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Szeretnék röviden reagálni a Hack Péterinterjút helytelenítő levélre.
A Misszió abban is példaadó, hogy a
magyar népnek nem csupán egy szeg
mensét szólítja meg, és nemcsak azok
véleménye érdekli, hanem az egész nép
hez szól. A Róm 1,15 értelmében „kötele
sek" vagyunk ezt tenni. Ha nem így ten
nénk, az evangélium lényegét tagadnánk
meg. A Krisztus-testben együtt vannak a
népek.

től? Ugyan miért? Istennek vannak
mennyei és emberi angyalai, már az
Ótestamentum is beszél róluk. És per
sze akár Keresztelő Jánost is vehetjük
angyalnak vagy Teréz anyát stb. De ki
ne tudná, hogy a Jelenések könyvében
a kerubok szárnyas lények? És miért
rettentek volna meg a pásztorok egy
hozzájuk hasonló embertől? A menynyei seregeknek valószínűleg volt
szárnyuk...

Hálás köszönet a Misszió Magazinért,
amit az idén rendesen megkaptam. Va
lamennyien örömmel olvassuk, és sok ál
dást merítettünk belőle...

D r . Pásztor J ános ,

Szenes Lászlóné, God

Szeretném megosztani önökkel az örö
möm. Sikerült a rejtvénykérdéseket úgy fel
tenni az unokáimnak és a férjemnek, hogy
volt, amelyre kórusban feleltek. A missziói
munkámra itthon is szükség van...

REF. TEOLÓGIAI TANÁR

Van egy másik angyalcsoport is, a démo
ni világ. A fellázadt angyalok serege élükön Luciferrel, a Fényhozóval -, akik
szintén láthatatlanok, de sokszor nagyon
is érezhetők... Aki Isten Igéjének minden
napi olvasója, és Isten Szentlelke által ta
nulmányozza is azt, az mindent megta
lál benne az angyalokkal kapcsolatban
is... Az angyalok világa nem pszicholó
giai téma. Az angyalvilág valóságos
tény, de nem úgy, ahogy azt a világi em
ber gondolja. Szellemi lények, akiknek
„mennyei testük" van. De szárnyuk
nincs, mert nincs is szükségük rá... Az
Úr Jézus azt mondja, hogy az övéinek a
feltámadás utáni teste hasonló lesz az
angyalokéhoz...

A Misszió Magazinhoz szívből gratulá
lunk. Én sem tudom letenni, egy ültő
helyemben végigolvasom, és nem is
kritizálom az interjúalanyok megvá
lasztásában. Az „angyaltéma’’ különö
sen is közel áll a szívemhez. Olvastam
egy-két angyalokról szóló könyvet, sőt
megvan a saját „angyalsztorim”is, ami
velem esett meg...
Kev eh á zin é K lá ra , K ő sz e g

H almen J ózsef, Marosvásárhely

A RADIOMISSZIO HALLGATÓI
ÍRJÁK

POLERECZKI G yÖRGYNÉ, KISKŐRÖS

Gyermekeim nagyon lelkesen várják a mű
sort s benne a rejtvényt. Iskolaidőben én
jegyzem fel a kérdést, mén 2 óra után érnek
haza. Jó kis „vizsga”, tudják-e a választ. És
persze nagyon örülnek az ajándéknak...
Vaskóné H. J udit,

Magazinotok új formájában és tartalmá
ban érdekes. Ami engem illet, én több te
ológiát szeretnék olvasni.

ÖTGYERMEKES ÉDESANYA, SÜKÖSD

D udás Á rpád , Kárpátalja

H ardi E lek, N agyvázsony

Újra és újra elcsodálkozom azon, mi
ért kell az egyháznak olyan dolgok
kal foglalkoznia, amelyek teljesen
szükségtelenek. Hogy van-e az an
gyaloknak szárnya
vagy nincs? Félnek
a természettudomá
nyos világnézet ki
nevetésé
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Rekviem
egy hóemberért?

C

Gáncs Péter
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ERŐTLENSÉG
T. P intér Károly ___________________________

ímlap-karikatúránk szánalma
san erőtlen hóem bere már
igencsak a végét járja. Erejének tit
ka a kemény fagyban, a mínuszok
ban rejlik, s úgy tűnik, Tél tábor
nok végre kapitulálni kényszerül...
Ismerek hús-vér emberekben is
furcsa „fagylényeket”. Igazán csak
a zord mínuszok közepette érzik
biztonságban magukat, csak a ke
mény, ítéletes dörgedelmek adnak
tartást életüknek. Rettegnek a lá
gyan simogató szótól, menekülnek
a melengető napsugár elől a sötét,
hűvös árnyékba.
Tudom, időnként szükségünk
van ilyen „mélyhűtött" emberekre
is. Tudom, kellenek azok, akik kí
m életlenül rám utatnak életünk
nagy mínuszaira. Kellenek a pörölyszavú próféták, a keményen
szókimondó Keresztelő Jánosok.
De azért így, télvégi testi-lelki
erőtlenségeink közepette olyan jó
meghallani a böjti-tavaszi próféci
át: „Neki növekednie kell, nekem pe
dig kisebbé lennem."
Az Ő növekedését kérjük, sür
getve várjuk, hogy végre megtör
jön a jég, beköszöntsön a fagyos
szívek olvadása, hogy a Lélek tava
szának Ura áthúzza életünk sivár
mínuszait a legnagyobb plusz, a
Kereszt ajándékaival.
Rekviem egy hóemberért? Rek
viem a „fagylényekért”? Ám le
gyen, de a „boldog fel NEM tám a
dás reményében"...
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főszerkesztő

Egy esztendeje, hogy az egyébiránt 8. év
folyamát jegyző Misszió a magyar evangélikusság hetilapjának tematikus folyó
irataként jut el az Evangélikus Elet
előfizetőihez. Múlt év februárja óta ma
gazinunk utcai árusításban is kapható, az
az - ünnepélyesebb megfogalmazással a Misszió immár egy esztendeje a lehető
legszélesebb körben igyekszik betölteni
küldetését. Mindazonáltal „évfordulós”
lapszámunk fókuszába nem ezért állítot
tuk az erőtlenséget...
Ami azt illeti, ennek a magazinnak a
készítői sohasem áltatták magukat azzal,
hogy a Misszió önerőből is sikeres lehet.
Hiába a lelkesedés - tudás, tehetség, ki
tartás stb. -, a legjobb erőket felvonultató
szándék is szánalmas erőlködésnek bizo
nyulhat, ha nem veszi igénybe azt az erő
forrást, amelyről ebben a lapszámban
hangsúlyozottan szó esik.
A misszió sikerének persze egyéb kri
tériumai is vannak, ám ez - úgymint az
egyház krisztusi küldetése - valószínűleg
kevéssé érdekli azokat, akik most első íz
ben, az erőtlenség témája miatt lapoznak
bele az e küldetést elnevezésében is fel
vállaló újságba. Számukra ezért most in
kább azt szeretnénk előrebocsátani, hogy
személyes erőnlétünk naponkénti meg
újításához is ugyanabból „forrásból” le
het meríteni. Úgyhogy érdemes tovább
lapozni...
Magazinunk rendszeres olvasóinak
azonban tartozunk egy beismerő vallo
mással.
Egy esztendővel ezelőtt arra tettünk
ígéretet, hogy mindenkor sokoldalúan
járjuk körbe választott témáinkat, kiegé
szítve egy olyan nézőponttal, amely más
lapokból többnyire teljesen hiányzik. Ne
vezetesen megpróbálunk arra is rávilágí
tani - írtuk -, hogy az adott kérdésről mit
mond a Biblia, mint mond az élő Isten.
Első tematikus lapszámunk a 2001. évi
népszámlálással foglalkozott, ezt követő
en a „választás”, majd a „szabadság”, azu

tán az „agresszió” kérdései kerültek ma
gazinunk fókuszába. Októberben a „reformáció”-t, legutóbb - karácsonykor pedig „az angyalok”-at vettük górcső alá.
E két utóbbi téma indokolta, hogy cikke
inkben szinte kivétel nélkül egyházi, ille
tőleg evangéliumi megközelítésből vizs
gálódjunk. Az erőtlenség viszont ismét
lehetővé tette volna, hogy erőteljeseb
ben érvényesítsük az eredeti koncepciót,
vagyis a fókusz fókuszába állítandó bibli
kus üzenet mellett - pontosabban előtt hétköznapibb, úgymond világi megköze
lítésben is elemezzük ezt a mindannyiunk
számára ismerős „tünetet”. A dolog
azonban úgy fest (és ez az, amit töredel
mesen be kell vallanunk), hogy a szer
kesztői szándéknak ezúttal sem tudtunk
érvényt szerezni. Egyetlen interjútól elte
kintve felkért szerzőink írásai - az erőt
lenség különböző megélt-átélt eseteinek
felvillantásán keresztül - valójában
ugyanazt a következtetést sugallják, ame
lyet mintegy konklúzióként szerettünk
volna reflektorfénybe állítani. Ráadásul e
bizonyságtételekben (mert mostani lap
számunk ilyesformán akár „bizonyságté
telek” gyűjteményének is tekinthető) jó
val nagyobb hangsúly esik az erőre, mint
az erőtlenségre.
Döntse el az olvasó, hogy hibáztunk-e,
amikor engedtük „elállítódni a fókuszt"...
Szerkesztői erélytelenségünkhöz per
sze kétség nem fér, mi több, tartozunk
még egy vallomással.
A Misszió utolsó oldalán mindig igyek
szünk vizuálisan is intonálni a soron kö
vetkező témát. Nos, az „erőtlenség” té
májával már annak beharangozásakor is
„melléfogtunk”. Olvasóink talán emlé
keznek rá, hogy e fogalmat egyre halvá
nyodó betűkkel próbáltuk vizuálisan is
érzékeltetni. Az volt az elgondolásunk,
hogy az erőtlenség szó utolsó két-három
betűje már szinte az olvashatatlanságig
kifehéredik, mintegy a reménytelenség, a
„végelgyengülés" képzetét is társítva az
erőtlenséghez. Tördelőszerkesztőnk ele
get is tett e kérésnek, csak épp azt felejtet
te el tudatosítani bennünk, hogy a hátsó
borító háttérszíne nem fehér, hanem sötétkék...
Ha már eleve nem sikerült elrejte
nünk az üzenetet, akkor mindazokban,
akiken - hozzánk hasonlóan - gyakorta
„erőt vesz az erőtlenség”, most hadd tu
datosítsuk már e lapszám elején: nincs
ok a reményvesztésre. Mert csakugyan
van háttér!
Erről szól a Misszió - ez alkalommal is.
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Akinek nem sikerült
meghódítania a Himaláját
Beszélgetőtársam V árko nyi L á s z l ó , aki a 2002-es magyar Mount Everest-expedíció tagjaként nem
jutott fel a Föld legmagasabb pontjára. Alig karnyújtásnyira a 8850 méteres csúcstól - visszafordul
ni kényszerűit...
Mi készteti az embert arra, hogy hegyet

küzd, és megkezdi önm aga lassú le
bontását. Agy- és tüdőödém a léphet
másszon?
Az első „tudatos hegymászók" a va fel, valamint kiszáradás. Meg kell ta
rázslók és a sámánok voltak, akik így vo nulni tudatosan lélegezni, m inden
nultak el a világtól. Másokat a kényszer egyes lélegzetvétel technikáját végig
hajtott fel. Állattenyésztők, vadászok gondolni. Inni is csak kortyolgatva le
vagy olyanok, akik valamilyen ellenség
elől menekültek. A Kaukázusban ma is
élnek zárt közösségekben olyan nép
csoportok, akik valamikor az oszmán
hódítás elől menekültek oda. Még ma
gasabbra jutottak azok, akik ércet, ara
nyat kerestek az érintetlen környezet
ben. Nekik sokat köszönhetnek a
hegymászók, mert ők adták a tájékozó
dási pontok neveit. A csúcsok meghó
dítására az 1700-as évektől kezdődtek
kísérletek. Ekkortól már hiúsági kér
dés, illetőleg dicsőség volt feljutni a ki
hívó ormokra. Egy jezsuita szerzetes Páter Regis - ekkor fogalmazta meg
naplójában, hogy a Föld legmagasabb
pontja minden bizonnyal a Mount
Everest. Ennek megmászására 1921ben indult el az első expedíció, de a
csúcsot - Sir Edmund Hillary és nepáli
serpája, Tensing Norkay személyében csak 1953-ban sikerült meghódítania
az embernek.
Létezik a búvároknál ismert mély
ségmámor a hegymászóknál is?
Ebben a magasságban, az oxigén
szegény környezetben m ár nem tud
megfontoltan gondolkodni az ember.
Ha jóra fordul az idő, csúcstámadás
nál elég sokan indulnak m eg a tábor
ból, és nagy a veszély, hogy velük sod
ródik a legyengült ember. Valójában
még az indulás előtt itthon kellett tu
datosan eldöntenem, hogy mit adok
oda az Everestért. Megér-e egy lefa
gyott és amputált végtagot, vagy eset
leg még azt is megkockáztatom, hogy
ott maradjak örökre?
Hogyan viselkedik az emberi szerve
zet ebben a magasságban?
6400 m éter felett az emberi szerve
zet a megfelelő mennyiségű oxigén
hiányában a rövid távú túlélésért

het. Alacsony a légnyomás, a levegő
oxigéntartalma a földközeli légkörnek
alig egyharmada. Úgy zakatol a szív,
mintha futnánk. 8000 méter felett pe
dig - a halálzónában - a szervezet
m ár nem a tartalékait, hanem saját
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sejtjeit bontja le a túlélésért. Ezért eb
ben a magasságban 36-72 óránál töb
bet nem szabad eltölteni. Mindemel
lett külön kihívás a hőmérséklet, ami
a szél hűtő hatásának „köszönhetően”
akár a mínusz 50 fokot is elérheti. Aki
oxigénpalackot használ, annak vi
szont tisztában kell lennie azzal, hogy
ha a palack valamilyen oknál fogva
meghibásodik (szelepbefagyás, palackürülés, tömlősérülés stb.), akkor
halálra van ítélve.
Gondolom, a halálzónában átíród
nak az etikai törvények is.
Én halálközeli etikának nevezném.
Ebben a magasságban az em bernek
nincs cselekvési tere, nem tud segíte
ni a másikon. Nem hívhat m entőt te
lefonon. Büntetőjogilag nem lehet és
erkölcsileg is nehéz felelősségre vonni
azt, aki a csúcs felé menet átlép egy
haldoklót. Elvileg két dolgot mégis te
hetne. Az egyik az, hogy ad az illető
nek a saját oxigénjéből, és ezáltal an
nak haldoklását 10 perccel m eg
hosszabbítja, ám így ő is könnyen
életveszélybe kerülhet. A másik lehe
tőség, hogy sajnálkozik, és kegyelet
ből ő sem megy fel a csúcsra. Szerin
tem mindkettő farizeusi viselkedés.
1996-ban például japánok mentek a
csúcs felé, amikor három indiai teste
feküdt a hóban. Kettő még élt közü
lük. Elmentek mellettük. Néhány nap
pal később egy ném et jött lefelé, és el
veszített kesztyűje helyett az egyik
halottról húzott le egy másik kesztyűt.
A holttestek ott fekszenek, nem hoz
zák le a tetemeket. A hideg jól kon
zerválja őket. Legfeljebb az útból te
szik félre, hogy azért mégse kelljen
átlépni rajtuk. De olyan is megtörtént
már, hogy a halott hegymászó felesé
ge megkérte az arra járó expedíció

tagjait, hogy férje holttestét lökjék le a
szakadékba. A civilizált világban ez
mind elítélendő magatartás, de „ott
fenn” ez teljesen természetes. Ami azt
illeti, mostanában már az utcán is elő
fordul, hogy a járókelők elmennek
egy földön fekvő em ber mellett...
Hogyan lehetne leírni a magashegyi
világot?
Ott nem emberszabású a környe
zet, más a lépték, mások a méretek.
Ha tűz a nap, a sziklák akár 100 fokra
is felmelegednek. A következő pilla
natban vihar tombol, orkán erejű
széllel. Nincsenek színek sem. Kiszá
míthatatlan minden, és tőlünk függet
lenül működik. Ezért fontos például
olyan felszerelési tárgyakat magunk
kal vinnünk, amelyeket jól ismerünk,
szeretünk, és amik beváltak, hogy
még azok is pozitív élményeket adja
nak nekünk. Ha valami nem úgy m ű
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ködik, ahogyan kell, a tehetetlenség
bénítóan hathat az emberre, s ez a
veszély a magashegyi viszonyok köze
pette fokozottan fennáll.
Közös a taktika, de egyéni a mozgás
az expedíció tagjai között...
A közös munka, az egyeztetett tak
tika inkább a feladatok megosztásán
alapul, mint a szoros közelségben va
ló mászáson. A teljesítmény, az erőn
lét mind egyéni adottság. Az, hogy
önállóan tudjunk haladni a hegyen,
alapvető követelmény. Az együtt ha
ladásnak csak akkor lehet létjogosult
sága, ha feltétlenül a biztonságot szol
gálja. A hegymászók egym ásra
utaltságát szimbolizáló kötélnek is
csak addig van értelme, amíg az a biz
tonságot jelenti. Ha a kötél már in
kább akadályozza az előrejutást, ne
tán a társat is veszélyezteti, nem
szabad használni!
Legyőzötmek érzi-e magát, amién
visszafordulni kényszerült néhány száz
méterre az áhított cél előtt?
Nem. Ezt a döntést szabadon hoz
tam meg. Az előretolt alaptáborban a halálzóna alatt - figyeljük az időjá
rást, mikor alkalmas a csúcstámadás
ra. Én későn indultam, vagy esetleg
gyorsabban kellett volna mennem.
Délután két órakor 8780 m éter körül
jártam - egy-két órányi járásra a világ
tetejétől -, amikor már elkezdett esni
a hó, és rosszra fordult az időjárás.
Amint említettem, már itthon tuda
tosan el kellett döntenem, hogy mit
adok oda az Everestért. Számomra
m ár az is siker volt, hogy a csúcs kö
zelében lehettem, így józanul vissza
tudtam fordulni. Ezt persze mindenki
máshogyan éli meg...
M enyes G yula
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Jelen volt az erőtlenségben...
Bozóky Éva_____________________________

újságíró

élhetett át a kiszáradt kút fenekén. Vagy
Antigoné, amikor befalazottsága rémü
letében felakasztotta magát.
Hogy ilyen gondolat nem fordult
meg a fejemben, az egy Jelenlétnek
volt köszönhető, Valakinek, aki folyton,
újra meg újra értésemre adja, hogy ve
lem van, gondoskodik rólam, követeket
is küld - angyalt talán?

A gon d viselés jelei
Egyszer csak megjelent egy csöndes,
ár nappal karácsony előtt cso szelíd arcú őr, és hozott egy ruháskosár
magot kaptam. A Történeti Hi ra való könyvet. A bennük lévő pecsét
vatal kérésemre megküldte a elárulta: valamelyik feloszlatott kolostor
személyemre vonatkozó írás könyvtárának színe-java került hozzám.
anyagot, már ami abból megmaradt.
Követek voltak ezek a kötetek is, az iste
Nem volt sok, pár oldal kézírás csupán, ni gondviselés jelei. Érdekes lélektani
egy önéletrajz (sovány, élet alig volt megfigyelésre is alkalmat adtak: amit
mögötte) s egy fellebbezés, racionális, teljes zavartalanságban olvas az ember,
tárgyszerű, szófukar. Sokáig kerülget az úgy megmarad az emlékezetében,
tem a csomagot, mint valami időzített mintha sziklába vésték volna. A zsar
bombát. Kell ez nekem? Leszállni a nokság lélektanát is ott értettem meg,
múlt feneketlen kútjába, és felhozni a egyszerre olvasván Shakespeare király
lelkek mélységéből a réges-rég elteme drámáit és a híres angol történész,
tett dolgokat? Aztán mégiscsak rászán Symonds három kötetét az olasz rene
tam magam, hogy szembenézzek a szánsz fejedelmeiről. „Karolva köny
hajdani fiatal nővel, és nyomban meg vem keblemre, nevetve nézek ellenem
állapítottam, hogy fejlődésképtelen re!” - írja Illyés Gyula, ha nevetésről
szegény. Az írása ugyanolyan, mint az ezúttal szó sincs. De az élet elviselhető
enyém.
vé vált annak a kétszáznál több versnek
a segítségével, amit akkor ott megtanul
tam. Azonkívül nyilvánvalóvá lett szá
momra: a tudat kitágul, időben, térben
E leven en eltem etv e
a végtelenbe visznek az utak, és meg
Előzmény: 1951 kora tavaszán, férjem szűnünk ott lenni, ahol porsátorunk ép
első börtönbüntetése idején („első ülés
szak” - így neveztük) az akkori hatal
masságok engem is internáltak
Kistarcsára, de - mint a most megka
pott csomagból is kiderült - nem a tá
borba, hanem „szigorúan elkülönítve”,
annak fogdaépületébe. Feltehetően le
hetett valami roppantul haragvó ellen
ségem. Hogy ki és mi fűtötte gyűlöletét,
sosem derült ki... így került sor „eleven
eltemetésemre", vagyis betessékeltek
egy betondobozszerű kamrába, mint
pillangót a gyufásskatulyába, s ezzel le
zárult a világ. Se levél, se látogatás, se
hír senkiről, senkitől. 19 hónap után
kezdtem megmozdulni, hogy miért, ho
gyan, arra sehogyan sem tudok vissza
emlékezni, és a most kapott papírokból
sem derül ki. Azokból csak az a végte
len, időtlen, reménytelen elhagyatottság szól, amilyet talán Jákob fia, József

P

pen van. A kezembe került fellebbezés
a római jog közismert és ésszerű kér
désével zárul: kinek használ? Ugyan ki
nek használ, hogy elzártak a világtól,
és mit sem tehetek másokért, elsősor
ban a családomért? A kérdés töpren
gő, választ nem váró. Mint ahogy vá
lasz nem is jött.
Újabb háromnegyed év telt el, ami
kor egy napon ágyúdörgésre lettem fi
gyelmes. A cella falán vagonablakszerű
szellőztető volt, azon át behallatszott a
fal alján lévő műhelyudvar zaja. Szere
lők dolgoztak ott - rabok, mint én, vél
tem sokáig, míg rá nem jöttem, hogy
mégis szabadabb az én világom, mint
az övék, amelyben csak naphosszat ka
lapálni való alkatrészek akadnak. Az
ágyúk elcsöndesedése után egyikük dú
dolni kezdte Erkel Hunyadi László című
operájának híres dalát: „Meghalt a csel
szövő, nem dúl a rút viszály... ”
Kórusban felelték rá a szakik: - Sza
badulunk!
így is történt. Akkor tanultam meg,
hogy Isten a legelhagyatottabb, a legki
szolgáltatottabb, legerőtlenebb helyzet
ben is velünk van.
És amikor egy kósza napsugár fény
csíkja könyveim kupacára esett, meg
kaptam végre a választ a római jog su
gallta kérdésre: kinek használ? Hát
persze! Mindazoknak, akiknek én mind
ezt elolvastam,
és a következő
évtizedek so
rán továbbí
tom majd.

FÓKUSZBAN:

Vitó Zoltán: Meditáció a fájdalomról
(Bechterewes barátaimnak)
Jó ideje gyötrődöm: ha lesz egy alkalom
hozzátok szólni, tudjam: mit méltó
mondanom (?)
Nektek, kiket eljegyzett rejtelmes testi kín
és kísér napjaitok merítő útjain,
égő gerincetekben mész-kemény fájdalommal
s lépteteket csábítja mind az árnyékos oldal, mit mondhatnék én méltót, ki sok berket
bejártam
(s minden próbákat álló szívekre nem találtam!):
Mert láttam közös hitben egy hajón utazókat,
kik épp' úgy marták egymást, miként
megannyi dúvad,
s láttam, akik apasztó s áradó kínban éltek,
miként némult el bennük a Jóra hívó lélek; hát hogy' mondhatnám méltón, most mennyire
csodálom,
hogy Bennetek ölt testet egy rég veszni vélt
álmom
„a Közösség'’-ről, melyben kísértő nem lehet
a gyökérzet-rágcsátó irigység, gyűlölet;
hol úgy 'üzennek hadat' kínnak és fájdalomnak,
hogy a megpróbált szivek egymás felé hajolnak
s it}az tartalmat őrző szeretet-vértezetben
veszik fel a „küzdelmet" gondok, gyötrelmek
ellen!
S hogy' mondjam el?: bámulom tűrő türelmetek,
ahogy a fájdalomnak fészkét viselitek;
mint aki egy megfejtett, de végső titkot ért:
a Földön fölmagaslott, csúcs-lakta bűnökért
mintha kiegyenlítő jósággal fizetnétek. Mert vétlen áldozatot követel minden vétek,
s Igazságra éretten, minthogyha sejtenétek:
a Ti tűrésetek tán Írként itathat át
egy megsebzett, kozmikus, szép, bölcs
Harmóniát,
mi által önmagában új összhangot teremt:
ekképpen állva vissza a tiszta, ősi Rend (?)...
De ki tudja?: Talán csak magam vigasztalom
és okát keresem, hogy szólni legyen jogom:
Mert Tirólatok szólni nekem csak az a jog,
hogy bennem bár nem a test, - de a lélek sajog.
De hát bizony, ki tudja, vajon, ki mondja meg;
a szenvedések síkján melyik kegyetlenebb:
ha testi gyötrelemről szólva tör föl dalom,
vagy a lélekben némán veszteglő fájdalom?...
Csak töprengek, mert íme, már itt az alkalom,
s még mindig csak tűnődöm, mit kéne
mondanom
Nektek vigasztalóat, valami méltó szépet (?).
(Oly boldogan sorolnám!) - De megváltó igéket
nemigen lelhetünk itt. . . - Hát inkább
engedjétek,
gyakran közétek ülve, e kellemes 'közegben'
részem is lehessen a szeretet-ötvözetben;
s nem oktalan' koptatva itt ezt a vendégszéket:
Tőletek tanulhassak türelmet, bölcsességet;
ellesve azt, hogyan kell derűs arccal remélni
no, és: kemény gerinccel s nyílt, hajlós szívvel
élni!
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Erőpróba
J á sdi B e á t a _______________________________

újságíró

Volt egyszer egy kislány. Szép volt,
bátor és okos. Apácáknál nevelke
dett, s mikor kérdezték, mi leszel,
ha nagy leszel, m agabiztosan vágta
rá: színésznő. De mivel nem szüle
tett gazdag családba, és édesapja
korán m eghalt, nem tanulhatott,
szinte gyerekként dolgoznia kellett.
Titkos álmait, érzéseit verssorokba
szőtte, tizenhat évesen m ár egy kö
tetre valót írt.
De költő sem lett, hanem ham a
rosan szerelmes, ifjú asszony. Egy
kék szemű, szőke hajú, kedves fiú
felesége. Gyerekei születtek, sorban
egymás után, összesen négy. A kis
család nehezen élt, mint akkoriban,
az ötvenes-hatvanas években szinte
mindenki. De a fiatalasszony nem
félt semmitől. Dolgozott, segített a
férje m unkájában, főzött, mosott,
gyereket nevelt. Nem ismert lehe
tetlent. Karácsonyra verses m esés
könyvet írt, bele 11 szarvasbogarat
és 22 katicát rajzolt. Még arra is fu
totta az idejéből, hogy tovább ta
nuljon. Munka után ült az iskola
padba, így érettségizett. Erős volt,
kitartó, és tele volt tervekkel.
De akkor hirtelen beborult az ég
fölötte. A diagnózis: rosszindulatú
betegség. Istenem , fohászkodott,
m ég csak harm inchét éves vagyok!
A kislányom alig hét! Mi lesz vele,
ha én... És m ár nem volt kibe ka
paszkodjon. A nagycsalád, az egy
kori szép, szőke fiú nem állt m ár
mellette. A betegségből m eggyó
gyult, de közben a lelke kapott h a 
lálos sebet. Az alig negyvenéves
asszony egyedül m aradt kam aszo
d é kislányával. Nem akart élni.
Csak ült az ágy szélén, napokon át
hálóingben. Felöltözni? Minek?
Erőtlenül, tom pultan, halálos fá

radtságban. Iskola után a kislánya
félve nyitott be a szobába: vajon
életben találja-e még?
N agyon sokáig tarto tt a gyó
gyulás. Évtizedekig. Voltak közben
jó hónapok: újra tanult, idegenve
zető lett. Aztán m egint rosszak kö
vetkeztek. Időközben asszonnyá
cseperedett lányánál is sokszor csak
aludt. Reggeltől estig, csupán egy
tányér levesért kelt föl. És akkor új
ra elkezdett írni. Az egyre gyarapo
dó versekből egyszer csak összeállt
az első kötet. Majd követte a m áso
dik, harm adik, a negyedik. És az
asszony, im m ár hófehér hajjal, is
m ét kereste az utat Istenhez. Ahogy
közeledett hozzá, úgy kapott napról
napra több erőt. H etvenévesen jár
ta a világot, ott volt m indenütt,
ahol valami szépet, nem eset hallha
tott, láthatott. Es m ég arra is futotta
az erejéből, hogy látogatta a nála is
idősebbeket, az ágyhoz kötött b ete
geket. M indennap hálát ad a Te
rem tőnek, hogy új erőt adott neki.
Hogy m egm utatta a kivezető, az
egyetlen utat. Elégedett em ber va

gyok, m ondja gyakorta: nagy mély
ségből jöttem, az életem sokszor
függött egyetlen hajszálon. De az Is
ten kézen fogott, és m egtartott en 
gem.
O az édesanyám ...
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az érzéssel kelek, hogy milyen jó,
ma mehetek templomba.

Családi indíttatásra fordult a zene
felé?

Nem, a szüleim nem zenészek.
A Műszaki Egyetemen végeztek
mind a ketten. Magamtól kezdtem
el vele foglalkozni, ugyanis sok le
mezt, magnószalagot és rádiót
hallgattam munka közben.

Semmi sem tarthatja vissza?

Dehogynem. Ha nagyon beteg
vagyok, vagy amikor „defektet ka
pok”. Ettől eltekintve, eshet az
eső, fujhat a szél, tűzhet a nap,
mindegy. Én megyek. Az időjárás
„viszontagságai” nem állíthatnak
meg.

Ki a kedvenc muzsikusa?

Johann Sebastian Bach nagyon
Talán a Deák téri gyülekezetnek
fontos szerepet játszott az életem
köszönhető az is, hogy végül a zene
ben. Egyszer megkaptam kazettán
tanulás mellett döntött?
a Máté-passiót, és - a zene mellett
Amikor idekerültem, akkor már
- felfigyeltem a szövegre is. Ekkor
két éve jártam a Zeneakadémiára.
kezdtem megismerni valamit vagy
Szerelmese vagyok a zenének.
Valakit. Hiszek Isten vezetésében.
Istenhez vezető utam elsősorban Kemény Ágnes egyévesen járványos gyer Mindig is zenész szerettem volna
nem egy lelkésznek vagy egy kö mekbénulást kapott, és ennek következté lenni, gondoltam, ezt is lehet tanul
zösségnek köszönhető, hanem in ben elektromos kerekes székbe került. ni ugyanúgy, mint bármi mást. Ne
hezítette a tanulmányaimat, hogy
kább a zenének - és a csendnek.
Csak az egyik kezét tudja valamelyest mindig mások idejére, segítőkész
Sokan nem szeretik a csendet. Za
jokkal, zörejekkel veszik körül m a használni. Bár egyetlen hangszeren sem ségére voltam utalva, hiszen egye
gukat. Pedig a csend gyönyörű. játszik, egyházzenét és zenetörténetet ta dül nem tudtam volna eljárni az
Igazi zene tud lenni, és vannak nult. Ahogy ő mondja - szerelmetesen előadásokra. Talán ezért is tanul
tam olyan hosszú ideig, 1984-től
olyan dallamok is, melyek csendet
2001-ig.
teremtenek. Talán Gyökössy Endre szereti a zenét.
Mindvégig tudta, hogy nem kap
református lelkész és pszichológus
soraival tudnám érzékeltetni, ami történt: „Minden, ami majd diplomát?
Nem ígértek papírt, és én sem kértem. De ezt nem is ér
igazán fontos, az csendben történik. (...) Csendben, lábujj
hegyen lehet csak lényünk belső rejtekébe lépni, ahová J é  zem olyan fontosnak. Az a fő, hogy megadatott az a kegye
zus is elvonult, még tanítványai elől is, hol egy hegy tetejé lem, hogy azzal foglalkozzam, amit szeretek.
Soha nem haragudott Istenre az állapota miatt?
re, hol a pusztába: oda, ahol a HANG beszélt vele. Ilyenkor
Hazudnék, ha azt mondanám, hogy soha nem voltak
nem volt magányos. Csak egyedül maradt. Láthatólag
egyedül. Az ilyen egyedüllét nem délibáb. Nem a csalódot nehéz időszakaim. De „belenőttem” a bénaságba, és meg
tak menedéke, rezignáltak, menekülők elefántcsonttomya, tanultam elfogadni azt. Hiszem, hogy minden úgy jó,
hanem az elfelejtett, kozmikus dimenzió. A megcsendülő ahogy van. A nehézségeket és problémákat Isten minden
csend dimenziója, amelyben összeér az ég a földdel, az kinek a maga léptéke szerint adja, kinek-kinek annyit,
innenvaló a túlnanvalóval, a lélek a szellemmel. Ebben a amennyit elbír. Már azért is nagyon hálás vagyok, hogy eb
csöndben mi is otthon lehetünk az elhagyott óhazában. ben a nehéz állapotban Isten ilyen könnyű testtel áldott
meg. Most azt hiszem, úgy 22 kg lehetek... így az ágyon
Bárhol, bármikor.”
egyszerűbben, szabadabban mozoghatok. És persze meg
Végül talált magának egy gyülekezetei is...
Igen. Ehhez tudni kell, hogy én amolyan „kétlaki életet” könnyíteni azoknak az életét is, akik rendelkezésre állnak,
élek. Hol az én drága édesanyámnál vagyok, hol pedig a ha a Deák téren kell felvinni a lépcsőn - mondjuk - az el
Mozgássérültek Állami Intézetében, a Marczibányi téren. ső emeleti gyülekezeti terembe, vagy amikor egyéb más
Egyszer eljött ide egy fiatalember - úgy 1986-ban lehetett, m ódon segítségre szorulok.
Mondhatjuk, hogy Ön egy boldog ember?
azt hiszem. Hogyan és miért, nem tudom, de pont engem
Igen, azt hiszem, az vagyok. Mint azt már említettem:
„talált m eg”, és vitt el a Deák térre, ahová azóta is járok. De
az utóbbi években rendszeresen megfordulok a budavári minden úgy jó, ahogy van. Habár most, hogy mondja, va
lami azért még hiányzik az életemből...
és az óbudai gyülekezetben is.
Mit jelent a gyülekezet közössége?

Nagyon fontos, hogy az em ber tartozzon valahová.
Elektromos kerekes székkel a Deák tér - legalábbis a
Marczibányi térről - elég jól megközelíthető. Általában a
reggeli, kilenc órakor kezdődő istentiszteletre szoktam jár
ni. De előfordulok például a csütörtöki bibliakörön vagy a
pénteki ifjúsági órán is. A vasárnapi istentiszteletek azért
fontosak, mert megszentelik a napomat. Már reggel azzal

És mi lenne az?

Könyvet szeretnék írni. Papírra akarom vetni az élettör
ténetemet - egy többkötetes hálazsoltár formájában. így
köszönném meg Istennek mindazt, amit adott: az édes
anyámat, a barátaimat^ a tanáraimat, a gyülekezeteket, a
könyveket, a verseket. És persze két hűséges, szerető társa
mat: a zenét és a csendet.
G azdag Z suzsanna
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„Támogat engem
erőtlenségem ben... ”
Beszélgetés H eidinger J ános 48 éves bony
hádi evangélikus lakossal, három gyermek
édesapjával - szívátültetése után 5 évvel.

Hogyan emlékszik uissza betegségére?

Az 1994-98 között eltelt négy esz
tendő gyökeresen megváltoztatta az
életemet. 1994-ben kaptam az első
szívinfarktust, melyet m ég kettő köve
tett. A következő évben egy életm en
tő műtét után a szívem újra dobogni
kezdett, de az orvosok m ár csak két
és fél évet „jósoltak". 1998 februárjá
ban már „éles listára” kerültem, és
november 24-én 11 óra 30 perckor
volt a szívátültetésem. Én voltam a
24/13-as beteg. Huszonnégy megműtött em ber közül a tizenharmadik, aki
életben maradt.
Keresztény hitére hogyan hatott a
súlyos betegség?

Kórházi kezeléseim során az erőt
lenség valamennyi fokozatát végigjár
tam. Első infarktusom után mérlegre
kellett tennem egész addigi életemet.
Amikor m ár éles listára kerültem,
minden egyes nap ajándék volt a szá
momra. Az éjszaka sötétségében és
csendjében többször felszakadt belő
lem egy rövid fohász: „Add, Uram,
hogy láthassam a reggelt...” S amikor
a kórház ablakán kinézve a hajnali
pirkadatban megpillantottam a kelő
nap első sugarát, éreztem, hogy egy
új nap ajándéka köszöntött rám. Reg
gel lett - fény és világosság
s tud
tam, hogy nem imádkoztam hiába.
Az erőtlenségben mi, illetve ki adott
erőt és kitartást?

Aki komoly betegségen esett át, az
tudja, hogy a hit, az Istenbe vetett bi
zalom mennyire fontos az em ber éle
tében. Sőt a gondviselő Isten em bere
ken keresztül is mellénk áll. Ma is
hálás szívvel gondolok vissza Kráhling
Dánielnek, a Tolna-Baranyai Evangéli
kus Egyházmegye esperesének a láto
gatásaira és igehirdetésére, valamint
a dr. Papp Lajos szívsebész orvospro
fesszorral folytatott beszélgetésekre.

Ezek által m egtapasztaltam , hogy
nem vagyok egyedül, s éreztem, hogy
Valaki ott áll mellettem, és hordoz a
betegségemmel együtt. Az orvospro
fesszor gondolatai még öt esztendő
elteltével is elevenen élnek bennem.
Az Istenre tekintő HIT - az orvosi tu
dásba vetett BIZALOM - és az em be
ri AKARAT, amely küzd a gyógyulá
sért. Ha e hármas kötelék átszövi az
életünket, m ég a legnagyobb erőtlen
ségben is kapunk erőt.

Tudja, kinek a szíve erősíti, élteti a
szervezetét?

Egy balesetben elhunyt 26 éves fia
talemberé, Kolter Norberté, aki nem
sokkal a halála előtt életmentő m űté
tekhez ajánlotta fel a szerveit. Az ő se
gítségével négy em ber élete hosszab
bodhatott meg. A hozzátartozókkal
egyetértésben emléktábla őrzi emlé
két: „Emlékül embertársamnak, aki
meghalt, de szíve bennem tovább él.
Nyugodjék békében...” Egy fiatalem
ber szíve, amely most m ár engem
hajt, lendít előre, s adja a m indenna
pi erőt a sokszor erőtlen hétközna
pokban, hogy továbbra is ajándék
ként élhessek meg minden új napot,
meglátva a szépet a világban és a jót
embertársaimban.
Szabados Regina

E mberi

szív a sebész kezében
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Hogyan hat a hit az egész
ségre? A sokakat érdeklő
kérdésre dr . B u k o v szk y
Á ko s , az IHS Alapítvány
ügyvezető igazgatója
válaszol.
A hit az emberben eleve
meglévő lelki-szellemi erőket
mozgósítja. A z ember sokkal
többre képes, mint amennyit
a mindennapi életben „alap
járaton ” teljesít. A hit, a re
mény, a pozitív beállítottság
olyan dolgok megtételére te
szik képessé az embert, ami
től néha maga is meglepő
dik. Ez megmutatkozik az
emberi szervezetnek a be
tegséggel vívott küzdelmé
ben is.

HOGYAN HAT A HIT
AZ EGÉSZSÉGRE?
• A hit adta elszántsággal felvér
tezett em ber - nem hívő em bertár
sához képest - nagyobb eséllyel ve
szi fel a harcot egy sor mentális
betegséggel szem ben (szorongás,
depresszió, skizofrénia, hallucinálás).
• A hívők között sokkal ritkább
az öngyilkosság. (Egy keresztények
között elvégzett amerikai tudom á
nyos vizsgálat szerint 25%-kal!)
• A dohányzásról, kábítószere
zésről való leszokási kísérletek is
gyakrabban vezetnek sikerhez, ha
ezeket az érintett a hit erejére tá
maszkodva teszi.
• A hit erősíti az im m unrendszer
működését, s ez objektíven kimutat
ható a beteg laboratóriumi vizsgála
ti eredm ényeiben.

• A hit célt, értelm et ad a beteg
em ber életének, ezért a hívő kívánja
a gyógyulást. Az ilyen beteg általá
ban m inden tőle telhetőt megtesz
annak érdekében, hogy az orvosi
kezeléssel együttműködjön: orvosa
tanácsait betartja, a felírt gyógysze
reket beszedi, az ajánlott gyógytor
nagyakorlatokat elvégzi stb. Mindez
term észetesen pozitív hatással van
gyógyulási esélyeire.

Segítség m ásoktól
• A hit az egészség szem pontjá
ból hasznos szociális kapcsolatokat
hoz létre, illetve erősít. A hitét kö
zösségben m egélő em b er nincs
pusztán önm agára utalva, amikor a

betegséggel kell szembenéznie. Se
gíti őt szűkebb családja, rokonsága,
gyülekezeti közössége, egyháza.
•
Mindez a megelőzéssel
kezdődik. Az a hívő fiatal, aki egy
gyülekezeti ifjúsági csoportban vagy
keresztény fiatalok más csoportjá
ban találja m eg barátait, jobban el
lene tud állni az alkohol, a dohány
zás és a kábítószer csábításának.
Barátai között nem kell ilyesmivel
„bizonyítania”. A keresztény ifjúsági
körök tagjai egymást segítik abban,
hogy szexuális téren is ellent tudja
nak állni a kísértéseknek. Tudomá
nyos vizsgálat m utatta ki, hogy a
tem plom ba járók életmódbeli szo
kásai egészségesebbek, ami bizonyí
tottan egyik záloga a hosszabb élet
tartamnak.

FÓKUSZBAN:

• Vannak olyan betegségek, álla
potok, amelyekre az orvostudom ány
mai állása szerint nincs hatékony
gyógymód, legjobb esetben is csak a
beteg állapotának „karbantartására”
van lehetőség. Ezek közé tartozik
például a cukorbetegség, az idült
veseelégtelenség, egyes rosszindula
tú daganatos betegségek, a rokkant
ság. Ilyenkor alapvető fontosságú,
hogy a beteg miként tudja feldolgoz
ni lelkileg azt a tényt, hogy - példá
ul - élete végéig naponta többször is
injekciót kell kapnia. A tartósan b e 
teg em ber önértékelése szempontjá
ból sokat jelent az őt körülvevők szeretete, tám ogatása. Esetükben a
jobb életminőség, a közérzet terén
jelenik m eg a hit nyújtotta „szociális
előny”.
• A betegség leküzdésében is
sokat jelent a család, a gyülekezet
támogatása. A szeretetteljes ápolás,
a beteglátogatás reményt, életked
vet ad a betegnek, és ezzel m eghat
ványozza a gyógyszer, az orvosi b e 
avatkozás hatékonyságát. Az a
kórházi ágyban fekvő beteg, aki
érzi, hogy szeretettel várja haza a
családja, a gyülekezeti közösség, aki
tudja, im ádkoznak érte, m aga is
azon van, hogy minél ham arabb fel
épüljön. Tudományos igényű megfi

gyelések igazolják, hogy a hívők pl. m űtét után - gyorsabban kapnak
erőre, ham arabb és jobb állapotban
hagyják el a kórházat nem hívő tár
saiknál.
• Ez a hatás term észetesen lehet
kölcsönös is. Sokunk hitét erősítette
m ár m eg az a derű, méltóság és hit,
amellyel egy-egy súlyos beteg, ese
tenként hosszú évekre ágyhoz kötött
hívő testvér viselte a betegség nehéz
keresztjét. Erre a lehetőségre hívja
fel a figyelmet a Szentírás a Zsidók
hoz írt levél 13. fejezete 7. versében:
„Ne feledkezzetek m eg vezetőitek
ről..., figyeljetek életük végére, és
kövessétek hitüket.”

Segítség Istentől
• A Biblia szerinti hit a rajtunk kí
vül álló, tőlünk függetlenül létező,
élő Istennel köt bennünket össze.
Azzal a Jézussal, aki földi élete során
sok em bert m eggyógyított, és
m ennybem enetele előtt úgy nyilat
kozott, hogy neki adatott m inden
hatalom m ennyen és földön. Számá
ra semmi sem lehetetlen. Ábrahám
hitét Pál apostol így jellemzi: „... tel
jesen bizonyos volt afelől, hogy amit
Isten ígér, azt m eg is tudja tenni"
(Róm 4,21). Isten úr az élet és halál

AZ
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felett. Kérhetjük és m eg is kaphatjuk
segítségét. Ez a hit legnagyszerűbb
hatása. Isten gyermekeinek kérésére
esetenként úgy ad gyógyulást, hogy
m aguk az orvosok is értetlenül áll
nak a beteg ágya mellett - nincs tu
dományos magyarázat a beteg álla
po tán ak hirtelen, váratlanul jött
jobbra fordulására. Ugyanakkor
nem gyógyít m eg (automatikusan)
m inden hozzá fordulót. Ha úgy látja
jónak, hogy nem ad gyógyulást, ak
kor viszont jelenlétével támogatja az
övéit. „Ne félj, m ert megváltottalak,
neveden szólítottalak, enyém vagy!
Ha vízen kelsz át, én veled
vagyok...” (Ézs 43,1-2) Isten végső
célja ugyanis nem az, hogy itt, a föl
dön éljünk vég nélkül hosszú életet,
hanem az, hogy m agához vigyen a
m ennybe. Jól tudta ezt a zsoltáríró
is: „...te fogod jobb kezemet, taná
csoddal vezetsz engem, és végül di
csőségedbe fogadsz” (Zsolt 73,
23-24). Ez az Istenbe vetett hit sok
haldoklónak adott békét és m eg
nyugvást.

Mindegy, m ilyen hit?
• Felmerül a kérdés, hogy min
den hit ugyanezekkel az előnyökkel
jár-e, vagy van valami különbség
vallás és vallás, hit és hit között. Hi
szen annyi m indenben, mindenki
ben hisznek az emberek. Erre rövi
d en a következő válasz adható:
jóllehet a fentieket alátámasztó tu
dom ányos munka zömét kereszté
nyek között végezték, mégis el
m ondhatjuk,
hogy az elején
bem utatott pozitív hatásokat bizo
nyos m értékben más vallások, hitbe
li meggyőződések is eredm ényezhe
tik. Még az a „hit” is járhat ilyen
haszonnal, amikor a beteg nem (va
lamiféle) istenben, hanem mondjuk
az orvosában vagy valam ilyen
gyógyszerben hisz. Ennél a hatásnál
a lényeg a meggyőződés erőssége,
ami pozitívan befolyásolja a beteg
gondolatvilágát.
• A felsorolt jótékony hatások
hoz m ár csak azok jutnak hozzá,
akik hitüket nem „m agánügyeként
élik meg, hanem aktívan, másokkal
együtt, közösségben gyakorolják.
• Az igazi nyertesek azonban
azok, akik Jézus Krisztusban hisznek
személyes és élő m ódon, m ert egye
dül ők tagjai Isten családjának, és
csak ők számolhatnak Istennek az ő
életükbe való jóindulatú és áldásos
beavatkozásával.
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Egyre gyakrabban találkozunk olyanokkal, akik nem tud
já k hogyan oldják m eg problém áikat, illetve eddigi pró
bálkozásaik kudarcot vallottak. A z okok között többnyi
re a családból hozott hibás, berögzült m agatartási
m intákat, a társadalm i értékek átrendeződését találjuk.
A z is előfordulhat, hogy a családi m inta teljes hiánya m i
att képtelen valaki m egtalálni a helyét a világban. Sok
szo r csak akkor figyelünk fe l ezekre az em berekre, am i
ko r szé th u llik a családjuk, elveszítik otthonaikat,
hajléktalanná válnak, vagy éppen öngyilkosságba m ene
külnek. Am ennyiben nem kapnak külső segítséget, erőt
lenségükön, elesett voltukon a saját erejükből nem ké
pesek változtatni.

„Tartozunk
A Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálát több mint 11 éve nyújt segítséget válsághelyzetbe került embertársainknak. Tevékenységünk alapelvei
közé tartozik a keresztény szellemiség

A

DEBRECENI HAJLÉKTALANELLÁTÓ

és a szakértelem. Fontos, hogy a nehéz helyzetbe került egyéneken, családokon komplex m ódon tudjunk segíteni. Ahhoz, hogy valóban hatékony legyen a segítségadás, m eg

azerőtlenek
kell ismernünk azokat a tényezőket,
hatásokat, amelyek szerepet játszhattak a problémák kialakulásában. A segítő beavatkozásnak mindig a megfelelő szinten kell megvalósulnia.

FÓKUSZBAN:

ezeket az embereket, hogy „akkor mi
ért isszák el azt a keveset, miért vállal
tak még egy gyermeket, miért nem
mennek el dolgozni, miért játsszák el a
pénzüket”. A válasz számunkra egyér
telmű: az erőtlenség együtt jár a tehe
tetlenséggel. Az egyén, a család nincs
abban a helyzetben, hogy változtatni
tudjon a sorsán. Gyakran elfelejtjük,
hogy az adott állapot már valamilyen
korábbi dolog következménye. Egy
hosszú útnak, amely tele volt küzdel
mekkel, próbálkozásokkal, kudarcok
kal, komoly és komolytalan ígéretek
kel, elszalasztott lehetőségekkel. A
kialakult helyzetben már nem segít a
dorgálás, a „megmondom, mit kell
tenned”. Az első lépés, amit ilyenkor
tehetünk: a feltétel nélküli elfogadás.
A Magyar Ökumenikus Szeretet
szolgálat szükségesnek tartja, hogy ne

AZ E R Ő TLEN S É G
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ha az anya és a gyermek képes lenne
a továbblépésre, a társadalomba való
sikeres visszailleszkedésre, melyhez
számos alternatívát is kínálunk.
A szeretetszolgálat 17 intézményé
ben a munkatársak naponta több

erőtlenségét hordozni"
Például ha egy hajléktalan em ber kér
tőlünk segítséget ahhoz, hogy gondja
ival behatóbban foglalkozzunk, elő
ször alapvető szükségleteit (étkezés,
ruha, fedél) kell kielégítenünk.

A SZOLNOKI

csak az első lépésig kísérje el az em 
bereket. Fontos, hogy ne csupán az
alapvető igényeket, a létfenntartást
biztosítsuk, hanem egy hosszú távú
„szerződést kötve” álljunk az em ber

Rácsok Balázs,
A Magyar Ö kumenikus Szeretetszolgálat
Miskolci Családok Átmeneti Otthonának

CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT

Érezzük át azon em bertársunk
helyzetét, kiszolgáltatott mivoltát, aki
nek azért kell nap mint nap küzdenie,
„eladnia magát”, hogy a napi betevő
je meglegyen, és hogy találjon egy
biztonságos helyet, ahol lehajthatja a
fejét!
Tudjuk, ilyenkor megszólal a másik
tábor is, akik azért vonják felelősségre

száz olyan emberrel kerülnek kapcso
latba, akik megfelelő ellátás, segítség
hiányában életveszélyes helyzetbe
sodródhatnának. Feladatunknak tart
juk, hogy felkaroljuk a hajléktalan
egyéneket, az utcán csellengő gyere
keket, a drog és alkohol rabságában
lévőket, a különböző katasztrófák (ár
víz, földrengés, polgárháború) áldo
zatait.
Azt valljuk, hogy az erőtleneken
való segítés mindenki feladata. Fon
tos azonban, hogy hatékony módon
tudjunk segítséget nyújtani: valódi
esélyt adni azon embertársainknak,
akik lemondtak arról, hogy saját ere
jükből újból értékes életet éljenek.
Úgy gondoljuk, Isten különös aján
déka, hogy vannak olyan emberek,
akik nap mint nap embereken segít
hetnek. Igen, a másokról való gon
doskodás képessége is ajándék. Hála
adással kérjük Isten áldását azon
munkatársaiba is, akik embereken se
gítenek - szerte a nagyvilágban.

társaink mellett. Ha egy brutális élet
társ elől menekülő anya gyermekei
vel m enedéket keres a szeretet
szolgálat három átmeneti otthonának
valamelyikében (Miskolc, Orosháza,
Szolnok), az elhelyezésen túl a bán
talmazás során elszenvedett lelki sé
rülések feldolgozásában is haladékta
lanul igyekszünk segíteni. Szeretnénk,

vezetője

A szeretetszolgálat köszönettel
fogadja az adományokat
az alábbi számlaszámon:
OTP - 1 1 7 0 5 0 0 8 -2 0 4 6 4 5 6 5

14

FÓKUSZBAN:

az e r ő t l e n s é g

Krisztusi küldetésünk a rászorulókon, betegeken, erőtleneken való segítés,
az ápolás, a haldoklók kísérése, a közös testi-lelki teherhordozás. Nem m eg
lepő tehát, ha egy egyház elhatározza, hogy kórházat szeretne létesíteni. A
magyar evangélikusoknak azonban eddig mégsem volt „saját kórházuk”. Mi
lehet az oka ennek? És vajon hogyan érkezett el a történelmi pillanat éppen
most? - kérdezem a leendő evangélikus kórház szervezésének előkészítésé
vel megbízott dr . C serháti P éter orvost munkahelyén, az Országos Baleseti
és Sürgősségi Intézetben.

Egy kórház,
ami a „miénk"
em új keletű egy evangélikus
kórház alapításának gondo
lata. A választ ezért először is
a történelmi előzmények feleleveníté
sével kell kezdenem. A Fébé Evangé
likus Diakonissza Egyesület m ár
1948-51 között szeretett volna egyhá
zi fenntartású kórházat létesíteni, s az
elhatározásnak megvolt az anyagi
háttere is. Ordass Lajos püspök ameri
kai segélyből megvásárolta a budai
Belvedere épületét erre a célra, ami
ma az északi püspöki hivatal székhe
lye. Továbbá Mandák Mária kifejezet
ten kórházalapítás céljával a Fébére
hagyományozott jelentős értékű ingat
lanokat is. A történelem azonban ak
kor sajnos közbeszólt: a megvalósulás
küszöbén, 1950-51-ben - az államosí
tások következtében - az egyház elve
szítette ingatlanainak többségét, és a
Fébé is feloszlott. A rendszerváltásig
eleve nem lehetett volna szó egyházi
kórházról, és az újjáalakult Fébé sem
rendelkezik olyan személyi vagy anya
gi háttérrel, amellyel egy ekkora vállal
kozásba belefoghatott volna. A nehéz
ségek dacára azonban a több mint öt
évtizedes terv, Ordass püspök szándé
ka most, 2003-ban - úgy tűnik - végre
realizálódhat. Bár még csak az út ele
jén vagyunk, a jelek biztatóak. Az Or
szágos Elnökség 2001 őszén kezdett
érdemben tárgyalni a dologról. Állami
oldalról is jelentkezett az igény: még az
Orbán-kormány idején, 2001-ben ké
szült egy tízéves „Népegészségügyi
terv” (Mikola István volt miniszter ne
ve fémjelezte), amelyben közvetveközvetlenül felkérték az egyházakat a
segítségre, az aktív közreműködésre.
2001 őszén alakult tehát egy kuratóri
um, amely a szervezés-előkészítés
munkáját végzi, dr. Nagy Zoltán és dr.

N

Frenkl Róbert professzorok vezetésé
vel. Engem 2002 márciusában bízott
meg egyházunk Országos Elnöksége
az operatív munka koordinálásával,
amihez az Országos Iroda támogatását
is megkaptam.
A többi történelmi egyház „megelő
zött" minket, ez azonban - gondolom nem kisebbíti a vállal
kozásjelentőségét...
Múltból fakadó er
kölcsi kötelességünk,
hogy az egykori, raj
tunk kívül álló okok
miatt
meghiúsult
szándékot megvaló
sítsuk. A katolikus és
a református egyház
- az izraelita felekezethez hasonlóan valóban jó ideje mű
ködtet kórházakat,
csak az evangéliku
sok maradtak el ed
dig ezen a téren. Ami
azért
paradoxon,
mert köztudott, hogy
az oktatásban és az
egészségügyben dol
gozó evangélikus ér
telmiségiek aránya mindig is kiemelke
dően magas volt. A most megteendő
lépés a társadalom felé forduló szolgá
lat, amelynek mind történelmi, mind
missziói jelentősége van, s amely egy
házunk képét formálja.
Mennyiben lesz más az evangélikus
kórház, mint meglévő szociális ottho
naink vagy mint egy önkormányzati
intézmény? Hogyan tud majd megfelel
ni azoknak a kihívásoknak, amelyek a
sokat kritizált és „sok sebből vérző",
pénzhiánnyal küzdő egészségügyből
következnek?

Szakmai vonatkozását tekintve az
evangélikus kórház egy hiányterüle
ten fog megjelenni: a krónikusellátás,
a rehabilitáció területén. A jelenlegi
tervek szerint a 120-150 ágyas kórház
a mozgásszervi betegségben szenve
dők - például combnyaktöröttek a
síroké („szélütés”) utáni és a kardioló
giai betegek (infarktuson, szívműté
ten átesettek) rehabilitációját végez
né, valam int lenne addiktológiai
(drog- és alkoholfüggőket gyógyító)
részlege is. Krónikus belgyógyászati
(ún. „elfekvő”) osztályt is tervezünk, és
szeretnénk a hazánkban még gyerek
cipőben járó - az élet végső szakaszá
nak méltóságát megadni kívánó hospice-ra is fókuszálni. A projekt to
vábbi két részből áll: egy nővérszálló
ból, illetve kollégiumból és egy iskolá
ból. Ez utóbbiban négy féléves
tanrendben a tartósbeteg-gondozást,
-ápolást oktatnák. Ez is hiányterület ma
hazánkban: az európai előírásoknak
megfelelő ném et programok hazai
akkreditációjával a gondozás testi, lelki
és közösségi vonatkozásaiban egyaránt
jártas szakembereket szeretnénk képez
ni. Azzal a nem titkolt szándékkal tes
szük ezt, hogy hosszú
távon beiskolázási, il
letve m unkalehető
séget is teremtsünk:
gondozóinkat egyhá
zi és világi intézmé
nyekben egyaránt al
kalmazhatnák.
A
képzés - a bajor mo
dellhez hasonlóan g y a k o rla to rie n tá lt
lenne: egy hét elmé
leti oktatást egy hét
szakmai gyakorlat kö
vemé. A MEVISZ Bár
ka táboraiban 14 éve
folyó munka tapaszta
latai azt mutatják,
hogy sok fiatalban él a
„civil” szolgáló élet
iránti vágy, a gyüleke
zetek pedig szívesen
látnának képzett diakónusokat. Mivel
ennek anyagi terheit nem tudják vállal
ni, a megoldás az lenne, ha az önkor
mányzat alkalmazná a fiatalokat, de
munkájuk egy részét a gyülekezetben
végezhetnék. Azaz a Budapest közpon
tú képzés végeredményben kisugároz
na egyházunk egészére - s nem utolsó
sorban a Fébé korszerű újjáéledését is
elősegíthetné.
Mindezt önerőből megvalósítani
szinte lehetetlen. Anyagi, személyi, jogi
feltételek egész sorának kell majd eleget
tenni. Megvan hozzá a háttér?
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A bajorországi Neuendettelsaui
Diakóniai Intézet a legfőbb segítő part
nerünk, amely hasonló intézményt ho
zott létre Romániában és Lengyelor
szágban is. Most először is a jogi
feltételeket kell megteremteni, a pro
jekt ugyanis valószínűleg közhasznú
(alapítványi) formában fog működni.
Egyúttal lépéseket tettünk az iskola
akkreditációjának előkészítése érdeké
ben is. A bajorok a kísérés új formáját
kívánják meghonosítani azáltal, hogy
10 éven át támogatják az intézmény
működését, de a cél az, hogy ez idő
után már a saját lábán tudjon megállni.
A keretszerződés aláírására január 30án került sor, amelyen dr. Johannes
Rau, a Német Szövetségi Köztársaság
elnöke is jelen volt. Ez is jelzi az ügy
fontosságát mindkét fél részéről.
A kórház vezetésén sok múlik. Ön
mint gyakorló kórházi orvos hogyan
képzeli el a jövőt, milyen intézményt
irányítana szívesen?
Modellértékű intézményt kívánunk
létrehozni, egyfajta „szigetet” a m a
gyar egészségügyben, ahol a dolgozók
jó légkörben, szakmailag-emberileg
ideális feltételek között, keresztény
szellemiségben, megfelelően honorál
va, a külvilág felé példaadó kisugár
zással tudnak majd dolgozni. A kor
rekt m enedzsm ent tapasztalataim
szerint kardinális kérdés: az egészség
ügy egyik legkritikusabb pontja ugyan
is a dolgozók igazságos honorálása,
ami a betegek oldaláról a hálapénz
problematikájával jellemezhető. Ezt
m indenképpen szeretnénk kiküszö
bölni. Hiszem, hogy ez nem álom, ha
nem reális elképzelés.
Végül van-e már ingatlan, és ideális
esetben mikor nyílik majd meg a kór
ház, illetve az iskola?
Az elmúlt hetekben több, a kor
mány által ajánlott ingatlant is megte
kinthettünk. Ezek közül a XII. kerületi
Svábhegyen található, nagyon jó leve
gőjű 3 hektáros terület - a tüdőbeteg
gyerekek egykori szanatóriuma - tűnik
legalkalmasabbnak, amelyet tartós
használatra adnának át. Korábban a
Sportkórház neve is felmerült. Még
nincs végleges megállapodás, a szak
minisztérium döntése a közeljövőben
várható. Ezt követően szeretnénk egy
nyilvános fórum keretében az érdeklő
dő egyháztagokat, laikusokat és szak
embereket tájékoztatni a lehetőségek
ről. Reménységünk szerint ez a meg
induló együtt gondolkodás segítsé
günkre lesz abban, hogy ezt a sok
évtizedes tervet méltóképpen valóra
váltsuk.
Kőháti D orottya
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FOSZTÓKÉPZŐ
Bálint J ózsefné_____________________________

missziói munkatárs
,,-Talan, -télén" - könnyen megtanulható nyelvtani anyag.
Minden általános iskolás ismeri már a fosztóképzők szerepét
és használatát. Am i az élethelyzeteinket illeti, akár ,,-talan",
akár ,,-telen" - nehéz leckék mindketten. Személyes ismerő
seink. Most kettőt említenék név szerint. Elsőként a kellemet
lenebbiket, a makacsul visszatérőt. Am ikor az elhatalmasodik
az életemben, csak magamnak köszönhetem.

Mindenki bőrén érzi ezt a nyomorúságot, aki szeretne az
élet egyes területein maximálisan megfelelni minden elvárás
nak. Bár nem vagyok lelkipásztor, sokakat ismerek közülük, s
szolgálatuk terheinek egy részét a magaménak tarthatom. Ezért merem kimonda
ni: minden szolgáló ember legfőbb kísértése a parttalanság. A szolgálat többféle
lehet: „csupán" egy család ellátása, vezetése, de akár közéleti, gyülekezeti, lelkészi
szerepvállalás is. A leggyötrőbb kínja mindezeknek, hogy a feladat nehezen körül
határolható: olyan, mint egy széles folyó, mely saját árterét is elöntötte. A felada
tok felelősétől pedig a sebes patak fürge és vidám csörgedeParttalanság zését várják. Elvárják, s mi is elvárjuk magunktól. Sőt még
Istent is - bizonyos igéket a Bibliából kiragadva - úgy ismerjük
(félre!), mint aki villogó szemmel figyeli küzdelmünket, s a „maximális teljesítmény"
céltábláját egy pillanatra sem veszi el a szemünk elől, hogy szusszanjunk egyet.
Parttalanul élni, mindennap arra ébredni, hogy mindenért felelősek vagyunk egy
csapat élén: a legrettenetesebb érzés, mely enerváltsághoz vezet. Ám ez nem lehet
Isten célja még a legkeményebben fogott szolgái életében sem. A parttalanság
nem fogható rá Istenre. Nem ő akarja így. Az egyházi szolgálattevők minden egyes
dolgért felvállalt univerzális felelőssége - beleértve az emberek üdvösségét éppúgy,
mint a telekeladás adminisztrációját és a gyertyafoltos oltárterítő tisztításának a for
télyait - elviselhetetlen teher. S hogy mindez nem Isten akarata, abban a magam
részéről biztos vagyok. A parttalanság ellenszerét is próbálom tanulgatni, melynek
legfontosabb része az Istennel való állandó, rendszeres személyes kapcsolat. Ő az
ugyanis, aki segíthet a fontossági sorrend felállításában. Minden napot jó lenne ez
zel az imádsággal kezdeni:
Uram, mutasd meg, mi a fontos ma, és adj hozzá lendületet! Mutasd meg, mi
vel nem kell ma foglalkoznom, és segíts, hogy ne terheljen akkor sem, ha sokan bi
zonygatják: az ő ügyük halasztást nem tűr.
Másik jó ismerősöm a magazin fókuszában lévő téma, az erőtErőtlenség
lenség. Az értelmező szótár így határozza meg ezt a fogalmat:
„az összeroskadás előjele; az erőtlen embernek nincs sem ha
talma, sem képessége céljainak elérésére; erőtlen = a fény és árnyék ellentétében
szegény..." Hogyne ismernénk, hogy nincs hatalmunk, és nincs erőnk céljaink el
érésére? Hogyne éreztük volna: se fény, se árnyék, csak szürkeség és egyhangúság
az élet? Keserves élmény, ám ebben az állapotban biztosan tudhatjuk: Isten neve
lő keze van felettünk, de szerető keze van alattunk.
Az erőtlenségnek célja és értelme van. A gőgtől, cinizmustól, ítélkezéstől és még
ki tudja hány lelki kórokozótól tart távol, vagy gyógyít ki belőlük. Erőtlennek lenni
megalázó állapot. Úgy is megélhetjük: alaposan lejáratom magam azok előtt, akik
eddig tiszteltek. Gyengének bizonyulni nem jár különösebb kitüntetéssel. Tágra
nyílt, csodálkozó szemek bámulnak: hogyhogy? Ezt nem gondoltam volna róla! De
erőtlennek lenni megtiszteltetés is, hiszen mindezekért kárpótol az ígéret, amelyet
Isten az erőtlenséghez fűz: „Az én erőm erőtlenség által ér célhoz. "
A parttalanság, a kapkodás nem viszi előbbre Isten ügyét. De az erőtlenséget fel
szabad vállalni emelt fejjel, ha ránk méretett.
,,-Talan, -télén" - fosztóképzők. Fosztanak és képeznek. Megfosztanak valami
től, talán a saját erőnktől, azért hogy képezzenek, képessé tegyenek valamire - leg
többször Isten erejének közvetítésére. Ha Istenre bízzuk erőtlenségünket, bizonyos,
hogy valamilyen „képzettség", megújulás származik belőle.
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Erőtlen
If j .

dr.

F abiny T ibor _______________________
e g y e te m i

tanár

e g y h á z

rűen Jézus életével vagy a Szentlélek
pünkösdi kitöltésével kezdődött.

M inket is elh ívott...
Az Isten népe kifejezés arra utal, hogy
az a nép Isten „nemzetsége”, azaz Is
ten „nemzette”, „szülte” (Pál apostol
ír erről) őket, tehát szerves, genetikus
kapcsolat van Isten és az ő népe kö
zött. Másrészt arra utal, hogy Isten vá
lasztott, azaz megszentelt egy népet a
sok közül, „tulajdonává te tte ” az
lső hallásra valószínűleg ösz ethnoszt. Amikor az ethnosz az Úrhoz
tönösen tiltakozunk a cím el tartozóvá, azaz megszenteltté válik,
len. Emlékszünk bizonyára laosz lesz. A laosz szóból származik a
arra, hogy Jézus ezt m ondta laikus: Isten népébe nem csak a pa
Péter vallástételekor: „Te Péter pok,
vagy, hanem mindenki beletartozik.
és ezen a kősziklán építem fel egyháza „Most azért, ha engedelmesen hallgat
mat, és a pokol kapui sem fognak dia tok szavamra (...), akkor ti lesztek az
dalmaskodni rajta." (Mt 16,18) Emlék én tulajdonom valamennyi nép közül."
szünk bizonyára az Ágostai hitvallás (2Móz 19,6) „Mert ahogyan az ember
VII. cikkére: „Az egy anyaszentegyház a derekára csatolja az övét, úgy csatol
m inden időben m egm arad.” Talán tam magamhoz Izráel és Júda az egész
már hallottuk Ordass Lajos evangéli házát, (...) hogy az én népem legye
kus püspöknek azt az állítását, hogy nek. ” (Jer 13,11) Az Ószövetség végig
az egyház m ég a család előtt alapított azt hangsúlyozza, hogy e kiválasztott
intézmény. Olyan erőteljes, sziklaszi ságára soha sem lehet „büszke” a
lárd szavak ezek, hogy belerem e nép, nem „dicsekedhet” ezzel, csak
günk. De továbbra is csak súlyos ké m egrendültén veheti tudomásul ezt a
peket idézhetünk. „Az egyház Krisztus hatalmas megtiszteltetést és felelőssé
teste." (Ef 4,12) Ő a fej, mi az egyes get! „Hiszen te Istenednek, az Úrnak
testrészek (lKor 12). Hisszük: Jézus szent népe vagy. Téged választott ki Is
Krisztus alapította az egyházat. Az tened, az Úr, hogy tulajdon népe légy
Apostoli hitvallásban úgy valljuk: a valamennyi nép közül, amelyek a föld
Szentlélek hívja létre az egyházat, a színén vannak. Nem azért szeretett
Fiú és a Lélek. De a reformátor - Lu meg, és nem azért választott ki benne
ther Márton - joggal mondta, hogy teket az Úr, mintha valamennyi nép
már az Ószövetségben is ott az egy közt a legnagyobbak volnátok, hiszen
ház, hiszen az valójában az Atyával a legkisebbek vagytok valamennyi nép
kezdődik. Az egyház eredendően kö közt, hanem azért, mert szeret bennete
zösség, méghozzá az Atya, a Fiú és a ket az Úr, és megtartja az esküt, ame
Szentlélek közössége. Az Ószövetség lyet atyáitoknak tett.” (5Móz 7,6-8)
ben Jahve meghívja a népeket és az
Az Újszövetség bizonysága szerint az
egyéneket a vele való közösségre.
Isten népéhez tartozik minden ember,
Az egyház tehát Isten népe. A Biblia aki Krisztust megváltójaként befogadta.
különbséget tesz az ethnosz (héberül: A Jézus vére által megpecsételt új szö
goyim = az idegen) és a laosz (hébe vetség új népet teremt: „Istenük leszek,
rül: lám = az Istenhez tartozó) között. és ők az én népem lesznek" (2Kor 6,16).
A reformátorok - köztük Luther is - De jelent elhívást, választást a zsidók és
jobban szerették az Isten népe kifeje a pogányok közül is :.... minket is elhí
zést, mint az egyház elnevezést. Az vott, nemcsak a zsidók, hanem a pogá
egyház tehát nem egyszerűen pün nyok közül is. Hóseás szerint is ezt mond
kösdkor született, hanem már az Ószö ja: »Azt a népet, amely nem az én népem,
vetségben is jelen volt. Az őskereszté hívom az én népemnek, és azt, amelyet
nyek is inkább Isten népéről beszéltek, nem szeretek, szeretett népemnek, és úgy
annak eredete számukra sem egysze lesz, hogy azon a helyen, ahol megmond

E

tam nekik: Nem az én népem vagytok ti,
ott fogják őket az élő Isten fiainak nevez
n ie ” (Róm 9,24-26) Jézus mondja:
„Ezért mondom nektek, hogy elvétetik tő
letek Isten országa, és oly népnek
(ethnosz) adatik, aki megtenni annak
gyümölcseit.” (Mt 21,43) Isten Jézus
Krisztusban felfordítja az addigi rendet:
a laoszból ethnosz lesz, és az ethnoszból
laosz. Erről szól a Magnificat is: „Hatal
masokat dönt le trónjaikról, és alázatosa
kat magasztal fel.” (Lk 1,52)
Tehát az Újszövetség szerint az
ethnoszból lett laosz „a pogányok kö
zül népet szerez" (ApCsel 15,14). De
nincs okunk büszkélkedésre vagy el
bizakodottságra, hiszen az új laosz, az
egyház is megkeményedhet, elvilágiasodhat, pogánnyá válhat, miköz
ben esetleg Krisztusra vagy a refor
m átorokra hivatkozik. Isten akkor
megint az ethnoszhoz fordul, hogy
megújítsa laoszát.

Mikor válik erőtlenné az egyház?
Először is akkor, amikor elfordul az őt
nemző erőtől, és a maga útján akar
járni. A Jelenések könyve ezt nevezi
az első szeretet elhagyásának (Jel 2,4).
A nép, az egyház addig erős, amíg el
fogadja a neki kinyújtott kart, a kegyel
met. Ha Istennel jár és él ez a nép, ak
kor boldog és virágzik, ha önmagára
vagy Isten nélkül másokra figyel, akkor
azonnal kezdetét veszi a romlás a nép
életében. A Biblia ezért használja a fér
fi és a nő kapcsolatát az Isten és az ő
népének, Krisztus és az ő egyházának
a leírására. Az egész Biblia egy nagy
szerelem története: Istennek az ember
iránt tanúsított rendíthetetlen szerel
mének, hűségének a története. Ebben
a kapcsolatban Isten mindvégig azo
nos önmagával, az ő hűsége nem
szenved hiányt. Az ember, a választott
nép, az egyház, a test azonban sajnos
egészen más. Az ember hűtlenségre
hajlamos lény. Az Ószövetség, majd az
Újszövetség profetikus nyelvezete paráznaságnak nevezi ezt az állapotot.
Mi, emberek, Isten választott népe ter
mészetünk szerint parázna hajlamok
kal rendelkezünk.
Van azonban az elerőtlenedésnek,
az elgyengülésnek egy másik, sokkal
ravaszabb, alattomosabb lehetősége
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is. Ez olyankor történik, amikor az
egyház biztonságban, „jól” érzi m a
gát, s megpróbál szövetséget kötni a
világgal, Isten népe a világ fiaival, az
egyház a politikával. Ilyenkor azt
mondja magának az egyház: „gazdag
vagyok, meggazdagodtam, és nincs
szükségem semmire”. Isten azonban
„átvilágítja” ezt az öntelt egyházat, és
ezt mondja neki: „te uagy a nyomorult,
a szánalmas, és a szegény, a vak és a
mezítelen”(Jel 3,17). Ha az egyház va
lóságos, vagyis a Jézus Krisztus által
történt „átvilágításáról” szeretnénk
valamit tudni, akkor olvassuk csak el a
Jelenések könyve elején a hét levelet!

Honnan
vegyünk
erőt?

az

erőtlenség
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Kétségtelen, hogy ma is sokan
szívesen olvassák a Bibliát.
Ismerete hozzátartozik az
általános műveltséghez, hiszen
érdekes történetek és szép
elmélkedések vannak benne.
De sajnos szép számmal
akadnak olyanok, akik nem
ismerik a Szentírás igazi értékét,
és épp ezért nem igénylik azt.
Isten Igéje ugyanis nem
esztétikai élményt akar nyújtani,
hanem életváltoztató erőt.

gyógyít, halottakat támaszt. Ezek a cso
dák egyszersmind jelek is: Isten erejét és
hatalmát mutatják.
Az Istentől elszakadt ember tiltakozik
az ellen, hogy Isten természetfeletti erő
vel avatkozik bele az eseményekbe. Ezért
próbálja a tudomány az emberi ész szá
mára „megmagyarázni” a csodákat. De
mindez teljes félreértés! A csodát nem
kell értelmezni. A csoda megmagyarázá
sa ugyanis nem más, mint a csoda, vagyis
Isten jelenlétének tagadása.
A legfontosabb az, hogy Isten igéjét
bűneset után az embert enge
detlensége miatt Isten kiűzte adta és adja ma is. Ez nem holt betű,
az Édenből. Az Isten nélkül nem emberi beszéd, hanem erő. Sokszor
maradt ember erőtlenné vált, mondják: „szép volt a prédikáció” - de az
lényege nem a szépségében, hanem
és félelmében elrejtőzött. De Isten ige
utána
ment a bukott embernek: erről szól már az erejében rejlik. Ez az erő azt jelenti,
az Ótestamentum is. Megjelenik egy-egy hogy az olvasott vagy hallott ige munkál
ember életében, megszólítja, és ilyenkor kodik bennünk, azaz változást hoz létre.
mindig valami meglepő, szokatlan dolog Sajnos az ember mindent maga akar
történik. Például az öreg Ábrahámnak és megoldani, és eleinte tiltakozik az ellen,
feleségének gyermeke születik. Mózes el hogy igénybe vegye Isten erejét, hiszen
hívásánál ég a csipkebokor, de nem ezáltal kiszolgáltatottnak érzi magát.
A nemrég lezajlott „Hit és egészség”
hamvad el: valami erő működteti. Dávid
győzelme Góliát felett nem a saját, ha című tudományos konferencián hang
zott el az a megállapítás, hogy szoros
nem Isten erejéből történik.
Az Újszövetségben Jézus munkálko összefüggés figyelhető meg a hit és a
dásában is az erő a lényeg. Már beszéde gyógyulás között... A hívő emberek nem
inél is megérzi a tömeg, hogy hatalom „jobb”, nem erősebb emberek, hanem
mal szól. De szavai mellett ott vannak a rendszeresen járnak templomba, Bibliát
csodák is: tengeren jár, megvendégel öt olvasnak, imádkoznak ... Vagyis az ige
ezer embert öt kenyérből... Betegeket erejéből élnek.

G áncs A ladár___________________________

nyugdíjas lelkész

K ereszténység és politika
Bizony az Isten népe, az egyház nem
vegyülhet más néppel. Ki kell m onda
nunk: az Isten népéhez való tartozás
és a nemzettudat egymással nem ve
gyíthető, mert az két különböző dolog.
Nem gyengítem, hanem megerősítem
nemzettudatomat, amikor azt külön
választom a hitemtől és fordítva. Dóka
Zoltán írta „Ha az állam és az egyház
egymás dolgába avatkozik, ha az ál
lam irányítani akarja az egyházat (...),
és viszont: az egyház részt akar venni
a politika irányításában, azaz a világi
hatalom gyakorlásában, akkor kölcsö
nösen megerőtlenítik egymást. Az
egyház klerikalizálja az államot, az ál
lam pedig szekularizálja az egyházat.”
Ha Krisztust és nációt, evangéliumot
és magyarságtudatot vegyítünk, szin
tetizálunk, akkor kölcsönösen erőtlenítjük őket. Kamer Károly az Evangéli
um és magyarság című könyvében
(Győr, 1942) írja a következőket: „Ha a
kereszténység politikummá lesz, a po
litika nem lesz keresztyénné. (...) Ve
szedelmes hitünkre, ha a vallásból po
litikát csinálnak.”
Ahogyan életünket, úgy erőnket is
az Úrtól kapjuk egyedül. O a mi erős
várunk. A lelki hűtlenség, az idegen
istenek felé kacsingatás, sőt a még
nem es emberi eszményekkel való
„lelki házasság” is elerőtleníti az egy
házat. Az egyházat csak belülről lehet
megrontani. Ám minden romlás, ele
rőtlenedés idején a mindvégig hűsé
ges Isten az ő népének történetében
újra és újra teremt prófétákat, refor
mátorokat, misszionáriusokat, azért
hogy emlékeztesse az ő hűtlen, pa
rázna népét, „honnan estek ki”. Mert
nem akarja, hogy az egyháza, az ő
népe elvesszen. Harcol értünk kitar
tóan és hűségesen. S csak az ő ke
gyelméből m aradhatunk meg.

A

r

„Akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a t
sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.”
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Decibelharc
Manapság már a legkisebb
templomban is hangerösító't igénylünk.
Vajon miért?
Isten elhalkult?
A világ zajosabbá vált?
Netán mi lettünk süketebbekké?
Egy biztos: a MEGHALLÁS
nem a hangeró'sítő márkáján múlik...
„AKINEK VAN FÜLE A HALLÁSRA,
HALLJA!”

(Z árt

betűk :

Z,Ő,L,AAE,L,S,M,VAÁAA)

V ízszintes: 1. A b e k ü ld e n d ő sz ö v e g első része. 11. Erre
az állomásra érkezik vonattal, aki Tokajtól utazik Nyír
egyháza felé 12. A lábasban az étel teszi (a hétközna
pokban az egészség) 14. Elégedett 17. Határt szabó tol
dalék 18. Nagyon régi 20. Lajos becézve 21. A fej
legfontosabb belső része 22. Női név, az Omega együt
tes dalában Dimitrij mesél róla 23. Római 9 24. Eljuttat
na 25. Pozitív film 26. Felelőtlen vállalkozó 31. Római
999 32. Igekötővel: sodrából kihozó 33- Tőszámnév 35.
Affektálni kész, előkelősködő fiatalember 37. Finom
mézféleség 39. Mássalhangzó az abc vége táján 40. A
b e k ü ld e n d ő m e g fe jté s b e fe je z ő része . 42. Finom zamat
43. Nem Torbágyon! 44. Római 100 45. Nem a teteje
46. Az Európai Unió rövidítése 47. Átlátszó anyag
F üggőleges : 1. Vajon síkvidéki? 2. A férfiakat is így szok
ták szólítani 3. Fogoly 4. Birkák lakhelye 5. Dunántúli
megyéből való 6. Hírszerző K nélkül! 7. Nógatás is 8. A
zug párja keverve! 9. Sír 10. Hazánk 13. Felmenőim 15.
Római 560 16. Babasírás 17. A Nyugat c. folyóirat alapí
tója 19. ...szakadtáig 21. Albrecht Dürer monogramja
26. A becézés toldaléka 21 . Rt. a németeknél 28. Római
55 29. Két A 30. Omamens magyarán 32. M+férfi szü
lő 33. Zenés, hangoskodó, rosszízű buli 34. ...gríz 36.
Női név (Kosztolányi Dezső is megverselte) 37. Ha megtoldjuk D-vel, drog lesz belőle 38. Indián törzs 40.
Ádám párja 41. SÁ 44. Római 105

Misszió 1656 Budapest, Pf. 22 címre
A helyes megfejtőknek Lélektől lélekig című kazettánkat küldjük.
Beküldendő

a
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Hogy mindenki
megértse
a maga nyelvén
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2003 Földünk számos országában a Biblia éve.
Sokan fáradoznak azért, hogy a Könyvek Könyve

mindenkit saját anyanyelvén szólíthasson meg. Ezért a szent

ügyért küzdött két magyar fiatal is - C zinki K risztián és BÁs

unt

Lea - az afrikai Ghánában. Vallomásukat

Csoszánszky Márta jegyezte föl.

Krisztián: Eredetileg nyelvet tanulni
mentem ki Angliába a bibliafordító
Wycliffe Társasághoz. Akkor még
semmi nem kötött a misszióhoz.
Eleinte a biztos jövő, az egziszten
ciateremtés lebegett a szemem
előtt, de Isten úgy vezetett, hogy a
külmisszióban szolgáljak. Számítógépes hálózatokkal foglalkoztam,
miközben a miskolci egyetemet végeztem, ahová azonban
csak vizsgázni jöttem haza. Angliában egyszer elbeszélget
tem egy kameruni misszionáriussal, akinek felcsillant a
szeme, amikor megtudta, hogy értek a számító
gépekhez, mivel Kamerunban nagy szükség
van az ilyen jellegű szaktudásra. Megkért,
hogy gondolkozzam el rajta, és imád
kozzam az ügyért. Megfogadtam ta
nácsát, és Isten néhány hét után
megmutatta, mit kell tennem.
Kamerunba készültem. Szinte
minden meg volt már szervezve,
amikor kiderült, hogy ott a francia
nyelvtudás elengedhetetlen, én vi
szont csak angolul tudok. Ugyan
akkor egy másik afrikai országban
az egyetlen külföl
di misszionárius,
aki számítógépek
kel foglalkozott,
arra várt, hogy le
váltsák. így végül
Ghánában töltöt
tem egy évet.
Egy adminiszt
rációs központban dolgoztam. Főleg a számítógépes háló
zattal foglalkoztam, közel 40 számítógép felett őrködtem.
Észak-Ghánában sok segélyszervezet tevékenykedik, ők is
hozták gépeiket, volt mit javítani. De alkalmam nyílt arra is,
hogy személyesen is megismerkedjem a gépek felhasználói
val. Pár évtizeddel ezelőtt a Biblia teljes szövegének lefordítá
sa egy idegen nyelvre - számítógép segítsége nélkül - átla
gosan 35 évig tartott. Ma ez a munka mintegy 14 évre
csökkent. •

Lea: A Misszió expón szíven ütött a Wycliffe Társaság munká
ja, ott ugyanis a szolgálók maguk gyűjtik össze a szükséges
anyagi hátteret. Mindez a nyugatiak privilégiumának tűnt szá
momra. Később kiderült, hogy Ghánában rengeteg szolgálati
lehetőség van, és tárt karokkal várnak bárkit, aki úgy érzi, hogy
szívesen segítene. Sokat
hallottam a bibliafordí
tók munkájáról, amely
nagyon vonzott engem.
Például az, amikor egy
bizonyos nyelven elkez
dik a fordítást, és azt ke
resik, hogy az Isten szót
milyen kifejezéssel tud
nák visszaadni. S miután
az ott élők végre a saját
nyelvükön veszik kezükbe a Bibliát, Is
tenről már mint a mindenség Uráról
tudnak beszélni... Hatalmas hitet
éreztem a bibliafordítókban, akik
egész szolgálatukat adományokból
végzik. Isten csodálatos módon
gondoskodik róluk. Reméltem,
hogy egyszer talán én is részese le
hetek ennek a munkának. Nem gon
doltam, hogy ez ilyen hamar bekö
vetkezik. Két hónapra kimehettem
rövid távú segítőnek Afrikába, a
Wycliffe Társasághoz.
Ghánában angolt tanítottam az ottani
nyelvészeti és bibliafordító társaságnál. Ez a
szervezet folyamatosan tart angol nyelvű tanfo
lyamokat a bibliafordítóknak, illetve az írást-olvasást
oktatóknak. Én főleg Nyugat-Afrikából érkezőkkel foglalkoz
tam. Tanítványaim mind idő
sebbek voltak nálam, de nem
éreztem a korkülönbséget. Hi
hetetlen lelkesedéssel tanul
tak. Az angol nyelv elsajátítása
csak eszköz abban, hogy elér
hessék a célt: hogy ők is Bibli
át fordíthassanak, illetve tanít
hassanak. •
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Jöjjön velünk
Dél-Indiába!
Matrimandir , A uroville

,//

guknak készítenek és áruinak az embe
rek. Remek dolgaik vannak; ruhák, ék
szerek, különböző ökológiai újítások, és
mindenhez csak természetes anyagokat
használnak. Saját iskolát tartanak fenn, a
helyi szegények számára orvosi ellátást
biztosítanak. Mindenki motorral jár (mi
is!), és igazán szabadnak érezheti ma
gát! Van egy m editációs központjuk is,
amely építészetileg egy zseniális hatal
mas göm b aranytányérokkal bevonva, s
am inek a közepén egy terem található
a világ legnagyobb gyémántgömbjével.
Valóban olyan hely, ahol azt érzi az
ember; itt kikapcsolhatja a világot, és
elmélyülhet önm agában, a világm in
denségben...

Sziklába vájt történelem

Színek, ízek, illatok
ehetetlenség minden egyes pilla
natot megosztani, mégis meg
próbálunk összesűríteni valamit
abból a sok-sok élményből, amit
átéltünk. Első állom ásunk legyen
Rameswaram, egy poros, koszos kisvá
ros, tele koldussal, kéregető szent embe
rekkel és hindu fekete „szoknyás" zarán
dokokkal. A z itteni templom folyosóin
(1,2 km!) gyönyörű mennyezetfreskókat
láttunk. Legalább ezt élvezhettük, hiszen
- mivel nem vagyunk hinduk - beljebb
nem mehettünk. Ám legjobban talán az
tetszett utunk során, hogy minden város
annyira más volt, mindegyiknek megvolt
a maga íze, illata.
Ha ízek, akkor Jali. Jali egy kedves he
lyi fiatalember, aki kétszer is kivitt ben
nünket a hajóján a tengerre búvárkodni,
illetve koraitokat nézni. Ez már önmagá
ban is remek élmény volt, de az tette fel
az egészre a koronát, hogy másnap meg
hívott a házába (I), és édesanyja remek
halat készített nekünk. Igen, talán az
ilyen találkozások alapján mondhatja az
ember azt, hogy otthon érzi magát Indi
ában.
Városról városra járva azt gondoltuk,
hogy már elegünk lesz a hindu templo
mokból, de többek között Trichy megcá
folt bennünket. A Srirangam olyan temp

lomkomplexum, ahol a 21 gopuram kö
zött úgy sétál az ember, mintha még
mindig a városban lenne, pedig valójá
ban már a szentek szentjéhez közelít...
Hihetetlen gyönyörű épület ez, mely a
10. század óta folyamatosan épül!

A béke
és a munka szigete
A sokáig francia fennhatóság alatt lévő
Pondicherryben található az Ashram ne
vű, rendkívül érdekes intézmény. Egy
olyan spirituális közösséget jelent, ahol
mindenféle kulturális, szociális, oktatási
és produktív munkát végeznek, illetve
működtetnek. A z alapító Sri Aurobindo
volt, majd az Anya (a francia származású
Mother) segítségével egyre több követő
re tettek szert. A z Anya ötlete alapján
megvalósították a szomszéd kisfaluban
azt, ami talán minden földi ember vágya:
a különböző vallású, színű, nemzetiségű
emberek békében együtt élő közösségét.
1968-ban 121 országból hoztak ide egy
maroknyi földet azzal, hogy itt egy közös
urnába öntsék, s ezzel is az univerzális
egységet fejezzék ki. Ebben a kommuná
ban kb. 1500-an élnek együtt, közöttük
négy magyar is van. Igazából egy elzárt
kis szigetet alkotnak, ahol mindent ma

A z októteri tanulmányi kiránduláson is
jártunk már M agabalipuramban, de ak
kor csak egyetlen templomot néztünk
meg, most viszont igyekeztünk felfe
dezni minden zegzugotjősodálatos ez
a kisváros. Mindenki kőfaragásból él ge
nerációk óta. A kicsi homokkőtől a
nagydarab gránitig mindent csodálato
san meg tudnak munkálni. A dolgozó
embereken és az erőszakos árusokon kí
vül barlangtemplomok, szám os mandapam (templom előtti oszlopos csarnok)
vagy csak egyszerűen sziklába vájt tör
ténetek elevenednek meg a Rámájanából, illetve a M ahabharatából, a hinduk
két híres eposzából, melyek a 7. század-

a barangolást Hampi romjai kozott. Ez
a város a 14. századtól 1565-ig az
egyik legnagyobb hindu birodalom
központja volt, ám azóta mintha egy
halott város lenne. A csodálatos
legzetelállító kőfaragásai, a lenyűgöző
Isten-szekér olyan gyönyörű, hogy az
ember nem nézi az óráját séta közben,
hanem élvezi az időutazást...
A Kodiban töltött karácsony után
újra elindultunk, most Keralát vettük a
nyakunkba. Cochinban van India legré
gibb keresztény temploma - az 1503ban épült St. Francis Church, ahová
Vasco de Gamát először temették - ,
legnagyobb zsinagógája (ma már kicsi
a zsidó közösség), legnagyobb kókusz
ligetei és azok a bizonyos kínai halász
hálók, amelyek működtetéséhez leg
alább négy ember kell. Egyik este egy
csodálatos táncdrám a előadáson vet
tünk részt, ahol hihetetlen mimika,
szem m ozgás, 24 féle különböző kéz
tartás, gyönyörű színek, dobok segítsé-
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gével mutattak be egy történetet a
hindu mitológiából.
Felemelő érzés volt Chennában Ta
más apostol sírja előtt állni vagy
Mysoréban látni a m uzulmánokat,
amint a ramadam végét ünnepelték...
Élmény a keralai lagúnákon csónakáz
ni és a fűszerligetekben sétálgatni vagy
Bangaloréban egy kulturálódni vágyó
riksással körbeutazgatni. India legdé
libb csücskében egyszerre három ten
ger mosta a lábunkat, Bylakuppéban
együtt szomorkodtunk a tibeti me
nekültekkel... Van valami szakrális a
tanjore-i templom kőfaragásaiban,
még ha nem is áldoztunk Shivának....
Most nem folytathatjuk, de az uta
zásnak soha nincs vége. Vándorok
vagyunk...
M esterházy A ndrea

és

M esterházy Balázs

Kathakali

T richy - S rirangam gopuram

Balázs , M ami hallal , J a li , S hona

előtt
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Jubileumi év
Az Euangélikus Rádiómisszió 2003-ban ünnepli alapításának 40. évfordulóját. A hálaadás „csúcs\

pontja” várhatóan az a rádiómissziói konferencia lesz, amelyet július 9-12. között Piliscsabán tarta
nak. De vajon mi történik a hétköznapokon az Evangélikus Rádiómissziói Központ cinkotai épületé
ben? Összeállításunkban erre keresünk választ az igazgató, G á n c s P éter éves jelentése nyomán.

Műsorkészítés
A cinkotai stúdióban készítjük elő a Kossuth rádióban min
den második hétfőn fél 2-kor sugárzott Evangélikus félórá
kat. Ugyancsak itt rögzítjük egyéb rádióadásainkat, melyek
a helyi, illetve regionális adókon keresztül hallhatóak.
2003. januártól - eddig hetenként mindössze 10 perces
- „Lélektől lélekig" című műsorunkat 30 perces magazin
programra bővítettük. Ezekkel a félórákkal szólalunk meg az
egri Magyar Katolikus Rádióban, a budapesti Civil rádióban
és a Rádió 17-ben, a békési Torony rádióban, a kaposvári So
mogy rádióban, a Mohácsi rádióban, a székesfehérvári Vö
rösmarty rádióban és a szombathelyi Szóköz rádióban. Re
ménység szerint ez a kör fokozatosan bővíthető...
Egyik legfontosabb partnerünk a Rákoskeresztúron mű
ködő Rádió 17, ahol az „Ő a fény, mi színei" című ökume
nikus magazinunk mellett megbízást kaptunk hetente 3030 perc katolikus, illetve protestáns műsor szerkesztésére is.
Vasárnaponként is jelentkezünk egy 55 perces heti össze
foglaló vallási programmal, „Ünnepre hangoló" címmel.

Kapcsolattartás a hallgatókkal
Immár 3 telefonvonalon fogadjuk a hallgatói hívásokat, így
műsoronként 40-60 hallgatóval kerülünk kapcsolatba;
többségüknek iratmissziós anyagot is küldünk. Ez 2002ben 1308 telefonhívást jelentett, ami 17%-os növekedés
az előző évhez képest. A beérkezett levelekből 1240 rejt
vénymegfejtést tartalmazott, ezek beküldőit iratmissziós
küldeménnyel ajándékozhattunk meg. Itt a növekedés
127% 2001-hez képest. A fellendülés titka az, hogy a
Misszió magazin példányszáma 3000-ről 10 000-re nőtt,
így sokkal több olvasóhoz jut el.

J a határon túli magyarok közötti misszió
A központ az elmúlt évben is szolgálatot vállalt a szomszé
dos országokban élő magyar hittestvéreink között. A vaj
dasági rádiómisszió folyamatos anyagi és technikai támo
gatása mellett missziói napokat szerveztünk Szabadkán,
Nagyváradon és Kuntapolcán, valamint ellátogatunk Po
zsonyba, Rozsnyóra, Kikindára és Hódosra.

Az Evangélikus Rádiómisszió
rendszeresen sugárzott műsorai
BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE:
„Ő a fény, mi színei"

RÁDIÓ 17 -9 6 ,8 Mhz: hétfő, 18.30
CIVIL RÁDIÓ - 98 Mhz: páros szerda, 22.00
„Ünnepre hangoló "

RÁDIÓ 17 - 96,8 Mhz: vasárnap, 8.05
ÉSZAKKELET-MAGYARORSZÁG:

„Dicsértessék a Jézus Krisztus, a mi erős várunk!"

MAGYAR KATOLIKUS RÁDIÓ
páros szombat, 15.30, ismétlés vasárnap 9.30

Kazetta- és CD-kiadás

Az indiai rádiómisszió támogatása

Öröm, hogy 2002ben megjelent az
Izsóp együttes újabb
kazettája és CD-je, va
lamint az Izsópka ko
rongja is. A központ
változatlanul tám o
gatja a gyülekezeti
együttesek hangfelvé
teleinek elkészítését.

A finn rádiómisszióval együttmű
ködve 2002-ben összesen 1820 dol
lárral támogattuk a Bihar államban
sugárzott kurukh nyelvű evangéliu
mi programot. Tekintettel arra, hogy
indiai testvéreinkkel a közvetlen kap
csolattartás és információcsere ne
hézségekbe ütközik, a jövőben más
formában szeretnénk részt vállalni a
világméretű rádiómisszióban.

HIRD ETÉS

Kítkerestek?

Vendégünk:

ChiaraLUBICH
a Fokolár mozgalom alapítója
Tervezett programok: 1
10.00 - 18.00:
1
közös éneklés és imádságj1
hiteles élettapasztalatok,
kiállítások, koncertek,
színjátszó- és tánc csoportok
18.00-20.00: zárókoncert
Fellépnek: Testvérek együttes,
Debreceni Kántus,
Égígéró gospel-kórus,
Promise együttes
I

w

Gyermekeknek játszóhazat szervezünk!

a Magyar Katolikus Egyház, a MagyarországlReformátus Egyház,
és a Magyarországi Evangélikus Egyház szervezésében
információ: ökumenikus Ifjúsági Iroda *1118 Budapest, Himfy utca 9.
Tel./Fax: (1) 365*2998 • E*mail: info@kitkerestek.hu • Honlap: www.kitkerestek.hu
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avaszodik. Látszólag még minden a ré
gi. De egy tenyérnyi darabkán már el
kezdődött... Ott, azon a kis barna fol
ton, ahol a nap m egolvasztotta a
havat. Nem harsányan, erőszakosan, rámenő
sen, inkább valami szelíd, csendes ünnepélyes
séggel történik ez az egész.
Mégis oda kell figyelni rá, az el
ső jelre, az élet újrakezdésének
jelére. És a természettől egyre
távolabb kerülő emberiség erre
a diszkrét, illedelmes kis jelre Istennek hála - még mindig fo 
gékony, és még mindig egyfor
mán reagál: tavaszillatot keres
a levegőben, és közben valami
ilyesmit gondol: „végre"...
Mire ezek a sorok megjelen
nek, ki-ki bizonyára megvette
már az első csokor idei hóvirá
got a mindenkori kedves, idős
nénitől, m egszagolta, pedig
tudja, hogy virágillatot nem fog érezni - de hát
ez akkor is hozzátartozik a tavaszvárás rituálé
jához... Az első hóvirág napján hivatalosan is
pontot kell tenni a tél végére. A z első hóvirág
után ugyan kit ijeszthet meg még a tél?!
Azt, hogy a hóvirág az erő, az egészség, az
életösztön szim bólum a, m indenki tudja. El
lenben azt, hogy ez nem csak átvitt értelem 
ben igaz - mivel ennek a törékeny, dacos nö
vénykének olyan b iológiai kelléktára van,

T

amellyel képes megvédeni m agát az alatto
mos kártevőktől, a nedvszívó rovaroktól, s e
tulajdonságával egyedi a növényvilágban - ,
talán már kevesebben. Pedig tudom ányosan
bizonyított tény, hogy páratlan génállom á
nyával ez a látszólag erőtlen, gyenge, lágy
növény erősebb, ellenáilóbb,
mint társai. Olyannyira, hogy
a tudósok most azon d o lg o z
nak, hogy kivonva ezt a gént
más növénybe is átültessék,
mert sokkal hatékonyabb,
mint a mesterséges növényvé
dő szerek.
Mi más is lehetne ezek után
a hóvirág üzenete? Növekedj,
érlelődj, virágozz. Merj bátor
lenni erőtlenségedben
is.
Tudd, hogy az, aki fejlődésed
ben, kiteljesedésedben leli
örömét, meg fogja adni az
erőt, védelm et,
m egújuló
energiát. Nem fogja hagyni, hogy kártevő
pusztítson alattom osan, és elválasszon a gyö 
kértől, amely éltet. Isten előhozza belőled a
jót, az Ő dicsőségére jel lehetsz te is, hirdet
heted a Teremtő jó ságát és szeretetének
nagyságát, az új élet, a feltám adás örömét.
Hírnök lehetsz, akinek feladata van, akire rá
bíztak valami nagyon fontosat, s aki nélkül
szegényebb, szürkébb lenne a világ.
K őháti D orottya
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FÓKUSZBAN: A
misszió - Evangélikus Magazin, a Magyarországi Evangélikus Egyház hetilapjának kéthavonta megjelenő folyóirata • Az Evangélikus
Élet előfizetői részére a magazin ingyenes, ára (utcai terjesztésben) 160 Ft. Jelen lapszámunk megjelenését a Pax Tv, a Béres Rt., a
Sanansaattajat (Finnország), a Norea Rádió Norway (Norvégia) és a Duna Tv támogatta.

