,

Lutherr zsa

A Tatai Evangélikus Egyházközség hírlevele, amely az információáramlást és a lelkiséget kívánja segíteni. Alapítva Urunk 1992. esztendejének adventjében.
Megjelenik évente négyszer. Ingyenesen kapják a gyülekezet tagjai, Tata vonzáskörzetének evangélikussága és az érdeklődők.
Kiadó/Szerkesztõ: Franko Mátyás tatai evangélikus lelkész TEL.: 34-487-834 Készült: 300 példányban.
Drótpostacím: frankom@t-online.hu Virtuális újságunk elérhetősége: http://tata.lutheran.hu
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Te kinek szolgálsz?

De ha nem tetszik nektek, hogy az
URat szolgáljátok, válasszátok ki
még ma, hogy kit akartok szolgálni...
De én és az én házam népe az URat
szolgáljuk.
Józs 24,15

N

yakunkon a szilveszter! Mintha
bottal ütötték volna ezt az évet,
olyan gyorsan szállt el... Az idő
múlásának koncentrált érzete ezekben a
napokban mindenki számára nyilvánvaló, hiszen most még
2009-et, s néhány nap
múlva 2010-et írunk!
Különleges napok ezek
az évvégiek, számadásra
sarkallnak
mindenkit: Mit csináltam, mit értem el, mit
adott a JóIsten, s mit
vett el a 2009-es esztendőben?
Mindenki a maga
módján búcsúztatja az
óévet. Vannak, akik
nagy
társaságban
„eszem-iszommal” és
tánccal, vannak, akik
az „árral szemben
úszva” alkohol nélkül
és önmegtartóztatva
várják az éjfélt, és persze olyanok is akadnak, akik nemcsak
egyedül és csendben, de magányosan és
keserűséggel a szívükben várják, hogy
múljék el ez a 2009-es esztendő...
Fogadkozások, nagyívű tervek és választásaink nyilvános felvázolásának időszaka is ez. A reménység különleges
egy-két napja, amikor még hisszük, hogy
most sikerülni fog, amit eddig sehogyan
se tudtunk „tető alá hozni”. De tényleg
ennyire mások ezek az évvégi napok?
Nyilvánvalóan nem... Ezek a napok is 24
órából állnak – mégha többnek is éljük
meg –, de a nap végére ugyanúgy elfáradunk mint az előző napokon, s ugyanúgy
álomba szenderülünk, ahogyan tegnap...
Nemcsak a mai vagy a holnapi, de
tudatos életünk minden egyes napja
magában hordozza a választás, a változás lehetőségét. Egyedül rajtunk áll, hogy
milyenek az ünnepeink, hogyan éljük
meg, s mennyire „ünnepesen”, méltóság-

Belátni azt, hogy Isten nélkül semmi
vagyok – nem kicsinységünk beismerése,
hanem az Isten nagyságának elfogadása.
Ez pedig nem lesújt a porba, hanem felgal éljük hétköznapjainkat. Nincs ember, emel, olykor még a fellegekbe is. S aki
aki ne élte volna át az elmúlt esztendőben föntről tud körülnézni, az távlatokban
is a tanácstalanság pillanatos érzését. Mit látja az Élet dolgait, s hamar kiderül szátegyek, hogyan oldjam meg, hova lépjek mára mi az, ami fontos, s mi az ami nem,
tovább abból a nyomasztó helyzetből, mi az érték, s mi az, ami elhagynivaló
melynek szorítását egyre nehezebben bóvli, bazári vacak, azaz csak teher...
tudom elviselni? Nemcsak a választ, de a
Jozsué döntését – a többség ellenémegoldást is megadta Isten az elmúlt ben! – bátran felvállalja. Nem ő vakmerő,
évben is – igaz az utolsó pillanatban, hanem azok, akik fontolgatják, hogy
talán azért, hogy ne kérkedhessünk...
talán az Isten nélkül mégis csak jobb
Sokan csapják be önmagukat: „Meg- lenne az élet. Jozsué a „házanépével”,
oldhatom én is úgy, ahogyan a többiek!” azaz a családjával az ÚR szolgálata melTömeg-méretben felgyülemlett problémá- lett döntött, de ezzel az elhatározással
nemcsak az Istent, de övéit
és saját boldogulását is
szolgálta...
Jozsué döntését az
igazságra alapozta: Nem a
sajátjára, hanem az Istenére. Manapság, amikor
többféle igazságban hisznek, jóllehet igazság mindig csak egy van –
legfeljebb egyik vagy másik
oldalról látjuk azt –, akkor
fontos hangsúlyozni, hogy
az Isten igazsága az igazság, mert az mindig az
életet – mindenkiét – védi.
Tiszta igazság, teljes
igazság... Az igazságnak
csak egy részét elmondani
– hazugság. Az igazság nagyobb részét elmondani,
Luther Márton családja körében... de egy kis részét elhallgatni
– szintén hazugság. Az
kat nem lehet tömeg-szerűen megoldani. A igazságot relativizálni – megint csak hamegoldások mindig egyéniek, hiszen zugság. A tiszta igazságot mondani – a
ahány ember, annyiféle helyzet és lehető- felismerés ősrégi – az élet maga.
ség... Lehet, hogy tömegek választják a moAz igazság és vélt igazság olykor nedern együttélési formákat, de lemásolni a hezen szétválasztó. Ilyenkor a legjobb, ha
másik ember életét, vagy megoldási képle- türelemmel várunk. Ahogyan a felkavart
tét nem lehet... Ha nehézség köszönt pél- pocsolya vize is zavaros, de egy idő után
dául egy párkapcsolatra – s lassan melyikre a kosz leülepszik, ugyanígy a vélt igazság
nem(?), hiszen egyre gyakrabban halljuk is szép lassan alászáll, s a tiszta igazság
munkahelyen, baráti körben: „Hát igen, tündököl a napfényben.
sajnos ők is válnak...” , akkor nem célszerű
Kivárni mindig a legnehezebb, hisz az
a rövidzárlatos tömeg-megoldásokat alkal- időnk véges. Isten nélkül a várakozás pomazni. Mégis sokan gondolják a kapcsolati koli kínná válhat, Vele együtt azonban
krízisben, hogy az élet – mint másoknál – egészen más. Isten nélkül elsivatagosodik
nekik is még számtalan lehetőséget tarto- lelkünk, de ha beengedjük Őt az élegat, s eddig csak azért nem sikerült szemé- tünkbe, akkor a reménység harmatos
lyes boldogságukat megtalálni, mert nem szellője frissíti fel életünket és sikerrel átakarták eléggé... Azután kiderül a követ- jutunk életünk próbás szakaszain is...
kező „élet-fejezetben”, hogy nem az akaráson múlik, hanem a belátáson.
Gyülekezetünk Vezetősége nevében is
áldott új esztendőt kívánok!

Önökre és Szeretteikre, imádságos,
lelkipásztori szeretettel gondolva,
áldott, karácsonyi ünnepeket
és új esztendőt
kívánok!

tatai
evangélikus lelkész

Ünne pi
al kalmaink

Köszönetnyilvánítás
A Tatai Evangélikus Kistemplomért Alapítvány Kuratóriuma
ezúton mond köszönetet minden
adományozójának 1%-os felajánlásaiért. A 2008-as esztendőben befolyt

Szenteste (dec. 24. csütörtök)
du. 3 óra
Gyermekek karácsonya

Karácsony ünnepe (péntek)
de. 10 óra

280.680 Ft-ot

a
torony
faszerkezetének
tavasszal esedékes javítására
fordítjuk. A Tatai Evangélikus
Kistemplomért Alapítvány pénzforgalmi bankszámlájára továbbra is
várjuk adakozó testvéreink, s mindazok jószívű adományát, akik céljainkat támogatásra méltónak ítélik:
Alapítványkuratóriuma

Ünnepi istentisztelet (úrvacsorával)

Karácsony 2. napja (szombat)
de. 10 óra
Ünnepi istentisztelet (úrvacsorával)

Karácsony ü. u. 1. vas.
de. 10 óra
Istentisztelet

Óév este (dec. 31. csütörtök)
du. 4 óra

Tatai Evangélikus
Kistemplomért
Alapítvány

Hálaadó istentisztelet

Újév (péntek) de. 10 óra

63200119-14926316

Ünnepi istentisztelet (úrvacsorával)

Evangélikus
Egyházközség Tata

Esztendő 1. vasárnapja (jan. 3.)
de. 10 óra
Istentisztelet (úrvacsorával)

Vízkereszt ünnepe (jan. 6. szerda)
du. 4 óra

Erős vár
a mi Istenünk!
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NikA (újév első alkalma)
(jan. 7. csütörtök) 6 óra

63200119-14926282

számú bankszámlája, ahová az
egyházfenntartói járulékokat, s
egyéb adományokat lehet fizetni.
Isten áldása legyen az adományozón, s a megadományozott
gyülekezeten!
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zeretettel köszöntöm újságunk
XVII. évfolyamának KarácsonyVízkereszt-i számával. Remélem, hogy
most is talál benne mindenki valami
olyan lelki útravalót, amelyre éppen
szüksége van.
Ahogyan észrevehették a Testvérek, mostanában ritkábban találják
postaládájukban a Lutherrózsát.
Ennek egyszerű okai vannak... Az első
– s ez a kisebb –, hogy honlapunk
http://tata.lutheran.hu igen jól betölti
szerepét az információk továbbadásában, s nem utolsó sorban mindezt igen
olcsón is teszi, hála a Közegyházunknak, mely a szervert fenntartja a mi
honlapunk számára is. A másik ok „súlyosabb”... A Lutherrózsa egy-egy számának előállítása ára, még önköltségi
áron is – pedig a nyomdai előkészítést,
korrektúrát, gépelést stb. mind társadalmi munkában, felajánlásként végezzük, – így is bizony súlyos
tízezrekbe kerül, azaz mintegy 300Ftba kerül egy példány. Bízunk abban,
hogy az információáramlást és lelkiséget segítő kiadványunk betölti régi hivatását, azaz ilyen „hagyományos”
úton is eljut a Testvérekhez és az érdeklődőkhöz a benne megfogalmazásra került keresztény üzenettel, s
értékrenddel. Igyekszünk továbbra is
erőnkhez mérten megjelentetni a
„lapot”. (Újságunk továbbra is ingyenes!)
Örömmel ajánlom ezt a számot is!
S miről olvashatnak benne? Először
Karl Georg Marhoffer, luxemburgi
testvérgyülekezetünk igazgató lelkészével készített készített riportot olvashatják, melyben Kálvin János
születésének 500. évfordulójáról, s a
specifikusan református értékekről
kaphatunk tájékoztatást. Utána egy
kedves ünnepséggel kapcsolatban
mondom el gondolataimat, amit középiskolás fiataljaink Finnországban
tett nyári kirándulásukról írt beszámolója követ.Ezek után Varga István
evangélikus testvérünk fotókiállításáról készült rövid riportját olvashatják.
Végezetül néhány cikk és fordítás
is helyet kapott még mostani számunkban, melyeket szokásos reggelenként „netre-írt” egyperceseim
zárnak. Kérem forgassák, olvassák
olyan örömmel újságunkat, amilyennel én készítettem! Isten áldása legyen
az olvasással töltött perceiken!
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Kedves Testvérem!

LIBITINA Kft.
Tata, Stranszky u. 16.

34-487-847

WEBEr-TErraNOVa
MárkAkErEskEDés
Hőszigtelő alapvakolatok,
csemperagasztó rendszerek

2 8 9 0 TATA , k ö r n y e i u . 6 .

34/380-732
20/2300-272

Be†h esda Bt.
Dr. Nagy Erzsébet

belgyógyász szakorvos,
hagyományos kínai orvos
psczichotherapeuta

TaTa, Váraljau. 2.
Tel.: 34/487-834

Csak előzetes
bejelentkezés alapján!

Evan gé li ku so kat ke re sek!

Kérem mindazokat, akik tudnak a
környezetükben evangélikusokról, hogy címüket
jutassák
el
hozzám!
Együttműködésüket köszönöm – fm.
Adój án ak 1 %-val tám og assa tov ábbr a is isk ol ái nk at,
szer et eto tth on ai nk at,kar it atív munk ánk at! Bar át ain ak,
ism er ős ein ek, rok on ain ak  figyelm ét hívja fel szép céljainkr a!
Ker ess en
seg ít ő
társ ak at emb erb ar át i szolg álat unkh oz!

Köszönjük!
L uXVII.
t hÉVFOLYAM
err óz sa
Felelősszerkesztő-kiadó:Franko Mátyás
Különköszönetalektornak:

Dr.TúriRóbertnek
Újságunk ingyenes, jószívű támogatást azonban
soha nem utasítunk vissza. Isten áldása legyen
mindazokon, akik eddig is támogatták e számunkra fontos gyülekezeti kiadványunk megjelenését! A L u t h e r r ó z s a korábbi számai
letölthető (*.pdf formátumban) megtalálhatóak
gyülekezetünk honlapján:

http://tata.lutheran.hu

Különleges évünk van: 500 éve született Kálvin János, s ez a nem mindennapi jubíleum jó alkalmat teremtett arra,
hogy néhény gondolat erejéig elbeszélgessek Karl Georg Marhofferrel, a Luxemburg-Esch/Alzette-i Protestáns
Gyülekezet igazgató lelkészével. Kollégám családjával nyári szabadságát töltötte Magyarországon, s a szabadság
pihenésre szánt idejét használtuk fel
arra, hogy néhány kérdést átbeszéljünk.
Lelkészkollégám válaszai közül néhányat most a Lutherrózsa olvasóival is
megosztunk...
Mit jelent a luxemburgi protestánsok
számára ez a jeles jubíleum?

K

álvin János születésének 500. évfordulója nagy örömmel fogadott
alkalom számunkra, s egyben lehetőség is, hogy újra elgondolkozzunk
reformátorunkon, hiszen ha egyik oldalon megnézzük a szülővárosát, az északfranciaországi Noyont, a másikon pedig
munkásságának fő helyét, Genfet és
Strassbourgot, akkor azt láthatjuk, hogy
Luxemburg épp a kettő között helyezkedik el. Annak ellenére is mondhatjuk
ezt, hogy Kálvin nem közvetlen úton ért
el Noyonból Strassbourgba, hanem a

Párizson keresztül vezető utat választotta, s egy kerülőn keresztül ért
Genfbe, ahol az ottani plébános, Guillaume Farel kényszerítette, illetve kérte
nyomatékosan arra, hogy sürgősen segítsen Genf megreformálásában.
Nekünk mint a reformált luxemburgi gyülekezetnek
ez
az
évforduló nem
csak a Kálvinra
való emlékezést
jelenti, hanem
arra is remek alkalmat ad, hogy
alaposabban is
elmélyedhessünk
Kálvin gondolatvilágában, s erre
vonatkozóan
megvizsgáljuk,
milyen máig ható
következményei
és hatásai vannak
egyházunkban. A
mi egyházközségünk viszonylag fiatal, 2007-ben ünnepeltük fennállásának 25. évét.
Azt gondolom hogy Kálvin maga és
a kálvinizmus két különböző cipőben
jár. Kálvin ugyanis soha nem tekintett
magára úgy, mint egy egyház alapítójára, és azt is biztos elutasította volna,
hogy róla nevezzenek el egy vallást, de

Kálvin születésének 500. évfordulójára készült dombormű a Tatai Református Egyházközség kocsi úti templomában. Készítője: Cs. Kiss Ernő fafaragó művész.

mégis ez történt, hiszen tanainak követőit ma kálvinistáknak is hívják.
Kálvin magát úgy értelmezte, mint
aki az egyházat visszavezeti a szilárd
alapra: ez az alapvető talaj pedig az
evangélium. Vagyis azt szerette volna,
hogy a prédikáció, mint Isten Szavának
közvetítése, mindenki számára érthető legyen. Az,
hogy Kálvin az egyházra mai viszonylatában hogyan hat,
tulajdonképpen
attól függött, hogy
nézetei milyen mértékben tértek el vagy
egyeztek meg a lutheri gondolatokkal.
Ha azt halljuk:
„kálvinizmus”,
akkor mindenki, aki
egy kicsit is otthon
van egyházi történelemben,
azonnal
asszociál arra a
szóra, hogy „predesztináció”. Manapság, amikor földgömbünkre már csak
egy nagy faluként tekinthetünk, a divatos kifejezések közé tartozik a „karmikus energia” vagy a „karmikus
determináció” – nos, nehéz teher ez egy
kálvinistának mai korunkban, hiszen
nem is olyan egyszerű annak a megfogalmazása, mit is jelent pontosan a predesztináció
illetve
a
kettős
predesztináció...
Ha megnézzük, maga a „kálvinista”
kifejezés a mi nyelvhasználatunkban
meglehetősen kettős. Az egyik oldalon
egy tulajdonképpeni ingerszó: az, hogy
kálvinista, az puritánt jelent. Jelentéstartalmát kicsit szűkkeblűnek, bigottnak
érzik
a
kívülállók,
sőt
fundamentalistának is, de mindenképp
kínosan pedánsnak, prűdnek és valahol
depresszívnek.
Akik pedig ebben az egyházban
élnek, belülről másképp látják és érzik.
Számukra a szó mitikus jelentéssel bír:
a magas értékű modernitás szinonímája, mind politikai, mind gazdasági
értelemben. Ily módon kiáll a szólászszabadság és felelősségtudat mellett, a
szociális kompetenciára utal, valamint
az értékeket és az erényeket hangsúlyozza, mint például a szorgalmat, az
őszinteséget és a kötelességeket.
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Hogyan lehetséges az, hogy Genf
közelebb fekszik Luxemburghoz,
mint Magyarország, s Magyarországon mégis több a református, mint
Luxemburgaban?
Ennek teljes mértékben történelmi
okai vannak. Genf kezdetben nem Svájchoz tartozott, hanem a Savoya-i Hercegséghez. A savoyai herceg pedig
római katolikus volt... A püspöki székhely is Genfben volt. Próbálkozások voltak, például Kasper Olivian részéről,
aki 1559-ben a Luxemburghoz közel
fekvő szintén püspöki székhelyen Trierben megpróbált reformálni, de úgy itt,
mint Luxemburgban próbálkozása kudarcba fulladt. Így aztán a római katolikusok
mindvégig
megtartották
dominanciájukat ebben a térségben. Az,
hogy mégis vannak református protestánsok Luxemburgban az 1896-os törvénynek köszönhető, amikor is a
luxemburgi nagyherceg elismerte az
evangélikus, a református és az uniált
hitvalláson lévőket, s a vallásra vonatkozó napóleoni törvények értelmében a
protestánsok tarthattak maguknak lelkészeket.
Sokak számára ismert, hogy az evangélikusok hitvallását a Confessio Augustana foglalja magában, de a
reformátusoknak nincsen ilyen egyetemes hitvallásuk. Úgy mondhatnánk,
hogy a reformátusoknak minden egyes
gyülekezetre külön érvényes hitvallásaik vannak.
Ebből a sokszínűségből kiemelhetők-e olyan hittételek, melyek a mai
korban is meghatározó gondolati
irányt szabnak a kálvinisták számára?
Ha az egyházszerkezetet nézzük,
akkor elmondható, hogy Kálvin nagyon
ügyelt arra, hogy a teológiai munka az a
lelkészekre háruljon – elsődleges feladata tehát a lelkésznek a prédikáció,
azaz a tanítás az ige alapján – míg a
gyermekek, fiatalok hittanoktatása
egyértelműen tanári feladat. Az idősek
feladata a diszciplína betartatása, illetve
az állam és az egyház jó kapcsolatának
az ápolása valamint annak felügyelete,
hogy az állam ne szóljon bele egyházi
ügyekbe. Azt hiszem ez a kálvini örökség jól „megfogható”ma is minden gyülekezetben. Az Isten-akarta rend, a
hivatások betöltése, mely mindig az
egyéni felelősségére vezetődik vissza.
Mindaddig nem érheti hátrány a hivatal betöltőjét, amíg az a legjobb tudása
és Isten előtti lelkiismerete alapján látja
el hivatali teendőit. A hivatal betöltője
pedig mindig a személyes kvalifikáció
alapján kerül betöltésre, az nem örökölhető, s nem képezheti adás-vétel tárgyát
– ahogyan az a középkori római katolikus egyházban szokásban volt.
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Mit tartasz a református egyház legnagyobb kihívásának ebben az évszázadban, és jelen pillanatban mi a
legnagyobb feladatotok nektek Luxemburgban?
A református egyház legnagyobb kihívása ebben az évszázadban továbbra
is abban rejlik, hogy az arculatát megtartsa illetve bővítse, abban az értelemben, hogy ne a hamut őrizzük, hanem a
tüzet adjuk tovább.
Úgy látom, hogy korunkat erősen
meghatározza az egyre jobban terjedő
individualizmus, és így egyre több emberrel találkozhatunk, akinek egyáltalán semmi kapcsolata nincs az
egyházzal, a vallással vagy a teológiával.
A templomokban különböző embereket találhatunk. Vannak, akik valami
titokzatos és csodálatos dolgot keresnek, ők a hit bensőséges titka után vágyódnak, és vannak, akiknek a templom
oltalmat jelent – akár liturgia, akár tradíció formájában. De léteznek olyanok
is, akik kognitív (szellemi) kihívások
után kutatnak, számukra a prédikáció
hallgatása, magyarázata és értelmezése
jelent örömteli feladatot gondolati szinten. Az individualizmus utáni vágynak
az eredményeképp a reformáció egyházai a világban mindenütt életképesek,
és ennek nem feltétele a megfelelően kiépített infrastruktúra.

1509-ben született Noyonban (Franciaországban).
1527-től Párizsban dialektikát, majd teológiát tanult.
1529-től Orleans-ban, 1533tól Bourges-ban jogot tanult,
s görög nyelvi tanulmányokat is folytatott. Eredetileg
tudományos pályára készült, de a 20-as évek
végén megtért.
1532-ben adta ki első munkáját, Seneca: De clementia
c. művéhez írott kommentárját.
1533-ban jogi doktorátust
szerzett, de jogtudománnyal
a későbbiekben már nem
foglalkozott.
Nagybátyja révén megismerkedett a reformáció tanaival,
s tagja lett a reformáció híveinek párizsi összejövetelein. Egy 1533. évi beszéde
miatt menekülniük kellett Párizsból. (I. Ferenc francia király nővérénél, Navarrai
Margitnál talált menedéket.)

Már beszéltünk erről – Észak-Amerikában azért van ennyi reformált gyülekezet,
mert
tulajdonképpen
függetlenek tudtak maradni, anélkül,
hogy folyamatos kapcsolatban kelljen
állniuk a püspökkel, érsekkel vagy pápával, aki szigorúan meghatározza, mit
és hogyan kell hinni illetve tanítani.
Ez a kötetlenség, s ez a függetlenség
tette lehetővé a reformáció egyházai
számára, hogy az akkori Nyugat végtelen pusztáin, csak egy bibliával a kézben, a bibliai történeteket szabadon
értelmezzék és prédikáljanak róluk.
Azt gondolom, hogy a kálvinizmus
Európában, illetve a többi protestáns
egyház is, azzal kell hogy megküzdjön,
hogy növekedik az ignorancia, a gyülekezetek létszáma csökken, és megszűnik az eddig természetesnek tekintett
indok arra, hogy társadalmi tényezőként tekintsenek rájuk.
Az ezekre való felkészülés, az Isten
igéjének hirdetése mellet – mely az egyház mindenkori „opus propriuma” –
bőven ad feladatot mindannyiunk számára, de bízunk abban, hogy az ÚRIsten megsegít mindannyiónkat, ahogyan
eleddig is gondviselésével megőrzött
minket.

1534-ben titokban visszament Párizsba, ahol Michael
Servet-vel kívánt vitát folytatni, de ekkor Servet nem
jelent meg a vitán.
1534 októberében bázelbe
utazott.
1536-ban nyomtatásban is
megjelent fő műve az Institutio religionis Christianae (A
keresztény vallás rendszere), melyet a francia királynak is elküldött a
protestáns tanok igazolásaképp. Eredetileg Strasbourgban kívánt letelepedni, de
megállt Genfben, ahol a polgárok kérésére maradt is.
Lektorként a Szent Pétertemplomban Szentírás-magyarázatokat és teológiai
előadásokat tartott.
1537-ben lelkésszé választották. 21 cikkelyből álló hitvallást készített, amelyre
minden polgárnak fel kellett
esküdnie, mert ha nem tette,
el kellett hagynia a várost.
Egyházfegyelmi szabályzatot is kidolgozott, amelyben
súlyosabb nyilvános bűn
esetén eltiltották a bűnöst az
úrvacsorától. Ezen kívül tiltotta a szerencsejátékokat, a
táncot s a kihívó viselkedét.
1538-ban a Zwingli elveit
valló tősgyökeres genfi polgárság fellépett Kálvin szigorú rendszerével szemben,
ezért Kálvinnak menekülnie
kellett. Ekkor Strasbourgban
telepedett le. 1541ig tartózkodott itt, s lefordította a zsol-

Fordította:

Franko Betta

tárokat. Feleségül vette Idelette de Bure-t.
Az 1539-es frankfurti birodalmi gyűlésen, majd 1540ben a hagenaui, wormsi és
regensburgi - az egyházszakadást megszüntetni akaró tárgyalásokon a református
irányzatot képviselte. Ekkor
kötött barátságot Melanchtonnal. (Ebben az évben átdolgozta és kibővítette az
Institutio-t.)
1541-ben visszatér a genfi
városi tanács kérésére
Genfbe, ahol egy egyházfegyelmi szabályzattal megszüntette a városban zajló
belső küzdelmeket. Ekkor állították fel Genfben a Konzisztóriumot, valamint a
Vénérable compagnie-t (ez
utóbbi a tanítókból és lelkipásztorokból állt).
1549-ben a világ protestáns
egyházai egyesítésére Bullingerrel Zürichben úrvacsora-egyezményt kötött
1553-ban az inkvizíció által
is halálra ítélt s Genfbe szökött Servet-t felismerték, elfogták, és máglyára vetették.
1559-ben Párizsban Kálvin
vezetésével
református
nemzeti zsinat ült össze,
mely elfogadta a Confessio
Gallicanát (Francia Hitvallás)
és az Egyház fegyelmi rendtartását.
1564-ben Genfben halt meg.
Végrendeletében
meghagyja, hogy jeltelen sírba
temessék el.

„Nyisd meg ajkamat, Uram...”
Szeptember 6-án, a
vasárnapi istentisztelet keretében közösen
emlékeztünk – a tatai
evangélikus gyülekezet,
s mi a „papcsalád”...
Apropót a múlt felidézésére az elmúlt húsz
esztendő adott,
hiszen húsz éve szolgálok felavatott evangélikus lelkészként a
tatai lutheránusok
között...

O

tt kell kezdenem, hogy aug. 26án, 20 évvel ezelőtt evangélikus lelkésszé avattak... Mert
nálunk evangélikusoknál mindent
szentelünk, illetve szentelhetünk az
ÚRnak (harangtól a sírkövön át a parókiáig), de a lelkészt „csak” avatjuk.
Rendjén is van ez, hiszen a papi rend
nem szentség, hanem elkötelezett életstílus, bürokratikusan megfogalmazva:
hivatalvezetés. A „hivatal” szóról nekünk többnyire a „hatóság” jut
eszünkbe, a lassú, elhúzódó ügyintézés, jóllehet a hivatal a közösség érdekeit szolgálja/szolgálná. Ezt is lehet jó
szívvel és odaadással, meg „elnagyoltan” és hanyagul végezni, mint minden
mást az életben. A lelkész tehát nem
különb a többi embernél!

De a lelkész mégis más ember...
Ha persze nagyon más, akkor abból
gondok adódnak, mert a lelkész is csak
egy bárányka a nyájból, azzal a lényegi(!) különbséggel, hogy a JóIsten
az ő nyakába egy csengettyűt akasztott,
ami éjjel-nappal – ha akarja, ha nem –
minden mozdulatára megszólal... Ez
lehet olykor terhes pillanat is, de a többiek számára kiváló lehetőséget ad
saját helyük/helyzetük meghatározására. Közelről vagy távolról szól a
csengő hangja – azaz a lelkész élete,
munkája mennyire nyilvánvaló – ez
sokszor iránymutató a „nyáj”, a közösség számára.

20 év jelentős idő
Egy gyülekezetben szolgálva méginkább. Ha viszont a tényeket nézzük:
az a húsz tkp. huszonegy, hiszen negyedéves teológus koromtól szolgálok
rendszeresen a tatai gyülekezetben...
Az azt megelőző években pedig egyre
gyakrabban helyettesíttem elődömet,
Dr. Nagy Istvánt. Az első helyettesítésem – istentiszteleti szolgálattal egybekötve 1984 decemberében(!) volt.
Gyakorlati teológiai látásban, hitbéli
meggyőződésemben – ahol most éppen
vagyok –, abban bizony jelentős része
van a tatai gyülekezet összetartásának,
szeretetének is. Mégis, amikor az
ember – merthogy ember! – , mérlegel,
akkor az alábbiakat szükségszerűen
hangsúlyoznia kell.

A lelkészi szolgálat különösen
nehéz hivatás...
Olyannyira, hogy egyedül – óriási
személyes áldozat nélkül – ezt nem is
lehet végezni! Mindig kell hozzá egy
kisközösség;
valószínűleg
ezért
mondta Jézus Urunk így : „Menjetek!”
s nem azt mondta „Menjél!”
Nálunk protestáns tradíciónk alapján kell a Társ, a feleség – régiesen
szólva: a papné. Manapság, amikor
majd mindenütt a világban a protestáns teológiai fakultásokon túlsúlyba
kerültek a női hallgatók, s a MEE-ben
(Magyarországi Evangélikus Egyház)
is a szolgálatot végző lelkészek egyharmada(!) nő, akkor különösen is fontos
hangsúlyozni a „gyengébbik nem” olykor férﬁakat is megszégyenítő szolgálatát. A lelkész kiegyensúlyozott életét,
harmóniáját nemcsak hite – persze elsősorban mégis az(!) –, de családja is
meghatározza. Az, hogy a papcsalád –
beleértve a gyerekeket – együtt is tudjon szolgálni a gyülekezetben, leginkább a „papnékon” múlik. Bölcsesség,
szív, s akarat nélkül félrecsúsznak a
dolgok: a lelkészcsalád gyermekei
gyakran nyűgnek érzik a gyülekezeti
életben való aktív részvételt, s gyakran
hátat is fordítanak az Egyháznak, mert
úgy élték meg gyerekkorukat, hogy
szüleinknek mindig mindenki, s minden „egyházi ügy” fontosabb volt, mint
ők maguk...
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Sekrestye-imádság...

Uram, Istenem! Te püspökké/lelkipásztorrá tettél engem az
egyházban, de látod, mennyire alkalmatlan vagyok ilyen
nagy és nehéz szolgálatra. Ha nem segítettél volna, már
régen elrontottam volna mindent. Ezért téged hívlak segítségül. Örömmel állítom szolgálatodba szívemet és számat.
Taníts, hogy taníthassam népedet! Segíts, hogy igédet szüntelenül szívemben forgassam, és elmélkedjem rajta! Tégy
követeddé, Uram, és semmiképpen el ne hagyj, mert ha magamra maradok, hamarosan elrontok mindent. Ámen
A keresztények szolgálata
a világban – sors

Luther Márton „sekrestye-imádsága”

Istentől rendelt sors tehát a papé is,
úgyhogy rugdalódzni ellene lehetséges, de nem sok értelme
van! Sokan sorsuk elfogadása helyett inkább az ígéretes „életet”
választják, mert annak csillogása
sokkal több örömöt ígér, mint az
Isten eszközeként való munkás
részvétel az embervilágban. A tapasztalati tény azonban azt mutatja,
hogy
a
„világi,
elkötelezetlen” élet csábos ígéretei mindvégig csak ígéretek maradnak, mert amit az egyik
kézzel ad a világ, azt a másikkal
gyorsan vissza is veszi, s ha leperegtek a nekünk rendelt homokszemek, akkor már nincs
elölről/újra-kezdés!
Az egyszeri, a megismételhetetlen, az a 70-80 évnyi nagyon kevéske
idő teremti meg a felbecsülhetetlen
értékét az életnek, a keresztény (azaz
krisztuskövető) életnek is.
Az elkötelezettség mindig
kockázatot is jelent. Gondviselésbe vetett reménységünk viszont azt sugallja nekünk,
hogyha életünk kockáját a JóIsten veti el – csak úgy, Mindenhatói
Játékossága alapján – abból számunkra csak jó jöhet elő. Ezért
nem elégedetlenkedünk, sőt,
igyekszünk hálát adni életünkért, hogy Isten kiváltságosai lehetünk, mert Ő csodásan
„történik” közöttünk és bennünk
minden nap...
A tatai evangélikusok ajándéka lelkészüknek, avatásának húszéves évfordulójára. A gyönyörű alkotás

Uram!
Cs. Kiss Ernő fafaragó művész alkotása.
Fakaszd ajkam hálára,
amikor visszatekintek életemmában voltam, s tudok majd keben! Adj nekem hitet, hogy a hol- gyelmed által hasznosabb életet is
napban tudok majd a Te élni, mint eddig tettem. Adj nekem
segedelmeddel jobb lenni, mint a Benned való derűs reménységet is!
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Add, hogy ne a nehézségekben, s bűneim elszomorító erejében vesszen el gyenge
akarásom, hanem Rád figyelve
igyekezzem a legtöbb jót megvalósítani az adott lehetőségek
között.
Uram! Ne engedd, hogy
úrrá legyen rajtam a kicsinyhitűség! Adj szolgáló akaratot, s
kitartást a célok elérésére!
Köszönöm, hogy velem
vagy életem minden napján,
érezhetem szeretetedet, s
magam is szerethetek! Hallgasd meg könyörgéseinket,
hogy békében és szeretetben
tudjunk élni mindaddig, amíg
engeded! Ámen

Részlet

„Az önző ember szívébe
más nem fér bele, csak saját
maga, ezért ön-ző. A keresztény ember szívében azonban
titokzatosan
ott
honolnak az istenes gondolatok is, s minél több van
benne, annál inkább meglátszik az életén is, hogy ő
nemcsak ennek, hanem egy
másik (mennyei) országnak
is a polgára. Az ilyen ember
nemcsak előre néz, hanem
fölfelé is, s ezért olyan távlatok is megnyílnak előtte,
amilyenek az anyagba-ragadt ember számára soha...”
2009. szept. 6-iki ünnepi
istentisztelet igehirdetéséből

A Joensuu-Pielisenssu-i testvérgyülekezetünk jóvoltából hárman
eltölthettünk
egy
csodálatos hetet Finnországban.
A gyorsan tovaröppenő napokat
igyekeztünk közösen újra felidézni, hogy a Lutherrózsa Olvasói is tudomást szerezhessenek
arról, milyen kihívásoknak kellett
megfelelnünk a kuusamo-i
medve-túrán, ami tulajdonképpen egy ötnapos „túlélő-túra
volt”... Jelentjük: Túléltük!

G

yönyörű napsütéses időben
szálltunk fel a Ferihegyi repülőtérről július 31-én kora délelőtt,
ám Finnországban zord eső várt minket. Megérkezésünk után egy többórás
autóút következett, melyen jobban
megismerhettük a főszervezőt, Harryi
Lammit. Késő este érkeztünk a csodálatos Vaivio-ba, ennek ellenére is szolgáltak nekünk vacsorával.
Itt két fantasztikus napot töltöttünk el,
szaunázással, billiárdozással, csocsózással,
hajózással, sőt, még horgászással is. Ezután szálláshelyünknek az egyik helyi
templom kisebb szobáját jelölték ki. Már
itt hálózsákban aludhattunk, hogy készüljünk az erdei túra hétköznapok komfortját nélkülöző körülményeire. Ezután
elláttak minket a túrára való felszerelésekkel: biztosítottak számunkra hátizsákot, sátrat, hálózsákot, illetve ekkor
ismerkedhettünk meg Harry fiával, Antival, aki később negyedik emberként aludt
a sátrunkban.

Este a tábortűznél...

Másnap már kora hajnalban utunknak
indultunk a messzi, 800 km-re lévő Kuusamoba – ez egy nemzeti park –, ahol
rövid útbaigazítás után nekivágtunk az
ún. „medve-körnek”, ami egy közel 100
km-es kiépített túraútvonalat takart.
Azért hívják „medve-körnek”, mert errefelé elég sok a medve.

Útban Joensuu felé...

Az első nap „bemelegítés” volt csupán,
bár rövid, egyszerű úton haladtunk, a 25
kilós hátizsákok máris nehezebbé tették
azt. Az első megpróbáltatás után hamaro-

san meg is álltunk letáborozni. Minden étkezés után rövid áhítaton vehettünk részt
a tábortűz körül, zenével, ez elősegítette a
csapat összetartását, és erőt adott a továbbhaladáshoz. Bár ezeket finnül tartották, így nem sokat értettünk belőlük :-)
A túra egész ideje alatt kifogásolhatatlan időjárásnak örvendhettünk, ám ez
megváltozott az utolsó napon, melyet szakadó esőben tettünk meg, ám így ez legalább értékeltette velünk az eddigi szép
időjárást. A mostoha időjárás ellenére
célba értünk, jutalmunk egy kiadós vacsora volt, valamint sátor helyett immáron faházakban, hálózsák helyett
ágyakban tölthettük az éjszakát.
Miután visszatértünk a vándorútról,
Rita Lipponennél szálltunk meg, aki nagy
szeretettel várt minket. A négynapos túra
végezetével teljesen más szemszögből értékeltük az egyébként természetesnek vett
kisebb-nagyobb komfortokat, továbbá az
itt töltött – szúnyogoktól mentes – éjszakáink jóval hosszabbak voltak a vándorláson megszokottaknál.
Jártunk Joensuu város főterén, bejárhattuk az ottani piacot és megkóstoltuk a
téren kapható legfinomabb fagylaltot is.
Rita elvitt minket a város egyik legkedveltebb éttermébe, melyben az volt a szabály,
hogy mindenki annyit fogyaszthatott
amennyit bírt, illetve kívánt. Sétáltunk
egy kicsit a külvárosban is, ahol hazai körülményekhez képest kísérteties csend és
nyugalom ült az utcákon.
Mondhatni, ahogyan a Medve-körben,
finnországi látogatásunkban is egy kört írtunk le, ugyanis a túrán már megismert fiatalokkal újra találkozhattunk a pompás
vaivio-i szálláson, melyen ismételten élvezhettük a finnországi különlegességeAz első „bemelgítő” kilométerek után...
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ket, mint a szauna, vagy a sült kabanossi
(kolbász).
Az itt eltöltött kellemes délután után a
folytatás Joensuu legnagyobb evangélikus
templomában következett, melynek modern, kiépített ifjúsági termében folytattuk
a társalgást a finn ifjúsággal. Az ottani tartózkodásunk alatt azon alapvető különbségre derült fény a hazai viszonylatokkal
szemben, hogy amíg nálunk szinte ellehetetlenítik az egyházakat, a finneknél a lut-

az igehirdetés után felolvasson egy részletet
– magyarul – a Bibliából. Az istentisztelet
végén átvettük a Tatai Evangélikus Egyházközség nevében a joensuu-i gyülekezet
jelképes ajándékát, egy szép terítőt.
A délután folyamán kivittek minket
egy strandra: bár féltünk, hogy a „finn
strand” vize nagyon hideg lesz, valójában
egy apró tóhoz vittek, melyet – kis méretének köszönhetően – könnyen felmelegített a nap. A nap zárásaként meghívást
kaptunk egy „közösségépítő labdarúgásra”, melyben fiúk-lányok egyaránt jó
hangulatban vettek részt.
Másnap már kora hajnalban kimentünk a vasútállomásra, ahol – nagy meglepetésünkre – igen sokan vették a
fáradságot és korán felkeltek, hogy búcsút
vehessenek tőlünk. Tulajdonképpen az
utolsó napon „rázódott össze”a nemzetközi csapat, s ekkor éreztük, hogy milyen
kár, hogy vége vége van. (Talán jobb lett
volna, ha már ottartókodásunk elején ismerkedhettünk volna egymással, akkor az
embertpróbáló „medvekör” kihívásait is
vidámabban vette volna mindenki.)

Erőgyűjtés a dalból...

Antikám... hány kilométer még?
heránus az államvallás, és nagymértékben
támogatja az állam a templomokat.
Vasárnap részt vehettünk egy istentiszteleten, melyen rajtunk kívül más vendégek
is voltak: finn szokás szerint az elsőosztályos gyerekeket megáldották az ottani iskolakezdés alkalmából. Közülünk Labossa
Bencének jutott az a megtiszteltetés, hogy
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A fenomenális egy hét után a kétórás
repülőút lehetőséget adott arra, hogy magunkban elszámoljunk az eseményekkel,
illetve felidézzük magunk között az elmúlt
hét szebbnél szebb pillanatait – de azért
meg kell említeni, hogy bármilyen szép is
volt, nagyon jó érzés volt végre hazatérni.
Búcsúzóul tolmácsoljuk finn testvéreink
szeretetteljes üdvözletét.
És a medvék? Azok bőven voltak a
környéken, a prospektus szerint közel
ezer(!), de mi – hála Istennek! – nem ta-

lálkoztunk velük. Igaz – mi is és a finnek is – egyszer-kétszer határozottan
látni véltük a medvék árnyékát...

...Ti vagytok a tataiak?
A német csoporttal utaztunk „le” Helsinkibe, ám a nagy repülőgép-felszállási
időpontkülönbségek miatt nekünk több
mint 8 órát kellett várnunk a csekkolásra,
így a rendelkezésünkre álló időt kitöltöthettük egy kis városnézéssel.Alkalmunk
volt megtekinteni a helsinki katedrálist és
az ortodox katedrálist, valamint meglátogattuk a piacteret is, melyen meglepően
sok külföldit találtunk - hazai árusból
kevés akadt. Szerencsére minden megfelelően alakult, és épen visszataláltunk a
reptérre, ahol már tűkön ülve vártuk,
hogy megérkezzen a repülőgépünk.

Frankó Mátyás Krisztián
Héricz Márk
Hajnali búcsú a vasútállomáson...

Szeptember 5-én délután 6 órára „szívélyes invitálás”-t kaptunk
Varga Istvántól, akit sokan vállalkozóként ismernek Tatán, s a
környéken, pedig eredetileg tanárember. Talán nem járok messze
az igazságtól, ha azt állítom, szíve mélyén azonban mégis ízig-vérig
fotográfus. Nemcsak azért merem ezt állítani, mert „papírja” is van
róla, hogy az, sokkal inkább azért, mert különleges fényíráslátásával, s láttatni akarásával már korábban is megörvendeztetett
minket tataiakat, amikor finnországi elkötelezettségéről tett
fotógráfusi tanúbizonyságot egy másik fotókiállításán...
Honnan az ötlet, s mik voltak a
megvalósítás szándékai?
Kedvtelésből fényképezek, így sok
téma érdekel, ami természetességénél
fogva szép, egyszerű és nemcsak nekem,
hanem (talán) másoknak is örömet
okoz.
Egy nagyobb anyagból választottam
ki a „vizet”, amit tudatos fotózással
mintegy két év alatt bővítettem, majd
többszöri szűkítéssel kerültek kiválasztásra a falra kerülő képek.
A „VÍZ” mint téma régóta foglalkoztat. Közel lakunk az Öregtóhoz, így
többször futkározok a tóparton. Ellentétben több ifjabb futóval, akiknek
ilyenkor is fülükből lógnak a zenét sugárzó vezetékek, én a vízben, a természetben, a csendben, a madarak
énekében gyönyörködöm futás közben.
Így jött a „vizes téma” gondolata, megfotózva.
Köztudott, hogy a víz nemcsak elengedhetetlen forrása az életnek, hanem
egyik legsajátosabb tükre a bennünket
körülvevő világnak.
A fizikai felüdülés mellett a lélek
épülésének is jelentős meghatározója.
Ha például fáradtak vagyunk, a víz mellett megpihenve nem csupán fizikailag,
hanem – benne gyönyörködve – lélekben is nyugalomra találhatunk.
Fotózás közben érzékenyen reagáltam a kis villanásokra, a mindennapi
szépségekre, azokra, amelyek mellett
sokan talán észrevétlenül elmennek.
Arra törekedtem, hogy lélekkel töltsem meg a képeket. A helyszíneknek in-

Foto: Hunyáné Izsáki Zsuzsa

kább a hangulatát, semmint a puszta
látványát akartam megörökíteni. Weöres Sándor egyik szép verséből idézek:
„Gyönge fuvallat a tóba zilál,
fények gyöngyszeme lebben.
Sóhajom, árva madár – pihe, száll,
s elpihen édes öledben.”
Valamennyi kép analóg (hagyományos, filmes) technikával készült, számítógépes
manipuláció
nélkül,
fekete-fehérben, mert számomra letisztult, őszinte formában tükrözi az érzelmeket, leegyszerűsíti, megtisztítja a
mondanivalót. Képeimen a tatai Öregtó, a Szent Tamás forrás, a Derítő-tó, a
Cseke-tó, a Fényes fürdő, az Által-ér és
a Réti-tavak szerepelnek.
Ebben a pénzhiányos világban kik
támogatták a kiállítás létrejöttét?
Kiemelten támogatták:

Műemlékek Nemzeti Gondnoksága (Az állami tulajdonban lévő Esterházy kastély helyiségeit biztosította) Tata Város Polgármesteri
Hivatala és Weber Terranova Kft. Pilisvörösvár
További támogatók voltak: Tatai Mezőgazdasági Rt, Agrodiscont Gazdabolt, Angyalok
és Tündérek Galéria, Bethesda Bt, Bodorvent Kft,
Kontakt Villamossági Szaküzlet, Smith’s Fotólabor, Tappancs Állatorvosi Rendelő, Tatakert Bt,
Tatai Weber Terranova Márkakereskedés, Sulyok
Teréz, Szabó István, Csizmazia Györgyné, Fogarasi Péter. (A támogatás nem kizárólag anyagi volt.)

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a
fenti támogatók mellett a költségek legnagyobb részét én finanszíroztam. Nem
titok, hogy a fekete-fehér nagyítások
kézi fotólaborban nem egyszer több
órás munkával készülnek, ezért áruk
sokszorosa a digitális fotólabor automata gépei által percek alatt elkészített
színes képekének. A fentiekhez jött még

a különleges keretezés (73 kép volt a falakon), a filmek, a megnyitó- és záró ünnepség… Nem csoda, hogy alaposan
meggondolja az ember, hogy mikor csinál kiállítást.
Milyen visszhangja volt a
kiállításnak?
Jó érzés visszatekinteni. A megnyitó
ünnepségen több mint 160 vendég volt.
Külön is köszönöm, hogy a Tatai Evangélikus Gyülekezetből sokan megtiszteltek jelenlétükkel. Nagyszerű volt a
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hangulat, köszönhetően a lelkes látogatóknak és a fiúnk vezette Budapesti
Rézfúvós Együttesnek.
A nyitva tartás egy hónapja alatt
sokan megnézték a képeket. Szép volt a
záróünnepség is a Tatai Szent Márton
Kamarakórus közreműködésével. Álljon itt néhány bejegyzés a vendégkönyvből:

„Nagyon jó szeme van ennek a fotósnak! Csak az tud fekete-fehérben ilyen jó
képeket készíteni.”
„Érzékenyen álltam a képeid előtt, végtelenül lenyűgözött a látvány…”
„Mint természetjáró, otthon éreztem
magam a szép képek között, ahol a víz még
megduplázott minden szépséget…”
„Soli Deo Glória! Látható és tapasztalható!”
„Meghittség, áhítat, belső nyugalom és
… végelláthatatlan csend… Ez jutott
eszembe. És ebben a rohanó világban nagyon kellenek ezek a percek. Köszönöm!”
„…Miért is gondolom, hogy a kiállítás
rendkívül sikeres volt? Nos, a mai világ a
maga hatalmas technikai lehetőségeivel , a
médiával és pénzzel létre tud hozni és el is
tud tüntetni értékeket. Az emberek persze
ma jobban szomjazzák az ostoba és terméketlen hírt és tudást, mint ősanyánk azt a bizonyos almát. A tv, rádió és újság naponta
teremt és ejt el hősöket, sztárokat, ismert
embereket. Azt gondolom, hogy ez amit ők
bemutatnak nem érték – , hanem csak profit-teremtés. De ha egy gondolkodó és teremteni képes alkotó néhány képen, fotón
felteszi a kérdést, hogy ilyen-e a világ? És ezt
a kérdést jól megértve, néhány ember azt feleli, hogy igen, ilyen is, akkor az egy hatalmas eredmény és a szememben értékesebb
az aranynál .. . Mi csak abban bízhatunk és
bízunk, hogy még sok ilyen eseményen vehetünk részt, és hogy a közöttünk élő teremtők, akik nem hősök, nem sztárok, nem
hírességek , hanem „csak ” csupa nagybetűs
EMBEREK, még sokáig megörvendeztetnek
bennünket alkotásaikkal.”
„Amikor megkérdezték, ismerem-e
Varga Pistát – azt válaszoltam: igen.
Jól ismerem? – Jól.
Megnéztem a fotókiállítást és elbizonytalanodtam; – Ismerem Varga Pistát?
Ha megkérdezed, milyen a kiállítás, azt
válaszolom: jó. De mondtam ezzel valamit?
Azt is mondhatnám: jó, jó, de, talán,
ha… Az élményeim, a benyomások talán
beszédesebbek.
I.
Kontrasztok.
1.
Képeket nézünk: színes, harsány,
csillogás – talán a világ csodái. Idegenek,
tolakodók – kívül rekedtem.
2.
Nézem az eddig ismeretlen fotóidat: kis buborék, fa, víz, nyugalom… nem
harsány, nem is színes – belefeledkezem,
megérint.
II. Címek
Meglepett, hogy a képeknek nem adtál
címet. – De örültem is, mert nem sugall,
nem terel, nem mondja meg, mit kell látnom. Így magam neveztem meg néhányat:
Találkozás; Együtt; Meghittség;… Sok
ilyen élményt kívánok!”

S a folytatás?
Bár egy új fotóanyag befejezésén is
dolgozom, szeretném jövőre a mostani
kiállításom anyagát más helyszíneken is
bemutatni.
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Megnyitó beszéd
Igen tisztelt megjelentek!
Kedves, ünneplő barátaim!

István rendszeresen nehéz feladatok
elé állít engem – most sem volt ez másképpen… Ő hónapokat töltött el azzal,
hogy kiválogassa többezer kiváló fotója,
diája, negatívja közül azt a 73-at, melyek ennek a fotokiállításnak az alapját
képezik, nekem pedig adatott rövidke
néhány perc, hogy kiállításnyi impreszszióimat szóláncba fűzzem. Könnyebb
lett volna a dolgom, ha csak a kamera
mögött álló István barátomról kellett
volna szólnom, az ő általam is ismert érzéseiről, indítékairól, s képírásának csodájáról, amikor lényéből fakadóan
meghozza a döntést, s ujja megnyomásával visszavonhatatlanul kioldja gépének exponáló szerkezetét, hogy a soha
vissza nem térő pillanat örekre kimerevedjék a fénylemezen. Az idő rövidsége
okán most róla kevesebbet szólok – róla
meséljenek képei – ehelyett inkább képeiről, s azok rám gyakorolt hatásairól
próbálok vallani…
Utólag látom, milyen sokat köszönhetek egykori magyartanárnőmnek,
Zsíros Kati néninek, aki nem mindennapi pedagógiájával igyekezett minket
tinédzseres rakoncátlanságunkban a
szép szó szeretetére, az őszinte véleményalkotás szabadságában rejtőző
örömre nevelni. A szépeket-mondáson
túl – ezt a „művészeti ágat” sokan művelik – azonban van sokkal, de sokkal
fontosabb is – ezt homiletika profeszszoromtól, egykori főszerkesztőmtől
Hafenscher Károlytól tanultam – ez
pedig az igazatmondás készsége. Ahogyan végignézhettem István ide kiállított munkáit – jó szívvel állíthatom – ,
neki mesterien sikerült a valóságot
megláttatni – s amit én itt és most ezen
túl csak megpróbálhatok, az nem más
mint egy baráti invitálás, egy ünnepes
fel-, s talán egyben bevezetés is abba a
különleges világba, melynek alkotója ő
maga… Ennek a mai ünnepes, titkokkal

teli találkozásnak – melyben érzelmeink igen komoly szerepet kapnak - a
megálmodója, létrehívója Varga István,
aki ezt a mottót adta fotókiállításának:
„Hangulatok, tatai vizek, vízpartok”
Adekvát lenne tehát, hogy mindenek
előtt a vízről szóljak néhány szót. Én
most mégsem teszem ezt – hiszen a víz
egyetemes szimbolikája szinte mindannyiunk számára ismert – inkább a vizeken táncoló fénnyel, s lelkünk belső
villanásaival kapcsolatos gondolataimat
osztanám meg Önökkel…
Arról a fényről kell először is szólnom, melyet ablakainkon keresztül engedünk be házainkba, no meg közvetett
módon arról a Fényről is, mely akkor
érinti meg lelkünk mélyét, ha kinyitjuk
szívünk ablakát…
Aki kicsit korábban jött, s hagyta
magát megsimogatni a kiállított képek
hangulatával, az rögtön észrevehette,
öreg ablakok, idősúrolta öleléséből kacsingat felénk a múlt. A múlt, amit
ugyan gyakran átkeretez a ma embere,
elfelejtvén, hogy a kép ettől még nem
változik semmit. Varga István múltidézése nem ilyen. Ő professzionálisan
nyúl hozzá az emlékekhez: csak annyit
láttat belőle, amely még nem tolakadó,
s nem megosztó. Számára az fontos,
ami egységet kovácsol. A múltat csak
megtagadni lehet, de elfelejteni nem.
Ha valaki tagadja múltját, szakít vele,
akkor nemcsak gyökértelenné, de tartásnélkülivé is válik. A lélekformáló fontos múlt miatt kaptak ebben a
kiállításban egy szobácskányi helyet a
tóparti látványok között István gyermekkorát idéző csöngei képek is.
S hogy hol van Csönge? Weöres Sándor szülőfaluja? Ez a természeti, irodalmi, történelmi értékekben gazdag
falu Vas megye egyik legszebb tájegységének, a Felső- Kemenesnek kavicsos
földterületén fekszik a Rába folyó kialakította Kemenesháton, amelyet a 19.sz.
közepéig hatalmas csererdő borított. A
csert felváltó akácerdő szaporító anyagát főleg a csöngei evangélikus parókia
udvarán ma is a több mint 200 éves fa
adta, amely testvérfája a szarvasi „Tessedik-fának”. Csönge északi részét a Ragyogó hídtól a Kenyeri határig a Rába és
Lánka patak határolja. A Kemeneshát
meredek lépcsővel emelkedik a Rába
völgye fölé. Az ártéri szántók és a cseri
erdők egy csendes világ, alig lakott
vidék volt ez, 50 évvel ezelőtt még fészkelt itt a túzok. Ez az érintetlen, természetes világ formálta István barátom,
jellemét, látását, s természetesen itt fogant láttatni akarásának készsége is…
István innen, Csöngéről hozta magával
a szülőföld szeretetét is.
De azt ígértem, a fényről szólok.
Nemcsak külsőről, de a belsőről is.
Mindannyian elmondhatjuk: Szeretjük
a fényt… Mit szeretjük?! Habzsoljuk,

keressük-kutatjuk, nemcsak fiatalon és
eszelősen, de egész életünkön átívelően
bölcsen is, mígnem ránkborul a koporsó végső földi sötétsége, ahol már
nincs világosság, se élet, csak foszlás és
enyészet… Az élet végessége, s benne az
élet feltétel nélküli tisztelete tükröződik
azokon a képeken, ahol éltes kidőlt fák
vagy éppen tarvágott tuskók kiáltanak
fájdalmasan az ég felé… A fák, a levélhullajtott ágak között átszűrődő napsugarak mindannyiunk számára játszi
csillogása István most kiállított képei
között is vissztérő téma. Mintha csak
azt akarná mondatni velük: a fény itt a
tatai fákon csak neked játssza el csodálatos napi-változatosságú színbalettjét…
Ez a te otthonod, hiszen itt nemcsak te
ismered a fákat, itt itthon vagy, itt a fák
is ismernek téged!
Gyökerek nélkül kidől a fa, ezért aki
nem hajlandó létének gyökereit elfogadni, az végül tartás-nélkülivé válik.
Mindannyiunk számára meghatározóak
azok a közösségek, melyek gyermekkorunk óta óvtak-védtek minket, ahogyan
egy német szójáték is találóan mondja:
„Zukunft ist Herkunft” Magyarul ez
annyit tesz: jövője csak annak, van, aki
tisztában van a múltjával is. Meghatározó a családunk, az átlátható közösségeink, ahol emberré formálódhattunk.
Ezért fontosak István számára a csöngei evangélikusok, ezért volt szívügye a
tatai evanglikusok kistemplomépítése
is, s ezért – említsem itt meg szerényen
és hivalkodás nélkül, de Istvánt éppen
ez a közösség-szeretet inspirálta, hogy
kitalálja még a Tatai Mini-maratont is,
hogy aki csodálatos természeti környezetben szeretné építeni lelkének templomát, a testét, az itt a tóparti fák alatt
futhasson… Mert István múltjában a
sport, annak szeretete, s közösségteremtő ereje mindig hangsúlyos érték
volt.
István 73-képes, fekete-fehér varázslatára hívogatok most! A varázslatot a képekbe szőtt fotográfus által

megláttatni akart hangulat teremti. Itt
most nincsenek színek, csak árnyalatok,
tónusok. S ennyi itt és most elég is. Mobilis életünk hétköznapjaiban úgy is feltartóztathatatlanul ömlik ránk a
ripacskodó színek zuhataga: Óriásplakátokról, TV-ből és ezerféle színes magazinból.
Ebben
az
olykor
izléstelenség határát súroló, vurstlis
szín-kavalkádban egyszerűen jól esik,
az István képeiből áradó megnyugató,
színpszichológia-mentes, manipulálatlan fekete fehér. Átkeretezi az érzéseinket, helyére illeszti az izgalmasnak tűnő,
de többnyire nagyon is fárasztó, mindennapos, kényszerű vizuális körtáncainkat.
Talán ezért van reneszánsza a fekete-fehér foto-technikának… szemünk
kiéhezett a tisztánlátásra…
Sajnos vizuális kultúránkat gyakran
sorvasztja a látványiság perfekciója,
pedig minket nem a felszín érdekel elsősorban, mi a tartalmiság tisztaságára
vágyódunk…
Ha jól megfigyeljük, a kiállított
képek egy részén egymásnak feszül az
élet és halál, a múlt, s a jelen. Ami egykoron a szocreál architektúra etikai csú-

csait ostromolta, az az Által-ér melletti
emeletes házak között átsettenkedő, pocsolyás viztükrében most tótágast áll. A
valós élet fejetetejére állított látványa a
fotográfus mesteri éleslátásával helyére
teszi az értékeket – s egyszerre kiviláglik mindenkinek, aki lát: Nem az egetostromló felhőkarcolók adják jövőnk
biztosítékát, hanem az emberi önzés
miatt a halódás szélére sodort Istenadta természet. Életünk garanciája vizeinkben rejtőzik, melyet oly esztelenül
szennyezünk, kockára téve gyermekeink, s unokáink jövőjét…
István képei arra inspirálnak mindannyiónkat, hogy ne felejtsük el soha:
Életünk nagy dolgai a látszólag kis dolgokban vannak elrejtve: virágszirmokban, susogó nádak között átszaladó
szélben, fák között rejtőző madárdalban, vagy éppen az égen futkosó bárányfelhők között. Ahhoz, hogy ezeket a
csodákat észrevegyük, türelemre van
szükségünk.
Varga István türelmének gyümölcseit láthatjuk most itt. Ő időt és fáradságot nem kímélve megleste helyettünk
is a tatai vizek, vízpartok titkát, hogy ezt
most egy hónapon át közkinccsé tegye.
Vannak titkok, melyeket csak egy,
vagy csak nagyon kevés ember őriz.
Ezek többnyire súlyosak, félelmetesek
és léleknyomorítók. Az a vízekbe, vízpartokba zárt titokcsokor azonban, amit
itt és most Varga István fotográfus képein keresztül feltár, az nemcsak lélekemelő, de egyben közösségépítő is.
Miért? Mert újra felhívja figyelmünket arra, milyen óriási kiváltság, hogy itt
élhetünk Tatán, másrészt azok a képi
titkok, melyekkel itt és most találkozhatunk – s hadd szólaljon meg bennem
végül egy kicsit a teológus is - Keresztelő János szobrának áldástosztó keze
alatt válnak nyilvánvalóvá, s kívánják
megmagyarázhatatlanul, de mégis megtapasztalható módon életünk szépítő
akartatát erősíteni…
Köszönöm a figyelmet!
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Avagy: E-bay-en az egyházközség
1993 és 2005 között a
felmérések szerint a
német katolikus egyház
kétmillió, a német protestáns egyházak pedig
mintegy négymillió hívővel lettek kevesebben.
Mindez komoly gyakorlati nehézségeket is
eredményez: akárcsak
három évvel korábbi
helyzettel összehasonlítva mintegy tízmillió
euróval kevesebb a
német egyházak bevétele, illetve a létszámcsökkenés miatt egyre
több egyházi alkalmazott kerül utcára (Németországban az
egyházak a legnagyobb
munkáltató szervezetek), valamint egyre feleslegesebb és nagyobb
gond az egyházi ingatlanok fenntartása.

A kérdés nem újságírói, afféle uborkaszezonos
– egyébként is hideg Tél van –, hanem nagyon
is gyakorlati, amely komoly teológiai kérdéseket
is felvet. Gondolataimat több tény is indukálja:
Egyre növekszik azon egyházközségek száma,
ahol a létszámban kicsiny gyülekezet képtelen
fenntartani financiális erejét többszörösen meghaladó, szépemlékű múltjának hagyatékát: a
templomot. Nemcsak a presbitériumok, a magas
közegyházi funkcionáriusok is csodálkozva tárják szét kezüket: Akkor most mit tegyünk?

A

német Katolikus Püspöki Konferencia is
kénytelen volt az
egyre problémásabb jelenséggel foglalkozni, hiszen a
helyzet oda jutott, hogy egyes közösségek már a templomépületeket sem
tudják működtetni, illetve bizonyos
helyeken már életképes közösségek
sincsenek. A püspöki kar döntése szerint a feleslegesnek bizonyuló templo-
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mokat elsősorban más felekezeteknek
kell átadni (kivéve a muzulmánokat),
ám minthogy erre igen kevés igény
van, ezután oktatási vagy kulturális
célú hasznosításukat látnák szívesen.
Természetesen vannak funkciók, amelyeket az átadáskor eleve kizárnak,
mint például az éjszakai mulatók, szórakozóhelyek vagy bevásárlóközpontok (bár érdekesség, hogy NagyBritanniában és Hollandiában ez
utóbbi funkciót engedélyezték).
A német templomok kiárusításának
folyamata még csak a kezdeténél tart.
Egyes pesszimista egyházi becslések szerint a folyamat végén az egyházi ingatlanok mintegy harmada jut majd ilyen
sorsra. Ezzel együtt azonban a német
egyházi közösségek gazdaságilag a szükséges mértékben működőképesek lesznek, hála a Németországban számukra
kedvezően kidolgozott finanszírozási és

állami adózás-segítési rendszernek.
„Húsz évvel le vagytok
maradva!”
– mondja félig viccesen-komolyan luxemburgi evangélikus kollégám, s hozzáteszi:
„Ez a ti nagy esélyetek!”
Aztán kiderül, hogy egyházi
ingatlanaink fenntartási nehézségeit illetően nem kullogunk annyira a lista végén sajnos - , hiszen „saját élményeink” is vannak. Gyülekezetünk több mint százéves
vörösfenyő padjai a gerényesi
evangélikus gyülekezetből, a
millecentenárium környékén
„menekültek” Tatára... a biztos enyészet elől – a templomot ugyanis bontási
anyagként értékesítették.
Bajor katolikus testvéreinktől
pedig néhány éve oltárterítőket kaptunk ajándékba, mert
környékükön megszűnt létezni egy gyülekezet.

Oltár helyén söntéspult?
Vitathatatlan tény – ahogyan áldott emlékű tatai kapucinus barátom/kollégám János atya
mondta: „Meglátod, a gyülekezeteket
az ingatlanaik ölik meg!” – s milyen
igaza volt! Egy-egy templom (az esetek
többségében műemlékről van szó!) felújítása külső segítség nélkül - hiszen
az államosítás, a kisajátítási eljárások
után az egyházak elveszítették önfenntartásukhoz szükséges alapvető gazdasági hátterüket – financiális

öngyilkosság, s gyorsan tegyük hozzá:
olykor már a fenntartása is elviselhetetlen terheket ró a sokszor nemcsak
pénzügyileg agonizáló gyülekezetre.
Ha valaki körülnéz egy kicsit a hirdetések között, akkor hamar találhat
kisegyházi gyülekezetek egykor istentiszteleti alkalmaiknak helyt adó, eladásra ítélt ingatlanokat, de nem kell
sokáig böngésznie, hogy a „történelmi
egyházak” szórványgyülekezeti kényszerlépéseinek ingatlanpiaci nyomait
is felfedezzük: ott vagyunk az ingatlanpiacon, sajnos nem mint vevők, hanem
mint eladók. Azt már elfogadtuk, ha
meg nem is szoktuk – a történelem
kényszerűsége okán –, hogy egykor
pompázatos zsinagógák a
fasizmus/kommunizmus áldozatául
estek, s jobb esetben néhány évtizedes
„bútorraktár-vesszőfutásuk” után
könyvtárrá vagy kiállítóteremmé, ha
nem is újjászülettek, de avanzsáltak.
Egyházunkat is „elérte” a negatív
fejlődés, a sorvadás látható jele, kikerült a templomajtóra a tábla: eladó.
Nemcsak a templomajtó kilincse lóg
szomorúan lefelé, a megmaradt hívek
orra is... In concreto: Tudtommal
a tokaji evangélikus kistemplomot
árulják, ha elkél,
akkor precedensértékű sorsát
többtucatnyi
osztja majd. Tőlünk nyugatabbra
gyönyörű templomokat bevásárlóközpontként,
lakóházként, vendéglátóipari egységként,
nemegyszer éjszakai lokálként,
„öröm-tanyaként”
hasznosítottak új
tulajdonosaik –
Na ja, az ész is ezt
diktálja: azt kell
csinálni, amire
igény van...
Amíg Európa fejlettebb felében a
keresztény templomok kiürülnek, eladdig a dzsámik gombamód szaporod-

nak. (Egyébként Németországban - a
nem kevés jogi tortúrát tekintve könynyebb egy iszlám, mint egy keresztény
templomot megépíteni.) Érthető
módon a német keresztény egyházak
nem szívesen - ellentétben a szabadegyházakkal - adják át kultikus használatra templomaikat. (Volt is ebből
nagy port kavart diskurzus...) Ha már
végképp megszűnik egy egyházközség,
akkor inkább jöjjön a buldózer... nos,
ez is jelzésértékű!
Nemcsak nekünk,
hanem a nemkeresztény világ felé
is.
Beismerjük
vagy sem, látható
jelei ezek a lelki
hanyatlásnak,
Krisztus népe
lassú pusztulásának. Majd amikor
minden megszűnt már: iskola, könyvtár, színház, s csak a bevásárló-központok maradnak alternatív időtöltést
kínálva (lásd keserűséges amerikai
modell), akkor kiderül, hogy milyen
sok feladata van egy jól működő egyházközségnek: a karitatív feladatok
mellett a kulturális, az önsegélyező, az
integráló pszichoszociális, s persze
mindenek előtt az egészet egységbe
forrasztó liturgiai...
De mit csináljunk, amikor nemcsak
egy gyülekezet, de az egész falu
eltűnik?
A globalizáció pestise minden közösséget elér, így a szentegyháziakat is,
ezt kár lenne tagadni. A vidék elsorvadása/elsorvasztása a templom, a
kultúrházak elesésével kezdődött.
Hűséges, a végeken mindvégig kitartó - többnyire
idősebb lelkészkollégák vívták kemény
egzisztenciális
csatáikat, amíg
bírták vagy koruk
engedte. Amikor
még csak a templompadok ürültek
ki, legfeljebb a
gyülekezet vezetősége sopánkodott,
de amikor megszűnt az iskola, sőt
a posta, majd az
utolsó vegyesbolt
is - akkor már
mindenki "szentségelt", hogy ez így
mégsincs rendjén...
A nagy "globo-járvány" ellen az
egyházak sem találtak ki még százszá-

zalékos védőoltást. (Ugyan létezik - ez
az evangélium -, de a beteg még nem
hagyja, hogy beadják neki.) Siker-történetként könyveljük el, ha egy-egy
gyülekezet társadalmi respektjét is
emelendő, öregotthonokat, családsegítő központokat hozott létre, s üzemeltet - tegyük hozzá a tényt: egyre
zsugorodó külső támogatásból. Vizsolyi református kollégám panaszkodott,
hogy a szomszéd falu templomát széthordták, csak a
keresztelő-kút és a
szószék töbmázsás
márványcsonkja
állt ellen, no meg
a harang... ez
utóbbi csak azért,
mert a hozzávezető létrát már korábban ellopták!
Amíg persze a templompadokat és a
lépcsőket tüzifaként kényszerülnek
egyesek felhasználni, addig az egyházak karitatív szolgálata csak reklámfilmbe illő tűzoltó-munka... Ez persze
semmit nem kisebbít a szociális területen dolgozók heroikus küzdelmekkel
vegyes mindennapi áldozatos munkájának elismertségén és szükségességén.
A templom a jövőnek épül...
...És ha elbontják? Tatárjárás-, törökvész-, háborúk-, vagy földrengésekpusztította korok után a templomok
felépítése nemcsak alapvető igény volt,
hanem a lelki önmegerősödés eszköze,
az újrakezdés, az élni-akarás egyértelmű jele is. S ha mi magunk bontjuk
el a templomot? És ha a mi közreműködésünkkel tűnik el az Isten Háza egy
közösség életéből, az mit jelez? Csakis
egy valamit: a halált.
A templom a közösségi élet szent
helye. Az emberek templomlátogatási
szokása többnyire nem tudatos krisztuskövetésen, hanem tradíción alapul.
Elég nyomorúság - nyögött is eleget az
egyház népe ezalatt - , ha valaki tudatlan a tekintetben, hogyan is alkalmazza az ót, s az újat. Szánalmas,
amikor hagyományteremtésről beszélnek az első alkalomkor, s a harmadikon
már régi tradícióról szónokolnak - elfelejtve, hogy a hagyományok generációkon keresztül alakulhatnak csak ki.
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Régen a templomépítés nemegyszer generációkon átívelő feladat volt,
háborúk, éhínség, járványok szakaszolták a megvalósítást. Ezért aztán
különösen is ragaszkodtak az emberek
a templomukhoz, amit még nagyszüleik, szüleik kezdtek el építeni. A
templomok évszázadokon át állnak, s
ha földanyácska nem rázza meg
magát, akkor évszázadokkal később,
amikor már rég nincs ott élő gyülekezet, a falak-határolta szakrális tér
akkor is hívogat. Templomot gyorsan
eltüntetni csak a modernkori ember
tud – bombával, folyószabályozással
vagy értelmetlen városrendezéssel. A
legszomorúbb az, amikor nem az általános rendezési terv, hanem a kényszerűség a kiváltó ok: nincs ember a
templomban. Van-e más megoldás?
A kínálkozó alternatíva:
„Költöz(z)ünk!”
A valóságos világból a virtuálisba...
Újabban egyre több egyházközség,
stagnáló vagy egyre kisebb hatékonysággal, reprezentálja magát a digitális
mű-világban. Az
újdonság varázsán
túl, hamar kiderül,
hogy a cyber-térben nem is olyan
egyszerű hirdetni
az Isten Valóságát... Szintén tény:
nem csak humánpolitikai megoldásokban, de sok
minden másban is
szűkölködnek egyházaink.
Bár egy virtuális gyülekezet fenntartása tényleg költséghatékonyabb, az
más kérdés, hogy így mennyire töltjük
be a mandatum Christi-t, illetve a
Mester is az Ő igéretét: „Ahol kettenhárman összejönnek az én nevemben...” – valóságosan(!), s nem osztott
időben. A valóságos közösség, s az „egy
szerveren levés” két alapvetően különböző dolog.
Még mielőtt azt gondolná valaki,
hogy internet-ellenes vagyok, megjegyzem: óriási lehetőségek rejlenek az
internetben az egyház számára is, manapság azonban az esetek többségében
az internetes felületen aktívkodás nem
más, mint a lelkész pótcselekvése. Színes forma – kevés tartalommal.
Ha az élet úgy hozza, akkor költözünk, s a megváltozott életkörülményeinknek örülünk vagy
szomorkodunk miatta. Ha kisebből a
nagyobba, akkor az örömteli, ha vödörből a csöbörbe, azt nem éppen lelkesedve tesszük. A „költséghatékony,
takarékos” állam ötlete a legnagyobb
hazugság, amivel valaha is találkozhat-
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tunk. Hogyan lehet pazarlásnak minősíteni azt, ami az életet szolgálja? Eleddig ugyanis csak ez történt keleten és
nyugaton egyaránt! A közösségi lét védelmét szolgáló intézmények reformnak álcázott átszervezése (értsd:
ellehetetlenítése) támadás az egyén
ellen!
Végül: Milyen legyen tehát
az elbontási liturgia?
A katolikus teológia szentségtana
már lényegesen korábban megoldotta
a problémát, a protestánsok azonban
gondban vannak. Először is a templom
szentségét nem a reálprezentáció (valóságos jelenlét) tana biztosítja, láthatóan a tabernákulumban (katolikus
templom oltárán lévő szekrényke) őrzött euharisztia, vagyis az „ÚR-test”,
hanem a jelenlevők communioja (közössége) az Isten igéje által. Ugyanakkor az embervoltunkból fakad az
érzelmi kötődés, ami miatt nem hagy
minket hidegen, ha megérinthetjük azt
a keresztelőkutat, amely felett ükapánk ükapját is keresztelték vagy ihatunk abból a
kehelyből, amiből
őseink is itták a
szövetség vérét.
Internetes portálokon bőven
akadnak templomi tárgyakat
reklámozó cégek.
Kollekciójukban
megtalálhatóak a
„bontási anyagok” is, az egykor
liturgikus cselekményeknél használt
eszközök, de szószékek, templomi ablakok, gyóntatószékek és persze keresztek minden mennyiségben...
Örömünnepes nem lehet a templom „temetése”, s jóllehet a gyász-liturgiát helyénvalónak érezhetjük, de
valahogy mégsem idevaló. Sokkal inkább a hálaadásnak kell(ene) kidom-

borodnia, ha valamilyen formában továbbél a gyülekezet vagy annak maradéka. És ha nem? Ha már rég
gazdátlan a templom, elhagyott fíliája
egy nagy gyülekezetnek? Nehéz kérdések ezek...
Persze ha a templom bontását az
idő és a lelketlen emberek már elkezdték, egy kicsit más a helyzet... De ha
minden szépen a helyén van - akkor
már elnehezül a szív. Persze mindezt
csak gondolom, mert hála Istennek
ilyen gondok nem aggasztanak.
Ugyanakkor láttam már gondterhelt
esperesi tekintetet, amikor méteres
gazban, düledező parókia udvarán állt
– meglehetős tanácstalanságban...
Minden egyes templom pusztulása
az egyház egy-egy látható bástyájának
a feladása, az Isten országának földi
határkő-elmozdítása, kényszerű beismerése annak, hogy veszítettünk. Az
ember természetesen nem szeret veszíteni, vagy ha veszített, nem hivalkodik vele, hanem hallgat róla, s akkor
sem válaszol, ha kérdezik. Én most
mégis kérdezem: Akkor milyen liturgiával bontsuk el a templomot?
„Média-visszhang” alapján

Franko Mátyás

H. Túri Klára
Tolvaj idők látképe
Ki a ligetből lábalnak a fák
kattogón fut a vonat
múlást mímel az öntudat
Vizet cikkant mozdulatnyit
foncsor mágia-köreit
járja hónapszámra –
otthont nem vonz
fárasztja ég
körözget szerteszét,
harmaton vesztve teret
nap-tükrét nem lépheti át –
vizén akár a szellemek
lebeg lebeg a molnárka-nép
Hát te, kinek tétova lelke
mennyire érti a bolond királyt
– kinek alóla lova messze fut s
mi az hogy vetkőzne láza panaszára –
magyar a magyart ha alázza:
látod-e hol áll Ararát?
Mert szélvár nő s készül a bárka
Noéval tart ki hitte a csodát
s hol egybevág felső- és alsó-világ
az lesz majd amit Isten is akar:
Galamb jó, csőrében olajág…

L

elkészek, pszichológusok, therapeuták igazolják, hogy az össztársadalmi nyomás az ünneplésre
soha nem annyira elhordozhatatlan,
mint karácsony és szilveszter idején.
Különösen akkor nehéz az ünnep, ha
nincs egy olyan baráti közösség sem,
ahol kényelmesen elnyújtózva, eszegetve, viccelődve, együtt lehet az „óévet
búcsúztatni, s az újévet köszönteni” –
ahogy mondani szokás..
De mit is ünnepelünk?
Amíg karácsony szakralitását az egyház „biztosítja”, eladdig a szilveszter
egyáltalán nem egyházi ünnep. Nincs
éjféli mise, nincsenek ajándékok sem,
melyek a várakozás feszültségét növelik, s a csomagbontás meglepetésssel
teli izgalmát adják kicsiknek és nagyoknak. Szilveszter-este van sok finomság
az asztalon, s bizony sok helyütt mértéktelenül folyik az alkohol is, de ilyenkor még frissek a duplaünnepes
gyomorélmények... Tulajdonképpen azt
ünnepeljük, hogy eltelt egy év, s egy új
kezdődik. Semmi többről nincs szó! Egy
nemzetközileg elismert, jogilag lefektetett napról van szó csupán, amikor véget
ér egy gazdasági-, pénzügyi esztendő, s
kezdődik egy új. Ünnepelni tehát nem
muszáj... de lehet másképpen is.
Tippek a szilveszterre azoknak, akik
másképp „ünnepelnének”
Nagy kísértés ilyenkor, hogy a számtalan TV-csatorna valamelyik konzervünnepénél leragad az ember, s ezen
Vannak kellemetlen pillanatai az
életünknek, amikor a következményektől való félelmünk éjszakákon át ébren tart, és kevés kis
alvásunkból kora reggel a rossz
lelkiismeretünk ébreszt. Ott fekszünk, és azt kívánjuk: bárcsak
meg nem történtté tudnánk tenni
azt az egy, szerencsétlen pillanatot, amivel minden elkezdődött...
Kínos zsákutcában vagyunk és
tudjuk: Valamit alaposan elrontottunk és nincs visszaút. Ennyi
.

F

orgolódhatunk, ahogy csak
akarunk, de a problémák
csak úgy nem illannak el.
Sőt, általában a szituációk még

eseményein. Mindeközben előveszünk
egy-egy verseskötetet, vagy énekeskönyvünk csodálatos énekeiből olvasunk el néhányat, esetleg el is
dúdolásszuk. Nem hivatalból mondom,
de tényleg csodálatos szövegei vannak
Evangélikus Énekeskönyvünknek...

Sokan szenvednek a karácsonyi ünneptől. Alig vannak túl a
„Kellemes ünnepeket!” emberpróbáló stresszén, máris rájuk
szakad a „Boldog új évet!”
terhe. Mit tehet az ember, ha az
ünnepekhez tapadó éves viszszatekintés nem hozza meg a
megelégítő eredményt, s a
jobb reményű jövő helyett
csak a félelmeket hozza elő?
„mű-élmények” határozzák meg ennek
a napnak utolsó óráit. Lehet azonban
másképpen is „ünnepelni”. Van, aki
ilyenkor elutazik valahová, s ott vegyül
el az alkalmi, jobb esetben rokoni társaságban. Ez sem rossz, sőt, de az sem
alábbvaló, ha otthon feltesszük kedvenc
lemezünket, s a zene simogatásában elelgondolkodunk az elmúlt esztendőnk

Ha gond nyomaszt...
Az elcsendesedés mindig segít. Viszszatekintve látjuk meg, hol fogyott el az
erőnk, s hogyan segített meg minket az
Isten. Ha az előttünk álló esztendő kihívásai miatt aggodalmaskodnánk, érdemes elővenni papírt, s ceruzát, s akár le
is írni egyik oldalra, hogy mit tartunk
nehézségnek, s a másik oldalra pedig,
hogy mit ad majd a kitűzött cél elérése,
s mik a várakozásaink. Álmodozzunk
egy kicsit – a realitás határain belül –
adjunk esélyt vágyaink konkretizálódásának. Ha sikerül megfogalmazni, hogy
mit is szeretnénk, akkor pedig imádságban vigyük bátran Isten elé, s „beszéljük meg” Vele, hiszen: „Aki kér,
annak adatik!”
A szilveszteri hangoskodás után
hamar beköszönt az új esztendő
csendje, s újra jönnek a munkás hétköznapok. Az élet megy tovább... és már
nem vagyunk azok, akik voltunk. Reménység szerint bölcsebbek lettünk egy
esztendővel, s megtanultuk/felidéztük
újra, hogy az Isten kezéből véve a napjainkat – minden nap ünnepnap.
fm

Elszúrtam... és most?
rosszabbak lesznek, amennyiben megpróbáljuk eltussolni
őket, illetve kifogásokat találunk
ki rájuk. Fennakadunk a hazugság, a kifogások és a problémák
hálójában.

Beismerni az igazságot
Akármennyire is kínos tud
lenni, a legjobb döntés, ha az
igazságot mondjuk. Bátorság
kell hozzá, és biztos, hogy egyes
embereket meghökkentünk, illetve megsértünk vele. De még
mindig jobb, ha mi magunk valljuk be, mintha harmadik személy által derül ki – mert akkor
ráadásul ott állunk, mint egy
gyáva hazug. Aki be tudja vallani, hogy elrontott valamit, és
aki utólag nagyon bánja már,
kérhet még segítséget és bocsánatot is. Ez ugyan megtöri a
végső büszkeségét az embernek,
de megmenti a barátságokat, és
mindent sokkal jobbá tesz. „Ne

legyetek többé buták. Kezdjetek
egy új életet, legyetek érettek és
józanok.” (Péld 9,9)

Újra elkezdeni
Isten szereti az embereket.
Irgalmas, és megbocsát annak,
aki kéri Őt erre. (Dán 9,9) Egyes
emberek talán nem rögtön bocsátanak meg nekünk. De Isten
megbocsátja a bűneinket, és
ezzel az újrakezdés jogát adja
nekünk. Nincs mindennek vége,
kapunk egy második, egy harmadik, egy negyedik esélyt. Az is
fontos, hogy saját magunknak
megbocsátsuk hibáinkat. Senki
sem tökéletes, és Isten maga
adja az újrakezdés lehetőséget.
Ne fosszad meg magad ettől a
lehetőségtől úgy, hogy nem bocsátasz meg magadnak.

Konzekvenciák viselése
Akkor is, ha Isten megbocsátja bűneinket, ott maradnak

a konzekvenciák. Kellemetlen
lehet a következmények viselése, de ugyanakkor jó, ha megkapjuk azt a lehetőséget, hogy
valamit jóvá tehetünk. Bocsánatot kérhetünk emberektől; megpróbálhatjuk az okozott károkat
minimalizálni. Itt sem hagy
minket cserben Isten, ha segítséget és ötleteket kérünk tőle. És
mivel Isten Gondviselő Isten,
ezért még a rosszból is tud jót
csinálni....
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sosrsunkraszabott mentőöves pillanatnyi, s megváltásos egész életünkre
szóló... Isten mentő szeretetének valósága a Krisztus valósága; az akkor és ott
az emberi testté lett, s az itt és mostban
pedig a krisztusi önfeláldozó szeretetben megtapaszhalható...
Isten mindig kivezet a mélyből, nem
hagy a sötétségben. Ez az evangélium.
Nincs olyan krízis, amiből ne lenne
megoldás Vele együtt, s nincs az a krízis, amiből még ne taszíthatna mélyebbre az Isten-nélküliség... Ezért fontos tekintetünket Istenre emelni akkor
is, ha a körülmények/tények vagy egyes
emberek gonoszsága esetleg a magunk
makacssága a mélybe rántana...

Embert ültettél a nyakunkra, hol tűzbe,
hol vízbe jutottunk, de kivezettél.
Zsolt 66,12

L

ehet-e realistábban leírni az életet,
mint az idézett zsoltárvers? Aligha...
Életünk bővelkedik drámai fordulatokban, hol csúcsra jutunk, hol meg a
völgyben vagy annak is egy mély kútjában találjuk magunkat. Olyan változásokat élünk meg magunk körül – s
talán magunkban is -, melyekre illik a
zsoltáros kifejezése: tűzön, vízen át. S,
ha mindez még nem lenne elég olykori
elkeseredettségünk irodalmi kifejezésére, mai napi igénk bevezető szavai
még erősítik is a megállapítást: Bizony
bőségesen elég a nyomorúság – betegség, veszteség, halál – önmagában, de
ha még elviselhetetlen embereket is kell
mindezeken túl elviselni, az maga a
pokol előszobája...
Szinte nincs nap, hogy ne látnánk,
ne tapasztalnánk reménytelennek tűnő
embersorsokat – s az esetek többségében még segíteni sincs módunk. Nyugtatgatjuk magunkat „Hát ilyen a világ!”
–, de tényleg ilyen? Vagy csak ilyenné
tettük mi emberek? Azt bizton állíthatjuk, hogy az az ember, aki nem tudja
„beleálmodni” a hétköznapokba a Mindenható Istent, akinek nincs hite a Teremtő-Gondviselő Istenben – még úgy,
a „maga módján” sem, annak tényleg
rettenetesen nehéz az élet...
Ahogyan a jelen folyó klímakonferencián is mondogatják „Nincs B-bolygónk, csak ez az egy Földünk!” ugyanígy mondhatjuk életünk is csak egy van.
Nincs újrakezdés, mint a társasjátékban, amikor rossz mezőre vet minket az
kocka-véletlen, s visszaparancsolnak a
startmezőre... Ha mindent-újrakezdés
nincs is, azért a hívő embernek van egy
csodálatos segítsége: Isten „B-terve". A
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Uram! Jól látod, hogy ki vagyok
valójában, nem is kívánom
magyarázni azt, ami miatt magam is
bánkódom... Fogyatkozásom van
szeretetben és hitben, ellapososik
bennem a reménység és a jóindulat
is. De kihez fordulhatnék Uram, ha
nem Tehozzád? Könyörülj rajtam,
szánj meg engem, igazíts meg a
Krisztusért! Ámen

Aki ragaszkodik az igazsághoz, az az
életre jut, de aki a rosszat hajhássza, az
a halálra.
Péld 11,19

T

udatos életünk döntések sorozata,
melyben minden egyes választásunk következményeit – ha akarjuk, ha
nem – hordoznunk kell. A civilizáció
hajnalán keletkezett édenkerti története az embernek talán éppen erre
akar rávilágítani: minden igen-ünknek, s nem-ünknek óriási súlya van a
jövőre nézve. Azoknak a döntéseknek
pedig, melyekben az Isten is „jelen
van” különösképpen is meghatározó az
ereje – formálnak vagy deformálnak

minket. Isten „elvárásai” soha nem az
Ő önkényuralmát deklarálják, hanem
azoknak az isteni törvényeknek a fontosságát emelik ki, melyek az életet
védik. (Lásd: A világ ipari országaiban
mostanság kezdenek rádöbbeni arra,
hogy a környzetvédelem hiányosságai
az egész ökológiát veszélyeztetik. Csak
reménykedhetünk benne, hogy ez a törekvésük talán „nem eső után köpönyeg” – értékű...)
Az igazság mindig az élet igazsága.
Így a „jó királyok” ellen soha nem kelt
fel az „istenadta” nép, de ha sérelem
érte a közösséget, akkor kardot ragadtak az adóbehajtó oszmán-török ellen,
az arrogáns-kétszínű Habsgurgok ellen
vagy éppen a megszálló orosz csapatok
ellen. A felkelés okozta krízis mindig az
igazságot tárta fel, vagyis: ami van az
igazságtalan. Ez Isten egyetemes törvénye. Ő ugyanis nem egyes kiválasztottak jólétét akarja, hanem mindenki jólétét. Az ószövetségi pusztai vándorló
népek naív elképzelései, melyek még a
próféciákban is testet öltöttek: „Népek
és nemzetek borulnak le majd előtted”
– kétségkívül jól hangzanak, s talán
éppen a nemzeti indentitás erősítése
miatt kerültek bele – azonban nem kivitelezhetőek... mert etikájuk nem
egyetemes, csak egy adott közösségre
érvényesek. Az ember-világba márpedig mindenki beletartozik, ugyanis az
emberi közösség egységes faj, biológiailag mindenfajta-féle ember – ha egészséges, akkor genetikailag kompatibilis
a másik reprodukcióskorú ellenkező
nemű embertársával, azaz nemzőképes
utódokat képesek létrehozni. Nincs
tehát felsőbbrendű „árja”, s alsóbbrendű „szolgaságra rendelt”, nincs
tehát igazságos jogalap a másik elnyomására... Sajnos a történelem éppen
arról tesz bizonyságot, hogy folyamatosan hivatkozott az ember valamire, ami
ürügyet szolgáltatott a másik ember kifosztására, eltiprására: A fáraó a Napisten fia; a király az Isten akartából király, s aki a királyt elárulja az Istent
árulja el; aki nem azt hiszi, amit a hivatalos egyház, azt meg kell égetni stb.
Aki az Isten (szeretet)akaratának
megfelelően éli életét, szolgál, az életet
talál emberi kapcsolataiban, az kiteljesedik a kis-, és nagyközösségben egyaránt. A közösségben lenni/élni jó, de
csak akkor, ha az a közösség szeretetközösség, melyben egyik a másikat hordozni kívánja. Aki „ki nem állhatja” a
közösséget, aki a „kákán is csomót
keres”, aki nem hajlandó önző énjét
megzabolázni, az mindig kívülálló
marad, s önmaga rosszaságában
érik/teljesedik tovább.

A tudatos ember tudja, hogy mi a jó,
s mi a rossz és ismeri tettének következményeit. Éppen ezért nincs semmiféle mentsége – sem ember, sem Isten
előtt... Aki a rosszat hajhássza, az nemcsak testeket öl, emberéleteket rövidít,
de önmaga lelkét is halálba rántja. Érdekes módon ennek valósága különösképpen nem okoz erkölcsi válságot a
gonosz ember életében, amíg fiatal, s
erős, s „odamegy, ahová akar”. De, ha
megöregszik... s másokra szorul, akkor
kezd kiviláglani számára, hogy amit
tett, az mennyire borzalmas volt... Az
Isten irgalmazzon az ilyen embernek!
Uram! Csodálatosnak teremtetted
meg ezt a világot! Szép és bámulatos
is lenne, ha nem rontottuk volna
meg ostobábbnál ostobább
döntéseinkkel... Uram, könyörül
rajtunk, s ne engedd, hogy
leromboljuk azt, amit Te építettél!
Őrizz meg minket a kísértésektől, s
távolíts el belőlünk minden gonosz
indulatot, hogy békében és örömben
élhessünk az egész világgal! Ámen

Mert nincsen itt maradandó városunk,
hanem az eljövendőt keressük.
Zsid 13,14

H

a Tél van, akkor a Nyár után sóvárgunk, ha kánikula gyötör,
akkor hüsítő hópelyhek után vágyakozunk... Ilyen az ember. Nem arról van
szó, hogy semmi sem jó nekünk, sokkal
inkább arról, hogy minden élethelyzetben megtapasztaljuk a teljesség hiányát. Ha nem így volna, akkor megelégednénk a kapott jóval, s nem
ácsingóznánk a mégjobbra. Ezért keressük szüntelen az újat, a jobbnak, a
teljesebbnek reméltet. Aztán kiderül,
hogy amit annyira szerettünk volna – s
gyötrő várakozás után végül is megkaptuk/megvettük/miénk lett – azt viszonylag rövid eufórikus szakasz után

kevésbbé jónak, divatjamúltnak, haszontalannak és kevesebb örömöt nyújtónak találjuk. Ezért aztán elindulunk,
hogy újabb színes kavicsokat keresgéljünk az élet hosszú tengerpartján...
Igénk pontosan erről az élményről
beszél, melynek végeredője ez: Nincs itt
maradandó városunk! Hiszen az idő
telik, s a gyermekből hamar felnőtt lesz,
az erőnk, amire annyira büszkék voltunk megfogyatkozott, álmaink megvalósítására szánt időnk is megcsappant,
s lendületetét veszíti az életünk egy-egy
nagy akarása... Ha nem így lenne, akkor
sosem öregednénk meg, de sajnos a
telő idő mindenkit utolér, s végül mindenkit foglyul ejt.
Menekvés tehát nincs – itt a földi
létben bizonyosan. Életünk fája ha növekedhet, zöldülhet, virágba borulhat,
sőt még gyümölcsöt is teremthet, végtelen hálásak lehetünk érte – Vagyunk?
–, s mindezek után meg kell élnünk,
hogy életünk végének megsárgult falevél-napjait egyszercsak felkapja a halál
fagyos szele, s elrepíti... De hova is?
A keresztény ember úgy hiszi, az Istenhez. Aki meg nem hiszi az Istent,
annak reménysége a temető nyirkos
földjénél, vagy a krematórium emésztő
tüzénél véget ér. A kereszténység egyetemes üzenete, mely a régi temetők bejárata fölött volt olvasható „Feltámadunk!”
reménységgel
teli
erőt
kölcsönzött a hívőnek, s elgondolkodásra késztette a hitetlent. Ha tényleg
nem lenne csak ez az egyetlenegy lét-lehetőség számunkra, nem kellene-e
akkor különlegesen megbecsülnünk,
hiszen soha, de soha vissza nem térő lehetőségről van szó, nemde? Ehelyett
önsorsrontóan élik az emberek mindennapjaikat, mintha örökké élnének
vagy mintha száz életük lenne...
Élet azonban – Krisztus kinyilatkoztatásából tudjuk – csak egy van.
Van Istentől jövő lelkünknek egy inkarnációja, de reinkarnáció, azaz újramegtestesülés a keresztények szerint
nem létezik. Hogy mégis sokan hisznek
benne, ez modern korunk „kultúrákkeverte terméke” s az a naív elképzelés,
hogy „Az igaz, hogy elszúrtam az egész
életemet, de majd a következőben mindent másképpen csinálok!” Következő
földi élet azonban már nincs!!! Ha
lenne, akkor ezt a mostanit nem éreznénk ennyire fontosnak, elmúlhatatlannak, egyszerinek, s nem is fájlalnánk
annyira, hogy végetér... Ezért van bennünk késztetés arra, hogy keressük az
eljövendőt, azaz mindinkább megbizonyosodjunk Isten ígéreteiben.

Ti azonban ne így cselekedjetek, hanem
aki a legnagyobb közöttetek, olyan legyen, mint a legkisebb, és aki vezet,
olyan legyen, mint aki szolgál.
1 Thessz 5,1-3

P

itiáner alakok, még ha nagyhatalmúak is, maguknak állítatnak emlékművet, a nagy embereknek azonban
mindig mások... Örök igazsága ez a történelemnek, és az is, hogy egyszer minden birodalom véget ér. Gyaníthatóan
az ősbűnből fakadóan, az ember nem
szeret méltóságban szolgálni az embertársának, sokkal inkább kedveli, ha őt
kiszolgálják. A primitív-lelkületű
ember „csicskáztat”, az igazi arisztokrata (ez nem egyenlő az arisztokratákat
majmoló újgazdaggal) azonban tudja,
hogy a csúcsszolgáltatást soha nem a
fizetés, hanem a személyzet méltóságának megóvása, az effajta kapcsolat
tradicionális háttere adja. Az a komornyik, amelyiknek már az ükapja is az
adott család szolgálatában állt, s mindegyik ősével méltósággal bántak, az
tudja, hogy mi a diszkréció, s a szolgálatkészség.
Egy közösség – értve ezalatt az egész
világot is -, csakúgy marad meg / tartható fenn, ha dolgozunk benne. Ha a
közösségben minél inkább érvényesülnek a kölcsönös előnyök, annál magasabb szintű a szolgáltatás, de hiába van
jelen egy közösségben a szolgáltatások
széles skálája – amit jólétnek nevezünk
–, ettől még nem lesznek boldogok az
emberek. (Legalábbis nem maradéktalanul.) A teljességhez ugyanis nem az
adok-kapok elv maradéktalan teljesülése, hanem az elfogadás szükséges,
ami az érdek-nélküli szeretetben nyilvánul meg. (Elfogadnak, szeretnek, úgy
ahogy vagyok – azaz nem kell teljesítenem érte...)
Ezt a kapcsolati rendszert hívják a
keresztények szolgálatnak. A szolgálatban is ott van a munka, de a munka
nem a sikernek van alárendelve, hanem
az eredménynek, s ezért is lesz áldásos.
Sajnos sokszor megtapasztaljuk az egyházban is, hogy jószándékkal ugyan, de
a professzionalitás súlyos hiányával
megterhelten végzik egyesek a szolgálatukat. (Az eredmény mindig magáért
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beszél.) Ha eredményesen akarja a tanítvány bevégezni a feladatát, akkor ne
„mesterkedjen”, hanem tanítványi alázattal dolgozzon. Ha a Mester felvállalta a lábmosás rabszolgamunkáját,
akkor a tanítvány ne válogasson a feladatok között... Sajnos egyre kevesebb
keresztény ember vállalja fel a diakóniát, s egyre többen lépnek az „elspiritualizálódás” tévútjára...
Uram! Add, hogy igazságod
szolgálatában állva sugározhassam
embertársaim felé a Tőled kapott
szeretetet! Ámen

Az időpontokról és alkalmakról pedig
nem szükséges írnom nektek, testvéreim, mert ti magatok is jól tudjátok,
hogy az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a
tolvaj. Amikor azt mondják: Békesség és
biztonság, akkor tör rájuk hirtelen a
végső romlás, mint a fájdalom a várandós asszonyra; és nem fognak megmenekülni.
1 Thessz 5,1-3

M

indannyian szeretjük a kiszámíthatóságot... Leginkább pedig
akkor gyötrődünk, ha változás előtt állunk, de nem tudjuk, hogy mikor történik meg velünk az, amit várunk. Az
igazi lényeges dolgok többnyire kiszámíthatatlanok: Így nem tudjuk, mikor
fogunk magunknak párt találni, nem
tudjuk mikor születnek majd gyermekeink, azt pedig még hozzávetőlegesen
sem tudjuk megbecsülni, hogy mikor ér
véget az életünk. Pedig, milyen jó lenne
– gondolják egyesek –, ha tudnánk,
hogy mennyi még a hátralévő időnk! Az
igazság azonban az, hogy mint a vizsgára készülő rossz diák, aki az idő múltával egyre csak aggódik, de nem készül
a megmérettetésre, ugyanúgy mi sem
használnánk ki a „hátralévő” időt... Pál
jól mondja: „Az idő(k) gonosz(ak)!”
Életünk homokszem-napjai gyorsan
peregnek, s mi nem azzal fekszünk, s
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kelünk: a tolvaj ezen az éjszakán bizonnyal „meglátogat” minket. Persze
„opcióként” ott van tudatunk mélyén ez
a lehetőség is, ezért bezárjuk az ajtónkat, esetleg rácsot tetetünk az ablakunkra – ha éppen úgy látjuk jónak –
és ha nagyon sok pénzünk lenne, akkor
bizonyára nem a párnánk alatt, hanem
valamelyik biztonságos bankba helyeznénk azt el. Nos Jézus Krisztus visszajövetelével is így vagyunk: várjuk-várjuk, de a „Jövel Uram Jézus!”-kéréseink
mellett gyakrabban imádkozunk még
plusz időért, hiszen oly sok még az elintéznivalónk ebben az emberéletben...
Ezért mondjuk, hogy Jézus visszajövetelével nem késlekedik, hanem „jövésben” van, de az megérkezése még várat
magára, mert (még!) tart a kegyelmi
idő. Valljuk meg őszintén, annyira nem
is bánjuk...
Ugyanakkor jeleket látunk. Hála a
JóIstennek, hogy nagy fegyveres konfliktus, melybe nemzetek tucatja kavarodott volna bele, az utóbbi jó hatvan
esztendőben nem volt –, s ne is legyen
a jövőben. »Talán az internet jó értelemben vett inter-nacionalitása, s interperszonalitása jó kommunikációs esélyeket ad a jövőben, hogy ne ásassanak
(lövész)árkokat velünk...« Azt azonban
látnunk kell, hogy az ember hatalomszomja mintsem változott, sőt a modern technika minden eszközét, melyek
a bizalmat erősíthetnénk, pontosan a
bizalmatlanság szolgálatába állítják.
Így ellenőriznek minden telefonbeszélgetést, internet-adatforgalmat, s rögzítik az emberek mozgását a térfigyelő
kamerákkal. Ha egy társadalom nem a
bizalmi elvre, hanem a kontrollra épül,
akkor az a társadalom hamar totalitáriussá válhat. Hiába az önnyugtató kijelentés: mindez a biztonságot szolgálja.
A biztonságot az egyén és a nagyközösség számára is a méltóságteljes élet biztosíthatja – nem pedig a kontroll...
Aki embertestvért lát az ellenségben
is, az nemcsak beemeli a másikat a közösségbe, de Istenhez is emeli, s aki az
Isten vonzását így megérzi, az felfedezheti magán az istenképűséget, s annak
megfelelően kezdi el élni életét, örömmel beolvadva a teremtett világ harmóniájába.
Uram! Te vagy életünk egyetlen
biztonsága, kérünk Téged,
szereteteddel óvj meg minket
minden gonosztól! Ámen

Mert halljuk, hogy némelyek tétlenül
élnek közöttetek, nem dolgoznak,
hanem haszontalan dolgokat művelnek.
Az ilyeneknek pedig megparancsoljuk,
és a lelkükre kötjük a mi Urunk Jézus
Krisztusban, hogy csendben dolgozva, a
maguk kenyerén éljenek.
2 Thessz 3,11-12

A

hány ember, annyiféle tálentum és
késztetés... Ha nem így lenne,
akkor nehezen vagy egyáltalán nem
működne a társadalom, hiszen csak pékekből vagy csak mozdonyvezetőkből
nem állhat össze a társadalom, szükség
van benne orvosra és mérnökre, s talán
még papra is! Régi felismerés, hogy
Isten a munkát nem büntetésünkre
adta, hanem áldásos feladat gyanánt –
az persze egy másik kérdés, hogy a bűneset (ellenkezés Istennel) okán munkánkban is tettenérhető a bűn, amit hibának hívunk.
Munka nélkül lehet élni, de nem érdemes. Az előnyök rövidtávúak, a hátrányok hosszútávon pedig beláthatatlanok. Isten ugyanis az embert az alkotó
munkára rendelte, s aki ezt az isteni
„programot” elveti/kiiktatja életéből, az
elveszíti emberségének egyik legfontosabb részét, s személyiségében súlyosan deformálódik. A munka nem
egyenlő az élettel, de az élet munka nélkül csak „vegetáció”. Aki számára a
munka „isten”, azaz kitölti éjjelét s nappalát, az nem látja a fától az erdőt, azaz
nem érti, hogy Isten a teremtettség egészére hívta el az embert, nemcsak egy
bizonyos részére... Sokan szeretnének
munka nélkül élni, s ha aztán ez valahogyan – többnyire kétes akciók árán –
mégis sikerül, alig vagy egyáltalán nem
tudnak élni az „eredményekkel”. Az „újgazdag” ember kivagyisága nemcsak
itthon, a világ minden tájékán „szemet
szúr”... attól ugyanis, hogy valakinek
sok pénze van, attól csak hatalma növekszik, de a józan esze, az esetek többségében sajnos nem.
Fontos megjegyezni, hogy a „kegyelem-kenyéren élés”, azaz a létminimum

alatt vagy annak vonzásában tengődés
sem az, amit az Isten elrendelt földi teremtményei közül legfőbb kiválasztottjának, az embernek. Isten az embert a
kezdetektől fogva méltóságteljes életre
teremtette, s aki ezen isteni parancs
ellen tesz, annak nemcsak emberrel, de
Istennel is meggyűlik a baja. (Isten
ugyanis soha nem bottal ver, vannak
olyan lelki eszközei, amik fájdalmasabbak bármilyen verésnél... pl. lelkiismeretfurdalás.)
A magunk kenyerén élés mindig
méltóságot teremt. Ezért szükséges
mindenki számára az értékteremtő
munka. Aki csak kölcsönökből tud élni,
az idővel maga is hitvánnyá válik... Sajnos a vadkapitalista érdeknek nem jó,
ha mindenki független, boldog és megelégedett, mert akkor nincsenek elkeseredett, kiszolgáltatott emberek, akik
a pénzért mindenre képesek, s nincs
olcsó meg drága piac sem, melynek különbözetéből nagy hasznot lehet csinálni... Ha mindenki becsülettel megélhetne a munkájából, akkor bizony a
világ ma máshol tartana! De amíg
pénzügyi eszközökkel a szegénységet
konzerválják, s teljes kiszolgáltatottságban, a tőzsdei érdekeknek alárendelve
országok tucatjai szenvednek néhány
tízmillió kapzsi ember miatt, akik a Föld
kincseit igazságtalanul birtokolva a
maguk határtalan hasznát keresik, eladdig nem lesz béke az embervilágban...
Isten ugyanis a világot nem az egyes
embernek, hanem az Embernek, azaz
mindenkinek teremtette! Isten az embert soha nem gazdagnak és szegénynek, hanem Embernek akarja látni.
A keresztény ember jól tudja, hogy
az ember Istenhez fordulása, a Nagy
Változás csak akkor áll elő, ha megtörténik a Nagy Találkozás Teremtő és teremtmény között, amikor is Krisztus
szeretetének önkéntes rabjává válik az
ember. Innentől kezdődik a reformáció,
a naponkénti megtérés, ti. Isten nem a
deformáció, hanem a reformáció, azaz
a folyamtos megújulás Istene...
Uram! Adj nekem munkában
örömet, s fáradozásomnak engedd
megtapasztalnom az eredményét is!
Áldd meg, Uram, a munkában
állókat munkakedvvel még akkor is,
ha sikerük gyümölcsét nem mindig
ők, hanem arra méltatlan
embertásaik „fölözik” le! Istenem!
Tedd igazságosabbá
embervilágunkat, hogy jól érezzük
magunkat benne, s mindenki
rádöbbenve istenképűségére Téged
dicsérjen, szóval és tettel egész
életén át! Ámen

Senki semmiféle módon ne vezessen
félre titeket. Mert az Úr napját megelőzi
a hittől való elszakadás, amikor megjelenik a törvénytipró, a kárhozat fia. Ez
majd ellene támad, és fölébe emeli
magát mindennek, amit istennek vagy
szentnek mondanak, úgyhogy beül az
Isten templomába is, azt állítva magáról,
hogy ő isten.
2 Thessz 2,3-4

A

mi megnyugtató, csöndességre hívogató hely azoknak, akik lelkükben késztetést éreznek az Istennel való
párbeszédre, az nyomasztóan elszomorító annak, aki a szószéken áll: az üres
templompadok... Hitetlenséggel vádolni a világot balgaság, mivel mindenki hisz valamiben, nemkülönben
önmagában. A kérdés mindig az, hogy
miben/kiben hisznek az emberek?
Sok rosszat hallunk/látunk a medián keresztül az iszlámról, a szélsőséges tájékoztatásnak meg is lett az eredménye – most aztán „vakaródzhatnak”
Brüsszelben... Svájcban ugyanis törvényt fogadtak el 57,7%-os többséggel
a mecsetépítés tilalmáról. Igaz, hogy a
7,5 milliós lakosságú Svájc lakosainak
6%-a muzulmán, de ezeknek csak tizedük gyakorolja vallását, mégis a svájciak kulturális identiásukat féltik. Érdekes, hogy az utóbbi években az
iszlám terjedése miatti félelmek nyomán Franciaországban az iskolákban
betiltották a fejkendő viselését. Svédországban, Olaszországban, Ausztriában,
Görögországban és Németországban
pedig tiltakozások kísérték a minaretek
építését. Egyesek egy új „hullám” első
fodrának tartják a svájciak néppárti
kezdeményezését. Tény, hogy a hosszú
évszázadokon át fennálló virágzó oszmán birodalom hódító akarata rányomta bélyegét az iszlámra, s ezt az
„örökséget” még ma is láthatóan magán
viseli.
Nos, itt tartunk. A „felvilágosult” 21.
századi tudományos-technikai ember

nem borul egymás nyakába, s a világvallások nemhogy nem közeledtek egymás felé, de az elhatárolódás még a kereszténységen belül is erősödött!
Gondoljunk csak XVI. Benedek legutóbb tett nyilatkozatára, melyben a
katolikus egyházon kívüli „vallásos csoportokat” az egyház sebeinek nevezte.
„Extra ecclesiam chatolicam nulla salus
est” – azaz, „a katolikus egyházon kívül
nincs üdvösség”. Vissztatérne a középkori merev dogmatizmus? Persze az újprotestáns egyházak „sem különbek a
deákné vásznánál”, hiszen nem mulasztanak el alkalmat, hogy ne állítsák
pellengérre a katolikus egyházfőt.
Vannak korok – az Istentől való újra
és újra elfordulás az ember sajátja -,
amikor a hitet nem tartják fontosnak.
Ilyenkor a tömeg-ember sokkal jobban
bízik az ész képességeiben, mint a szív
hatalmában. Aztán a világméretű megpróbáltatások mindig felrázták az emberek lelkiismeretét – de a JóIsten
óvjon minket arról, hogy az emberi gonosz indulatok újfent elszabaduljanak!
A francia felvilágosodás korában az észt
dicsőítették, a templomok oltárára
szűzlányokat ültettek, s azt gondolták,
hogy a ráció istenítésével új világkorszakot nyitnak majd. Ez meg is történt,
csak nem abba az irányba, amely épít és
szépít...
Szomorú, ha a templomok ürességtől kongonak, de ezért soha nem az
Isten, hanem az ember a hibás. Az az
ember, aki a maga képére formálta Istenét, jóllehet az embernek kellene formálódnia istenképűvé... A pozitív változást csakis az hozhatja el, ha a
szeretet egyetemes szándéka minden
ember szívében otthonra lel. Eladdig
azonban – nagy valószínűséggel állíthatjuk – még sok időnek kell eltelnie -,
vajha az Isten engedi ezt?
Uram! Hitetlen gondolatok
gyötörnek, s gyakran nagy bennem a
kísértés, hogy Nélküled hamarabb
célba érek... Istenem, adj nekem
alázatos szívet, hogy ne feledjem el
egyetlen percre sem, hogy az
életemet Tőled kaptam, s Neked is
kell majd elszámolnom vele! Add,
hogy megértsem akaratodat, s hogy
mások is felismerjék isteni
tervedben mentő szeretetedet, s
átélve kegyelmedet maguk is
irgalmassá váljanak embertásaikkal
szemben! Ámen
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Ezért tehát elméteket felkészítve, legyetek józanok és teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben,
amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor
kaptok.
1 Pt 1,13

vedés okozója, megléte áldás, alapja a
türelmes, következetes, másokat is segítő életnek. A hitet csak a tudatlan
ember képzeli el józanság nélkül, aki ismeri az Isten-hit lényegét, az tudja,
hogy a hit a következetességnek egy Istentől kapott állapota. Éppen ezért, aki
valóban hiszi az Istent – mindegy, hogyan szólítja – az felismeri a saját vallásos életének a korlátait és irgalmas
emberré igyekszik válni, másokkal és
önmagával szemben is...
Sokan sokféleképpen álmodoztak és
spekuláltak a végidőkön. Egy bizonyos:
az Istennek nem kell már harcolnia
senkivel – tulajdonképpen soha nem is
harcolt senkivel –, csak az ember vélte
annak... Ha ugyanis Isten az Isten, azaz
mindenható, akkor nincs, s nem is
lehet ellenfele. Nem kell legyőznie senkit és semmit, mert minden, az univerzum (vagy multiverzum) összes látható
és nem látható dolga/lénye az Ő hatalma alatt áll...
Egész életünkre, világnézetünkre,
hitünkre Iránymutatást adhat Peter
Meiderlin 16. századi lutheránus teológus egyik gondolata: „Az igazságban
egység, a kétségekben szabadság, minden dologban pedig szeretet.”

K

ülönös világ ez a mostani... Aki
eleddig rakétamérnökként dolgozott, az hamburgert árul az utcasarkon,
aki újságíróként az igazság kiderítését
tette meg életcéljául az nap nap után
hazugságokat recitál a nyilvánosság elé,
Thália modernkori papjai/papnői
pedig a katartikus élmény megteremtése helyett megélhetési bohócként az
értékromboló gagyi szolgálatába szegődtek – tisztelet a kivételeknek... De
így van ez az élet többi területén is, élén
a politikával. S így történik meg, hogy a
manapság istenített „nagy fene demokrácia” a hétköznapi ember számára közelebb áll az anarchiához, mint a népuralmi rendhez...
Vigasz vagy ítélet? –, az igazság az
az, hogy semmi nem tart örökké, egyszer minden napvilágra kerül, s gyanítom, ezt Salamon király előtti időkben
is jól tudták az emberek. Ha nem hittek
volna az isteni igazságszolgáltatásban,
akkor nem vállalták volna a lét olykor
könyörtelenül nehéz harcát. Vállalták a
gyermeknevelést akkor is, amikor háború volt vagy járvány – a történelem
tanúsága, hogy az embert teljességgel
mindig a jólét vagy annak délibábos
ígérete bolondította meg...
Péter, az egyszerű, halászemberből
lett apostol a józanságra int. A józanság, a „tiszta ész” az ÚRIsten legnagyobb ajándéka. Hiánya sok-sok szen-
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Vigasztaljátok tehát egymást, és építse
egyik a másikat,
1 Thessz 5,11

S

ok igazságtalanság történik a világban... Akaratlanul is, de nagyrészt
szánt szándékkal. Amikor tragédiák
történnek, akkor magyarázatot követelünk Istentől, a másiktól, önmagunktól:
Választ akarunk kapni a miértre. Miért
történhetett meg, ami megtörtént,
miért engedte meg az Isten, s miért
éppen velem történt, ami történt? Egyszerűen csak véletlenek sorozata, rosszkor voltam rossz helyen, vagy netalán a
Sors üldözöttje lennék? A válasz ugyanolyan misztikus, mint az Isten-kérdés
maga! „A szenvedés bizony az isteni titokzatosság része” – írja Karl Rahner, a
katolikus teológus. Az élet valósága,
hogy a szenvedést senki nem kerülheti
ki, ahogyan az Istent sem: egyszer mindennek eljön a maga ideje: megvan

ugyanis az ideje a nevetésnek és sírásnak is...
Aki sírt, akinek fájt már a lelke, az
azt is tudja, milyen fontos a vigasztalás.
Ha megvigasztalták azért, ha nem,
akkor meg a hiánya okán. Szükségünk
van vigasztalásra, megvigasztalódásra,
mert különben megbolondulunk. S
olyat teszünk, amit lelkünk mélyén magunk sem akarunk. Magyarázatokat
aztán találhatunk halmozottan hátrányos szociális helyzetben vagy éppen az
Ördögben – csakhát a magyarázat már
nem változtat meg semmit... Az idő kerekét visszaforgatni nem lehet, ami
megtörtént az megtörtént, az áldozat
már soha többé nem jön vissza a temetőből! Hány közúti baleset történt már
csak alkohol és/vagy drog hatása miatt,
s még mennyit fog előidézni az ember
önzése! Hány ártatlan embernek kell
még meghalnia az emberi butaság, s a
szabadság hamis értelmezése miatt? A
választ Isten tudja, mi legfeljebb csak
sejthetjük...
Hol vétettünk, ki a hibás? A Sátán,
az Isten? Úgy gondolom elsősorban a
felelősséget kapott felnőttek... Akik
nem élték gyermekeik elé az élet szeretetét, s az Isten tiszteletét. A felnőttek,
akik létrehozták és fenntartják ezt a világot, a maga önmagában is ellentmondásos elképzeléseikkel: A négyéves
gyermek, akinek fel kell fedeznie a határtalan világot, a játszótér vaskerítésén
belül álmodozhat csupán... Az én gyerekkoromban késő estig játszottunk
kint a faluszélen, a természetben, megismerve fizikai korlátainkat a testünknek, mert kardoztunk, birkóztunk, fára
másztunk és leestünk... A gyermeki
lélek a határtalan kalandokra vágyik, s
számunkra a játék az időtlenségben
telt, korlátot csak egy valami jelentett: a
másik, a játszótárs, akire vigyáztunk, s
ő is vigyázott ránk... S ha valami fájt,
akkor vigasztaltuk egymást. A vigasztalásban pedig kiderült, hogy nem én vagyok a világ közepe, ott a van a másik
ember(ke) is!
Különösen nagy szükségünk van a
vigasztalásra. Hadd mondjam: vigasztalni csak az Isten tud! Az idő nem gyógyítja be a sebeket, a veszteség évtizedek múlva is veszteség marad! Ha szülő
nem adja meg a gyermekének az érzelmi biztonságot gyermekkorban,
akkor az a gyermek egész életében érzelmi deficittel fog élni, hacsak oda
nem talál az Istenhez. A Magvető példázatából tudjuk (borzasztó dolog!), de
a háromnegyed része az embervilágnak
végül is nem talál oda Teremtőjéhez...
Isten arra rendelt mindannyiunkat,
hogy egymást, s ez által Isten országát

építsük. Ha elfordulunk embertársainktól, ha csak a magunk dolgaival törődünk, akkor nemcsak nem töltjük be
Teremtőnk akaratát, de boldogtalanuk
is leszünk – vigasztalhatatlanul...
Uram! Köszönöm, hogy
megvigasztalsz, s igéddel bátorítasz
minden nap! A bennem lévő gyönge
akarást erősítsd, s legyen áldásod
mindazok életén, akik Tebenned
bizakodnak! Ámen

Ne legyen köztetek olyan, aki a fiát vagy
leányát áldozatul elégeti, ne legyen varázslást űző, se jelmagyarázó, kuruzsló
vagy igéző! Ne legyen átokmondó, se
szellemidéző, se jövendőmondó, se halottaktól tudakozódó. Mert utálatos az
ÚR előtt mindaz, aki ilyet cselekszik.
5 Móz 18,10-12

arázslatos világban élünk... ÁmuV
latba ejt minket a tudomány, pedig
ami „csúcstechnológiás” és kezünkbe

kerül, az már rég elavult technológia: az
igazi technikai színvonal laboratóriumokban, s titkos katonai bázisokon található. Az emberek túlnyomó részének
így is komoly gondot jelent a technika,
s valóban ellentmondásos, hogy analfabéták kezében ott a csúcstechnológia –
lásd okostelefonok. De „varázslatos” a
géntechnológia, a mikrokémia, s a nanotechnológia is, s hogy mi lesz belőlük
– áldás vagy átok – az majd csak jóval
később derül ki. Egy bizonyos: soha
ennyi, a jövő felől aggódó, s depressziós
ember nem volt még a földön, mint manapság... Több mint százmillió ember
fogyaszt rendszeresen valamilyen drogot, 300 millióan orvosi vényre szedik
az antidepresszáns gyógyszereket, s
akkor ehhez jönnek még az alkohol kábulatában biztonságot keresők...
Mintegy harmincéves keresztény
múltamban, melyből a negyedévszázadnál is több időt fordítottam intenzí-

ven a teológiára, s a társtudományokra
még nem találkoztam „varázsló” emberrel... Csalóval, zavarodottal, lelki sérülttel, kétségbesettel, s biztonságot
eszelősen keresővel éppen eléggel!
Amennyire bonyolult az emberi nyelv,
a kommunikációs jelrendszerünk, olyannyira bonyolult az emberi lélek is,
melynek fontosságát, testi egészségünkre is kiható erejét csak az utóbbi
fél évszázadban ismerték el igazán.
Ha tudatlanság és gonoszság egy
emberben testesül meg, akkor az az
ember borzalmasságokra képes, de igazán ördögi dolgokat az cselekszik, akiben a tudatosság a gonoszsággal párosul! A primitív lelkületű ember a
változatlanságban véli nyugalmát meglelni, ezért retteg mindenféle változástól – jóllehet az életben csak egy dolog
a biztos: a változás. A szabadságuktól
megfosztott egykoron szabad ábrahámita pásztorok az egyiptomi szolgaságban sínylődve, nem érthették meg a hieroglífák (jelek) bonyolult rendszerét –
ti. nem az volt életük valósága hanem a
vályogvetés –, ugyanígy manapság sem
érthetik az emberi lélek mélylélektani
szimbólumokban kifejeződő belső rezdüléseit, az Isten finom mozgását világban, történelemben, lelkiismeretben
azok, akiknek nincs meg erre az adottságuk, s a késztetésük – Magvető példázata: hiábavaló háromnegyed -, mert
nem ez a világ életük valósága, hanem a
„matéria”.
Amíg ember lesz a földön, eladdig
lesznek „jövendőmondók, varázslók, jeleket (fére)magyarázok” s lesznek legyszerűsített biztonságra vágyó hiszékenyek is, akik a csaló szavakat
csodálattal vegyes áhitattal fogadják.
De miért is? Mert egyszerűbb elmenni a
„látóhoz”, s tőle kérni útmutatást, mint
szembenézni a valósággal, s meglátni,
hogy Isten a mi kezünkbe adta saját
életünk alakítását... Egyszerűbb mások
tanácsára hallgatni, mint számot vetni
azzal, hogy cselekedeteinkért csakis mi
vagyunk a felelősek, s nekünk kell azok
következményeit is elhordozni... Az
„igazi” hit nem más, mint az a halálig
menő következetesség, melynek példáját Jézus adta elénk, hogy emberként
élni itt a földi létben csakis a Mennyei
Szeretetnek engedelmeskedve érdemes... Ha nem ezt tesszük, az utálatos
az ÚR előtt.
Uram! Jól ismersz minket, s látod,
mennyire szeretnénk valóságnak
hinni a valószerűtlent. Számtalan
helyzetben bizonyítottad meg
gondviselő jóságodat, mi mégis oly
keveset tanultunk belőle... Adj
nekünk Benned való bizodalmat,
hogy ne a múlandóba
kapaszkodjunk, hanem életújító
örökkévaló ígérteidbe! Ámen

Mert aki hegyeket formál, és szelet teremt, aki tudtára adja szándékát az
embernek, aki hajnalt és alkonyatot
alkot, és a föld magaslatain lépked,
annak neve: az ÚR.
Ám 4,13

A

hívő ember hitén keresztül nézi a
világot, s amikor találkozik annak
titkaival, akkor dicsőíti Istent, s azt
mondja: „URam, ez oly csodálatos!”
Sok vulgár-ateista embert bosszant ez
az „együgyűség”,mely mögött tudatlanságot feltételez – pedig alapvetően
másról van szó. A hívő ember a világ
megismerésének különleges útját választja, ami egy belső misztikus út, a
lélek talán legnagyobb kalandja. A világot ok-okozatok láncolatában látni
akaró ember pedig tények, mérhető
mennyiségek és számok alapján tájékozódik. Elméleteket gyárt, s azt mondja:
Ezek tudományos elméletek, amelyeket
éppen a tudomány idővel átírhat. A tudományban nincs dogma, bár meg kell
jegyezni, hogy dogmatikus gondolkodás itt is előfurdul, mivel emberek gyakorolják a tudományt is. Joggal dogmatizmusnak mondhatjuk, ha egy
tudós azt állítja, hogy anyag és energia
mindig is volt, de azt is, ha az élet kialakulását csakis véletlenszerű események láncolatának tartja.
Egy bizonyos: a bennünket körülvevő világ telve van megismerésre váró
titkokkal. Hiába az emberiség óriási ismerethalmaza, az időről, a gravitációról, a dimenziókról meglehetősen keveset tudunk. Tudjuk mindegyikről, hogy
van, hogy létezésükkel alapvetően befolyásolják életünket, de hogy hogyan
áll mindez össze egységes egésszé –
ezen még egy darabig „rágódhatunk”...
Az ószövetségi ember azt vallotta –
Ámósz próféta is – Isten az úr, s ez az
úr nem egy úr a sok közül, hanem az
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ÚR, az ÚR-Isten. Ő alkotta a látható,
meg a nem látható világot is, mely
utóbbit a régiek „mennyei világnak”
gondoltak. Jóllehet az ember sokszor
bosszankodik, miért teremtette Isten
ezt a világot, s benne az embert olyannak, amilyennek, de a harmónia hiánya
nem Isten miatt áll elő, hanem az
ember bűne miatt. Az ember ugyanis
születésétől fogva tiltakozik (eredendő
bűn!) véges léte miatt, nyűgnek érzi a
munkát és méltánytalan csapásnak a
halált, pedig ezek nem „büntetési tételek”, egyszerűen csak törvények, Isten
törvényei.
Ami a tudós számra a megismerés
által a titkok közelébe-jutásának katartikus élménye, az a hívő ember számára
az Isten dicsőítésének boldogságos pillanata. Mindkettőben az érzés válik nagyon fontossá, mely személyes bizonyosságot teremt: „helyemen vagyok”,
megtaláltam az életem „értelmét”. Értelmetlenül is lehet élni, de ennél nagyobb nyomorúság talán nincs is,
mikor valaki a megfizethetetlenül drága
véges perceit unatkozással tölti, mert
maga sem tudja, mit akar... Emberlétünk célja a megismerés, a világ, önmagunk és az Isten megismerése. A hívő
ember érzi, hogy mindenben rámosolyog Teremtője, a kereső hitetlen pedig
vágyakozik arra, hogy mosolyogjon rá a
világ...
Uram! Csodálatosnak teremtetted
meg az egész világot... Add, hogy
minél inkább megismerhessük
teremtettséged titkaid, s Téged
dicsőítve boldogságban, akaratod
szerinti szeretetben élhessük
életünket! Ámen

Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló lesz a bolond emberhez, aki homokra építette a
házát.
Mt 7,26

A

ki házépítésre szánja el magát,
igyekszik mindent jól csinálni...
Ezért megkeres egy mérnököt, tervrajzot készíttet, s ügyes szakembereket választ ki, hogy azok segítsenek megvalósítani elképzeléseit. Nincs nagyobb
bosszúsága az építtetőnek, mint amikor
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eltérnek a tervtől, s az álmok valóra válása helyett keserűség költözik lelkébe,
mert a hibát korrigálni már nem lehet,
hiszen akkor újra kellene építeni az
egész házat... Együttélni a kialakult
helyzettel – nagyon nehéz.
Ha ennyire nyilvánvaló egy ház építésénél, hogy valódi szakemberekre,
külső segítségre van szükség, akkor
miért nem tudja elfogadni a ma embere, hogy életének megtervezéséhez,
felépüléséhez is szükség van külső segítségre? Az öntörvényű ember azt gondolja, hogy mindenhez ért, s romlásának oka is éppen ez: nem érthet
minden ember mindenhez. Ha valaki
mégis ezt állítja magáról, az gyanús.
Persze vannak média-hólyagocskák,
akik szívesen vállalkoznak a „megmondó-ember”-i szerepre. Egyik nap
kiválóan értenek a fehérneműk esztétikájához, a másik nap táplálkozástudományi szakértők, s harmadnap – láss
csodát! – autentikusan nyilatkoznak az
atomerőművek biztonságáról. A „vak
vezet világtalant” tragikomédiája – úgy
tűnik – újra és újra ismétlődik a történelemben...
Akinek a szívében valóban ott „lakozik” az Isten szeretete, az tudja, hogy
mit, s hogyan tegyen az életében. Nagy
baj akkor van, amikor valaki annyira
nem ismeri se önmagát, se a világot,
hogy még a saját érzéseivel sincs tisztában. Ilyenkor jönnek a „vödörből halászó” önjelölt evangélisták, akik elmondják, mit s hogyan kell érezni – sőt
számon is kérik, hogy érzik-e már? A
Krisztus-követés sok csodálatos élménnyel jár együtt, de az élményre alapozott kereszténység az nem Krisztuskövetés. Ahogyan nagy balgaság csak
testi vonzódásra alapozni egy házasságot, ugyanúgy nem veszélytelen hangulati elemekre alapozni egy egész keresztény életet. A hangulat ugyanis
sokmindentől függ, könnyen változhat,
s ahogyan a homokot könnyen tovarepíti a szél, ugyanúgy az élet nagy viharai
is elmossák a gyengécske érzelmi alapot, amit az élmények homokbuckáira
építettek. A megoldás mindig ugyanaz:
nem lehet kispórolni az anyagokat a
házból, mert akkor az összedől. S ha valaki már az alapozásnál azon spekulál,
mennyi időt spórol meg az alap kiásásának mellőzésével, az ne csodálkozzon, hogy a ház hamar repedezni kezd,
s nem tölti be azt a funkcióját, amire
szánják.
Az életre készülni kell. Aki a felkészülést elmulasztja, annak nagyon sok
bosszúságban lesz része. Áldás helyett
csak csapások érik, melyek nem az Istentől jönnek, hanem saját balgaságá-

nak következményei. A hívő embernek
van egy másik fontos felismerése: nemcsak az életre, de az örök életre is készülni kell! Ebben pedig különösen is
szükség van a Tervező segítségére...
Uram! Add, hogy ne játsszam el a
lehetőségeket! Add, hogy
felismerjem akaratodat a mában, s
ne keseregjek a holnapban múltbéli
döntéseim miatt. Adj nekem
kitartást és szeretetet, hogy
felépülhessen életem háza úgy,
ahogyan azt magam is
megálmodtam! Ámen

Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. Azt a napot viszont, vagy azt az órát senki sem tudja,
sem az angyalok az égben, sem a Fiú,
hanem csak az Atya. Vigyázzatok, legyetek ébren, mert nem tudjátok, mikor jön
el az az idő!
Márk 13,31-33

S

zületés és halál közé bezárt létünk
okán nehéz nekünk elfogadni azt a
tudományos dogmatizmust, hogy
anyag és energia mindig is létezett, s létezni fog. Egész életünkben azt tapasztaljuk, hogy a dolgoknak van eleje, közepe és vége, s ráadásul végességünkből
fakadóan is jobban hiszünk abban,
hogy világnak volt kezdete, s így egyszer
lesz vége is. Tény: minden kor emberét
izgalomba hozta, hogy ez az utolsó nap
mikor jön el...
Roland Emmerich – a Függetlenség
Napja és a Holnapután című filmek
rendezőjének legújabb filmje a „2012”
lassan a mozikba kerül, ami az előző filmek látványosságához hasonlóan lefesti majd nekünk a borzalmas véget...
(Egyébként mindkét film zseniálisan
bemutatja, hogy vészhelyzetekben is
pontosan ugyanaz történik, mint a
valós életben, azaz, ami a szív mélyén
lakozik, az irányítja a cselekedeteket.)
Mikor jön tehát el a világvége? A Jehova tanúinak „pontos” számítása szerint már négyszer el kellett volna jönnie..., de mivel most is itt

szürcsölgethetem a cserépkályhánk
mellett a reggeli kávémat, s közben írhatom ezeket a sorokat; ez is bizonyítja:
még nem jött el. Az evangélisták tanúsága szerint azonban „Azt a napot viszont, vagy azt az órát senki sem tudja,
sem az angyalok az égben, sem a Fiú,
hanem csak az Atya.” Ez pedig azt jelenti, hogy lehet ez 2012 előtt is, meg
után is...
A találgatásokon túl van fontosabb
üzenetünk is: Jézus beszédei nem múlnak el soha. Azok örökérvényűek, mert
a Teremtő Isten igazságait hordozzák.
Ezért különösen fontos, hogy ne csak
Jézust imádjuk, hanem figyeljünk oda
Jézus tanítására is! Aki ugyanis nem tanulja meg Tőle, mit jelent a helyes istentiszteletet és embereszeretet, az nem
is tudja megcselekedni az elvárt jót az
életében, s olyan lesz mint a balga, aki
homokra építi az ő házát – azaz életét.
Az Isten igazságainak számos megjelenési formája van, de mindenekelőtt
az emberek egymásközötti viszonyában
tükröződik az „örökérvényű”. Mindannyiunk élete hordozza a „jelt”: Isten
itt van közöttünk és bennünk. A hívő
ember azzal tesz bizonyságot Isten valóságáról, hogy igyekszik megcselekedni a jót, a hitetlen pedig a szenvedésével, mert Isten hiánya, „ha Ő nincs
bennünk, s mi Őbenne”, mindig fájdalommal jár. Nem az a fájdalmas, ami
nincs meg, amit nem birtokolhatunk,
hanem amikor tudjuk, hogy bírhatnánk, de mégsem bírjuk....
Uram! Adj nekünk készséget
meghallani Igédet, hogy aszerint
élhessünk, s Beléd vetett
reménységgel megcselekdjük
akaratodat életünk minden napját!
Ámen

Gyermekeim, itt az utolsó óra, és amint
hallottátok, hogy antikrisztus jön, most
meg is jelent; mégpedig sok antikrisztus
jelent meg: ebből tudjuk, hogy itt az
utolsó óra. Közülünk indultak el, de nem
voltak közülünk valók; mert ha közülünk
valók lettek volna, megmaradtak volna
közöttünk.
1 Jn 2,18-19

S

e szeri, se száma a találgatásoknak,
tippeknek, jóslásoknak, személyes
kinyilatkoztatásoknak és próféciáknak,
melyek tudni vélték az elmúlt kétezer
esztendő folyamán, hogy kik voltak az
„antikrisztusok”... Néró, a vérszomjas
bolond császár, a pogány vezérek, a hódító oszmán-török, a pápa vagy Luther,
de annak tartották Hitlert, Sztálint és
Ma Ce Tungot is... sőt, manapság is sokakra rásütik ezt a „bélyeget”. Az összes
próbálkozás közül a ma embere számára a „személytelen gonosz”, a totalitárius hatalmat kívánó „Ördögi Szisztéma” az, ami leginkább elfogadható
és/vagy érthető... S valóban a számmá
degradált, s vásárlóerő- vagy adófizetőpotenciállá zsugorított emberlét valósítja meg legkevésbbé az Isten akaratát:
vagyis a krisztusi szeretetet méltóságteljességét egymás között...
Amikor háborúról és földrengésről
beszél Jézus, akkor nem azt mondja, ez
már a vég, hanem, hogy ezek jelek, „de
ez még nem a vég”. Az ember „kreativitása” a gonoszságban óriási, úgyhogy
csúszhatunk mi még mélyebbre is, mint
gondolnánk... Ha azt nézzük, hogy a
konfliktusokat még ma is fegyverekkel
oldják meg, akkor kijelenthetjük, hogy
évezredek alatt az ember semmit nem
tanult önmaga múltjából! Ha pedig viszonylagos a béke, akkor a vezetők – az
ún. elit – a saját népét kínozza... Mindenütt a világon, s persze ez alól mi sem
vagyunk kivételek! Ki gondolta volna,
hogy a harmadik évezred elején(!), Európa közepén(!!), demokráciában(!!!)
kicsiny kis hazánkban békés tömegbe
gumilövedékkel lövetnek, s agyba-főbe
vernek nőt, s papot... antkrisztusi helyzet, hogy felelős máig nincs, s méginkább antikrisztusi, hogy a mai Gonosz
angyalarcúnak mutatkozik...
János azt állítja, hogy sok az antikrisztus, s ráadásul azt írja „közülünk
indultak el”. Hogyan érthetjük ezt? Leginkább úgy, hogy Isten akaratából, Istenképűséget tükröző emberként születünk bele ebbe a világba, de hogy hová
fejlődünk: jámbor istenfélőkké, akik
öröklik a Mennyei Királyságot vagy pokolravaló antikrisztusokká? – az egyedül rajtunk múlik, a személyes döntéseinken. „Az az átkozott szabad
akarat!” – kiáltott fel egyszer jó Luthe-

rünk, s bizony nem járt messze az igazságtól... A szabadság nagy lehetőség, de
ha nem párosul vele felelősség, akkor
veszélyessé is válhat, mert pillanatok
alatt átcsaphat szabadosságba, a „mindent szabad”-elv könnyen átfordul öntörvényűségbe, zsarnokoskodásba.
Mai igénk komoly, más kérdést is
felvet: ez pedig a predesztináció, mely
tan a történelemben, s személyes életünkben tapasztalt érthetetlenségekre
akar ésszerű magyarázatot adni. Jóllehet a gonoszságnak is van logikája –
nem is akármilyen –, de ésszszerűséget
keresni benne hiábavaló próbálkozás.
Tény, hogy nehéz időket élünk: soha
ennyi ember nem élt városokban, s soha
nem volt az embernek ebből fakadó
belső agresszivitása olyan magas, mint
manapság... De, talán egyszer, nagyon
régen, egyszer mégis volt, ott a metropliszok metropoliszában: Bábelben!
A történetet mindenki ismeri, hogy
mi lett a vége annak, amikor az ember
csak a vörös téglára, s a fekete szurokra
koncentrált...

Adjatok, és adatik nektek.
Lk 6,38

J

obb adni, mint kapni! – tartja a szólás –, bár modern korunkban
mintha mindenki csak kapni akarna. A
„valamit-valamiért”-elv ma különös érvényességgel bír, virágzik is a korrupció rendesen... Ha az erdő fáit esztelen
tarvágással kivágják, velük pusztulnak
a gombák is, melyek csak szoros együttélésben a fákkal képesek létezni, s ha
nincs gomba, akkor a fák sem nőnek. A
„leben und leben lassen”, azaz az „élni
és élni hagyni” ősrégi igazsága összetartotta az emberi közösségeket is, de
az a társadalmi „kiszórítósdi”, ami manapság történik a világban, az előjele a
végső összeomlásnak. Isten egyetemes
akarata ez: együtt vagy sehogyansem...
Az emberi társadalom attól erős,
hogy az egyes tagjai is erősek. Ha az
életellenes törvényekkel ellehetetlení-

23

tik a családok mindennapi életét, akkor
milyen reménységben nevelik a szülők
a gyermeküket? S ha a gyermek gyermekkorában nem élhette át az elrejtettséget, biztonságot a családban, akkor
ne csodálkozzon azon senki, hogy aszszociális felnőtté válik! Közösségellenes
magatartású ember mindig akadt, de
amikor ez tömeges méretet ölt, akkor –
történelmi igazság – csúnya dolgok
szoktak történni. Luther Márton azt
mondta: „A bársonyszékben ülő nagy
tolvajokat – zsarnok főurakra, fejedelmekre gondolt – Isten megbünteti a kis
tolvajokkal”, vagyis a dolgok végül kiegyenlítődnek. Senki nem zsarnokoskodhat örökké! Hitler az ezeréves
Német Birodalomáról álmodozott, gigantikus terveket szőtt Berlin totális átépítésére (Germánia lett volna a neve),
de alig telt el 10 év, s álmai vele együtt
a szemétdombra kerültek... Az ok nyilvánvaló: Isten az embert szabadságra
teremtette, s ezért az ember nem tűrheti a szolgaságot.
A fogyasztói társadalom vesszőparipája: a szolgáltatás. A „full service”-es,
„extra bonus”-os csillogó modern világban mégsem érzi jól magát az ember.
Talán sejti lelke mélyén, hogy ez így
mégsem jó? Többet kívánunk, mert
többre vagyunk rendelve... A tanár
tehát ne csak oktatási szolgáltatást
adjon, hanem velem együtt nevelje a
gyermekeimet is, az orvos ne csak a betegbiztosítási kategóriámnak megfelelő
megoldásokat kínáljon számomra,
hanem gyógyítson esküje szerint, az államgépezet pedig ne kriminalizálja az
állampolgárt, hanem szolgálja – ha már
úgyis az adójából él... Az egyház pedig
ne „vigyorogjon” a mindenkori hatalomnak, mert nem triumfálásra hívatott el, hanem hogy hirdesse az evangéliumot, s tanítsa az embereket Isten-, s
emberszeretetre! Ez Isten akarata.
A ma embere abból indul ki, hogyha
ad, akkor neki kevesebbje marad, tehát
szegényebb lesz. A hívő ember tudja,
hogy, amije van azt nem viszi át a
másik világra, hiszen az élet fenntartásához szükséges dolgait a JóIstentől
csak ideiglenesen kapta meg „idelentre”... S ha továbbadja, ha megosztja másokkal mindazt – amit egyébként úgyis megemészt a rozsda és moly
–, akkor nem szegényedik, hanem gazdagodik, mert gyarapodik örömben és
fejlődik emberségében, s egyre jobban
kirajzolódik életében az istenképűségre
teremtett volta...
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Uram! Semmim nincs, amit ne
kaptam volna. Mindazt, amit
elértem, azt is Neked köszönhetem,
hiszen Te adtál erőt, egészséget és
kitartást, hogy elérhessem céljaimat.
Add Uram, hogy a legnagyobb célt el
ne vétsem, s Rád figyelve örömmel
fussam meg életem pályáját! Ámen

„Nektek pedig még a hajatok szálai is
mind meg vannak számlálva. Ne féljetek, ti sok verébnél értékesebbek vagytok!”
Ézs 43,18-19a

A

Magyar Madártani Egyesület a
mezei verebet választotta az év madarának 2007-ben. Állománya az
utóbbi három-négy évtizedben drasztikusan csökkent. Magyarországon is jellemző a csökkenés, de gyomos tarlórészeken, öreg temetőkben, ártéri erdők
füzeseiben, roskatag tanyaépületekben
még bőségesen megtalálható, több
mint kétmillió pár fészkel hazánkban.
Döbbenetes: Angliában az eredeti verébállomány 96(!) százaléka már eltűnt... A szigetországban minden
módon próbálják menteni, megtartani
a verebeket, például odúkat telepítenek
részükre, de kontinensünkön is egyre
rosszabbodik a helyzet: a német gyerekek többsége egyáltalán nem ismeri a
verebet... Einstein mondását mostanában sokat idézik: „ha a méhek eltűnnek,
az emberiségnek négy éve van hátra”...
Nos, mi újság a gondviseléssel? A
cinikusnak tűnő kérdés sokkal inkább
arra kíván rávilágítani, hogy Isten világa nem csak születésünk és halálunk
közötti szakaszban valóság, hanem az
előtt és az után is! A teremtett világban
semmi nem történik „véletlenül”, mindennek oka, alapos oka van. Ha kipusztulnak a verebek annak is, ha megfizethetetlenül magas lesz – már most
is az! – a kőolajból előállított műtrágya, s nem lehet majd abnormálisan
sok élelmiszert kipréselni a földből, s
ezért éhínség lesz – annak is... Mindezek a „következmények/okozatok”
nem Isten gondviselését kérdőjelezik,
meg, sokkal inkább a homo sapiens értelmes voltát...

Az ember Isten számára olyannyira
fontos, hogy életébe belefonta a halhatatlan/elpusztíthatatlan isteni részt is,
s aki ezt felismeri, annak nemcsak örök
élete lesz, hanem már van, sőt megtalálta az Életet! Jézus Urunk egész élete,
tanítása, küldetése – s Ő maga -, készíti
el bennünk azt a bizonyosságot, ami
alapján teljesnek ítéljük meg saját sorsunkat. Ha Ő nincs, ha Istent kizárjuk
az életünkből, akkor látván nem látunk,
hallván nem hallunk, s kutatjuk majd
egész életünkön át az élet értelmét, de
választ mégsem találunk. Ha azonban
beengedjük Őt a szívünkbe, akkor felfedezzük az élet isteni eredetét, megéljük annak szépségeit a hétköznapokban, közösséget, barátokat, társat
találunk, s istenfélelemben, boldogságban, érzelmi biztonságot teremtve neveljük gyermekeinket, hogy ha felnőttek lesznek, akkor ők is rádöbbenjenek,
hogy az élet legnagyobb csodája az életünket fenntartó, gondviselő Isten...
Uram! Köszönöm gondviselő
jóságodat! Add, hogy ne legyek
hálátlan, s szolgálni tudjam
embertársaimat, szeretteimet úgy,
ahogyan azt Te bölcs végzésed
szerint sorsomba rendelted! Ámen

Izsák ekkor bevezette Rebekát anyjának, Sárának a sátrába, és feleségül
vette Rebekát. Izsák megszerette őt, és
megvigasztalódott anyja halála után.
1 Móz 24,67
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mióta férfi és nő együtt élnek – azaz
jó rég óta –, soha ennyi házassági
szaktanácsadás, párkapcsolatra szakosodott pszichotherapeuta, nemkülönben társkereső szolgáltatás még nem
volt a világban, mint manapság. Mindezek ellenére mélyponton van a házasulandó kedv – nemcsak a szingli-lét

favorizálása miatt – a válások száma
pedig a statisztikai eget veri... Hogyan
csinálták a régiek, mit tudtak, amit mi
nem, hogy tartósabbak voltak kapcsolataik? Vagy csak egyszerűen a szigorúbb közerkölcsök tartották fenn a látszatot, s az asszonyok „bölcsebbek”
voltak, s az anyák továbbadták az igazságot lányaiknak mondván, hogy „egy
asszony köténye mindent eltakar”?
Nagyon régen a feleségeket vették
vagy rabolták. Ez utóbbi esetben nem
lehetett „reklamálni” – egyébként igen,
s visszakövetelhették a jegyajándékokat. Civilizált, keresztény világunkban
többnyire lehetőség van a társ szabad
megválasztására, de a helyzetet ez sem
javítja. Egyes párkapcsolat-szakértők
szerint, örök szerelem nem is létezik.
Az nem más, mint ideál, ami után törekszik az ember – jobb esetben... Természetesnek kell venni, hogy a vágyak
fokozatosan kihűlnek, s ezért állítólag
három év után még a legnagyobb szerelmek is szükségszerűen véget érnek.
Bele kell vagy bele lehet ebbe nyugodni? Mi kell ahhoz, hogy a szerelmet
ne váltsa fel a korrekt kapcsolat, mit
kell tenni ahhoz, hogy egy házasság valóban a sírig tartson? Vagy ezek a kérdések csak a konzervatívok problémáit
tükrözik?
Izsák megszerette Rebekát... Azt olvashatjuk ebben a bibliai fejezetben,
hogy „a leány igen szép arcú volt, hajadon, akinek férfival még nem volt
dolga.” Kívánatos teremtés lehetett
tehát, akin megakadtak a férfiszemek de ahhoz, hogy valakit „megszeressünk”, nem elégséges csak a szexuális
vonzódás. Igaz ez visszafelé is: hiába
minden egyéb tulajdonság, az nem pótolhatja a vágyat. (Az ÚRIsten azonban
nagyon jól megteremtette az embert, s
a fiatalságnak olyan bájat kölcsönzött,
amely nemcsak vélt, de a valós csúnyaságot is megszépíti!) Így mindenki
szinte egyenlő eséllyel indul a társkeresésben. Azért csak „szinte”, mert aki
nem készül a házasságra, az olyan, mint
az éretlen gyümölcs – meg lehet enni,
de csak problémák származnak belőle...
A hívő ember Isten előtti felelősséggel keresi társát, s „nem adja alább a
mércét”... Tudja, hogy egy hosszútávon
jól működő kapcsolatnak – házasságra
ez kiváltképpen igaz – alapja csakis az
őszinteség, a kölcsönös bizalom lehet.
Ennek megszerzéséhez bizony idő kell,
s ha nem hiszünk az Isten rendelésében, amit felépítettünk, azt pillanatok
alatt elveszíthetjük... Manapság nem
kell a fiataloknak küzdeni az együttélés
lehetőségéért, de könnyen el is válnak.
Nincs bennük elég elszántság. Egy há-

zasság megtartásához bizony nagyon
sok erőre, türelemre, megértésre és
akaratra van szükség – a keresztény
ember jól tudja, hogy „utánpótlást”,
plusz szeretetet csak fölülről kaphat.
A legfontosabb, hogy a hozzánk rendelt emberrel kössük össze az életünket, mert a romantikusan átandalgott
délutánokat az együtt töltött hétköznapok követik. Az Istenben bizakodó emberek ezért nemcsak a születésnapokat,
a karácsonyt vagy a húsvétot ünneplik
meg, de a hétköznapok erotikájában/romantikájában ünnepes pillanatokat is teremtenek egymásnak, hogy
újra rácsodálkozzanak a legnagyobb
ajándékra, hogy összetartoznak...
Uram! Köszönöm, hogy társat
rendeltél mellém, s együtt hordozol
minket közös életünk útján! Adj
nekünk hálás és őszinte szívet, hogy
sorsunkat beleálmodhassuk
teremtettségedbe, s
megtapasztalhassuk újra és újra,
hogy Te az élet és a szeretet Istene
vagy! Ámen

Jézus mondja: „Ha szerettek engem,
megtartjátok az én parancsolataimat...”

irányította a közkatonák unalmas hétköznapjait. Így van ez minden hadseregben/erőszakszervezetben, a gondolkodás szabályzógombját a fejekben
minimumra tekerik, hiszen úgy „normálisan” egyik ember nem ugrik neki a
másiknak, úgy „normálisan” egyik
ember nem akarja megölni a másikat...
Aki Jézus jó katonájaként akar szolgálni, annak más „szolgálati szabályzatot” kell megtanulnia. A Krisztus-követők seregében a parancs soha nem
muszáj-szagú, ha igen, akkor az nem jézusi, hanem emberi elvárásokra alapozódik. Jézus „parancsa” kérés, lehetőség a kiteljesedő életre. A krisztusi
normáknak való megfelelés igénye nem
a megtorlástól való félelemből fakad,
hanem annak a felismeréséből, hogy
szeretni jó dolog, s nincs léleknyugtatóbb, mintha valaki a jó szolgálatában
állva képes áldozatot hozni a másik emberért. Áldozatot vállalni pedig elsősorban nem az afrikai éhezőkért kell,
hanem a közvetlen közelünkben élőkért... férjünkért, feleségünkért, gyermekeinkért, szüleinkért, azokért, akik
közvetlen közelünkben élnek. Őértük
áldozatot vállalni mindig nehezebb, hiszen olyan természetesnek éljük meg,
hogy ők „vannak”, életünk részei...
Pedig nem természetes! Ajándékai ők
az ÚRIstennek...
Szeretni az tud igazán, aki maga is
szeretve van. Ez az igazság érvényesül
a keresztények életében is. Ha elfogadjuk a JóIsten kegyelmi ajándékait naponta, akkor magunk is készekké válunk arra, hogy nem „muszájból”,
hanem önként betöltsük a Krisztus szeretet-törvényét...

Jn 14,15

T

alán egyik legcsúnyább jövevényszavunk: a muszáj... Amikor a hajdúk az ökröket a bécsi vásárra hajtották
– természetesen már akkor is „időre”
kellett teljesíteni -, gyakran mondogatták/hallották a „muszáj”-t, ami a német
„muss sein”-ból (kell lenni) származik.
Gyaníthatóan a „K und K”-időben, azaz
a „kaiserliche und königliche” (császári
és királyi)-időben besorozott katonák is
alaposan megtanulták mi az a muss
sein, azaz a „muszáj”, hasonlatosan a
„kuss”-hoz, ami a csöndben lenni igének a felszólító alakja.
Magam is katona lévén – „18 hónap
Lenti, magát katona helyrebillenti!”
(Mondogatták ezt nekünk teológusoknak a „nagytudású” őrmesterek) –
megtapasztaltam, hogy a parancsot
muszáj végrehajtani, mert ha nem,
abból csak baja származik a katonának.
„A katona ne gondolkodjon, hanem
hajtsa végre a parancsot!” – vezérelv

Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert meg van írva: „Enyém a boszszúállás, én megfizetek” – így szól az Úr.
Róm 12,19
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vélt vagy jogos sérelem sokszor ragadja magával az embert, s mond
olyat, amit talán maga sem gondol komolyan: „Megölöm!” Aztán mégis megtörténik a tragédia: nem kell hozzá még
kés, kisfejsze vagy vadászpuska sem,
egy egyszerű ütés a puszta kézzel is
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lehet halálos... Talán Káin sem akarta
megölni testvérét, de jól elverni, látni
hogy szenved, azt mindenképpen
akarta! Káin nem számolt azzal, hogy
az élet nagyon törékeny, hogy úgy kell
vigyáznunk egymásra, mint a szemünk
világára...
A gyűlölet nemcsak tragédiát idézhet elő, de még abban is akadályoz,
hogy élvezzük az ételünket. A Biblia így
fogalmazza meg ezt: „Jobb egy tál főzelék és szeretet hozzá, mint egy kövér
ökör gyűlölettel.”
Aki gyűlöl, az különösen is békétlen
ember. Nem dörzsölnék-e ellenségeink
kezüket örömükben, ha tudnák, hogy
az irántuk érzett gyűlölet kimerít minket, fáradttá és idegessé tesz, csúnyává,
szívbeteggé, és talán még az életünket
is megrövidíti? Jól írja a zseniális Shakespeare a VIII. Henrik-ben: „Ajánlom, ellenségednek se fűts Kemencét
oly tüzesre, hogy megégj” – Weöres
Sándor fordításában.
Ha nem is tudjuk „ellenségeinket”
szeretni, szeressük legalább saját magunkat. Szeressük magunkat annyira,
hogy ne szolgáltassuk ki „ellenségeinknek” boldogságunkat, egészségünket.
Fölösleges bosszantani magunkat nyikhaj politikusokon, gazemberek disznóságain... Gonoszság és szenvedés mindig is volt a világban, a kérdés csak,
hogy a fájdalom határozza-e meg a mi
életünk milyenségét vagy mi határozzuk-e meg a fájdalom mértékét? Csökkenteni a kínt csak egyféleképpen lehet:
szeretni! A jég a még hidegebbtől nem
olvad meg, csak a melegtől! Az erőszak
csak még nagyobb erőszakot szül...
Istennek gondja van arra, hogy
„megfizessen”. Bármennyire is hihetetlen, Ő megfizet. „A gonoszoknak és jóknak egyaránt" – ahogyan az Írás
mondja. Ezért teljesen fölösleges azzal
tölteni az időnket, hogy mikor lesz
megfelelő alkalom arra, hogy visszaüssünk... Ne felejtsük a Mester szavát:
"Aki kardot fog, az kard által vész el." A
gyűlölet, a bosszú az mindig elvesz, a
szeretet pedig gyarapít... Ezért érdemes
megfogadni az evangélumi tanítását Jézusnak: „Adjatok, és adatik nektek: jó,
megnyomott, megrázott, megtetézett
mértékkel adnak öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul nektek.”
Uram! Vedd el tőlem az önsajnálat, s
a bosszankodás keserűségét! Segíts
meg engem Istenem, hogy
megnyugodjon lelkem Tebenned, s
olyanná válhassak, amilyennek
megálmodtál engem! Ámen
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„...mi pedig megmaradunk az imádkozás és az ige szolgálata mellett.”
ApCsel 6,4

A

JóIsten kézzel áldott meg minket ráadásul kettővel is... Gyaníthatóan
azért is, hogy használjuk őket! Elmúlt
„átkosban” (szocializmusban az azt
megelőző korszakot tartották annak ma meg a szocializmust), mivel Kádár
János igen ki nem állhatta az értelmiségieket (bizonyára okosabbak voltak,
mint ő) ezért igen elkülönült az ún. „fizikai” és „szellemi” dolgozó/munkásember megítélése... Az értelmiségi
réteg – a dolgozó osztállyal (értsd:
munkások és a parasztság szövetsége)
együtt építette volna a szocialaizmus
útját, a kommunizmus felé... Nos ebből
a „nagy tervből” nem lett semmi – Hála
Istennek! –, ami persze nem jelenti azt,
hogy a jelen helyzet már a kánaáni állapotokat tükrözné... Amióta ember az
ember, azóta kérdés számára a javak elosztása. Mi az igazságos, s mi a méltányos? Hogyan szervezze meg a társadalom az öngondoskodását? A kérdés
mára sem megoldott...
Egy bizonyos: Nursiai Szent Benedek híres mondása „Ora et labora!”,
azaz „Imádkozzál és dolgozzál!” alapvető irányt mutat a közösségi életre.
Meggyőződésem, hogy az emberlét teljességének megéléséhez használnunk
kell a kezünket is! Vannak „aranykezű”,
ezermester-lelkületű emberek, akik
majd-mindent megcsinálnak, s vannak
„kétbalkezesek”, akiknek a túlnyomó
része egyszerűen csak lusta! Kényelmesebb számukra „Én ehhez nem értek!”kijelentés mögé bújva haszontalanul
tölteni az időt, márpedig az Írás figyelmeztet: „Aki nem dolgozik, ne is
egyék!” A kérdés tehát nem elméleti:
„Munka-e az imádság?” Mert az nem
kétséges, hogy a jól elvégzett munka
lehet imádság – ahogyan jó Lutherünk
mondja –, de lehet-e munkának tekinteni az imádságot? Úgy gondolom, az
imádság, az nem munka! Ha az lenne,
akkor fárasztaná a testet is meg a lelket

is, az imádság azonban felüdít, s megnyugtat. Az ige azt mondja: az imádság
szolgálat. Szolgálat, s nem szolgáltatás!
Aki az imádságot mégis munkának tekinti, az szélsőséges nézeteket vall! Aki
pénzért imádkozik, az szolgáltat, ami
azt jelenti, hogy amit ingyen kapott, azt
pénzért adja tovább... Sajnos az egyháztörténetben olykor mégis előfordult
a kegyelemmel (búcsúcédulák árusítása) és az egyházi státusokkal való „kereskedés” az ún. simonia – alapvető ellentétben Jézus tanításával.
A 9-10. századra a bencés regula
szerint élő szerzetesek olyannyira az
imádságra koncentráltak, hogy egymás
után oszlottak fel a szerzetesi közösségek, mert gyakorlatilag csődbe jutottak!
Munka és imádság tehát egy tőről fakadnak, az Istennek elkötelezett életből. A kezünket tehát arra kaptuk, hogy
építsünk/szépítsünk vele, azaz dolgozzunk. Mindegy hogy mit. Nincs jó
munka vagy rossz, csak rossz munkás!
Aki megtanulja ennek az igazságát, az
nemcsak örömet lel a munkában, de
naponta össze is teszi a kezét, s hálát ad
azért, hogy dolgozhat...
Uram! Adj nekem lehetőséget az
alkotásra, s ne engedd, hogy kezem
erejét hiábavalóságokra pazaroljam!
Ámen

Sziklainé
Mészáros Katalin

Modern ember
Ó, te modern ember,
milyen nagy a szád!
Nézz egy kicsit önmagadba,
mert a méreg árt!
Nyisd ki szemedet is,
ne csak nézz, de láss!
Neked is jó, ha láthatod,
mennyi ember vár.
Mire vártok? Nem látjátok
nincs fülem, csak szám!
A szemem is homályos lett,
nem láthatok mást!
Van gyógyulás vakságodból,
ha felnézel, látsz!
a füleddel is hallhatod,
mások dallamát.
Nem akarok modern lenni,
az nem boldogság!
Inkább leszek nyitott szívű,
hogy segítsek mást.

Az apostolok nem hagytak fel a naponkénti tanítással, és hirdették a Krisztus Jézust a templomban és házanként.
ApCsel 5,42
evesen tudják, hogy az elmúlt félezer évben az evangélikus
egyházban nem mindig volt használatban a fekete, az ún.
„luther-kabát”, s a hasonlóan népies elnevezésű fehér „mózestáblácska”. A jelenleg rendszeresített lelkészi „egyenruha” használatát III. Frigyes Vilmos, porosz király az 1810-es évek végén egy
kabinett-rendelettel vezettette be. Azt megelőzően az evangélikusok
a reformáció utáni időkben a „megörökölt” miseruhákat használták.
(A reformátusok a katolikus egyházi textíliákat kezdettől fogva teljességgel mellőzték...)
A fekete talár viselését a rabbiknak, bíróknak ugyanígy elrendelték – hiszen mindannyian hivatalukkal a társadalom rendjét biztosították. Kevesen tudják, hogy a „mózestáblácska” formája
egyértelműen mutatja, hogy ki hova „tartozik”. A lutheránus lelkésznek teljesen osztott, az uniált egyházi személynek félig osztott, míg
a református lelkipásztoroknak osztatlan fehér táblácska díszíti a
mellét. A Magyarországi Evangélikus Egyházban az utóbbi néhány
esztendőben a zsinat határozata alapján – hasonlóan német evangélikus testvéreinkhez – elterjedt a stóla (vállkendő) használata, melynek viselése ősi tradíciót elevenít fel. Aki a stólát visel(het)i az mindig
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Egy finn papi ruha rövid története

A

skandináv országokban,
de elsősorban Finnországban és Svédországban az evangélikus lelkészek egy
– a magyarok számára minden
bizonnyal – érdekes papi ruhát
is használnak. Finnországban
ezt a ruhát „kaftánnak” is nevezik. Ez török eredetű szó, a Földközi-tengeri kultúrákban a
férfiak frakkszerű, hosszú ruhájának a neve szintén kaftán.
Ez a történelmi viselet eredetileg nem igazán egyházi ruha
volt. Észak-Európában minden
rendi, tanult vagy a társadalom
felső rétegéhez tartozó férfiak
hasonló ruhát viseltek egészen
kb. 1850-ig. Szóval a kaftán nálunk, Finnországban százötven
éven át inkább papi öltöny volt.
A kaftánhoz – akárcsak a
Luther-kabáthoz – tartozik az
ún. „Mózes-tábla”. Finnül ez „liperit”, ami a papi ingnek a gal-

lérját jelenti. Mi soha nem használjuk azt a kifejezést, hogy
„Mózes-tábla”. A liperit vagy
gallér a 17. századi nemes vagy
tanult emberek gallérjának maradványa. A fehér vászonból,
vagy mostanában műanyagból
készült „tábláknak” nincsen
semmilyen vallásos jelentése.
Hollandiában, Angliában és
több országban a bírók ilyeneket
hordanak a talárjukon.
A papi ruha korábban hoszszabb volt, egészen bokáig ért,
mint a római katolikus vagy
anglikán lelkészek reverendája
ma is. De a 19. században a
rendi életben is divat lett a tánc.
A kaftán akkor, és azért, rövidebb lett, így sokkal könnyebben lehetett mazurkát táncolni
benne a bálban. A papi ruha –
kaftán – ebben az időben rövidült meg a térdig.
A kaftán ma is a finn evangélikus lelkész hivatalos ruhája.
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Áldott karácsonyt, s eredményekben gazdag új
esztendőt kívánunk! – Nágel Balázs ügyv.ig.

a püspök által megbízott hivatalos egyházi tanítót jelképezi. Protestáns egyházak vallják az egyetemes papság elvét – ami azt jelenti,
hogy nincs közbenjáróra szükség Isten és ember között, hiszen ezt
kizárólag csakis Krisztus teheti meg –, de tanításbeli (hit és erkölcs)
kérdésekben a püspök(ök) állásfoglalása a mérvadó, s a tanítás tisztaságára felügyelő „hivatalnoké”, azaz a lelkészi hivatal vezetőjéé, a
lutheránus papé... Ezért különösen is fontos az egyházi személyek
hitvallásos állásfoglalása! (Azt már csak zárójelben írom – figyelmeztetésül minden lelkésznek, papnak, prédikátornak, magamat is
ideértve –, hogy az Írás szerint a tanítók nagyobb ítélet alá esnek...)
A pap (jobb esetben lelki ember) tehát tanít. Templomban és házaknál –, akár interneten keresztül is... A közös (el)elgondolkodás reggeli alkalmai ezek, itt a lutheránus „cyber-tér”-ben. Ahogyan látod
kedves Olvasóm, ma reggel került fel az 1000. áhitat, mely remélhetőleg ma is adott egy picinyke tanításbeli morzsát... Luther Márton a
Kiskáté előszavában azt írja, hogy ő maga is a Káté tanulója akar maradni élete végéig. Hogyan lehetséges ez? Hiszen ő írta a kátét,
nemde!? Luther nagyon jól tudta, hogy ismételni/újratanulni nem hiábavalóság, hanem életet újító erő... Ezért, kedves Olvasóm, ha ismerős gondolatokat, szófordulatokat találnál a jövőben is reggeli
áhitataimban, akkor ne fordulj el, mondván ez már „régi igazság”, hiszen bölcsek csak akkor lehetünk, ha régiből, s az újból is egyaránt előhozunk.
Csak férfiak használják. A női
lelkészek modern, fekete papi
ruhát hordanak. (Más kérdés az,
milyen gyakran.) A kaftán használata a lelkészi munkában gyakori, de nagyon ritka az, hogy az
istentiszteleten hordja valaki.
Istentiszteleteken mi mindig a
fehér ún. albát használjuk.
Én személy szerint a kaftánt
eddig akkor használtam, amikor
háznál volt keresztelés. A temetésnél is többször felvettem, de
akkor is inkább albában álltam
meg a koporsók mellett. Bár a
temetés utáni szeretetvendégség
vagy emlékezés alkalmán majdnem mindig volt velem kaftán.
Olyan hivatalos egyházkerületi lelkészi konferenciák is vannak, ahol kell, hogy minden férfi
lelkész ezt a ruhát használja. De
az sem kap büntetést, akin
„csak” fekete öltöny van egy kis
fehér gallérú inggel.
Sok fiatal lelkésznek nincs
saját papi ruhája manapság.
Azért van ez így, mert albát
(amely minden templom sekrestyéjében a gyülekezet tulajdonaként
megtalálható)
vagy
egyszerű fekete öltönyt is lehet
használni. A lelkészszentelés alkalmával a fiatal papoknak kötelező kaftánban megjelenni, de
kölcsön is kérhetnek egyet arra
a napra.
A lelkészek között sokan
vannak, akik rendszeresen használják a kaftánt, de a másik véglet az, akik egyáltalán nem
használják. Én azt hiszem, hogy
a jövőben nálunk egyre kevesebben fogják használni ezt a
hagyományos papi ruhát, de reménységem szerint a kaftán

A szerző kaftánban
soha sem fog egészen eltűnni a
liturgikus öltözékeink közül.
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