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Mi a lényeg? 
A v legény az esküv  napját idejében 

el készítette az utolsó részletig. Megvette a 
drága jegygy r ket, az öltönyt, a menyasszo-
nyi ruhát a fátyollal együtt. Kinyomtatta a 
meghívókat és szétküldte barátainak és rokona-
inak. Kibérelt egy hajót; ott lett volna a nagy-
szer  menyegz i parti. Választékos menüt 
rendelt, finom borokkal, és a zenekar sem hi-
ányzott, hogy a jó hangulatról gondoskodjon. 
A v legény túláradó örömmel valóban min-
denre gondolt. 
 És akkor történt valami, amire senki 
nem számított. A menyegz b l nem lett sem-
mi. A menyasszony két héttel a szép ünnepnap 
el tt meggondolta magát és lefújta az esküv t.
Hirtelen döntése úgy ért valamennyiünket, 
mint derült égb l a villámcsapás. Különöskép-
pen sajnáltuk a csalódott v legényt, akinek 
most az összes meghívottal közölnie kellett, 
hogy az esküv  kútba esett. 
 Pusztán a fátyol nem tette a leányt még 
menyasszonnyá. Egyel re csak „majdnem 
menyasszony” volt, akinek rá kellett volna 
bíznia magát a v legényre. 
Néhány évvel ezel tt missziói el adást tartot-
tam egy gyülekezetben. Végül maradt még 
id nk néhány kérdésre. Egy fiatalember meg-
kérdezte: „Hogyan lett misszionárius?” Majd-
nem azonnal rávágtam: „Mint ahogy orvos, 
tanár, vagy asztalos lesz valaki. Tanulni kell, 
letenni a vizsgákat…” 

Szerencsére azonban eszembe jutott 
egy jobb válasz: „Nálam ez a hív  életemmel 
volt kapcsolatban, Isteni elhívásommal és en-
gedelmességemmel.” 

A fiatalember tovább érdekl dött: „Hát 
azel tt nem volt hív ?” „Nem, legalábbis nem 
úgy, ahogy a biblia érti” – válaszoltam – ko-
rábban, keresztyén életem csupán tradíciót 
jelentett. Hív  szüleim voltak, megkereszteltek, 
konfirmáltam, és évente párszor elmentem a 
templomba. De mindez nem tett igazi keresz-
tyénné.”

Sok ember nem tudja, mi az igaz ke-
resztyénség. Ezért lényeges a kérdés: 

Ki az igazi keresztyén?

Az egyház dönti el? Egyesek szerint a zsi-
nat határozza meg a mindenki számára érvé-
nyes normát. Mások azt állítják, minden ember 
üdvözül saját elképzelése szerint. Ez végzetes 
tévedés. Isten azt akarja, hogy igéjéhez igazod-
junk, nem pedig téves emberi nézetekhez. Jé-
zus Krisztust küldte a világ megment jének.
Keresztyén az, aki Krisztussal közösségben él. 
A Biblia azt mondja: „Amit hallottunk és lát-
tunk, hirdetjük néktek, hogy néktek is 
közösségtek legyen velünk, és pedig a mi kö-
zösségünk az Atyával és az  Fiával, a Jézus 
Krisztussal.” (1Ján 1,3) Senki nem lesz keresz-
tyén kegyes cselekedetei által, csak azon az 
úton, amit Jézus a tudós Nikodémusnak mond: 
„Bizony, bizony mondom néked: ha valaki 
újonnan nem születik, nem láthatja az Isten 
országát.” (Ján 3,3). Négy lépésben mutatja 
meg az igazi keresztyénséghez vezet  utat. 

1. Valld meg az Úr Jézusnak minden vét-
kedet, ami tudatos el tted! Isten igéje 
azt mondja: „Ha megvalljuk b neinket,
h  és igaz, hogy megbocsássa vétkein-
ket, és megtisztítson minden hamisság-
tól.” (1Ján 1, 9). 

2. Fogadd el hitben teljes bizalommal az 
Úr bocsánatát és megváltását! Ígérete a 
te számodra is érvényes: „Aki énhoz-
zám jön, semmiképpen ki nem vetem.” 
(Ján 6, 37). 

3. Add át Jézus Krisztusnak az uralmat 
életed felett! Aki ezt megteszi, annak 
azt ígéri: „Íme, én tiveletek vagyok 
minden napon a világ végezetéig.” 
(Mt, 28,20). 

4. Keresd a közösséget más hív kkel! Az 
els  keresztyénekr l ezt mondja az 
ige: „És foglalatosok voltak az aposto-
lok tudományában és a közösségben, a 
kenyérnek megtörésében és a könyör-
gésekben.” (ApCsel 2,42). 

Ezeket a pontokat nem merev módszerként 
kell értelmezni. Azonban senki nem lesz 
hív  a figyelembevételük nélkül. Jézus 
mindenkinek értékes új életet ad, aki t

szintén keresi. Neked sem fog csalódást 
okozni.
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Áldjad én lelkem az Urat! 
Uram én Istenem, nagy vagy te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra! 

Aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, 
és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot; 

Aki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain; 
Aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá.

Hegyek emelkedtek fel és völgyek szálltak alá arra a helyre, amelyet fundáltál nékik. 
Aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között; 

Megitassák a mezőnek minden állatát; a vadszamarak is megoltsák szomjúságukat.
Aki füvet sarjaszt a barmoknak és növényeket az embereknek hasznára, 

hogy eledelt vegyenek a földből...
104. zsoltár
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Élet és Világosság

Augusztus 2. – A Cigány Holokauszt Emléknapja
Az áldozatok számát nehéz megállapítani; a becslések 
200 ezertől 2 millióig terjednek. Helmut Schmidt né-
met kancellár 1982-ben ismerte el a cigány holokauszt 
tényét, de a cigányságot csak az 1990-es évek elején, 
Ian Hancock angliai roma polgárjogi aktivista publi-
kációi nyomán kezdték a nemzetiszocialista rendszer 
áldozatai közé számítani. 

Augusztus 3. – 5 esztendeje került felavatásra a 
roma áldozatok emlékműve a Megbékélés Háza 
Templom kertjében 
Alexander Schikowski német művész tizenöt mázsás 
tölgyfaszobrával a cigány-ellenes terrorcselekmé-
nyek áldozatai közül a Tatárszentgyörgyön agyonlőtt 
Csorba Róbert és Robika emlékének kívánt memen-
tót állítani. Az alkotó a Pest megyei településen sze-
rette volna felállítani a szobrot, s hiába csatlakozott 
a tervhez 150 neves magyar értelmiségi, a falu pol-
gármestere és vezetése egyként utasította el a kezde-
ményezést.

Augusztus 8. – 225 esztendeje született Kölcsey Fe-
renc költő
„A bölcsesség legnagyobb mestere az élet; azonban 
gyakran felkeresd a rég elhunytakat is, kik tanulások, 
vizsgálatok s tapasztalások által gyűjtött kincseket a 
maradék számára könyveikbe letették.”

Augusztus 9. – 70 esztendeje történt a hirosimai- 
nagaszaki atomtámadás
„Bármihez fogjunk, bármin gondolkodjunk mai politi-
kai életünkben, senki sem számíthat semmi jóra mind-
addig, amíg könyörtelen akaratunk pusztán az érde-
keink után lohol, nem törődve nemhogy az isteni iga-
zsággal, de még a józan erkölccsel sem.” (Alekszandr 
Iszajevics Szolzsenyicin)
A Nagaszakira ledobott atombomba csaknem 80 ezer 
halálos áldozatot követelt, és további 75 ezren szen-
vedtek sugársérülést.

Augusztus 11. – 15 esztendeje tért haza az utolsó 
magyar hadifogoly, Toma András 

KALENDÁRIUM
AUGUSZTUS – NYÁRHÓ –  

ÚJ KENYÉR HAVA

„Toma András esete megmutathatta számunkra, hogy 
mi is az igazi hazaszeretet, hiszen az utolsó magyar 
hadifogoly ötvenhárom évig élt egy elmegyógyinté-
zetben, mégsem adta fel magyarságtudatát.” (Vujity 
Tvrtko)

Augusztus 15. – 185 esztendeje született Lebstück 
Mária, a ’48/49-es szabadságharc férfi ruhában 
harcoló huszárfőhadnagya
Károly főhadnagyként ismerték, talán nem is volt olyan 
jelentősebb csata, amelyben ne harcolt volna. Szemta-
núk szerint ő semmisítette meg az újfalusi hidat, hogy 
útját állja az ellenségnek. Az aradi fogságban szülte 
meg gyermekét. Élete alkonyán a legnagyobb szegény-
ségben, Pesten, mosónőként tengette életét. 

Augusztus 18. – 1685 esztendeje e napon hunyt el 
Szent Ilona (Heléna) császárné 
Nagy Konstantin császár édesanyja. A hagyomány neki 
tulajdonítja Jézus keresztjének megtalálását. Fiának buz-
dítására keresztelkedett meg. Élete utolsó éveiben egysze-
rű zarándokként végigjárta a Szentföldet, ahol az Olajfák 
hegyén és Betlehemben is templomot emeltetett. 

Augusztus 20. – állami ünnep - Szent István király 
napja, a keresztény, magyar államalapítás, az alkot-
mány és az új kenyér ünnepe
„A türelmes királyok királykodnak, a türelmetlenek 
zsarnokoskodnak.”

Augusztus 21. – Nyíregyházi Csendesnapok (2015. 
augusztus 21. - augusztus 23.)
Világosság – „Melyik út visz oda, hol a világosság la-
kik, és a sötétségnek hol van a helye?” (Jób 38,19)
Bővebb információ: MET Nyíregyházi Gyülekezete, 
http://metkapolna.hu

Augusztus 25. – 325 esztendeje zajlott a keresztény-
szigeti országgyűlés
1690-ben a keresztényszigeti országgyűlésen az er-
délyi három nemzet (magyarok, székelyek, szászok) 
képviselői Thököly Imrét Erdély fejedelmévé válasz-
tották.

(Folytatás a 11. oldalon.)



�

Élet és Világosság

Hangoló

A lemenő nap fénye vörösen 
izzik a lakótelepi házak ab-
lakain. A blokkházak hasa-
dékaiban denevérek élnek, 
éjszakánként bagoly suhan 
fölöttük hangtalanul. A járda 
repedései közül fű és virág 
sarjad, a kijárt földút tócsá-
jában ebihalak úszkálnak, és 
a buszmegálló melletti fűcso-
mó szálait pocok rágcsálja.  
A csikkekkel, papírszeméttel 
teledobált, összeköpködött 
utcán serényen menetelnek a 
hangyák – teszik a dolgukat. 
Kertjeinkben menyét és va-
kond jár, szarkák verekednek 
a fákon, rozsdafarkú tanítja 
repülni a fiókáit.
A természet utat talál minde-
nütt. Megállapították, hogy 
a városi rigók sokkal han-
gosabban fütyülnek vidéki 
rokonaiknál, így harsogva 
túl a zajt, és alkalmazkodva 
a kihíváshoz. A nyest sokak 
életét keseríti meg a padlá-
sokon dorbézolva, vagy mert 
autókba bemászva elrágja a 
vezetékeket.
Az ember benyomakodik 
a természetbe és fordítva. 
Előbbi mégis lépéselőnyben 
van, ezt tudjuk. Isten min-
dent megalkotott már, mikor 
végül az embert is életre, 
uralkodásra hívta. Nos, mint 
szinte mindent, ezt is szeret-
jük félreérteni. Az uralkodás 
ugyanis gondoskodást, tisz-
teletet, odafigyelő kormány-
zást, nem gátlástalan foszto-
gatást jelent.
Vajon amibe a Teremtő 
munkája nagy részét fek-
tette, azt nem kéne jobban 
csodálnunk, oltalmaznunk?

Iványi Margit
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Miből lett a terebélyes árnyék?
(A 96 esztendős Bálint György köszöntése)

BevezeTő GondoLATok

„Mihez hasonlítsuk az Isten országát? Avagy milyen példában példázzuk azt?
A mustármaghoz, amely mikor a földbe vettetik, minden földi magnál kisebb,

és mikor elvettetik, felnő, és minden veteménynél nagyobb lesz,
és nagy ágakat hajt, úgy hogy árnyéka alatt fészket rakhatnak az égi madarak.”

(Márk evangéliuma 4,30-32)

vajon használhatjuk-e az „Isten országa” kifejezést, ha nem a hívők közösségéről és az abban vagy 
azáltal végbemenő áldásos folyamatokat tanulmányozzuk, hanem egyetlen ember hosszú életútján pil-
lantunk végig?� Jézus egyszer a farizeusoknak arra a kérdésére, hogy mikor jön el az Isten országa, azt 
felelte, hogy az „nem szemmel láthatólag jön el…mert ímé az Isten országa tibennetek van.” (Lukács 
17,20-21) vagyis az isteni elvek annak életében bontakozhatnak ki, aki nem magának él, és nem fordul 
szembe a Teremtő szándékaival.
Megkérdezzük hát ismét, és most már konkrétan, hogy az „Isten országáról” szóló példabeszédet fel-
használhatjuk-e Bálint György, mindnyájunk Bálint gazdája, Gyurka bácsi köszöntése textusa gya-
nánt?� Igen, bátran megtehetjük ezt, hisz olyan valakiről van szó, aki nemcsak a növényeket, hanem az 
egész országot a barátjának tekintette, s szakértelme, alázata, okos és önzetlen szeretete, fáradhatatlan 
segítőkészsége és végtelen türelme mindannyiunk példaképévé tette.
De hogy jön az Isten országához a szántóföld, a mustármag, a veteményezés, a fa, a lomb árnyéka és a 
madárfészkek?� Azt képzelnénk, hogy egy ilyen elvont és hatalmas fogalom illusztrálására valamilyen 
emelkedettebb „másált” kellene használni. Jézus azonban a legkisebb közös pontot keresi.
Az adott újszövetségi helyen említett (és a párhuzamos evangéliumokban is megtalálható leírásokban) 
nem az általunk is ismert, a savanyított uborka levében is felismerhető félborsnyi sárga gömböcskéről 
van szó. A Jézus által felidézet növény magja akkora, mint egy hegyes ceruzával ejtett pont. Elvetésé-
hez hatalmas bizalom kell, hisz a gazdának nagy a kísértése, hogy porszemnek tekintse vetőmagját. De 
miért ne tenne egy próbát?�
A galileai éghajlatot kedvelő, vadon is termő fekete mustárt a Genezáreti tó környéki gazdák szívesen 
ültették kertjeikbe, földjeikre. Apró, nagy tömegben termő magjai gyógyító olajat tartalmaztak. Maga a 
növény 3-4 méter magasra is megnőtt, kellemes árnyékot adott, s szerteágazó, dús koronájába szívesen 
telepedtek költeni az égi madarak, melyek egyszerre kaptak lakhelyet, védelmet és eleséget is.
Alig látható (egyesek számára talán nevetségesen csekély) kezdet. Bizalommal teli vetés. A kicsi mag-
ban rejlő titokzatos növekedési vágy, az önkifejlődés töretlen folyamata, majd a termés pazarló bősége, 
melyből jut a gazdának és mindenféle tarkabarka madaraknak is. A gyógyító olaj, végül pedig a rekke-
nő hőségben a békét adó, otthonosságot árasztó hatalmas árnyék. A mustárfa gyakorlatilag kipusztítha-
tatlan (örök életű), hisz miközben lakmároznak a szárnyasok és szüretel a gazda, a könnyen kipattanó 
becőkből összeszedhetetlenül szét is gurulnak az élet igenlésével és akarásával az apró kis magok.
Mindez egy kicsi, alig észrevehető, kiszolgáltatott pontocskából indult. Áldott legyen, aki hitt benne, 
aki elvetette, aki befogadó és oltalmazó szerteágazó lombját eltervelte, aromáját összeállította, embe-
rek, madarak és a szántóföld örömére éltette, és megőrzi mindörökre!

Iványi Gábor
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Amikor kosztolányi Aranysárkányában ebeczky 
dezső felsóhajt, hogy „ah természet”, a könyv má-
sik antihőse, Liszner vili elbámul, hogy itt semmi 
természet sincs, csak fű, fa meg virág. no, meg me-
zei állat, amely szintén „tudva van” Istennél. 

Természet szavunkat is nyakra-főre használjuk, valami 
magasztost értünk rajta, nagyon szeretjük, szinte szen-
timentálisan, de azért általában ódzkodunk attól, hogy 
a megfelelő helyen és pontosan mérjük az autók leve-
gőszennyezését, mert bár szeretjük a természetet, de a 
saját kényelmünket talán még egy picit a nagybetűs és 
elvont természetnél is jobban.
A teremtéstörténetben Isten hatalmat adott  az ember-
nek a természet fölött, ám ezen a hatalmon szeretet-
teljes gondoskodást értett: pontosan olyat, amilyet ő 
azóta is gyakorol, ám nekünk, embereknek ez mintha 
meghaladná erőnket. Az ember uralkodásra született, 
de az Isten fogalmai szerinti uralkodásra: rendezheti, 
előrelátóan alakíthatja környezetét, táplálhatja, gon-
doskodhat róla, értelmesen használhatja oly módon, 
hogy mintegy szolgálja ezzel (vö. Lukács 22,24-27). 
Az Édenben az ember közvetlen kapcsolatban élt a ter-
mészettel.  Hogy is mondja az írás?� „Töltsétek be a föl-
det és hajtsátok birodalmatok alá, uralkodjatok a ten-
ger halain, az ég madarain és a földön csúszó-mászó 
mindenféle állatokon... Néktek adok minden maghozó 
füvet... minden fát, amelyen maghozó gyümölcs van, az 
legyen nektek eledelül. A föld minden vadainak pedig, 
az ég minden madarainak, és a földön csúszó-mászó 
mindenféle állatoknak, amelyekben élő lélek van, a 
zöld füveket adom eledelül." (1Mózes 1,28-30). 
Tehát kezdetben szó sincs húsevésről, ez majd csak Noé-
nál kerül a képbe, sőt a Tórában egész állatáldozat rend-
szer van leírva, mondják, azért, mert ez még mindig jobb, 
mint az emberáldozat, gondoljunk csak Jefte történetére. 
A vízözön után tehát módosította rendeletét az 
Úr: „Töltsétek be a földet. Féljen és rettegjen tőletek 

AKTUÁLIS

A Biblia és a természet

a föld minden állata, az égnek minden madara, min-
den, ami nyüzsög a földön, és a tenger minden hala 
kezetekbe adatott, minden mozgó állat, amely él, hogy 
legyen nektek eledelül, amint a zöld füvet, nektek adtam 
mindazokat." (1Mózes 9,1-3)
Ám a Tórában más is van, még támadó háború esetén 
is óvni kell a természetet. „… ki ne veszítsd annak egy 
élőfáját sem, fejszével vágva ki azt, hanem egyél arról, 
és azt magát ki ne irtsd, mert ember-e a mezőnek fája, 
hogy ostrom alá jusson miattad?”
Ha meggondoljuk, nekünk hadiállapot sem szükséges ah-
hoz, hogy termő fákat vágjunk ki, elég, ha új, szélesebb 
közutat, kerítésáthelyezést vagy kocsibejárót tervezünk. 
Hiszen majd ültetünk másikat. Ha meg nem feledkezünk 
róla. A már meglévő valahogy nem képvisel akkora érté-
ket, ha pótolható, könnyebben elveszíti kezdeti értékét a 
szemünkben. Isten azonban másképpen értékel itt is. 
Mivel a Teremtő saját képére és hasonlatosságára terem-
tett bennünket, látnunk kell, hogy   mennyire ismeri nem-
csak a mi, hanem valamennyi teremtményének szükség-
leteit. Csodálatos, hogy mennyire gondoskodik róluk, 
rólunk, hiszen ismeri „a hegyek minden szárnyasát” (50. 
zsoltár). Isten szeretettel vallja a sajátjainak a hegy ezer-
nyi madarát és vadját. Ezt várja tőlünk is, hiszen „az igaz 
az ő állatának érzését is ismeri." (Példabeszédek 12, 9) 
Az igaz ember minden élőlényre tekintettel van. Arról a 
személyes, szoros kapcsolatról szól ez az igehely, amely 
az állatokhoz fűz bennünket.  Igaz szeretet ez, az Alkotó 
iránti szeretet kifejezése is egyben. 
Az Újszövetségben Jézus azért szemléltette tanításait a 
természetből vett példákkal, mert hallgatósága zömmel 
földművelésből és állattartásból élt. Az evangéliumok 
ezért szólnak kovászról, meg a mustármagról, na meg a 
jó pásztorról, hiszen Isten az, aki egyenként számon tartja 
teremtményeit, hiszen ő igazán a hű gazda, a jó pásztor. 
Ezt a magatartást várja el tőlünk is, hiszen munkatársá-
nak tekint bennünket. Legyünk hát jó és megbecsülhe-
tő munkatársak!  

Bereczky Géza 

 „ Aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között,  
hogy megitassák a mező minden állatát... Aki füvet sarjaszt a barmoknak és növényeket 

az emberek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből..." (Zsoltárok 104,10-11,14)
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„A világ nem csak emberekből áll, élnek itt más .. lények 
is. Azért vagyok itt, hogy elhozzam… az állatvilág hang-
ját. ...A legkevesebb, amit tehetek, hogy felemelem a sza-
vam azokért, akik erre önmaguktól nem képesek.”

Az a Jane Goodall vall így élethivatásáról, akit ma a 
csimpánzok szociális és családi életének legismertebb 
kutatójaként ismer a világ.
Londonban született 1934-ben. Tízévesen az állatokkal 
beszélő dr. Doolittle és Tarzan történeteit olvasva már 
arról álmodozott, hogy Afrikába megy, és együtt él az ál-
latokkal. Ekkor még mindenki megmosolyogta gyerme-
kes elképzeléseit. De Goodall az érettségi után elvégzett 
egy titkárnői tanfolyamot, és 1957-58-ban Louis Leakey 
antropológus asszisztense lett Kenyában. 
Leakey úgy gondolta, az általa kutatott Olduvai-szaka-
dék egykori emberszabásúinak viselkedését könnyebben 
lehetne rekonstruálni, ha természetes környezetükben fi-
gyelnék meg a mai emberszabású majmok egyéni és tár-
sas viselkedését. Mivel meggyőződése volt, hogy a nők 
jobb megfigyelők, mint a férfiak, elküldte asszisztensét a 
Gombe-patak mellé csimpánzokat tanulmányozni. 
Goodall egyik, talán legnagyobb megdöbbenést kivál-
tó felismerése a csimpánzok eszközhasználatával kap-
csolatos.1 Korábban csak az emberről feltételezték azt, 
hogy képes erre. Munkájának fontos jellemzője volt, 
hogy az állatokat nem számok segítségével regisztrálta, 
hanem elnevezte őket. Ez egyrészt jelzi „kutatási tár-
gyához” való viszonyulását, másrészt mára könyveit 

1  „Amikor a termeszek erősen elszaporodnak, a csimpánzok órá-
kon át képesek a termeszvárak mellett ücsörögni. Kiválasztanak 
egy alkalmas termeszbejáratot, beledugnak egy hosszú fűszálat, 
megvárják, míg erős rágóikkal rákapaszkodnak a fűszálakra, és 
mikor kihúzzák a fűszálat, élvezettel leeszegetik róla a termesze-
ket. Ez valódi eszközhasználatot jelent.” http://www.erdekesvilag.
hu/jane-goodall-a-vilaghiru-csimpanzkutato/ (2015. júl. 15.)
Leakey így reagált a beszámolójára: „Mostantól újra kell definiál-
nunk a szerszám és az ember fogalmát, vagy el kell fogadnunk a 
csimpánzokat – mint embereket”. http://mno.hu/tudomany/80-eves-
jane-goodall-a-csimpanzkutato-1219139 (2015. júl. 15.)

dame Jane Goodall – aki beszél a csimpánzok 
nyelvén

élvezhetővé és értétővé teszi. (Magyarul megjelent: 
A remény gyümölcsei; Az utolsó pillanat; Amíg élek, 
remélek; Ártatlan gyilkosok; Az ember árnyékában) 
Ezekben Szürkeszakállú Dávid, Flo, Fifi és a többi-
ek nagyon is emberszerű lényekké válnak. Kutatásai, 
megfigyelései alatt rendkívül szoros kapcsolatot alakí-
tott ki a csimpánzokkal, és ma már a legtöbb általuk 
kiadott hangott megérti. Félig tréfésan, félig komolyan 
azt is mondhatjuk, hogy „beszéli a nyelvüket”. 
Másik jelentős megfigyelése szerint a csimpánzok va-
dásznak, a zsákmányul ejtett kisebb állatokat pedig 
megeszik. Ezzel megcáfolta, hogy a csimpánzok első-
sorban növényevők lennének.
Bár Godallnak nem volt egyetemi előképzettsége, 
megfigyelései olyan jelentőségűek voltak, hogy külön 
engedéllyel, Dr. Leakey segítségével, valamint rövid 
nagy-britanniai tartózkodásokkal a cambridge-i egye-
temen 1965-ben doktori fokozatot szerzett.
1977-ben megalapította a Jane Goodall Intézetet (JGI), 
amely támogatja a gombei kutatásokat, és vezeti a 
csimpánzok és élőhelyük védelmében tett erőfeszíté-
seket szerte a világon. A JGI keresi az innovatív, kö-
zösség-centrikus természetvédelem lehetőségeit, fej-
lesztési programokat indít és vezet Afrikában, és egy 
globális, a fiatalok környezettudatos nevelésével fog-
lalkozó programot is törekszik megvalósítani. A Roots 
& Shoots (gyökerek és rügyek) mozgalomnak ma már 
több mint 11 000 csoportja van 115 országban. A Jane 
Goodall Intézet 2006 óta Magyarországon is működik.
Közel két évtizedes megfigyelői munkásságának egy 
1986-ban tartott konferencia vetett véget. A világ min-
den tájáról Chicagóban összegyűlt biológusok arról 
számoltak be, hogy az erdőirtások és a vadászat milyen 
nagymértékben veszélyeztetik a csimpánzok fennmara-
dását. A fakitermelő vállalatok óriási iramban pusztítják 
élőhelyüket. A letarolt területeket pedig egyre gyorsuló 
ütemben foglalják el az oda betelepülő emberek. A fel-
nőtt csimpánzokat húsukért elpusztítják, és az életben 
maradt, halott anyjába kapaszkodó, zokogó kölyökcsim-
pánzt elválasztják az anyjától, majd eladják háziállatként 

nők Az eGyHázBAn,  
nők A viLáGBAn
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vagy szórakoztatás céljából.  Goodall elhatározta, a to-
vábbiakban úgy segít a csimpánzokon, hogy mindenütt 
elmeséli sorsukat.� Azóta átlagosan évente 300 napot 
úton van, hogy előadásain feltárja hallgatósága előtt 
azt a környezeti válságot, amelyet az ember saját maga 
idézett elő. Előadásain arra ösztönöz, hogy ismerjük fel 
személyes felelősségünket bolygónk élővilágának védel-
mében, és azt, hogy mindennapi fogyasztási szokásaink, 
életmódunk megváltoztatásával és közösségi munkával 
képesek vagyunk változásokat előidézni.�
Dr. Goodall számos elismerést kapott munkássága so-
rán, többek között az ENSz főtitkára „a Béke hírnöke” 
címet adományozta neki. 2003-ban II. Erzsébet brit ki-

� http://www.origo.hu/tudomany/20100707-biztos-jovot-a-
csimpanzoknak-jane-goodall-a-natureben.html (2015. júl. 15.)
�  http://www.origo.hu/tudomany/elovilag/20080206-budapesten-
tart-eloadast-jane-goodall.html (2015. júl.15.)

rálynő a Brit Birodalom Hölgyévé (Dame) nevezte ki, 
mely egyenértékű a lovaggá választással.
„Egy dolog van, amely igazán megkülönböztet minket a 
csimpánzoktól és más élőlényektől. Ez pedig a kifinomult 
nyelv, aminek a segítségével mesélhetünk a gyermekeink-
nek olyan dolgokról, amik nincsenek ott a szemünk előtt. 
Beszélhetünk a régmúltról és a hosszútávú terveinkről a 
jövőt illetően, megbeszélhetünk másokkal ötleteket, így 
az ötletek a csoport felhalmozott tudásából születhetnek. 
Beszélhetünk egymáshoz szóban, videófelvételen keresz-
tül, írásban. És ezt a nagyszerű hatalmat ahelyett, hogy 
arra használnánk, hogy gondoskodjunk a világról, az 
elpusztítására használjuk fel.”4

Szabó Ildikó

4 http://www.ted.com/talks/jane_goodall_on_what_separates_
us_from_the_apes/transcript?language=hu (2015. júl.15.)

kik legyünk?
Mikor a pennsylvaniai egyetemen tanítottam, összeba-
rátkoztam egy zsidó diákkal, aki egy idő után döntött 
Jézus mellett. Támogatni szerettem volna a keresztyén 
élet első lépéseinél, ezért azt tanácsoltam neki, hogy 
csatlakozzon egy bizonyos gyülekezethez, mely ki-
egyensúlyozott biblikus tanításáról volt híres. így bő-
vítse bibliai tudását.
Néhány hét után találkoztam vele, s ekkor ezt mond-
ta: „Tudja, ha egy bizottságot akarna létrehozni azzal a 
megbízatással, hogy a boldogmondásokat minden egyes 
pontjában meghazudtolja, akkor az eredmény nem 
sokban különbözne attól, amit ebben a gyülekezetben 
hallok. Míg Jézus azt tanítja: 'Boldogok a szegények', 
ott azt hirdetik, hogy a gazdagok a boldogok. Jézus ezt 
mondja: 'Boldogok, akik sírnak'. Ott pedig olyan val-
lást tanítanak, ahol a boldogságot kereszt és nélkülözé-
sek nélkül ígérik. Jézus arról beszélt, hogy a szelídek az 
áldottak. Ennek a gyülekezetnek a tagjai ezzel szemben 

Tony Campolo történetei
(folytatás)

úgy viselkednek, mintha most végeztek volna el egy 
tanfolyamot 'Hogy boldogulok a legjobban?�' címmel. 
Jézus az irgalmasokról és békességet teremtőkről be-
szél, az ottaniak azonban a halálbüntetés és az amerikai 
militarizmus legbuzgóbb szószólói. Jézus azok mellé 
áll, akiknek üldözést kell elszenvedniük, mert radikális 
evangéliumot hirdetnek. Ott azonban a felső középosz-
tály számára olyan sikerevangélium hangzik, amely a 
szociális tekintélyt a legfelső célnak tűnteti fel.”
Míg barátom kritikus szavait hallgattam, egyszeriben 
tudatára ébredtem, hogy alapjában véve mennyire el-
találtak engem is. A beszélgetés óta sokszor gondolko-
zom azon, vajon életvitelemet mennyiben lehet igazán 
keresztyéninek mondani.
Søren Kirkegaard egyszer megjegyezte: „Ha a keresz-
tyénséget a boldogmondások szellemében értelmezzük, 
akkor a történelem egy-egy tetszés szerinti időszaká-
ban talán négy vagy öt ember volt, akit joggal lehetne 
keresztyénnek nevezni.”

HiTépíTő irodALoM
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elmenőben
Philadelphia belvárosában egy templom előtti útke-
reszteződésnél álltam, és a buszra vártam. Az autósok 
türelmetlenül dudáltak a sűrű forgalomban. A járdán 
gyalogosok tolongtak, akik munkába vagy bevásárolni 
mentek. A nyüzsgő forgalomban felemeltem a tekinte-
tem és a templom homlokzatán mintegy � méter ma-
gasban megpillantottam a megfeszített Jézus szobrát. 
Ez volt alá írva: „Semmit sem jelent ez nektek, embe-
rek, akik itt mentek el?�”
Életünket számos tevékenység tölti ki, s közben a világ 
zajában elveszve túl könnyen elfelejtjük, hogy Jézus 
értünk mindent feláldozott, s nekünk is késznek kelle-
ne lennünk érte mindent, amik vagyunk, s amink van, 
feláldozni. Ha ezt tudatosítom magamban, megértem, 
hogy jó darab utat kell még megtennem, hogy igazán 
Jézus tanítványának mondhassam magam.

Arra hívattunk el, hogy tanítványok legyünk, és 
evangelizáljunk
Ha valaki megtalálná a rák ellenszerét és magának tartaná 
csak meg, ez förtelmes dolog lenne. Ha meg lehetne men-
teni az embereket ettől a rettegett betegségtől, és elzárnád 
mások elől, biztosan megérdemelnéd a megvetést. Mi van 
azonban azzal a ténnyel, hogy megtaláltad a bűn és lel-
ki halál ellenszerét, mégsem beszélnél erről másoknak?� 
Nem lenne ez sokkal nagyobb gazemberség?�

Mit hiszünk?
1854. július 4-én Londonban felakasztották Charlie 
Peace-t, a hírhedt bűnözőt. Az anglikán egyháznak 
mindenre megvolt a szertartása, a kivégzésekre is. Mi-
kor Charlie Peace-t az akasztófához vezették, egy lel-
kész ment utána, és a következő imádságot olvasta az 
imádságos könyvből: „Aki Krisztus nélkül hal meg, a 
pokolba jut, a vég nélküli halálos szenvedések helyére, 
és nem kapja meg a megváltást, mely a halált legyőzi.” 
E rémisztő szavak hallatán Charlie Peace megtorpant, a 
pap felé fordult és az arcába kiáltotta: „Hiszed ezt?� Hi-
szed te ezt?�” A papot meglepte a váratlan támadás s egy 
pillanatig nem tudta, mit mondjon. végül ezt dadogta: 
„Nos...én…én... azt hiszem.” „De én nem! – válaszolta 
Charlie Peace. – Ha elhinném, térdemen végigcsúsznám 
az országot, még ha az utak üvegcserepekkel is lennének 
beszórva, hogy legalább egy embert meggyőzzek.”
Mi evangéliumi hívők túl könnyen beszélünk arról, hogy 
az emberek a pokol felé tartanak. De ha meg lennénk 
győződve arról, hogy ez valóban így van, akkor az em-
bereknek szüntelenül Jézusról kellene beszélnünk?� Mert 
az a gondolat, hogy valaki a pokolba jut anélkül, hogy 
Jézusról hallott volna, egyszerűen elviselhetetlen lenne. 

egyszerűen bolondság
Néhány magasan képzett értelmiségivel ültem egy asz-
talnál, s társalgás közben hirtelen elkezdték a hívőket 
szidni. Elegem lett, s láttam, hogy ideje megszólalnom. 
„Egyáltalán fogalmatok sincs az egészről. A hívőket 
néhányuk túlbuzgósága alapján ítélitek meg. Látjátok 
például azt a bolondot, aki minden focimérkőzésen fel-
emel egy nagy táblát, melyen egy bibliai igevers van 
írva. Nyilván azt várja, hogy valaki utána néz a Bibliá-
ban, és már meg is találta Jézust. Ti pedig azt gondoljá-
tok, hogy mivel néhányan ilyen őrültek, mindnyájunk-
nak ilyennek kell lennünk.”
Miután dühös védőbeszédemet befejeztem, az egyik 
férfi kivette a szájából a pipáját, és ezt mondta: „Tény-
leg érdekes, hogy pont ezt a példát említed. Három 
évvel ezelőtt a tévében a bajnokságot néztem. Nem 
sokkal félidő előtt az egyik csapat plusz pontot ért el. 
A kapu mögött ott volt az az ember, akiről éppen be-
széltél. Felemelt egy táblát, ez állt rajta: 'Olvasd el a 
János 1,12-t!' odamentem a könyvespolchoz, levettem 
a Bibliámat és felnyitottam a jelzett helyen. Tekintetem 
a rég elfelejtett jegyzeteimre esett, melyeket fiatal ko-
romban egy ifjúsági táborban írtam oda. Elolvastam, 
s egyszerre minden megelevenedett, amivel már régen 
nem törődtem. önkéntelenül térdre estem, és újból át-
adtam az életem Jézusnak.”
Mit mondhattam volna?� A stadionbeli őrült emberről 
mondott megjegyzésemért pontosan azt a pofont kap-
tam, amit megérdemeltem.

A prédikáció bolondsága
Prédikációs körúton voltam a feleségemmel Új-zélan-
don, s hazafelé Honoluluban megálltunk, hogy kicsit 
kipihenjük a sok utazást. Repülőnk Los Angeles-be 
csak 5 óra múlva indult, ezért beutaztunk a városba.
Mialatt a tengerparton sétáltunk, egy különös kinéze-
tű emberbe botlottunk. Egyik kezében Bibliát tartott, 
a másikat kinyújtotta és az arra haladó gyalogosokra 
mutatott. Mezítláb volt, piszkos pólót és kopott nadrá-
got hordott. A szembejövőket az ítélettel fenyegette, ha 
nem rendezik a dolgukat Istennel. 
A feleségemhez fordultam: „Az ilyen alakok szégyent 
hoznak Isten országára. Egy ilyen őrült inkább riasztó. 
Igazán kínos!”
Egy óra múlva felszálltunk a buszra, hogy kimenjünk 
a reptérre, és ismét találkoztunk azzal a férfival. Nagy 
csodálkozásomra két normálisan kinéző, rendesen fel-
öltözött emberrel beszélgetett. Keze a vállukon volt, és 
mikor elhaladtunk mellettük, hallottam, hogy éppen a 
megtérő imádságot mondják. A feleségem rám nézett: 
„És?� Te hány embert vezettél ma Jézushoz?�”
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Tanúságra vagyunk kötelezve. Még ha kívülről néha 
őrültségnek is tűnik, mégis az evangéliumot, ahogy Pál 
írja, a prédikáció bolondsága viszi szét a világba.

A történetet el kell mesélnünk
Egyszer egy barátom kijelentette, hogy mindaddig nem 
kellene Jézus missziós megbízatását beváltani, míg nem 
sikerül az aranyszabály szerint élnünk. Ezzel arra gon-
dolt, hogy életstílusunknak látható példát kell szolgáltat-
nia arra, miszerint Jézus a saját képére formál át bennün-
ket. Assisi Ferenc ezt így fogalmazta meg: „Hirdesd az 
evangéliumot egész nap, ha kell, szavakkal is!”
Kézenfekvő dolog, hogy úgy tulajdonságainkkal mint 
életünkkel Jézust kell megvallanunk. Másrészről azon-
ban nem várhatjuk el, hogy tökéletesek legyünk, mi-
előtt egyáltalán megpróbálkoznánk ezzel. Lehetősé-
geink keretei közt korlátaink ellenére kell továbbadni 
az üzenetet. Amilyen fontos, hogy szent élettel valljuk 
meg Jézust, ugyanakkor minden lehetőt meg kell ten-
nünk szavakkal is hirdetni, mert az embereknek Isten 
üdvtervét meg kell hallaniuk.

Egyiket a másik után
Ha valaki Jézushoz talál, az sokkal gyakrabban egy sze-
mélyes bizonyságtétel gyümölcse, mint valami nagysze-
rű prédikációé. Olykor, ha nagy gyülekezet előtt prédi-
kálok, meg szoktam kérdezni: „Hányan vannak önök 
közül, akik egy kiváló prédikáció hatására tértek meg?�” 
Általában legföljebb 2-3 ember jelentkezik. Majd tovább 
kérdezem: „Hányan tértek meg a rádióban vagy tévében 
hallott igehirdetés hatására?�” Újból csak néhány kéz 
emelkedik fel. végül megkérdezem: „És hányan lettek 
azáltal keresztyénné, hogy valakinek fontosak voltak, és 
nem tágított, amíg az életüket át nem adták Jézusnak?�” 
Ilyenkor rendszerint számtalan kéz emelkedik fel.
Nem fér hozzá kétség, hogy a személyes evangelizáció 
a leghatásosabb módszer az evangélium terjesztésére.

evangelizáció a repülőn
A személyes evangelizáció hatásosságát egyszer a saját 
szememmel láttam meg. Éppen Orlandóba repültem, 
ahol fiatalok ezrei előtt szabadtéri evangelizációt kel-
lett tartanom. A repülőgépen a szemközti ülésen egy 
feltűnően csinos asszony ült. Lehet, hogy furcsán hang-
zik, de megtestesítette az igazi NőT.
Majd egy férfi jött végig a folyosón. Szatén inget hor-
dott, melyek három felső gombja nyitva volt, s látni 
engedte szőrös mellén az aranyláncot. Mozdulataiban 
volt valami arrogancia. A repülőn alig utaztak, de már 
előre tudtam, hova fog leülni. És valóban: a csinos fia-
tal nő mellett foglalt helyet.

Érdekes volt megfigyelni, mi történt utána. A férfi min-
dent megtett, hogy vonzóvá tegye magát. Beszélgetni 
kezdtek, és hirtelen láttam, hogy az asszony a kézitás-
kájából mosolyogva egy Újszövetséget vesz ki. A kö-
vetkező két órában nyitott Bibliával a kezében magya-
rázta a férfinek az evangéliumot.
Amikor a repülő földet ért, és odatolták a lépcsőt, min-
den utas felállt és levette a kézipoggyászát a csomag-
tartóból. Láttam, hogy a szívdöglesztő alak csukott 
szemmel, lehajtott fejjel ül. A fiatal nő a vállára tette a 
kezét és a megtérők imádságát mondta vele.
A jelenet láttán arra kellett gondolnom: Csak ne légy 
nagyra, Tony! Alapjában véve ez az az evangelizáció, 
mely a legtöbb gyümölcsöt termi, nem a te kiváló pré-
dikációid a nagygyűlésen.

Billy
Régen, mikor még fiatal lelkész voltam, megkérdeztek, 
nem dolgoznék-e mint lelkigondozó egy iskolás nyári 
táborban. Mindenkinek részt kellene ilyesmiben venni 
– legalább egyszer! Katolikus olvasóimnak mondom, 
hogy azóta hiszek a tisztítótűz létezésében. Átéltem. A 
szünidei táborban!
A 8 és 1� év közötti korosztályos fiúknak különleges, 
gyakran kegyetlen humora van. Ellenállhatatlan von-
zalmat éreznek arra, hogy valamelyik szegény, szeren-
csétlen fickót, aki nem felel meg egészen az ő bevett 
normájuknak, kipécézzék és kegyelem nélkül kicsinál-
ják. Azon a héten abban a táborban legalább is egyér-
telműen ez történt. A fiúk a 13 éves Billyt nézték ki 
áldozatuknak. Billy furcsán járt és nem tudott jól be-
szélni. Görcsös mozdulatokkal vonszolta át magát a 
táboron, és ha kinyitotta a száját, érthetetlenül elmo-
sódott szavak áradatát ontotta. A többi fiú utánozta, és 
ezt szörnyen mulatságosnak tartották. Egyszer tanúja 
voltam, mikor Billy útbaigazítást kért. Máig fülemben 
van a szinte érthetetlen hablatyolás: „Hogy... kell... a 
barkácsműhelybe... menni?�”
A megkérdezett fiúk furcsa gurgulázását és görcsös 
kézmozdulatait utánozva válaszoltak: „Ott... odaát 
van... Billy”.
Csütörtök reggel voltak a legkegyetlenebbek. Billyék 
kunyhója volt soron, hogy a reggeli áhítatot tartsa, s őt 
választották ki szószólónak. Azt akarták, hogy az egész 
tábor szórakozzon, míg a szerencsétlen megpróbál vala-
mi összefüggő szöveget kiizzadni. Mikor erről értesül-
tem, elfogott a méreg, de nem tehettem semmit. Látszó-
lag Billyt hidegen hagyta a dolog. valahogy kivonszolta 
magát az emelvényhez. A jelenlevők sorai közt kárör-
vendező vihogás terjengett. Billynek majd fél percbe 
telt, míg kinyögte az első mondatot: „Jé-zus... szeret... 
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engem... és én...szeretem Jé-zust.” Mikor befejezte, döb-
bent csend uralkodott a teremben. Körülnézve láttam, 
hogy a fiúknak könny folyik végig az arcán. Néhányan 
lehajtották a fejüket. Átéltünk egy igazi ébredést! Azon 
a héten már sokat próbálkoztunk, hogy az evangélium 
üzenete utat törjön a fiúk szívéhez – hiába. Még néhány 
baseball játékost is meghívtunk, akiknek a „találati ará-
nya” észrevehetően nőtt, mikor elkezdtek imádkozni 
– de mindez hidegen hagyta a fiúkat. Csak a Billy nevű, 
görcsös mozgású fiúnak sikerült a szíveket megérinte-
nie, aki elmondta szerelmi vallomását Jézusnak. 
Elég sokat járok-kelek, és mindig meglepődve ta-
pasztalom, hogy olyan emberekkel találkozom, akik 
elmondják: „ön valószínűleg nem emlékszik rám. Én 
abban a nyári táborban, ahol ön volt a lelkigondozó, 
hitre jutottam. És tudja-e, mi ütött ki?�” Kérdeznem sem 
kell, tudom a választ: „Billy!” 
Istennek nincs szupersztárokra szüksége, hogy az igét 
hirdessék. Isten specialitása, hogy olyan kövekkel épít-
kezzen, amit az építők eldobtak. Ezeket használja Or-
szága építéséhez.

Hallottam egyszer egy emberről, aki Philadelphia 
utcáin járkált. vállán két nagy karton tábla lógott. A 
hasán lógó táblán ez volt a felirat: „Krisztus bolondja 
vagyok.” A szembejövő emberek sajnálkozó-lekicsiny-
lő mosollyal nézték, de a mosoly elég gyorsan arcukra 
fagyott, ha utána fordultak. A hátul lógó táblán ugyanis 
ez állt: „Te kinek a bolondja vagy?�”

Vitathatatlan
Mikor még a pennsylvaniai egyetemen tanítottam, volt 
két diákom, akik a Cornell University-n készültek to-
vábbtanulni. Akkoriban, a 60-as években a marxizmus 
az egyetemeken teljesen elfogadott volt. Az egyik diák 
– a legintelligensebb, akit valaha ismertem – meggyő-
ződéses marxista volt. A másik fiatalember – átlago-
san értelmes – fiatal hívőként abba a bibliakörbe járt, 
amit hetente én tartottam. Mikor meghallottam, hogy a 
kollégiumban egy szobában akarnak lakni, kissé nyug-
talan lettem, mert tudtam, hogy a marxista az én hívő 
diákomat a vitákban azonnal padlóra juttatja.  Kíváncsi 
voltam, meddig tarthat, hogy kibeszélje belőle a hitét.
Mikor pár hónappal később találkoztam velük, jócskán 
meglepődtem, mert a marxista megtért. Kérdezősköd-
tem: „Hogy történt?� őszintén szólva gondban voltam, 
hogy pár hónap múlva mindketten marxisták lesztek.”
„Minden este vitatkoztam vele – mesélte az egykori mar-
xista. – Megpróbáltam elé tárni, hogy a feltételezései tel-
jesen légből kapottak, de az én ideológiám kiállja a próbát. 
Minden éjszaka vitatkoztunk és minden éjszaka tönkre-

vertem az érveimmel. De végül mindig ezt mondta: 'Mark 
a vitában megint legyőztél, mégsem tudsz meggyőzni, 
hogy igazad van. Nem tudsz meggyőzni, mert egész egy-
szerűen  t u d o m, hogy Jézus él! Érzem az életemben! 
Érzem a jelenlétét minden nap! Személyes kapcsolatban 
vagyok vele, melyet nem kérdőjelezhetsz meg.'”
Legvégső soron a Jézushoz való személyes kapcsolat a 
legerősebb bizonyíték arra, hogy Isten Országa létezik.

Mit akar isten ebben a világban?
Minden alkalommal, amikor a Bibliát olvassuk, tudatosul 
bennünk, hogy a keresztyénség szoros kapcsolatot jelent 
azzal az Istennel, akinek egészen konkrét szándéka van 
ezzel a világgal. Istenünk úgy akarja átformálni a világot, 
hogy az megfeleljen eredeti elképzelésének. Olyan világ 
lesz az, ahol mindenki számára igazságosság és megelé-
gedettség uralkodik. A Szentírásban ezt „Isten Országá-
nak” hívják. Jézus azért jött a világba, hogy meghirdesse 
Országát, és megígérte, hogy ebben az Országban nem 
lesz szegénység, rasszizmus, szexizmus, militarizmus és 
környezetrombolás. Arra szólít bennünket, hogy közre-
működjünk Országának megteremtésében. Megszabadít 
bűneinktől, Lelke által tulajdonává tesz és erőt ad terve 
megvalósításához. Jézus ennek az Országnak az építésé-
hez társként állít a maga oldalára.

Toborzó
Fiatal koromban hallottam egy prédikációt, miszerint 
Isten azt akarja, hogy forradalmárok legyünk. Arra 
hívattunk el, hogy fogjunk össze a világ megváltoz-
tatására. Akkoriban rendkívül vonzónak találtam ezt 
a gondolatot. Családunk nagyon alacsony jövedelem-
mel rendelkezett, és azt is elég világosan láttam, hogy 
apámnak milyen igazságtalanságokat kell elszenvednie 
a munkahelyén. Meglehetősen rossz véleményem volt 
az amerikai társadalom életfeltételeiről. Nyugat-Phila-
delphiában laktam, láttam a színesbőrűek sorsát és a 
faji diszkrimináció kihatásait. Meg akartam változtatni 
a világot, hogy ezek a rossz dolgok eltűnjenek.
Ezért volt rám olyan nagy hatással az említett prédi-
káció. A lelkész olyan volt, mint egy toborzótiszt, aki 
Jézus seregébe hív. Nagyon komolyan vettem a felszó-
lítást. Az volt a kérdésem, mi az én feladatom a for-
radalmárok seregében. Felismertem, hogy nekem is 
toborzótisztnek kell lennem. Nekiláttam hát, hogy em-
bereket nyerjek meg az ügynek. De a megszólítottak 
szintén toborzók akartak lenni. végül azt kérdeztem 
magamtól, mikor állítunk végre a soraink közé olya-
nokat, akik valóban felveszik a harcot az ellenséggel. 
Mikor vonulunk ki végre a harctérre  korunk hatalmas-
ságai és erői ellen?�
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Lassanként kiderült a számomra, hogy a keresztyén pa-
lettán azon a csoporthoz tartozom, akik egy hadsereg 
toborzótisztei ugyan, de ők maguk nem készek felven-
ni a sötétség hatalmával szemben a küzdelmet, vagy 
egy új társadalmi rendet létrehozni.

Rendszerváltoztatás
A keresztyének nagyon jól játsszák az irgalmas sama-
ritánus szerepét. Ha az emberek az útszélre sodród-
nak, Jézus gyülekezete készen áll, hogy felszedje őket, 
bekötözze a sebeiket és ismét visszahelyezze őket a 
rendszerükbe. A gyülekezet azonban édes keveset tesz, 
hogy megváltoztassa magát a rendszert.
Az irgalmas samaritánus története egy segítőkész fér-
firól szól, aki megmenti a rablók kezébe esett embert. 
Ismerjük a történetet: az illetőt összeverik, és félholtan 
magára hagyják. Aztán arra jön az irgalmas samaritá-
nus, megtisztítja a sebeit és biztos helyre viszi, ahol 
gondoskodnak róla. Megható történet, mely mindenkit 
arra buzdít, hogy jót tegyen.
Egyet azonban ne felejtsünk el. Bármennyire is helyes, 
amit a samaritánus tett, ha a Jeruzsálem-Jerikó közti 
úton naponta 2-3 embert megtámadnak, eljön a pilla-
nat, mikor be kell látni, hogy nem elég irgalmas sama-
ritánusnak lenni. Ha a bűnözés elharapózik, meg kell 
gondolnunk, nem lenne-e helyénvaló felújítani az utcai 
világítást, vagy őrszemet állítani, aki megakadályozza 
a rablótámadásokat. Más szavakkal: fontos ugyan  az 
áldozattal való törődés, de valamikor felmerül a kérdés, 
nem kell-e megjavítani a rendszert annak elkerülésére, 
hogy egyáltalán ennyi áldozat legyen?�
Azt mondják, mi, a gyülekezet, Isten mentősei vagyunk. 
Az ilyen feladatok leküzdésénél valóban tettre készen 
állunk. Előbb vagy utóbb azonban tovább kell lépnünk, 
s nem elég egy kemény és igazságtalan társadalom ál-
dozatait felvállalnunk. valamikor eljön a pont, mikor is 
Isten arra hív, hogy magát a rendszert változtassuk meg.

elsősegély
van egy kitalált történet, mely a II. világháborúban ját-
szódik Amerikában. E szerint életre hívtak egy prog-
ramot abból a célból, hogy önkéntes segítőket megta-
nítsanak elsősegély nyújtására. Attól tartottak, hogy a 
városban elérhető orvosi segítség egy bombatámadás 
esetén nem lesz elégséges a sebesültek ellátásához. A 
tanfolyamon részt vett egy asszony is, aki mindig elég 
érdektelennek és közönyösnek látszott. Részt vett a ki-
képzésben, mert úgy érezte, kötelessége ezt megtenni, 
de semmi lelkesedést nem mutatott.
Egy nap azonban valósággal buzgott az érdeklődéstől és 
tanulni vágyástól. Alig várta, hogy elmesélje a többiek-

nek, mitől lett ilyen lelkes. „Ez a tanfolyam tulajdonkép-
pen alig érdekelt.” – mondta. – „Tegnapig. Kint ültem a 
verandán, mikor hirtelen, pont a házam előtt egy ször-
nyű autóbaleset történt. Két autó frontálisan ütközött, 
és a bent ülők kirepültek. A súlyos sebesültek szanaszét 
feküdtek, minden csupa vér volt. Rémisztő kép volt. A 
látványtól majdnem elájultam. Aztán hirtelen eszembe 
jutott, amit itt tanultam. Előrehajoltam, a térdem közé 
tettem a fejem – és nem ájultam el!” Az asszony való-
színűleg nem egészen értette a kiképzés lényegét. Az el-
sősegély tanfolyam főleg nem saját magáért volt, hanem 
arra készítette fel, hogy másoknak segítsen. 
Sok keresztyén ember nincs tisztában azzal, hogy az az 
erő, amelyet nekünk a hit ad, nem csupán arra szolgál, 
hogy az életben jobban boldoguljunk, hanem elsősor-
ban arra, hogy készen álljunk a körülöttünk levőkön 
nyomorúság idején segíteni.

(Folytatjuk)
Fordította: Czövek Olivérné

(Folytatás a 2. oldalról.)
Augusztus 27. – 105 esztendeje született Kalkuttai 
Teréz Anya, a Szeretet Misszionáriusai szerzetes-
rend alapítója
„Ha néha a szegényeink éhen halnak, az nem azért van, 
mert Isten nem gondoskodott róluk, hanem mert Ön és 
én nem adtunk, mert nem voltunk a szeretet eszköze Isten 
kezében, mert nem ismertük fel Őt, Krisztust, amikor el-
jött újból rongyos álruhában az elhagyatott emberben.”

Augusztus 29. – A mohácsi vész hőseinek gyásznapja
„Ha ennek az országnak jó kormánya volna s ha a ma-
gyarok összetartanának, akkor nem lenne náluknál alkal-
masabb, sem hatalmasabb ellenfél a törökkel szemben.”

(Burgio pápai nuncius levele 1526-ból)

Augusztus 30. – 125 esztendeje született Reményik 
Sándor költő
„A koldusnak, a páriának / A jöttmentnek is van joga 
/ Istenéhez apái módján / És nyelvén fohászkodnia. / 
Csak nektek ajánlgatják templomul / Az útszélét s az 
égbolt sátorát? / Ne hagyjátok a templomot, / A temp-
lomot s az iskolát!”

Összeállította: Kerecsényi Zoltán

KALENDÁRIUM
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ZSIDÓ ÉLET

A Teremtő megteremtette az embert és vele minden 
élőlényt. Tórai törvényeink és bölcseink által megfo-
galmazott útmutatások szabályozzák életünk, kap-
csolataink minden szegmensét. Az Örökkévaló által 
teremtettek védelme tórai parancs. Környezetünk, 
növényeink, állataink védelme, ápolása ugyanúgy 
hozzátartozik mindennapi életünkhöz, mint saját és 
mások testi épségének védelme, óvása. 

A Talmud szerint a világon négyféle teremtmény ta-
lálható: az élettelen (domem = hallgatag), a virágzó 
(poreach), az élő (cháj) és a beszélő (medaber). A fák, 
azonban kivételt képeznek, mert bizonyos fokig azonos 
szinten állnak a beszélővel, az emberrel. „Ha kivágnak 
egy élő fát, a Nap és a Hold is elsötétül”. És ehhez 
ezredévek után is tartja magát a zsidóság, a vallásos és 
nem vallásos egyaránt. 
Ha megfigyeljük a modern izraeli építkezést – hála az 
örökkévalónak, a mai napig az egész országban nagy 
építkezések zajlanak –, láthatjuk, hogy legtöbbször 
még az építkezések előtt parkosítanak. A meglévő élő 
fák figyelembe vételével zajlanak a munkálatok. „Égig-
érő” pálmafákat telepítenek az építkezési területekre 
s egyéb zöld növényeket, annak ellenére, hogy legna-
gyobb „hiánycikk” országunkban a víz. Az öntözési 
munkálatokat megkönnyítendő, gumicsövek hálózzák 
be egész Izraelt. Szorgos kezek munkája nyomán vált 
élővé a kősivatag. 
Néha viccesen kérdik az itt élő emberek: „Tudod me-
lyik Izrael nemzeti madara?� – A daru, mert annyi épít-
kezés van.” Mégis megmaradnak városaink, falvaink 
ember és természetbarátnak, mert betartjuk az írott és 
íratatlan szabályokat minden teremtett lény között. így 
a civilizáció nem mehet a természet rovására. 
 
A természet ajándéka, védelme a zsidóság életében 
A zsidó embernek minden I. által teremtett lényt tisztel-
nie kell, oly módon, hogy gondját kell viselnie, és ezt 
előtérbe kell helyeznie a saját kívánalmainak is: reggel, 
mielőtt ő maga étkezne, megfelelően el kell látnia házi-
állatait, és haszonállatai tartásának is szabályai vannak, 
szám szerint négy: 

Zsidók és a természet
1. Aki a marháját annak munkája közben visszatartja az 
evéstől, fenyítést érdemel, mert mondva vagyon (5Mó-
zes 25,4): „Ne kösd föl az ökörnek a száját, amikor 
nyomtat”. Mindegy akár ökör akár más marha vagy 
vad, akár tisztátalan állatok, akár tiszták és mindegy 
akár nyomtatásnál, akár a föld termésének más munká-
jánál és csak azért mondja: az ökörnek a száját, mikor 
nyomtat, mert ez mindenkori ismert példa. Még ha csak 
a hangjával tartja is vissza, azaz, hogy rákiált, és azál-
tal nem eszik, már fenyítéssel kell bűnhődnie.
2. Ha a zsidó nemzsidónak a tulkával nyomtat is, sőt 
ha a termés is a nemzsidóé, megszegi a „ne kösd föl” 
tilalmát.
3. Ha a marha azért nem tud enni, mert szomjas, meg 
kell itatni.
4. Ha a marha oly terményen dolgozik, mely megárt a 
bélnek, föl szabad kötni a száját, mert a tóra csak oly 
dologra tiltotta azt, melyből annak élvezete – haszna 
lehet. Ebből pedig nincsen haszna.

De a természet tisztelete a növények megbecsülésére 
is kiterjed. Ha valaki Izraelben jár, ma is látja ennek 
aktualitását. A zsidók által lakott városrészek rende-
zett kertjei virágoznak, zöldellnek. Bár nagyon drága a 
kevés víz, a futóhomokkal fedett kősivatagot megsze-
lidítették az ide érkezők. Az egész országban az utak 
melletti földeken, melyeket gumicsövek fonnak be, vi-
rágok, pálmafák virulnak. Ezen gumicsövek csöpögte-
tő rendszere biztosítja a takarékos öntözést.
A természet szeretete már Mózes korában is fontos volt 
a zsidó nép számára, a gyümölcsfák védelme pedig kü-
lönösképpen. Ezt igazolja az, hogy a gyümölcsöt termő 
fákat még háború idején sem volt szabad kivágni, írta 
elő a törvény. Az ostromlók nem építhettek sáncot a 
gyümölcsfák kivágásával: „Hát ember-e a mező fája, 
hogy ellene hadat viselj?” – olvassuk Mózes ötödik 
könyvében.
Egyik nagyon kedves ünnepünk a fák újéve, héber neve 
szerint, svát hónap 15. Tu bisvát (בשִּבטְָׁ ט״ו).
Az ókori Izraelben ilyenkor ültették a fákat. Törvény 
írta elő, hogy az első három évben nem volt szabad enni 
a fa gyümölcséből, a negyedik évben pedig fel kellett 
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vinni a termést Jeruzsálembe, hogy – amint azt a Tal-
mud előírta – „elárasszák friss gyümölccsel az ország 
fővárosát”. A fa gazdája csak az ötödik esztendőtől 
kezdve fogyaszthatta szabadon termését. Ez a törvény 
ma is érvényben van.
A Fák újéve idején Izrael földjén már vége az esős 
időszaknak. Ilyenkor a gyerekek az iskolákból csopor-
tosan kirándulnak a természetbe, és mindegyikük egy 
fát ültet a saját nevében. A gyerekek ilyenkor műsoros 
előadásokkal ünneplik a megújuló természetet. Ezen 
az ünnepen zsidók szerte a világon igyekeznek tizenöt-
féle, fán termő (lehetőleg Izraelben is honos) gyümöl-
csöt fogyasztani az ún. tu bisváti széderen. 
Kabbalista tradíció, hogy gyümölcsöket és olajos mag-
vakat együnk tu bisvátkor. Sok vallásos zsidó ilyenkor 
az asztalra teszi a hét „alapétket”, amiket a Tórában 
Izrael földjével azonosítanak, amik a Deuteronómium 
(8:8) szerint a búza, árpa, szőlő, füge, gránátalma, olí-
vabogyó és a datolya. De minden zsidó háznál a füge, 
datolya, mazsola, mandula és a majomkenyérfa gyü-
mölcse a legnépszerűbb. A kabbalisták szerint a külön-
böző fajta gyümölcsöknek különböző spirituális jelen-
tőségük van, függetlenül attól, hogy szárítottak vagy 
frissek, az alábbi sorrendben kell enni őket:
1. Gyümölcsök és magvak, amelyek külső héja kemény 
és/vagy nem ehető, viszont belsejük puha és finom, kép-
viselik a legmagasabb szintet. Pl.: narancs, banán, dió, 
mogyoró, pisztácia. (Ide tartoznak természetesen azon 
citrusfajták is, amelyek egésze ehető pl. etrog.)
2. Gyümölcsök és magvak, melyek kívül puhák és ehe-
tőek, belső részük viszont kemény, mint a datolya, sár-
gabarack, olajbogyó, afarszimon tartoznak a második 
szinthez.
3. A harmadik szint pedig azon gyümölcsöké, ame-
lyeket teljes egészében elfogyasztunk, például a füge, 
málna, ribizli és hasonló gyümölcsök.
A kabbalista tradíció szerint ha a gyümölcsöket ebben 
a sorrendben esszük, akkor kapcsolatba kerülünk az 
Élet fájával, amit Isten ültetett az Édenkertbe, ahová 
Ádámot és Évát is teremtette. A sorrend betartásával 
eljutunk a külső valóságtól a különböző szinteken át a 
végső, legbelső negyedik dimenzióig, melyet ez eset-
ben a gyümölcsök illata képvisel.
Izraelen kívül, ahol más éghajlaton élnek zsidók, és 
még téli időjárás van, szokás ilyenkor élelemet készíte-
ni a Tu bisvátot megelőző szombat előtt a szabadon élő 
madaraknak. Fenti szombat a „dal szombatja” – Sabat 
sira. Ekkor olvassuk fel a Tórából Mózes diadalénekét, 
az ősi, hagyományos dallammal, amelyet a Nádas-ten-
geren való csodálatos átkelés után írt, valamint a prófé-
tai szakaszok közül Debóra énekét.

Smita  
Az idei év, 2015 (időszámításunk szerint 5775) smita 
év, mely a 12 törzs ideje óta érvényes Izrael földjén. A 
smita ciklus hét évet tartalmaz. Minden hetedik év smi-
ta év, amikor szünetel a földművelés, és a kölcsönöket 
is ilyenkor kell elengedni. A földművelés szünete csak 
az Izraelben termelt terményekre vonatkozik, a kölcsön 
elengedése viszont mindenütt. 
A smita micvája a Tóra szerint: „Vetni fogsz a meződön 
hat éven át, és a hetediken parlagon hagyod és nem 
műveled azért, hogy a nemzet szegényei megehessék: a 
maradékot megeszi a mező vadja. Tegyél így a szőlős-
ben és az olajfa-ligetben is.”(Semot 23)
„Jó-teremtő szólt Mózeshez a Szináj hegyén, mondván: 
Beszélj a zsidó néphez és mondd meg nekik: Amikor 
bejöttök abba az országba, amelyet nektek adok, a föld 
pihenni fog, mert ez a teremtő szombatja lesz.” „...
a Hetedik Év Sabbat és ünnepi pihenés a földnek. És 
Sabbat a Teremtőnek.”„.Ami magától terem, azt sem 
arathatod, és nem gyűjtheted be a szőlőt beoltatlan 
szőlődről: ünnepi pihenés lesz a földön. A sabbati gyü-
mölcsöket a földön megehetitek te és szolgád és szol-
gálód és béresed és a bevándorlók. És az állatoknak és 
a nyájaknak a meződön szintén jut majd a termésből.” 
(Vajikra 25)
A smita év ma is érvényben van, a négy tiltott munká-
val egyetemben: vetés, nyesés, begyűjtés, leszedés. 
Az első kettő teljesen tiltva van, de a begyűjtés a lesze-
dés nem tiltható meg egészen, mert a Tóra szerint „a 
föld Sabbatja számodra étel lesz”, ami azt jelenti, hogy 
a Hetedik év gyümölcseit megehetjük. Ezért ugyan 
nem úgy végezzük mezőgazdasági munkáinkat Izrael-
ben, mint a többi évben, nem gyűjtünk termésünkből 
nagy halomba, hanem kis adagokban szükségletünk 
szerint szedjük le, de nem ültethetünk.

És ahogy a jámbor zsidó szombaton zárva tartja üzle-
tét, ami áldást hoz rá, ugyanígy a mai napig betartjuk 
a Hetedik év tiltását, s a pihenő föld is meghozza a kö-
vetkező évben áldással a gyümölcsét.

Schlesinger Hanna, Tel-Aviv

Mindenki legjobban teszi,  
ha belemerül a Természet szemlélésébe,  

és megérti, hogy sokkal közelebb van az isten,  
mint a legtöbb ember gondolja. 

Anne Frank
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íGY VOLT

A beszédek elhangzottak 2015. június 25-én, a szegedi 
Nagyállomáson, a Magyarországi Evangéliumi Test-
vérközösség és a Wesley János Lelkészképző Főiskola 
által szervezett holokauszt megemlékezésen.

Tisztelt megemlékezők! 
Köszönjük önöknek, hogy a mai kegyeleti megemlé-
kezésünkre eljöttek. […] 
Ahogy az elmúlt esztendőkben, most a budapesti gettó 
felszabadulásának 70., a Holocaust és a Szeged és kör-
nyéke zsidóságának, kirekesztettjeinek bevagonírozása 
és elpusztítása 71. évfordulóján is megkerülhetetlennek 
tartjuk felszólalni és megemlékezni a honfitársainkról, 
akiket a vészkorszak alatt származásuk, vallásuk, vagy 
identitásuk megvallása miatt és még inkább a velük 
szemben szított gyűlölet kiáradása következtében a 
Soá lágerei felé vezető utakon, városainkban, telepü-
léseinken és utcáinkon felállított gettókban, s végül a 
haláltáborokban elpusztítottak. 
Az utóbbi időkben, országunkban teret nyerő idegen-
gyűlölet, a mindenfajta másság felé egyre inkább meg-
nyilvánuló intolerancia, zsidó áldozataink őseinek és le-
származottainak síremlékeit dúló és gyalázó eseményei, 
a jelenvaló rasszista és antiszemita uszító nézetek válto-
zatlan-jelentős térnyerése és óriásplakátokon is hirdetett, 
nyílt propagandája vezetett, hogy megemlékezésünket 
fokozott érzékenységgel idén is megszervezzük. 
Engedjék meg, hogy Mózes harmadik könyvének 26. fe-
jezetéből és a 105. zsoltárból idézzek: „Megemlékezem 
Jákóbbal kötött szövetségemről, Izsákkal kötött szövetsé-
gemről is, mert megemlékezem Ábrahámmal kötött szö-
vetségemről, és megemlékezem e földről is. Sőt megem-
lékezem érettök az elődökkel kötött szövetségről, akiket 
kihoztam Égyiptom földéről, a pogány népek láttára, hogy 
Istenök legyek nékik. Én vagyok az Úr.” „Megemlékezik 
az ő szövetségéről mindörökké; az ő rendeletéről, amelyet 
megszabott ezer nemzetségen [is túl]…” 
Az emlékezet megmentő erővel bír. Auschwitz szá-
munkra ilyen, az ember jövője szempontjából megmen-
tő emlékezet. Mert meg akarjuk őrizni emberségünket, 
amíg csak lehet, mert nem hiszünk az emlékezés elve-
tésével születő új és új ember gyökértelenségében. A 

Emlékezzünk!
felejtés, és a múlt meghamísítására tett valamennyi kí-
sérlet számunkra a felejtés kárhozatos kultúrája, a gyö-
kértelenség végső választása. Ám az emlékezés fájdal-
ma és rettenete felelős, öntudatos, gyökerét és identitá-
sát újra és újra ápoló, mindig is megújulni kész embert 
őriz, aki a felejtés mámorának, az újpogányságnak, az 
újnácizmusnak, a gyűlöletkeltésnek ellenáll, mert fe-
lelősen tekint leányaira és fiaira, akik számára nem a 
felejtést, nem a halál kultúráját örökíti. Mert felelős 
embert és felelős társadalmat álmodik olyan remény-
séggel, mely nem szégyeníti meg: mert nem a félelem 
lelkét kaptuk! A rettegés rombolása, a győztesek törté-
nelme helyett felelősen emlékező ember és felelősen 
emlékező társadalom erejét éli. Ha szabadok vagyunk 
ugyanis, akkor már nem a felejtés rabszolgasorsát vá-
lasztottuk. Köszönöm, hogy meghallgattak. 

Iványi Gábor jr. szegedi lelkész

***

Tisztelt Emlékezők!
Emlékeznek?� Egy évvel ezelőtt, ugyanitt azt mondtam:
„Holokauszt Emlékév van! Miért? Mert a kormány a 
70 éve történt deportálásokra így kíván emlékezni. De 
ugyanez a kormány a Magyarországot jelképező ártat-
lan arkangyalra és a rá lecsapó „német” sasra is em-
lékezni – emlékeztetni akar.”
Most, egy évvel később, akkori gondolataim így foly-
tatódnak: az elmúlt évben sorban álltak politikusok, 
történelmi egyházak vezetői, hogy emléktáblát, szob-
rot avassanak, konferencián emlékezzenek. Miről is?� A 
holokauszt borzalmairól, és az embermentőkről! De a 
holokauszt nem csak úgy jött! Azt valakik csinálták:

- politikusok zsidóellenes, kirekesztő törvénye-
ket hoztak (kétharmados többséggel); nem beszélve 
a hasonló értelmű több száz rendeletről,
- próbaként 1941 nyarán („idegenrendészeti el-
járás” keretében) embereket kidobtak az országból 
– hontalanokat (mai szóval „migránsok” lettek Kame-
nyec-Podolszkijban és környékén) –, akiket nem sok-
kal később SS Ensatzgruppe egységek lemészároltak,
- éveken keresztül állásból, üzletből kidobtak 
embereket a „törvényekre” hivatkozva,
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- aztán zsidók nem utazhattak, csillaggal megje-
lölték őket, elvették lakásaikat, ingóságaikat, gettó-
ba, téglagyárba zárták őket, majd vagonokba zsúfol-
va deportálták.

A törvények/rendeletek megfogalmazói közt ott ta-
láljuk Teleki Pál volt miniszterelnököt (aki egyéb-
ként még mindig Szeged díszpolgára) és Hóman 
Bálintot, aki 1934-1942 között állt a kulturális tár-
ca élén. valamennyi törvényt aláírta Horthy Miklós 
kormányzó. Majd a diszkriminatív rendeleteket foly-
tatták a német megszállást követően Sztójay Döme 
és miniszterei.
A végrehajtók közt voltak köztisztviselők, csendőrök, 
rendőrök, tanárok, orvosok, bábák, vasutasok, leven-
ték, és sorolhatnám még – ezrével, tízezrével, száz-
ezrével. Ugyanakkor persze voltak, akik segítettek 
– százával!
Emlékezni kell! De nem csak kerek évfordulókon 
a „gonosz” holokausztra és a kevés embermentőre. 
Ugyanakkor – megkérdezem – kell szobrot állítani, te-
ret elnevezni Horthyról, Telekiről, Hómanról?� És köz-
ben szögesdrót kerítést felállítani újabb „hontalanok-
kal” szemben?�
A Horthy-korszak 25 évében hozzászoktatták az embe-
reket, hogy ki lehet rekeszteni egy közösséget kollektí-
ven a társadalomból, aminek az eredményeként Szeged 
is hűtlenné vált hű lakosainak egy részével szemben, 
akiket zsidónak minősítettek. 1944 júniusában közel 
9000 szegedi és Szeged környéki magyar állampolgárt, 
országosan 57 nap alatt majd 440 ezer embert, csecse-
mőtől aggokig állítólag munkára, valójában a halálba 
deportáltak.
Ebben az évben Magyarország tölti be az IHRA, a 
Nemzetközi Holokauszt Emlékezési Szövetség elnöki 
pozícióját. S miközben arról beszélnek Magyarország 
vezető politikusai, hogy soha többé nem ismétlődhet 
meg a holokauszt borzalma, szobrot terveznek vagy 
már állítottak is a Horthy-korszak kirekesztő politiku-
sainak. Plakátokon mondják tegeződve, hogy „Ha Ma-
gyarországra jössz, be kell tartanod a törvényeinket!”, 
„Ha Magyarországra jössz, akkor nem veheted el a ma-
gyarok munkáját!”, „Ha Magyarországra jössz, tiszte-
letben kell tartanod a kultúránkat!”. És közben kerítést 
emelnek a halál elől menekülők előtt. A kirekesztés 
újabb hagyománya veszi kezdetét!
István király intelmeiben nem ezt tanította fiának, 
Imrének. Arra kérte, sőt megparancsolta neki, hogy 
„a szeretetre támaszkodva ne csak atyafiságodhoz 
és a rokonságodhoz, vagy a főemberekhez, avagy a 
gazdagokhoz, a szomszédhoz és az itt lakóhoz légy 
kegyes, hanem a külföldiekhez is, sőt mindenkihez, 

aki hozzád járul. … Légy irgalmas minden erőszakot 
szenvedőhöz.”
1920-ban a numerus clausus törvénnyel – feledve Ist-
ván intelmeit – a kirekesztés hagyományát teremtette 
meg az akkori magyar politikai vezetés. vigyázzunk, 
hogy ne ez a hagyomány elevenedjen újjá!
Emlékezzünk! Emlékeztessünk!

Dr. Molnár Judit történész, SZTE  

***

A kerítés aktualitása
Szomorú aktualitása van mai megemlékezésünknek. A 
szögesdrótkerítés aktualitása.
Hetven-nyolcvan éve volt egy nép, egy vallási kisebb-
ség, akit kikiáltottak minden baj okának. Kerítést épí-
tettek nekik szögesdrótból, s ez a kerítés megfosztot-
ta őket a szabadságtól, az emberi méltóságtól, sőt az 
élettől. Mi pedig, a többségi társadalom nem kiáltottuk, 
hogy NE!
Ma is szögesdrótkerítést akar építtetni a kormányzat. A 
szögesdrót kirekeszt, elzár, megfoszt. Megfosztja a halál 
elől menekülőket a szabadságtól, az emberi méltóságtól, 
sőt az élettől. Mi pedig most kiáltunk, hogy NE!
Ahol ma szögesdrótkerítés épül, hogy ne jöhessenek 
be azok, akik szabadságban, méltóságban akarnak élni, 
ott szögesdrótkerítés, vasfüggöny épül holnap, hogy 
ne mehessenek ki rajta azok, akik szabadságban, mél-
tóságban akarnak élni. Ahogy ez a Rákosi- és Kádár-
rendszerben volt.
Ahol ma szögesdrótkerítés rekeszti ki a szabad társa-
dalomból azokat, akikről azt kiáltják, hogy veszélye-
sek a magyarságra, ott holnap szögesdrótkerítés fogja 
kirekeszteni azokat, akikre ráfogják, hogy ők az okai a 
bajainknak. Ha ma hallgatsz, ki szóljon holnap, amikor 
téged rekesztenek szögesdrótkerítés mögé?�!
Ne felejtsük el, hogy őseink is menekültek, bibliai ki-
fejezéssel élve: jövevények voltak. Ebben a sorsban 
osztoztak hitben elődeink: Ábrahám pátriárka, Dávid 
király, Jézus és az apostolok. Ebben a sorsban osztoz-
tak sokszor a magyar nép legkiválóbbjai is.
Halljuk meg azért, amit a Biblia üzen a bevándorlókkal 
kapcsolatos konzultációban:
„Szeressétek azért a jövevényt; mert ti is jövevények 
voltatok…” (5Mózes 10,19) 
Rozgonyi Botond lelkipásztor, Magyar Pünkösdi Egyház 

***

Tisztelt Emlékező Gyülekezet!
Ismét – ahogy az év minden napján sokan – azokra em-
lékezünk, akik hiányát nem csak a zsidóság, hanem az 
ország, a város is érzi. Testvérközösségünk emléktáb-
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lát állíttatott a többségében elpusztított szegedi zsidó 
társaink emlékére. Emléket azoknak, akik évszázado-
kon keresztül tettek a városért, építették, fejlesztették 
azt, majd jött egy korszak, amely gondoskodott előbb a 
vagyonuktól, tulajdonuktól való megfosztásról, elvette 
tőlük az iskolázás, a tanulás jogát, majd megcselekedte 
velük a legrosszabbat: megfosztotta őket az életüktől, s 
mindezt honfitársaik cselekedték meg, hajtották végre, 
kidolgozták elméletét, majd jogszabályokba öntötték 
és végrehajtották. Tény, hogy volt minta, de magyar ál-
lampolgár hajtotta végre magyar állampolgárral szem-
ben, csupán fajra, vallásra tekintettel.
A közelmúltban négyszeres díjnyertes film lett Cannes- 
ban a Saul fia, mely a vészkorszakot mutatja be. A 
Saul alakítója mondja: „Az a szerencsém, hogy a ha-
gyományom, a zsidó hagyomány az élet pártján áll, 
nem keressük a szenvedést, van abból elég bőven, jön 
az életben magától.” „A világ nem gazdátlan, szóba 
állt teremtményével a Jóisten, odaadta a Tórát, taní-
tott minket. A gondviselés nélkül itt sem lennénk. Okkal 
és joggal perlekedünk, mint ahogy Ábrahám is síkra 
szállt Szodomáért, de amikor lehet és van rá alkalom, 
akkor örülünk, és felismerjük a Mennyei Atyában az 
istenünket, aki kivezetett minket Egyiptomból. És aki 
Auschwitzból is kivezetett minket.” 
Szegedről június 25, 26, 28-án indultak a nagyállo-
másról a vonatok. A zsidóságot már előtte, nyolc nap 
alatt gettózták, részben a zsinagóga körüli utcákban 
álló épületekbe, másrészben a téglagyárba. A hagyo-
mányok szerint a város megemlékezését ezekhez a 
napokhoz kapcsolja, s idén 28-án emlékezik meg 
veszteségéről. voltak évek, amikor közel nyolcezer 
zsidó élt Szegeden. A Soá előtt közvetlenül ötezer-
hatszáz körül lehetett lélekszámunk. Természetesen 
ennél több embert hurcoltak el innen, hisz itt gyűjtöt-
ték össze előbb a mai határmenti zsidóságot, majd a 
környező települések vallásilag érintett polgárait. Az 
első szerelvény a szegedi vasútállomásról Auschwitz-
ba ment - az életkoruknak megfelelő korosztályt már 
előbb, 1942-től kezdve munkaszolgálatba hajtották, 
voltak bányákban, a Don-kanyarban, erőltetett me-
netekben. A meggyilkolt munkaszolgálatosok lélek-
száma meghaladta a 670-et. A másik két szerelvény 
Strasshofon át ausztriai, a németek által elrekvirált 
üzemekbe, munkatáborokba ment. 
A zsinagóga mártír termében avattunk hajdan emlék-
táblát hősi halottainknak, de a névsor még ma sem tel-
jes, új nevek tűnnek fel, és a leszármazottak kérik a 
táblán nevesítését. Szegedre alig 1800-an tértek vissza. 
Aztán jött a kommunizmus, az elvallástalanodás, mi 
akkor belső körben emlékeztünk vissza. Persze akik 

még megmaradtak, mert igen sokan távoztak társaink 
közül külföldre 1948-49-ben, 1956-57-ben, 1967-ben 
és a rendszerváltáskor is. Nekünk, megmaradtaknak 
kötelessége emlékezni, s tudatosítani, oktatni a történé-
seket, hogy soha többé ilyen ne fordulhassék elő. 
Ma már csak alig 4-500 zsidó él Szegeden, közülük 
közel 60% tagja a közösségnek. vannak politikai erők, 
tanult vagy tanulatlan polgárok, akik ismereteik híján 
most is gyűlölködnek velünk szemben, és feszítik gyű-
löletbeszédeikkel a törvényes kereteket. vannak jog-
szabályok, csak az alkalmazásuk hiányos. Fokozódik 
az antiszemitizmus, úgy valós, mint látens formában. A 
történelem relativizálásával, átírásával, kihasználva a 
gazdasági problémák sűrűsödését, visszaélnek jogaik-
kal. Egy határozottabb jogalkalmazás az államhatalom 
részéről várat magára. vannak, akik a holokauszt tör-
ténéseit igyekeznek lekicsinyíteni, s összevetik egyéb 
népirtásokkal, pedig Soá csak egy volt, genocídium 
csak egy volt, s ebben magyarként vettek részt magya-
rokkal szemben emberek. 
Ahogy a Saul fia mondta, vallásunk, hagyományaink 
a tórai örökség szellemében az élet pártján állnak. A 
közelmúltban Közös úton és a Magányos Isten cím-
szavai alatt a társegyházakkal együtt gondolkodtunk 
a történéseken, és határoztuk meg a tennivalókat. 
Testvérek vagyunk, történelmileg idősebb és fiata-
labb testvér, egy Istenben hiszünk, ezért együtt kell 
cselekednünk egymásért, egy szebb és jobb életért. 
Emlékezzünk, és tartsuk égve a lángot azokért, akik 
már nem lehetnek velünk, s távollétük mérhetetlenül 
hiányzik. Felelős partnerek vagyunk az együttélés-
ben, részt veszünk minden kezdeményezésben, dialó-
gusban, amely emberség, az emberi egyenlőség és a 
szolidaritás alapján áll. Együtt érzünk a magyar társa-
dalom minden traumájával. 
Köszönöm, hogy velünk emlékeznek a jelen állo-
másról is elindított vasúti szerelvénybe zsúfoltakra, 
sokunk felmenőire, mások barátaikra. Kérem, ahogy 
most, úgy vasárnapi városi emlékünnepségünkön a 
hajdani téglagyári gettó helyén, majd a rekonstrukció 
alatt álló zsinagógánkban tartandó gyászistentisztele-
tünkön és az előcsarnokban elhelyezett emléktáblánál 
is legyenek velünk. A zsinagóga előtt a holokauszt 70. 
évfordulóján tavaly állítottunk egy emlékező menórát, 
a következő szöveggel: „őrizze e lámpás mindazok 
emlékét, akiket innen hurcoltak el, és soha többé nem 
térhettek vissza. Megölte őket a gyűlölet, emléküket 
őrzi a szeretet.”. A felirat jelzi, amivel kezdtem emlé-
kezésemet: vallásunk az életre szavaz, tegyünk meg 
ezért mindent közösen. 

Dr. Lednitzky András elnök, Szegedi Zsidó Hitközség
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IFI SAROK

Ha a Bibliában megnézed a teremtés történetét (1Mózes 
1-�), akkor azt olvashatod, hogy Isten mindent, amit 
megteremtett, jónak látott, aztán képmására, az 
emberre bízta, hogy gondozza, vigyázzon, uralkodjon 
felette. A képeken a gyerekek fát ültetnek, azonban ha 
jól megnézed, hét eltérést találhatsz közöttük. Keresd 
meg ezeket!
Jó keresgélést, olvasást kívánok! Tdke

Fekete istván: A vadgalamb (részlet)
…Harmadik harangszó után már mindenki a helyén ült a templomban, a mise lassan csordogált a prédikáció felé, a maga 
ragyogó vasárnapi útján.
– Ne tegyétek azt másoknak, amit nem akartok, hogy nektek tegyenek - hangzott az intés a szószékről és én ezen a nagyon 
öreg bölcsességen hosszan elgondolkoztam. Még otthon is eszembe jutott, amikor a szomszéd kutyáját oldalba dobtam. 
Nekem se esne jól, ha egy akkora kő csattanna a bordáimon... bár nem tudtam, hogy az állatokra is vonatkozik – a példa-
beszéd.
A falon kalitka lógott s benne egy vadgalamb. Nem gerle, és nem örvös galamb, hanem igazi vadgalamb, melyik nagy fák 
odvában költ és úgy búg, mint az orgona. Igen, tegnap még búgott, de mára, mintha elfelejtette volna a dalt, ami a madarak 
imádsága. A búgás egy nagy bükkfáról hallatszott, de aztán elhallgatott és Berta Jancsi azt mondta:
– Most bement a likba, ami a fán van, ha akarnám, meg is foghatnám...
– Nem lehet azt a fát megmászni...
– Neem?� Mit adsz, ha megfogom a madarat?�
– Bicskát. Halas bicskát, de csak búcsúkor….
– Úgy is kirepül - gondoltam-, de a galamb nem repült ki. Talán fiai voltak, talán azt hitte, nem lehet benyúlni?� Nem tudom. 
Reszkettem a madárért, hogy az enyém legyen és nagyot dobbant a szívem, amikor Jancsi benyúlt az odúba.
– Megvan!
A galamb rémülten vergődött, aztán eltűnt barátom öblös ingében.
– A bicskának legyen karikája is, hogy madzagra kössem - egészítette ki Jancsi a megkötött üzletet. - Itt a madarad.
Boldog voltam. Kalitkába tettem, vizet adtam neki, és búzát is - mi tagadás - a templomban is csak rá gondoltam. örömöm 
aztán egyre csökkent és most csak néztem a kalitkában gubbasztó galambot, és szerettem volna, ha megszólal. De nem szólalt 
meg. Csak ült a kalitka rácsán túl, valami irtózatos messzeségbe nézett. Addig néztem, míg elaludtam.
És álmomban búgni kezdett, és előttem megjelent a táj, amit elvettem tőle. Az erdő, amely néma lett nélküle, a szikla, amely felett 
átszállt, a patak, ahová inni járt, a ködös messzeség, ahová elrepült, a párás magasság, ahonnét mindent látott.
Panaszos siránkozása szinte fojtogatott. A kalitka rácsa, mintha megvastagodott volna és elzárta előlem a világot. Nem 
mehettem játszani, nem mehettem a mezőre, nem mehettem apámhoz, anyámhoz. vergődtem a rács mögött és nem tudtam 
miért.
– Miért?� – kiáltottam. – Miért?�
Ekkor valaki megrázta a vállam.
– Rosszat álmodol, hogy úgy nyögsz?�...
Másnap azonban hajnalban keltem, amikor még aludt a ház – csak a fecskék csiviteltek áhítattal nézve a kelő napot. Oda-
mentem a kalickához és kinyitottam ajtaját.
– Eredj madár!

 

Tiszteld a természetet!
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BAcH kAnTáTáinAk nyoMáBAn

A művet (Aki hálával áldozik, az dicsőít engem – Wer 
Dank opfert, der preiset mich, BWv 17) 1726. szeptem-
ber 22-én mutatták be Lipcsében. Az ismeretlen librettis-
ta számos bibliai idézetet és utalást szőtt bele a szöveg-
be, amely a természet csodáira, kimeríthetetlen gazdag-
ságára hívja fel a figyelmet, és arra a hálakötelezettségre, 
amellyel a hívő tartozik mindezért a Teremtőnek.
1. Kórus: A nyitó kórusfúga ótestamentumi idézettel 
kezdődik, szövege nem más, mint az 50. zsoltár 23. ver-
se. A zenekari bevezető után az énekkar négy (!) szó-
lamában óraműszerű pontossággal lép be a fúgatéma. 
A szigorú kontrapunktikus szerkezet tulajdonképpen 
már a következő tétel fő gondolatát is megelőlegezi – a 
Teremtő „zsinórjain” függő világmindenség összehan-
goltságát, a levegő, víz, föld és ég rendezett mozgását 
érzékeltetve: Aki hálával áldozik, az dicsőít engem, / és 
aki az útra vigyáz, / annak mutatom meg Istennek sza-
badítását. (A mű a világhálón meghallgatható: https://
www.youtube.com/watch?�v=F3WUKeg8kpo)
2. Recitativo (alt): A szöveg a 19. zsoltár 4. versére utal 
(„Nem beszéd ez, nem szó, hang nem hallható”). Az 
énekbeszéd dallama plasztikusan követi a szövegben 
megfogalmazódó térbeli viszonyokat. A legmagasabb 
hangon szólal meg Isten fensége (hoher Majestät), a víz 
(Wasser) felett hangzik a levegő (Luft), a föld (Erden) fe-
lett az ég (Firmament): Az egész világ váljék / Néma ta-
nújává Isten fenségének, / Levegő, víz, föld és ég, / Amint 
rendben, óraműként mennek; / Őt a természet számtalan 
ajándékkal áldja, / Melyeket Ő ölébe fektetett, / És min-
denhova, mi tartalmaz leheletet, / Ám azt még több rész 
várja, / Ki dicsőségére mozdít szárnyat, nyelvet.
3. Ária (szoprán): A harmadik tétel szövege a 36. zsol-
tár 6. verséből táplálkozik („Uram, irgalmad fölér az 
égig, hűséged a felhőkig”). Az énekes és a két kísérő 
hegedű dallamai – akárcsak a felhők – hol sűrűn össze-
fonódnak, hol áttetszőbb szövetet képeznek. A szop-
rán-szólista terjedelmes dallamhajlításokkal emeli ki, 
egyben megjelenítve a felhők járását (die Wolken ge-
hen), a magasztalást (preisen) és az üdvösség útjának 
megmutatását (weisen): Uram, fölér az égig a te jósá-
god, / És a te igazságosságod a felhőkig ér. / Ha még 
nem tudnám, mily nagy vagy s magasztos, / Művedből 

őt a természet számtalan ajándékkal áldja
ezt láthatom könnyedén. / Hogyan lenne képes bárki 
félbehagyni magasztalásod? / Ha az üdvösség útját vi-
szonzásul nékünk megmutatod.
4. Recitativo (tenor): Míg a kantáta elején ótestamentu-
mi zsoltárszöveget hallhattunk, második része – ez an-
nak idején a szentbeszéd után hangzott el – újtestamen-
tumi idézettel kezdődik (Lukács 17, 15–16): Egy pedig 
őközülük, mikor látta, hogy meggyógyult, / visszatére, 
dicsőítvén az Istent nagy szóval; / és arccal leborula az ő 
lábainál  / hálákat adván néki: és az Samariabeli vala.
5. Ária (tenor,): Szokatlan módon, egy zenei gondo-
lat szimmetrikus megismétlésével indul a tenor áriája, 
mintegy ezzel is érzékeltetve a bőven áradó jóság szinte 
túlzott mértékét (Übermass). Ez a „szinte túlzott mér-
ték” jelen van a legapróbb részletekben is, a basszus- 
szólam legelejének hatszor ismételt d-cisz-motívu-
mában, s megannyi más váratlan megismétlődésben. 
Ugyanakkor a kezdeti szimmetria nem teszi statikussá 
(túlzottan egyszerűvé) a tételt, ugyanis a továbbiakban 
a zenei anyag kaleidoszkópszerűen állandóan újraren-
deződik, s az újabb és újabb meglepő fordulatok révén 
az ária izgalmasan aszimmetrikussá válik. Az aszim-
metrikus formálás egyben az énekes-szólista egyre iz-
gatottabb lelkiállapotát is jól érzékelteti, amint – még 
annak befejezése előtt – belevág zenekari ritornellbe 
(„Uram, nem tudok semmi egyebet tenni – Herr, ich 
weiss sonst nichts zu bringen”). A „szinte túlzott mérté-
kű” jóság viszonzásaképpen felfakadó hálát (Dank) és 
dicsőítést (Lob) – akárcsak a harmadik tételben – hosz-
szú („szinte túlzott mértékű”) dallamhajlítások teszik 
még díszesebbekké: A jóság mily bőségét / Adod ne-
kem? / De mit ad Neked ezért / Vajon lelkem? / Uram, 
nem tudok semmi egyebet tenni, / Mint Neked hálát és 
dicsőítő éneket zengni.
6. Recitativo (basszus): Az utolsó énekbeszéd szöve-
ge a Rómaiaknak írt levélből merít („Hiszen az Isten 
országa […] igazságosság, béke és öröm a Szentlélek-
ben” – 14, 17): Nézz szándékomra, hogy mi vagyok, 
ismerem: / Test, élet és elme, egészség, erő és értelem, 
/ Mindezt hagyod, hogy élvezzem vidám ajakkal, / Ke-
gyelmed bő folyamaként, mely rám ömlik malaszttal. / 
Szeretet, béke, igazságosság és öröm lelkedben / Kin-
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csek, amik által már itt mintaképet mutatsz nekem, / 
Mennyi jót szándékszol a mennyekben velem megoszta-
ni, / És engem testben és lélekben teljesen üdvözíteni.
7. Korál: Johann Gramann (1487–1541) – a 103. zsol-
tárt parafrazeáló – Áldjad, lelkem, az Urat (Nun lob, 
mein’ Seel’, den Herren) kezdetű énekének eszkatolo-
gikus 3. versszakával ér véget a kompozíció: Miképpen 

egy atya könyörül / Kedves kisgyermekén, / Úgy tesz 
az Úr velünk, szegényekkel, / S úgy féljük őt gyermeke-
ként. / Ismeri gyarlóságunkat, / Tudja, porból lettél: / 
Olyan vagy, mint fű gereblye előtt, / Egy virág, lehulló 
levél. / Semmi sincs már ott, / Csak fújt felette a szél: / 
Így múlik el az ember, / Számára közel a vég.

Göncz Zoltán

HíRMOZAIK

Gyerektábor
A Tíz Parancsolat volt a témája az idei évi gyerektá-
borunknak, amit hagyományosan Egyházunk hejcei 
táborhelyén rendeztünk meg. Az ország több régiójá-
ból érkező közel negyven (pontosan 39) 8-14 éves gye-
rekkel hét hasznos és kellemes napot töltöttünk együtt 
Isten Igéje mellett. A budapesti, szegedi, kisvárdai, 
nyíregyházi körzetből érkező gyerekekkel bibliai tör-
téneteken keresztül igyekeztünk a mózesi törvényeket 
megérteni, és az Újszövetség szellemében értelmezni, 
aktualizálni. A bibliai és (az esténként meghallgatott) 
missziós történetek mellet kirándultunk („bevettük” a 
boldogkői-, és regéci várat), játszottunk, sportoltunk, 
számháborúztunk, kipróbáltuk kézügyességünket, és 
persze nem maradhattak el a várva várt (sláger) prog-
ramok sem. Ilyenek a mindennapi méta-csata, az éj-
szakai túra, a zsibvásár, és a tábortűz. Szomorúan, de 
maradandó élményekkel a szívünkben búcsúztunk el 
egymástól és táborhelyünktől, azzal az elhatározással, 
hogy jövőre újra találkozunk. „FOREvER HEJCE”

Jónás Miklós lelkész

***

Holland segítők
Idén is holland csoportok jártak/járnak nálunk. Június 
végén egy 31 fős csoportot fogadtunk, jobbára másod-
éves ápoló hallgatókat. Július 11-18. között veenen-
daalból érkezett egy 28 fős társaság, akik Budapesten 
a hajléktalanszállón végeztek festési munkálatokat. 
Esténként szociális munkásainkat kísérték utcai szo-
ciális munkára, és részt vettek a hajléktalan áhítaton. 
vasárnap a békásmegyeri gyülekezetbe látogattak. Ik-
lódy László és felesége vezetésével töltöttek egy na-
pot Kisvárdán, Gemzsén és Mándokon is. Játszottak a 
gyerekekkel, akiknek ajándékot is vittek, és találkoz-

tak olyanokkal, akik sokkal szegényebb körülmények 
között élnek, mint ők. végül vendégek és vendéglátók 
együtt énekeltek.
Augusztus első felében újabb csoportot várunk. Hálá-
sak vagyunk külföldi barátaink segítségéért, így azért 
a névtelen holland támogatóért is, aki nyári táboraink 
költségeihez járult hozzá.

***

NYíREGYHÁZI CSENDESNAPOK
időpont: Augusztus 21(p) – Augusztus 23(v)
Csendesnapjaink a szokott módon, pénteken este 18 
órától kezdődnek, és vasárnap ebéddel érnek véget. Az 
eseménynek nincs megszabott díja, adományokat kö-
szönettel fogadunk. 
A jelentkezéseket augusztus 14-ig várjuk. Jelentkezni 
központi elérhetőségeinken lehet vagy Jónás Miklós 
helyi lelkésznél. Cím: 4400 Nyíregyháza, Bessenyei 
tér 10. Tel: (42) 506-042, (70) 318-35-40
E-mail: met.nyiregyhaza@gmail.com. Kérjük, akinek 
szállásigénye van, az minél hamarabb, de legkésőbb 
augusztus 14-ig jelezze ezt! A helyek szűkössége miatt 
félő, hogy aki nem szól előre, annak nem tudunk szál-
lást biztosítani.
Táboraink ez évi közös vezérfonala a Fény Nemzetközi 
Éve alkalmából: Világosság – „Melyik út visz oda, hol 
a világosság lakik, és a sötétségnek hol van a helye?” 
(Jób 38,19)

***

kedvezmény a pótfelvételizőknek a Wesley János 
Lelkészképző Főiskolán
Annak ellenére, hogy a Főiskolánk nem kapja meg 
az állami ösztöndíjas helyeket - bár mint egyházi in-
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tézmény erre jogosult lenne - a rászorult és hátrányos 
helyzetű emberek érdekében vállalt küldetését tovább-
ra is fontosnak tartja. vállaljuk, hogy alapképzésein-
ken kedvezményes oktatási lehetőségeket biztosítunk 
azoknak a hátrányos helyzetű továbbtanulni szándé-
kozóknak, akiknek az anyagi helyzete és az előnytelen 
kormányzati intézkedések miatt ellehetetlenülni látszik 
felsőoktatási tanulmányainak megkezdése:
 - azon halmozottan hátrányos helyzetű hallgatónak, 
aki fogyatékossággal él vagy egészségi állapota miatt 
rászorult vagy halmozottan hátrányos anyagi helyzetű 
vagy családfenntartó vagy nagycsaládos vagy árva, a 
felvételi tájékoztatóban meghirdetett képzési önköltsé-
géből 90%-os kedvezményt adunk;
- azon hátrányos helyzetű hallgatónak, aki hátrányos 
anyagi helyzetű vagy gyámsága nagykorúsága miatt 
szűnt meg vagy félárva, a felvételi tájékoztatóban meg-
hirdetett képzési önköltségből 50%-os kedvezményt 
adunk. A képzési kedvezményeken túl a Főiskola ked-
vezményes kollégiumi elhelyezést és étkeztetést tud 
biztosítani. További információ: http://www.wesley.hu

***

Tájékoztatás a menekültek segítéséről
Iványi Gábor, a MET elnöke feleségével mintegy 3 
tonna adományt szállított Szegedre, a menekültek 
megsegítésére. Az önök jóvoltából többek között tejet, 
cukrot, ásványvizet, bébiételt, pelenkát, zöldborsó és 
kukoricakonzervet, gyümölcsöt, zöldséget tudtak eljut-
tatni a rászorultakat segítő civilekhez. vettek egy mik-
rohullámú sütőt, hosszabbítókat, az aznapi vacsorához 
kenyeret, sajtot, vajat, teát, uborkát. A segítők csokit 
kaptak köszönetképpen.
Iványi Gábor egy kisebb társasággal Pécsre is elment, 
ahová közel 60 hátizsákban bébitápszert, pelenkát, kek-
szet, ásványvizet, popsikrémet vitt. Szállítottak cukrot, 
tejet, vajat, sajtot, joghurtot is. 
Budapesten munkatársaink (akik mindennap meglá-
togatják a hajléktalanokat is) naponta találkoznak a 
pályaudvarokon dolgozó önkéntesekkel. Csomagokat 
állítunk össze a menekültek számára, külön nőknek, 
férfiaknak, gyerekeknek. Szívből köszönjük támoga-
tásukat, kívánjuk, hogy az örökkévaló ezerszeresen 
fizesse vissza jóságukat!
Ha valaki szeretne még támogatást küldeni, azt itt 
fogadjuk: Oltalom Karitatív Egyesület; K&H Bank 
10400140-00026699-00000006; „Menekültügy” meg-
jegyzéssel. Az alábbi dolgokra van szükségünk: poli-
fóm, izolációs fólia, zseblámpa, gyufa, cukor, fertőtle-
nítő tabletta, lázcsillapító, orvosi szén, baba tápszer, 

bébiétel, popsi törlőkendő, popsikrém, pelenka, tartós 
tej, nescafé, gyümölcslé, alma, bögrés leves, keksz, 
piskóta, lekvár, fél literes szénsavmentes ásványvíz, 
kifestő, színes ceruza, kézi tükör, fogkrém, fogkefe, kis 
flakonos sampon, sebtapasz, Fenistil gél, rovarcsípést 
megelőző spray, Bepanthen krém, fásli kapoccsal, in-
timbetét, bőrfertőtlenítő spray, Betadin, antivakarin 
krém, uzsonnás zacskó, füles szatyor, eldobható mű-
anyag pohár, kismérető plédek, kisméretű törölközők, 
lányka bugyik, fiú alsónadrág, gyermek nyári fejfedők, 
jégakku, hűtőtáska, egyszer használatos kesztyű, szap-
pan, hajgumi, hajcsat, fertőtlenítő szerek (domestos, 
florasept, hypo) wc papír, eldobható borotva (női, fér-
fi), borotvahab, zokni, szárnyas vagdalt, instant tea.
Ezeket bármikor átvesszük a Wesley Főiskola/MET 
egyház portáján (Budapest, vIII. kerület, Dankó u. 11.). 
Ilyenkor, ha gépjárművel érkeznek, beállhatnak a főis-
kola udvarára.  A nap 24 órájában ügyeletet tartunk. 
Szegedi Osztrovszky utca 1. szám alatti iskolánk is 
fogad hétköznap 8.00 és 16.00 óra között adományo-
kat. Szegedi egyházközségünk Bokor u. 5. szám alatti 
központjában is fogadunk adományokat, melyekkel a 
szegedi és Szeged környéki területeken humanitárius 
tevékenységet végző szerveket és civileket támogat-
juk. Telefonon információt a (+3670) 459-3681 és a 
(+3670) 372-5936 számokon lehet kérni. Köszönjük!

***

„Szeressétek azért a jövevényt; mert ti is jövevények 
voltatok…” (5 Mózes 10,19)
Az Oltalom Karitatív Egyesület és a vele több mint ne-
gyedszázada együttműködő egyház, a Magyarországi 
Evangéliumi Testvérközösség elkötelezett a menekül-
tek emberséges ellátása mellett.
A kultúrnépek ősidők óta képviselték azt (a Bibliában 
is rögzített) örök elvet, hogy az alapvető emberség, se-
gítség még az ellenséget és a hadifoglyokat is megille-
ti, nemhogy a gyermekekkel menekülő civileket. Ezért 
az Oltalom Karitatív Egyesület is az Egyházzal együtt, 
megalakulása óta, folyamatosan támogatja a Magyar-
országon átutazó vagy itt menedéket kérő külföldieket, 
nemre, korra, vallásra és egyéb szempontra tekintet 
nélkül.
Teljes elismeréssel és tisztelettel támogatunk ugyanak-
kor minden hasonlóan tevékenykedő civil csoportosu-
lást, szervezetet vagy a feladatát tisztességesen ellátó 
hatósági tényezőt.
Megköszönjük azok önzetlen támogatását, akik eddig 
pénzt vagy természetbeni adományokat bíztak ránk. 
Eddig mintegy kétmillió forint értékben kaptunk célzott 
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pénzadományt. Sokan hoztak takarót, matracot, ruhafé-
lét, bébiételt, gyümölcsöt, ivóvizet és egyebet. Mi ma-
gunk is raktárkészleteinket és felszabadítható pénzforrá-
sainkat folyamatosan biztosítjuk az érintettek számára.
Meggyőződésünk, hogy a Magyar Államnak és veze-
tő politikusainak minden erővel meg kell fékezniük a 
szélsőségesek félelemkeltő akcióit, és gátat kell vetni-
ük az idegengyűlölő, mérgező kampánynak. Egészen 
bizonyosak vagyunk abban is, hogy Magyarország jö-
vőjének építése szempontjából a tisztességes többségi 
társadalomra, és nem a gyűlöletben és ellenségkere-
sésben érdekelt szélsőséges személyekre kell támasz-
kodnia. Anyagi forrásainkat könnyen mobilizálható 
átmeneti szállásokra, mobil tisztálkodási, higiénés köz-
pontokra, tisztességes információ-átadásra, alapvető 
egészségügyi ellátásra és nem elrettentő kerítésre kel-
lene fordítani.
Budapest, 2015. július 16.      
    Iványi Gábor

***

köszönetnyilvánítás és tájékoztatás Segítőinknek, 
akik nevüket vállalták, a névtelen szimpatizánsok-
nak, akik az ügyet támogatták
Egyházunk, a Magyarországi Evangéliumi Testvérkö-
zösség nevében örömmel és az örökkévaló Isten irán-
ti hálával tájékoztatom híveinket, támogatóinkat és a 
nyilvánosságot, hogy az Emberi Jogok Európai Bíró-
ságának 2014. április 8-án hozott kedvező ítélete 2014. 
szeptember 8-án véglegessé vált.
A döntés eredményeként Egyházunk részére nézve is 
a Magyar Állammal 2015. június 26-án részmegálla-
podást kötöttünk. Az ennek alapján járó - korábban 
vitatott és visszatartott - pénzösszegeket a napokban 
kifizették az egyháznak.
Teljesített követeléseink között szerepel a támogató-
ink által 2012 és 2013 rendelkező években felajánlott 
személyi jövedelemadó 1% összegének kifizetése is. A 
2014 és 2015 rendelkező években tett felajánlások, va-
lamint a 0444 technikai szám visszaadása érdekében to-
vább folytatjuk a tárgyalásokat.
A most létrejött megállapodás a Magyarországi Evan-
géliumi Testvérközösség egyházi státuszával kapcso-
latban előrelépést nem hozott. Anyagi követeléseink 
egy részében nem sikerült a Magyar Állammal egye-
zségre jutni, így kénytelenek vagyunk újra az Emberi 
Jogok Európai Bíróságához fordulni.
Az Egyház köszöni mindazok bátorítását, szolidaritását 
és bizalmát, akik a kezdettől fogva tudták, hogy jogfosz-
tásunk, a velünk szemben alkalmazott diszkriminatív in-

tézkedések minden jogalapot nélkülöznek, és az Alkot-
mánybíróság, az Emberi Jogok Európai Bírósága, vala-
mint a velencei Bizottság helyesen jutott arra a következ-
tetésre, hogy egyházunk meghurcolása alkotmánysértő. 
A Magyar Államnak a jogtalanul elvett státuszunkat (és 
minden jogfosztott sorstársunk esetében is) helyre kell 
állítania, azok anyagi konzekvenciáival együtt.
Az események alakulásáról és az ügy mindannyiunk 
számára kedvező reménybeli kimeneteléről a jövőben is 
következetesen tájékoztatást adunk. Addig is számítunk 
a további bátorító támogatásra és együttműködésre.
Budapest, 2015. július 16.    
   Iványi Gábor lelkész, elnök

***

MeT a civil rádióban
Júliustól minden vasárnap 17 órától egy órás műsort 
(Kényes egyensúly) sugároz a Civil Rádió, melyet kol-
légáink szerkesztenek. Az adás az FM 98-on fogható 
vagy a civilradio.hu Élő adás menüpontja alatt.

***

képes beszámolók
Rendezvényeinkről rövidfilmeket a www.wesleystu-
dio.hu-n, folyamatosan frissülő honlapunkon láthatnak, 
és megtalálnak bennünket a Facebook-on is – mind az 
egyházat, mind a Wesley Stúdiót.

***

Olvasói vélemény
Kedves Olvasóink újsággal kapcsolatos véleményét, 
történeteit, gondolatait, kérdéseit szeretettel és folya-
matosan várjuk az ev@wjlf.hu e-mail címre.

nem az a boldog, akit a tömeg annak nevez, akihez 
özönlik a pénz; hanem az, aki minden javát a 
lelkében hordozza, szálegyenesen kimagaslik, 

eltapossa a bizonytalanságot, senkivel sem cserélne 
sorsot, embernek egyedül emberi oldalát értékeli. 
A természetet fogadja el tanítójául, az ő törvényei 
szerint formálódik, és úgy él, ahogy a természet 

előírta: biztos ítéletű, rendületlen, rettenthetetlen; 
megmozdíthatja valamilyen erő, de fel nem 

kavarhatja. Ha a sors hatalmas erővel a lehető 
legártalmasabb dárdáját röpíti felé, eltalálja ugyan, 

de nem sebzi meg. 
Seneca
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PORTRÉ

„Kertek közé van temetve a falu; szálas diófák suda-
rain át két tornyot látni, jó távol egymástul; a két to-
rony két szentegyházon van, s a két templomban egy 
istent imádnak” – vetette papírra Vajda Péter szere-
tett szülőfalujáról, a Bakony széli vanyoláról. 

A szegény, lutheránus jobbágyszülők fia napjainkban 
sem tévedne el egykori falujának utcáin, ahol hajdanán 
játszadozott pajtásaival, akikkel együtt harangozott a 
toronyban. De nem tévedne el a közeli mezőkön és er-
dőkön sem, melyek felfedezésre csábították – ez a vi-
dék most is különösen barátságos, szép. 
vajda Péter gyermekévei a természet ölén teltek, innen 
ered oly sokszor megénekelt nagy természetszeretete: 
„Szerettelek vidék, halmaiddal, völgyeiddel s völgyeid 
ölében a híves csermelyekkel, tornyokkal távol és kö-
zel... a Somló kúpjával és a Sághegy leszelt tetejével... 
Gyakran néztelek át a halmok- és hegyekrül, gyakran 
szeltelek át futásomban... Szerettelek, felhők, melyek 
légi halakkint úszkáltatok istenem egében, madarak, 
melyek csevegtetek előttem és fészkeltetek és dolgot 
adtatok, hogy elraboljam nyájas fiaitokat... lepkék, 
melyekkel versenyt siettem egyik virágtul a másikhoz... 
Szerettelek, Bakony, kék tetőddel, kék tetődön a fehér 
nappal vagy a fekete felhőkkel s fekete felhőid gyomrá-
ban a fényes villámokkal. Gyakran pihentem bükköseid 
híves árnyékában, gyakran hallám benned a szelek zú-
gását, s e zenét angyalok nyelvének hittem... gyakran 
remélék tetődrül az ég kapuján beléphetni...” 
A törekvő kis jobbágyfiú lankadatlan szorgalmával 
került a magyar lutheránusok fellegvárának, a soproni 
líceumnak padjaiba. Kitűnő diák volt, azonban dacos 
bátorsága konfliktusba keverte egy tanárával, emiatt 
Győrbe kellett továbbállnia, hogy elvégezhesse a böl-
csészetet, majd tanulmányai sorában Pest következett. 
Felvették az egyetem orvosi karára, ahol olyan jeles tu-
dósok oktatták, mint a kiváló orvos és nyelvújító Bugát 
Pál, akivel pár esztendő múlva életre hívták a Magyar 
Természettudományi Társulatot. A természettudomá-

A természet, a szabadság  
és az emberi méltóság költője

nyok fejlődése és népszerűsítése különösen szívügyévé 
vált vajdának, így csöppet sem volt kérdéses számára, 
hogy életét ezeknek szentelje. Külföldi tanulmányuta-
kat tett, ismeretterjesztő hetilap szerkesztésében vállalt 
feladatot.  Tervei negyedéves hallgatóként hirtelen tö-
rést szenvedtek. Abba kellett hagynia a tanulást, mert 
egy felütő kolerajárvány miatt egy orvos tanára ellen 
kitört diákzendülés szervezésének gyanújába kevere-
dett. Tisztázása érdekében vizsgálatot folytattak ellene, 
de ő ártatlansága tudatában büszkeségből, dacból vo-
nakodott a magyarázkodásoktól, s búcsút intett a pá-
lyának. 
Nem lett belőle orvos, de csak azért is be akarta bizo-
nyítani istenadta tehetségét ország-világ előtt. Intenzív 
alkotómunkába kezdett, tervezett-szervezett, s fáradha-
tatlanul munkált tollával. 
Először hírlapírással kereste kenyerét. Medikus vonat-
kozású cikkeket is írt, de ezeken kívül számos elbeszé-
lés, regény, novella, vers került ki tolla alól. Sőt szor-
galmasan fordított, főleg Shakespeare-t.  Felvilágosult 
nézeteket hirdetett, nyíltan, több fórumon hangoztatta 
a polgári átalakulás időszerűségét. Kemény, rendíthe-
tetlen volt, hű az elveihez s főként az igazsághoz. „Az 
igazság szava áthatóbb a mennydörgésnél, s az iga-
zságtalanság villámot hord kebelében” – vallotta.
„Isten e hont s minket bővséggel azért özönölt el / Hogy 
mi is áldozzunk tiszteletére sokat...” –fogalmazott egyik 
költeményében. S ennek szellemében tett is. Miután 
bejárta szinte az egész országot, a szarvasi evangéli-
kus gimnáziumba állt tanárnak. Az 1802-ben alapított 
intézményt szinte országos hírűvé emelte. Megfelelően 
képzett és méltó emberi tartású pedagógusgárdát to-
borzott, helyreállította az iskola tekintélyét, bevezette a 
szakrendszerű tanítást, könyvtárat szervezett, ösztöndí-
jakat alapított, megszüntette a testi fenyítést, nagyobb 
teret adott a természettudományok tanításának, vala-
mint önképző társaságot alakított. 
Az iskola hírnevének öregbítésében segítője lett a tu-
dós Ballagi Mór, aki első zsidóként került be a magyar 



��

Élet és Világosság

akadémikusok közé, majd megkeresztelkedett, áttért az 
evangélikus egyházba. vajda és Ballagi megértették, 
segítették egymást. Amikor a pozsonyi országgyűlésen 
a téma a zsidók egyenjogúsítása volt, Ballagi röpiratot 
fogalmazott A zsidókról címmel, melyhez vajda Péter 
írt előszót. Ez nagy elismerést keltett. 
vajda nemcsak jó természetszerető, humanista és ma-
gyar, hanem istenfélő keresztény is volt: „...Az Isten 
a szeretet maga. Szeretete beszél hozzánk a napfény-
ben, holdvilágban, a rezgő csillagokban, esőben és 
viharban, az évszakok forgásában. Szeretettel alkota 
ő mindent, legcélszerűbben rendeltetéséhez. Szeretete 
legszebb gyöngyéül állítá az embert a világra, fölru-
házva őt testi s lelki elsőségekkel, hogy koronája le-
gyen a teremtésnek... Isten a legnagyobb bölcsességgel 
rendezte el a természetet. Vannak emberek, kik e ren-
dezésnek ellene akartak szólani, jobbítani akartak raj-
ta: a rövidlátó bohók, kik meg nem gondolák, hogy mi 
csak bámulni is kevesek, gyöngék vagyunk azon nagy 
összehangzást és célszerűséget, mely Isten műveiben, a 
világban látható... Hitegységre kell törekednünk. A ter-
mészetben egy jó atya mutatkozik, kinek atyai gondja s 
alkotói szeretete mindenhová kiterjed. Ő fölküldi nap-
ját a pillangónak szintúgy, mint az embernek, kizöldíti a 
tölgyet, hogy levelei tápláljanak egy egész világot apró 
lényekbül, gyümölcse eledelül szolgáljon állatoknak, s 
árnyában az ember pihenhessen s gyönyörködjék. Szel-
lőt küld a tengerre, hogy éltesse a vizeket és benne a 
milliárd állatokat a nagy cethaltul a legkisebb féregig, 
hogy az emberek hajói gyors menetelt kapjanak rajta, 
átszökdössenek a hullámokon és világrészek áldásait, 
kincseit hozzák nekünk...” 
Csodálatosan gondolkodott vajda Péter Isten művéről, 
a világ mozgatójáról. Nézetei ma is elgondolkodtatnak. 
Hát még milyen hatással volt kora fiataljaira, akik ok-
fejtéseit, tanításait élőben hallgathatták!. Manapság ne-
héz elhinni, de igen népszerűvé vált eszméivel. 
A szarvasi ágostai hitvallású evangélikus főiskola igaz-
gatójának, filozófiai tanszéke tanárának nagy hatású 
előadásait a város közönsége is mind nagyobb számban 
látogatta. vasárnapi beszédeinek – „erkölcsi beszédei-
nek” – szabad szellemisége miatt aztán hamar vizsgálat 
indult ellene. A hatalom ugrásra készen állt, hogy meg-
hurcolja a szabadgondolkodót: anarchikus politikai fel-
fogás, vallások felforgatása volt a vád. A hír feljutott 
v. Ferdinándig, de az evangélikus egyházmegyei és 
egyházkerületi vezetők szándékosan késleltették a per 
végkifejletét, sohasem került sor az ítéletre. Ezt a tudós 
költő hírtelen halála is befolyásolta. 
Mélyen meggyászolta a nép vajda Pétert. Nagy adako-
zás indult, hogy méltó síremléket állíthassanak neki. Az 

azóta eltelt közel százhetven esztendő óta szülőhelyén, 
működésének színhelyein és máshol is intézmények, 
egyesületek, utcák, lakótelepek, szobrok őrzik emlékét. 
Azét a férfiét, akiről másik halhatatlan szellemű köl-
tőnk írja: „Ki e hajlongó, görnyedő időkben / Meg nem 
tanúla térdet hajtani, / Ki sokkal inkább hajtá le fejét 
a / Szabad szegénység kőszikláira, / Semmint a függés 
bársony pamlagára. - / Sirassa benned, elhunyt férfiú, / 
A természet leghívebb gyermekét, / Sirassa benned dal-
nokát a hon... / Legkeserűbb az én könyűm, ki benned / 
A függetlenség hősét siratom!” (Petőfi Sándor: Vajda 
Péter halálára)

-kerecsényi-

peTőFi Sándor
A hegyek közt (részlet)

Ott alant, alant, a mélyben, 
A kék messzeség ködében, 

Ott a város... csak ugy rémlik, 
Mint a múlt, amelyet félig 

Átadott immár a lélek 
A felejtés éjjelének. 

Kinn vagyok a természetben, 
Fönn magasra nőtt hegyekben; 

Magas e hely, itt pihen meg 
Koronként a vándor felleg, 
S ha itt volnék éjjelenként, 
Csillagokkal beszélgetnék. 

Lenn a völgyben, lenn a mélyben, 
A kék messzeség ködében, 

A város távol zajában 
Hagytam gondod, hazám s házam! 
Ott lenn hagytam minden gondot, 

Mely szívem fölött borongott, 
Melynek sötét árnyékában 
Mint rideg kőszikla álltam. 
Ne bántsatok, ne bántsatok, 
Ha egy rövid napot lopok 
A magam mulatságának, 

Hisz eleget élek másnak!... 
Minden lenn maradt, ami bánt, 

Nem hoztam föl magammal mást, 
Csak ami boldogságot ad, 
Kedvesemet és lantomat. 

Kedvesem, ki egy személyben 
Asszony s gyermek, örömében 
Jön és megyen, pillangót űz, 
virágot szed, koszorút fűz, 
Majd eltűnik, majd előjön; 
Ugy lebeg a hegytetőkön, 

Mint egy álom tüneménye, 
Mint e rengeteg tündére. 
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MARGÓ

Az ipari forradalom óta civilizációnk fejlődése egyre 
nagyobb mértékű károsanyag-kibocsátáshoz veze-
tett. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a XX. szá-
zad második felében drámai fordulat következett be 
a környezetszennyezésben. Az elmúlt ötven évben 
megsokszorozódott az emberi tevékenységgel ös-
szefüggő szén-dioxid és más, a légköri folyamatokat 
kedvezőtlenül befolyásoló káros anyagok légkörbe 
jutása. Vízválasztóhoz érkeztünk. Klímánk védelme 
a XXi. század legfontosabb kérdésévé lépett elő.

A klímakutatók szerint, ha az emberi tevékenység fel 
tudta gyorsítani a klímaváltozást, akkor le is tudja lassí-
tani azt. A globális felmelegedés lelassítása érdekében 
számos dolgot tehetünk, melyek közül a legfontosab-
bak az erdőtelepítés, a fosszilis energia (szén, kőolaj, 
földgáz) megújuló energiával történő helyettesítése, 
energiahatékonyság növelése, műtrágyahasználat ki-
váltása a mezőgazdaságban, a tömegközlekedés előtér-
be helyezése vagy éppen a lokalizáció (helyben meg-
termelt áruk helyben történő értékesítése) is hatékony 
eszköz lehet. 
Az éghajlat-változás nagyon nehezen kezelhető stres-
szhatással járhat az emberekre nézve, emiatt lenne el-
sősorban szükség arra megállapodásra, melyet az év 
végére terveznek az ENSz-tagállamok, mert az em-
berre kell vigyázni, nem szabad olyan helyzetbe hozni, 
hogy mentális és szomatikus károkat szenvedjen a hő-
mérséklet-emelkedés következtében.
A 2015. november 30. és december 21. között Pá-
rizsban megrendezésre kerülő nagy jelentőségű „Klí-
macsúcson” az üvegházhatású gázok kibocsátásának 
olyan mértékű korlátozásáról terveznek megállapodni 
az ENSz tagállamai, amely biztosítaná, hogy a Föld ég-
hajlatának átlaghőmérséklete az ipari forradalom előtti 
időkhöz képest legfeljebb két Celsius-fokkal legyen 
magasabb. Többen szkeptikusak atekintetben, hogy 
Kína és az Amerikai Egyesült Államok (USA) hajlan-
dó lesz ilyen mértékű kötelezettségvállalást aláírni. 
Az USA egykori alelnöke, Al Gore klímavédelmi kam-
pányt indított több, mint egy hónappal ezelőtt. Kampá-
nyának célja, hogy egymilliárd támogatót szerezzen a pá-

klímánk védelmében
rizsi klímacsúcs előtt annak érdekében, hogy ösztönözze 
a világ vezetőit a klímaváltozás elleni összefogásra.
A neves amerikai politikus kiemelte, hogy az év végén 
a világ vezetői fontos előrelépést tehetnek az ENSz 
éghajlat-változási keretegyezményének aláírásakor a 
párizsi klímacsúcson, ezért az embereknek most kell 
nyomatékot adniuk követelésüknek világszerte: olyan 
erős, az üvegházhatású gázok kibocsátását mérséklő 
megállapodásra van szükség, amely „fenntartható és 
virágzó jövőt biztosít” mindenkinek. A volt alelnök 
úgy fogalmazott: „közösen bebizonyíthatjuk, hogy a 
változáshoz szükséges politikai akarat is lehet megúju-
ló energiaforrás”. Ezért üzenetében arra biztat minden-
kit, hogy elindított honlapján keresztül csatlakozzon a 
kezdeményezéshez. A világméretű klímavédelmi kam-
pányhoz Magyarországon is lehet csatlakozni az állam-
fői hivatal gondozásában működtetett elobolygonk.hu 
című honlap segítségével.  
A mai világot élénken foglalkoztató ökológiai kérdé-
sekről, a környezetvédelemről, a teremtett világ védel-
mének kérdéseiről jelent meg szintén több, mint egy 
hónapja Ferenc pápa új enciklikája is. A mű jelentősé-
gét, fontosságát jelzi, hogy eleddig még egy katolikus 
egyházfő sem szentelt egy egész enciklikát a környe-
zetvédelemnek. A pápa nagy érdeklődést kiváltó művé-
nek egyik fontos üzenete, hogy az emberiség lépjen ki 
az önpusztítás spiráljából.    
A „Laudato si’ - Áldott légy!” címet  viselő írásból – az 
érdekesség kedvéért – csak pár, kiragadott gondolatot 
kívánunk felvillantani az alábbiakban:
 „…Most ez a rossz bánásmódban részesülő, kirabolt 
föld panaszkodik, és fojtott kiáltásai egyesülnek a világ 
minden magára hagyatott emberének kiáltásaival… 
Az emberiségnek még megvan a képessége arra, hogy 
együttműködjön közös otthonunk építésében… az em-
beri lény még képes arra, hogy pozitív módon lépjen 
közbe… nem veszett el minden, mert az emberi lények, 
akik képesek a végsőkig lealacsonyítani önmagukat, 
arra is képesek, hogy önmagukat felülmúlják, vissza-
térjenek a jó választásához és újjáéledjenek… 
…Az éghajlatváltozás globális problémát jelent, súlyos 
környezeti, társadalmi, gazdasági, elosztási és politikai 
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következményekkel jár és az emberiség egyik legfőbb 
jelenlegi kihívását képezi... Ha a klíma közjót jelent, 
mindenkié és mindenkiért van, akkor megváltozásának 
legsúlyosabb hatása a legszegényebbeket sújtja, de so-
kan, akik nagyobb gazdasági vagy politikai erőforrás-
sal és hatalommal rendelkeznek, úgy tűnik, hogy főleg 
a problémák álcázására vagy a tünetek elrejtésére ös-
szpontosítanak… ha nem reagálunk testvéreink e drá-
májára, az annak a jele, hogy elveszítettük a felebará-
taink iránti felelősség érzését, amely minden civilizált 
társadalom alapja... 
…A tiszta ivóvízhez való hozzáférés lényeges, alapvető 
és egyetemes emberi jog, mert meghatározza a szemé-
lyek életben maradását és ezért feltétele a többi emberi 
jog gyakorlásának. Megfosztani a szegényeket a vízhez 
való hozzáféréstől annyit jelent, mint tagadni az élethez 
való jogukat, amely elidegeníthetetlen méltóságukban 
gyökerezik...
…Egy átfogó ökológia egyszerű, mindennapi gesztu-
sokból is áll, amelyekben megtörjük az erőszak, a ki-
használás, az önzés logikáját… A hívő nem kívülről, 
hanem belülről szemléli a világot, felismerve a kapcso-
latokat, amelyekkel az Atya minden lénnyel egyesített 
bennünket; továbbá növelve azokat a sajátos képessé-
geket, amelyeket Isten adott minden hívőnek, az ökoló-
giai megtérés elvezeti ahhoz, hogy fejlessze kreativitá-
sát és lelkesedését…
...A boldogság igényli, hogy képesek legyünk korlátoz-
ni bizonyos szükségleteinket, amelyek elkábítanak ben-
nünket, készségesek maradva ezáltal azokra a sokrétű 
lehetőségekre, amelyeket az élet nyújt nekünk… ismét 
érezzük: szükségünk van egymásra, felelősséggel tarto-
zunk a többiek és a világ iránt, valamint érdemes jónak 
és becsületesnek lenni...
…Szent Ferenc kiváltképpen példája az örömmel meg-
élt, gyengékre irányuló gondoskodásnak és egy átfogó 
ökológiának, példaképe annak, hogy mennyire elvá-
laszthatatlan egymástól a természet iránti aggodalom, 
a szegényekkel szembeni igazságosság, a társadalmi 
elkötelezettség és a belső béke…”

(A 2015 júniusi és júliusi hazai és nemzetközi 
sajtó anyagai alapján összeállította, 

 válogatta: Kerecsényi Zoltán)

Idézetek Jane Goodall-tól:
De jó is lenne, ha belelátnánk a földbe, hogy szemügy-
re vehessük mindazt, amit a felszín alatt rejtőzik – mint 
ahogy a mennyboltra tekintve ellátunk a távoli csilla-
gokig! Egy faóriásra pillantva tekintetem végigfut ba-
rázdált törzsén, ágai és levelei sokaságán. Ez azonban 
a fának csak az egyik, a látható része, a föld alatt él a 
mélység felé nyújtózkodva testének másik fele - a gyö-
kerei. Milliméterről milliméterre hatolnak lefelé évről 
évre, talajszemcséket tolva félre, sziklákat ölelve körül, 
olykor egymásba fonódva, hogy vizet és ásványi sókat 
vegyenek föl a talajból, és továbbítsák ezeket a test föld 
feletti részének, amelyet szilárdan rögzítenek is.



A növények annyi mindent kínálnak az embereknek! 
A tudósok végtelen sok új kérdésen elmélkedhetnek, 
ahogy a modern technikák újabb és újabb ismereteket 
tárnak napvilágra a növények biológiájáról. A termé-
szetbúvárnak mindig ott a lehetőség, hogy egyre na-
gyobb csodálattal adózzon a természetnek, hiszen egy 
egyszerű nagyító is új ablakot nyithat a világra. A mű-
vésznek?� Micsoda gazdag forrás a növényvilág a toll, 
az ecset és a fényképezőgép számára! Egy gyereknek 
pedig varázslat, ahogy a földbe ültetett gumóból egy 
gyönyörű virág sarjad.



Mindannyiunknak örömet szerez a minket körülvevő 
természet szépsége, ha képesek vagyunk meglátni. 
Még a nagyvárosok forgalmas utcáin is megesik, hogy 
apró növénykék törnek elő merészen az útburkolat re-
pedéseiből. Álljunk meg egy pillanatra, vegyük szem-
ügyre, és csodáljuk meg „elszántságát”, élni akarását. 
És adjunk hálát, hogy egy ilyen csodálatos, lenyűgöző 
és varázslatos világban élünk – a növények világában.



A talaj és a növények tapintása, a velük való foglala-
toskodás, a föld szaga, a növények illata és megnyug-
tató színeik enyhítik a feszültséget, lelket öntenek az 
emberbe. Már fél óra kertészkedés is javíthatja a han-
gulatot, és segíthet szembenézni gondjainkkal, életünk 
nehézségeivel. S bár egy igazi kert a legjobb, néhány 
cserép virág gondozása is fölöttébb jótékony hatást 
gyakorolhat ránk.

éLeT éS BöLcSeSSéG

A természet zöldje a növények és a fák élete.  
A zöld maga az élet.

Naoki Higashida
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Augusztus 1. szombat
„Legyetek… okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a 
galambok!” (Máté 10,16/b)
A világ összetett, a részletek önmagukban tökéletesek, 
de nem teljesek. Az ember is sokféle tapasztalatból épít-
kezik. Ha bölcs és alázatos, megszívleli Jézus tanácsát 
és nem restell tanulni, működési mintát ellesni olyan 
teremtményektől (hüllőktől, szárnyasoktól), melyeket 
ráadásul a Teremtő az ember előtt alkotott, és önnön 
tökéletességéből nekik is ajándékozott örök értékeket.

Augusztus 2. vasárnap
„Istennek minden teremtett állata jó…” (1Timótheus 4,4)
Pál az utolsó idők egyik jelét abban látja, hogy egyes ön-
jelölt mindenség és kegyesség szakértők teljes szigorral 
beleszólnak a természet rendjébe. Az apostol két terüle-
tet nevesít a „hazug beszédűek” hitetései közül: „tiltják 
a házasságot” és „sürgetik az eledelektől való tartózko-
dást”. Látszólag csupán az köti össze a két, egymástól 
amúgy távol lévő kérdést, hogy egyik sem kötelező. 
vagyis dönthet úgy az ember, hogy ő maga egyedül ma-
rad és ráadásul vegetáriánus is lesz. De mindezt erköl-
csi-vallási érvekkel mindenkitől kötelezően elvárni nem 
biblikus, nem Isten szándéka szerint való.

Augusztus 3. hétfő
„Az igazak ösvénye…olyan, mint a hajnal világossága, 
mely minél tovább halad, annál világosabb lesz, a tel-
jes délig.” (Példabeszédek 4,18)
Ma a teremtett világ egyik gyönyörűséges jelensége 
tanít bennünket. A korán kelő ember nem tudja meg-
unni az éjszaka és a nappal elválásában a környezet 
fokozatos átszíneződését. De az is lenyűgöző, ahogy 
a világosság a „zenitig” feltartóztathatatlanul tör előre 
és beragyog mindent. Ha ráléptél az igazak ösvényére, 
nem torpanhatsz meg!

Augusztus 4. kedd
„Hát nem tudod, hát nem hallottad? Örökkévaló Isten 
az Úr, ő a földkerekség teremtője! Nem fárad el, és nem 
lankad el, értelme kifürkészhetetlen. (Ézsaiás 40,28)
A próbák idején nagy kísértés az átmenetileg sike-
resebbek bálványainak a követése. Azok értékrendje 
azonban szemben áll a Mindenség Alkotójának törvé-
nyeivel, kitalált hatalmuk pedig nevetséges. Legyen 
türelmed megvárni, míg az élő Isten cselekszik! Soha 

nem fárad bele örök jóságába és bölcsessége sem fa-
kul meg.

Augusztus 5. szerda
„Ő ad mindeneknek leheletet, életet és mindent.” 
(Apostolok Cselekedetei 17,25)
Pál a sokistenhívő athéni bölcselőknek azt igyekszik 
elmagyarázni, hogy a valóságos, Egy Igaz Isten létét 
nem az emberi fantázia vagy vallási kreativitás teremti 
meg, hanem fordítva: ő éltet minden élőt az egysejtű-
ektől kezdve a növény- és állatvilágon át az emberig. 
Ezért az egyetlen bölcs hitbeli-vallási döntés az, ha 
hozzá térünk, és arra kérjük, hogy lelkünket is keltse 
(új) életre.

Augusztus 6. csütörtök
„Te teremtetted az eget, az egeknek egeit és minden 
seregüket, ami rajta van, a tengereket minden bennük 
valókkal együtt…” (Nehémiás 9,6)
A hosszú évtizedeken, évszázadon át tartó ítéletes, 
vert helyzet nemcsak a romok eltakarításával és a fa-
lak újjáépítésével szűnik meg. A helyreállításnak a lel-
kekben is végbe kell menni. Bizony itt is az alapokig 
kell visszatérni. Az emberi értelem legmagasabb pont-
ja („az egeknek egei”) és az óceánok mélye mind azt 
jelképezi, hogy a fantáziánk által befogható valóság 
mind Isten teremtő akaratának megvalósulása, minden 
tőle függ, neki engedelmeskedik. Itt az ideje, hogy a 
felszabadult ember is önként csatlakozzék a Seregek 
Urának népeihez!

Augusztus 7. péntek
„… azokat, amelyek nincsenek, előszólítja, mint megle-
vőket.” (Róma 4,17)
Fontos tisztáznunk, hogy minden emberi becsvágy el-
lenére a „nincs”-ből előszólítani a „meglevőket” egye-
dül isteni kompetencia. Mi termeszthetjük, tenyészt-
hetjük, alakíthatjuk a meglévőket, de mindez csupán az 
ő művének értelmes vagy önző felhasználása. Hajdan 
mi sem léteztünk, sem fizikailag, sem szellemileg-lel-
kileg. De az, Akinek szava ellenállhatatlan, megszólí-
tott minket…

Augusztus 8. szombat 
„Amely napon teremtette Isten az embert, Isten hason-
latosságára teremtette… (1Mózes 5,1)

Egyperces áhítat minden napra
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Az ember nem fokozatosan érte el Isten-képűségének 
magasztos szintjét. A Teremtő az első pillanattól kezd-
ve érvényesíteni akarta szentséges modelljét. Erkölcsi 
ítélőképességünk, a jó világos felismerése, az igazság 
érvényesülésének vágya kezdettől elmaradhatatlan ré-
szei emberi természetünknek. Hogy mindez működjék 
is, ahhoz nem kell várnunk valamiféle természetfeletti 
jelre…

Augusztus 9. vasárnap
„Áldjad én lelkem az Urat!…nagy vagy te igen, ékes-
séget és fenséget öltöztél magadra…körülvette magát 
világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az 
egeket, mint egy kárpitot.” (Zsoltárok 104,1.2)
A névtelen szerző nem vállalkozik arra, hogy a csodás 
világot minden kétséget kizáróan és kimerítően megma-
gyarázza. Egyszerűen csodálja Isten alkotását, és szívből 
magasztalja. Nem gondolom, hogy ennyiben kimerül a 
természethez való viszonyunk, de mindenképpen itt kell 
kezdenünk: a csodálatnál és az imádatnál.

Augusztus 10. hétfő
„…vizeken építi fel palotáját, a felhőket rendeli szeke-
révé, jár a szeleknek szárnyain.” (Zsoltárok 104,3)
Rettenetes hőség volt ma, amikor ezeket a sorokat pa-
pírra vetettem. Szenvedtek a növények, az állatok és az 
emberek egyaránt. Állt a tikkasztó levegő, senki nem 
lelte helyét. Azután dörögni kezdett az ég, majd hűvös 
széllökések érkeztek. Minden teremtmény felkapta a 
fejét. Az esőt vártuk, pedig eszünkbe juthatott volna, 
hogy az időjárás megváltozásában üzenet is van: valaki 
átsuhant közöttünk a szelek szárnyán…

Augusztus 11. kedd
„Aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgái-
vá.”  (Zsoltárok 104,4)
A régi ember, még sokkal közelebb a természethez, 
jól értette, mit is jelent a szél, mely hajóját, malmát, 
vízemelőjét, szalagfűrészét hajtotta, ruháját, elárasztott 
földjét szárította. S a tűz, melyet kovával, taplóval csi-
holt elő, örök „munkatársa” volt, étele elkészítésében, 
fémjei megformálásában, teste melegítésében. De azt 
is megértette, hogy ezek a félelmetes elemek nem az 
ő szolgái. Egyesek még az imádatba is beletévedtek, 
pedig a hódolat csak az elemek Gazdájának jár.

Augusztus 12. szerda
„Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az 
meg soha örökké.” (Zsoltárok 104,5)
Tény, hogy a bibliai idők ismeretlen költőjének termé-
szettudományos ismeretei kezdetlegesek voltak. Azóta 
bizonyosan tudjuk, hogy a Föld nem áll mozdulatlanul, 
sőt, nagyon is eleven! Nemcsak forog, de a fizikusok 
megállapításai szerint enyhén billeg is. Mindezt pedig 

egy enyhén dőlt tengely mentén viszi véghez. A „nem 
mozdul meg soha örökké” kifejezésben viszont igaza 
van szerzőnknek. Ha a föld furcsa, körkörös botladozá-
sát megpróbálnánk csak egy kicsit is korrigálni (termé-
szetesen, amennyiben ez egyáltalán elképzelhető lenne) 
megszűnnének az élet feltételei. Mielőtt bármi, számod-
ra szokatlan működést fölényesen megpróbálnál a „javí-
tás szándékával” önteltséged satujába szorítani, alázattal 
gondold végig a lehetséges következményeket!

Augusztus 13. csütörtök 
„Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a he-
gyek felett is vizek állottak. Egy kiáltásodtól eloszlottak 
és mennydörgésed szavától szétriadtak. Hegyek emel-
kedtek fel és völgyek szálltak alá arra a helyre, amelyet 
fundáltál nekik. Határt vetettél, amelyet át nem hág-
nak, nem térnek vissza a földnek elborítására.” (Zsol-
tárok 104,6-9)
A prehisztorikus kor emberének ősi tapasztalatára utal 
itt szerzőnk, melynek emlékét a szivárvány, a fűtő- és 
üzemanyagok és az ún. „őskövületek” őrzik. Utakat 
építünk, völgyeket hidalunk át és hegyeket fúrunk ke-
resztül. De az ítélet után kialakult viszonyok rendít-
hetetlenek. Természetesen nem azért, mert okultunk 
a világrengető büntetésből, hanem mert a Teremtő 
kegyelmes Atyja is tékozló fiainak. S ha e hitünkben 
megrendülnénk, újra és újra feldereng a szivárvány.

Augusztus 14. péntek
„Aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydo-
gáljanak a hegyek között; megitassák a mezőnek min-
den állatát; a vadszamarak is megoltsák szomjúságu-
kat.” (Zsoltárok 104,10-11)
Mi kinyitjuk a csapot, csövet, slagot szerelünk rá, az-
után nem győzzük a munkát, belefáradunk. Nem is 
beszélve az anyagiak miatti vízkorlátozásokról. Az ő 
forrásai bármikor, bárhol, a kősivatagban is, egyetlen 
pálcaütésre, vagy kéz érintése nélkül is felfakadhatnak. 
Még a vadszamaraknak is jut bőségesen…

Augusztus 15. szombat
„Mellettük lakoznak az égnek madarai, az ágak közül 
hangicsálnak.” (Zsoltárok 104,12)
A teremtett világ nemcsak a fajok sokféleségét és esz-
tétikai élményét jeleníti meg. A hangokban is gyönyör-
ködhetünk. Az Énekek Énekének (2,12) gerlicéje azt 
dalolja, hogy elmúlt a tél, a magány, a hideg, kopár, 
fagyos időszak, és beköszöntött a szerelem tavasza a 
maga szépségeivel, virágaival, ígéreteivel. Gondol-
tál-e már arra, hogy a madárdalban annak üzenete is 
felcsendül, hogy nem a magányt, a búskomorságot és 
önmagad alábecsülését akarja szerető Mennyei Atyád 
elmélyíteni benned, hanem a boldogság felé akarja for-
dítani az arcodat?�
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Augusztus 16. vasárnap
„Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából; a te mun-
kádnak gyümölcséből megelégíttetik a föld.” (Zsoltá-
rok 104,13)
Izraelben a csepegtető öntözési rendszer kialakításá-
hoz talán éppen a hegyekben megfigyelhető jelenség is 
hozzájárult. Mert igaz ugyan, hogy eső évente csupán 
egy (legfeljebb néha két) kiszámítható időszakban esik, 
de a harmat minden reggel megjelenik. Az ember pedig 
leleményes és szorgalmas munkájával együttműködik, 
s ez bőséges betakarítást eredményez. Milyen jó, hogy 
Isten palotájának vízellátása sosem akadozik!

Augusztus 17. hétfő
„Aki füvet sarjaszt a barmoknak és növényeket az em-
bereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből.” 
(Zsoltárok 104,14)
Sem a legelésző állatok, de mi magunk sem tudato-
sítjuk, hogy ehető növényeink a teremtés pillanatától 
rendelkezésünkre állnak. A mag, az etetőbe öntött zab, 
vagy a piacon vásárolt saláta, a kertben letépett paprika, 
az út mentén választott dinnye mind-mind egy megsza-
kítatlan lánc áldott szemei a teremtés harmadik napja 
óta. Semmit nem importáltunk azóta más bolygókról, s 
magunk sem állítottunk elő helyettük jobb és ízletesebb 
csemegéket a földből.

Augusztus 18. kedd
„És bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, 
fényesebbé teszi az orcát az olajnál; és kenyeret, 
amely megerősíti a halandónak szívét.” (Zsoltárok 
104,15)
Igen, a szív „megvidámítása” és az arc ragyogása is Is-
ten akarata, a halandó szívének „megerősítéséről” nem 
is beszélve. Talán nem véletlen, hogy a zsoltár nem a 
gyomorról vagy a torokról, hanem a szívről beszél. Ezt 
érthették olyan nehezen a tanítványok is azon a bizo-
nyos éjszakán, amikor a Mester megtörte a kenyeret és 
felemelte a hálaadás poharát.

Augusztus 19. szerda
„Megelégíttetnek az Úrnak fái, a Libánonnak cédrusai, 
amelyeket plántált…” (Zsoltárok 104,16)
Noha a teremtő Isten a hetedik napon „megnyugodott” 
minden munkájától, nem hagyta sorsára a világot. Csak 
gondolom, hogy mióta világ a világ, a Libánon hegye 
is áll, és mindig volt rajta cédrus. Még az is lehet, hogy 
az Úr az első példányt itt gyökereztette meg, eldöntve, 
hogy a levelek, a kéreg, a rostok, a törzs, az ágak, a 
bonyolult, szerteágazó gyökérrendszer hogyan is mű-
ködjenek együtt a hosszú életű fák fennmaradásáért. 
De az új sarjak „plántálását” sem hanyagolja el, csak 
mi csupán „az erdőtől nem látjuk” ezeket a rejtett, ih-
letett pillanatokat.

Augusztus 20. csütörtök, Nemzeti ünnep
„Amelyeken madarak fészkelnek: az eszterág, amely-
nek a ciprusok a háza.” (Zsoltárok 104,17)
Isten úgy teremtette meg a világot, hogy senki sem bir-
tokolhatja kizárólagosan a saját pozícióját. A fák sem. 
Tudomásul kell venniük, hogy gyümölcseiket mások 
fogyasztják, árnyékukat jött-ment útonjárók használ-
ják, és nem ők élvezik, ágaikra pedig rátelepszenek 
mindenféle (jó)madarak. Soha ne támogasd a „védőhá-
lót”, elriasztó eszközt forszírozó, maguknak való, önző 
„elhervadt, gyümölcstelen, kétszer meghalt és tőből ki-
szaggatott fákat” (Júdás 12b), melyek legfeljebb arra 
valók, hogy bunkósbot készüljön belőlük!

Augusztus 21. péntek
„A magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák a hörcsö-
göknek menedéke.” (Zsoltárok 104,18)
Az Úrnak még arra is volt gondja, hogy teremtménye-
it ott helyezze el, ahol a legbiztonságosabb számukra 
a terep. Az a környezet, mely az egyik lény számára 
csapda, az a másiknak védelem. Lehet, hogy fárasztó 
magas hegyen élni, de egyetlen értelmes hörcsögről 
(mormotáról) sem tudunk, amely zúgolódna a dombor-
zati viszonyok miatt.

Augusztus 22. szombat
„Teremtett holdat, ünnepeknek mutatására; a napot, 
amely lenyugvását tudja.” (Zsoltárok 104,19)
Ismét az első „naptári héthez” kell vissza lapoznunk, 
ezúttal a negyedik naphoz. Nyilvánvaló, hogy a csil-
lagászati és egyéb szempontok meghatározóak, de 
az sem elhanyagolható, hogy az égitestek az emberi 
élet ritmusát jelentő idő és ünnepek őrei is. Az ő járá-
sukhoz igazították őseink és hithőseink istentiszteleti 
rendtartásuk folyamatosságát. A nap, mely innen, ap-
rócska földünkről nézve ellenállhatatlan nagyhatalom 
(zsoltárok 19,6kk), mégis „tudja”, hogy mikor elég 
belőle. Perzselő erejével, vakító világosságával min-
den este önmegtartóztató módon visszavonul. Lehet, 
hogy nem magától. Ám engedelmeskedik egy még 
nagyobb parancsnak. Bárcsak minden lángoló fő pél-
dát venne róla! 

Augusztus 23. vasárnap
„Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben 
szétjárjanak a mezőnek összes vadai; az oroszlánköly-
kök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől 
eledelüket. Ha felkél a nap, elrejtőznek és hajlékaikban 
heverésznek;” (Zsoltárok 10,20-22)
A teremtés első aktusa a világosság isteni meghirde-
tése volt. Az Úr azonban nem számolta fel végleg a 
sötétséget, csak elválasztotta a világosságtól, fölé he-
lyezve a hold uralmát és a csillagok jeleit. vannak te-
remtmények, melyek kifejezetten ebben a napszakban 
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kapják meg feladataikat és eledelüket. Sose gondold, 
hogy csak a nappali műszak és az erre épülő életforma 
a „normális”. vannak ún. „éjjeli baglyok” vagy rejtőz-
ködő „vadak”. Az ő működésük ugyanúgy életszerű és 
Istentől való, mint a tiéd.

Augusztus 24. hétfő
„Az ember munkájára megy ki és az ő dolgára mind 
estvéig.” (Zsoltárok 104,23)
A természet főszereplője – vagy még inkább szervezés-
re, őrzésre, gondozásra rendelt fő megbízottja – az em-
ber. Nem könyörtelen ura, diktátora környezetének; em-
bertársainak, az élővilágnak, vagy egyáltalán a teremtett 
világ szóban forgó részének. Nem heverészhet nappal, 
mint az oroszlánok, az ő pihenésének ideje az éjszaka 
(hacsak nincs elháríthatatlan dolga). Ilyenkor azt is átéli, 
hogy az Úr a mi  őrizőnk, „nem alszik és nem szunnyad” 
(Zsoltárok 121,4). Ha tisztességes, azzal is tisztában van, 
hogy „amíg nappal van” (János 9,4) szorgalmasan tevé-
kenykednie kell megbízója akarata szerint.  Az idézett 
evangéliumi mondat arra is figyelmeztet, hogy „eljő az 
éjszaka, mikor senki sem munkálkodhatik”. Ez a „tétlen-
ségi”  periódus nemcsak a halált jelenti. Az esti homály 
gyorsabban leszáll, mint szeretnénk. Nagy kár, ha az arra 
rendelt időt elfecséreljük, és az utolsó pillanatban már 
nem marad energiánk a munka befejezésére.

Augusztus 25. kedd
„Mily számtalanok a te műveid Uram! Mindazokat böl-
csen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságod-
dal.” (Zsoltárok 104,24)
A Természet minden részlete sugározza az alkotó böl-
csességét és gazdagságát. A Földön vannak ritkábban 
előforduló elemek (ezek értéke éppen ezért meghaladja 
a többiekét), de alapvetően Isten mindenből pazarlóan 
sokat bocsátott a rendelkezésünkre. Nincs hiány sem-
miben, még akkor sem, ha újra és újra erőt vesz rajtunk 
a kapzsiság és mohóság kísértése. Természetesen iga-
zuk van a környezetvédőknek, akik arra intenek min-
ket, hogy gondoljunk az utánunk jövő igényeire is, és 
ne tegyük próbára a nagyvonalú Istent.

Augusztus 26. szerda
„ Ez a nagy és széles tenger! Itt vannak benne a meg-
számlálhatatlan csúszók; apró állatok nagyokkal együtt. 
Amott gályák járnak, s cethal, amelyet azért formáltál, 
hogy játszadozzék benne.” (Zsoltárok 104,25-26)
A tengerek és óceánok a titkok és a természetfeletti erők 
üzeneteit rejtik magukban. A legmélyebb pontokon is 
van élet, és az a közeg, mely egyeseknek kockázatos 
munkavégzés, a táplálékszerzés terepe vagy kiszámít-
hatatlan végű vándorút, az más teremtményeknek a já-
ték színtere. Sőt, íme, látjuk, hogy egyes lények eleve 
a játékra teremttettek. Tanuljuk meg becsülni őket is, 

míg mi az elemekkel küzdünk, vagy fárasztó munkán-
kat végezzük!.

Augusztus 27. csütörtök
„Mindazok te reád néznek, hogy megadjad eledelüket 
alkalmas időben. Adsz nékik és ők takarnak; megnyi-
tod kezedet és megtelnek a te jóvoltoddal.” (Zsoltárok 
104,27-28)
Isten a teremtéskor az embert bízta meg azzal, hogy 
az előre elkészített javakkal és készletekkel álljon a 
teremtett világ egyéb lényei rendelkezésére (1Mózes 
1,28), és vegye magára gondjaikat. De azért mind-
örökre megmarad az élővilág közvetlen kapcsolata az 
igazán megbízható teremtő Mennyei Atyával. A ke-
resztény teológia ugyan elfilozófálgathat azon, hogy 
vajon az állatoknak van-e lelkük, és önmagából kiin-
dulva megállapíthatja, hogy csak az ember rendelkezik 
„eszes lélekkel” (anima rationalis-szal), mely a hall-
hatatlanság alapfeltétele lenne, míg az állatok alacso-
nyabb rendű élete legfeljebb anima vegetativa, illetve 
anima sensitiva tartalmú – ami a földi szaporodáshoz 
és ösztönös érzelmekhez elégséges, de semmiképpen 
nem az üdvösséghez tartozik. Nem bocsátkozunk vi-
tába erről, mégis meggyőződésünk, hogy ez a viszony 
bensőségesebb, mint hinnénk, hisz tudjuk: a végte-
len Mindenhatót egyetlen verebecske lehullása (Máté 
10,29kk) sem hagyja hidegen. A másik oldalon pedig 
minden állat testvérünk pontosan tudja (még ha mi va-
gyunk is a közvetítők), hogy az áldás kitől érkezik.

Augusztus 28. péntek
„Elfordítod orcádat, megháborodnak; elveszed a lel-
küket, kimúlnak és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te 
lelkedet, megújulnak, és újjá teszed a földnek színét.” 
(Zsoltárok 104,29-30)
Nem véletlenül kérjük az ároni áldásban (4Mózes 6,26), 
hogy „fordítsa az Úr az orcáját” reánk, hiszen, ha leven-
né rólunk tekintetét, két marék por maradna csupán. Ne 
feledjük: ez a gondolat most az egész teremtett világot 
érinti – csakúgy, mint annak a lehetősége és ígérete, 
hogy újra kibocsátja Lelkét a Jó Teremtő és Megváltó 
Isten, és akkor megelevenedik ismét a földnek színe. Te-
hát az egész teremtett világ – amit mi, emberek szívesen 
kisajátítanánk felsőbbrendű fajunknak – joggal reméli a 
megújulást. Hadd legyen nagyobb a Mindenható kegyel-
me, mint amit mi képesek volnánk elképzelni!

Augusztus 29. szombat
„Legyen az Úrnak dicsőség örökké; örvendezzen az 
Úr az ő teremtményeiben; aki ha rátekint erre a föld-
re, megrendül az; megilleti a hegyeket, és füstölögnek 
azok.” (Zsoltárok 104,31-32)
Az ún. természettudomány a jelenségeket vizsgálja és a 
kézzelfogható tapasztalatokra épít. A „jelenség” azon-
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ban annál a valakinél válik megtapasztalhatóvá elő-
ször, aki mindezt a semmiből létrehozta. Hogy miért 
füstölnek a hegyek, vagy mitől reng a hegy, a talaj – ezt 
körül tudja írni a fizika is. De a folyamat elindítója, az 
„érintés” meghaladja természettudományok határait. 
Jó nekünk, ha az Úr örömét leli teremtményeiben és 
nincs rengés és füstölés… 

Augusztus 30. vasárnap
„Énekelek az Úrnak egész életemben; zengedezek az 
én Istenemnek, amíg vagyok! Legyen kedves néki az 
én rebegésem; örvendezem én az Úrban;” (Zsoltárok 
104,33-34)
Mint láttuk (12.v.), a Természet igényt tart a hangok-
ra is. Csodálatos a madárdal, lenyűgöző az oroszlánok 
ordítása (21.v.), de miért fosztanád meg a világot attól 
a hangtól, ami indokolt és elvárható: váljék hátralévő 
életed mindennapi szokásává, hogy énekelsz az Úrnak, 
imádod őt („rebegés”), és nem csupán kéréseiddel, 
panaszaiddal terheled, hanem személyes „kihallgatá-
sodból” nem felejted ki a hála és az öröm szívből jövő 
kifejezéseit sem. 

Augusztus 31. hétfő
„Vesszenek el a bűnösök a földről és a hitetlenek ne 
legyenek többé! Áldjad én lelkem az Urat; dicsérjétek 
az Urat!” (Zsoltárok 104,35)
Ne ütközzék meg senki azon, hogy a Teremtő dicsé-
retéről szóló himnusz végén ott egy felháborodott 
erőteljes mondat a bűnösökkel és hitetlenekkel kap-
csolatban. Nem az általában másként gondolkodókra 
vagy tájékozatlanokra utal itt a névtelen költő, hanem 
azokkal szemben fogalmaz meg egyértelmű állás-
pontot, „akik készakarva nem tudják”, hogy kinek 
a szavára állt elő a világ (2Péter 3,5) – vagy akik a 
megismerhető „igazságot hamissággal feltartóztat-
ják”, netán „Isten igazságát hazugsággá változtatták 
és a teremtett dolgokat tisztelték és szolgálták a Te-
remtő helyett” (Róm 1,18.25kk). Az az óhajunk tehát, 
hogy ne diadalmaskodjanak az isteni renddel, erkölc-
csel, jósággal szembeni földi, irgalmatlan kisistenek, 
hanem hadd áldjuk és dicsérjük szabadon az egész 
teremtett valóság nagyvonalú és szeretetben gazdag 
örökkévaló Urát!
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HAVI ISTENTISZTELETI REND
2015 – A Fény Nemzetközi Éve

Az év igéje: „Fogadjátok be egymást, 
ahogyan Krisztus is befogadott titeket Isten dicsőségére” (Róma 15,7)

AUGUSZTUS 
Augusztus hónap igéje:„Jézus Krisztus mondja: Legyetek azért okosak, mint a kígyók,  

és szelídek, mint a galambok!” (Máté 10,16/b)

Istentiszteletek Bibliaórák 
Augusztus 2.
Szentháromság ünnepe után 
9. vasárnap

Jeremiás 1,4-10
Lukács 16,1-12
1Korinthus 10,1-13

Augusztus 9.
Szentháromság ünnepe után 
10. vasárnap

2Mózes 19,1-8
Lukács 19,41-48
1Korinthus 12,1-11

Első hét
Jézus kiküldi tizenkét tanítványát: Miért őket 
választotta?� – Máté 10,1-4 
„A tizenkét apostol neve pedig ez: ...”

Augusztus 16.
Szentháromság ünnepe után 
11. vasárnap

1Korinthus 15,1-11
Lukács 18,9-14
2Sámuel 12,1-15/a

Második hét Az üzenet és hírdetésének határai – Máté 10,5-8/a 
„Hirdessétek: elközelített a mennyek országa...”

Augusztus 23.
Szentháromság ünnepe után 
12. vasárnap

2Korinthus 3,4-11
Márk 7,31-37
Ézsaiás 29,17-24

Harmadik 
hét

Az üzenet és hírdetésének módja – Máté 10,8/b-16 
„Legyetek azért okosak, mint a kígyók, és szelí-
dek, mint a galambok!”

Augusztus 30.
Szentháromság ünnepe után 
13. vasárnap

Galata 3,15-22
Lukács 10,2- 37
1Mózes 4,1-16

Negyedik hét
A hírnök jutalma – Máté 10,17-22 
„Helytartók és királyok elé hurcolnak énmiattam, 
tanúbizonyságul nekik és a népeknek.”
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FILM
világok arca – Baraka
Színes, szöveg nélküli, amerikai dokumentumfilm, 96 
perc, 1992
Rendező: Ron Fricke
Forgatókönyvíró: Ron Fricke, Mark Magidson, Bob 
Green
Zeneszerző: Lisa Gerrard, Michael Stearns, Brendan 
Perry
Operatőr: Ron Fricke
Vágó: Ron Fricke, Mark Magidson, David Aubrey

Baraka – ősi, szufi szó, mely igen sok nyelvben meg-
található, jelentése: áldás. A film jelen világunk sokfé-
le arculatát mutatja be, elfogulatlanul, a nagyvárosok 
nyüzsgő zajától a zen kert csendjéig. Lenyűgöző kép-
sorai és megkapó zenéje miatt rendhagyó, nem min-
dennapi élményt nyújt. 

Könyv
Rudyard Kipling: A dzsungel könyve

Mauglit Farkas anyó neveli fel saját négy kölykével 
együtt, s az emberkölyök éppúgy érti a fű zizzenését, 
a baglyok huhogását, mint minden más élőlény a va-
donban. Idővel oly merészen lódítja magát ágról ágra, 
hogy a szürke majmok sem különben. Elfoglalja helyét 
a Gyűlés Szikláján is, s ahogy nő, a falka testvérének 
tekinti s mindannyian a Dzsungel Urának. 

Éji dal a Dzsungelben
Csil keselyűnk éjt hoz nekünk,    
Meng küldi, a bőregér -
Tető alatt a házi dal,
s a mi fajtánk szerte-tér:
az éj az időnk, zsákmányol erőnk,
karmunk prédát kerít.
Sikert neked, ha tiszteled
a Dzsungel Törvényeit!

KKS

AJÁNLÓ

A természetről viccesen így beszélünk: 

„A te őslényeid előttem vannak” – mondta vissza 
tévesen egy gyerek a bibliából tanult idézetet, ahol az 
őslényeid helyett az ösvényeid szó szerepel.  

☺ ☺ ☺

„Miért nem ír a biblia semmit a dinaszauruszokról?” 
– kérdezte valaki, ami alapján úgy tűnhet, csak 
nőnemű egyedek éltek ebből a fajból.

☺ ☺ ☺

„Ez az ember a kákán is görcsöt keres.” Lehetetlen a 
kákára görcsöt kötni. Csomót is, de az akadékoskodó 
embereknek sokszor ehhez hasonlót sikerül elérniük 
magatartásukkal.

☺ ☺ ☺

,,Velem most nyulat lehet fogni.” Habár a boldog 
ember mellé is szegődhet valaki, de a nyulat fogatni 
szólás-mondás egy ember boldog állapotát fejezi ki.

☺ ☺ ☺

,,Ha süt a nap, akkor álmos vagyok,ha viszont 
borús az idő, akkor fáradt.” Sokat panaszkodunk az 
időjárásra, de lássuk be velünk se könnyű.

Iklódyék, Kisvárda

ÉLET ÉS VIDÁMSÁG

Honlapjaink:

Békásmegyeri gyülekezet:  
www.megbekelestemplom.hu

Kispesti gyülekezet: www.meltosagnapja.hu
Kisvárdai körzet: www.galilea.hu

Központi gyülekezet: www.lelkeszi.hu
Nyíregyházi körzet: www.metkapolna.hu

Szegedi körzet: www.metszeged.hu
Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség: 

www.metegyhaz.hu
Oltalom Karitatív Egyesület: www.oltalom.hu

Wesley János Lelkészképző Főiskola:  
www.wesley.hu
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ríMeLő

 Búza, búzakalász!
véle szél hadonász:
hajlik, lengedezik,
amíg cseperedik.
Búza, búzakalász.

 
Színe még nem arany:
mint a fű, csak olyan.

Szerte búzamező
zöld színben repeső,

- színe még nem arany.
 

Amíg érik a mag,
lassan, jó nap alatt,

- könnyű kis pipacsok
szirma, lángja lobog,

amíg érik a mag.
 

Messze virítanak.
Lenge szirmaikat
rázva vérpirosan,

mag felett magasan,
messze virítanak.

 
Tőlük piros a táj!

_"Ime itt van a nyár!"
őket nézegetik,

szép csokorba szedik.
Tőlük piros a táj.

 
A zöld búzamezők,
észrevétlenek ők!
De lehull a pipacs,

s felragyognak a nagy
érett búzamezők!

VÁCI MIHÁLY

pipacsok a búzamezőben


