hogy mivé válik, az rajtunk is mú-
lik. Beleszólhatunk a Nagy Fazekas
tervébe, „társalkotói“ lehetünk töré-
keny cserépedény életünknek! Olyan
abszurd, istenes státusza ez az em-
bernek, ami ha nem döbbent meg
minket, akkor lehet, hogy sok min-
dent tudunk a világból, de nem sokat
értettünk meg belõle... 

Amiért ma imádkozunk: 
A felülrõl kapott lehetõségekért. 

A mai nap imádsága:
Uram, Istenem. El-elkószáló
életemnek Te légy gazdája,
hogy akaratod szerint élhes-
sek önmagam és szeretteim
hasznára! Ámen.

Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem
félek semmi bajtól, mert te velem vagy:
vesszõd és botod megvigasztal engem. 

Zsolt 23,4  
2006. szeptember11. hétfõ 

Mai napi Losung-igénk himnikus
gondolatának különös hangsúlyt

ad „ez a nap, ami megváltoztatta a vi-
lágot“. Az elmúlt években nemcsak
szeptember 11-i évfordulón hallhat-
tuk, hogy a tûzzel-vassal üldözni kell
a terroristákat... Az ószövetségi em-
ber még tudta, hogy a történelem
egyes eseményei jelek is, de ez mára
feledésbe merült. A borzasztó tragé-
dia remélhetõleg nem ismétlõdik, de
valószínûsíthetõ, hogy nem véletle-
nül, hanem nagyon is tudatosan a Vi-
lágkereskedelmi Központ vált az el-
sõdleges célponttá, amely a pénz „ka-
tedrálisa“ volt 407 méteres magassá-
gával, amely majd háromszor maga-
sabb, mint a kölni dóm vagy a gízai
piramisok.

Az igazság persze nem a terroris-
ták oldalán van, de a jeleket meg kel-
lene látnunk az ilyen eseményekben
is. A pénz õrjítõ szorítása, a modern
ember tobzódása és a természet esz-
telen pusztítása, mind-mind csak kö-

vetkezménye az Istentõl elkanyaro-
dott embervilágnak. „Vesszõ“ és
„bot“ az, ami vigasztalhatná az em-
bert, de vigasztalást, békességet in-
kább a birtoklás határtalanságában
keres. Az anyagvilágban elmerült em-
ber számára az a természetes, hogy az
anyagnak nagyobb az értéke, mint az
embernek. Pedig ez természetellenes,
hiszen ez az istenképûségünk egészen
más értékeket hordoz.

Aki nem olvassa a jeleket – mára
sajnos az ember ezt a képességét
elszunnyasztotta magában – az nem
látja meg a „botban és vesszõben„ a
vigasztalást, hanem magát a botot és
vesszõt elemezgeti... aminek eredmé-
nye a félelem. Soha ennyire nem volt
depressziós a világ, s ez elsõsorban a
fehérkultúrára, az ún. zsidó-keresz-
tény világra nézve igaz. A kórházak
csordultig telve vannak pszichiátriai
betegekkel, de a társadalom jelentõs
része is „tömve van“ nyugtatókkal,
anti-depresszáns tablettákkal... Jól
van ez így? Így kell ennek lennie? Bi-
zonyára nem. Mert az élettõl való fé-
lelemnél már csak a haláltól való ret-
tegése nagyobb a mai „modern“ em-
bernek... modern, vagyis korszerû. (A
„szer“ a régi magyar nyelvben a tör-
vényt jelentette.) Korunk törvénye a
dolog mindenhatósága a személy fe-
lett! A tízparancsolat mértéke sajnos
az ellenkezõjére változott: abban
ugyanis az elsõ kilenc törvény a sze-
mélyt és a közösséget, a maradék egy
a „Ne kívánd...“ pedig a dolgot, a va-
gyont védte. Ma a jog kilenctizede a
„dolgokat“ védi, s alig kap védelmet a
személy, a közösség... Jól van ez így? 

Jelek pedig folyamatosan adatnak,
csak olvasnunk kellene belõle. Képzu-
hatagos világban élünk, de elfelejtet-
tük a képeket olvasni. A bibliai ember
tudott, és ma is tud olvasni a képek-
bõl – mégha az néha „tükör által ho-
mályos“ is... de legkevesebb az irányt
megfejti belõle: azaz a Fény felé tö-
rekszik.
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Amiért ma imádkozunk: 
Békéért a világban, s a saját lel-

künkben. 
A mai nap imádsága:

Uram, tégy békességed eszközévé!

Indulj, és hirdesd nekik mindazt, amit én pa-
rancsolok! Jer 1,17  

2006. szeptember9-10. szombat-vasárnap

Senki sem próféta a maga hazájá-
ban! – idézgetik hibásan Jézus

szavait, hiszen Jézus ezt mondja:
„Egy próféta sem kedves a maga ha-
zájában.“ Azaz: mindenki lehet prófé-
ta „otthon“ is, csak az nem lesz ked-
ves sem a közvetlen környezetének,
sem a prófétának. Jeremiás küldeté-
se egyértelmû, de mennyire látja a ma
átlagkeresztény embere Jézustól ka-
pott feladatát, a mandátum Christi-t?

Ha Jézus tanítását vesszük kiin-
dulópontnak – s miért ne tennénk ezt
–, akkor azt kell mondani, a keresz-
ténység a mai világban erõsen vissza-
esett hatékonyságában. Másképpen
fogalmazva „rostálás“ alatt van. A ka-
tolikus egyházban borzasztó mértékû
a paphiány, az anglikán egyház tucat-
jával zárja be, adja el többszázéves
gyönyörû templomait, a protestáns
egyházak pedig olyannyira a szóma-
gyarázat bûvöletébe kerültek, ami
gyakorlatilag a ma átlagkeresztény
embere számára követhetetlen. Kö-
vethetetlen, mert olyan szellemvilá-
got közvetít, ami többnyire csak az
írástudók fejében létezik, s követhe-
tetlen azért is, mert nem az egészsé-
ges lélek méltóságteljes (istenképû)
kiteljesedését segíti, hanem olyan
„kereszténységet“ propagál, ami ellen
leginkább Jézus tiltakozna. Mi az, ha
nem farizeusság, amikor olyan „ter-
heket“ raknak emberek nyakába a
Szentírás alapján, ami abban nem is

szerepel? Jézus mondja: „Legyetek
olyanok mint e kisgyermek!“ Ebben
benne van az is, hogy Istentõl kapott
életünket, mint a gyermek, õszintén,
mélységgel és magától értõdõen,
„játszhatóan“ kell(ene) élnünk... Ez
csak akkor lehetséges, ha tudjuk,
hogy az Isten nem öregembert akar
látni a gyermekben, s nem infantilis
lelkecskét az idõs keresztényben. Na-
gyon sokszor hamis életmodellek
vesznek minket körül. Ezért van a ke-
resztény családokban is sok-sok élet-
vezetési hiba, tragédia. Istennek le-
gyen hála, azért vannak kivételek,
korra, nemre és felekezeti hovatarto-
zásra való tekintet nélkül! Mi is az
„élhetõ“ kereszténység, azaz Krisz-
tuskövetés? Derû, életöröm, felelõs-
ség – Luther által is hangsúlyozott ér-
tékek.

Luther egyszerûen beszél, talán
éppen ezért nem akarják õt sokan
megérteni. Ezt is mondja: „A szülõk,
az Isten helytartói a családban“ – sú-
lyos szavak! Bárcsak megértenék so-
kan! Nem a „fentrõl kapott“ tekin-
télyt kellene követelni a következõ ge-
neráción, hanem az abszurditásig me-
nõ isteni áldozatkészséget kellene elé-
jük élni. Ha nem ez történik, akkor a
jövõ bukik el – már itt a mában! Je-
remiás elindul és szól... teszi a dolgát,
amire hivatása van. Nekünk is az a
feladatunk, hogy megfeleljünk az el-
hívásnak, mert az Úr eklézsiájába
(eklézisa=kihívottak, elhívottak gyü-
lekezete) tartozunk. Mire van hívá-
sunk? A szóra, a cselekedetre, a báto-
rításra vagy éppen a testvéri meghall-
gatásra? Akik keresik Õt, erre is vá-
laszt kapnak... 

Amiért ma imádkozunk:
Fentrõl kapott feladataink

betöltéséért. 
A mai nap imádsága:

Urunk, Istenünk, a megfáradt
lelkek gyámolítója! Tégy kész-
ségessé minket a Tõled kapott
lehetõségek bölcs kihasználá-
sára, s növelj minket alázat-
ban, szeretetben és remény-
ségteljes derûvel ajándékozd
meg mindennapjainkat! Ámen.

Így szól az ÚR: Oltalmazom, mert ismeri ne-
vemet. Zsolt 91,14  

2006. szeptember8. péntek 

Elrejtõzni, mozdulatlanul beleol-
vadni a környezetbe, lélegzet

visszafojtva várni, hogy eltávolodjon a
közelünkbõl az, aki keres minket. Is-
merõs az érzés, talán csak a gyermek-
kori bújócska vagy számháború emlé-
kei elevenednek meg... de élnek még

közöttünk olyanok, akiknek az elrej-
tõzés nem játék volt, hanem a mene-
külés, a megmaradás egyedüli útja.
Istennek legyen hála, hogy ma már
nem kell megtapasztalnunk a fekete-
autós totalitárius hatalmakat!

Oltalom. A menekülõ ember szá-
mára a legédesebb szó. Az ember az
édenkerti büntetés óta keresi a he-
lyet, ahol elrejtõzhet Isten elõl, ahol
nem találhat rá. Bár annyit megta-
nultunk már, hogy a bokrok mögé,
vagy a tarsisi hajóra nem érdemes el-
bújni, de azt gondoljuk nekünk majd
sikerül találni biztosabb rejtekhe-
lyet... és általában el is hisszük hogy
saját életfilozófiánk függönye mögé
állva nem lát minket az Isten. Hogyan
rejtõzik a ma élõ ember? Próbál elfe-
ledkezni Istenrõl, remélve, így Isten
is elfeledkezik róla. Ha én nem törõ-
döm vele, Õ sem törõdik velem. Ha én
azt mondom, hogy nincs Isten, akkor
számomra halott.

Miért is szeretnénk menekülni Is-
ten elõl? Félünk. Félünk, mert elõle
nem rejthetünk el semmit. Félünk,
hogy tükröt tart elénk, és fájdalmas
lesz szembenézni önmagunkkal. Az
emberek elõl eltitkolhatjuk hibáin-
kat, de az Isten legtitkosabb gondola-
tainkat, érzéseinket is ismeri. Ha Is-
ten elõl futok, akkor csak idõ kérdé-
se, mikor esem gödörbe... ilyenek va-
gyunk. Bele kell esnünk néhány mély-
séges kútba, hogy rádöbbenjünk:
mégis csak nála rejtõzhetem el, s ak-
kor menekülök meg, ha Õ rám talál.

Az evangélium így hangzik: „Ol-
talmazom, mert ismeri nevemet.“ Aki
ismeri? De ki az, aki ismerné valójá-
ban az Istent? Az, aki tudja: az Isten
soha nem ismerhetõ meg teljesen. En-
nek ellenére megérzi, s megélheti je-
lenlétét mindennapjaiban. Hol? Azok-
ban az életcsodákban, amik mellett
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oly sokszor közömbösen elmegyünk.
Az Isten ma is készített mindannyi-
unknak egy apró csodát. Észreve-
szed? 

Amiért ma imádkozunk:
Felismerésért, belátásért. 

A mai nap imádsága:
Urunk! Te látod életünk zakla-
tottságát, s a vágyat a szívünk-
ben a biztonságra, a megnyug-
vásra. Oltalmazó kezeddel
vond körbe életünket, hogy ál-
dásodat megérezve és megélve
mi magunk is áldás lehessünk
környezetünk számára! Ámen.

Szenved-e közületek valaki? Imádkozzék!
Öröme van-e valakinek? Énekeljen dicsére-
tet! Jakab 5,13  
2006. szeptember 7. csütörtök 

Ha valakit betegség, tragikus ese-
mény „malomköve talált el“ egé-

szen másképpen beszél, gondolkodik
a szenvedésrõl. A kórház fehér falai
igyekeznek több fényt terelgetni az
ágyon fekvõ kiszolgáltatottra, de a
szenvedés és a reménytelenség sötét-
sége majdnem minden fényt magába
zár... A Fény mindenhová eljut, de
mégsem láthatja mindenki... 

Szenvedés és öröm. Életünk két
szélsõ lelki állapota, melyek elhordo-
zásához bölcsesség kell. Mindkettõt
ízlelgetve, lényegiségét vizsgálva
misztikus területekre juthatunk.

Adódik ez abból, hogy életünk min-
dennapi történéseit nem úgy éljük
meg, mintha azok nagy távlatokat fe-
szegetnének, jóllehet minden pillanat
kapu a végtelen felé is.

Reggelenként felébredve e világ
valóságára, szaladunk-futunk napi
programjainktól vezérelve, hogy pon-
tot tehessünk elkezdett munkáink vé-
gére. Mindeközben nyugtázzuk: végül
is ez a dolgunk. Néha azért felvetõdik
lelkünkbõl a sóhajos kérdés: lehetne
esetleg másképpen is? A szenvedés és
az öröm sok kérdésünkre ad választ,
de újabb kérdéseket is szül, melyek
közül az egyik legnagyobb: de most
hogyan tovább? Egy betegség, vagy
egy oltár elõtt kimondott igen egész
életünket megváltoztatja... 

A jövõtõl való rettegés hálójában
sokan vergõdnek manapság. Jól dön-
töttem-e, jól választok-e itt és most?
Megnyugvást csak egy adhat: a helyes
viszonyulás a Szentséghez. Ha éle-
tünk nagy érzéseiben sem fedezzük
fel a felénk közeledõ Istent, akkor
nem fedezzük fel sem a betegségben
az életszentséget, sem a nagy öröm-
ben a Gondviselés csodáját. Az öröm
és a szenvedés lehetõség az Istennel
való találkozásra. Ha nem így élünk
vele, akkor kizárjuk azt az Erõt az
életünkbõl, amelynek segítségével
túlléphetnénk önmagunk korlátain.
Ha nem fogadjuk az elmúlandó dolgok-
ban az Örökkévaló közeledését, akkor
marad a szenvedés tüze, mely eléget, az
öröm tüze, mely kiszárít. Ha naponta
imádságos lelkülettel fogadjuk mind-
azt, ami ránk vár, akkor a teher köny-
nyebbül, és az öröm gyarapodik. 

Amiért ma imádkozunk:
Elkötelezettségért - egymásért. 

A mai nap imádsága:
Uram! Te látod, hogy milyen
sokszor nem értem a világot, s
önmagamat. Engedd, hogy job-
ban megismerhesselek Téged,
s magamban megtaláljam a
belémplántált istenképûséget,
s aszerint is éljek mások hasz-
nára. Ámen.

Ha elszáll az ember lelke, visszatér a föld-
be, és azonnal semmivé válnak tervei... 

Zsolt146,4  

2006. szeptember 6. szerda 

Az ember élete lineáris. Van eleje
és vége. Sokan úgy gondolják,

hogy ciklikus, azaz van újraszületés.
A kereszténység tanítása szerint újjá-
születés van, újraszületés nincs. Éle-
tünk szépségét, örömét, de egyben
kockázatát is az adja, hogy egyszer
élünk... mondja népi bölcsesség, de

nem igaz, hogy sosem halunk meg.
Mire elolvasod ezt az áhítatot, a vilá-
gon mintegy félezer ember halt meg,
de hazánk területén is legalább egy
embertársunk elsuhant az anyagvi-
lágból... Halálra gondolni akkor, ami-
kor az élet oly sok csodálatos dolga le-
köti figyelmünket, talán nem ildo-
mos... vagy mégis gondolnunk kell rá?

A zsoltáríró gondol rá. Több oka is
van ennek. Egyrészt bármikor sem-
mivé válhatnak a tervek... azaz nem
tudjuk mikor kell visszaadnunk lel-
künket Teremtõnknek. Manapság
nem az a jellemzõ, hogy az élet végén,
azzal betelve, megelégedetten várjuk
a jó halált, mintegy barátot, aki meg-
szabadít a testi nyomorúságainktól, s
kivezet minket ebbõl a sötét siralom-
völgybõl. Ami a középkorban elfoga-
dott világnézet volt, az manapság el-
fogadhatatlan. Gyorsan élünk... de
gyorsan is halunk meg. Igyekszik
mindenki minél több történésben
részt venni, többet látni, tapasztalni
és birtokolni az anyagvilágból, hiszen
az élet oly rövid. Igazuk lenne mind-
azoknak, akik még drogokkal is haj-
szolják magukat, hogy a tempó - az él-
mények megszerzésére - még nagyobb
legyen? Ha Istent sikerrel kizárjuk az
életbõl – s ez az egyetlen egy, amit eb-
ben a földi világban perfekcióval ké-
pesek vagyunk megtenni, a többi csak
próbálkozás –, akkor igaza lehet az él-
vezeteket hajszolóknak. Ha azonban
sikerül hittel belelátni a teremtett-
ségbe, ha megadatik néhányszor,
hogy istenes távlatokat meglássunk,
akkor másként gondolkodunk világ-
ról, emberrõl, életrõl és halálról.

És mi az istenes távlat? Az, hogy
az életünk Tõle jön, s Hozzá tér visz-
sza, hiszen Õ maga az Élet. Ez az
anyagvilág horizontján túli látás az
evangélium hétköznapos valósága. 

Amiért ma imádkozunk:
Sorsunk és egymás elfogadásáért... 

A mai nap imádsága:
Uram, Istenem! Te látod a ter-
heimet, gondjaimat. Vedd el
önzésemet, s okoskodásomat,
hogy keresztjeimet és kérdése-
imet Rád vethessem! Ámen.
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Istenem, te tudod, milyen balga voltam, vét-
keim nincsenek elrejtve elõtted. 

Zsolt 69,6

2006. szeptember 5. kedd 

Csak idõ kérdése, s belénk plántált
halhatatlan rész, a lélek megszó-

lal. Elõször sóhajt, azután szól, s ha
kell kiált. Egy bizonyos: sóvárgását az
Isten felé valahogyan kimutatja. Mi-
vel Isten tisztasága, szépsége, fensége
nem „tûr“ semmiféle álnokságot,
ezért csakis egyetlen hang juthat
Õelé: az õszinteség hangja. Hányszor
megtapasztaltuk életünkben – úgy,
ahogy nem vártuk –, milyen is az em-
berek „õszintesége“... telve számítás-
sal, kapni-akarással. De hányszor át-
éltük azt is, hogy „majd most
megmondjuk“... õszintén, kertelés
nélkül azt, amit gondolunk a másik-
ról – s aztán valahogyan, valamiért
mégsem sikerült. Nem azt mondtunk,
amit akartunk és nem úgy, ahogyan
szerettük volna. Valamit alaposan el-
hibáztunk – balgák voltunk.

Minél inkább rákényszerít minket
Isten meg-megkopó életünk napon-
kénti kellemetlenségeivel, gondjaival,
problémáival – olykor tragédiáival is
–, hogy szembenézzük az „élet igazsá-
gaival“, annál inkább kívánjuk a kö-
tözöttség oldását, a terhek elvételét...
a bûnök bocsánatát is. Mivel bûn a
rossz megcselekvése, s a jónak elmu-
lasztása is, s ezért bõven vannak lel-
ki terheink: tehettük, de nem tettük...
adva volt az alkalom, s mégsem „sike-
rült„. Kudarcot vallottunk. De talán
jobb, ha beismerjük: balgák voltunk...

A zsoltáríró õszinte szava lelket
rezdít ma is. Utat mutat a tisztaság,
a beteljesedés felé. Van-e nagyobb cél
földi életünkben, mint bevégezni a
missziót, a küldetést? Nem távoli né-
pek megtérítésére, teoretikus vála-

szok keresgélésére kell gondolunk el-
sõsorban, hanem mindenekelõtt a sa-
ját életünkre. Bevégeztem-e jól, ke-
vésbé jól, egyáltalán észrevettem-e,
hogy mire is „küldettem“ e földi világ-
ba? Elsõsorban az „enyéimre“ kell
hogy gondoljak: családtagokra, bará-
tokra, munkatársakra, szomszédok-
ra... azokra, akik ismernek, részesed-
nek az életembõl. Tudtam-e nekik
õszinte emberi pillanataimmal örö-
met okozni vagy egyszerûen csak el-
gondolkodtatni õket odafigyelésem-
mel, meghallgatásommal, bátorítá-
sommal? Ha igen, Istennek legyen há-
la érte! Ha nem, akkor engedjem,
hogy a zsoltár szavain keresztül át-
melegítsen Isten közelsége, s kinyíl-
hasson lelkem, a Tõle jövõ megújító
Fény befogadására. 

Amiért ma imádkozunk:
Elrontott, céltalan életekért... 

A mai nap imádsága:
Uram, Istenem! Balga voltam,
mert nem fogadtam el, amit
adtál, nem tettem azt, amit
akartál, nem engedtem, hogy
azzá formálj, amivé magam is
mindig válni szerettem volna.
Tisztítsd meg lelkemet, hogy
Benned felszabadulva, öröm-
mel töltsem be küldetésemet!
Ámen.

Amit szeretnétek, hogy az emberek veletek
cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek
velük. Mt 7,12  

2006. szeptember 2. szombat 

Tanítható-e a jó szándék? – a gya-
korlat teteti fel velünk a kérdést.

Gyakran tapasztaljuk mások irigysé-
gét, kárörömét nemkülönben fölé-
nyeskedését vagy „jóakarónk“ „szív-
bõl jövõ“ jókívánságát, ami éppen az
ellenkezõ üzenetet hordozza, mint
ahogyan azt nyelvtanilag értelmez-
hetnénk. Megtanulható-e a természe-
tes odafigyelés a másikra? A készség
a befogadásra, hogy: „amit most mon-
dasz, az fontos nekem!“ Vagy ábránd
csupán mindez? 

Jézus szerint a jószándék nem az
akarás kérdése, hanem életforma: az
Atyaisten erõterében való létezés. Ha
ott éljük életünk minden pillanatát
(azaz tudatában vagyunk, hogy Õ
bennünk, közöttünk misztikusan Je-
lenvaló), akkor csak azt tudjuk tenni,
amit szeretnénk, hogy mások is ve-
lünk cselekedjenek.

Sokan nem értik, hogy miért érzik
jól magukat a keresztények, amikor
lemondanak valamirõl vagy áldozatot
hoznak valamiért. Ha valamit meg

kell tenni, az nem adhat örömöt, hi-
szen benne van a „muszáj“ keserû
íze... Nemcsak arról van szó, hogy jót
tenni jó dolog, hanem sokkal inkább
arról, hogy ha nem tennék meg azt,
amit a szívük diktál, akkor lenne
örömtelen az életük. A ma embere az
örömöket hajszolja. Élvezeti társada-
lomról beszélhetünk. Az egyén a kö-
zösség fölé nõtt: kisközösségben,
nagyközösségben egyaránt. Jézus ta-
nítása az egyetlen menekülési utat kí-
nálja... Vajon meghallják?... meghall-
juk?

Amiért ma imádkozunk:
Szabadságért...

A mai nap imádsága:
Uram! Add nekem a szeretet
szabadságának ízét! Segítsd
meg a jószándékú embereket
mindenütt a világon! Adj bá-
torságot mindenkinek, hogy
Benned bízva éljük életünket!
Ámen.

„Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem
ebbõl az akolból valók, azokat is vezetnem
kell, és hallgatni is fognak a hangomra: és
akkor lesz egy nyáj, egy pásztor.“ 

Jn 10,16  

2006. szeptember 1. péntek 

De mi van a többiekkel? – hányszor
hallhatjuk a kíváncsi, olykor

okoskodó kérdést, amikor a keresz-
ténység „ügyérõl“ beszélgetünk. Álta-
lában ilyenkor az az érdekes a beszél-
getõpartner számára, hogy hogyan
üdvözül a másik, a más kultúrában,
más világban élõ. Ez Isten dolga. Nem
is lehet, de nem is kell rá perfekt vá-
laszt adni, hiszen akkor a kegyelmet
magyarázgatnánk.
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Nem az a fontos, hogyan üdvözül-
nek a többiek, hanem az, hogy hall-
gatnak-e az Õ szavára, elfogadják-e a
krisztusi értékrendet? Elanyagiaso-
dott nyugati (keresztény) jóléti vilá-
gunkban elfogadott a „hadd hulljon a
férgese elv“ – szebben fogalmazva: a
nyomorultnak, az elesettnek, a társa-
dalom szélére szorultnak „más a kar-
mája“ vagy õ „ezért jött le a világra“.
Jézusnál nem a filozófiák, s az
„Uram, Uram“-azgatások számíta-
nak, hanem a cselekvõ szeretet. Ké-
pes-e valaki nem egyszerûen tolerál-
ni, hanem segítõ, agapé, azaz önfelál-
dozó szeretettel odafordulni ember-
társa felé? Ez ugyanis a túlélés, a
megmaradás garanciája. Tudok-e töb-
bet tenni, mint ami általában elvár-
ható? Ha nem, akkor az adott közös-
ség pusztulásra van ítélve... Ezért
fontos a krisztusi értékrend! 

Az, hogy manapság milyen az ér-
tékrend azt tapasztalhatjuk szûkebb,
s tágabb környezetünkben. Szomorú-
ság helyett mégis az evangéliumban,
Jézus prófétai szavában van bizal-
munk: „Lesz egy nyáj, egy pásztor“.
Ez azt jelenti, hogy a nagy megpróbál-
tatások idején remélhetõleg minden-
ki rádöbben: csak együtt lehet meg-
menekülni. „Egy csónakban eve-
zünk.“ Igen, kicsivé zsugorodott a vi-
lág... a víz már szivárog befelé, de még
mindig nem tanult meg a világ együtt
evezni. Ha továbbra sem tudunk egy-
másra figyelni – soha nem érjük el a
kikötõt...

Amiért ma imádkozunk:

Egységért – családban, közösségben.
A mai nap imádsága:

Megváltó Urunk! Add nekünk
az egység lelkét, hogy mentõ
akaratodat felismerve épül-
jünk szeretetedben, s egymá-
sért áldozatkészen tudjunk él-
ni! Ámen.

Jobb az igaz úton szerzett kevés, mint a tör-
vénytelenül szerzett nagy jövedelem. 

Péld 16,8 

2006. augusztus 31. csütörtök 

Salamoni bölcsesség... könnyû volt
neki ilyet mondania, amikor me-

sés gazdagsága volt! – mondhatja va-
laki. Vagy másról lenne szó? Egy biz-
tos: nemcsak Salamon korában voltak
olyanok, akik bizodalmukat a vagyon-
ba vetették... Olyan kort élünk, ami-
kor a „siker szenteltvize“ minden alól
feloldozza azokat, akik az eredmény
érdekében átgázolnak családi élete-
ken, félredobják mindazt, ami építi és
megtartja a közösségeket. Õk azok,
akik fejükbõl kitörölték a tisztesség, a
becsület az együttérzés szavakat, akik
számára nem létezik adott szó, s a
mindennapi busás „haszon“ feledteti
velük törvénytelenségeiket emberek
és Isten ellen.

Manapság nyakkendõs gazembe-
reket emlegetünk, Luther korában dí-
szes, magas székben ülõkrõl szóltak.
A lényeg ugyanaz. A nagy tolvajok
ereiben sem folyik kék vér, õk is
ugyanazon genetikai állománnyal
rendelkeznek mint minden ember a
földön, s rajtuk is ugyanúgy számon
kéri Isten cselekedeteiket, mint min-
denki máson... Salamon olyan böl-
csességet szól, amin érdemes lenne
minden embernek elgondolkodni...
Tudja, hogy az Istent nem lehet be-
csapni, másképpen megközelítve: a
bennünk lakozó Istentõl kapott részt
(lélek) sem tudjuk végérvényesen át-
formálni. Ferdíthetjük lelkünket egy
életen át, de a lelkiismeret parazsából
egyszercsak váratlanul felcsapnak a
lángok. Luther mondja a lelkiismeret-
rõl: „Olyan az, mint a pincébe zárt
kutya. Hiába vagy fenn az emeleten,
a kutya ugatása oda is felhallatszik.“
Azaz: hiába kapaszkodtál föl magas
státuszba – Istenen és emberen átgá-
zolva –, hiába áltattad magadat öniga-
zoló életfilozófiával, egyszercsak be-
köszönt az Isten számonkérõ csend-
je... Emberileg nézve ilyenkor nincs
menekvés: a következményeket hor-
dozni kell. Hiába a pohár bódulata, az
altató tabletták nyugalma, a másnap
újra kezdõdik, s a „kutya“ csak ugat,

ugat... A nyugtalan lelkû modern em-
ber persze védekezik: szól a rádió és
a magnó, autóban és áruházakban,
szinte szünet nélkül ontja magából a
TV a képi információkat is... csak ne
legyen csend! Nincs is. De nincsenek
meghitt beszélgetések se... s esélyt
sem kap az Isten, hogy szóljon.

Hiába minden. Akárhová is jutunk
el életünkben, az Isten Teremtõ, az
ember pedig halandó marad. Az élet
minõségét nem a javak mennyisége,
hanem az azokhoz való viszony hatá-
rozza meg. „Kevésre“ mindenkinek
szüksége van. Hiszen ha nincs ottho-
na, vagyonkája, akkor nincs hova me-
nekülnie az élet viharai elõl... A földi
otthon a méltóságteljes emberi élet
megéléséhez elengedhetetlen, mégis
múlandó. Ezért jobb, ha az ember
igaz úton – istenes élettel – szerzi meg
a keveset, mert nemcsak nyugodtan
alszik, de szívében birtokolja közben
a legtöbbet, a legfontosabbat: az Isten
Szeretetét.

Amiért ma imádkozunk:
A lélekben szegényekért...

A mai nap imádsága:
Uram, Istenem! Adj nekem, s
szeretteimnek minden nap
annyit, hogy szívemet hála jár-
ja át, s óvj meg attól, hogy
szám bármikor panaszra nyíl-
jon ellened! Ámen. 

Krisztus feje az egyháznak, és õ a test üd-
vözítõje is. 

Ef 5,23 
2006. augusztus 30. szerda

Sokan akkor csukják be a Bibliát,
amikor „nehéz szakaszhoz„ ér-

nek. A Biblia helyes megértésével a
teológia tudománya foglalkozik, mely
számtalan segédtudományt állít a
maga szolgálatába. Ennek ellenére
soha nem tud perfekt választ adni a
hit dolgaiban, de segít abban, hogy ki-
ki a maga válaszát megtalálja. (Ha tö-
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kéletes választ adna, akkor nem len-
ne szükség, se hitre, se kegyelemre.)
Bizony vannak pillanatok, amikor mi
is együtt sóhajtunk canterbury
Anselmussal: Credo quia, absurdum
est! (Hiszem, mert hihetetlen!) 

Mit jelent hát az, hogy Krisztus fe-
je az egyháznak? Elsõsorban azt, hogy
az õ egész földi élete, halála és feltá-
madása meghatározza az egyház létét
és célját. Krisztus a megtestesült Sze-
retet, ezért az egyházat a szeretet kell
hogy irányítsa. Ha nem így volt – már-
pedig a keresztény egyetemes egyház-
ban gyakran nem volt így –, akkor el-
felejtette azt amire Ura rendelte. Fej
és törzs összetartoznak. Ha nem így
van, akkor a halálról beszélhetünk.
Pál ezért hangsúlyozza különösen is:
Krisztus a fej, s õ üdvözíti a testet, az-
az a Krisztusban hívõk közösségét, az
egyházat is. Világosan kell látnunk:
Nincs érdemünk abban, hogy Õhozzá
kerülhetünk – reménységünk szerint
az életünk után. Ha üdvözülünk, az
az Õ szeretetének nagyságáért van.
Akkor mégis mi értelme van annak
hogy „jók legyünk“?

Jónak lenni azt jelenti, felfedezem
magamban az elmúlhatatlan isteni
részt. Megtapasztalom, hogy lelkem
is van, s a lelkemnek szüksége van
nemcsak a másik lélek megtapaszta-
lására az Istent dicsõítõ közösségben,
hanem szüksége van az Isten miszti-
kus megtapasztalására is: a teremtett
világ csodáiban, embervilágban és lel-
kiismeretben. Tudni azt, hogy Isten-
hez tartozom – azaz Õ szeret engem
– kiváltság. Ez erõt ad az élet megpró-
báltatásaiban, ezzel legyõzhetõ a ma-
gány is. Ismert tény: korunk legna-
gyobb gondja az elmagányosodás. Az
áhított amerikai szabadság (szaba-
dosság?) követeli az árát... az USA-
ban a kórházi ágyak 70%-a(!) pszichi-
átriai betegekkel van tele... 

Isten az embert közösségre terem-
tette. Azért, hogy egymásnak segítse-
nek. Ha egymást kihasználják, ural-
kodnak egymáson, akkor nem töltik
be a Teremtõ akaratát... s mivel Isten
a világot úgy teremtette meg, hogy
mindennek következménye van...
ezért a következményeket el kell vi-
selnünk. A megoldás mindig is az Is-
ten „felfedezésében“ rejlett, s rejlik
ma is. Ennek a „tudásnak“ az irraci-
onalitását elfogadva a 21. század ele-
jén is reménységgel nézhetünk földi
jövõnk elé, ellenkezõ esetben a ma-
gunk formálta kárhozat áldozataivá
válunk. 

Amiért ma imádkozunk:
Magányosokért, szenvedõkért.

A mai nap imádsága:
Urunk, add nekünk Szentlelkedet!

Ámen.

Gondolj ránk, Uram! Ne bontsd fel a velünk
kötött szövetséget! 

Jer 14,21 

2006. augusztus 29. kedd

Szerzõdések és az adminisztráció
korát éljük. A szerzõdésekkel csak

az a baj, hogy nem, vagy nem úgy tart-
ják be, ahogy azt kellene, az admi-
nisztrációval pedig az, hogy a bizton-
ság növelése helyett a bizalmatlansá-
got növeli. Mindennek oka az elisten-
telenedett ember. Aki istentelenné
válik (nem a vallásgyakorlat hiányá-
ról van szó, hanem az Isten kizárásá-
ról gondolatainkból, lelkiismeretünk-
bõl!), az könnyen hazátlanná és em-
bertelenné is. Ebben az együttállás-
ban pedig az egyén nem sok jót tud le-
tenni a köz asztalára... Ha a házassá-
got (klasszikus és gyönyörû kép Isten
és az ember kapcsolatára) nézzük, ha
egyenlõ jogok és kötelezettségek
jurisztikus megközelítésében akarjuk
megérteni, akkor semmit nem fogunk
megérteni. Ha ifjainkat a szerzõdéses
gondolkodás „adok-kapok“ elve alap-
ján tanítjuk életre, emberségre, attól
még nem javul a világ, legfeljebb ma-
rad a jelenlegi szeretethiányos álla-
potban. Pál apostol így tanít: „Enge-
delmeskedjetek egymásnak a Krisz-
tus félelmében (azaz a Szeretet, az
önfeláldozásra kész szeretet féltésé-
ben): az asszonyok férjüknek, mint az
Úrnak, a férfiak pedig szeressék fele-
ségüket, ahogyan Krisztus is szerette
az egyházat, és önmagát adta érte.“
(Ef 5,20-22,25)

A páli ajánlás a közös életre nem
egymástól kikényszeríthetõ szerzõdé-

ses jogviszony, hanem szövetség.
Olyan, amilyenre mindig is mindenki
vágyik a saját életében... egymásnak
szolgálva, egymásért áldozatot hozva,
földi életünkben egymás szeretettüzé-
ben fõnixesen hamuvá égve, hogy fel-
támadhassunk a teljességre. Az ilyen,
Isten világával minket összeszövõ
életnek lélekemelõ érvényessége van
minden élethelyzetben. Ha valaki
ilyen akarattal kezdi el életét, akkor
a léleknemesedés helyes útját válasz-
totta. Ha azonban emberekben re-
ménykedik, hamarosan csalódni fog.
Mert sok embertársunk áruló. Áruló-
ja Istenének, hazájának, embertársá-
nak. Azaz áruba bocsátja – tehát
anyagiasítható elõnyért odaadja – azt,
ami megfizethetetlen. Így lesz a sze-
relembõl, csak szex, így lesz a barát-
ból érdek-haver, s így kopik el a haza,
s válik csak lakóhellyé vagy profitter-
melõ territóriummá... Ha elárulnak
minket, az nagyon tud fájni. A fájdal-
mat az idõ sem tudja begyógyítani.
Hiába egy félévszázados távlat, az
árulásütötte lélek-sebek újra felfa-
kadnak. Mert az idõ nem gyógyítja a
sebeket, csakis az Isten! 

„Uram, ne bontsd fel szövetsége-
det!“ – könyörög Jeremiás. Õ már
tudja, hogy egész létünk alfája és
ómegája az isteni szövetség a Szere-
tet Krisztusában. Ragaszkodni Hozzá
– hittel –, a túlélés, s a túli élet (örök-
élet) egyetlen garanciája.

Amiért ma imádkozunk:
Szelídségért, erõért, szeretteinkért.

A mai nap imádsága:
Uram! Tartsd meg szövetségedet ve-

lünk! Ámen. 

Erõsödjetek meg az Úrban, s az õ hatalmas
erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegy-
verzetét. 

Ef 6,10-11a 

2006. augusztus 28. hétfõ

Hányszor halljuk a közhelyes igaz-
ságot: „Harc az élet“. Életünk fo-

lyamán sok „csatát“ kell megvív-
nunk, de vajon elgondolkodtunk-e
azon, miért is harcolunk? Mi a tét? Jól
teszem-e, ha egész életemben a világ
katonájaként háborút folytatok má-
sok ellen, végül is Isten és önmagam
ellen is?

Erõsödjetek meg az Úrban – ajánl-
ja Pál apostol. Jelentené ez azt, hogy
jobban kellene hinnem? Hiszen amit
kaptam, az is csak kegyelembõl az
enyém. Megerõsödni, azt is jelenteni:
felnõni. Eljutni a hit felnõtt korába,
ahol már nem gyermekként ábrándo-
zunk, hanem terhelhetõ nagykorúak-
ként tesszük a dolgunkat a ránk-

43Honlapcímünk: http://tata.lutheran.hu



bízottakért. Más állapot ez, mint az,
amikor a bennünk megszületett új
ember sírásával tudjuk csak dicsérni
az Istent. Kétségen kívüli: a megszü-
letett gyermeknél talán nincs is
szebb, talán mert magukban hordoz-
zák a jövõ ígéretét. Megerõsödni tehát
azt jelenti: növekedni.

De miért kell nekünk a pálaposto-
li példa nyomán magunkra ölteni az
Isten fegyverzetét? Igazuk lenne
azoknak, akik dualisztikusan látják a
világot, s hiszik, nekünk embereknek
oda kell állnunk az Isten mellé, hogy
gyõzedelmeskedjék az Õ ügye? Ha Is-
ten Isten, akkor nyilvánvaló, hogy
végtelen isteni hatalmával egyedül is
gyõz... Ha oda állunk mellé, akkor
nem õt erõsítjük, hanem Õ erõsít min-
ket. Erõterében állva nemcsak biz-
tonságot tapasztalunk, hanem szere-
tetet és harmóniát is. Más állapotba
kerülünk... ez az áldás titokzatos stá-
tusa. Csakis ebben a helyzetben „ért-
hetjük“ meg – igaz egyelõre csak tü-
kör által homályosan –, hogy kicsoda
az Isten, s ki vagyok én magam, s
hogy mi végre is vagyok ezen a vilá-
gon. „Aki az Istenben van, s az Isten
is õbenne“ az nem válaszokkal küsz-
ködik, hanem az Isten megoldását fo-
gadja napról napra. S ha eközben –
maradva a páli hasonlatnál, képnél –
„fegyverkezünk“, akkor nem militari-
zálódunk, hanem igazságszeretetet
kötünk a derekunkra, felöltjük az is-
teni megigazítás páncélját, lábunkra
kötjük az evangélium hirdetésének
készségét... (Ef 6,13-15)

Amiért ma imádkozunk:
Kitartásért a küzdelmeinkben, az

újraindulás kegyelméért, a megúju-
lás ajándékáért.

A mai nap imádsága:

Uram! Nem vagyok méltó,

hogy hajlékomba jöjj, de vá-

gyódom kegyelmedre! Hiszek

Uram, de légy segítségemre hi-

tetlenségemben! Ámen. 

Ne engedd, hogy szívem rosszra hajoljon.
Zsolt 141,4 

2006. augusztus 26-27. szombat-vasárnap 

Az életünk szünet nélküli kihívá-
sok sorozata. Megfelelni a mun-

kahelyen, a családban, férjként, fele-
ségként, szülõként vagy éppen gyer-
mekként, megfelelni nem utolsó sor-
ban önmagunknak és persze Istennek
is – mindez óriási feladat. A gondok
és az örömök „okozója“ a szív. Régi
igazság: „ami a szívünkön, az a szán-
kon“ vagy másképpen, biblikusan:
„amivel telve van a szív, azt szólja a
száj“. Naponta kerülünk kommuni-
kációs krízishelyzetbe, ahol az egy-
ségre, megegyezésre jutás szinte em-
berfeletti erõt igényel. Elég gyakran
megtapasztaljuk: ellenséget könnyen,
barátot nehezen talál az ember. El kell
hát fogadnunk a tényt: a szó nagyobb
hatalom, mintsem gondolnánk.

Hatalmas bölcsesség hatja át mai
igénket. A zsoltáríró abból a valós
helyzetbõl indul ki, hogy a szív kész-
ségesen hajol a rosszra. Lehet tilta-
kozni ellen, de ez nem változtat azon:
nem vagyunk angyalok. Elég, ha va-
laki beleszól személyes ügyekbe, s
már készen is állunk a vitára, olykor
a veszekedésre is. Jóbbal együtt mon-
dogatjuk „igazam van, mindhalálig“...
és ha igazam is van, nemde velem
együtt életem végén elporlad az „iga-
zam“ is. Magunkat áltatjuk, amikor
elhitetjük önmagunkkal, a mi vélt
igazságunk vagy kilencvenszázalékos
igazságunk az igazság. Ha a pohár
tiszta vízbe csak egy picinyke csepp
méreg kerül, az egész pohár víz mé-
reggé válik. Amiben ott van a hamis-
ság, az nem lehet az igazság. Hogyan
lehet mégis megakadályozni, hogy
nyelvemmel ne ártsak másnak és ön-
magamnak?

Ha nem akarom azt, hogy az em-
berek összesúgjanak a hátam mögött,
ha azt szeretném, hogy rólam távollé-

temben is csak jót szóljanak, akkor Is-
tent kell segítségül hívnom – úgy,
ahogyan azt a zsoltáros teszi: „Uram,
ne engedd!“ Meg kell vallanunk, s el
kell kérnünk a mi Megváltónktól idõ-
rõl idõre: „Ne engedd, hogy a káini in-
dulat hatalmába kerítsen, s olyat szól-
jak vagy tegyek, amit magam sem
akartam!“ Más alternatíva – ha a jót kí-
vánom magamnak és környezetemnek
– nincs. Nincs köztes megoldás! Igent
mondani a jóra, s nemet a rosszra.

Szülõk és gyermekek, egyszerû
gyülekezeti tagok és választott egyhá-
zi emberek sok-sok vádaskodást,
szeretetlenkedést megspórolnának
maguknak, ha megéretnék a zsoltár-
író fohászát. Más lenne a világ... de a
mi saját világunk és lelki életünk egé-
szen másképp alakulna: uralkodna
benne a békesség.

Amiért ma imádkozunk:
A békétlen lelkûekért, mindazokért,

akik akarva nem akarva viszályt
szítanak.

A mai nap imádsága:
Uram! Tény engem békességed
eszközévé! Taníts, szeress,
hogy emelhessek máso-
kat.!Ámen. 

A lelkemet öntöttem ki az ÚR elõtt. 1 Sám 1,15 

2006. augusztus 25. péntek 

Akit még nem nyomasztottak lelki
terhek, annak se lelke, se lelkiis-

merete nincs... Létezésünk velejárója,
hogy gondjaink-bajaink lelkünkbe is
belekarcolják, belevésik, de legalább-
is belekoptatják fájdalom-nyomukat.
Annának elviselhetetlenül nagy a fáj-
dalma, sír, zokog a silói templomban:
nincs gyermeke. Mi mást tehetne - ki-
önti lelkét az ÚR elõtt.

„A gyermek ajándék, s az anyaméh
gyümölcse jutalom.“ – Olvashatjuk az
ószövetségben, s ámulhatunk a böl-
csességirodalom egyik igazgyöngy-
mondatán. Az anyaság titkát sokszor
próbálták himnikus versekbe fogni,
de választ a születés csodájára senki
nem adott, talán a hálál erõterében
érezhetjük át elõször a létünk
kezdetének e nagy miértjét. Jóllehet
minden emberpalánta az élet egyete-
mes nagy törvénye szerint az elmú-
lásra születik, de élete mégsem a rom-
bolást, a pusztítást kell hogy szolgál-
ja, hanem az alkotást. Irigység, go-
noszkodás, pusztító háborúk és nép-
irtások jelzik az emberi történelem
útját. Egyetlen anya sem a csatatér lö-
vészárkába, napalm-bombák izzó kat-
lanjába vagy az atombomba láthatat-
lan gyilkos sugárzásába akarja bele-
szülni gyermekét – ellenkezõleg! In-
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kább a templomok áhítatába, prelúdi-
umok és fúgák harmóniája közé,
koncert- és kiállítótermek szívet-lel-
ket gyönyörködtetõ pezsgõ világába,
az alkotó-teremtõ élet számtalan szép
helyére álmodja szíve alatt hordott
magzatát.

S ha nincs gyermek? Van, amikor
nem adatik. Mégha csapásként is élik
meg anyaságra vágyók, az Isten-
alkotta természet és az ember-
rontotta világ ok-okozati törvénysze-
rûsége ez. Korunk, különösen a ke-
resztény nyugati világ különösen is
szenved a gyermektelenségtõl. Az iga-
zi nehézségek majd akkor zúdulnak
ránk, amikor a ma önmagának élõ
embere, öregségében – ha önpusztító
magatartása egyáltalán megengedi,
hogy megérje – törõdést, gondosko-
dást igényelne, de nem lesz kéz,
amely a pohár vizet odanyújtsa... A
gyermekvállalás mindig áldozatot kí-
ván. Teher, olykor igen nagy. Ez
azonban olyan iga, amelynek hordo-
zása mégis gyönyörûséggel jár.

Anna kiöntötte lelkét. Szívének
minden bánatát az Isten elé tette,
hogy azután beköltözhessen Isten az
õ szívébe is. Ha Isten a szívben lako-
zik, csodák történnek. Az asszonyból
édesanya válik, a gyermekbõl pedig is-
tenképû ember.

Amiért ma imádkozunk:
Az anyai és apai hivatásért. 

A mai nap imádsága:
Urunk! Tégy minket bölccsé,
hogy akaratodat elfogadhas-
suk! Ámen.

Amikor eljön a Pártfogó, leleplezi a világ
elõtt, hogy mi a bûn, mi az igazság és mi az
ítélet. 

Jn 16,8 
2006. augusztus 24. csütörtök

Ferdült világban élünk. Az embe-
rek többnyire elveszítették érzé-

kenységüket a szépre s a jóra, de el-
veszítették a bûnlátásukat is. Öniga-
zoló barkácsolt életfilozófiákkal igye-
keznek menteni recsegõ-ropogó éle-
tük tákolmányát – ideig-óráig siker-
rel, de egyszer mindennek vége: az
igazság kiderül.

Mi az igazság? Elõször is az, hogy
bûnös vagyok. Bûnben születtem, egy
bûnös világba. Azaz: örököltem ádámi
õseim istentagadó makacsságát –
készséget a rosszra és a jó elmulasz-
tására – , s belejõvén, s belenõvén eb-
be a világba „természetesnek“ élem
meg az „Én“ mindenekelõttiségét ép-
pen úgy, mint az Isten kiûzhetõségét
életembõl. Az igazság pedig az, hogy
Isten nélkül nem mûködik az életem.
Nélküle nemcsak gyakrabban esem
el, de hosszú-hosszú ideig fel sem tu-
dok állni a bûn pocsolyájából. Az igaz-
ság az, hogy vágyódom a szép életre,
a tiszta gondolatokra, az õszinte ba-
rátokra, és persze életem párjára is,
akinek mindennapi kézfogásában az
istenadta élet szerelmetes lüktetését,
szemeiben pedig az együttküzdés szö-
vetségesi bizalmát kívánom érezni,
látni.

Igazság az is, hogy Isten leleplez.
Megengedi, hogy felmásszak önigaz-
ságom fájára, s még azt is tûri, hogy
vékony ágain táncolva messzire kia-
báljak... de egyszer eljön a pillanat, s
megrázza a fát. A leleplezés pillanata
ez: nem tudok kapaszkodni, mert már
nincs mibe és kibe, hiába kiabálok
kétségbeesetten, egyre csak zuhanok.
Az ítélet az, hogy földbe csapódom,
összetöretem, s lebénulok. Az élet
kockázatához tartozik, hogy itt nincs
biztonsági öv vagy ejtõernyõ, mert ér-
vényesül az isteni igazságosság:
mindennek következménye van. A

túlélésre csak egy esély lehet: az Is-
tenhez kiáltok!

A végsõ becsapódás elõtt Õ, csak
egyedül Õ, mentõ kezébe foghat... ezt
azonban csak akkor teszi, ha hiszek
Õbenne. Ha tehát – kegyelembõl –
megmenekültem, ez új életre kötelez... 

Amiért ma imádkozunk:
Mindazokért, akik távol vannak az

Istentõl. 
A mai nap imádsága:

Urunk! Taníts minket, hogy ne kí-
sértsünk Téged, embertársaink

bosszúságára és a magunk kárára!
Ámen. 

Ezt mondta Isten Salamonnak: Kérj valamit,
én megadom neked! Salamon azt felelte:
Adj azért szolgádnak engedelmes szívet. 

1Kir 3,5.9 

2006. augusztus 23. szerda

Tényleg bármit kérhetek?!... Ha
tudjuk is, csak a mesebeli arany-

hal ajánlja fel a szegény halásznak a
„mindent kívánhatsz“ ígéretét, akkor
is jólesõ érzés eljátszanunk a gondo-
lattal: milyen is az, amikor a vágy ha-
tártalanul beteljesedhet: mindent
megkaphatok. Bármit. Amit csak aka-
rok. De mi is az a „minden“?

Gyermekésszel és tiszta szívvel
megérthetjük és befogadhatjuk a vég-
telent is: csillagok között száguldha-
tunk, hõsként világokat menthetünk
meg, s ha kell nemcsak könnyen és
bátran meghalunk a várunk védelmé-
ben, de gyorsan fel is támadunk, hogy
azután tovább folytatódjék életünk
legfontosabbja: a játék. Akinek nem
volt játéka, gyerekkora sem volt, aki
nem játszhatott, az nem tapasztalta
meg az álomvilág fontosságát sem. Az
ilyen emberpalánták válnak azután
komoly felnõtteké, akik megsava-
nyodva élnek az anyagvilág ünnepte-
len szorításában, s majd napról nap-
ra, lélekben megszáradva, valami kü-
lönös erõ hatására – ami az elmúlás
törvénye – belegörbül életük egy dí-
szes kripta reménytelen hidegségébe.
S ha már felnõttünk, akkor is szüksé-
günk van a gyermekvilág álmainak
felidézésére, ha máskor nem, hát ak-
kor, amikor komoly nagy döntéseink
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meghozatalához biztonságos, nyugal-
mas helyet keresünk. Igen, az álom-
ban megpihenve erõt gyûjthetünk...

De mit kérjek? Ha egyszercsak éle-
tem kudarcos napjai után felfedezhe-
tem az evangélium igazgyöngyét, s az
Isten felbátorít: Kérj, s én megadom
neked!... Mi legyen a legfontosabb,
mit akarok birtokolni? Gazdagságot,
egészséget, hatalmat, véget nem érõ
boldogságot? Mit kérjek? A kérdés
nem teoretikus, hanem nagyon is hét-
köznapi... Salamon bölcsessége példa-
mutató: õ engedelmes szívet kért.
Tudta, hogy a szív lelkülete adja az
életminõséget, s nem az, ami megfog-
ható, élvezhetõ. Tudta, hogy a legna-
gyobb kegyelem az engedelmes szív,
azaz az engedelmes élet... A legérté-
kesebb ugyanis az, amit nem lehet
megvenni: barátság, szerelem, hûség,
hit, szeretet. Az emberek manapság
mégis úgy élnek, mintha a szétfoszló-
nak, a megrozsdásodónak ténylege-
sen nagyobb értéke lenne, mint az
elõbb felsoroltaknak. Idõvel persze õk
is kiégnek, s rádöbbennek az igazság-
ra. Ez a döbbenet sokszor akkor tör-
ténik, amikor már hideg sziklává vált
az életük. A kõszívbe pedig nem tud-
ja magát befészkelni a Lélek, a kegye-
lem pedig nem olyan, ami korral vagy
tapasztalattal együtt járna. A kegye-
lem ajándék, ha a Lélek éppen arra fú
– hát adatik. Ezért jó megszívlelni az
Írás tanácsát: „Gondolj ifjú a te Te-
remtõdre ifjúságod idején, mert eljön-
nek majd ama napok, melyre azt mon-
dod, nem szeretem õket... ezért élj a
te szíved vágya szerint, de ne feledd,
hogy Isten mindezekért egyszer meg-
ítél Téged.“ 

Az engedelmes szív új világba he-
lyezi életünket, az Isten világába. Itt
helyére kerülnek a dolgok. Az anyagi-
ak éppen úgy, mint a lelkiek. Értelme
és tartalma lesz múlandóságunknak,
s átjár minket a vágyott harmónia: Is-
ten szeret. 

Amiért ma imádkozunk:
Minden keresõért, különösen

a fiatalokért. 
A mai nap imádsága:

Urunk! Költözz a szívünkbe,
hogy istenképû életünk lehes-
sen! Ámen. 

Ítéljétek meg, mi kedves az Úrnak, és ne ve-
gyetek részt a sötétség haszontalan csele-
kedeteiben, hanem inkább leplezzétek le
ezeket. 

Ef 5,10-11 

2006. augusztus 22. kedd

Kritizálni a legegyszerûbb! Hány-
szor halljuk ezt a banális igazsá-

got, de mit is jelent a kritika?
(Kritész, görög szó, ítélõ-bírót jelent.)

Olyan valakit, akinek „fölülrõl“ rálá-
tása van dolgokra, s a valós helyzet, a
tények alapján hozza meg döntéseit.
A mai „kritikusok“ többnyire nem az
objektivitásra törekszenek, de ez le-
gyen az õ problémájuk.

Mi kedves az Úrnak? Ilyenkor el-
vont dolgokra gondolunk: a törvény
ismeretére vagy valamilyen emelke-
dett lelkiségre. Holott nem az lenne a
legfontosabb, hogy mit tartunk meg
abból, amit megismertünk? A „fej“
tudásából, annyi az értékelhetõ az Is-
ten számára, amennyi leszáll a szív-
be. A „jó és rossz ismerõi“ vagyunk a
bûneset óta. Ha a jó ismerete száll le
a szívünkbe, akkor azt jutalmazza Is-
ten, ha a rosszé, azt szankcionálja.
Kedves tehát az, ami átlátható: azaz
világos, azaz valóságos vagyis igaz.
Tessék körülnézni a világban, ország-
ban, rokonok-ismerõsök között vagy
éppen a családban: hányan ragadtak
bele hazugságaik ragadós szurkába!
Ne ámítsuk magunkat az önigazság,
a véltigazság nem az Igazság! A ma-
gunk „igazsága“ is gyakran hazug-
ság... még ha jó szándékkal is gondol-
juk a „ferdítést“. Jézus szerint azon-
ban az igenünk legyen mindig igen, a
nemünk legyen mindig nem. Nincs
köztes állapot, a langyosat kiköpi a
száj...

A hazugság atyjának a gyermekei:
hazugok, hiszen „bojtorjánról szed-
hetnek-e fügét?“. Be kell látni: a sö-
tétség cselekedetei hasztalanok. Mi-
ért? Mert nem vezetnek sehová. Úgy
néz ki, mintha haladnánk elõre, (hi-
szen mozgásban vagyunk – a tempó
néha õrületes!), de lehet, hogy csak
körben járunk... de az is lehet, hogy a
szakadék szélén szaladgálunk. Ezért
kellenek hétköznapjainkban a gyer-
tyaláng-szentek, hogy istenes életük
nyomán legyen viszonyítási alapunk:
hol is vagyunk, merre is tartunk?

Leleplezni a bûnt nem veszélyte-
len feladat. A reakciókat nem láthat-
juk elõre. Van, akit megtör a leleple-
zés, s visszatalál istenképûségû életé-
re, de van olyan is, akit a leleplezés
inkább újabb sötét cselekedetre kész-
tet. Miért is? Isten a tudója. Egy bizo-

nyos: kimondani a törvény szavát, bá-
torságot igényel. Ezért a nagy, isteni
igazságokat kimondani egyedül nem
is lehet, csakis egyedül Istennel. Mi
evangélikusok így énekeljük himnu-
szunkban: „Ha Õ velünk, ki elle-
nünk?“ Ezért Lutherrel együtt mer-
jük mi is kimondani az Igazságot ott,
ahová Isten állított minket ezen a na-
pon: itt állok, másképp nem tehetek!

Amiért ma imádkozunk:
A szeretethiány sötétségében élõ-

kért . 
A mai nap imádsága:

Urunk! Büntetésedet érdemel-
jük, de irgalmadért fohászko-
dunk. Irgalmad fényével lep-
lezz le minket, hogy felismer-
jük akaratodat! Ámen. 

„Én vagyok a jó pásztor...“ Jn 10,11a 
2006. augusztus 16. csütörtök

Aki Jézus szavaiból csak egy keve-
set is meghall, nem egyszerûen

megváltozik, hanem megfordul az éle-
te. Ennek oka nemcsak a teológiai
megokolásban van: Õ királyoknak Ki-
rálya, uraknak Ura, hanem elsõsorban
ebben: Õ a Pastor pastorum... a pász-
torok pásztora, a fõpásztor. Korunk
„demokráciájában“ mindenki tiltako-
zik minden felsõbbség ellen – alapos
okkal is, meg néha nem is. Ilyenek va-
gyunk: nehezen viseljük a hierarchiát
legyen az bármilyen szervezetben is.
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Felsõbb hatalomra márpedig szük-
ségünk van. Olyan, amely mindig fel-
emelt – a történelem során kevés
akadt népek és nemzetek életében, de
idõrõl-idõre azért mégis voltak. Õk
példaképpé váltak. Rá kell döbben-
nünk: a legfontosabb életrendezõ
erõnk az Isten maga. Nélküle nincs
semmi, általa van, ami van, hiszen
minden Õbenne létezik. Gazdátlan
ország prédává válik, uralom nélküli
élet parttalanná sekélyesedik. Kell a
vezetés... Jézus mondja: „Én vagyok
az...“

A te pásztorod is, azaz gondvise-
lõd. Tessék megnézni hány embertár-
sunk küszködik nap mint nap önma-
gával. Önmagát akarja értékelni, de
az értéket mindig az Isten adja, talen-
tumként. Ha van, akkor meg lehet
duplázni, de egybõl egyet sem megva-
lósítani nem válhat életprogrammá...
Hiába mondogatom magamnak: több
vagyok, jobb vagyok, mint a másik -
belül mindenki érzi: mi az igazság.
Nem éri meg hazudni - önmagunknak
sem -, mert Isten idõvel úgy is szem-
besít az igazsággal. Ha jobb legelõkön
rágcsálhatjuk az élet füvét, az nem a
mi érdemünk, hanem Pásztorunké. Õ
terelget, irányít. Ha gondoskodását
nem akarjuk elfogadni, mert
elhisszük, hogy mi jobban tudjuk, hol
folyik a tiszta forrás, s hol terem az
igazi zöld fû... hamar gödörbe esünk.

„Én vagyok... Veled vagyok... Jöjj!“
– Jézus döntésre hívó szavai. Neked
mit jelentenek?

Amiért ma imádkozunk:
Életújító erõért. 
A mai nap imádsága:

Urunk! Téged várunk! Jöjj,
költözz be szívünkbe, hogy él-
hessünk általad! Ámen. 

Abból tudjuk meg, hogy ismerjük õt, ha
megtartjuk az õ parancsolatait. 1Jn 2,3 
2006. augusztus 15. szerda

Sokan nem értik, miért akarja va-
laki követni Jézus parancsolata-

it... külsõ szemlélõdõ számára a ke-
reszténység is csak parancsolatrend-
szer, aminek betartása nem okozhat
örömet, inkább csak fájdalmat, hiszen
az embernek le kell mondania a sza-
badságáról. Ez tipikusan 20-21. szá-
zadi gondolkodás. Az „ego“ kábula-
ta... ami parancs, az csak sújthat, de
nem emelhet. (Csak így zárójelben:
tessék megnézni, hogy hova vezetett
a propagált szabadelvû gyerekneve-
lés... felnõtt egy-két felelõtlen generá-
ció! ) Kivételek persze mindig vannak,
de már most hallani olyan kijelentést,
hogy az új generáció – a nyugati jólé-

ti világban - nem szeret se dolgozni,
se tanulni... súlyos szavak, sajnos
nem alaptalanok.

Ahogyan a teljesítõképesség min-
dig a lelki stabilitással is összefügg,
olyannyira nem kérdõjelezhetõ meg,
hogy a társadalom teherbíró képessé-
ge a családban megtanult szociális vi-
selkedéstõl függ. (Harácsoló szülõk
egyke gyereke ritkábban gondolkodik
közösségi problémamegoldásokban.)
Ugyan mi oldhatná meg korunk szo-
ciális problémáit, ha nem a keresz-
tény (krisztusi) életmodell? Amikor
hiánnyal küszködik a közösség, akkor
kellenek igazán azok az emberek,
akik elhivatottságukból fakadóan
többet adnak a közösségüknek, mint
amennyi elvárható. Hiszen ha csak
annyit adnak, amennyire megfizetik
õket, akkor a fennálló „mínusz“, to-
vábbra is mínusz marad. Pénzbeli tá-
mogatással nem lehet megoldani a
gyereknevelés vagy a szociális igazsá-
gosság kérdését. Az anyagiak segítik
ugyan, de nem garantálják a boldog-
ságot, az életminõséget.

Üvegzsebekrõl beszélnek... de mi-
tõl tiszta a gazdaság, a politika, a kö-
zösségi lét? Ha tiszta kezek irányít-
ják... a kéz attól tiszta, hogy tudja a
fej, s szív, hogy mi a teendõ. Nos, a kí-
sértésekkel teli világban itt kellenek
az isteni parancsolatok! Az ember
életminõségét mindig az határozza
meg, hogy mennyire tiszta a szíve.
Ezért kellenek a parancsolatok, me-
lyek nem csak tükröt tartanak a lé-
leknek, hogy eljusson a megtisztulás-
ra, hanem utat is mutatnak, s megol-
dást adnak az égetõ-kínzó kérdésre:
hogyan? Mibõl látszik, hogy valaki is-
meri Istent?... Hadd kérdezzem: Mi-
bõl látszik, hogy valaki betartja a
KRESZ szabályait? Onnan, hogy a
közlekedésben rend uralkodik... Ha
rend van, akkor mindenki eléri

úticélját... a földit, s az égit is. 
Amiért ma imádkozunk:

Rendért. Fejekben és szívekben. 
A mai nap imádsága:

Urunk! Te látod életünket, ro-
hanásunkat, kapkodásunkat,
elesettségünket. Szánj meg
minket, hogy felismerjük a ki-
teljesedésünkhöz vezetõ utun-
kat – Téged! Ámen. 

Uram, ne haragudj ennyire, ne emlékezzél
örökké bûneinkre! Tekints ránk, mindnyá-
jan a te néped vagyunk! 

Ézs 64,8 
2006. augusztus 7. hétfõ

Isten nem haragszik. Ha haragudna,
ember lenne, s nem Isten. Jól meg-

teremtett világában (kozmosz=ren-
dezett világ) törvények vannak, nem-
csak a bolygók mozgásában, hanem
az embervilágban is: a bûnt követi a
büntetés. Ha nem így lenne, akkor
szeretetet tudnának aratni ott, ahol
gyûlöletet vetettek. Márpedig Jézus
mondja: „Aki szelet vet, vihart arat.“
Ézsaiás jól érzi: a büntetés (azaz a kö-
vetkezmények, vagyis az Isten „ha-
ragja“) kiváltó oka a bûn, az Istentõl
elfordulás. Nem Isten fordul el az em-
bertõl, hanem az ember az Istenétõl.

Ézsaiás a megoldást keresi, ezért
könyörög. Az elbukott embernek
nincs más alternatívája, mint az

imádság. Elégséges csak imádkozni? -
kérdezik sokan cinikus mosollyal. Mi-
ért? Erkölcsi tartás nélkül létezhet
etikus megoldás? Szavakban igen...
lásd politika! A világ legkülönbözõbb
országaiban csúfolják meg nem a de-
mokráciát, hanem az ApCsel 17,26-
28a-ban leírt lukácsi híradást: egy
vérbõl. „Az egész emberi nemzetséget
is egy vérbõl teremtette, hogy lakjon a
föld egész felszínén; meghatározta el-
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rendelt idejüket és lakóhelyük határa-
it, hogy keressék az Istent, hátha kita-
pinthatják és megtalálhatják, hiszen
nincs is messzire egyikünktõl sem;
mert õbenne élünk, mozgunk és va-
gyunk.“

„Tekints ránk!“ – kéri Ézsaiás. Is-
ten pillantása az emberekre, nemze-
tekre mindig sorfordító hatással bír.
(Káin és Ábel története: Káin áldoza-
tára Isten nem tekintett le...) A „lete-
kintés“ ma is az áldást jelenti. Ez
olyan jutalom, melyet csak Isten ad-
hat, Aki a mindenség (univerzum)
Ura. 

Amiért ma imádkozunk:
Látásért, hallásért, értésért. 

A mai nap imádsága:
Urunk! Vedd el szívünkbõl a
félelmet, s ajándékozz meg
minket erõvel, szeretettel és
józansággal! Ámen. 

Én vagyok a világ világossága: aki engem
követ, nem jár sötétségben, hanem övé az
élet világossága. 

Jn 8,12b 

2006. augusztus 5-6. szombat-vasárnap

Akinek gyûlölete erejénél is na-
gyobb – az még a sötétségben

van... dühödt törvény-, és szeretetta-
gadók naponta fájdalom-szögek milli-
óit kalapálják bele Krisztus misztikus
testébe és a teremtettségbe egyaránt.
Naponta látva a szenvedést életünk-
része-görbetükrében(TV) már nem is
tesszük fel a kérdést: „miért?„, csak
csöndes sóhajjal elfogadjuk a sötétség
hatalmának tényét. Pedig csöndben

illene imát mondanunk: „Uram, se-
gítsd a szenvedõt!“ és/vagy „Büntesd
a gonoszt!“...

Lehet-e nagyobb erõ a szeretetnél?
Aki a sötétségben jár (azaz ott él) nem
tudja elképzelni sem, hogy az erõszak
hatalmánál van nagyobb erõ is. Az
ilyen ember számára a megfogható, a
materiális tényezõ a valóság. Ez hatá-
roz meg mindent az életében, aho-
gyan Luther mondja: „Kinek mi a leg-
fontosabb, az az istene.“ Sajnos a világ
folyását mindig a többség anyag-
centrikus világlátása alakította. Vol-
tak persze szentek is, akik életükkel
rámutattak: van más látása is az em-
bernek, és lehet másképpen is vándo-
rolni az életúton. Õk azok, akik hitük-
kel-életükkel mindig megmentették
az embervilágot. Alig néhány tucat
ember, „emberfeletti“ példaadása,
melyek újra és újra – ha rövid idõre is
–, de felébresztették a világ lelkiisme-
retét.

Jézus követésre hív, a világosság-
ra. A félhomály rejtekében élni ké-
nyelmesebb és biztonságosabb. „Nem
rejthetõ el a hegyen épült város“ –
mondja Jézus. Aki követi Õt, az tud-
ja, hogy élete felelõs másokért is, hogy
élete áldozat, hogy élete szolgálatban
égõ mécses. Gyertyafénnyel a sötét-
ség birodalmában irányt mutatni:
csak küldetéssel lehet. A Sötétség ura
gyakran küld borzalmas viharokat, s
olykor ezek az iránymutató lángocs-
kákat is kioltják... de Isten kegyelme
mindig megtart néhány kiválasztot-
tat, hogy továbbadhassák szívük sze-
retetlángjának titkát. A mai világ job-
ban hisz a Sötétség nagylelkûség-
ében... és a nagy Ámító hirdeti min-
denkori gyõzelmét, hiszen akik nem
ismerik a fényt, azok számára a sötét-
ség a legnagyobb erõ... Ám erejének
hideg szívében ott lakozik gyengesé-
ge: egyetlen magányos gyertya ele-
gendõ, hogy elûzze õt. Isten csodája
az, hogy a szeretet több egy magányos
gyertyánál. A Szeretet képes lángra
lobbantani a csillagokat... 

Amiért ma imádkozunk:

Mindazokért, akik krízisben van-

nak, s még hiszik, hogy konfliktusa-

ikat csakis erõvel oldhatják meg. 

A mai nap imádsága:

Uram, Istenem! Látod a világ
sóvárgását feléd. Szánj meg
minket, szereteted tüzét
gyújtsd meg minél több ember
szívében! Ámen. 

Én sem ítéllek el téged, menj el, és többé ne
vétkezz! Jn 8,11b 

2006. augusztus 4. péntek

Nyilvánvaló, hogy a házasságban
élõk többsége nem azzal az elha-

tározással lép a házasságba, hogy fér-
fi és nõ szexuális életének társadalom
által elismert védelmi intézményét ki-
játssza. „Kettõn áll a vásár“ – tartja
a népi szólás, melynek igazsága e te-
rülten is megáll. Ez a történet nem a
bûnös, házasságtörõ nõrõl szól, ha-
nem a kettõs mércérõl. A farizeusok
„tetten érték“... nemcsak az asszonyt,
hanem mindkettõt. Mégis a gyengén,
a védtelenebben akarják „elverni a
port“. Tipikus képmutatás. Erõsnek
lenni a gyengével szemben...

Ha körülnézünk a világban, azt
látjuk hogy mára a házasság „intéz-
ménye“ válságba került. Szép magyar
szó: házasság. Igen, a haza legkisebb
építõköve a házasság. Amilyen a há-
zasságfelfogásod, olyan a hazád! Tes-
sék megnézni, hogy milyen hazasze-
retet buzog manapság az emberek-
ben... olyan, amilyen a házasságfelfo-
gásuk! Ha a házasságot nem Istentõl
rendelt szövetségként, hanem csak az
állam által jszankcionált szerzõdés-
ként fogjuk fel, akkor államunk lesz
ugyan, de hazánk nem. Az igazi há-
zasságban nemcsak férfi és nõ testi-
lelki szeretete, hanem az „Isten sze-
relme„ is jelen van – az ilyen hármas
szövetség mindent kibír.

Lehet-e helyrehozni a helyrehoz-
hatatlant? (A törött váza, örökre tö-
rött marad, ha összeragasztják akkor
is.) Lehet-e meg nem történtté tenni
a kisiklást, a félrelépést, a hûtlensé-
get? Emberi módon nincs megoldás
csak egy: a válás. Aki már elbukott,
tudja, milyen nehéz a talpraállás... Is-
ten nélkül szinte lehetetlen! Jézus azt
mondja: „menj el... s többé ne vét-
kezz!“. Azaz, tanuld meg itt és most,
érezd át: az Isten megbocsát, s a kiút-
talanságban utat mutat. A megszaba-
dulás istenközeli élménye ez. Ha erre
nem válaszol a lélek, hanem csak a
test: ezt most „megúsztam!“ – akkor
az ilyen ember semmit nem ért se Is-
tenbõl, se az õ világából... nem ta-

48 Lutherrózsa – 2006. Ádvent



paszthatja meg, mi az evangélium.
Amiért ma imádkozunk:

Isten megtartó kegyelméért...
A mai nap imádsága:

Uram, Istenem! Láttasd meg
velem szeretetedet, hogy meg-
állhassak a kísértések között!
Ámen. 

Maga az Atya szeret titeket, mert ti szeret-
tek engem. Jn 16,27 

2006. augusztus 3. csütörtök

Végsõ magyarázat és kezdõ ok: a
szeretet. A megromlott világban

magyarázni kell, hogy milyen a szere-
tet... pl. önfeláldozó szeretet... miért a
szeretetben nincs benne az önfeláldo-
zás készsége?

Nehéz egy olyan világban, amely
mindent viszonylagossá tesz, magya-
rázni azt, amit nem magyarázni, ha-
nem tisztán élni kell. Nincs minõsí-
tett szeretet, szerelem. Ha minõsíthe-
tõ, akkor csakis azért mert nem tel-
jes. Ha minõsíthetõ a keresztény élet,
akkor az nem krisztusi, ha minõsíthe-
tõ a hit, akkor az rész szerinti. Ha mi-
nõsítjük az igazságot (féligazság) ak-
kor a másik fele hazugság, vagyis az
egész hamisság és semmi köze az
igazsághoz... 

Mi tehát az igazság? A kérdés nem
jó, inkább így kell hangoznia: Ki az
igazság? Az Isten. Életem létrehívója,
megtartója, s ítélõje. Ha Istent szere-
tem (teljességgel), akkor Õ is határta-
lanul szeret. Ez az evangélium, azaz
jó hír. Aki meghallja a jó hírt, s szívé-
be fogadja, örömet talál a megromlott
világban is. 

Amiért ma imádkozunk:
Teljességért...

A mai nap imádsága:
Uram! Szeress, hogy szerethessek!

Ámen. 

Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és
igyék. Aki hisz énbennem, ahogy az Írás
mondta, annak belsejébõl élõ víz folyamai
ömlenek.

Jn 7,37b-38 

2006. augusztus 2. szerda

Jézus ezt az ünnep utolsó napján -
nem fülbesúgva, titkos üzenetként

- mondja, hanem felállva kiáltja. En-
nél határozottabb felhívást aligha te-
het. Szomjúságra enyhítést egyedül
az ivás ad... Magyarországon jegyzet-
ten 800 ezer(!) alkoholista van. Az ivás
csillapítja lelkük szomjúságát, de a
„tüzes víz“ amit isznak, nem „élõ“
víz, éppen ellenkezõleg, kétszeresen
is a halál vize – testileg is, lelkileg is.
A lélek szomjúsága iszonyatosan nagy
tud lenni. Minél inkább kiszárította a
bûn, annál kínzóbb a sóvárgása a
megelégítés után. Ördögi kör... Azt
mondja a magát ajánló biztosító tár-
saság nyakkendõs, mosolygós embe-
re: „Csapjunk agyon a kisördögöt!“
Ilyen egyszerû lenne a baj elhárítása?
Ha igen, akkor nem lenne ennyire sok
„szomjas“ ember a világon. 

De mi után szomjazik a lélek? Lát-
szólag egyszerû a válasz: a boldogság
után. A boldogság azonban pillanatok-
ból áll, vissza-visszatérõ érzések, gon-
dolatok különös együttállásáról. Mind-
eközben életünk napjai peregnek, dol-
gozunk, küzdünk, olykor kesergünk és
persze reménységgel tervezzük jövõn-
ket. Mi tehát a boldogság? Megkapni
azt, mi után sóvárog emberek sokasá-
ga? Amíg nem találkozunk a bûnnel, s
a bûn következményével a halállal, ad-
dig alig gondolunk arra, hogy a nem
megfogható sokkal-sokkal fontosabb,
mint a megfogható. Csak amikor szen-
vedünk, akkor látjuk meg az igazságot:
betegségbõl meggyógyulva értékeljük
az egészséget és a szomorúság sötét
gödrébõl kikerülve érezzük a napfény
ízét. A boldogság tehát nem folyama-
tos állapot, sokkal inkább tudat: jó
irányba haladok.

Krisztust hinni a legkülönlege-
sebb, legszemélyesebb, leggyötrõbb,
legkockázatosabb, de egyben legna-
gyobb lelki ajándék. Krisztust hinni:
a Titkok Titka. Ahogyan senki nem
tudja felfogni mit jelent a hûség, csak
az, aki egész életében az volt, ahogyan
az egész világot úgy ismerem, aho-
gyan én látom – más szemével nem
láthatok, csak a sajátoméval –, ugyan-
úgy Krisztus hinni, befogadni, élni is
csak én személyesen tudom, a „ma-
gam módján“. Ami másnak talán se-
gítõ hasonlat Jézus Krisztus megérté-
séhez, az nekem bosszantó, lényegtõl
elvivõ kép. Vannak példázatok, ha-
sonlatok, amik azonban egészen más
dimenziókat feszegetnek, mert Jézus
maga mondja... 

A forrás, az igazi, az életet megtar-
tó – Jézus szerint – belülrõl fakad.
Testünk számára a víz életfontossá-
gú, lelkünk számára a Krisztus-evan-
gélium örökélet-fontosságú... Aki te-
hát szomjas: igyék! 

Amiért ma imádkozunk:
Mindazokért, akik közelebb vittek
minket Istenhez: szülõkért, nagy-

szülõkért, barátainkért...
A mai nap imádsága:

Uram! Hálát adok Neked meg-
tartó kegyelmedért, légy velem
a mai napon is és formálj ked-
vedre. Ámen. 

Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyör-
gésének. Jak 5,16b 

2006. augusztus 1. kedd 

Jakab apostol levele telve van prak-
tikus tanácsokkal, buzdításokkal.

Luther Márton is szalmalevélnek ti-
tulálja. (Megég ugyan, de azért meg-
marad benne az evangélium). Egy bi-
zonyos, igen hasznos olvasgatni. Mai,
hétkezdõ elmélkedésünk alapja is egy
ilyen „bölcselet“, szólás, megállapí-
tás: Nagy az ereje az igaz ember buz-
gó könyörgésének.

Egyik legnagyobb gondja sok ke-
resztény embernek, hogy Isten nem
hallgatja meg ima-kérésüket... Ad, de
nem azt, s nem úgy, s nem akkor, ami-
kor „kellene“... éppen elég ok a mor-
golódásra. Az „igaz ember buzgó kö-
nyörgése“ kifejezés mást is fed. Ki az
igaz? Akit Isten megigazított. Aki
tudja, hogy Istent érteni csak tükör
által homályosan lehet, s (már) elfo-
gadta bûnei bocsánatát... A bûnbocsá-
nat elfogadása központi kérdése em-
berlétünknek, mert nincs igaz ember
egy sem. Senki sincs, aki büszkén,
emelt fõvel járhatna e földi világban,
hiszen az Istentõl elválasztó bûn
nemcsak a rossz megcselekvése, ha-
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nem a jónak elmulasztása is. Aki buz-
gón könyörög, az erõs ember: mert
megvallja URát. Sidrák, Misák és
Abednégó a tüzes kemence elõtt így
vallanak: „Isten megment minket! De
ha nem is tenné és meg kell halnunk,
mi akkor sem tagadjuk meg Õt!“ Mi-
csoda erõ, hit, lelki tartás! Aki Isten-
ben így bízik, bizonyára nem az Isten-
adta életvédõ törvények kijátszásán
töri a fejét, hanem örömmel igyekszik
azt betartani. (Példa: Aki nem tartja
be a közlekedési rendszabályokat, az
az embertársunk még „alacsonyabb“
tudati szinten él, nem tudja, hogy a
KRESZ embertársait, szeretteit, szü-
leit, gyermekeit, õt is védi...)

Isten meghallgatja az imádságo-
kat, s idõnként teljesíti úgy, ahogyan
azt mi kérjük... Ilyenkor azt hisszük:
jó az Isten, s nagyon szeret. Isten
mindig jó, s mindig szeret. Ahogyan
életünk egyre inkább koncentrálni
kezd az elmúlásra, s a nem látható
dolgok valósága egyre inkább életünk
részévé válik, rájövünk: Isten azért
Isten, mert úgy ad, hogy elvesz. Más-
képpen: a rosszból is jót hoz elõ. Más-
képpen: azért nem ad meg valamit,
mert jobbat, hasznosabbat akar adni
helyette. Mindannyian telhetetlenek
vagyunk, mert nem azt nézzük, amit
megkaptunk, hanem azon ábrándo-
zunk: ami még nem a mienk... Aki Is-
ten elé „térdel„ imádságos gondolata-
ival, esendõsége ellenére is erõs, mert
naponta átélheti, hogy az õ életújító
ereje Isten, s gyöngeségének jóságos
oltalmazója.

Amiért ma imádkozunk:
Imádkozó lelkületért.

A mai nap imádsága:
Uram! Hallgass meg! Ámen. 

Jézus Krisztus mondja: „Azok a beszédek,
amelyeket én mondtam nektek: lélek és élet“.

Jn 6,63 
2006. július 30. hétfõ

Szépen mondja õsi magyar nyel-
vünk: ami lélektelen, az élette-

len... Ez nemcsak tárgyakra vonatko-
zik, állati, sõt emberi életet is minõ-
síthet. Vegetatív lény – mondjuk né-
ha. Eszik, iszik, nemzõképes utódokat
hoz létre, de az élete: lélektelen. Jé-
zus szavai „lélek és élet“ egyet jelöl-
nek: a szentséget. (Protestáns felfo-
gás szerint: Szent az, ami Istené.) Ha
egy élet Istené, akkor az szentséggel
telített. 

Ha megnézzük korunkat, s benne
nemzetünk valóságát, akkor azt ta-
pasztalhatjuk, hogy egyre többen
vannak azok, akiket nem elégítenek
meg az élet rutin-dolgai, többre telje-
sebbre vágynak: az Életre. De mi is az
élet? Egészség? Nemcsak az... Jólét,
biztonság? Nemcsak az... Meglátni
gyermekeinkben és unokáinkban az
élet folytonosságát, a jövõ reménysé-
gét? Az élet ennél sokkal több! Az élet
szentség! A Szentség vonzásába ke-
rült emberek életük hiányosságát
(szenvedésit) naponként elhordozva
is tudják és érzik: életük teljes. Mert
Isten „tenyerén“ érzik magukat. Aki
nem érezte meg még egyszer sem, mit
jelent ez, az azt sem érti, amit Jób így
mond: „Ha a jót elfogadtuk Istentõl,
akkor a rosszat is el kell fogadnunk“.
Mert Isten világa ilyen „irracionális“,
ami rossz, az is jó, mert Õ a rosszból
is jót tud elõhozni.

Amit Jézus mond: az a teljesség
ígéretét adja. Nem csak földi jutalmat
ígér – „Bizony mondom néktek, hogy
gonoszok és jók már itt a földön meg-
kapták jutalmukat“ –, hanem az élet
utáni lét istenes örömét is. Sokan
vannak, akik eszelõs igyekezettel pró-
bálják életük rövidségét az élvezetek
halmozásával meghosszabbítani.
Hasztalan próbálkozás ez, hiszen az
idõ (is) Istené... ha akarja, megáll, ha
akarja felgyorsul... ez nemcsak
szubjektíve igaz: lásd kvantumfizika,
relativitás-elmélet! Ami azonban
mindennél fontosabb: az élet dolgai a
szeretet megélésében nyerik el súlyu-
kat, jelentõségüket. Itt, ebben a di-

menzióban (Isten világa) formálódik az,
amiért megmaradt az Egyház, s mindig
születnek új bizonyságtevõk, s ezt a cso-
dálatos szót így formáljuk ajkunkon
nemzedékrõl nemzedékre: áldás. 

Amiért ma imádkozunk:
A megtapasztalt hiányok ellenére
is: a teljesség naponkénti vonzásá-

ért.
A mai nap imádsága:

Urunk, Istenünk! Áldunk Té-
ged jóságodért! Köszönjük,
hogy naponként sok jót teszel
velünk - kérésünk nélkül is. Ol-
talmazz minket ezután is!
Ámen.

Tudok cselekedeteidrõl, hogy az a neved,
hogy élsz, pedig halott vagy. Ébredj fel, és
erõsítsd meg a többieket, akik halódóban
vannak...„.

Jelenések 3,1b-2 

2006. július 28-29. hétvége 

Születés és halál. Két misztikus ál-
lomás közötti néhány évtized –

jobb esetben. Egy dallam, amit meg-
határoz a hangnem, az a néhány
ütem, amit az Isten belénkplántált.
Élet. A legdrágább. Nincs ennél fon-
tosabb, hiszen ha valaki meghal, az a
létezés már többé nincs, elveszett
örökre. Az élet megismételhetetlensé-
ge, egyszerisége szentséget hordoz.
Ugyan ez alig látszik az embervilág-
ban, de ez csak az embert minõsíti. Az
élet – sok nyomorúsága ellenére is –
kívánatos: élni jó. Miért szól történel-
münk mégis arról, hogy az emberek
milliói egymást halomra gyilkolták?
Miért ez az egyetemes gonoszság fa-
jok és nemzetek között, s miért nem
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mentes a rosszakarattól a család, a
szûkebb közösség sem?

„Az a neved, hogy élsz...“ Így hív-
nak minket, hiszen erre hivattunk: az
életre. Nagyszerû dolgok építésére, s
nem rombolására, a teremtettség
szépségének csodálatára, s nem an-
nak elpusztítására. Az angyal szava
több mint kiábrándító: „élsz... pedig
halott vagy.“ Manapság gyakran be-
szélnek a halál kultúrájáról. Az ön-
magát manapság különösen is istení-
tõ ember, az „Én“-t oltárra emelõ 20-
21. századi embertípus feladta a lec-
két a következõ generációknak! Szin-
te új mértéket kell kitalálni a felhal-
mozott szociális igazságtalanság-, és
problématömeg nagyságára... új sza-
vak születnek, hogy lefedjék azt mér-
hetetlen visszaélést, amit elkövetnek
a természet ellen – õserdõk kiirtása,
génmanipulált növények és állatok
létrehozása... csakis azért, hogy az
ember mohóságát kielégítsék... halál-
virágos „élet“!

„Pedig halott vagy...“ Semmiféle
nyüzsgés és kommunikációs túl-
aktivitás nem rejtheti el a tényt: ha-
lott vagy! Párkapcsolatok korai meg-
fulladása, generációk közötti bizalom
totális megmerevedése, gyerekneve-
lés hullafoltjai, gazdáság és politika
rothadása... Jelei a halálnak! Minden-
nek oka: a hitetlenség, az
istentelenség... Van-e kiút? Van-e sza-
badulás?

Emberileg nézve alig... de ami az
ember számára lehetetlen, az az Is-
tennél lehetséges. Bármilyen megpró-
báltatások is szakadnak életünkre:
terhek, gondok, bajok, szenvedés, be-
tegség, veszteség... Csak Istenben
„felébredve“ van megoldás, Benne és
Általa van értelme életünk néhány-
ütemnyi dallamának... Földi életünk
lehet nyitánya Isten végtelen dalá-
nak, de lehet disszonáns záróakkord-

ja is egy létezésnek... rajtunk múlik,
a felismerésünkön. 

Amiért ma és holnap imádkozunk:
Megújulásért, ébredésért, 

a közösségért.
A mai nap imádsága:

Urunk, Istenünk! Könyörülj
rajtunk, hitetlenségben, szere-
tetlenségben és reménytelen-
ségben vergõdõ népeden! Té-
rítsd magadhoz elfordult gyer-
mekeidet! Ámen.

Jézus ekkor megkérdezte a tizenkettõtõl:
„Ti is el akartok menni?“ Simon Péter így
felelt: „Uram, kihez mennénk? Örök élet be-
széde van nálad.“

Jn 6,67-68

2006. július 27. péntek

Jézust követni nem az ész nagysá-
gától függ, hanem a szív erejétõl.

Sokan jutottak el, jutnak el mai is a
keserû tapasztalatokon át a végkövet-
keztetésig: ezt így nem csinálom to-
vább. Templompadokat „koptató“ hí-
vek, egykor igét hirdetõ papok fordí-
tanak hátat URuknak, hogy aztán a
maguk esze szerint kezdjék el irányí-
tani életüket. Szomorú, de igaz kép... 

Jézust sokan elhagyják. Megnem-
értésbõl, félelembõl. Az okok ma is
ugyanezek... ok akad bõven, ha más
nem, akkor jön a megfellebbezhetet-
len érv: nincs idõm. Péterék lelkében
is meg-megfordul egy-egy furcsa gon-
dolat, melyre Jézus egy kérdéssel re-
agál: „Ti is el akartok menni?“ A nyílt
kérdés õszinte választ gerjeszt:
„Uram, kihez mennénk?“ A történet
ma is ismétlõdik és sokan maradnak
el az úton... lelkük más hangnak en-
gedelmeskedik: csábítóan süvít a ha-
talom szava, édes ábrándba ringat a
pénz csengése.

Örök élet beszéde. Hitvallásos vá-
lasz, ami minden korban megdöbben-
tõen szól, mert egy másik világ lété-
nek bizonyosságát hordozza, sugároz-
za. Ebben a világban meg lehet moso-
lyogni, el lehet vetni az ilyen válaszo-
kat. A látható világban általában az
ész diadalmaskodik, de Isten láthatat-
lan világának erõterét (szenvedés, ha-
lál) egy pillanatra is megtapasztalva
szertefoszlik a ráció dicsõsége... Ilyen-
kor nagyon kell az örök élet beszéde,
mert ez a megmaradás biztosítéka, ez
ad hitet a továbblépésre.

Amiért ma imádkozunk:
Hitvalló életekért, az egyház jövõjé-

ért.
A mai nap imádsága:

Uram! Erõsítsd népedet, s kezdd
rajtam! Ámen. 

Az ÚR fölegyenesíti a görnyedõket. 
Zsolt 146,8

2006. július 26. csütörtök

Akinek nem kellett életében erõn
felüli terhet cipelni, nem is tudja

mit jelent: görnyedni. Hiába a fiatal-
ság duzzadó ereje az izmokban, az
erõs elhatározás, a„hó-rukk!„-
stratégia, vannak terhek, amiket hor-
dozni szinte lehetetlen: túl nehezek.
Igaz ez lelki értelemben is. Be kell lát-
ni a gerinc terhelhetõsége véges...
Ilyenkor két lehetõség elõtt áll az em-
ber. Mivel az ember önfejû, akaratos
és nehezére esik a kérés, ezt mondja:
„Megpróbálom, de most másképpen!
Csak azért is megmutatom! Nem igaz,
hogy egyedül nem bírom...„ Az ilyen
makacsságnak sokszor szomorúság a
vége. A másik lehetõség így hangzik:
egyedül nem megy, hát segítõ-
társa(ka)t keresek! Az egymásrautalt-
ságban megindul a közösségi gondol-
kodás, azután szép lassan kirajzoló-
dik a megoldás is. 

A közösségben gondolkodást a ma
embere elfelejtette. Cégek panaszkod-
nak, hogy hiába a sokdiplomás okos
emberük, csoportban, egymásra utal-
va nem tudnak dolgozni, márpedig a
feladatok – komplexitásuk okán is –
csoportos megoldást igényelnek.
Nincs ez másképp a családi életben
sem. Együtt kell dolgozni, ami sok-
szor nem könnyû, de az elért ered-
mény feledteti az izzadságos pillana-
tokat. Vannak terhek, amiket a csa-
lád sem tud egyedül elhordozni. Ilyen-
kor lép be egy jól szervezett közösség
(a társadalom) szociális segítségnyúj-
tása. Ha egy társadalomban túl sok az
önzõ, csak magára gondolni tudó em-
ber, akkor ez oda vezet, hogy a teher-
hordozás igazságtalanná válik... azaz,
mások hordják azokat a terheket,
amik hordozásában nekem is részt
kellene vállalnom. A káini agresszivi-
tás manapság sokszor visszaköszön:
„Tán õrizõ pásztora vagyok a pásztor
öcsémnek, vagy mi van?“ –
rabbinikus fordítás. Nem foglalkozom
a kisebbel... õ dolga... ha belegörnyed
is, mi közöm hozzá?
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Az adok-kapok, szemet-szemért
fogat-fogért ószövetségi elv igazságos-
nak tûnik, de nem építi a közösséget.
Egy valami lendít csak magasabbra: a
szeretet. Az ÚR szeret, s ez a nagy
szeretet egyenesíti a görnyedõ ember-
sorsokat. Isten nem eltipor, hanem
felemel. Fontos vagyok neki – még én
is – olyannyira, hogy képes értem
mindent megmozgatni a környeze-
temben, hogy végre észrevegyem: Ná-
la és Vele együtt van életemnek meg-
oldása. Ez az evangélium.

Amiért ma imádkozunk:
Hogy észrevegyük egymás terhét...

A mai nap imádsága:
Uram! Te látod életem nehéz-
ségeit, küszködésemet. Kérlek
segíts meg engem erõvel, adj
nekem társakat gondjaim hor-
dozásában, s engedd meg ke-
gyelmesen, hogy életem hibáin
okulva, derûsen tudjak a jövõ-
be tekinteni, s örömöt tudjak
megosztani másokkal is! Ámen.

Szeret az ÚR, azért nincs még végünk. 
JSir 3,22

2006. július 25. szerda

Még mielõtt végképp elsuhanunk
néhány évtizedes szenvedésünk

színterérõl, ebbõl a gyönyörûnek te-
remtett földi világunkból, egyszer-
kétszer átvillan rajtunk a gondolat:
szeret az Isten. Ha nem így lenne,
már rég pont került volna életünk vé-
gére. Nem az Isten haragja az, ami
elõidézõje egy-egy kritikus, életveszé-
lyes pillanatnak – hanem mi magunk,
a bennünk lázongó, elégedetlenkedõ
ember.

Míg az egyik oldalon a mindenko-
ri történelem kortárs szentjei irga-
lomról, megbocsátásról, szeretetrõl
beszélnek, addig a másik oldalon jo-
gosság és önrendelkezés alapján kard
után nyúlnak... Pedig „aki kardot fog,
kard által vész el“ – mondja Jézus. Mi
az az erõ, készség az emberben, mely
felébreszti a bosszút? Miért nem ta-
nul múltjából az ember? Miért nem
elégséges az okulásra akár csak egy
huszadik század, a gázkamráival,
gulágjaival és atombombáival? Hata-
loméhes diktátorok, magukat különb-
nek tartó nemzetek mindig akadnak,
s folyamatosan egymásra rontanak...
de miért is?

Mert tudják, hogy ebben a földi vi-
lágunkban lehetne szépen és boldog-
ságban élni, de szívükben elrejtve ér-

zik az Isten hiányát... a tátongó ûrt
pedig hamar kitölti a „légió“, mert
sok neve van: önzés, kivagyiság, go-
noszság, bírvágy, bosszú, irigység...
Hány és hány emberlélek morzsoló-
dik fel ma is, mert hamis büszkeség-
bõl, önrontó dacból nem hajlandó
meghajolni az élet igazsága elõtt: az-
az, minden jó, minden szentség, a test
és lélek (illetve akinek fontos a jobb
megértéshez: szellem is) harmóniája
csakis az Isten erõterében áll össze
egységgé. Csakis ott, Nála olvadnak a
kérdések és válaszok, a háborgó miér-
tek és kijelentett titkok Eggyé... Amit
mi mindebbõl itt és most, néhány pil-
lanatra megsejthetünk: szeret az Úr...
s szeretetét átélve felismerhetjük: a
nagy igazságtalanságok, szenvedések,
de elkövetett bûneink nehezen hor-
dozható következményei is csak Is-
tenben nyernek feloldást. Végünk le-
hetne... de még sincs itt a vég... mert
az ÚR szeret.

Amiért ma imádkozunk:
Külsõ és belsõ békéért. 

A mai nap imádsága:

Uram! Te látod az embervilág
mohóságát, az egyes ember bû-
nét és nyomorúságát. A kínzó
kérdéseinket, s ügyetlen vála-
szainkat. Könyörülj rajtunk,
hogy teremtett gyönyörû vilá-
gunkban dicséretedet még so-
káig énekelhessék gyermeke-
id! Ámen.

Én vagyok az a kenyér, amely a mennybõl
szállott le. 

Jn 6,41b 
2006. július 24. kedd

Kenyér... a mindennapi. Az élet
biztosítéka. Nem egyszerûen

alapvetõ élelmiszer, hanem a szimbó-
lumok királynõje. (A király a víz...)
Jézus mondja: kenyér vagyok... a fe-
lülrõl jövõ! Ha van valami ami jelzi a
„földit“, az anyagvilághoz kötöttsé-
günket: az a testünk. Szomjazunk és
éhezünk... A „mindennapi“ pedig
nem a fentrõl jövõ megfoghatatlan,
hanem a búzatáblák gyümölcse, a
megfogható, ízlelhetõ élet: a kenyér.
De mi is a kenyér?

Az elvetett reménység beérett gyü-
mölcse, a búzaszemekbe zárt érlelõ
napsugarak. A felülrõl jövõ éltetõ
fény, milliárdnyi búzaszem-ajándék-
csomagocskái... az Élet, a mindennap-
jaink garanciája. Az élet, ami még ma
van, holnap véget érhet: kozmikus
katasztrófa(meteoritok), atomhábo-
rú, titkos laboratóriumokból kiszaba-
dult vírusok... Az élet tehát ígéret.
Nem több, de nem is kevesebb, mert
az ígéretet az Isten adja és Õ be is
tartja, amit ígér – „Nem ember az Is-
ten, hogy hazudna“.

Amennyire szükségünk van a min-
dennapi kenyérre, olyannyira szüksé-
günk van az Élet Misztériumának
megélésére. Az Élet Titka megnyilvá-
nul, születésben és halálban, szere-
lemben és mûvészetekben, szavaink-
ban és alkotó „munkás„ hétköznapja-
inkban. Az ember a huszadikszázadi
nagy titoktalanításainak (Isten-
telenítési mozgalmainak) meglett a
következménye: eluralkodott gonosz-
ság: lásd világháborúk – ami persze
soha nem a kisember „játéka“. A lé-
lekben tátongó ûr keletkezett. Amit
korábban az Isten töltött be, most
minden más emberi tölti ki. Igaz a
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szociológus kijelentése: „a távlatnél-
küli, a megalázott agresszívvé,
öncentrikussá válik“. Kell(ene) tehát
a lélek Kenyere, amely megelégíti a
lelket, s a rövidlátás kényszere után
elhozza a távlatban gondolkodás sza-
badságát. Jézus mondja: „Én vagyok
az a kenyér.“ Õ a megtestesült Fény,
az Isten Küldötte, a Meg-váltó. Aki át-
váltja/átteszi életünket egy másik vá-
gányra, ami nem a szakadékba vezet,
hanem az ígért országba. Titok ez...
az Isten titka.

Nyár van, s odakinn aratnak. A
kombájnok falják a táblákat, szorgal-
masan gyûjtik a megtestesült csodát,
a csokorba kötött fényt: a kalászt...
Jövõnk ígéretét, az életet fenntartó
búzaszemeket csûrbe hordják... ebbõl
lesz a mindennapi kenyér, s az ünne-
pi kalács. Ha nincs ünnepünk, nincs
értéke a felhalmozott javaknak se,
ezért ha asztalon a kenyér, adjunk há-
lát érte... mert a mai hálaadásban raj-
zolódik ki a holnap ígérete.

Amiért ma imádkozunk:
Testi és lelki szükségleteinkért... 

A mai nap imádsága:

Urunk Istenünk! Köszönjük,
hogy megtartasz minket, s ja-
vaiddal elhalmozol minket ké-
résünk nélkül is. Mégis kérünk
elégítsd meg a Hozzád fohász-
kodókat: adj a megfáradtnak
új erõt, a betegnek egészséget,
a szomorkodónak új reménysé-
get, a magányosnak társat, az
könnyelmûnek felelõsséget, a
bûnösnek megtérést, a kétel-
kedõnek új ismeretet a Te Sze-
retetedrõl! Ámen.

A higgadt válasz elhárítja az indulatot, de a
bántó beszéd haragot támaszt. Péld 15,1 

Minden keserûség, indulat, harag, kiabálás
és istenkáromlás legyen távol tõletek min-
den gonoszsággal együtt. 

Ef 4,31 

2006. július 24. hétfõ

Egyszerû a „gondunk“: Hallga-
tunk, amikor szólni kellene, s be-

szélünk, amikor hallgatni kellene. Jé-
zus a Fény-Fia-Krisztus (Én vagyok a
világ világossága) azt élte elénk, amin
keresztül szentekké válhatunk... azaz
Istené lesz életünk. A Krisztus-rej-
télyt évezredek óta kutatják, vizsgál-
ják, de egzakt, tudományos választ
eddig nem találtak rá. (A hit igen, de
az nem tudomány, csak a tudomány
tárgya: hit-tudomány.) Jól is van ez
így. Attól, hogy valaki nem ismeri a
fény kvantumfizikai tulajdonságait,
még boldog lehet az élete, s teljesség-
gel élvezheti a napfény melegét...

Mi az, amit Krisztus tud, s mi is
tudhatnánk? Sokan szeretnének gyó-
gyítani, mint Õ... mások meg paran-
csolni az elemeknek, mint Õ... megint
mások szeretnék ismerni a lelkeket,
mint Õ... Nagy dolgok, melyekhez
nagy hit kell(ene), de mustármagnyi
sincs ebben a nemzedékben... A hit, a
lélek, az Isten világa – egy más világ!
Isten világában nem az ész kapja a
legfontosabb szerepet! Az Isten „ki-
rályságában„ másképpen mûködnek
a dolgok... A keresztények nagy zava-
rodottságát (értsd: szekták) az okoz-
za, hogy Isten világában az anyagvi-
lág törvényeit alkalmazzák minden-
áron, az embervilágban pedig szeret-
nék látni az Isten országa törvényeit
érvényesülni. (Jézus mondja: „Az én
világom nem e világból való.„) Mégis,
mi az, amit mi is megtehetnénk - jé-
zusi módon?

Mindenekelõtt a szavainkat, kom-
munikációnkat kell(ene) olyan méltó-
sággal használni/megélni, amiben
tükrözõdne a szó ereje. Hiába kiabál,

ordít valaki, a szó ereje nem ebben
van. A szó teremtõ erõ! Vannak, akik
építésre használják, s vannak, akik a
rombolásra, s vannak, akik hatalmuk
megtartására. „Minden hatalom fe-
lülrõl való“, ha nincs szavad, nem tu-
dod érvényesíteni akaratodat... Jézus,
amikor szólhatna a megkövezõk sze-
xuális bûneirõl, nem hangoskodik,
hanem lehajol, s egyenként a porba ír-
ja azokat... végül mindenki (kettõs-
mércéjûek!) elódalog. Nos, valljuk be:
lenne mit csiszolnunk kommunikáci-
ós „kultúránkon„.

Aki meri felvállalni a szó tisztasá-
gát, az megtapasztalja a lélek tiszta-
ságát is. Aki szavaiban mocskolódik,
élete is piszokkal teli. 

Amiért ma imádkozunk:
Hogy szavainkban is megnyilvánul-

jon Isten ereje... 
A mai nap imádsága:

Urunk! Te látod mivé váltunk
Nélküled... Kérünk, add ne-
künk igéd erejét, hogy megta-
pasztalva kegyelmed gazdag-
ságát, bölcsen szólni tudjuk
evangéliumodat! Ámen.

„...de egyet teszek: ami mögöttem van, azt
elfelejtve, ami pedig elõttem van, annak ne-
kifeszülve futok egyenest a cél felé.“ 

Fil 3,14 

2006. július 22-23. szombat-vasárnap 

Célba érni nagyszerû érzés... a pil-
lanat felszabadító öröme felejteti

a szenvedést, ami a starttól kezdõdõ-
en minden küzdõnek kijár. Pál apos-
tol leveleiben gyakran hoz ismerõs
képeket, hasonlatokat a krisztuskö-
vetõ élet jobb megértéséhez...

Gyakran felteszik a kérdést: „Na,
de miben különbözik a keresztény
ember a nemkereszténytõl, amikor
mindannyian elesnek az élet nagy fu-
tásában?!“ Tény, hogy a keresztény
ember sem szent... gyakran nem sok-
kal jobb, mint a másik ember, s hogy
mennyivel „különb“ azt csak az Isten
látja. Mi teszi hát mássá mégis az Is-
tenben bizakodó embert? Elõször is:
ha elesik, rögtön felkel.

Látszólag egyszerû feladat, de
mégsem az. Igen nehéz talpra állni
akkor, amikor elbukunk (mert elgán-
csoltak, mert magunkat gáncsoltuk
el, mert elfáradtunk, mert s egy kis
gödörbe léptünk, amit észre sem
vettünk)... a bukás mindig nagy fájda-
lommal jár! Tovább futni? Amikor a
többiek messze elõre szaladtak... To-
vább futni, amikor ösztönösen a sebe-
inket akarjuk nyaldosni? „Nekife-
szülni a célnak“ – szinte lehetetlen-
nek tûnik. A keresztény ember mégis
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megteszi. Feláll, s továbbfut. Ebben
rejlik a titok. Tudja a krisztuskövetõ
ember, hogy mindez kegyelem, s hogy
az „esés“ nem büntetés, hanem tör-
vény, az élet törvénye: „Még a legki-
válóbbak is elesnek/megbotlanak“ –
mondja Ézsaiás. „De akik az ÚRban
bíznak... szárnyra kelnek...“

Miért is futunk a cél felé? Mert
tudjuk, hogy ott a helyünk. Istennél,
Istennel akarunk egyek lenni. Vonzá-
sát érezzük egész életünkben, s aho-
gyan nem tudja megtenni a piciny
gyermek, hogy ne szaladjon szülei fe-
lé, ha hallja azoknak hívását, a hívõ
ember is fut, szalad Teremtõje felé. A
hazaváró Szeretet hihetetlen erõt ad.
Megújít, ha elesünk, továbblendít, ha
megfáradunk. Pál tudja, hogy mindez
kegyelem, s egyedül, csakis „a Krisz-
tusért“ lehetséges a célbajutás. Ezért
buzdítja övéit, minket is. 

Amiért hétvégén imádkozunk:
A megfáradtakért, mindazokért,

akik értetlenül ülnek
életútjuk porában... 

A hétvége imádsága:
Uram, Istenem! Könyörülj raj-
tunk, szereteted hangját erõ-
sítsd szívünkben, hogy Hozzád
futhassunk! Ámen.

Nem azé, aki akarja, és nem is azé, aki fut,
hanem a könyörülõ Istené.

Róm 9,16 

2006. július 21. péntek

Ha nagyon akarod, sikerülni fog! –
korunk ismerõs szlogenje ez. Az

akarás önmagában még kevés... a
nagy akarásból folyományként adó-
dik: a siker érdekében „add el ma-
gad“, azaz mutass többet, mint ami

vagy. Manapság ezért felszínesek az
emberi kapcsolatok. Rövid idejûek a
„barátságok“, mert hamar kiderül,
valamilyen érdek fûzi csak össze a fe-
leket. De gyorsan zátonyra fut férfi és
nõ kapcsolata is, hiszen ha valahol
fontos, hogy az legyen valaki, ami va-
lójában, akkor ez a két ember legmé-
lyebb testi-lelki találkozásának kere-
tet adó Istentõl „rendelt intézmény“:
a házasság életszövetsége... 

Ahogyan az emberi kapcsolataink
(ha hosszú távon akarjuk õket), úgy
az Istennel való kapcsolatunk is csak
az õszinteségen alapulhat. Azt adom,
ami vagyok, s elfogadom, engedem,
hogy azzá váljak, amivé az adott kap-
csolat növelhet. Nem elégséges az in-
tenzív cselekvés... kétségbeesés szélé-
re sodródó fiatalember mondja a na-
pokban: „Pörgök ezerrel, de halvány
lövésem sincs mi lesz ebbõl az egész-
bõl!“ Nem látja a közeli jövõt sem,
nemhogy a távolit. Ha nincs (nagyobb)
cél, nincs értelme a küzdelemnek, a
munka, a mindennapok értelmetlen-
né válnak. A boldogság biztosítéka, a
szép élet ígérete maga az Isten.

Isten könyörületes. Bármennyire
is lehúz minket az anyagvilág, a vét-
keink, a bûneink – Õ könyörületes, és
felemel. Nincs annyira elrontott élet,
amibõl ne lenne kiút Vele együtt. Ne-
ki van hatalma egyedül arra, hogy
rosszból is jót hozzon elõ. Mi ez, ha
nem az evangéliumok evangéliuma? 

Amiért ma imádkozunk:
Mindazokért, akik küzdenek

testben és lélekben, önmagukért
és másokért. 

A mai nap imádsága:
Uram, Istenem! Áldásodat ne
vond meg tõlünk, adj békét
testben és lélekben! Ámen.

„Az ÚR hûségét magasztalom...„ Ézs 63,7a 

2006. július 20. csütörtök

Soha annyira nem volt szüksége a
világnak hûséges emberekre, mint

manapság. Hûség és hûség között
azért van különbség. A német kato-
nák szíjcsatján ez a felirat volt olvas-
ható: Meine Ehre heißt Treue. (Becsü-
letem a hûség.) A világ „hûséget“ lát
a fanatizmusban, a behódolásban is,
jóllehet a hûség isteni fogalom. Sok-
szor megcsodálom az állatokat, me-
lyek „életreszólóan“ választanak ma-
guknak társat... az állatvilágban, a
monogamitás nem mindig elõnyös, hi-
szen a túlélésért vívott küzdelemben
a legjobb DNS átörökítése a cél, hogy

fennmaradjon a faj... az embervilág-
ban még ezt sem lehet felhozni a hût-
lenek mentségére.

A hûségnek nemcsak szexuális ve-
tülete van, hiszen a hûség megnyilvá-
nul hitben, életfelfogásban (elvek-
ben). Hûtlen csak egyszer kell hogy
legyen valaki... attól a pillanattól áru-
ló. Játsszunk a szavakkal! Érdekes
szó: áru+ló. A ló a birtoklás megtes-
tesítõje a szimbolikában, ugyanakkor
a ló a szabadság (az erõvel teljes) ké-
pi jelentést is hordozza. Valaki tehát
valamiért(áru) feláldozza lovát (a sza-
badságát). A testiségért(a megfogha-
tóért) feláldozza a lelkiséget, azaz
áru-ló. Kmolyra fordítva a szót: Aki
elárulta hitét, elveit, barátját, szerel-
mét... az Istent – az elveszett ember.
Nincs mentsége önmaga elõtt. (Lu-
ther – lelkiismeret tüze!)

Hûségben megmaradni egyféle-
képpen lehet. Keresek egy erõsebb
szövetségest. Aki megvéd erõtlen pil-
lanataimban. (Ha Õ velünk, ki elle-
nünk?) Ezért magasztalja a hívõ em-
ber Istenét, mert az Isten megtartja
övéit hûségükben. Ez az igazi méltó-
ság, istenfiúságos lét, az az állapot,
amire mindenki törekszik. Az ÚR hû-
sége a garancia életünk szépségére,
teljességére. Önámítás, ha bizako-
dunk hitünkben, reménységünkben
vagy szeretetünkben. Minden elmú-
lik, egyedül Isten marad... s ha hisz-
szük Õt, mi is megmaradunk Õben-
ne. 

Amiért ma imádkozunk:
Hûséges emberekért. 

A mai nap imádsága:
Uram, Istenem! Taníts engem
utaidra... hogy megmaradhas-
sak a hûségben! Ámen.
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Te vagy a látás Istene. 1 Móz 16,13a 

2006. július 19. szerda 

Hágár egyszerû kijelentése ez,
mely nagy igazságokat hordoz.

Gyermekének, Izmaelnek jövõjérõl ad
„látást“ az ÚR. Isten, a mindent elõ-
re-látó (Pro-videntia Dei=gondviselõ
Isten) idõnként bepillantást ad vá-
lasztottjainak a jövõbe. A prófétákat
régen látóknak hívták, õk látták azt,
mit mások nem. Bizony, aki az orrá-
nál nem lát tovább az másképpen tá-
jékozódik. Az ilyen rövidlátó ember
rövid kezû is, s legfeljebb a zsebéig ér
el, abban kotorássza számolható érté-
keit, de amit elér azt mindig csak ma-
gának kaparintja meg, felebarátjának
segítõ kezet nyújtani sosem bír. Ki
milyen távlatokban gondolkodik,
olyan emberré válik. Aki csak anyagi-
akat lát, materialistává válik, aki el-
lát a horizontig, abból humanista
lesz, aki a horizonton túl is látni akar,
az hívõ emberré válik. 

A látás Isten egyik legnagyobb
ajándéka. A látásnál azonban van
még több, a belátás, a meglátás. Az-
az, látom cselekedeteim következmé-
nyét, s ezzel kikerülöm – ha nem is
mindig, mert gyarló (régi szavunk,
gyermeket jelent) emberek vagyunk -
a veszélyeket, s nem követek el alap-
vetõ életvezetési hibákat. Korunk mo-
dern embere nem lát messzire. A rit-
mustalan életû ember (csak munka és
munka), a negatív információk viha-
rában részekre szakad, hasonlóan  a
mindennapjaihoz... s a pillanatokból
sosem áll össze áhítatos csöndes perc,
lehetõség a merengésre... Pedig kell a
nyugalmi állapot, amikor nincs más
csak Isten és én.

Ha már egyszer „láttunk“, azaz
megláttunk valamit Isten világából,
akkor ezt szeretnénk tovább adni. El-
sõsorban azoknak, akik közelünkben
élnek, akik ránk bízattak. Mindenek-
elõtt gyermekeinknek, akiknek kezé-
be adja Isten a jövõt. Hogyan élnek
majd vele? – rajtunk is múlik. Erköl-
csi prédikációkban, bármennyire is
gyakoriak és hangosak is: „Látod, lá-
tod, én megmondtam neked fiam!“
nem lehet „láttatni“, belátásra taní-

tani. 20-25 évig kell gyermekeink
elõtt hiteles életet élni, ami készséget
ébreszthet bennük a távlatos gondol-
kodásra. „Isten szeme mindent lát“ -
tartja a népi szólás. Milyen csodás, ha
mi is megláthattuk az Istent: terem-
tett világban, lelkiismeretben.

Amiért ma imádkozunk:
Belátásért, meglátásért, s mindazo-

kért, akik szenvedik a látás hiá-
nyát.

A mai nap imádsága:
Uram, Istenem! Hálát adok Ne-
ked életemért, ajándékaidért,
amivel naponta elhalmozol en-
gem - kérésem nélkül is. Kér-
lek, láttasd meg velem akara-
todat, hogy jó szívvel és öröm-
mel tudjak szolgálni embertár-
saimnak, a Te dicsõségedre.
Ámen

Vigasztaljon meg engem szereteted, aho-
gyan megígérted szolgádnak. 

Zsolt 119,76 

2006. július 18. kedd 

Földi utazásunk során számtalan
ok adódik, ami elkedvetlenít, el-

szomorít, elkeserít minket. Átélni a
sikertelenséget, az eredménytelensé-
get, a betegséget, a veszteséget, mind-
mind közelebb vihet Istenhez, de el is
távolíthat Tõle. Ha egyedül vagyok,
teljesen magányos, nagy valószínû-
séggel inkább perlekedem az Istennel.
Ha van közösség, ahová tarozom, ahol
szükség van rám, ahol számolnak ve-
lem, akkor bizonyára – mivel együtt
vagyunk – közösen könnyebb elhor-
dozni a kereszteket. 

A közösség szeretete vigasztal. Ha
a közösségben Isten a legfontosabb,
akkor az Õ szeretete nyilvánul meg az

emberek egymásközti viszonyában is.
Aki ugyanis valóban szereti az Istent,
az valóban szereti az embertársát is,
s viszont is igaz. (Utóbbiak egy részé-
re mondja Karl Rahner: õk az ano-
nim-keresztények.) 

A vigasztalás ígérete nagy segítség
a bajban, a próbatételek között. Ha
nem hisszük el, hogy Isten gondot vi-
sel mindannyiunkra, akkor hamar a
reménytelenség mocsarába süllyed az
életünk. A reménytelen ember a szal-
maszálba is kapaszkodik, mert onnan
is segítséget vár... A hívõ ember tud-
ja, hogy bár nem látja az Istent, de
tudja és érzi, hogy Neki gondja van
minden gyermekére. Isten szeretete
képes sebeket gyógyítani – az idõ so-
ha. Belesimulva Isten tenyerébe átél-
hetjük és megtapasztalhatjuk, hogy
Vele együtt, földi vándorlásunk nem
„siralomvölgy“, hanem az egymás-
ratalálás – jóllehet kalandos –, de
mégis legcsodálatosabb örömforrása. 

Amiért ma imádkozunk:
Mindazokért, akik terheik miatt

bánkódnak.
A mai nap imádsága:

Uram, Istenem! Hálát adok Ne-
ked, hogy életemet csak annyi-
ra terheled meg, amennyire
képes vagyok azt elhordozni.
Add, hogy elfogadva akarato-
dat megmaradjak a hitben, s
gyarapodjak a Benned való is-
meretben, s a tõled kapott sze-
retetben! Ámen

Nem kívánom én a bûnös ember halálát - így
szól az én Uram, az ÚR -, hanem azt, hogy
megtérjen útjáról, és éljen. 

Ez 18,23  

2006. július 17. hétfõ

Rövid életünkben jó néhányszor
felvetõdik bennünk a kérdés: mi-

ért? Ok-okozatok sûrû erdejében pró-
báljuk megtalálni a kivezetõ ösvényt,
hogy végre tisztán láthassuk: miért a
szenvedés, miért a kereszt? Ezékiel
prófétának adott kijelentésben azt
mondja az ÚR: mindenki a maga bû-
néért felel, nincs érvényessége a régi
mondásnak, „Az apák ették meg az
egrest, s a fiak foga vásott bele“. Ez
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azt jelenti, hogy mindenki elégséges
bûnt követ el ahhoz életében, hogy ki-
zárja magát az Istennel való közös-
ségbõl – akár örökre is.

A megtérés szót sokan sokfélekép-
pen magyarázták már az egyháztörté-
nelem folyamán, s magyarázzák ma
is. Ez egy olyan szó, amit nem magya-
rázni kell, hanem meg kell cseleked-
ni. Döntést hozok. Egyszer, s véglege-
set. Ahogyan furcsán nézünk arra,
aki már harmadszor mondja ki a bol-
dogító igent aktuális társának, ugyan-
olyan furcsán kellene néznünk mind-
azokra, akik azt mondják, nem nekem
van szükségem megtérésre, hanem a
környezetemnek kellene megváltoz-
nia. „Nem tehetek róla“, „kudarcot
vallottam“... s lehetne ide citálni
mindazokat a formulákat, amivel ta-
karódzik a lélek. Megtérés nélkül te-
hát nincs istenes élet, ahogyan szerel-
mi vallomás nélkül sincs romantika,
legfeljebb kölcsönös elõnyöket figye-
lembe vevõ szexuális kapcsolat.

„A bûn zsoldja a halál“ – ez elsõ-
sorban törvény, s csak másodsorban
büntetés. Tény, hogy nem tudunk
szentül élni vagy legalábbis kevesek-
nek sikerül. Régebben talán voltak,
akik megpróbálták a szent élet kes-
keny ösvényét járni. Ilyen huszon-
egyedik századi zarándokok kevesen
vannak, de azért vannak. Az igazi éle-
tes öröm, ha magam is megpróbálom
a krisztusi ajánlásokat megvalósítani
életemben. Ennek elsõ lépése, hogy
megismerjem az utat, amin járok, s ha
kell, akkor egy határozott lépéssel el-
induljak a Kereszt felé. 

Amiért ma imádkozunk:
Az õszinte Istenhez fordulásokért.

A mai nap imádsága:
Uram! Ismertesd meg velem
utamat, hogy járhassak azon
akaratod szerint. Ámen

Magasztalunk, ó Isten, magasztalunk téged,
mert közel van neved azokhoz, akik hirdetik
csodáidat. 

Zsolt 75,2  

2006. július 15-16. 7vége

Archaikus csengésû szó, nehezen
érthetõ fogalom manapság. A hi-

erarchia-tagadók, az Istent-álmodni-
nem-tudók sosem érzik e szó hitvallá-
sos ízét. Miért magasztal a hívõ em-
ber? Mert Urát, Aki fölötte áll, elfo-
gadja életének vezérlõ hatalmául.
Eközben érzi és tudja: a magasztalás
a magasságba visz, kiemel az anyag-
világ egysíkúságából. Magasztalni
azt, Aki tenyerére vesz, s hordoz: nem
megaláztatás, hanem emberségünk
kiteljesedése.

Magasztalni jó. Hálát adni azért,
amirõl azt gondoljuk, megszolgáltunk
érte. Jóllehet megdolgoztunk a min-
dennapi kenyérért, „megszolgáltuk“,
de mennyivel jobb az íze, ha Isten ke-
zébõl vesszük azt. Családi asztalnál
majszoló kisgyermekeinket látni mi-
lyen különleges örömet okozó érzés,
de mennyivel boldogítóbb, ha meg is
köszönik édesapának és édesanyának
a finomságokat.

Akik nem röstellik a mai világban
imádságban Isten elé vinni életük dol-
gait, megtapasztalják mit jelent áldá-
sosan élni. Az áldás sokkal több, mint
egyszerû siker. A siker „csak“
célbajutás, az áldás a teljes élet jutal-
ma: az élet minden dolgában. A ma-
gasztalás nemcsak fölemel, de titko-
kat is közöl. A lélek emberi rejtekébõl
hoz elõ csudás felismeréseket, s az Is-
ten végtelen szeretetébõl nyilvánít ki
bölcseletes igazságokat.

Magasztalni jó, mert olyankor Is-
tenben vagyunk, s Õ mibennünk.
Neve nemcsak ajkunkon formálódik,
de bennünk is él. Ezt az örömöt to-
vább adni, a hirdetés, a bizonyságté-
tel csodája.

Amiért 7végén imádkozunk:
A vasárnap nyugalmáért, szerette-

ink testi-lelki békéjéért.

A 7vége imádsága:

Uram, Istenem! Te indítod szí-
vemben a magasztaló szava-
kat, s Te segítesz kimonda-
nom, ami csak gyönge sejtés
lelkemben. Erõsítsd, áldd meg
mindazokat, akik Hozzád me-
nekülnek életük gondjai alatt
roskadva, hogy felbátorodva,
erõvel megtelve, szeretetben
élve tudjanak bizonyságot ten-
ni gondviselõ jóságodról!
Ámen

Íme eljövök hamar, velem van az én jutal-
mam, és megfizetek mindenkinek a cseleke-
dete szerint. 

Jel 22,12 

2006. július 14. péntek 

Végidõk... sokszor tapasztalta már
az ember e szó borzalmát:

apokaliptika. Amikor a gonosz nyíltan
a jóra tör. Koronás rabló hercegek,
karszalagos diktátorok, nyakkendõs
gengszterek, mind egyek: lelküket
múlandó rongy életük védelmében
odadobták az Ördögnek. Nincs ennél
szebb, irodalmibb megfogalmazás: a
Sátán foglyai õk. Lehetne magyarázni
cselekedeteiket nehéz gyermekkorral,
szociális nehézségekkel, egyesekben
talán még a predesztináció érdekes
gondolata is felvetõdik... de hogyan te-
heti másképp valaki azt a gonoszságot
mással – amit nem szeretné hogy ve-
le magával tegyenek – hacsak nem el-
borult sötét lélekkel. Mert a világos-
ság nem engedi a hazugságot, ami
minden bûn szülõanyja... s mindenki-
ben ott van az „Isten mécsese“ ami ar-
ra vár, hogy lángra gyúlhasson.

„Megfizetek mindenkinek cseleke-
detei szerint“ – nincs vita. Van szá-
monkérés, van ítélet, van kárhozat.
Ha az anyagvilágban az okot követi az
okozat, miért lenne ez másképpen a
szellemvilágában. A bûnt követi a
büntetés. Igazság, ami alól nincs ki-
búvó. A középkor embere rettegett a
reá váró kárhozattól, a ma embere
nem féli sem az Istent, sem az embert.
Törvényen felülinek tudja magát. Pe-
dig törvény csak egy van, az Élet tör-
vénye, ahogyan Isten is csak egy van. 

Az életnek értéke a végessége okán
van, tartalmassága pedig az Isten te-
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remtett csodáiban elrejtve létezik.
Felfedezni Õt a mikrokozmoszban és
makrokozmoszban: életünk legna-
gyobb kiváltsága. Mi a jutalma az is-
tenes életnek? Az Isten maga, elrej-
tõzködve bennünk, s kinyilatkoztatva
a világ csodás dolgaiban csillagokon
innen s túl. 

Amiért ma imádkozunk:
Felelõsségért – magunkért, s máso-

kért.
A mai nap imádsága:

Uram! Adj nekünk látást, s Tõ-
led való akaratot életünk iste-
nes megéléséhez. Ámen

Víz fakad a pusztaságban, és patakok ered-
nek a pusztában. 

Ézs 35,6b
2006. július 13. csütörtök 

Õsi díszítõelemek egyike a fodrozó-
dó víz, s benne a felismerés: a víz

az élettel egyenlõ. Így gyakorlatilag
nem is létezett olyan kultúra, ahol a
víznek ne tulajdonítottak volna vala-
milyen szakrális szerepet...

Furcsa világ a mienk. Régen a ku-
tak közösek voltak, s aki nem vigyá-
zott rá súlyos büntetést kapott. Ma-
napság a víz nem az összetartozás, s
az élet jele, hanem árucikk. A víz
olyan, mint levegõ: mindenkinek
jár(na). Az egész teremtettségnek al-
kotta az Isten. Hogy mennyire pusz-
títja a világ az élete biztosítékát a vi-
zet, azt tapasztalhatjuk az állatok
pusztulásában is. Most is mintegy 200
helyi fegyveres konfliktus illetve há-
ború folyik a vízért szerte a világban,
hiszen mintegy másfél milliárd em-
bernek nincs tiszta ivóvize...

Ha az ember ennyire nem respek-
tálja jövõjének zálogát, hogyan res-
pektálná Azt, Aki adta, Teremtõ Iste-
nét?

Jézus az örök életre fakadó forrás-
vizet ajánlja mindazoknak, akik elfo-
gadják azt. Õ maga az Életnek forrá-
sa. Táplál, éltet, növel s tisztít - nap
mint nap. Aki még nem szomjazta az
igazságot, aki még nem kívánta min-
dennél jobban lelkének tisztaságát, az
nem is tudja megérteni milyen nagy
ajándéka Istennek az Élõ Víz... 

Amiért ma imádkozunk:
A lélek szabadságáért - a szeretet-

ben.
A mai nap imádsága:

Uram! Te látod embervilágun-
kat, s mindannyiunk lelkét,
benne a legmélyebb titkokat
is. Könyörülj népeden, mely el-
veszítette a Benned való ör-
vendezés készségét, s elfelej-
tette, hogy mindennek forrása
Te magad vagy. Éltess minket
Igéddel, hogy felismerjük igaz-
ságaidat, és aszerint éljünk
embertársaink javára, ma-
gunk boldogulására, a Te di-
csõségedre! Ámen

Ne kívánd felebarátod feleségét! 5Móz 5,21 

2006. július 12. kedd 

A„Ne kívánd!“ parancsolat egy volt
a tíz közül. Kilenc a személyt véd-

te a közösségi létben, és csak egy a tu-
lajdont. Azaz: 90% személyvédelem,
10% dologvédelem. A mai jogrendsze-
rünkben ez pont fordítva van! A sze-
xualitás az élet egyik legfontosabb
alapja. Izraelben az volt a szokás, ha
a király már nem volt szexuálisan ak-
tív, új király után néztek... 

A mózesi tiltás érthetõ. Azért tilt,
mert a gyakorlat, az élet azt mutatja:
tiltani kell. Mert mindig vannak olya-
nok, akik engednek a test csábításá-
nak, s mindig csak késõbb derül, ki:
mindezért a lélek fizet. A kívánság-
szülte pillanat gyönyöréért óriási árat
kell fizetni: egy közösség, egy életszö-
vetség bomlik fel. Manapság a több-
ség könnyedén veszi a szexualitást -
el is buknak emiatt. Nem csak a bu-
kás a fájdalmas, hanem megtapaszta-
lása annak: hova, milyen lelki/érzelmi
magaslatokba juthatott volna el az
ember, ha megmarad hûségesnek: a
másikhoz, önmagához, az Istenhez. 

Hûségesnek lenni nagyon nehéz,
de nem lehetetlen. Aki nem veszi fi-
gyelembe az élet törvényeit, a bünte-
tést magán és magában (lelkében) ta-
pasztalja. A kiegyensúlyozatlan élet

folyamatosan termeli a hibás helyzet-
felméréseket és döntéseket. Ha fon-
tosnak tartom a másik életszövetsé-
gét, értékessé válik a magam élete is.
Férfi és nõ bensõséges kapcsolatát
láthatatlan álom/élmény-szálak milli-
ói kötik össze. Aki ezeket könnyelmû-
ségbõl durván szétszakítja, iszonyato-
san nagy árat kell fizetnie érte... a „ju-
talom“ nem marad el: békétlenné vá-
lik. Nem találja helyét a világban. Ho-
gyan is találná meg az elrejtettséget,
a kiegyensúlyozottságot, a biztonsá-
got és a boldogságot, amikor mindazo-
kat a szálakat tépte el, melyek az Is-
ten tenyerébe, az egyedül békességes
otthonához kötötték? Mindezek utó-
lag derülnek ki. Ezért írta Mózes böl-
csen elõre: „Ne kívánd...“ 

Amiért ma imádkozunk:
Tiszta gondolatokért, érzelmekért.
Mindazokért, akik keresik a szere-

lem csodáját.
A mai nap imádsága:

Urunk, Istenünk! Te látod az
embervilág kínlódását önma-
gával. Adj bölcs szívet nekünk,
hogy belássuk gondviselõ aka-
ratod jóságát életünk minden
területén! Ámen

Én formáltalak, az én szolgám vagy te, Izra-
el, nem feledkezem meg rólad... 

Ézs 44,21 

Cserépedény életünkben sokszor
rácsodálkozunk Isten teremtõ

nagyságára. Ámulunk rendjén, cso-
dálkozunk szeretetén. „Jézus a jó ba-
rát...“ énekelik sokszor... nem szeren-
csés megfogalmazás, de azért hasz-
nálják. Krisztus Urunk a Megváltó, s
nem a „jó haver“... Ha hiszünk a
Szentháromságistenben, akkor na-
gyobb szent remegéssel kell megáll-
nunk az Egy elõtt. A legtöbb ebben a
világban, hogy én, még én is, a szol-
gája lehetek: hallgatással, a jó cselek-
vésével, vigyázó tekintetemmel. Meg-
hosszabbított keze lehetek gyerekne-
velésben, mások bátorításában vagy
éppen a lelkiismeret hangjának meg-
szólaltatásában. 

Izráel(Jiszráél) szó azt jelenti:
küzdöttél Istennel és kibírtad. Ebben
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benne foglaltatik az egész életünk:
küzdöttünk és kibírtuk. Nem a ma-
gunk ügyessége, okossága, kiválósága
okán – hanem azért, mert Õ formál
minket életünk utolsó leheletéig. Õ
hordoz minket, s nem mi Õt. Benne
vagyunk állandóan kezében – micso-
da kiváltság! Ha olykor meg-megfor-
dít/perdít minket életünk színpadán,
akkor ezt azért teszi, hogy könnyeb-
ben átalakuljon életünk az Õ-megkí-
vánta istenképûségre... Nem feledke-
zik meg rólam. Rólad sem. Gondja
van mindenkire. Ha nem így lenne,
már rég elbuktunk volna... 

Amiért ma imádkozunk:
Bölcsességért, gyermekeink jövõjé-

ért.
A mai nap imádsága:

Uram Isten, rászedtél! Csont-
jaimba rekesztett tûzzé váltál,
s nem tudok szabadulni Tõled.
Formálj azért tetszésedre,
hogy magamat el tudjam fo-
gadni megváltó kegyelmed-
ben, s szólni, élni, hirdetni tud-
jam végtelen szeretetedet!
Ámen

Íme én angyalt küldök elõtted, hogy meg-
õrizzen az úton és bevigyen arra a helyre,
amelyet kijelöltem. 

2 Móz 23,20

Õrangyal. Megmosolyogják, aki
szóba hozza. Nem illik bele a hét-

köznapjainkba. Csak amikor súlyos
betegség, szörnyû baleset sikolt át
életünkön, akkor rettenünk meg egy
pillanatra, s vesszük komolyan: az õr-
angyalunk megõrzött.

A régi ember sokkal jobban tartott
az utazástól, mint a ma mobilis em-
bere. Úton lenni veszélyt jelentett,
hamar a kiszolgáltatottság helyzetébe
kerülhetett valaki. Ma sincs ez más-
képp. Korábban talán rablók és ke-
réktörések tartották rettegésben az
utazót, ma más formában, de ugyan-
az okoz aggodalmat, félelmet. Az
útonlevés az életet jelzi, s az útnak
mindig célja kell hogy legyen. Seneca
mondja: „Ha nem tudod melyik kikö-
tõbe igyekezel, a szelek nem segítenek
neked.“ Mi tehát az élet célja? Egye-
sek szerint nincs is cél, mert az
„útonlevés“ a folyamatos mozgásban
levés, a történésekben mindenáron
részt kapni akarás, a cél maga. Ko-
runk ideája, fõleg a fiatalok között,
akiknek soha nem elég gyors az élet:
Élj gyorsan! Sok ifjú s régebb óta ifjú
nem számol a keréktöréssel...

Vannak élethelyzetek, amikor
élet-rohanásunk sebessége, az utak
(körülményeink) állapota, s a forgó

„kerék“ (élet), teherbírásunk végsõ
határáig vagy azontúlra billent min-
ket: s megállunk. Nincs tovább. El
kell gondolkodnunk: Honnan jövök,
miért vagyok itt, s hova akarok eljut-
ni? Miért is ez az egész nyüzsgés a te-
remtett világban? Ilyenkor nem szé-
pen hangzó válaszokat, megoldást ke-
resünk. Megoldást nem „általában“,
hanem megoldást személyesen, ne-
kem. 

A legbonyolultabb élethelyzetek-
re, életvezetési hibák okozta zsákut-
ca-, vagy gödör-állapotokra is a meg-
oldás: Isten maga. Nincs olyan bonyo-
lult krízis, amire ne ez lenne a meg-
oldás. Sokan abban a tévhitben van-
nak, hogy ha jól „elmagyarázzák“ az
Istent, akkor a másik ember megérti
azt. Tény: Istenbizonyíték nincs a ke-
zünkben. A skolasztika majd félezer
éven át kereste, hiába. A formális lo-
gikai szabályok nem juttatnak el sen-
kit az Istenhez, mert a hit nem belá-
tási képességtõl függ, hanem a ke-
gyelmes Istentõl. Az õrzõ angyalok te-
hát azért vannak mellettünk, hogy
életünk folyamán azt a néhány pilla-
natot, amikor Isten mindent elkészí-
tett számunkra, hogy befogadjuk õt,
el ne „szalajtsuk“... Ha mégsem hall-
juk meg Isten hívását, nem jutunk el
a célba, mert magunktól semmit sem
cselekedhetünk. 

Amiért ma imádkozunk:
A valóban fontos dolgokért.

A mai nap imádsága:
Urunk Istenünk! Az új hét elsõ
reggelén megállok elõtted egy
pillanatra. Nézd szívemben a
gyönge akarást parancsolataid
teljesítésére, s sokszorozd meg
kicsinyke erõmet! Õrizõ an-
gyalodat terelgessen Tefeléd,
hogy észrevegyem mihama-
rabb: életem teljessége csak
Veled együtt lehetséges! Ámen

Az ÚR elküldi majd angyalát elõtted.
1Móz 24,7 

Ábrahám feleséget vesz Izsáknak.
Nagyon fontos feladat ez, a jövõ

múlik ezen. (Ma sincs ez másképpen.)
Tudja ezt Ábrahám hûséges szolgája
is, s elgondolkodik: S, mi van ha...
„Hátha az a leány nem akar követni
engem erre a földre?“ Ábrahám vála-
sza: „Az ÚR elküldi angyalát elõtted!“

Angyal szavunk a görög megfelelõ-
je: angelos, küldöttet jelent. (Küldött-
je az Istennek.) Így az egyik ember a
másik számára válhat angyallá is...
Milyen érdekes, hogy az utóbbi 10-15
esztendõben „angyal-láz“, angyal-di-

vat járta-járja körbe a világot. A ma
embere újra rádöbbent, az angyalok
nélkül sokkal sivárabb a világképe.
Jóllehet mindenkinek megvan a ma-
ga elképzelte „angyal-tana“, de né-
hány érdekességet a Bibliából is meg-
tudhatunk... Az angyalok között hie-
rarchia van, mennyei lények, de nem
istenek. Velük van Isten dicsõsége,
konkrét „munkát“ végeznek el, segí-
tenek nekünk.

Elõttünk járnak. Ez az egyik nagy
evangélium. Isten tehát elkészíti, vi-
gyázza az útjait övéinek. Ezért nem
esik annyiszor bajunk, pedig eshetne!
Láthatjuk õket, mennyei kísérõinket?
Sajnos nem. Egyrészt nem tudnánk
folyamatosan együtt élni (még nem!)
az Isten angyalokon megmutatkozó
dicsõségével, ugyanakkor elveszíte-
nénk talán a szabad választásba ve-
tett hitünket is. Fontos, hogy vigyáz-
nak ránk.

Az igazi nagy csoda, ha mi magunk
tudunk mások angyalává válni. Ha
tükrözni tudjuk egy pillanatra az Is-
ten szeretetét mások felé, ha a körül-
ményeket alakítjuk az Isten megtar-
tó rendje szerint, ha szavainkkal erõ-
sítjük embertársainkat a jóban való
munkálkodásra. 

Amiért ma és holnap imádkozunk:
Gondviselésért a magunk életében,

s hogy tudjunk gondot viselni
másokért.

A 7vége imádságai:
Hálát adok Neked, mennyei
Atyám, szeretett Fiad, a Jézus
Krisztus által, hogy ma éjjel
minden kártól és veszedelem-
tõl megõriztél, és kérlek, õrizz
meg engem a mai napon is a
bûntõl és minden gonosztól,
hogy minden cselekedetem és
egész életem tetszésedre le-
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gyen. Mert én magamat, teste-
met, lelkemet és mindenemet
kezedbe ajánlom. Szent angya-
lod legyen velem, hogy a go-
nosz ellenség erõt ne vehessen
rajtam! Ámen 

Esti imádság: 
Hálát adok Neked, mennyei
Atyám, szeretett Fiad, a Jézus
Krisztus által, hogy a mai na-
pon kegyelmesen megõriztél.
Kérlek, bocsásd meg minden
bûnömet, mert vétkeztem
azokkal, és õrizz meg ma éjjel
kegyelmesen. Mert én maga-
mat, testemet, lelkemet és
mindenemet kezedbe ajánlom.
Szent angyalod legyen velem,
hogy a gonosz ellenség erõt ne
vehessen rajtam! Ámen 

Így szól az ÚR: Azt mondtátok: Hiábavaló Is-
tennek szolgálni, mi haszna hogy teljesítet-
tük, amit ránk bízott. 

Mal 3,14

Minek az egész? Semmi értelme
nincs ennek a világnak! – fakad

ki az önmagára és világra kritikusan
kinyíló tinédzser... Aztán az életben
sokszor elõjönnek ezek a gondolatok:
erõt vesz rajtunk a hiábavalóság érzé-
se. A ma embere különösen nem érti,
miért kellene hinnie, s még jobban
nem érti, mi is az a „szolgálat“. En-
nek alapvetõ oka: a bizalmatlanság. A
nagy dolgok az életben a bizalomra
épülnek. Nincs ez másképpen a sze-
mélyes életünkben sem: Aki boldog
akar lenni, bizalmat kell adjon ember-
társainak. Ez nagyon nehéz, hiszen
már többször megtapasztaltuk, hogy
a bizalommal nagyon kevesen tudnak
élni, a többség – gyarlóságunk okán -
visszaél a kapott bizalommal. Aki pél-
dául a párkapcsolatban ki akar telje-

sedni, nem kerülheti meg a bizalmat,
hiszen ez az alapja mindennek. Tes-
sék megnézni hány szerelmet öl meg
a bizalmatlanság/féltékenység. Ön-
magában sem képes bízni az ember,
nemhogy a másikban... Létezik-e egy-
általán a tökéletes ráhagyatkozás?

Emberek vonatkozásában nagyon
ritka. Az ok nyilvánvaló: mindenki is-
meri a kísértés erejét, s tapasztalta a
lélek gyengeségét. Magyarázat erre
alig van, tényként fogadjuk. Istennel
való kapcsolatunkat azért nem értjük
sokszor, mert nem tudjuk a bizalmat
megélni: aggodalmaskodunk. 

A bizalom hiánya mindig rövidlá-
tást szül és megakadályozza a távla-
tos gondolkodást. Mindez értetlenség-
hez vezet: mi haszna, ha megteszem,
amit Isten rám bízott? Mert a haszon
kézzel fogható, az enyém, s igen ko-
moly motivációs erõ az embervilág-
ban. Az ember sokszor azt hiszi, hogy
a haszon az valami extra jó, plusz,
többlet, a felhalmozott javak összes-
sége. Az igazi haszon egészen más: a
haszon, hogy a tevékenységemet foly-
tathatom – élhetek –, hogy reprodukál-
hatom a javaimat, a lehetõségeim „új-
rateremtõdnek„ a továbbélésemhez.

Mi hasznom tehát abból, ha meg-
teszem, amit Isten rám bízott? Mi a
jutalmam, ha istenképûséget formá-
lok az életemben? Elsõ „haszon“ hogy
betöltöm Isten parancsát, ami jó ne-
kem és a környezetemnek, de ugyan-
akkor kapcsolatba kerülök újra és új-
ra az Egésszel, Isten világával. Ezek
azok a pillanatok, amikor átérezzük
az élet nagyszerûségét, a teremtett-
ség szépségét, a élet ízét... ezek a meg-
tapasztalások emberlétünk továbbvi-
või, lendítõi a végsõ cél felé... 

Isten szolgálata tehát sohasem hi-
ábavaló... a termést ha nem is látjuk,
elhihetjük, hogy ha Õ vet, akkor egy-
szer be is takarít... 

Amiért ma imádkozunk:
Türelemért, kitartásért életünk

minden dolgában.

A mai nap imádsága:
Urunk Istenünk! Látod küzdel-
meinket, s a vágyat szívünk-
ben a teljes életre. Add meg ne-
künk, ami fontos számunkra,
hogy ne perlekedjünk Veled,
hanem el tudjuk fogadni a pró-
bákat is, amiket reánk mérsz.
Jöjj Szentlelked által életünk-
be, s formáld azt tetszésed sze-
rint! Ámen

Legyen szívetek teljesen Istenünké, az ÚRé. 
1Kir 8,61 

Akeleti gondolkodás szerint a szív-
ben van az értelem is, s a kettõ

együtt adja az „értelmes szívet“. Ha
Isten lakozik a szívünkben, akkor a
legtöbbet értük el földi életünkben.
Teljesen akkor lakozhat benne az ÚR,
ha minden más vacak, bóvli, olykor
szemét kikerül a szívbõl. Ezért kell a
bûnvallás, a nagytakarítás (megté-
rés), s a rendrakás (naponkénti meg-
térés az Istenhez – Luther). 

De mit jelent teljesen? Úgy lehet
elérni a teljesség állapotát, ahogyan a
szerelmes szívek egymást, csakis egy-
mást akarják. Nem lehet félig vagy
90%-osan szerelmes az ember. Nem
lehet igazságot kimondani úgy, hogy
nem tárom fel a teljes igazságot, an-
nak csak egy szeletét. Ha mégis ezt te-
szem, megszégyenülök, legkésõbb az
utolsó ítéletkor, de a teljes igazság pil-
lanata soha nem marad el. A szívünk
Istenünké kell hogy legyen. Nincs
olyan: csak az „én Istenem“. Olyan
van: csak az én istenképem, de Iste-
nünk csak nekünk, mint közösségnek
van, s az Egy. Ezért kell közösségben
megélni a hitet, a dícsértetet.

Isten az ÚR. Nincs más, nagyobb
hatalom. Õ az Uraknak Ura, kirá-
lyoknak Királya. Nehéz ezt elhinni,
elfogadni. Sokan dualisztikusan lát-
ják a világot, s úgy gondolják, Isten-
nek szüksége van az én, vagy ami
„imaharcunkra“, s tart még a küzde-
lem... Istennek még a dicséretünkre
sincs szüksége – ti. nem a mi imádá-
sunktól lesz Isten. (Isten idõtõl, tér-
tõl, embertõl függetlenül: Isten.) Is-
ten tehát mindent elvégeztetett.
Nincs harc, nincs õrlõdés jó és rossz
között. Isten uralma teljes az egész vi-
lágegyetemben. Ha valaki ezt még
nem látta be, akkor nincs birtokában
a tudásnak és sötétségben jár. A
Golgothától új idõszámítás van ér-
vényben! Új világkorszak hajnala kez-
dõdött el: „Krisztus feltámadt! Való-
ban feltámadt!“ – mondják orthodox
keresztény testvéreink a húsvéti li-
turgiában. Mi, evangélikusok va-
gyunk az egyetlenek, akik (még min-
dig) térdelve (térdelés: az alázat szim-
bóluma) vesszük az Úrvacsora jegye-
it. A lelkész adja, nekünk semmit nem
kell tenni, csak némán elfogadni. Az
Isten titkát nem is lehet másképp a
szívünkbe zárni, csak alázattal. Le-
gyen az ÚR a szívünkbe, hogy megél-
jük a lét legnagyobb csodáját - ma is. 

Amiért ma imádkozunk:
Tiszta szívért.
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A mai nap imádsága:
Urunk Istenünk! Oly sok min-
dennel van tele a szívünk, s
nem tudjuk eldönteni, mi az
igazán fontos. Légy közöttünk,
uralmaddal segítsd minden-
napjainkat, hogy szeretetedért
dicsõíteni tudjunk Téged a tõ-
led kapott tisztaságban! Ámen

Ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki
az Istentõl kapott erõvel végzi, hogy min-
denkor az Isten dicsõíttessék Jézus Krisz-
tus által. 

1Pét 4,11

Szolgálni nem csapás, hanem ki-
váltság. Miniszter szavunk a latin

minister-bõl ered, szolgát jelent. Va-
gyis a miniszterelnök a szolgák szol-
gája... ha mégsem így van, akkor a vi-
lág eltávolodott (egy kicsit) a Jóisten
rendjétõl. 

Miért van az, hogy manapság nem
„lógnak fürtökben„ az emberek a
templomok karzatain? A kereszté-
nyek szolgálatukat nem az Istentõl
kapott erõvel végzik? Jakab apostol
azt tanítja, hogy „minden jó adomány
és tökéletes ajándék, onnan felülrõl, a
világosság Atyjától száll alá“, azaz
ami jó történik, az Istentõl van. A ke-
resztények szolgálata (ami látható)
gyakran erõtlennek ítélhetõ meg –
legalábbis errõl az oldalról, felõlünk,
az embervilágból. Reménységünk le-
het, hogy az URIsten világa felõl néz-
ve más az eredmény. De mit is jelent
az Istentõl kapott erõvel szolgálni?

Elõször is nyugalmat, békességet.
Ti. nem rajtam múlik az eredmény, az
Isten kezébõl jön, akkor, amikor Õ
akarja. A szolgálat, vagyis az emberek
közötti mozgolódásom, létem úgy kell
hogy alakuljon, hogy az önmagában,
már a másik emberrel való találkozá-
som ajándék és öröm legyen mindket-
tõnknek. A találkozások a legnagyobb
ajándékok az életben. Vannak embe-
rek, akikkel ha együtt vagy, úgy ér-
zed sok idõt tudnál velük együtt töl-
teni, töltekezel általuk. Jó hallgatni
szavukat, látni mosolyukat, érezni fi-
gyelõ tekintetüket. Aztán vannak
olyanok, akik „leszívják“, erõdet, gát-
lástalanok, tolakodóak, s sokszor
rosszakaratúak is. Ilyenkor egyetlen
megoldásod lehet csak hálát adsz Is-
tennek mindenért, s imádkozol érte
is. Nem hosszan, s kegyesen, mert mi
sem vagyunk szentek, de röviden, s
õszintén: „Bocsásd meg neki, nem
tudja mit cselekszik“. Isten mindig
segít elhordozni a keresztünket... s mi
a mi keresztünk, másokéhoz képest?
Keresztje mindenkinek van, s általá-

ban a nem látható sokkal súlyosabb,
mint a látható.

„Alkalmas voltunk a szolgálatra
nem tõlünk van, Isten ajándéka az“.
A kérdés csak az: mire? Mert a Lélek
egy, de a kegyelmi ajándékok külön-
bözõek... Szolgálni csak alázattal le-
het, ez nem cél, hanem eszköz. Kivált-
ságos állapot. Magam nem tudom el-
érni, Isten adja. S mivel szolgálha-
tunk a legtöbbet? Önmagunkkal.
„Szeresd felebarátodat, mint önma-
gadat!“ Ha szereted önmagadat, idõt,
s lehetõséget adsz magadnak, hogy
közelebb kerülj Istenhez. Ha pedig az
Õ közelében vagy, akkor könnyû a
dolgod... szólsz, amikor szólnod kell,
hallgatsz, amikor hallgatnod kell,
imádkozol, amikor már nem tudsz

szólni, s bátorítod mosolyoddal mind-
azokat, akiket eléd hoz az Isten... a
mai napon is. 

Amiért ma imádkozunk:
Derûs szívért, bizalomért Isten

gondviselésében.
A mai nap imádsága:

Urunk Istenünk! Jó Veled kez-
deni a napot, s kezedbõl venni
dolgaimat. Te megteheted,
hogy szereteted fényébõl né-
hány fénysugár rávetõdjön
életemre, hogy az rajtam ke-
resztül megcsillanjon mások
életében is. Látod gondjaimat,
küzdelmemet, látod szívem
gyönge akarását. Szánj meg,
csillapítsd gyarlóságaimat,
hogy tudjalak örömmel szol-
gálni ebben a világban, mert
megtapasztaltam gondviselõ
jóságodat életem minden nap-
ján! Ámen

Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, éjjel
nappal rám nehezedett kezed. Ezért megval-
lottam neked vétkemet. 

Zsolt 32,3-5

Alélek sokáig, nagyon sokáig képes
hallgatni, pedig arra teremtette

Isten, hogy beszéljen. A zsoltáríró tel-
jesebben nem „foghatta“ volna meg a
valóságot, mint ahogyan leírja: „hall-
gattam, kiszáradtak csontjaim“. A
bûn ilyen, legbelül fáj, a csontok mé-
lyén... senki sem látja, de én érzem bé-
nító erejét. Tudom, hogy ott van ben-
nem, s rám nehezedik életem minden
területére. Teljesítõképességem szer-
tefoszlik, kapcsolataim ellaposodnak,
szeretetem megfakul. Éjjel nappal
hordozom a terhet, s egyre kilátásta-
lanabb a helyzetem... önértékelési za-
varok, depresszió, újabb bajok, pánik.

Egyszer aztán nem bírom tovább,
ki kell mondanom, meg kell vallanom.
Nemcsak csöndben, elõször ott is, ha-
nem olyan embernek is, aki imádság-
ban hordoz engem, hogy feloldozást
kaphassak. Mert új lehetõség nélkül,
a szabadulás nélkül elhamvadnak
mindennapjaink, s lassan az egész
életünk. Megfárad a lélek, s értel-
müket veszítik a dolgok, pedig
mindennek ezen a világon célja és ér-
telme van. 

Visszajutni ebbe a világba azt je-
lenti: a kiszáradt csontokat újra átjár-
ja az életöröm. Arcomat mosoly fedi,
életem ékesedik, s tudok ékesíteni
másokat is. Ezért az állapotért, az
ilyen életért érdemes félretenni min-
den teremtményi büszkeségünket, s
odaalázni magunkat Isten elé, hogy
végre magához ölelhessen minket. 
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Amiért ma imádkozunk:
Bûnlátásért.

A mai nap imádsága:
Urunk! Te látod életünket,
nincs rejtve elõled semmi. Kö-
nyörülj rajtunk! Add és tedd,
hogy ne meneküljünk elõled.
Ajándékozd nekünk a hit bá-
torságát, hogy reménykedni
tudjunk megbocsátó irgalmad-
ban, s valóságosan tapasztal-
hassuk a bûnbocsánat örömét.
Ámen

Szólj URam, mert hallja a te szolgád! 
(1Sám 3,9)

Ismerõs történet. Isten szól, s a kis
Sámuel nem tudja, hogy Ki szólít-

gatja õt. Magunktól nehezen értjük
meg, jövünk rá – fõleg fiatal korban -
szól az Isten, hozzám. Mindig kell egy
tapasztaltabb, Istenhez közelebb álló,
a felfoghatatlant egy picit jobban ér-
tõ emberbarát. Sok felnõtt vagy idõ-
sebb sem érti az Isten hangját. Észre-
veszik a „hangot“, de nem értik, leg-
feljebb idegesen megállnak egy pilla-
natra: „Most mi van?“. 

Elmondható, hogy a mai ember
alig érti az Istent. Miért, egymást ért-
jük? Akinek nincs készsége, nyitott-
sága, ideje a másik emberre, hogyan
értené azt a finom Istentõl jövõ lelki-
ismeret-hangot, ami csak a csöndben
nyilvánul meg...

Ha Isten szólít, válaszolnunk kell!
Ha nem szólunk, az is válasz... Nem
Istennek van szüksége a válaszra, ha-
nem nekünk a felismerésre: Istenhez
tartozunk. „Itt vagyok Uram!“ „Szólj,
mert hallja a te szolgád!“ A „párbe-
széd“ teremtmény és Teremtõ között
a legnagyobb csoda ebben a földi vi-
lágban. Elszalasztani nemcsak balga-
ság, hanem hiba is, hiszen olyan erõ-
forrást dobunk el magunktól, amibõl
naponta meríthetnénk. 

Amiért ma imádkozunk:
A meghallásért, s a megértésért.

A mai nap imádsága:

Uram, Istenem! Telve van éle-
tem feladatokkal, melyeknek
meg kell felelnem. Telve van
szívem akarással, de oly kevés
az erõm a cselekvésre. Engedd
meghallanom szavaidat, hogy
harmóniád, tisztaságod betölt-
se életemet! Ámen

Hagyd az ÚRra utadat, bízzál benne, mert õ
munkálkodik.

Zsolt 37,5

Úton járni veszélyes vállalkozás
volt minden idõben, ma sincs ez

másképpen. Számtalan veszély lesel-
kedik azokra, akik nem ismerik a ván-
dorlás szabályait. Korunk gondja,
hogy oktatunk, de nem tanítjuk meg
gyermekeinket a felelõsség hordozá-
sára. Nem véletlen, hogy a legkisebb
akadály elõtt is megtorpannak, hogy
nemcsak nem akarnak, de nem is tud-
nak áldozatot hozni, sem másokért,
sem saját jövõjükért. Ha csak arra
gondolunk, hányan nem vállalják a
házasság igáját... mert az lemondás-
sal, sõt áldozattal jár. Ha gyermekál-
dással jár együtt, akkor pedig vagy
alig nõnek fel a feladatig vagy legké-
sõbb a tinédzserkor hajnalán a szülõk
nagy része „„becsõdöl“, mert nem
mûködnek a mûködõképesnek hitt
õsrégi etikai mechanizmusok.

Úton járni nemcsak veszélyes vál-
lalkozás, óriási csábítás is. Végre át-
élhetem az „önmagam ura vagyok“
vagy az „úgy alakítom az életemet,
ahogyan én akarom“ bódító érzése-
ket. Az életutakon való járásnak van-
nak íratlan szabályai éppen úgy, mint
természeti törvényei. Nem lehet erõ
nélkül a gravitáció ellenében dolgoz-
ni... sebesség, útviszonyok, energia-
felhasználás stb. mind bonyolítják,
nehezítik, de ezzel együtt talán az ér-
tékét is adják vándorlásunknak. 

„Hagyd az ÚRra utadat“... Most?
Amikor végre önmagam ura lettem?
Kiengedjem kezembõl a kormányke-
reket?! A Jóisten adott észt és szívet,

tudom, hogy mit csinálok... Ismerõs
gondolatok, magunk is átéltük vala-
mikor. Mai igénk arra bíztat: Õreá
hagyatkozva nem téveszted el a célt...
ha Benne bízol, akkor Õ munkálja az
akarást is benned. Emberekben min-
dig csalódunk, mert emberek. Isten-
ben soha, mert õ nem ember, hanem
Isten, aki szereti az embert.

Amiért ma imádkozunk:
Vándorlásunk céljáért.

A mai nap imádsága:
Uram! Te látod fekvésemet, ke-
lésemet és járásomat. Látod a
szívemet, s látod azt is, amit én
még nem látok. Adj nekem bi-
zodalmas hitet Tebenned,
hogy ne veszítsem el fejemet,
hogy megõrizzem szívemet.
Add, hogy esélyt adjak Neked
életemben, hogy erõd által
munkálkodj életemben! Ámen

Megkoronázod az évet javaiddal. 
Zsolt 65,12

Akor nem érdem, hanem állapot –
tartja a szólás. Érdem, azaz vala-

mihez elért. Ér szavunk jelzi a vér
szállításához szükséges utakat, de az
„ér“ jelzi azt a finom eret is, ami majd
életfolyóvá duzzad, de egyelõre még
csak éppen felbuggyant a felszínre a
föld titokzatos mélységébõl. Mi az ál-
dás? Ha elérünk oda, ahonnan a fo-
gantatás pillanatában indulunk: az
Istenhez.

Melyek a az élet javai? A többség
a megfoghatóra szavaz. A jézusi pél-
dázatban (magvetõ) ez úgy a három-
negyed része az embervilágnak. Õk a
hatalomra, a pénzre, az élvezetekre
„szavaznak“ – kortól, nemtõl, vallás-
tól függetlenül. Vannak olyanok, akik
felismerik (ne keseredjünk el, elsõre
senkinek nem sikerül!), hogy ami iga-
zán fontos, azt csak elfogadni lehet:
barátság, szerelem, gyermek, hit...
ezek mind, mind ajándékok, nem le-
het kiérdemelni õket, nem lehet meg-
vásárolni ezeket sehol sem. 

A hálaadás állapota az egyik, ha
nem a legkiváltságosabb, legszebb,
legkatartikusabb életérzésünk. Ilyen-
kor ébredünk tudatára létünknek,
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hovatartozásunknak, küzdelmünk
személyünkre szabott, befogható ér-
telmének. Manapság a hála, ahogy
mondják, nem közgazdasági kategó-
ria... fölöslegesnek csak az ítéli meg,
aki abban a hitben él, hogy mindent
elérhet, ha õ azt nagyon akarja. Van-
nak dolgok, amiket soha nem kapha-
tunk meg. Hiába könyörgünk érte
évekig, mégsem lehet a miénk, mert
nem nekünk rendeltettek... Nehéz ezt
kimondani, még nehezebb átélni.
Vannak olyan dolgok, amiket bár-
mennyire is kívánunk, nem lehetnek
a mieink. Egyrészt mert erõnkön felül
terhelne meg minket, és Isten jól tud-
ja ezt, másrészt elvinne minket olyan
irányba, ami nem a mi személyes élet-
feladatunk, harmadsorban, nem ak-
kor kértük, amikor megkaphattuk
volna – értsd: mindennek rendelt ide-
je van. Öregségben fiatalságot kérni -
bármennyire is jó eljátszani a gondo-
lattal, milyen jó lenne újra kezdeni...
– balgaság.

Éveink telésében láthatatlan koro-
nánk gyémántkövei: Isten áldása a
hétköznapokban. Mosoly gyermeke-
ink szemében, bátorító szavak ember-
társainktól... Mindezekért csakis Is-
tent illeti a dicséret.

Amiért ma imádkozunk:
Áldásért a magunk és mások életé-

ben.
A mai nap imádsága:

Hála Uram jóságodért, hála
Neked, amiért kegyelmedet
naponként megújítod rajtam,
pedig inkább büntetésedet ér-
demelném... Ámen

Mikor azt gondoltam, hogy roskad a lábam,
szereteted, Uram, támogatott engem. 

Zsolt 94,18

Alábunk sokszor megtorpan, mert
életünkben nem látjuk világosan

hova is lépjünk... nagy terheket ve-
szünk vállainkra, s gyakran az Isten-
tõl is kapunk egy-egy nagy keresztet.
Csoda-e, ha roskad lábunk, s úgy érez-
zük, Isten is elhagyott? A nagy dolgok
akkor történnek, amikor úgy érezzük
egyedül maradtunk... Csak utólag lát-
juk be: ha nem lett volna ott az Isten
szeretete, nem lettünk volna képesek
megtenni, amit kellett. 

Az igazság az, hogy nagyon szük-
ségünk van Istenre. Tapasztalás, ta-
nulás nélkül nem ismerhetjük meg õt.
Meg kell tapasztalni Õt a láb remegé-
sében, meg kell érezni a szívünk dob-
banásában, s értelmünkkel - ami csak
apránként lehetséges a véges elme
számára – be kell fogadni az Õ böl-

csességeit. Mindez idõ, nagyon sok
idõ... Emberi tulajdonság, hogy na-
gyon nehezen viseljük az idõ múlását,
hogy többnyire nem vagyunk idõnk
urai, s bár sokat szeretnénk markol-
ni belõle, homokja mégis gyorsan ki-
folyik kezünkbõl. 

Mai korunkat a spórolás jellemzi,
a takarékosság helyett. A kereszté-
nyek is spórolnak az idõvel, s gondol-
kodás-sémákat fogalmaznak meg,
hogy mihamarabb „megértse“ a má-
sik ember az érthetetlent: Isten sze-
retetét. Isten nem teljesítményelvû.
Számára minden ember külön világ, s
nem ember-másolatokkal van dolga,
hanem külön-külön lelkekkel. Min-
denkinek a saját hangján kell tehát
hívnia Õt. Más hangján ha szólok, Õ
nem hallja meg...

Isten támogat. Ez lehet életünk
alapja. Számíthatunk Rá, akkor is
amikor mi nem számoltunk Vele...
Ereje nélkül erõtlenek vagyunk, Fé-
nye nélkül sötétségben járunk, Isten-
nélküli gondolataink távol nemcsak
távol visznek minket az Élettõl, de
megfáradttá tesznek... 

Nem bírod viselni a terheket? Tér-
delj a Kereszthez, hogy megérthess
valamit a Titokból, amelyet elkészí-
tett Isten mindenki számára, aki sze-
reti és kutatja Õt...

Amiért ma imádkozunk:
Harmóniáért az életünkben, 
erõért, amikor úgy érezzük,

nem bírjuk tovább.
A mai nap imádsága:

Hála Uram jóságodért, hála
Neked, amiért nem hagysz ma-
gamra akkor sem, amikor én
hátat fordítok Neked, s nemet
mondok a hívásodra... Ámen

Megkereshettek volna, de nem kérdeztek,
megtalálhattak volna, de nem kerestek. 

Ézs 65,1a

Keresni a szépet a felemelõt - egész
életünkben - a legfáradtságo-

sabb, de a legszebb is. Az ember a vi-
lágát megrontotta, pusztítja. Egyre
kevesebb a szép, a tiszta, az érintet-
len, az ami nem hordozza az ember
beavatkozásának sebeit. A 21. száza-
di ember különösen is keresi önma-
gát. A 20. századi zsákutcák –
világégések, megsemmisítõ táborok
és lélekölõ ideológiák – után adódhat-
na a felismerés: akkor Istent kere-
sem. Sajnos még mindig Istenképeket
prédikálnak az írástudók, nemcsak a
keresztények, hanem a többi vallás
klerikálisai. Pedig világos a helyzet:
„Vagyok, aki vagyok!“ – nyilvánul
meg az ÚR a csipkebokorban. A kép
világos: titok vagyok, mert látsz, de
mégsem látsz, mert amit látsz, az
nincs is: ti. olyan nincs, hogy a lángo-
ló bokor nem ég el... Ugyanakkor ez
csak egy kép, de nem az Isten maga.

Tessék megnézni, hány és hány
nyomorult prédikátor skandálja szó-
székérõl a „helyes istent“, amely kép-
nek vajmi kevés köze van az Isten-
hez... Mi tehát a megoldás? A megol-
dás a Megtestesült Szeretetben van.
Mondjuk Krisztusnak, azaz hatalom-
mal felkentnek, de mondhatjuk úgy
is: bennem él a Krisztus, amikor meg-
nyilvánul életemben a szeretet. Ézsa-
iás int: „Megkereshettek volna, de
nem kérdeztek.“Hol? Maguk lelkiis-
meretében, világ csodáiban, embervi-
lág történelmében... nemkülönben a
speciális kinyilatkoztatásokban, me-
lyekrõl a bibliai történetek tudósíta-
nak. „Megtalálhattak volna, de nem
kerestek.“ 

A legnagyobb gondunk, hogy oly-
kor már magunk sem hisszük, hogy
megtaláljuk azt, amit vagy akit kere-
sünk. Jézus ezért bíztat: „Keresse-
tek!“ „Aki keres, talál...“ A válaszok
keresése tesz minket emberré, s a vá-
laszok befogadása nevel minket Isten
gyermekeivé... 

Amiért ma imádkozunk:
Hogy megtaláljon minket az Isten...

A mai nap imádsága:
Urunk Istenünk! Vedd ki éle-
tembõl mindazt, ami gátol,
hogy Hozzád találjak! Ámen
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A„szorgalmas“ szó a héber nyelvben,
Mózes és Ábrahám, Dávid, Saul és a
próféták nyelvén azt jelenti, hogy

„eldöntõ/elhatározó“. Minél tisztább egy el-
határozás, annál célirányosabban, azaz an-
nál nagyobb szorgalommal lesz megvalósít-
va. Hol maradt volna József, ha egyszerû-
en feladja és beletörõdik sorsába? Mi lett
volna Ámosz és Jeremiás próféták üzeneté-
bõl, ha nem tartottak volna ki mellette
õszintén és szorgalmasan?

A Példabeszédek 6,6 átható módon em-
lékeztet bennünket az életünk értelmére:
„Eredj a hangyához, te rest, figyeld, és
okulj! Bár nincs vezére, elöljárója vagy
uralkodója, mégis biztosítja a kenyerét nyá-
ron, begyûjti eledelét aratáskor.“ És az író
folytatja a szidalmazáságyútüzét: „Meddig
fekszel, te rest, mikor hagyod abba az al-
vást? Még egy kis alvás, egy kis szunnya-
dás, összetett kézzel fekvés: így tör rád a sze-
génység, mint útonálló, és a szûkölködés,
mint fegyveres ember.“ Így nem vált ki cso-
dálkozást a zsoltáríró elvárásával: „Te meg-
parancsoltad, hogy utasításaidat pontosan
betartsák“ (Zsoltárok 119, 4)

Az antik görögben a szorgosság új
jelentéstartalommal bõvül, hiszen a szor-
galmas ember hasznos és használható,
mert jó teljesítményt nyújt. A szorgos ki-
tart, nem tántorodik el a munkától, nem
hagyja a figyelmét elterelni, nem adja fel,
és végül véghezviszi, azaz befejezi a rá ru-
házott feladatot. Gondolok ekkor a marato-
ni futóra, akinek a jó 40 kilométer hosszú
szakaszon, ahhoz hogy a gyõzelem hírét át-
adja, különös erõfeszítésre, kitartásra volt
szüksége.

Az újtestamentumban kicsit több kép-
zelõerõre van szükség, hogy a szorgalom
nyomába érjünk. A talentumok példázata
megrója a restet, aki a rábízott részt elás-
ta, és nem kezdett vele semmit (Lukács
19,24). Ha a szorgalmat kérjük, akkor biz-
tos a jutalma annak, aki szorgalommal te-
vékenykedik Isten országáért.  Nem sokkal
különbözik egy másik példázat sem, ami ar-
ról a magvetõrõl szól, akinek el kell szórni
a magjait. Nemcsak termékeny földbe es-
nek, hanem sziklára, tövisek közé, vagy az
útra, ahol a madarak felcsipegetik. (Lukács
8,4). Ami a végén számít, az a mag elszórá-
sa, függetlenül attól, hova esik, s hogy így
szorgalommal teljesítse a feladatát. Az a
mag, amit el sem vetnek, egyáltalán nem
hozhat gyümölcsöt. Arra leszünk felkérve,
hogy nagy szorgalommal és éppen ekkora
aprólékossággal végezzük mindennapi te-
endõinket, tegyük meg munkáinkat, igye-
kezzünk, s nyújtsuk a legjobbat.

Ugyanebbe az irányba mutat az elve-
szett drahma példázata is, ami arra szólít
fel, hogy az elveszettet keressük „Vagy ha

egy asszonynak tíz drahmája van, s el-
veszt egy drahmát, nem söpri-e ki
a házát, és nem keresi-e gondo-
san, míg meg nem találja?“ (Luk-
ács 15,8). A lustát viszont így fe-
nyegeti Jézus Máté 7,17-
ben: „Tehát minden jó
fa jó gyümölcsöt terem,
a rossz fa pedig rossz
gyümölcsöt terem. Nem
hozhat a jó fa rossz
gyümölcsöt, rossz fa
sem hozhat jó gyümöl-
csöt. Amelyik fa nem term jó gyümölcsöt, azt
kivágják, és tûzre vetik. Tehát gyümölcseik-
rõl ismeritek meg õket.“

Nem ebbe az érvelés-gondolatmenet-
be tartozik a szõlõmunkások példázata,
(Máté 20, 1-16), mert a kegyelem és a sze-
lídszívûség nem nyerhetõ el sem munka
által, sem szorgalommal. Nem lehet ér-
te megdolgozni. Ez volt a reformátorok
felismerése: A kegyelem (ingyen
ajándék/) ingyen van, nem pedig a szor-
galom jutalma! De a szorgalmat bibliai
szólás szerint jutalmazzák, hiszen
„Nyomtató ökörnek ne kösd be a száját!“
(5Mózes 25,4)

Szolgálat és hivatás/hivatal 
„Amikor Isten értelmet adott, akkor hi-

vatást/hivatalt is adott!“ Itt kétely merül-
het fel, mert a hivatás/hivatal és a szorga-
lom a szolgálatban nem mindig édestestvé-
rek, s nem mindig járnak kéz a kézben.  A
„hivatás/hivatal“ szó nem szerepel az Új-
testamentumban. Az Újtestamentum ehe-
lyett szolgálatról beszél, méghozzá sokféle
szolgálatról (Efezusiakhoz 4,11). „A hivatal
nem az egyház felett áll, hanem az egyház
szolgálatában“ (Leuenberg-i Egyházközös-
ség, Hivatal és Ordináció –  Nagygyûlés,
Bécs 1982). De szolgálni csak szorgalommal
lehet, ahogy a példázatok képszerûen be-
mutatják.

Mindannyian ismerjük a jó pásztor ké-
pét, aki álmodozva, a botjára támaszkodva
a békésen legelészõ nyáját figyeli az esti vö-
rösben fürdõzõ réten. Nemhiába létezik ez
a kép ezerszeresen. Ez a nyugalom és a bé-
kesség idillje. 

A lelkészekkel folytatott párbeszéd so-
rán kiviláglik, hogy a „pásztorlét“ realitása
máshogy mutatkozik meg ma, mint ahogy
ez régen volt. Ha valaki jó pásztora akar
lenni az embereinek, akkor bõven van mit
tennie. Nincs ott álmodozás a napsütésben,
hanem szorgalommal és körültekintéssel,
az utat folyton keresve, felelõsséggel a rá-
bízottak és saját maga iránt, folyamatosan
a zöld legelõk és friss források megtalálásá-
val kell legyen elfoglalva még akkor is, ha
ha az út sötét völgyeken keresztül visz. Még

az ellenségel szemben is sikeresen kell
munkálkodnia, hogy a rábízottak semmi-
ben se szenvedjenek hiányt, s terített asz-
talt találjanak. (23. zsoltár) A  jó pásztor nem
álmodozik a nyájánál, hanem  minden idõ-
ben szorgalommal és kitartással keresi az
elveszett juhot még a legsötétebb éjben is
(Lukács 15, 1-7). Ez azt jelenti, hogy elhívása
nem lustálkodásra a meleg bundában szól,
s arra, hogy nyugalommal teleegye a ben-
dõjétt... Ez a szolgálat szorgalommal és tö-
rõdéssel fémjelzett – és mélyen biblikus

erényeket követel!
Így egy idézettel zárom Péter má-

sodik levelébõl (1,5-7), ami a krisztu-
si életre szólít fel: „Éppen ezért min-

den igyekezetetekkel törekedjetek
arra, hogy hitetekben mutassatok

igaz emberséget, az igaz ember-
ségben ismeretet, az isme-
retben önuralmat, az ön-
uralomban állhatatossá-
got, az állhatatosságban
kegyességet, a kegyesség-
ben testvéri szeretetet, a

testvéri szeretetben pedig minden
ember iránti szeretetet.“   

KKaarrll  GGeeoorrgg  MMaarrhhooffffeerr
Fordította: frankod  

Krasznai
(Karaffa) Gyula:

Ki, ha valakit...
Ki, ha valakit nem szeret,
simogassa. 
Úgy verje meg.
Csókja legyen annak 
arcán a pofon,
mosolya legyen 
az igazi fájdalom,
karja óvja testét, 
azzal üssön rajta,
fogja körül féltõn, 
dicsérettel marja,
szelíden szórjon rá 
áldó átkokat,   
káromoljon reá 
csodás virágokat. 
És ha ez sem lenne 
elég amannak,
nyüszítsen neki, 
akár egy vadállat,
könyörögjön, sírjon,
nem szégyen a könny sem,
csak senkit se dobjon el magától az
Isten,
csak, hogy legyen a haragnak vége,
hogy legyen végre a lelkekben béke,
mert nincs sok idõnk hátra,
ki tudhatja, hátha
holnap jön el az a nap,
mikor az ember számot ad...

Ki, ha valakit nem szeret,
simogassa. 
Úgy verje meg.

2005-01-24

Mit mond a Biblia a szorgalomról?
avagy megjegyzések a munkaetikához és értékekhez

KKii  nneemm  eemmlléékksszziikk  aammaa  nnééppii  bbööllccsseessssééggrree,,  aammii  hhaa  nneemm  aa  sszzüüllõõii  hháázzbbaann,,  aakk--
kkoorr  aazz  iisskkoollaaiiddõõbbeenn  jjuuttootttt  aa  ffüüllüünnkkhhöözz,,  ééss  aammiitt  aazz  eesseetteekk  nnaaggyy  ttööbbbbssééggéé--
bbeenn  nneemm  nnaaggyy  lleellkkeesseeddéésssseell  ffooggaaddttuunnkk,,  mmeerrtt  aa  ffeelleeddééssbbee  mmeerrüülltt  ffeellaaddaattookk--
rraa  ééss  kköötteelleessssééggeekkrree  hhíívvttaa  ffeell  aa  ffiiggyyeellmmeett??  AA  sszzoorrggoossssáággoott  ééss  bbeeccssüülleetteess--
ssééggeett  kkeerreesszzttéénnyy  eerréénnyyeekkhheezz  iilllleettvvee  éérrttéékkeekkhheezz  ssoorroolljjuukk  ––  eezz  vviilláággooss..  DDee
nnéézzzzüükk  mmeegg  aa  bbiibblliiáátt  ééss  kkuuttaassssuunnkk  jjóó  ppééllddáákk  uuttáánn!!



Még egyszer a
felújított  oltárunkról
Oltárunk 1927-ben készült. Régi elképzelésünk vált

valóra, amikor oltárráccsal vettük körül. Ennek
liturgikus okán túl (ti. elválasztja a „szentek

szentjét“ az. ún. belsõ udvartól) praktikusan jó vetülete is
van. A történelmi keresztény egyházak közül mi
evangélikusok vagyunk az egyetlenek, akik térdelve vesszük
az úrvacsorát. (Kifejezõ liturgikus magatartása ez annak,
hogy az Istennel való misztikus közösségért semmi érdemit
nem kell tennünk, csak alázattal/térdelve fogadnunk kell az
Isten Titkát, az úrvacsorában jelenlevõ Jézus Krisztust.)
Íme az oltárrácsot (cancellus) kapott felújított oltárunk... 

33 nyolcszögletû, egyedi, kézi esztergálású osz-
lopocskából áll. (A 33 Jézus földi éveit szimbolizálja). A
„nyolc“ pedig szimbolizálja a teremtés 8. napját, amikor is
Jézus feltámadásával megnyitotta a bûnbocsánat új világ-
korszakát, azaz beteljesítette a teremtettséget. A tölgyfából
készült oltárrács Hodálik György szarvasi asztalosmester
munkája, aki felajánlásként készítette el nemcsak a faipari
munkákat, hanem az oltár ill. a szószék kárpitos-munkála-
tait is. A cancellus, régiesen szólva „áldoztatórács“ liturgi-
kus üzenetén túl praktikus elõnnyel is bír: idõsebb testvé-
reink végre nyugodtan „belekapaszkodhatnak“ az oltárba...
a felállás pedig sokkal egyszerûbb és biztonságosabb is.
Mindezeken túl: térdelni és imádkozni mellette – kiváltság.

NNNNiiiikkkkooooddddéééémmmmuuuussss
AAAAkkkkaaaaddddéééémmmmiiiiaaaa
Bibliaórák témái a 2007/I.

JJJJ aaaa nnnn uuuu áááá rrrr     1111 1111 ....
Szent Erzsébet év – 2007

JJJJ aaaa nnnn uuuu áááá rrrr     1111 8888 ....
Keresztény jövõ?

FFFF eeee bbbb rrrr uuuu áááá rrrr     1111 ....
Gyenge szülõ, erõs gyermek –

avagy a generációk harca

FFFF eeee bbbb rrrr uuuu áááá rrrr     8888 ....
Hihetõen a hitrõl – egy hitetlen

világban

FFFF eeee bbbb rrrr uuuu áááá rrrr     1111 5555 ....
Zsidó magyar vagy magyar

zsidó? Zsidók és
evangélikusok

FFFF eeee bbbb rrrr uuuu áááá rrrr     2222 2222 ....
„Add meg a császárnak, ami a
császáré...“ – Egyház és pénz

MMMM áááá rrrr cccc iiii uuuu ssss     1111 ....
Értékek igen? Egyház nem?

MMMM áááá rrrr cccc iiii uuuu ssss     8888 ....
Egyház és mûvészet

MMMM áááá rrrr cccc iiii uuuu ssss     2222 2222 ....
Egyház és jog. Egyházjog?

MMMM áááá rrrr cccc iiii uuuu ssss     2222 9999 ....
Élõ szülõk árva gyermekei –
Mit mondasz gyermekednek

szegénységrõl és gazdagságról,
igazságról és hazugságról?

ÁÁÁÁ pppp rrrr iiii llll iiii ssss     1111 2222 ....
Egyház és média

ÁÁÁÁ pppp rrrr iiii llll iiii ssss     1111 9999 ....
Szolgálat vagy szolgáltatás? –

Kazuálékról másképpen

ÁÁÁÁ pppp rrrr iiii llll iiii ssss     2222 6666 ....
Jó vicc? Provokációk vallásos

jelképekkel

MMMM áááá jjjj uuuu ssss     3333 ....
Miért engedi meg Isten, hogy...

MMMM áááá jjjj uuuu ssss     1111 0000 ....
A hatalom bibliája – a Biblia

hatalma

MMMM áááá jjjj uuuu ssss     1111 7777 ....
Egyházi politkus – politikus

egyház?

MMMM áááá jjjj uuuu ssss     2222 4444 ....
Mennyország és pokol

JJJJ úúúú nnnn iiii uuuu ssss     7777 ....
Földi problémák – mennyei

megoldások

JJJJ úúúú nnnn iiii uuuu ssss     1111 4444 ....
Félévzáró bibliaóra

Szeretettel várunk
mindenkit!

Bõvebb információt a
honlapunkon találhat!

hhhhttttttttpppp::::////////ttttaaaattttaaaa....lllluuuutttthhhheeeerrrraaaannnn....hhhhuuuu

Egyik szép (még) nyári délutá-
non kántorunk és gyülekeze-
tünk pénztárosa különleges
meglepetést szervezett. Far-
kasházi  Klári néni, gyüleke-
zetünk legidõsebb tagja elõre
semmit nem tudott a „kirán-
dulásról“ így azután duplán
meglepetés volt számára ez a
templomi látogatás. Klári néni
az élõ bizonysága annak, hogy
a kitartó imádság a gyülekeze-
tért meghozza gyümölcsét. A
mindannyiunk számára meg-
ható találkozást rövid áhítattal
és úrvacsorával zártuk.

ÕÕÕÕkkkk    iiiissss    aaaa    LLLLuuuutttthhhheeeerrrrrrrróóóózzzzssssáááátttt    oooollllvvvvaaaassssssssáááákkkk............

ÉÉÉÉssss    ÖÖÖÖnnnn????

ÜÜÜÜnnnnnnnneeeeppppiiii
aaaallllkkkkaaaallllmmmmaaaaiiiinnnnkkkk

Dec. 24. (vasárnap) de. 10 óra
Ádvent 4. vasárnapja –
istentisztelet

Dec. 24. (vasárnap) du.  3 óra
Szenteste, „Gyermekek
Karácsonya”

Dec. 25. (hétfõ) de. 10 óra
Karácsony 1. napja Istentisztelet
úrvacsorával

Dec. 26. (kedd) de. 10 óra
Karácsony 2. napja Istentisztelet
úrvacsorával

Dec. 31. (vasárnap) de. 10 óra
Óév utolsó vasárnapja –
istentisztelet

Dec. 31. (vasárnap) du. 4 óra
Óév-esti istentisztelet

2006. Január 1. (hétfõ) de. 10 óra
Újév-reggeli istentisztelet
úrvacsorával

Jan 6. (szombat) du. 5 óra
Vízkereszt ünnepi istentisztelet


