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Facebook-fiókom nincs –, gyanítom,
hogy nem is lesz. Twitteren sem tud-
nak követni – ebben is megelőz Fe-

renc testvérem az ÚRban. Igaz, ő több
mint 1,1 milliárd katolikusnak iránymutató
vezetője, szerénységem pedig „csak“ egy
mára a diaszpóra-helyzet felé sodródó,
egykorvolt nagytekintélyű protestáns
„népegyház“-hoz tartozó (ugyan vidéki, de na-
gyon szép!) kisvárosi evangélikus gyüleke-
zetnek a lelkésze. 

Ami összeköt minket az ÚRIsten szőlős-
kertjében való munkálkodáson kívül: az az
internet! Korunk eme új – itt Magyarországon
éppen idén negyedszázados(!) – mediuma, ami-
nek értelmes használatát még csak most
kezdi tanulni a világ, eléggé megrengette a
társadalmakat. Jó lenne, ha a kommuniká-
ciónak ezt a forradalmi vívmányát valóban
a tudás, a művészetek, s az emelő gondola-
tok terjesztésére használnák –, de sajnos
többnyire nem ezt a cél szolgálja. Az inter-
net nagyobb részét a negatív infor-
máció, a semmitmondó közlések, a
felszínes csillogás, a vizuális szemét
teszi ki. Ez persze nem az internet hibája
(Guttenberg után, Luther korában is igen jó üzlet
volt a gyúny-röpiratok készítése!) hanem a
frusztrált emberé, aki a jelentéktelenség ho-
mályából, egyéni életének nyomorúságos
sikertelenség-gödréből igyekszik jobb eset-
ben csak egy-egy „ész-osztó“ beszólásával,
rosszabb esetben mocskolódásával kiemel-
kedni. Értem én, hogy a totális elfelejtettség,
s a társadalmi mellőzöttség keserű érzése az
ilyen embereket a másik embert embersé-
gében sértő támadásra készteti, de valahol
mégis elszomorító, hogy a „jó és rossz tu-
dásának ismeretében“ az ember generáció-
tól-generációra elköveti a hivát, s a rosszat

választja. Ezért különösen fontos, hogy a
hívő emberek – az anonym keresztényekkel (Karl
Rahner) együtt – a modern technika adta le-
hetőségeket az értékteremtés szolgálatába
állítsák. Ilyen új lehetőség a kapcsolattar-
tásra a „net“. A kérdés provokatív is lehetne:

Tényleg mindenre az internet
adná a megoldást?

Ferenc pápa – aki korát meghazudtolva
használja a modern technikát –, nemrég az in-
ternetet az „Isten ajándékának“ nevezte.
Sokak örömére, de jócskán akadtak olya-
nok is, akik inkább az ellenkezőjét vélték.

Tény, hogy az internet megkönnyíti az
információ gyors begyűjtését, de annak ér-
tékelése már jóval bonyolultabb, s igen
időigényes feladat: Mi az, ami hiteles, s mi
az, ami nem? A stresszben-élő szociális
kontaktusaiban leépülő, vagy azokat in-
kább csak virtuálisan tartó, önismeret-sze-
gény emberek számára ez igen sokszor
erejüket meghaladó kihívás, s ezért aztán
könnyen sodródnak ide-oda az ún. meg-
mondóemberek vélemény-szelével. Az in-
ternetnek köszönhető azonban az is, hogy
az ilyen „bértolnokok“ hazugság-írásait
gyorsan leellenőrizhetjük. (Bizony ettől van
komoly félelme a világ vezető politikusainak!) 

Azt tartja a szólás, hogy a pokolba ve-
zető út is jószándékkal van kikövezve, s
tény, hogy a majd-mindenkit lelkesítő in-
ternet sok ember számára a kárhozat sza-
kadékába vezető szélessávú sztráda. Az is
bizonyos, hogy hiába az ámulatbaejtő
csúcstechnológia, a bizalom a technika fej-
lődésével érdemlegesen nem növekedett!
(Én még 1 db /azaz egy darab!/ személyi igazolvány-

február 11.
A vallás-gyakorlás,
mint (újrafelfedezett)
kapcsolati 
gazdagság

Egyház és/vagy szociális hálók. Face-
book és társai. 

február 18.
„Rendelek
hozzáillő segítő-
társat“ –
interneten?
Eleve elrendelés
(predesztináció)
vagy kereslet/kínálati válogatás a ke-
resztény társkereső oldalakon? Kereske-
delem az emberi kapcsolatokkal.

február 25.
Lelki
szenvedésekről
Böjt, fájdalom és

szenvedés.. megoldások és kísérletek a
megoldásra.

március 3.
Félelem nélkül...
egy félelmetes
világban
Nem csak külső dolgoktól félünk, oly-
kor a múltunktól is.

azok számára, akik szeretnék

alaposabban megismerni a keresztény

tanítás alapigazságait

166 állam 669 vezető politikusá-
nak Twitter-profilját elemezte az
a kutatás, melynek során nem a
követők számát vizsgálták,
hanem azt, hogy kinek a bejegy-
zéseit osztotta tovább (re-tweet)
a legtöbb felhasználó. A vizsgálat

tweetjeit átlagban 9929-szer
osztják tovább követői. Ez nyolc-
szorosa Barack Obama, az Egye-
sült Államok elnöke
eredményének, annak ellenére,
hogy Obamát 58 millióan követik,
míg a katolikus egyházfőnek
„csupán” húszmillió követője van.

nyal igazolni tudtam magamat, feleségemet, gyer-
mekeimet, lakcímemet és munkámat – manapság
féltucat plasztikkártya is kevés ehhez!) 

Egyértelműen látható, hogy a technikai
lehetőségeken csak akkor van áldás, ha az
azt használó ember nem veszítette el érzé-
kenyégét a szépre, a jóra, az emelő közös-
ségire, azaz a JóIstenre! Hiába van teli az
internet keresztény blogokkal, online-bib-
liákkal, ezek segítségével sem tudjuk meg-
tölteni templomainkat... 

Egyedül Isten Szentlelke az, Aki
elhív, s Aki meg is tart, s megszentel.
Bár naponta használom én is az internetet,
de jelen pillanatban még nem merem Isten
ajándékának tartani azt – a túl nagy lehetősé-
gei és az emberi önzés miatt –, de mivel az Isten
Isten, ezért reménységgel hiszem, hogy Ő
még a rosszból is jót tud előhozni. Afelől
pedig meg vagyok győződve, ha jobban el-
merülnék a Szentlélekben, s többet imád-
koznánk, akkor a modern kommunikációs
lehetőségekkel hatékonyabban építhet-
nénk az Isten országát itt a Földön...

fm



Rövid-hírek
Január 15-én az Almási úti temetőben el-

temettük Antal Sarolta evangélikus testvé-
rünket, akit életének 74 esztendejében
szólított magához az Élet és a halál URa. Isten
tegye áldottá emlékét, bocsássa meg vétkeit,
s adjon neki örök életet!

Január 17-24 között katolikus és refor-
mátus testvéreinkkel közösen megtartot-

tuk ökumenikus imahetünket. (Képek: Havassy

Bálint atya a Szent Kereszt templom plébánosa a tóvárosi

református imaházában és. Farkas Balázs református lel-

kész kistemplomunk szószékén.

Jelentem, hogy február 3-án, Szokol An-
talné Marika számvevőszéki elnök vezeté-

sével elvégeztük a 2015-ös esztendő
pénzügyi vizsgálatát.
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Kedves Testvérek!

Szeretettel köszöntök Mindenkit a
böjti időszak küszöbén! A böjt az
Ószövetségben nem más, mint az

Isten előtti alázat kifejezése. Ennek érde-
kében – az ételtől és az italtól való tartózkodás mel-
lett – a böjtölő durva zsákruhát ölt, és
hamut szór a fejére. Ez a szokás a keresz-
ténységben is tovább él, amikor a negy-
vennapos böjti időszak kezdetén,
hamvazószerdán minden katolikus isten-
tiszteleten a pap hamuval keresztet ír a
hívek homlokára, és ezt mondja: „Emlé-
kezzél, ember: porból vétettél, és ismét
porrá leszel.”

A bűnbánó tehát ítéletet tart önmaga
fölött, halálra méltónak ismeri el magát,
amikor lemond az élet két alapvető felté-
teléről, az élelemről és a vízről. A fejre
szórt hamu nemcsak arról tanúskodik,
hogy a böjtölő elfogadja Isten jogos ítéle-
tét, és egy napon porrá kell lennie, hanem
azt is kifejezi, hogy a bűn szennye Isten
előtt tisztátalanná tette. A bűnbánatnak
ezek a külső jelei a szív töredelme nélkül
természetesen nem lehetnek hitelesek. 

A böjt – a bűnbánat mellett – a gyász
jele is az Ószövetségben. A gyászoló – ami-
kor megvonja magától az éltető vizet és kenye-
ret – jelképesen az élet és halál Ura előtt
hajtja meg fejét. A böjt mégsem alkalmas
az értelem halállal szembeni tiltakozásá-
nak és a szív lázadásának a letörésére, de
jele lehet annak az alázatnak, amely nél-
kül Isten végzését senki sem tudja meg-
nyugvással elfogadni.

A böjt az az imádság megerősítésének
eszköze. Van, amikor a kétségbeesve se-
gítségért kiáltó ember bűnbánatát mu-
tatja, amellyel elismeri, hogy ő maga is
felelős a kilátástalan helyzetért, amelybe
került. Máskor azt fejezi ki, hogy az imád-
kozó a saját életénél is előbbre valónak
tartja másvalakiért közbenjáró kérésének
a teljesülését. Istent természetesen nem
lehet zsarolni, még jóságára és szeretetére
hivatkozva sem! Ám néha mégis ered-
ményre vezet a kitartó, erőszakos könyör-
gés – nem azért, mert erőszakos, hanem
mert Istent a „zsaroló” szívében rejlő sze-
retet indítja cselekvésre. Hiszen látja,
hogy a sulykot nem önzésből vetette el,
hanem őszintén aggódik azért az ember-

társáért, akiért imádkozva odáig merész-
kedik, hogy Istent – a saját éhhalálát helyezve
kilátásba – megpróbálja sarokba szorítani.
Luther is így, böjtölve könyörgött a hal-
dokló Melanchthon Fülöp ágya mellett.
Barátja gyógyulása után így vallott erről:
„Jól odavágtam a zsákot Isten ajtajába!”
Elmondta, hogy imáiban Isten elé tárta:
Melanchthon nélkül nem tudja tovább
szolgálni az evangélium ügyét. Ezért nem
vesz magához élelmet, amíg barátja meg
nem gyógyul, és ha nem gyógyul meg idő-
ben, meghal ő is. Ultimátumot adott Is-
tennek: ha szüksége van rá a reformáció
művének folytatásához, akkor életben kell
tartania Melanchthont is.

Luther ekkor egy lapra tett fel min-
dent, és nyert. Példája mégsem arra biz-
tat, hogy Istennel hazárdjátékot
próbáljunk játszani imádságainkban. Lut-
her pontosan tudta, hogy az imádkozóra
is érvényes az Írás tanítása: Isten a gőgö-
söknek ellenáll, az alázatosaknak viszont
kegyelmet ad. De tudta azt is, hogy Isten
sokszor próbára teszi az imádkozó kitar-
tását, elszántságát, szeretetének őszinte-
ségét az iránt, akiért imádkozik. Ezért
vallja, hogy adott esetben akár az ultimá-
tum jellegű könyörgésnek is helye lehet.
A kérdés csak az, hogy mi késztet rá. Ha
Istennel szembeni gőgös vakmerőségből
próbálunk így imádkozni, akkor pórul já-
runk. Ám ha imádságainkban – Jézus
URunk útmutatása szerint – mindenekelőtt
Isten országát keressük, és minden kéré-
sünkben Isten országa ügyének előmene-
telét tartjuk szem előtt, akkor nem
véthetünk az alázat követelménye ellen,
és minél kitartóbban és elszántabban kö-
nyörgünk, annál bizonyosabbak lehetünk
a meghallgatás felől. (Véghelyi Antal)

Minden kedves Testvérünknek, ér-
deklődő Olvasónknak Gyülekezetünk Ve-
zetősége nevében is felismerésekben
eredményes, lelkiségben gazdagodó ál-
dott, böjti időszakot kívánok!

Alkalmainkra mindenkit
szeretettel várunk. 

Jöjjünk, s 

Támogatás
lehetősége

Evangélikus Egyházközség  Tata 
számlaszáma:

63200119-14926282
Egyházfentartói járulékát,

adományait itt is tudjuk fogadni.
Támogatását köszönjük!

Sajnos nem tudunk megfelelni
a közhasznúság törvényi elő-

írásainak, így az alapítványunkat kény-
telenek voltunk megszüntetni s ezzel
a továbbiakban a LEHETŐSÉG IS
MEGSZŰNT, hogy adónk 1%-át kis-
templomunk javára felajánlhatnánk...

Fontos!
Tatai Evangélikus
Kistemplomért
Alapítványunk

Megszűnt!

Tatai Evangélikus Gyülekezeti
kérdőív 2016.

Gyülekezetünk szeretne még erősebb közösséget kovácsolni tagjaiból és hívogatni má-
sokat is az Úrhoz. Közösség a közös élményekből, a közösen végzett munka öröméből
tud épülni.Mindezek érdekében készítettünk egy kérdőívet, amely abban segít, hogy
jobban megismerhessük gyülekezetünk tagjait, valamint hogy szűkös emberi és anyagi
erőforrásainkat oda összpontosítsuk, ahol a legnagyobb szükség, igény és segítőkész
akarat van rá.Kérjük, segítse Ön is gyülekezetünk törekvéseit a kérdőív kitöltésével,
melyet az alábbi linken talál:

http://kul.hu/9zn2
Kérjük, hogy az ünnepek közötti, talán valamivel nyugodtabb időszakban szánjon 8-
10 percet a kérdőív kitöltésére! Segítségét előre is köszönjük!

Gyülekezet Vezetősége
Ha a papíralapú kitöltést választja (ezek a kijárati asztalról elvihetők) a kitöltött kérdőívet a legkö-
zelebbi alkalomra, de legkésőbb böjti időszak kezdetéig, kérjük hozza el magával a templomba,
vagy küldje el postán a következő címre: 2890 Tata, Bárány u. 2.
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Közhelyes, de igaz, hogy egy hivatás
vonzásának csökkenése abban is
mérhető, hogy mennyire „nőiese-

dett“ el. Így van ez sajnos a lelkészi szol-
gálatban is. A Magyarországi Evangélikus
Egyház lelkészeinek egyharmada nő –
nélkülük tehát nem is lenne működőké-
pes(!) a MEE... Ugyanakkor protestáns
tradíció, hogy a gyülekezet nem csak
papot, de papnét, s papcsaládot is kíván
látni a parókián. Nem „egy misét“, de még
többet is(!) megérne a papné-szolgálat
vizsgálata, hiszen a papnék hozzállása
alapvetően meghatározza nemcsak a szol-
gáló gyülekezeti élet minőségét, de a lel-
kész világlátását, beleértve teológiai
fejlődést is. (Tudós pap persze lehet va-
laki anélkül is, hogy családja lenne, de a
gyülekezetnek – jobb/ideális esetben – él-
hető, követendő „mintára“ is szüksége
van.)

Völgyes Pál és felesége Marika hűsé-
ges, szolgáló életükkel tettek bizonyságot
arról a szeretetről, amit felülről kértek és
kaptak a Világosság Atyjától. A Lutherró-
zsában 2003-ban készítettem egy riportot
– lásd honlapunk újságok rovatát(!) –, Pali „bá-
csival“, akinek szelídsége, súlyos terhek
hordozása  közt is megmaradt töretlen re-
ménysége Megváltó URában, nemkülön-

ben keresztény derűje úgy engem, mint
feleségemet is hatalmába kerített, s rög-
tön szívünkbe zártuk őket. 

Szarka István esperes urunk igehirde-
tési szolgálatát közöljük az alábbiakban,
hogy ennek segítségével is emlékezni tud-
junk előrement Testvérünkre, s hálát ad-
junk mindazért a jóért, áldásért, amit
rajta keresztül kaptak az övéi, a rábízot-
tak, akiket pélaértékű hűséggel szolgált...

Völgyes Pál
(1930.08.30 – 2015.12.24.)

Bizony, bizony, mondom néktek: ha
a búzaszem nem esik a földbe, és nem
hal meg, egymaga marad; de ha meg-
hal, sokszoros termést hoz. Aki szereti
az életét, elveszti; aki pedig gyűlöli az
életét e világon, örök életre őrzi meg
azt. Ha valaki nekem szolgál, engem
kövessen; és ahol én vagyok, ott lesz
az én szolgám is; és ha valaki nekem
szolgál, azt megbecsüli az Atya. Most
megrendült az én lelkem. Kérjem azt:
Atyám, ments meg ettől az órától
engem? De hiszen éppen ezért az órá-
ért jöttem! Atyám, dicsőítsd meg a te
nevedet!” Jn 12, 24-28

Völgyes Pál lelkésztestvérünk bú-
csúztatására gyűltünk össze. El-
hunyt testvérünk vallotta azt a

klasszikus igehirdetési alapelvet, hogy a
pédikáció tartalmát meg kell tudni fogal-
mazni egy mondatban. Megvallom őszin-
tén az igehirdetés tudományának ezt a jól
ismert, egykor megtanult alapelvét jó
magam a legtöbb esetben nem tudom ki-
elégítően gyakorolni. Most mégis Völgyes
Pál lelkésztestvérünk emléke, szakmai tu-
dása előtt is tisztelegve jelzem,  a mai ige-
hirdetés címe így hangzik: 

Elhívott és átadott élet.  
Ebben a két szóban nemcsak az

igehirdetés, de elhunyt lelkésztestvé-
rünk egész élete is összefoglalható. 

Az imént elhangzott elhangzott nekro-
lóg, s a személyes hangú megemlékezések
hangsúlyozottan kiemelték mindkettőt. A
jézusi elhívás fontosságát, ennek az elhí-
vásnak a megbecsülését, azt amilyen vála-
szokat erre az elhívásra Völgyes Pál
testvérünk az ő élet pályáján adott. Mielőtt
még teljesen Isten igéjének vigasztalására
figyelnénk, abból erőt merítenénk, had'
szólaltassak meg én is életének történetei
közül néhány epizódot. Ezeken keresztül
bizton érthetővé válik az is, miért válasz-
tottam testvérünk búcsúztató igéjeként a
búzaszemről szóló jézusi hasonlatot.

Az első történet a pályaválasztás előtti
időkből való. A már többször  említett
Szabó József püspök úr megszólította az
ifjú Völgyes Pál édesanyját. „Anka néni
mitszólna hozzá, ha Palit a teológiára
küldenénk?“ Édesanyja, aki ács és föld-
műves mesterségből élő férjével együtt
mezőgazdasági munkával kereste a család
megélhetését, a következő mondattal vá-
laszolt: „Püspök úr, már megbocsásson,
de ha tíz fiam lenne is, abból egyet sem
adnék a papi pályára, mert olyan kipa-
naszolt kenyere senkinek nincs mint a
papoknak.” Anka néni odahaza megemlí-
tette fiának a fenti beszélgetést. „Mit hal-
lok fiam! A teológiára akarsz menni?
Ilyenkor, amikor a papokat bebörtön-
zik?“ Ám az ébredési evangelizációk hatá-
sára ekkor már öntudatos, élő hitre jutott
ifjú mindezekre a következő mondatot
mondta – Minden bizonnyal, a hitvallás képes-
ségét adó Szentlélek által: „Mamka! Jobb
Krisztusért meghalni, mint nála nélkül
élni.” Mindezek után már nem volt kér-
dés, hogy indulhat-e a soproni fakultásra.
Hogy jobban értsük fiát féltve szerető hívő
édesanya álláspontját, megemlítem:
1949-et írtunk ebben az évben. S, hogy
mennyire igaza volt édesanyjának azt a
második történet beszéli el. Remélem
pontosan adom vissza a lényegét. Azok-
ban az időkben olyan nagy szegénység
volt, hogy még a fontosabb családi esemé-
nyekre sem mindig tudtak hazautazni a
nehezebb anyagi körülmények között élők
egyetemisták. Így adódott, hogy teológus
társát és legjobb barátját Pátkai Róbertet

Egy Krisztusra mutató hűséges szolgatárssal megint kevesebbek let-
tünk. Egyszer azt kérdezte tőlem: „Tudod-e, mi hiányzik a mai igehir-
detésekből?... A személyes, megszólító kérdések!“ Így, az idő
távlatából visszaemlékezve azt gondolom, hogy szívhezszóló kérdé-
seket csak az tudja hitelesen feltenni, akinek a válaszai is azok. Völ-
gyes Pál evangélikus lelkésztestvérem megfelelt ezeknek a
kritériumoknak, ezért is fájó, hogy hitvalló, bátorító szavait testvéri
beszélgetésekben, prédikációkban már nem hallhatjuk.



a nyár elején Budapestről Békéscsabára,
majd Szegedre kerékpárral kísérte el. Az
út szomorú aktualitása, Pátkai Róbert
édesanyjának halála volt. A gyászhír, csak
lényegesen később érkezett meg a teológi-
ára, mert a család nem merte elmondani
mi történt. (Nem lett volna lehetőségük kifizetni
tanuló fiúk haza és visszautazását...) Mint hűsé-
ges és jó barát Völgyes Pál kísérte el. Arra
már nem emlékszem, hogy az oda, vagy a
visszafelé vezető úton történt az eset. De
egy biztos, annyira kimerültek az éhségtől,
hogy kerékpározás közben rosszul lettek.
Nem tudták mivel pótolni az elveszített
energiát. Egy katolikus plébániára von-
szolták be magukat, ott nagy nehezen kér-
tek egy darab kenyeret ahhoz, hogy
útjukat folytatni tudják. Engedelmet
kérek, hogy ezt a történetet is felem-
lítettem. Nem feltétlen a sírig tartó
szép barátság példájaként tettem,
bár megtehettem volna, mert az ő
barátságuk köztudottan ilyen volt.
Főként okulásunkra beszéltem el ezt
történetet. Jusson eszünkbe akkor,
amikor elégedetlenek jelenlegi kö-
rülményeinkkel vagyunk! Diákok,
egyetemisták, családapák és család-
anyák, kollégák! 

Szólni szeretnék
Pali bácsiról is... 

Merthogy az őt körülvevő szere-
tet okán Völgyes Pált nálunk Ba-
konycsenyén mindenki így hívta.
Nem nagytiszteletű úrnak, nem tisz-
telendő úrnak szólították. Bár min-
den tiszteletre méltó megszólítás
éppen úgy kijárt volna neki, hiszen a
Krisztushoz kapcsolt szerény és alá-
zatos élete mindenki előtt tiszteletet
parancsolt. Őt mégis, mindannyian
Pali bácsinak hívtuk. Tehát Pali bá-
csit, úgy ismertem meg, mint aki
számára az élő és feltámadott Krisz-
tussal való találkozás mindenre elég
volt. Soha nem zúgolódott, Krisztus-
ból erőt nyerve, Krisztus által erőt
nyújtva a feltámadás bizonyosságával vé-
gezte szolgálatát. A szórványban hóban és
esőben kerékpáron, gyalogosan, később
motoron, mint Krisztus örömhírének jó-
kedvű postása közlekedett. Látogatott
akár egy-két lélekért is, sok kilométert be-
járt. Talán ekkor született meg a családjá-
ban az a kissé tréfás, ám mégis nagyon
beszédes mondás: „Most már bennünket
is meglátogathatnál, hiszen mi is evangé-
likusok vagyunk.”

A feltámadott és élő Jézus Krisztus
jelen volt az ő családjának életében is.
Ahogy gyermekeire és unokáira nézek,
amikor velük találkozom eszembe jut
Isten törvényében a Tízparancsolatban el-
hangzó evangéliumi ígéret. Az az ígért,
melyet Isten a benne hívőknek örökül
adott: „... irgalmasan bánok ezerízig azok-
kal, akik szeretnek engem, és megtartják
parancsolataimat.”

S ez az irgalmasság nem
jelentett problémák nélküli
életet... 

Nem jelentette a keresztnélküliséget.
Mert kereszt bőven kijutott számukra. S
ha netán valaki megkérdi, megkérdezné
miért kereszttel látogatja meg övéit az
Élet URa? Lutheránus teológusként úgy
gondolom ő maga sem mondana mást,
azért, mert a kereszt az egyedül ami föl-
emel. Nincs más. A jólét boldolgsága
megkövéríti az ember szívét. A kereszt ir-
galmasságot tanít. Irgalmasságra nevel.
Irgalmasságra neveli nem csak azokat
akik hordozzák, de megteremti a mai Ci-
rénei Simonokat, az irgalmasság fiait és

leányait. Azokat, akik felveszik a keresztet
és segítenek hordozni azt. Így adott Völ-
gyes Pál testvérünk családja mellé is ked-
ves és igazi rokonokat, jó testvért és
családjait, hogy a gyermekeitől távol élő
idős családnak segítségükre legyenek a
nyomorúság idején.  Mindezekről
eszembe jutott Jézus Urunk tanítása, me-
lyet a vakon született ember meggyógyí-
tása előtt mondott. János ev. 9
fejezetének az első verseiben olvashatunk
róla: Urunk meglátva a születése óta vak
embert, ezt a feleletet adta a tanakodó ta-
nítványai kérdésére. Idézem: „Nem ő vét-
kezett, nem is a szülei, hanem azért van
ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek
rajta Isten cselekedetei.” (3. vers) Völgyes
Pál testvérünk életében Isten cselekedetei
úgy lettek nyilvánvalóvá, hogy a hitét pró-
báló időben is, ugyan az maradt, mint
annak előtte. Azt tette, amit hite és Krisz-
tusnak átadott szíve diktált. 

Emberfeletti erővel,
emberfeletti szeretettel
végezte a papi szolgálatot

Saját családjában is. Amikor már nem
tudtak eljönni a templomba minden va-
sárnap istentiszteletet tartott odahaza.
Még kórházi ágyán is kérte a nővéreket,
hogy hozzák oda ágyához a mozgásképes
betegeket, szívesen tartana számukra bib-
liaórát. Mindezt a halála előtt néhány hét-
tel. Úgy tette, úgy végezte a papi
szolgálatot, hogy sem életének próbái,
sem szolgálatának nehézségei nem törték
meg. Végig Krisztus embere maradt. Így
lett példává, példaképpé. Úgy remélem
sokunk számára. Emberségből, emberi

helytállásból, szeretetből sokat
adott. Miközben mesélt életéről, kö-
rülötte lévő emberekről, egyetlen al-
kalommal nem hallottam, hogy
másokról ítélkező, vagy rosszalló jel-
zőt mondott volna. Elmondani el-
mondta mit cselekedtek, de az
ítéletet Istenre bízta. Isten cseleke-
detei, Isten dicsősége  kereszthordo-
zásuk közben látszott meg igazából
rajta, mert kapott segítő kezeket.

Egykori lelkészére a távolból is
hűségesen gondoló gyülekezetet,
akik jöttek befejezni a kis házon lévő
szakipari munkákat. Velük voltak a
távolról egykori tanítványai, gyüle-
kezeti tagok imádságban, adomá-
nyokkal. Isten cselekedetei
meglátszottak e családon abban is,
ahogy testvére és az ő családjaik
mellettük állnak. Erre a mellé-, oda-
állásra, támogatásra azért is szüksé-
gük van, mivel imáink gyengének és
esendőnek bizonyultak. Isten kifür-
készhetetlen akaratából nem történ-
hetett meg Zsuzsanna lányuk oly
nagyon remélt gyógyulása. Pontosan
ezért, és mindezek után mondom az
evangélium és életünk Urának sza-
vait segítségül hívva:  Mindezek
talán azért történtek, hogy látha-

tóvá legyenek rajtatok  Isten cselekedetei.
Bár még sötétség borítja a földet és sűrű
homály a nemzeteket, de fölötted ott ra-
gyog az Úr és dicsősége meglátszik rajtad.
Így is, ilyen esendőn, ilyen nehéz kereszt
alatt is. Azzal, ahogyan Isten gondot visel
rólatok. Ilyen dolgok azután történnek,
amikor Megváltónk megszületik az em-
berszívekben is. S ott naggyá is lesz. Meg-
váltó Úrrá, Szabadítóvá. Erős Istenné,
Békesség Fejedelmévé. Krisztus így mu-
tatja meg hatalmát közöttetek.  Szeretetre,
könyörületre, alázatra és áldozatvállalásra
indít közelieket és távoliakat. 

Az elmondottakból talán már jobban
érthető, miért ezt az evangéliumot olvas-
tam fel. A saját életét mások életéért oda-
szánó, elhaló búzaszemről szóló
hasonlatot. Igehallgató, igehirdető gyüle-
kezet előtt talán mondanom sem kell.
Tudjuk és ismerjük a tanítást. Az életét
odaáldozó, a másokért elhaló búzaszem
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példája Krisztus Urunk keresztjének cso-
dálatos és titokzatos megjelenítője. Ő volt
az aki életét letette, feláldozta, hogy
mások ebből a keresztáldozatból új életet
nyerjenek. Erőt, reményt, hitet, életúju-
lást. Most csendesen megkérdezem a je-
lenlévőktől. Tőletek is, akik messziről
jöttetek leróni a kegyeletet egykori taní-
tótok papotok emléke előtt.  Tőletek is,
akik családtagként, rokonként vagytok
jelen. Hányszor hallottátok már a kereszt
titkának evangéliumát? Esetleg éppen
úgy azon a csendes és alázatos módon
ahogy a Szentlélek Völgyes Pál által hir-
dette számotokra. S vajon az itt jelenlévők
közül hányan élték át a kereszt titkának
csodáját, a megújulást? A gyökeres for-
dulatot, a megtérést? Hányan értették
meg, hogy mindez nem egy elvont erköl-
csi tan, és nem egy kultúrát teremtő
réges-régi hagyomány, hanem eleven
valóság!? Olyan amelyik az eget össze-
kapcsolja a földel! Olyan, amelyik a halál-
ból átvisz az életbe! Életformáló erő ez az
áldozat. Így lesz, így lehet az elhaló de fel-
támadó búzából, étel. Kenyér, hogy ismét
élet és energia legyen!  Csodálatos kenyér-
szaporítás ez. Élet-újítás! Értjük-e? Éljük-
e mindezt testvéreim?

Gyászoló család! Gyászoló gyülekezet?  
Krisztus mondja: Ha valaki nekem

szolgál, engem kövessen; és ahol én va-
gyok, ott lesz az én szolgám is; és ha va-
laki nekem szolgál, azt megbecsüli az
Atya. Megbecsültségünk lehetőségében,
az örök élet Krisztus által megszerzett
ajándékában, gondolkodjuk el arról,
mennyi ajándékot fogadunk el az elhaló,
de feltámadó Búzaszem-Krisztustól!?
Kértük-e tőle a legtöbbet? Odaadtuk-e
számára az életünket? S miután ezt meg-
tettük, a viszontlátás boldog bizonyosság-
ban búcsúzzunk előrement testvérünktől,
Völgyes Páltól! 

Ha az oltár előtt állva körülnéznek
templomunkban, akkor az oltártér bal ol-
dalán láthatnak egy táblát, melyen a ba-
konycsernyei gyülekezetbe beiktatott
parókus lelkészek névsorát olvashatják.
Amikor ezt a táblát a Szolvák Kisebbségi
Önkormányzat vezetője kezdeményezé-
sére felállítottuk a kérés az volt, hogy csu-
pán a beiktatott lelkészek névsorát
tartalmazza. E táblán a már említett okok
miatt sajnos nem szerepelhetett Völgyes
Pál lelkésztestvérünk neve. Ám az már az
elhangzott nekrológból is kihallható volt,
mennyire kedves volt számára ez a temp-
lom és ez a gyülekezet is.  Éppen úgy sze-
rette az itt élő embereket, mint az
Ipolyszögit, a balassagyarmatit, a put-
nokit, a borsodnádasdit, és az ikladi gyü-
lekezeteket. A szolgálatban való hűsége és
elkötelezettsége miatt is választottam azt
az igét, mely az itt beiktatott lelkészek
névsora alatt, mint hitvalló testámentum,
üzenjen korunk és az eljövendő nemzedé-
kekek számára. 

Szarka István
esperes

Túri Klára
Vértanúk
babérja
Mástól igen?
mástól talán
vagy tán magadtól de
ne félj halottaidtól!

közösek azok s hidd el
kik utóbb gyalázatra
harmatfény-imát 
fekete mágiával
vegyítenének 
megváltoztatni mind' 
e szellemi szegénységet
általunk szent feladattá 
tétetett előttük mára

hisz jobbról s balról
élõk hordják el

a vértanúk babérját

Pénzváltást szántak 
és dogmatikát a kommunisták
a Népek Krisztusának
majd Isten helyett
aranyat imádtak

Tõlem ugyan nem kell félned 
én tetőled 
békét

sehogysem remélek
s te sem éntőlem várod
ha jól sejtem   
Betlehem üdvét 
se három királyok 
se a jászol téged  
el nem varázsol

s a sírig el nem kisér 

Világkörüli útján az eszmét 
elhagyott templomok szegélyeznék
s hópihénél könnyedébb'
olvasztanád  
te az ősök sírján
bolond magad 

Besúgók fülébe  
szél súg a múltról
mind megsüketülnek attól 
s szabad nyílt ma a mi fülünk
dalolj barátom azért
szüntelen dalolj
ne félj halottaidtól!

közös gondra vannak ők nekünk
hidd el
J o b b r ó l  és  b a l r ó l

Isten kegyelméből 2016-ot ír-
hatunk, mely elő-éve, főpró-

bája is lesz a reformáció
500-dik évfordulójának. Min-
denütt a világon, ahol evangéli-
kusok élnek, igyekeznek majd
méltóképpen megemlékezni a
félezeréves lutheránus múlt ne-
hézségeiről és sok-sok eredmé-
nyéről, s ebből nem szeretnénk
kimaradni mint gyülekezet,  mi
tataiak sem!

A 2016-os esztendő azonban
különösen is fontos számunkra,
hiszen a Tatai Evangélikus Gyü-
lekezetet 1926-ban alapították.
Szeretnénk ezt a 90-dik szüle-
tésnapot méltóképpen megün-
nepelni, ezért már most kérem
a testvéreket, hogy készüljünk
erre! Erkölcsi és egyben hivatás-
beli kötelességem is, hogy gyü-
lekezetünk legújabbkori,
történelmi viharokkal sújtott
történelmét megírjam – leg-
utóbbi összefoglalót /amit évek
óta keresek!/ még Plahy Lajos
lelkész írta meg valamikor az
1950-es évek végén –, melyhez
szükségem van a Testvérek tá-
mogató együttműködésére is!
Kérem mindazokat, akik tudnak
evangélikusokról, akiknek birto-
kukban vannak fényképek a
tatai evangélikusok 20. századi
eseményeiről, hogy elérhetősé-
güket közöljék velem. Szeret-
nék minél több helyi
dokumentumot összegyűj-
teni, azokat digitalizálni,
hogy könyv formájában is
megmaradhasson forrásér-
tékűen az elmúlt 90 esz-
tendő! Mivel az elmúlt több,
mint fél évszázad – 1963-2016-
ig terjedő időszak – egybeesik
két lelkészcsalád (Nagy-Frankó)
tatai történetével is, ezért fontos
számomra, hogy lehetőleg minél
több jelentős eseményről forrás-
értékű közléseket szerezzek. Ha
valaki tehát tud valamivel szol-
gálni, hogy minél több tényt
tudjunk rögzíteni gyülekezetünk
elmúlt 90 évéről, annak együtt-
működését előre is nagy tiszte-
lettel köszönöm!

Franko Mátyás
ev. lelkész – Tata
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December hónapban – remélhető-
leg – sok Testvérünkhöz eljutott
egy kérdőív, melynek kitöltése re-
mélhetőleg érdekes keresztmet-
szetét adja gyülekezetünk lelki
igényének, állapotának. Ennek
apropóján ültem le Széles Anikó-
val beszélgetni, hiszen a kérdőív
összeállítója ő volt. 

Igen, végzettségem szerint az is.  Szo-
ciológus-közgazdászként végeztem a Cor-
vinuson. Az első három év képzésének
köszönhetem a közgazdász címet, de már
a második évben tudtam, hogy szako-
sodni (a negyedik évtől) a szociológus
képzésben fogok. Ez igen ritka döntés a
Közgázon tanulóktól, de engem mindig is
érdekelt az emberek vélekedése a világról,
önmagukról, helyükről a nagy egészben,
ezért ez sokkal közelebb állt hozzám, mint
az, hogy „hogyan csináljunk még több
pénzt”.

Számomra nem a statisztikai rész volt
benne a legvonzóbb, hanem már akkor is
a kérdőívek, a kérdések. Az, hogy hogyan
kérdezzünk jól. (Manipuláció nélkül.)
Úgy, hogy valóban arra kapjunk választ,
amely dilemmákat okoz, amit szeretnénk
jobban megismerni. Persze aztán az is,
hogy hogyan és mit nyerhetünk ki az ada-
tokból. Azonban ebben is az a lényeg szá-
momra, hogy a kinyert információk
alapján aztán mit tudunk tenni, hogy még
jobb legyen az éppen kutatott terület, az
abban érintettek élete.  A statisztika ehhez
egy eszköz. De a számok világa már pici
gyerekkorom óta vonzott. A mögöttük
meghúzódó logika és rendszer. Így nekem
az sem száraz, hanem izgalmas. 

Túlzás nélkül mondhatom, hogy a he-
lyemre kerültem. Budapesten a SzondaP-
hone-nál dolgoztam, amely egy call center

(telefonos) cég. Itt már fél év után én ve-
zettem a kutatási osztályt, amely akkori-
ban kizárólag a Szonda Ipsos telefonos
kutatásait kérdezte le, később nyitottunk
más kutatócégek felé.  Egészen 2010. vé-
géig itt dolgoztam. Az én feladatom első-
sorban a szervezés volt, hogy minden
kérdőívet időben és jó minőségben kér-
dezzünk le,  illetve a kapcsolattartás a
munkatársaimmal és az ügyfelekkel. Piac-
és közvélemény-kutatásokat egyaránt vé-
geztünk. szakmai életem kiemelkedő idő-
szaka volt a 2006-os választási időszak,
amikor napi több ezer kérdőívet kérdez-
tünk le. Akkor még nagyon szoros volt a
„verseny” a két nagy párt között, min-
denki kíváncsi volt az emberek pártprefe-
renciájára, véleményére, nem csak
országosan, de választási körzetek szerint
is. Ennek az időszaknak a csúcspontja
volt, amikor rögtön a miniszterelnök-je-
lölti vita után este ½ 9-től 10-ig lekérdez-
tünk egy 1000 fős reprezentatív
véleménykérdőívet. Fantasztikus volt
akkor az összefogás a cégben, hogy min-
den flottul menjen és mindezt én vezé-
nyeltem le. A válaszadók is egytől-egyig
örömmel mondták el a véleményüket, hi-
szen mindenki választási lázban égett. Ez
egy örökre szóló élmény marad.  

Igen, szükségét éreztem a váltásnak.
Sok minden megváltozott, a telefonos ku-
tatások helyét egyre inkább az internetes
kérdőívek vették át, a cégben sem éreztem
a fejlődést, elvesztettem a lelkesedésem.
Mivel sokat és sokszor túl-
óráztam – mondhatom
rendszeresen késő este
értem haza -, mert köny-
nyebb volt a lelkemnek, ha
tudtam, hogy másnap effek-
tíven kezdhetünk a munká-
nak, mert előző este már
megcsináltam a munkater-
vet, ezért egy regenerációs
szünetet rendeltem el ma-
gamnak. Gondoltam egy pár
hétig csak azzal törődöm,
ami háttérbe szorult: pél-
dául a tánc, a mozgás, az ol-
vasás, pihenés, töltődés, de
ebből végül is 4-5 hónap ke-
rekedett, melyet nem az
édes semmittevéssel, hanem
a jövőm építésével töltöt-
tem. Nagy változásra készültem.

Korábban is vissza-visszatérő gondo-
latom volt, hogy nem szeretnék örökké
Budapesten élni, s éppen ebben az idő-
szakban született meg a döntés bennem,
hogy végérvényesen a vidéki lét mellett te-
szem le a voksot. Ez szakmaváltást is je-
lentett – legalábbis akkor még így
gondoltam – mert hiszen piackutatói ál-
lások csak nagyvárosokban vannak. Ke-

restem a lehetőségeket, aztán a Jóisten
mégiscsak nagyon másfelé vezetett. Egy
vargabetűvel Londonba kerültem.

Igen, mert telefonhívást kaptam egy
volt évfolyamtársamtól, aki Londonban
dolgozott, s munkatársakat keresett ma-
gának. Sürgős segítségre volt szüksége,
ami eredetileg fél évig tartott volna, de
több lett belőle. Örült, hogy igent mond-
tam, engem pedig érdekelt, hogy egy új
környezetben, mégiscsak más országban,
hogyan tudok megfelelni a kihívásoknak.
Kérdőívek elemzését végeztem, amely a
munkámnak egy másik vetülete, mint
amit addig csináltam. Ez volt az igazi sta-
tisztikai munka.

Valóban így volt. Engem Londonba
egyértelműen a Jóisten küldött. Sosem
voltam távol az egyházamtól, jártam is-
tentiszteletekre, ifjúsági táborokban még
anno Őrimagyarósdon rendszeresen részt
vettem, s látogattam a Szélrózsa-Találko-
zókat is, de ott kint tapasztalhattam meg
először igazán azt, amikor valóban a Jóis-

ten vezet. Ott kaptam meg a
megtérés ajándékát. Azt,
amit előtte csak kerestem,
de sosem értettem meg. Ma
már tudom, hogy ez nem is
elmagyarázható. Ez csak
megtapasztalható. Az, ami-
kor Ő olyan mértékben át-
formál, hogy nem úgy
cselekszem a megszokott
vagy épp extrém helyzetek-
ben, ahogy korábban,
hanem szeretetből, türelem-
mel, szelíden. Nem egyszer,
hanem huzamosan. Ezt nem
lehet akaraterővel, odafigye-
léssel elérni. Ez kegyelem.
Az egyetlen, amit tehetünk
érte, az a folyamatos kapcso-
lat Istennel. Imában, Biblia-

olvasással. A megtérés nem biztos, hogy
ez után jön, hiszen az lehet akár olyan,
mint Pálé, egy pillanat műve. De a megté-
rés után csakis ezzel a kapcsolattal lehet
fenntartani. Mert ma már azt is tudom,
megélem, hogy Isten ad nekünk szabad-
ságot abban, hogy vele akarunk-e járni,
vagy sem. Ő odafigyel és vigyáz ránk, de
van döntési jogunk nekünk nem odafi-
gyelni rá. És ha nem figyelek oda rá, ha la-
zítok ezen a kapcsolaton, akkor már
erőből akarok szeretetteljes, türelmes és
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szelíd lenni. De az csak ideig-óráig megy.
Ha viszont élő a kapcsolatom vele, akkor
minden nap megtapasztalhatom a kegyel-
mét. A nehéz időszakokban is. Nagyon
hálás vagyok Neki azért, hogy mindezt én
már megtapasztalhattam. London és az
ottani fiatalos, hordozó egyházi közösség
volt számomra ehhez a közeg, ahol sok
emberen „átsütött” Isten kegyelme, hívo-
gatva ezzel engem is Őhozzá. 

Nem, bár volt egy két olyan tagja is,
akik úgymond szigetországi gyökerekkel
bírtak, de a többségük magyar volt, akik
kint dolgoztak, éltek – jónéhányan még
’56-ban mentek ki -, s ezt a folyamatosan
erősödő közösséget egy erdélyi reformá-
tus lelkész és családja tartotta egyben a
legváltozatosabb programokkal.

Egyrészt a vasárnapi, 5 órai istentiszte-
letek, melyeket mindig követett egy szere-
tetvendégség, ahol lehetőség volt a kötetlen
beszélgetésre és arra, hogy az újonnan ér-
kezők is azonnal megérezzék, hogy jó
helyre jöttek. Hogy itt nem csak Isten van
jelen a templomban, de más, hozzá hasonló
útkeresők is. Volt külön ifjúsági Bibliaóra
is, az istentisztelet előtt  aminek mindig volt
témája, fő csapásiránya, de bőven volt le-
hetőség nem csak a csoportos, de az egyéni
párbeszédre is. Sok istentiszteleten kívüli
alkalom is volt, például közös kirándulások,
vagy amikor ez a közösség „kinyitotta ka-
puit” melyeken ilyenkor azok is bejöhettek,
akik csak ritkábban jutottak el istentiszte-
letekre, földrajzi távolság vagy egyéb ok
miatt, esetleg csak a magyar ízek vonzották
be őket, mert ezek az egész napos igen jó
hangulatú találkozásokról nem hiányzott a
bogrács-gulyás, a karácsonyi vásáron pedig
még a frissen töltött kolbász és hurka sem.
Ez minden évben úgy történik, hogy fel-
ajánlásként hozzák az enni-innivalót, amit
meg lehet venni, s a befolyt összeg az egy-
házközség kiadásait fedezi. Mindenki na-
gyon kedvelte ezeket, hiszen kint egy más
kultúrában ez az egy nap egy darab hazát,
Magyarországot, az otthont varázsolta oda.
Sokan ekkor hallottak először a gyülekezet-
ről, így találtak rá és legközelebb már a lelki
alkalmakra is eljöttek. Talán odakint, egy
másik kultúrában  a magyarul hangzó igét,
igehirdetést vagy a másik testvér bizony-
ságtevő szavait is másképpen fogadja az
ember.

Amit átültethetőnek látok a londoni
gyülekezetből a tatai vagy bármely más
gyülekezetbe az az, ahogy reagál és elébe
megy az igényeknek – a keresztény érték-
rend megtartása és erősítése mellett.

Én azt gondolom, hogy egy keresztény
gyülekezet elsődleges feladata Isten orszá-
gának építése. Feladata ez a közösségnek,
de az egyes tagoknak is. Hogy hogyan, az
viszont szerintem nem felírható receptre.
Az szerintem az egyes gyülekezetek össze-
tételétől függ. Hívogathatok én azzal is és
építhetem ily módon Isten országát, ha
minden héten én takarítom ki a templo-
mot igazi örömmel és belső késztetésre.
Mert amikor elmondom a munkatársaim-
nak, hogy hova megyek, akkor átsüt raj-
tam a szeretet és ez óhatatlanul
kíváncsiságot kelt. De ha ezt a feladatot
nem örömmel vállaltam, akkor aligha lesz
neki ilyen másodlagos hatása.

Szerintem tehát ha mindenki, aki vál-
lal valamilyen tevékenységet a gyülekezet
érdekében, azt vállalja, amit szívesen tesz,
akkor ott Isten országa épül az egyszerű
hétköznapi tevékenységektől kezdve,
mint például a takarítás, a személyiség-
függő alkalmakon át, mint például a di-
csőítő zenélés, az Isten teremtett világát
felfedező kirándulás vagy egy jó beszélge-
tés, egészen a lelki alkalmakig, mint az is-
tentisztelet, a bibliaóra vagy imaalkalom.

Nem gondolom, hogy bármit egy az
egyben át kellene venni a londoni vagy
bármely más gyülekezettől, mert az, hogy
ott bevált, még nem biztos, hogy azt je-
lenti, hogy itt is be fog válni.

A kérdőívvel kideríthető, hogy mi az,
amire itt és most, a tatai gyülekezetben
igény van és hogy mi az, amire kapacitás
is. Éppúgy kideríthető vele az is, ha valaki
a saját tálentumait, idejét, tudását a gyü-
lekezet érdekében is szívesen felajánlaná
– rendszeresen vagy alkalomadtán. 

Én három dologhoz értek igazán: a
kérdőívekhez, a szervezéshez és a jó be-
szélgetésvezetéshez. Ezeket a tálentuma-
imat tudom jó szívvel felajánlani a
gyülekezet épülése érdekében is. A kér-
dőív folyamatban van (a kiértékelés még egy
nagy feladat lesz vele). Azt az alkalmat, prog-
ramot, amit az eredményei alapján érde-
mes bevezetnünk, azt szívesen meg is
szervezem. És ha ez valami olyan beszél-
getős alkalom lenne, ami nem kötetlen,
hanem le is kell vezetni, azt igazán nagy
örömmel vállalnám. :)

Számomra egy gyülekezet elsősorban
egy közösség. Közösség Istennel és egy-
mással. Bármilyen közösség pedig csak
akkor tud egyáltalán fennmaradni, ha a
tagok között kapcsolat van. Minél erősebb
ez a kapcsolat, annál szilárdabb a közös-
ség. Az erős kapcsolathoz pedig kapcsoló-
dás kell. Minél több a kapcsolódási
lehetőség és azok minél jobban kielégítik
az egyes tagok igényeit, annál jobban el-
köteleződnek az egyes tagok a közösség
iránt. Aztán elkezdenek beszélni róla má-
soknak is, hiszen ott jól érzik magukat.
Ezzel hívogatnak másokat, még akkor is,
ha szó szerint nem hívják őket.

Szerintem a gyülekezet akkor tud
megszólítani nem hívőket, ha olyan prog-
ramokat is ajánl, amik nem lelkiek. Ahogy
Pál mondja: „Tejjel tápláltalak titeket,
nem kemény eledellel, mert még nem bír-
tátok volna el.” (1 Kor 3,2) Mert ha azok,
akik ezeket a programokat vezetik, lel-
kiek, akkor a példájukkal, a szavaikkal,
megjelenésükkel és Isten vezetésével fog-
ják tudni szolgálni Isten országának épü-
lését és hívogatni a nem hívőket is.
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Az első, s talán legfontosabb, a foga-
lom-tisztázás. Az „evangélikus“-t,

mint fogalmat nem kell(ene) magyarázni,
de úgy látszik egyre gyakrabban keverik
itt magyarhoni, neoprotestáns, kultúra-
nélküli, élményorientált magyarázatokat
felvonultató brossúrákon/könyvecskéken
nevelődött testvérek, akik nem tudják,
hogy itt – történelmi múltunkból fakadóan –
az evangélikus, az lutheránust jelent. (Ko-
rábban a reformátusokat is evan-
gélikusoknak hívták; ők voltak a
helvét hitvallású-, mi pedig az
ágostai hitvallású evangélikusok.)

A horoszkópoknál – ami
általánosságban elmondható –,
kétféle rendszer együttesen
jelenik meg. A térbeli, mely a
csillagképekkel operál, való-
jában ezt hívjuk állatövnek,
és az időbeli, mely hónapok-
kal, pontosabban 30 napos
egyenlő szakaszolású egysé-
gekkel dolgozik, ezt hívjuk
évkörnek. Mivel az asztroló-
giai (asztro-logia=csillagokról szóló tan) fogal-
makat rendre keverik az asztronomiai
(asztro-nomia=csillagok törvényeivel foglalkozó-
tudomány) kifejezésekkel ezért fontos meg-
jegyezni, hogy más a csillagjegy
(asztrologia!) s egészen más a csillagkép az
együttállás (asztronomia!), azaz constellatio.

Az állatöv mindig keret, de
nem tartalom!

Sajnos magukat műveltnek tartók is
keverik (ismerethiányból vagy tudatosan!) a fo-
galmakat. Az állatöv, ami a FÉNYNEK a
SÖTÉTSÉGHEZ való VISZONYÁT jeleníti
meg, MINDIG(!) a kos havával kezdődik,
SOHA NEM(!) a Szűzzel, ahogyan az
Evangélikus Életben megjelent „cikk“
szerzője írja/állítja. Fontos megjegyezni,
hogy az állatövben NEM csillagképek,
hanem „csillag-jegyek“ vannak, melyek
időegységet jeleznek, ezért mondjuk pl.
azt hogy a KOS HAVA. A csillagjegyet
tehát nem az definiálja, hogy az adott hó-
napban éppen milyen csillag látható az
égen, hanem az, hogy az adott időben a
FÉNYNEK milyen a viszonya, az aránya a
SÖTÉTSÉGHEZ. Ez tehát időbeli tulaj-
donság, nem pedig térbeli!

Miért fontos ezeket tudni?
Nemcsak azért, mert a középkori mű-

veltség fontos része volt asztrológia, de az
egyházi művészetben rendre találkozun-
kazokkal a szimbólumokkal, melyekkel az
asztrológia is operál. 

Az ószövetségi megítélése az asztroló-
giának egyértelműen negatív. "S ha szeme-
det az égre emeled, és látod a Napot, a Holdat és
a csillagokat, az egész égi sereget, ne essél kísér-
tésbe, ne borulj le s ne imádd azt, amit az Úr, a te
Istened minden népnek adott az ég alatt." (MTörv
4,19). "Ha akad valaki körödben (…), aki megszegi
a szövetséget, elmenvén más isteneket imádni,
előttük, a Nap, a Hold és az ég seregei előtt lebo-
rulni (…), akkor vitesd ki a kapuk elé, akár férfi,

akár nő és kövezzék agyon."
(MTörv 17,2-5). A próféták
ugyanis azt hangoztatják,
hogy a csillagok nem istenek,
csak utalnak Teremtőjükre.

A zsidók a babiloni fog-
ságban nem csak a nemzeti
öntudatukban erősödtek
meg, s szerkesztették magya-
rázataikat (Babiloni Talmud!),
de számos szokást ill. kora-
beli játékot is „eltanultak.“
Egyik ilyen volt a vulgár-aszt-
rológia, ami népi játék, mint-
sem szimbolikai

elvonatkoztatás. Tulajdonképpen ugyan-
abba a gödörbe estek bele, mint mai átlag-
ember, amikor az asztrológiáról van szó.

NEM VALLÁS, hanem FILOZÓFIA.
Ezt a középkorban az akadémikuso – akik
még klasszikus filozófiát tanultak – tudták. A
köznép, a ‘tanulatlanok’ nem ismerték a
különbséget. A filozófia általánosságban,
a saját fogalmi készletével/jelképeivel
igyekszik az ember helyét meghatározni a
világban, míg a vallás az egyes ember sze-
mélyes sorsának kérdéseire (szenvedés,
saját-élet értelme, üdvösség etc.) kínálja a vá-
laszait.

Igen, a reneszánsz tudós-zseni, Me-
lanchton Fülöp, aki nyelvész, filozófus,
humanista, teológus, s wittenbergi egye-
temi professzor is volt, nem csak latin ver-
seket, de asztrológiai tankönyvet(!) is írt,

hiszen wittenberg legnépszerűbb asztro-
lógus-tekintélyei közé tartozott, s élete vé-
géig több írásában lelkesen
ASZTRO-FILOZOFÁL! (A reneszánsz mű-
veltség része volt a ptolemaioszi asztrológia isme-
rete, melyet egyetemeken tanítottak.)

A negyedik századi zsinatok döntései
alapján tilos volt a horoszkóp tudománya
(ez később, a kereszténység államvallássá válasa
után belekerül a Jusztinián Törvény-kódexébe is),
mert azt gondolták, hogy az égi csillagok-
ból valóban ki lehet olvasni az Isten az em-
berek egyéni sorsára vonatkozó jövőbeni
akaratát, ez pedig blaszfémia (istenkárom-
lás!), mert a véges nem birtokolhatja az is-
teni előrelátást (pro-videntia). A naív hit,
hogy „minden meg van írva odafönn a csil-
lagokban“ egészen a felvilágosodás koráig
(17. század) szinte megkérdőjelezhetetlen
igazságként élt az emberek tudatában.

Bár a negyedik századtól tilos volt az
ősi káldeusi tudás gyakorlása, a pápák
nak azért saját asztrológusai voltak,  s
templomokon, kolostor-udvarokban
rendre asztrológiai órákat emeltek.

Sajnos sok középkori templom festett
falaival elpusztult, s a barokk kor pompa-
kedvelése gombamód szaporította az új
szép és nagy istentiszteleti helyeket - a ré-
gieket meg sokszor elbontották -, kellett a hely
az újnak, no meg a kövek is a vastag falak-
hoz! Hála Istennek, azért fennmaradtak
kazettás mennyezetű kistemplomok –
többnyire reformátusok; nekik sokszor nem volt
tehetségük/pénzük(!) új templomot építeni –,
ahol tanulmányozni lehet mai is az aszt-
rológiai jelképeket, melyek közül sok a
kora-keresztény időkből származik.

Valamikor régen minden tudományra
érvényes volt a megállapítás: „ancilla the-
ologiae“, azaz minden diszciplína a teoló-
gia, az Isten-tan ügyét, „szolgálólányként“
hűséggel szolgálta. Ma, amikor mindenki
igazságot nyilatkoztat ki, különösképpen
is fontos lenne – elsősorban lelkészeknek – is-
merni nem csak a keresztény, de az egye-
temes szimbolikát, mely igen sokszor a
legősibből, az asztrológiából táplálkozik.

Az egykorvolt piedesztálról – amikor a te-
ológia döntött még természetttudományos kérdé-
sekben is – lekerülve a mai teológusoknak
meg kell(ene!) tanulniuk, hogy az Isten, s a
világ sokkal bonyolultab annál, mintsem
hogy a halandó ember perfekt megoldáso-
kat tudjon adni minden felvetődő problé-
mára. A jó teológus tudja, hogy a válaszok
egy része az itteniben, de a másik, a na-
gyobb, s ‘igazi’  része az „isteni odaátban“
vannak, ezért már az komoly eredmény, ha
egy kérdést jól, tisztességesen, s a mai ember
számára is érthetően megfogalmazhatunk.

fm

A z Evangélikus Élet 81. évfolyamának, formailag megszé-
pült 1. száma szerint van, hiszen ilyen (provokáló – pro-voco=elő-
hívó) címmel jelent meg egy cikk – bizonnyal a Főszerkesztő
jóváhagyásával –, amire érdemes odafigyelni. Több okból is.


