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Előszó 

A Zsoltárok vi lágába szeretné az a naptár az olvasót elvezetni és 
szinte belemeríteni abba a szellemi gazdagságba, mely a Szentírás
nak ebben a könyvében feltárul. Lavater azt mondja: Gyűjts ma
gadnak minden nap valami örököt, melyet a halál nem rabol el tő
led és amely a halált és az életet számodra minden nap kedveseb
bé teszi. Most a gyűjtést a Zsoltárok könyvéből szeretnénk végez
ni és lsten gondolataiból szeretnénk az életet és a halá lt megérte
ni, hiszen a Heidelbergi Káté szerint a hit haszna az, hogy boldo
gan éljünk és boldogan haljunk meg. 

Istentől a legnagyobb kincset jézusban kaptuk. Vajon jézus ho
gyan élt a zso ltárok világában lévő isteni gondolatokkal és élet
közlésekkel ? 

jézus életében, halálában, feltámadásában és a Lélek elküldésében 
egyaránt ott találjuk a zsoltárokhoz fűződő bensőséges kapcsolatot. 
Ha életét nézzük, akkor feltűnik ez a mondat: "Miután elénekelték a 
zsoltárokat, kimentek az Olajfák hegyére" (Mt 26,30). Ez azt mutatja, 
hogy az utolsó vacsora ünnepi élményét a zsoltárok éneklése jelen
tette jézus és az övéi számára. jézus Istennel való közösséget és örö
möt talált ezekben. Szenvedése közben Istennel való beszélgetését a 
zsoltárok fejezték ki. Kimondhatatlan magányát és istentávolságát így 
vallotta meg: "Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet" (Mk 
15,34). Utolsó mondata ez volt: "Atyám a te kezedbe teszem le az én 
lelkemet" (Lk 23,46). Feltámadása után a zsoltárokban lévő ígérete
ket, életére vonatkozó üzenetet és prófétálást is megnyitotta tanítvá
nyai előtt (Lk 24,44-46). A zsoltárokban életútját, küldetését látta és 
olvasta, majd ezeket magyarázta. A Lélek eljövetele után a zsoltárok 
még gazdagabb szerepet kaptak a gyülekezet istentiszteletében és a 
hívők életében. Ezt olvassuk: " Ne részegeskedjetek, mert a borral lé
haság jár együtt, hanem teljetek meg Lélekkel, mondjatok egymásnak 
zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket, és mondjatok dicséretet 
szívetekben az Úrnak" (Ef 5,18-19) . A Lélek örömének a kifejezése, 
az Úr nevének magasztalása a zsoltárok szavaival és dallamvilágával 
elszakíthatatlan kapcsolatban volt. A Szentháromság lsten a zsoltá
rokban tehát maradandó kincseket hagyott ránk, ezek kibányászása 
az egyház, a teológia feladata . Ez a könyv is ebben nyújt segítséget. 
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Ha most a magyar nép életének összefüggéseiben keressük a 
zso ltárok helyét, a reformációban szi lárd bázist találunk, hiszen a 
Biblia fordítását követte a zsoltárok fordítása Szenczi Molnár Al
bert munkásságában. Az énekes, zsoltáros Sztáray Mihály az ige
hirdetését is összekötötte a zsoltárok világának és dallamának 
olyan közlésével, mely a magyar nép számára bátorítást és vigasz
talást jelentett. A magyar nép kegyességében a zsoltárok szerepe 
később is felbecsülhetetlen. íróink és gondolkodóink műveiből 
számtalan idézetet közöl ez a naptár, mely mind ezt erősíti meg. 
A zsoltármagyarázatok legkiemelkedőbb művelője Ravasz László 
volt, akinek írója a szellemi gyönyörűségnek, a zsoltárok megér
tésének a legmagasabb csúcsaira vezet el. Ezért is idézünk ezek
ből sokszor kiválasztott részeket. Ha a magyarázott zsoltárokat 
hozzáolvassuk, lsten áldásának zuhatagai alatt érezzük magunkat 
és a zsoltárok poézisét úgy élhetjük át, mint amikor avatott hegyi 
vezető juttat el valamely hegy magaslatainak rejtélyes birodalmá
ba. Hagyjuk magunkat tehát vezetni! 

De a zsoltárok világát a katolikus testvérek éppen úgy felfedez
ték, mint mi. Erre példa Romano Guardini: A zsoltárok bölcsessége 
című nagyszerű műve, amely a válogatott zsoltárok világának ben
ső gazdagságához nyitja meg az utat a kereső hívő előtt. Könyvé
nek befejező mondata így hangzik: "Az az lsten, Aki az Önmagá
tól és Önmagában való Létezés maga: Ő az, Akivel a zsoltár össze 
szeretnek kapcsoini minket. Ebből a kapcsolatból alakul ki ben
nünk az Istenbe vetett bizalom." 

Eddig kiadott négy naptárunkban útravalókat gyűjtögettünk a 
múlt, jelen és a jövő kontextusában. A múltból talán most többet. 
lsten idejéből Cezer esztendő előtted annyi ... ") keveset élhetünk 
meg, de emberi gyökereinkhez így is közelebb jutunk. Azért, mert 
a zsoltárok révén közel jutunk lsten szívéhez aki népével szövetsé
get kötött, belépett a népek világába, a történelembe úgy, hogy 
odakötötte magát szinte ennek a népnek a sorsához, hogy általa 
hozza el a világnak az üdvösséget. Ebben a bibliai könyvben Isten
nek kimondhatatlan szövetségi hűsége nyílik ki, hogy ebben a hű
ségben az ember sziklához hasonlító bizonyosságot és védelmet, 
rejtettséget és örök védelmet találhasson. De közelebb jutunk az 
ember szívéhez is éppen ezért, mert a választott nép tagja a mai 
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embernél sokkal több érzelmet és gondolatot kifejező imádságá
ban fejezte ki ezzel az Istennel való elmúlhatatlan, örök értékeket 
a jelenbe hozó, az üdvösséget már a halál előtt éreztető kapcsola
tát. "Teljes öröm van tenálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon" 
(Zsolt 1 16,11). "Ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kő
sziklája és örökségem te maradsz Istenem, örökké!" (73,26). De 
közelebb jutunk népünk szívéhez is, mert népünk a választott nép
pel , annak költőivel, prófétáival, sorsával párhuzamot élt át a refor
máció századaiban és későbben is. Küzdelmét és reménységét ki 
tudta fej e,z n i a zsoltárok világának gondolataiban, imádságaiban. 
Hasonlóságot, olykor azonosságot élt át a két történelem között. 

De nemcsak a múlt elevenedik meg, hanem a jelen is a zsoltá
rok segítségéve!. Az emberiségnek évezrede gyűjtött és megfogal
mazott értékei ugyanis szétszóródnak, különösen a keresztyénség 
által érintettnek ismert Európában. Szükséges ezeknek líraj tükrö
ződését, kortárs hatását összegyűjteni a magánélet, a családi élet, 
a gyülekezet és a közösségi élet számára, hogy ezeknek a szöve
dékébe be tudjuk vinni és az értékvesztés korában új értékrendet 
tudjunk ajánlani a kereső embernek. 

Végül a jövő is szóhoz jut ebben a gyűjtésben, hiszen a ma embe
re a reménység és reménytelenség, kilátástalanság és felelősségválla

lás, k'irekesztések és hagyományok nélküli egységvágyak közt keresi 
a ma keresztyén emberének a bizonyságtételét, megviaskodott re
ménységét az Örökkévalóban, hogy lábainak lehessen szövétneke 
az Ige, mely megmarad akkor is, ha az ég és a föld elmúlik. 

Szeretnénk, ha a Naptár olvasása az énekeskönyv énekeinek és a 
zsoltárok bibliai szövegének a naponkénti olvasásához vezetnének. 

A naptárban egymás mellé kerül az egyéni és a közösségi élet, 
az irodalom és a történelem, a vallás és a humanitás, az esztétika 
és az etika, a tradíció és a jövőkeresés és mindez azért, hogya ke
resztyén élet dialektikája érvényesüljön életünk és kegyességünk 
egész területén, hiszen hitünket az általános és különös kegyelem 
szemléletében, a hétköznapok és az ünnepnapok világában, az 
egyház és a világ területén, a magános meditáció és a gyülekezeti 
istentisztelet körében egyaránt szeretnénk megélni. Ezt a gazdag
ságot szeretné napokra elosztva világunkba behozni a naptár. Isten 
adja meg, hogy munkánk és keresésünk ne legyen hiábavaló. 
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Ez a naptár is - az eddigi karácsonyi ajándékként megjelent kö
tetek hez hasonlóan - közös gyűjtőmunka eredményeként jött lét
re. Önzetlenül összedolgozó kis baráti társaság olvasta és küldte 
egymásnak a - jelen kötetben főként kortársi magyar irodalomból 
származó - írásokat, verseket, gondolatokat. 

Szívből jövő, őszinte köszönetet hadd fejezzünk ki a Corda 
Könyvkiadó Vállalat vezetőjének és egész közösségének azért az 
önzetlen segítségért, hogyapénzhiányban szenvedő Doktorok 
Kollégiuma Főtitkári Hivatalának segítségére siettek és vállalták a 
kiadás áldozatos és gondos munkáját, valamint a terjesztést is 
részben. Igazi Ökumenikus gesztus és baráti kéz nyújtás ez, a ka
tolikus és protestáns testvérek közötti erősödő kapcsolat szép pél
dája, mely jó lenne ha sokakat bátorítana. Legyen áldás a könyv 
olvasói n az Ige jegyében: "Ha nem törvényed gyönyörködtetne, 
elpusztulnék nyomorúságomban. Sohasem felejtem el utas ításai
dat, mert azokkal éltetsz engem .. . Lábam előtt mécses a te igéd, 
ösvényem világossága." (Zsolt 119,92-93.105). 

Kovács Tibor és Szathmáry Sándor 
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JANUÁR 

MERT EZER ESZTENDŐ ELŐTTED ANNYI ... 



90. zsoltár 

1. Tebenned bíztunk eleitől fogva, 
Uram, Téged tartottunk haj lékunknak! 
Mikor még semmi hegyek nem voltanak, 
Hogy még sem ég, sem föld nem volt formálva, 
Te voltál és Te vagy, erős lsten, 
És Te megmaradsz minden időben. 

2. Az embereket Te meg hagyod halni , 
És ezt mondod az emberi nemzetnek: 
Légyetek porrá, kik porból lettetek! 
Mert ezer esztendő előtted annyi 
Mint a tegnapnak ő elmúlása 
És egy éjnek rövid vigyázása. 

7. Taníts meg azért minket kegyelmesen, 
Hogy rövid voltát életünknek értsük, 
És eszességgel magunkat viseljük! 
Ó, Úr lsten, fordulj hozzánk ismétlen! 
Míg hagyod, hogy éltünk nyomorogjon? 
Könyörülj már a te szolgáidon! 

9. Szolgáidon láttassad dolgaidat. 

Január 1. 

Dicsőségedet ezeknek fiain! 
Add értenünk felséges hatalmadat 
Mi kegyes Urunk, ó irgalmas lsten! 
Minden dolgunkat bírjad, forgassad, 
Kezeink munkáit igazgassad! 



90. zsoltár 

"Tebenned bíztunk eleitől fogva!" 

Ezt a zsoltárt a szív imádságának nevezik. Költői szempontból 
alighanem a legnagyobb az egész Psaltériumban. Azzá teszi egy
szerű és nagyszerű monumentalitása, gondolat- és tárgyköre, 
alapeszméjének egyetemessége és konkrét ereje a benne változó 
érzelmek fensége s az egésznek roppant lendülete. Mélységes 
passzivitás zokogna fel ezekben a sorokban, ha nem zúgna még 
az uralkodó motívum: Tebenned bíztunk eleitől fogva! Ha felis
merjük lsten akaratát, ha életünkben megoldódik az Istentől való 
elszakadás, vagyis a bűn problémája, akkor megoldódik a halál és 
élet problémája is . Ezt ő így fejezi ki : "Taníts minket úgy számlál
ni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk! " Az Ótestamentum 
nagy költője még nem tudja, hogy ezt a "tanítást" ezt a váltságmű
vet lsten Jézus Krisztusban adta meg. Őbenne adott bűnbocsána
tot és örök életet. Gyümölcseit már tudja és leírja: Szolgáihoz tér 
a megbékélt Gazda és könyörül rajtuk. Új élet napja ez, amelynek 
hajnala azzal kezdődik, hogy megelégít minket kegyelmével. Az
zal folytatódik, hogy mi örvendezünk és vigadunk miniden időnk
ben. Megvidámít minket szenvedéseinkhez mérten . Miután ez 
olyan perspektíva, amely túlér a halál korlátozta láthatáron, esz
katológikus sIKban kéri lsten dicsőségének feltetszését fiainak fia
in. Ugyanakkor nem feledkezik meg mindennapi életünkről sem s 
kéri, hogy kezeink munkáJán - a pillanatoknál is kisebb egységek 
ezek - látszódjék meg az O jókedve és állandósága, mint az örök
kévalóság visszfénye. Mindaddig, míg az örök életben elérjük és 
betölt jük célunkat, amiért lsten teremtett. 

Ravasz László 

Január 2. 



TODI JAKAB (1230-1306) 

A Fájdalmas Szűzről 
(Stabat Mater dolorosa .. .) 

Áll a fájdalom nak anyja, 
Kín az arcát könnybe vonja, 
Úgy si ratja szent Fiát. 
Gyász a lelkét meggyötörte, 
Kín és bánat összetörte, 
Tőrnek éle járta át. 

Ó, mi nagy volt ama drága 
Szűzanya szomorúsága, 
Egyszülött szent magzatán! 
Mennyit sírt és hogy kesergett, 
Látván azt a nagy keservet, 
Azt a nagy kínt szent Fián. 

Ki ne sírna, melyik ember, 
Hogyha ennyi gyötrelemben 
LátjJ lankadozni őt? 
Ki nem sírna Máriával, 
Hogyha látja Szent Fiával 
Szenvedni a szent Szülőt! 

Népét hogy megmossa szennytől, 
Látta tenger gyötrelemtől 
Roskadozni Jézusát. 
Látta édes egy szüiöttét, 
Halálos nagy elepedtét. 
Látta, hogy halálra vált. 

Szeretetnek szent kútfője, 
Add, a fájdalomnak tőre 
Járjon át a lelkemen. 
Hogy szívemben lángra kelne 
Krisztusomnak szent szerelme. 
Segíts neki tetszenem. 

Január 3. 

Esdek, hogy szívembe véssed, 
Szűzanyám, nagy szenvedésed 
S az Átvertnek sebeit. 
Gyermekednek, a sebzettnek, 
Ki miattam szenvedett meg, 
Osszam meg gyötrelmei t. 

Add meg, kérlek, hogy míg élek, 
Együtt sírjak mindig véled 
S azza l, ki a fán eped. 
A keresztnél veled állni, 
Gyászban veled eggyé válni: 
E rre űz a szeretet. 

Dicső szűze szent szüzeknek, 
Hadd ízleljem kelyhedet meg: 
Add nekem fájda lmaid: 
Add tisztelnem, add viselnem, 
S nem felednem: holt Szerelmem, 
Krisztusomnak kínjait. 

Sebeivel sebesítsen, 
Szent mámorban részegítsen 
Buzgó vérével Fiad. 
Hogy ne jussak ama tűzbe, 
Védj meg engem, drága Szűz te, 
Ha az íté let ri ad . 

Krisztusom, ha jő halálom, 
Anyád szeme rám találjon, 
És elhívjon engemet. 
S hogyha testem porba tér meg, 
Lelkem akkor a nagy égnek 
Dicsőségét lel je meg. 



Meglátod az lsten dicsőségét 

Hogyan kíván lsten nekünk boldog új esztendőt? És mit mond 
ez~n a napon? Erre az esztendőre. 

Ugy érzem, hogy újévi programnak nem lehetne annál szebbet el
képzelni, mint amikor jézus azt mondja a sír bejáratáná l: " Nem 
megmondtam neked, hogy ha hiszel, meglátod lsten dicsőségét". 
Meglátta Mária és Márta abban, hogy Lázár feltámadt jézus szavára. 

Hogy ezt a mondást teljes egészében érteni tudjuk, jános evangé
liuma szellemében egy kicsit messzebbről induljunk el. jános sze
reti azt a kifejezést, hogy: dicsőség. Már a karácson~i evangélium 
első részében a 14. versben ezt olvassuk: "Láttuk az O dicsőségét". 
Hogyan lehet egy szürke földi emberi életben dicsőséget látni? 
Mindenekelőtt úgy, ahogy jézus látta, amikor Keresztelő jános 

elkezd prédikálni . Akkor megjelenik valaki és a történelem egy je
lentéktelen pontján Palesztinában, Izraelben maga az örökkévaló 
lsten lép be ebbe a vi lágba. jános ezt látta. Azt látni, hogya törté
nelem egy pontján nem egy olyan szürke esemény kezdődik, mint 
ami számtalanszor elkezdődött már - legyen az vallás vagy filozó
fia, vagy ideológia - hanem valami olyan, amelynek nincs párja, 
ehhez bizony szemek kellene~ . Nagyon sokan ezt azóta se látják. 
Nem látják jézus dicsőségét. Eletük ezért dicsőség és öröm nélkü
li. Mert aki nem látja jézus dicsőségét , az nem tehet mást, mint
hogy elvész ennek a világnak a szürkeségében, ürességében, rela
tivi.tásában, ahol minden viszonylagos. 

Orök emberi vágy: szeretnénk látni Istent. Meg is nyugodnánk, 
ha látnánk. A Biblia azt mondja : "Az Istent senki nem I~.tta . Az 
egyszülött Fiú, aki az Atya kebelén van, az jelentette meg Ot" . Az, 
hogy megjelentette a Bibliában azt jelenti, hogy elhúzta a fátyolt 
és megmutatta aki rejtve van, mert lsten egész léte rejtett lét. De 
jött valaki , aki a világnak ezt a rejtett titkát megmutatta. jézus di
csőségét látni annyi, mint jézusban meglátni Istent. Az egyetlen Is
tent. Azt az Istent, aki karácsonykor eljött, aki megváltott, aki kész 
arra , hogy ezt a világot újjá teremts~; Láttuk az O dicsőségét. Ez 
azt jelenti, hogy jézusban Istent, az O kijelentését, önleleplezését 
megláttuk. 

Szalhmáry Sándor 

Január 4. 



Nékünk születék mennyei király 
(282. dicséret) 

Egyik legtöbbet énekelt népi gyermekdalunk kis-karácsonyt, 
nagy-karácsonyt emleget. A nagy-karácsony természetesen Krisz
tus születésének ünnepe a kis-karácsony pedig karácsony nyolca
da, azaz újév, ame l yről Lukács evangéliumában a következőket ol
vashatjuk: "És mikor betölt a nyolc nap, hogya kis gyermeket kö
rülmetéljék, nevezék az ő nevét Jézusnak, amint öt az angyal ne
vezte, mielőtt fogantatott volna anyja méhében . Mikor pedig betel
tek Mária tisztulásának napjai, a Mózes törvénye szerint, levivék öt 
Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak. (Amint megiratott az Úr 
törvényében, hogy: Minden elsőszülött fiú az Úrnak szenteltessék.) 
És hogy áldozatot adjanak, aszerint, amint megmondatott az Úr 
törvényében : Egy pár gerlicét, vagy két galambfiat 

Ezt az ősi, újévi magyar dicséretünket (282. é.), amelyet a refor
máció elött latinul énekeltek, kevés gyülekezet ismeri. Pedig kü
lönleges hangnemével, lendületes, örvendező tempóban az ifjú
ság számára is friss énekelnivalót jelent. Sokféle dallamvariánsa 
közül Kodály Zoltán egy másikat választva komponálta meg a 
Vízkereszt című monumentális egynemű karát. 

1. Nékünk születék mennyei király, 

Idvezitónek kit mond az angyal: 

Új esztendőben mi vigadunk, 
Született jézust mi imádjuk! 

Berkesi Sándor 

2. Régen megírták ezt a próféták, 
Hogy fiat szül majd egy nemes virág 

Új esztendőben mi vigadunk, 
Született jézust mi imádjuk. 

6. Nincsen a bűnnek hatalma rajtunk, 
Kiknek e gyermek lészen oltalmunk: 

Január 5. 

Új esztendőben mi vigadunk 

Született jézust mi imádjuk. 



Itt eszméltem a szó ízére 
(rész/etek) 

Útban hazafelé 

Itt eszméltem a szó ízére, 
anyám haja itt ért fehérre, 
s lányom apró lábnyomát 
itt növik be az ibolyák. 

Marasztaló 

Itt lehetsz csupán, ami vagy: 
magyar, székely, 
ember, igaz. 
E tájon vagy otthon egyedül, 
hol minden szó s dallam vigasz. 

Anyanyelvem 

Szonet harmata, balzsamír, 
Gondolat kelyhe, kegyszer, 
Anyám éneke: anyanyelvem, 
megtanullak-e egyszer? 

Füzesi Magda 

Nagy Irén 

Debreceni józsef 

Január 6. 



"Minden csoda gyökerében egy boldog hitvallás rejlik: én ta
pasztaltam az Istent, és ő nagyobb volt mindennél a világon." 

Január 7. 

Időről szóln; most 

Órafelhúzáskor mindig gondolom: 
Te adtad nekem a visszavonható időt 
addig loholjak benne 
s csapjak át partjain míg a szív 
álmodva ketyeg magának . 
békét győzelmet vereséget 
napra napot küld 
s az éles percek szúrásaira 
futórózsakrémel. .. 
bár így is nehezen viselhető 
a hadaró másodpercek dáridója 
kik az örökös félelemtől bénán 
- mint kissé elsózott arcú nők -
sürgetik a nyári hóhullást is 
meg az átgondolt csöndes erőszakot 
mihez igazítani kéne mindig 
s igazolni és állítani 
de kedvem sincs hozzá és hasztalan 
erőlködés csak .. . 

Ravasz László 

marad tehát már reggeltől megszokottan 
ott a kapkodás forgatagában 
az arcomból húsig föltépett vicsorgás 
s egy napra való idétlen grimasz 
raktáron is szigorú könyveléssel 
míg ez égbolt s keretek rámák 
fölöttem-köröttem ... 
kezemben törtfényű túlhúzott rugó 
közömbösen néz a szerkezetre 
időtlenül időzne már 
s újra fölragyogna a Te tenyeredben 

Nagy Gáspár 



Dimenziók 

Egyik levelében Pál apostol felejthetetlenül szépen írja le lelki 
élményeinek belső tagoltságát: " ... mint szomorkodók, de mindig 
örvendezők, mint szegények, de sokakat gazdagítók, mint akik
nek nincsen semmijük, és akiké mégis minden .. . " (2 Kor 6, 10). Ez 
a vallomás azért nevezetes, mert világosan kitűnik belől e: mi a 

. különbség az egydimenziós és a többdimenziós ember között. Az 
egydimenziósra silányult ember egyszer szomorú, máskor meg vi 
dám. Egyszer szegény, máskor gazdag, egyszer boldog, máskor 
boldogtalan. Egyvonalú élete ide-oda sodródik. Ezzel szemben az 
apostol eljutott arra a belső gazdagságra, hogy egyszerre tud meg
élni két dimenziót. Lehet, hogy külsőképpen szomorú, de ugyan
akkor belső lel ki képpen rendíthetetlen örömben él. Kül sőképpen 
lehet nagyon szegény, és ugyanakkor - mivel az igazi értékek vi
lágában otthonosan mozog - hallatlanul meg tud gazdagítani lel
ki kincsekkel mindenkit, aki arannyal-ezüsttel csillogó vil ágának 
börtönében koldus-szegény lélek. Amilyen mélyen belegyökere
zünk Krisztus isteni életébe, olyan rendíthetetlen lesz a be l ső lel
ki dimenziónk, és ehhez mérten tudunk jó értelemben " kettős" 
életet él ni . Ki vagyunk szolgáltatva a külső világ sodró erej ének, 
de ugyanakkor mozdíthatatlanok vagyunk a Krisztussal való be l ső 
összefonódásunk által. Legalább kétdimenziós lesz az életünk. De 
lehet, hogyannál is gazdagabb. 

Most ez új évben Néki örvendezzünk 
Trombitaszóban! Rendelt időnkbe n , 
Víg ünnepünkben illik énekelnünk ! 

Farkas józsef 

81. Zsol/ár 3. versszak 

Január 8. 



Esztendeink 

Szántottunk szép szenvedéssel, 
boronáltunk békességgel, 
vetettünk könnyhullatással, 
nem arattunk nagy vígsággal. 

Esztendeink csúfak voltak, 
l e lkünktő l is megraboltak, 
barátaink mind megholtak, 
kutyáink elkóboro ltak. 

A nagy télre, szigorodván, 
jaj de egyedül maradtál! 
S érted sírva szakadatlan, 
jaj, de egyedül maradtam. 

Ugye, nem hazug az írás, 
hogy megtérül mind a sírás, 
s kik könnyhullatással vetnek, 
nagy vigassággal aratnak. 

Jékely Zoltán 

Hit 
(rész/et) 

Ha téli szél arcba csap, 
és beszfvom a friss havat, 
Te vagy az. 

Ha védem törékeny testemet, 
mert fáj a hideg 
Te vagy a meleg. 

Éhesen, vergődve, egyedül , 
mikor semmi semmit sem ér 
Te vagy lelki-testi kenyér: 

Mikor vonszolom lelkemet, 
mert sok bánat ért 
Te vagy nekem a vért. 

Én magamban semmi vagyok, 
de Veled: Minden 
több, mint a "nagyok" 

Négyessy Irén 
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Feladataink 

"Ki mondja el nékünk, micsoda nagy dologra hívott el az Úr? A 
fe ladatok. Isten a fe ladatokban mutatja meg minden nemzedék
nek, hogy mil yen naggyá lehet. És a fe ladatok annál nagyobbak, 
mi nél törpébb egy kor, mi nél elesettebb egy nemzedék." 

Ravasz László 

Álom, téli kertnézőkkel 

Álmomban itt jártak valóban 

itt topogtak a havas kerti úton 

de szinte könnyű nyári ö ltözetben 

kabátot sálat sapkát fe ledve 

mint akik csak beugrottak hozzám 

téli kertnézőnek 

rigóetetőnek 

fagyaratónak 

lelkes hószü retelőnek 

víg éneket mondó újévköszöntőnek . 

Melyik égtáj ról jöttek? 

ha jöttek miért siettek? 

kezük melege 

fagyos cseresznyetörzsön 

itt éltek-e ezek a Fö ldön? 

Mert nem esett nem o lvadt azóta 

nyomukat nézegetném a hóba' 

de nincs semmi lábforma bélyeg 

lehet arasznyit fölötte léptek. 

És ének is volt 

gyönyörű ének: 

dúdoltam velük 

hogy véget ne érjen . 

De véget ért ! 

Szememből törlöm az álmot. 

A háborult világbó l 

mentem a kert-világot! 

Nagy Gáspár 

Január 10. 



"Hozz reá víg esztendéJt" 

Sors: hangsúlyos ez a szó, valóban. Azt is jelenti: egész valótok
ban, minden előző meghatározottságotokból ki tud váltani , meg 
tud váltani Jézus. A gének, hormonok, agysejtek továbbra is mű
ködnek, teszik rendelt dolgukat, de az egész emberlét bekerül az 
új áramkörbe - veszi a Szentlélek ajándékát. így erőt kap arra, 
hogy úrrá legyen ösztönei felett, be idegzett szokásai felett, beszű
kült gondolkodása felett. Úrrá lesz sorsa felett . Új ember lesz, 
krisztusi ember lesz. Sorsa feletti szabadságának titka nem öneről
ködése iben , nem tréningjeiben rejlik, hanem abban, hogy " isteni 
természet részesévé" lesz. Ez a győzelmes isteni erő segíti arra, 
hogy fölszabaduljon a sorskényszerek alól. Ez hoz rá végre "víg 
esztendőt" . 

Mindez ugyanúgy érvényes az egyénre, mint a társadalom egé
szére. Népünk sorskényszerek alatt él , és ebbő l nincs más kiút, 
mint a Lélek ki áradása az egész népre. A mi szolgálatunk: egyen
getni a Lélek kiáradásának útját. 

Farkas józsef 

Az időhöz 

Taníts meg, rengeteg idő: 

bátor legyek, akár a játék. 

Inkább pimasz, mint ostoba 

hiszen jár néha az ajándék. 

A lapítók ügyefogyott 

apadó, apró kis ügyében 

ne legyek mákszem vagy homok 

de kinek já r o lykor az éden. 

Január 11. 

Legyen bátor a tétlenség : 
nem talmi renddel elodázott 

de boldog ívű, delejes 

mely átfog rendet, rendszert, káosz t. 

Taníts meg, rengeteg idő: 

milyen kevés vagy, milyen elvett 

milyen foszt ásban vétkező 

s csak teljességben a kegyelmed. 

Finta Éva 



"Krisztusban szeretett Híveim! Az újesztendő küszöbéről újból 
áthatolhatatlan ködbe léptünk. Az ismeretlen idővel , események
kel, feladatokkal, sorssal állunk szembe. Nem tudjuk, hogy a jövő 
ködében elrejtett napok mit hoznak magukkal. A világtól vajmi 
kevest várhatunk. A földi dolgok változékonyak, és az ember mű
vei törékenyek. A földi dolgok arculatát a mulandóság úgy emész
ti , mint a moly a ruhát és a rozsda a vasat. Az emberi vállalkozá
sok is azt igazolják napról-napra, amit már a király zsoltáros is 
megtapasztalt: "Ha az Úr nem építi a házat, hi ába fáradnak , akik 
építik azt" (Zsolt 126,1). Ezért mi vessük bizalmunkat az Istenbe, 
és a jelenvaló gondokat az Ö mindenható segítségében bízva ve
gyük magunkra hittel és Jóreménységgel." 

Már/on Áron 

Szilaj idő, futós idő 

Szi laj idő, futós idő 
hozz ősz t , tavaszt, nyarat, telet. 

Megállj idő ! Ő rám nevet, 
megállítani nem lehet. 

Szilaj idő, te mozdítod 

szívünk, agyunk, a két kezünk, 

te vagy tanúja annak is, hogy 
vá ltozunk, hogy létezünk . 

Futós idő, te futsz tovább, 
mi osztunk fel, így létezel, 
hozol telet, tavaszt, nyarat, 
fordul ezer és kétezer. 

Futós idő, te műved az, 
nemcsak vagyunk, de létezünk, 

hogy ami volt, az megmaradt, 
mert érezünk, emlékezünk. 

Szilaj idő, futós idő, 

repülj új századunkon át, 

ragyogd be Jézus bö lcsejét, 
Istvá n fe jén a koronát. 

Kiss Tamás 

Január 12. 



Ajándékba kapott időben 

Egy neves igehirdető könyvében olvastam arról az indiai orvos
nőről , aki egy európai útján elmondta neki, hogy ő gyermekkorá
ban, Indiában azt tanulta a gimnáziumban, hogya keresztyén vi
lágnak van egy sajátos és veszedelmes bálványa. Minden munka
helyen fel van függesztve, minden pályaudvaron - sőt a legtöbb ut
casarkon megtalálható. Templomtornyokon és szobákban, éjjeli
szekrényen és már az emberek karján is: - ez az óra! Amely a ro
hanó, az egyre rohanóbb és egyre összemosódottabb időt mutatja 
az embernek - haláláig. 

A modern ember így csak bálványt cserélt - a csillagok helyett 
szüntelen órájára néz, hogy minden percét jól kihasználja. A mu
tatók könyörtelenül forognak, és az ember elhasználódik az egy
re gyorsabb tempóban, mert minden percét ki akarja használni -
ki akarja élvezni -, csak éppen egyrő l feledkezik el: hogy kitöltse, 
és azzal töltse meg az idejét, aminek va lóban értelme van. Élettel! 
Igazi, tiszta, emberhez méltó élettel. Olyan élettel , amiért Jézus 
meghalt a kereszten, olyan élettel, amelynek a lényege egy a Te
remtőjével. Alig merem kimondani , pedig csak ezt volna érdemes 
valaha is kimondani: szerető élettel. 

Cyökössy Endre 

Fogyó idő 
A hullámzó mezőben egy bogár 
evickél, csápol, fürdik boldogan, 
s míg jólesőn nyújtózik, el rohan 
fölötte már a nyár, csak a kopár 

tengerfenék marad, mint amikor 
a fürdőkádból leszalad a víz, 
s egyből hideg lesz, dideregsz te is, 
t estedről minden szennyet elsodor 

Január 13. 

fogyó időd, nyakig, térdig, s alig 
takar még életed, rossz tagjaid 
sorra kibuknak most a semmibe, 

roskad a hab, és leapad a fű, 

megvillan már a tücsökhegedű, 

lépj ki hát, s öltözz lsten képibe! 

Markó Béla 



A sötét jövő 

Divatba jött a sötéte n látás. A jóléti társadalmakban a fiatalok 
lekörözik az öregeket: "No future" (nincs jövő!) , ezt mondják, ír
ják, énekelik; mázolják a falakra, már a templomok falára is. A re
ménytelenségnek van világi és van vallásos változata. A világi vál
tozat a tudományos előrejelzéseket emlegeti, a vallásos változat a 
Bibliát idézi . Egymás kezére dolgoznak: "Apokaliptikus időket 
élünk" - mondják ma a tudósok és közeli világvégét jósoló prédi
kátorok. Ilyen körülmények között csoda-e, ha az emberek söté
ten látnak? A tudósok ugyanazt mondják, mint sok mai "evangé
lista": No future. Egy lehetőséged van csupán: mentsd ki a lelke
det ebből a halálra ítélt világból. Vajon jézus is ezt mondja? Az 
" igent" sok Igével lehet alátámasztani . Biblia tanulmányaim és hi
tem engem más irányba vezetnek. jézus is látta az emberiség fölé 
tornyosuló sötét felhőket, de azt nem vallotta, hogy kényszerpá
lyán zajlik az emberi történelem. így történt jónás idejében Ninive 
városában. Az ember nagy kiváltsága: Beszélhet Istennel, megtér
het és Istent is " ráveheti " arra, hogy változtassa meg ítéletre ger
jedt gondolatát, könyörüljön az embereken. jézus is vallotta, hogy 
az ember az a pont a világmindenségben, ahol új csodák léphet
nek be a történelembe. 

A történelem ajtaja ma még nem csapódott be végérvényesen. 
Résnyi ny~ás van még rajta. Lehetne egészen kinyitni az ajtót, 
hogy megváltó isteni erők özöne áradjon közénk. Ilyen megvilá
gosodott, megvidámodott emberek kellenek ebben a mai nagy 
"sötét" éjszakában. 

Farkas j ózsef 

Január 14. 



Az ido és a tér keresztjében 

Pilinszky mondja egyik gyönyörű vesében, hogy az ember az 
időnek és a térnek a keresztjére van rászögezve. Gyönyörű mon- . 
dat. Az idő ~s a tér keresztjére vagyunk mindannyian rászegezve. 
Nem tudunk sem az idő, sem a tér fogságából szabadulni. De ki
derül most, amikor jézus feltámadott, hogy nem vagyunk meg
feszítve, hiszen kiszabadulnak a tanítványok az idő fogságából. 
Nem felejtik el azt az időt, hogy ez mikor történt. Le van írva, 
hogya hét első napján, ami megfelel a mai vasárnapnak. Ez azt 
jelenti , hogy tulajdonképpen nem vagyunk az időre már ráfeszít
ve, mert minden vasárnap azt éljük át; hogy jézus feltámadott. Hi
ába múlt el kétezer esztendő, az időt áttöri jézus valósága, és 
olyan, mintha ma volna. A tanítványok azt mondják: valami tör
tént a hét első napján. Mi minden vasárnap ezt mondjuk: ez az a 
nap, amikor ünnepelni kell a feltámadott jézust, mert az időnek 
nem vagyunk rabjai . Mintha mi is ott lennénk a tanítványokkal 
együtt, mintha jelenné lenne az, ami a tanítványokkal történt. 

Itt történt az első csoda, amelyet a tanítványok átéltek. Se az idő
re, se a térre nincs többé az ember ráfeszítve. Az idő szinte megáll 
és az örökkévalóság érkezik el. A tér már nem hatalom, mert jézus 
a mennyei világból itt van. Amikor a tanítványok és jézus most a 
bezárt ajtók mögött találkoznak, jézus egy másik világból jött. Tud
ják, hogy Ő nem az, aki eddig közöttük volt. Ő dicsőséges Úr, aki 
előtt már nincs akadály, de ugyanakkor mégis ugyanaz, aki a föl
dön élt. Megmutatja nekik a kezét és oldalát, és ezzel azt akarja 
mondani : akit megfeszítettetek az van itt közöttetek. 

Január 15. 



"Az életet egyetlenegyalapérzéssel lehet boldogan leélni -
pedig éppen erre gondolnak legkevésbé az emberek - a hála 
érzésével." 

Ravasz László 

Eső 

Uram, ha mióta 
hullámod elkapott, 
láttam a tetőt és 
láttam az alapot, 
mártottál szerető 
tüzed be, jegedbe 
s itt viszel fellegként 
függve és lebegve. 
Amikor elengedsz, 
elhagysz és lehullatsz 
ne küldj el, elég ha 
megmondod: lehullhatsz, 
elmegyek ablaknak, 
üvegnek, határnak, 
melyen az igéid 
kijárnak, bejárnak, 

leérek langyos és 
tavaszi szelekbe, 
leszek a doboz, mely 
fényeket ereszt be 
megtelve ill attal, 
színekkel , kegyekkel, 
mögötted látható 
messzi kék hegyekkel, 
leszek az esőd , csak 
zuhanok keresztül 
tornyaid erdején, 
ahol csak kereszt ül, 
s ha majd a helyemen 
már úgysem keresnek, 
leszek a semmid, csak 
engedd, hogy lehessek. 

Lászlóffy Aladár 
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"Lásd meg, hogy mit tett érted lsten! Mint zengtek a zsoltárok, 
hogy egykor a te lelked is boldogan visszaverje a dallamot; szen
vedtek, küzdöttek a próféták, hogya te lelkiismereted könnyüvé, 
felületessé ne váljék, tele lett Galilea levegője Jézus példázataival, 
hogy aranyszálai átszőjék a te lelkedet; és hullott, hullott a ke
resztről az a drága vér, megindult az átszegzett szívnek misztikus 
patakja, hogya te lelked is fehér legyen, a te szíved is boldog le
gyen, kiengesztelődés, bocsánat permetezzen reád és egykor vi
szontlásd azokat, akiket annyira szerettél idelent." 

Január 17. 

Ravasz László 

(A Ravasz Lászlótól idézett gondolatok 

a szerző " Gondolatok" c. könyvéből va lók) 

lsten 

Szívemhez babrál , igazít, 
közben a pontos csillagot 
nézi dörmögve: ez a szív 
már megint más időt mutat. 

A remény hívójelei? 
vagy Samuel Morse úr játszik? 

A remény hívójelei . 

Fönt már tolul a hó, de lent 
megrakva dallal a torok, 
madárfütty, jó remény dereng. 

Ratkó józsef 



Elővételezett örökkévalóságban 

A Bibliában megígért és kapott "jövendő világ erői" szeretet
erők. Ezekből lehet már most elővételezni nekünk is. 

A Szentírás nem hagy kétséget afelől, hogy hatalmas kataklizmák, 
világválságok előzik meg lsten győzelmét. De afelől sem hagy két
séget, hogy mindezeken túl végül kibontakozik lsten győzelme, 
mindeneket újjáteremtő szeretetének kozmikus diadala. 

Óvakodjunk tehát a szélsőségektől. Miként nem lehet csak a 
múltból élni, az elővételezett jövőből sem lehet úgy élni, hogy nem 
vesszük tudomásul a múltat. A múlt valós értékei és értéktévesztései 
mind benne vannak a jövendő látomásában. Ezért semmit sem sza
bad a múlt igazán értékes örökségéből eltékozolni, hiszen nem he
lyette, hanem annak kiteljesedésére szól az ígéret. Az "Isten jövője" 
(a szeretet) támasztja életre, hozza lendületbe a múlttá merevedett 
örök jelenidőt: az lsten országát és annak Jézus Krisztusban megtes
tesült igazságát. 

Adjunk hálát azért, hogy bár időben élünk, de kiszabadulha
tunk annak rabságából: egyszerre élhetünk a múlt, a jelen, a jövő 
egységében : az elővételezett örökkévalóságban . 

Farkas józsef 

Emelj magasba 

Bolyongok árnyéktalanul, 

minden imám a földre hull, 

Nem égek és nem égetek, 

terítsd rám Uram fell eged. 

Emelj magasba: fű vagyok, 

eltipornak a vándorok. 

Láng vagyok: óvj ad pisla fényem, 

hogy ne haljak meg még egészen. 

Víz vagyok, keskeny csermely-ág, 

kővel rekeszt el a v ilág. 

Ha nem vigyázod utamat, 

minden szekér belém szalad . 

Bolyongok árnyéktalanul , 

minden imám a földre hull , 

nem égek és nem égetek: 

terítsd reám szerelmedet. 

Füzesi Magda 

Január lB. 



"Az erőszakra épített világ akkor hull véres darabokra, amikor 
a békét örökre biztosítottnak véli. Ennek a világnak nem több ha
talomra, erősebb hadseregre, különb harcieszközökre, körmön
fontabb diplomáciára van szüksége: ennek a világnak kis jóaka
ratra, jézusi erőkre van szüksége. Ezt a világot nem kívülről kell 
széppé tenni cicomás műveltséggel , technikai vívmányokkal : ezt 
a világot csak belülről lehet széppé tenni: az lsten szellemének, a 
lelkiségnek kiragyogtatásával." 

Január 19. 

Csillagvesztés 

Maradjál mellettem Uram, 
Ne maradjak mégse magam. 
Lásd be, mily borús az estém, 
Sírok csi ll agaim vesztén. 

Mert szép csillagaim voltak, 
Előtted is meghajoltak. 
A legszebbik a remény volt, 
Kicsi volt, de az enyém volt. 

Mondd meg Uram, hova tetted? 
Adjad vissza, ha elvetted. 
Neked van sok más csillagod, 
Mit vesztesz, ha visszaadod? 

De én végképpen elestem, 
azt az egyet ha elvesztem ... 
Lásd be Uram: egy vad legény, 
kis csillagát kéri szegény ... 

Ravasz Lász ló 

Sinka ls/ván 



Ha nem töltöd hasztalan 

A munka i;) küldetésben nyeri el végső értelmét és méltóságát. Jé
zus kü ldetése abban teljesedett be, hogy elvégezte az Atya álta l rá
bízott munkát Un 17,4). E munka felfogásától idegen a teljesítmény
centrikus szemlélet. A tanítványi méltóságot nem az adja, amit el
végzett, hanem az öröm és kiváltság, hogy lsten szőlőjében mu n
kálkodhat (Mt 20,1-15). A munkának tehát itt az a méltósága, hogy 
az ember lsten munkatársává lehet. 

Or. Szűcs Ferenc 

Újesztendő 

Újesztendő küszöbét 
hó fedi, 

örökzöldjét zivatar 
tépdesi. 

Újesztendő fut tovább: 
fényözön 

virágnyitó kikelet 
ránk köszön . 

Aztán az év közepe, 
nyár heve, 

Megérik a gabona 
sürüje. 

Túl az esztendő felén 
itt az ősz, 

piros, kék gyümölcs virít, 
lomb esőz. 

Túlsó küszöbét megint 
fedi hó. 

Ha nem töltöd hasztalan, 
az a jó. 

Weöres Sándor 

Január 20. 



Arcra esve és talpra állítva 

Szabad kicsi részletből nagy üzenetet kiolvasni? Szabad akkor, 
ha nyelvtanilag és hittanilag is benne rejtőzik a "kicsiben" a kina
gyítás lehetősége és jogosultsága. Most ezzel a szabadságommal 
élek. A kiválasztott Ige fővonulata : Ezékiel elhívása a prófétai szol
gálatra és az ezzel kapcsolatos hatalmas látomása lsten kozmikus 
"trónkocsijáról ", egyetemes uralkodásáról (Ez 1.). E látomás leírá
sa során többször is találkozunk ezzel a részlettel: "Amikor meglát
tam az Úr dicsőségének látványát, arcra borultam .. . és hallottam: 
Emberfia, állj a lábadra, beszélni akarok veled ... " (1,28). Később: 
" ... kimentem a völgybe, és íme, ott állt az Úr dicsősége .. , ekkor 
arcra borultam, de Lélek áradt belém, talpra állított ... " (3,23). 

E fejtegetések konkrétuma: Az egészséges lelki életben együtt 
van - és legyen is együtt! - az arcra borulás és a talpra állítás. Ne
héz együtt megélni ezt a kettőt: a meghalást és az új életre meg
elevenedést. Mindkét oldalon fenyegetnek a szélsőségek. Van 
olyan kegyesség, amely túlméretezi a "halál " -elemet: a bűnt, bűn
bánatot, sírást, önkínzást. És van olyan kegyesség, amely túlmére
tezi a " feltámadás" -elemet: az örömet, a lelkesedést, a szárnya
lást, a győzelmeket. 

A lényeg az, hogy mi arcra esünk (vagy térdre), lsten pedig talp
ra állít, feloldoz, meggyógyít, isteni erőkkel ruház fel. Szükségünk 
van mindkettőre . Nem a megszokott " Elhiszem" -hitre van szüksé
günk, hanem isteni erőkkel mozgósított olyan hitre, ami maga is 
már a kegyelem műve és motorja. 

Január 21. 

Minden szóra már szinte Tell 
biztonságával úgy kell néznem, 
hogy végképp nem véthetem el ; 
most már a kettőnk érdekéken. 

Farkas józsef 

Simon István: Beszél a fiam 



" Isten világában csak egy csalódás érhet: mérhetetlenül többet 
nyerünk, mint amennyit ígért vagy várunk." 

Ravasz László 

Hagyjátok meg az álmainkat 

Hagyjátok meg az álmainkat, 
visszfényét sok suga ras nyárnak. 
Hagyjátok meg a hőseinket , 

kik egyenest előttünk járnak. 

Az üstököst; mely égi hírt ad 

és fény jelet villant a Napra, 

ne mondjátok kopott kavicsnak, 
nem igaz, hogy kő-jégdarabka. 

Ne szűnjön azokról az ének, 
kikre ifjan szemünk vetettük: 
a gyermekeink szeretnének 
értelmet lelni, látva tettük. 

A Hős nem az, ki köztünk járván 

ivott-evett, fülét vakarta, 

hanem az a szép-titkú bálvány, 
kinek szomjas szívünk aka rta. 

Nélkülük létünk halál várja, 

a pusztulás tengere ringat 
s fölfal a cet, az ördögrája ... 
Hagyjátok meg az álmainkat. 

Nem tudhat juk, merre visz az út. 

"Csak" annyit tudhatunk, kihez. 

Bede Anna 

De vajon arról van-e elegendő tudásunk, ki az az 

én, aki erre az útra lépett? 
Tudjuk-e, mondjuk-e, hova ke ll megérkeznie? 

Nem, ezt sem tudhat juk . 

"Csak" annyit tudhatunk, Kihez. 

ViskyA ndrás: Reggeli csendesség 

Január 22. 



A test lámpása 

A test lámpása a szem. Ezért, ha szemed ti szta, egész tested vi
lágos. (Mt 6,22-23) 

Az idősebb korosztály bizonnyal emlékszik Aldrich regényére: 
Lámpást adott kezembe az Úr. Nekem erről a szentírási részről 
mindig ez a mondat jut az eszembe: Lámpást adott szemünkbe az 
Úr. Viszont a lámpa nem magától ég. Valami táplálja. Ma is látom 
anyai nagyanyámat, ahogy minden este megtörölgette a petróle
umlámpák üvegét, feltöltötte a tartókat, lecsippentette a kanócot 
és meggyújtotta - s hirtelen világosság lett a szobában. Szinte min
dig hozzátette a művelet megkezdésekor: gyújtsunk világot, el ne 
essék nagyapád! - aki idős volt már és gyönge szemű. 

Ha Jézus szépségesen szép keleti képes beszédével a test lám
pásának mondja szemünket, szabadjon folytatnom ezt a képes 
beszédet: 

- Gyújtsunk vi lágosságot testvéreim, mert zuhanások zu
hanásával bukdácsolnak, sőt bukna k föl, buknak el körülöttünk az 
emberek! Olykor egészen tragikusan közel hozzánk. Talán ha sze
münk sugarába kapaszkodhatnának - mert ez lehetséges -, nem 
volna akkora a zuhanásuk. 

Január 23. 

A ház 
Kaptár! minden sejtben egy méh, 
behozta kezén, lábán, hátán néha 
a lét virágporál. 
Most mézet készít mind. 
Oh legyen édes minden méz! 
ne keserű! 
Ne emberi legyen, csak boldog! 
nagy tartalék : 
hogy élhessen az élet télen ál. 

Cyökössy Endre 

Hajnal Anna 



Generációs váltás (2Kir 2~9) 
Merész imával 

A királyok kora történetének két kiemelkedő prófétája vo lt Illés 
és Elizeus. Engedelmesek voltak az elhívásra való felkészítésben
fe lkészülésben és az újabb küldetés vállalásában. Ehhez Elizeus 
az Illésben működő Lélek kétszeres részét kérte. 

Mindnyájunk imádsága, hogy egyházi életünk megújuljon. En
nek érdekében engedelmes generációs vá ltásra is szükségünk van. 
Diákkori emlék jut eszembe egy rosszul sikerü lt "yá ltás" -ról. Ne
kem esett, aki a vá ltófutás idej~n előttem futott. En is elestem, a 
váltóbot is kiesett a kezünkből. Igya győzelem is "elesett" . Három 
tanu lságot kellett levonnunk az esetből. Nekem hátrébb kellett vol
na lépnem a váltóbotért nyúlva. Pár lépést együtt kellett volna 
megtennünk, és csak utána indulni egyedül az e l őttem levő útsza
kasznak. 

A hivatás-átadásának engedelmes eszköze volt Illés. Ekkor már 
megkeseredett szívű öreg ember volt, de lsten parancsára Elizeus 
vál lára dobta palástját. Fájdalom is lehetett e gesztus mögött (Jakab 
apostol megjegyzése szerint Illés is csak hozzánk hasonló ember 
volt.) Sohasem könnyű az utánunk következő generációnak átadni 
helyünket, ha elnyűttünk , alkalmatlanná vá ltunk időközben. 

Elizeus felkészítése a tanítvánnyá válásra a nevelés iskolapéldá
ja. Illés végigvezette saját életút jának tapasztalatain, helyszínein. 
Felkészítette nemcsak a győzelmekre, de a kudarcokra is. Sok pró
bát és csodát látott mellette Elizeus: kettévált jordánt, megnynt ege
ket. Ezek miatt is nagyon gyengének érezte magát a feladatokra. 
Nem csoda, hogy lsten erejének kettős mértékét kérte útjára. 

Elizeus engedelmesen vállalta e felkészítés után a küldetést. 
Végleg megkapta magányos útjára a palástot Illéstől. józsuénak is 
Mózes nélkül kellett átmenni korszakhatárokon. Timóteusnak Pál 
nélkül kellett gyü lekezetet vezetni . A mai tanítványok szeme előtt 
már nincs itt látható módon a feltámadt jézus, de elküldte egy
szersmindenkorra a Pártfogót, a pünkösdi Lelket. Ezért bátorságo
san kérheti a mai generáció is az elődökben működő erő kettős 
mértékét. 

Kovács Tibor 

Január 24. 



NEMZEDÉKEK AZ ÚR ÜGYBEN 
(Püski Lajos e/mé/kedéseibő/: január 25-28 napokon) 

"Nebukadneccar, Babilónia királya a júda országában maradt 
nép fölé, amelyet meghagyott, Gedalját, Ahikám fiát , Sáfán uno
káját nevezte ki helytartónak" . (2Kir 25,22) 

Mit mond nekünk ez a Királyok könyvében és jeremiás köny
vében többször szereplő három név? Egymás mellett szerepelve 
azt, hogy szoros kapcsolatban álltak egymással. Apát, fiát és uno
kát: három generáció tagjait látjuk itt egymás mellett, a maguk 
idői egymásutánságában . Különböző nemzedékek tagjai , az egy 
Úr ügyében munkálkodva. Hogyan is van mindez? Viharos törté
neti időkben , történelmi változások között élt e három férfiú. Hi
szen Sáfán idején még az ország déli része függetlennek volt te
kinthető, bár az asszír nyomás egyre erősödött. Viszont unokája, 
Gedalja idejében már júda is elesett. Vegyük most sorba a 3 sze
mélyen keresztül, hogy hogyan lehet munkálkodni változó körül 
mények közt a különböző generációk tagjainak lsten ügyében. 

1. Az apa 

Sáfán annak a jósiás királynak volt a kancellárja, akirol azt ol
vassuk, hogy kegyes, istenfélő uralkodó volt. jóllehet apja és 
nagyapja pogány istenek tiszteletét juttatta uralomra annak ide
jén. josiás azonban Istenhez fordult és vallási reformot elindító ki
ráll yá, lett. Ennek a josiásnak vo lt munkatársa Sáfán is. Róla olvas
suk, hogy amikor a templom megújításakor megtalálták a törvény
könyvet, melyre az előbbi időkben nem volt szükség, akkor Sáfán 
olvasta azt fel a király előtt. És ez, ahogy josiásra, úgy Sáfánra is 
nagy hatássa l volt. Az istenfélő király mellett az Úrral való szövet
ség és népe va llási megújulásának eszköze lett. 

Január 25. 



2. A fia 

Nézzük most, Áhikámot, Sáfár fi át. Áhikám idején jojákim lett 
a kirá ly, akiről tudjuk, hogy Úríjjá prófétát megölette. Úríjjá elme
nekült a király elől Egyiptomba, de - ahogy most mondanánk - tit
kos szolgálattal utánanyúlt, hazahozatta és megölették. Áhikám 
ilyen légkörben élt. A király lsten embereit halálra kereste. Ráadá
sul ebben az időben jeremiás otthon van, prédikál. A visszhang: 
papok, próféták a halálát akarják. Hogy beszélhet olyat a temp
lomról, hogy az is Siló sorsára jut, amit leromboltak korábban. Ezt 
a korabeli vallásos vezetők nagy része elképzelhetetlennek tartot
ta. Ilyen légkörben él Áhikám, Sáfár fia, aki pártját fogta jeremiás
nak. Ezért nem adták a nép kezére. Nem engedte, hogy ellene ál
nokul felhangolt tömeg a lincselés hangulatában megölje. Hogy 
tehette ezt Áhikám? Honnan meríthetett bátorságot? Vissza kell 
mennünk a régebbi időbe. Amikor jósiás és Sáfára történetét ol
vastuk, már ott szerepelt a fiata l Áhikám neve is. A király ugyan
is, amikor felolvasták előtte a törvénykönyvet, akkor Sáfárt, a kan 
cellárt és annak fiát, Áhikámot is elküldte egy prófétához: menje
tek és kérdezzétek meg, hogy mit jelent lsten törvénye rám néz
ve? Áhikám tehát olyan légkörben nevelkedett, ahol még gyer
mekkorából emlékezhetett egy istenfélő királyra és apja istenfélő 
cselekedeteire. jó néhány évvel később történt a királycsere, na
gyon rossz hangulattal , lsten emberei ellen való hadjárattal. Áhi
kám ezért védte meg jeremiás prófétát. 

Didaktika 

Nyl1t-e virág, mely másra oktatott, 
mint arra, hogy virágozzatok? 

Horváth Imre 

Január 26. 



3. Az unoka 

Lépjünk egy generációval tovább. Gedalja Sáfán unokája és 
Ahija fia. júda ekkor már Asszíria kezére jutott. jeruzsálem nagy 
részét lerombolták. Nagyon érdekes, de ilyen is van: Gedalját Na
bukadneccar (Nabukodonozor), Babilónia királya helytartónak 
nevezte ki a júda országában megmaradt nép fö lé. És Gedaljáról 
megtudhatjuk, hogy kapott hatalma ellenére is megmaradt isten
félő embernek, pedig idegen hatalom emelte a helytartói székbe. 
Az ilyen figura mindig gyanús. De Gedalja népe védelmére hasz
nálta befolyását. Pártfogója lett a vezető rétegek nélkül otthon 
maradtaknak. Bátorította őket arra, hogy bármilyen megrázkódta
tás történt is a Babiloni fogság ideje alatt, otthon be kell takaríta
ni a termést. Az életnek menni kell tovább. Nincs idő síránkozni! 
Túl kell élni az asszírokat! így öntött lelket a nagy lelki trauma 
után. Úgy, hogy még a szomszédos kis országokba menekültek is 
kezdtek hazatérni. Gedalja közvetített a hatalom és a nép között. 
Tudta, hogy letelik az idő és visszahozza egyszer az Úr a foglyo
kat Babilonból. - Ez veszélyesnek látszó példa, de erre is van le
hetőség . Az Úrban: lehet istenfélő módon élni a lehetőségekkel. 
Nem feltétlenül szükséges, hogy ha valaki vezető funkcióba kerül 
azonnal vadember legyen. Istennek vannak ígéretei a válságok 
idején is, melyek akkor teljesednek be, ha mi is megtesszük, amit 
tehetünk. 

Január 27. 

Fehéren, tisztán újra hull a hó, 
mindenre borul s gyógyít, mint a só, 
az utakat is úgy takarja el: 
újat taposni , járni , lenni kell! 

Lász/óffy A/adár: Évente újra hó 



4. Tanulságok 

És még néhány tanulság: Hosszú távon gondolkodva láthatjuk 
igazán, hogy mégsem hiábavaló az istenfélő élet. A helyzetek, lehe
tőségek mindig változnak, de minden generációnak fel lehet ismer
ni a múlt értékeit és jelen feladatait. Apa, fia, unoka lehet más egyé
niség. Isten mindenkit a maga egyénisége, pozíciója szerint tud fel
használni , de munkálkodása folyamatos. Generációk jönnek, men
nek, de szülők, gyermekek, unokák hűségesek maradhatnak az Úr 
és a rájuk bízott közösség ügyéhez. Évtizedről évtizedre, éve z red rő l 
évezredekre . 

Tövisek közt sajlódott gyenge liliom 
(rész/et) 

Indulnak, mindig a holnap felé, 
új meg új nemzedékek. 
Az országot körülkerítenék, 
hogyha összeölelkeznének. 
Az egész kis hazát körülölelnék, 
mint ahogya haza öleli őket. 
Mögöttük a régmúlt s a nemrég, 
viszik a fáklyát tovább a jövőnek. 
Az élen mai, tiszta arcú kisdiák, 
mögötte az én korom nemzedéke, 
hátrább Petőfi mondja bordalát 
és Jókai mesélget. 
Váli , Bocsor, Tarczy professzorok 

tempósan mendegélnek, 
s a menet végén századok sötét 
mélyeiből a szél máig sodorja 
a gályarabok énekét. ... 
Tövisek közt sajlódott 
gyenge liliom, 
kisarjadtál tövedről , 

látom és tudom. 
Fekete szél tépett bár, 
liliomszirom, 
máig fénylesz előttünk , 

ékes liliom. 

Rab Zsuzsa 

Január 28. 



"Mi most magyarok, a szomorúságnak rettentő napjait éljük. Jaj 
nekünk, ha a világszerinti megbánás pusztulást szerző útján járunk! 
Nekünk akarnunk és áldanunk kell ezt a próbát. Nem ügyvédekre, 
nem kifogásokra van szükségünk, hanem Istenre. Ma úgy járjon min
den magyar, mint aki a múlt vétkeiért, a jövő váltságáért szenved. 
Bűnbánó nemzetek: megújuló nemzetek; győzelmes nemzetek." 

Ravasz László 

Bíztatás fiatal fenyőknek 

Szemközt a bokros oldalon 
hetekig szólt a hangos ének: 
falusi leányok s legények 
dalolva ástak gödröket 
sokezer fenyő-csemetének . 

Járok a zöld foltok között 
s szólok: "Sietve nőjetek föl , 
tövetekre záporokat 
kérek a sűrű fellegektől. 
Ó, adjatok káprázatot 
rege-termő rengetegekről! 

Január 29. 

Mert nem gyönyörködik szemem 
tibennetek nagykorotokban, 
ha fürge cinkeraj kutat 
magrejtő, barna tobozokban 
s növekedő tű-avaron 
szaladó szarvas lába dobban . 

Szelektől is edződjetek 
hóviharok szilaj csatáin . 
Fenyvessé sűrűsödjetek, 

jövő-rügyes , kicsike fáim. 
S ontsatok gyantás jószagot, 
ha ott járnak közöttetek 
emberré érett unokáim." 

Áprily Lajos 



Hazát a szívben 

Irodalmunk e lső mozdulásaitól kezdve bizonyítja, hogy egyenrangú és 
eltörölhetet len része az emberi műve ltségnek. Nemcsak szándékai szerint 
mozdult együtt a nagy európai áramokka I, nemcsak nagy kísérletei, de 
nagy eredményei is vannak. A Halotti beszéd - a 12. század derekán, 11 50 
körül - a kor egyik legszebb szabadverse, ha szabad ezt a fogalmat a régi 
századokba visszavetíteni; Balassi citeráján a reneszánsz máig hangzó sze
relmes énekei születtek, Csokonai a legtermészetesebben tette magyarrá a 
rokokót, Vörösmartyná l a romantika csakugyan az egeket vívta, a szabad
ság és szerelem máig Petőfinél a legegybehangzóbb, s Ady olyan mélysé
geit villantotta a léleknek, mint Apollinaire. 

Sorolhatnánk tovább költészetünk, irodalmunk nagy alkotóit, akik helyet 
kaphatnának a világirodalmi antológiákban is. De inkább az egész irodal
munkban meglévő, meghatározó színekre emlékeztetnék. Minden korban 
és minden ágon - Áprily Lajostól kölcsönzöm a képet - "az ember dallama" 
- száll belőle magasra. S mint Kodály Zoltán mondta: folytonos benne a ha
rangzúgás, a Halotti beszédtől Adyig. Sőt : máig. Nagy Lászlóig és Sütő 
Andrásig. Egyszerre figyel a haza és a nagyvilág gondjára. Mindig kész a 
testvériségre. Nyitott minden értékre. Igyekszik mindent felszívni a világ 
kultúrájából, ami táplál, ami erőt ad. Magyarság és modernség együvé tar
tozik irodalmunkban. Csak néhány tényre hadd emlékeztessünk: a román, 
a szlovák, a szerb és horvát irodalomnak a magyar szinte a második anya
nyelve. Volt idő, mégpedig a második világháború kellős közepén, mikor 
Európa, ahogy Szabó Zoltán mondta - magyarul beszélt. A világirodalom 
szinte minden remeke olvasható nyelvünkön; gyakran a legnagyobb ma
gyar költők fordításában. 

Hazám országomnál 
nagyobb s vigasz vár 
felette ha szállhatok, 
de legyek bár rabul, 
egy ege rám borul, 
hazám lelki állapot. 

Czine Mihály 

Csiki László: SzakadozolI ének 

Január 30. 



Január 31. 

Krisztus-kereszt az erdőn 

Havas Krisztus-kereszt az erdőn 
Holdas, nagy, téli éjszakában: 
Régi em lék. Csörgős szánkáva l 
Valamikor én arra jártam 
Holdas, nagy, téli éjszakában. 

Az apám még vidám legény vo lt, 
Dalolt, hogyha keresztre nézett, 
Én meg az apám fia voltam, 
Ki únta a faragott képet 
S dalolt, hogyha keresztre nézett. 

Két nyakas, magyar kálvinista, 
Miként az Id ő, úgy repültünk, 
Apa, fiú : egy Igen s egy Nem, 
Egymás mellett dalolva ültünk 
S miként az Idő, úgy röpültünk. 

Húsz éve elmúlt s gondolatban 
Ott röpül a szánom az éjben 
S amit akkor elmulasztottam, 
Megemelem kalapom mélyen. 
Ott röpül a szánom az éjben. 

Ady Endre 



FEBRUÁR 

Ó, MEI. Y BOLDOG AZ OLY EMBER ÉLTÉBE 



1. zsoltár 

Két út 

Az első zsoltár a Szentírás Zsoltáros könyvének bevezető darab
ja. Olyan, mint a nyitány az opera előtt; mint egy kapu egy csodá
latos királyi palota előtt. Ezen a kapun ez a szó van felírva arany 
betűkkel: boldog. A zsoltáros könyvnek ez az első szava. Úgy kez
dődik, mint a Hegyi Beszéd. 

A zsoltárok könyve az ótestamentum i istentiszteletnek liturgiás 
könyve. Az istenfélő zsidóknak imádságos és énekes könyve. Lu
ther ezt mondja róla: olvasása közben minden szentnek a szívébe 
látsz. Boldog ömledezések, szívszaggató siralmak, zordon látások 
és panaszok a bűn és a halál rettenetes hatalmáról és a kárhozat 
mélységeiről: ez az együttes ezerváltozatú orgonajátékként szól 
hozzánk, éppen neked szól , és sokszor éppen úgy, ahogy te mon
danád. 

Az első zsoltár nagyon egyszerű tanításban kétféle életet állít 
elénk: az istente len és az istenfélő ember életét. Azt mondja, hogy 
az istentelenség a boldogtalanság útja, az istenfélelem pedig a 
boldogságé. Még egyszerűbben: lsten nélkül boldogtalan az em
ber, Istennel és Istenben boldog. Nem úgy, mintha a boldogság és 
istenesség két különböző dolog volna, s az istenességgel meg le
hetne vásárolni a boldogságot, vagy ki lehetne érdemelni, hanem 
úgy, hogya kettő együtt jár, mint az ok és az okozat, a magvetés 
és az aratás, gyümölcs és virág. Isten a maga számára teremtett 
minket, s Rajta kívül nincs életünknek sem tartalma, sem támasza, 
sem célja. Isten nélkül nem lehet az ember ember. 

Február 1. 

Hőstetteket? Ennyi csak a hőstett, 
Hogya hite hajolva erősebb. 

Ravasz László 

Kozma László: Tavaszi ág 



Kelet vagy nyugat 

Közép-Európa, Kelet-Európa, Kárpát-medence. Kelet vagy Nyu
gat? Még a rokon gondolkodásúaknál is különbözött olykor az ér
telmezés. Illyés utol só évei ben is úgy fogalmazott, hogy Szent Ist
ván óta Nyugat-Európához tartozunk. A barát, a rokon, az eszme
társ Németh László arról beszélt, hogya kelet-európaiság vállalá
sávallehetünk igazán európaiak. Tovább nem is folytatnám ezeket 
a meghatározásokat. A sorsközösségre, amely a Duna-tájon élő né
peket összefűzi, nálunk a reformkor után, a szabadságharc bukása 
után ébredtek igazán: Klapka, Teleki László, Kossuth. Kossuthnál 
már feltűn t , a dunai népek szövetségére gondolva, a "mosolygó jö
vő" képzete. Mocsárynál, Justh Gyulánál, Jászi Oszkárnál tovább 
folytatódik s korszerűsödik ez a gondolat. A századfordulón Ady 
már költőként is a magyar, szláv s román bánat rokonságáról val
lott, s a magyar, román és szláv elnyomottak összefogását sürgette. 
"Nyugat ellen Nyugatot hozz!" - hirdette. A nagy népi tudatta I 
szemben ő már határozottan a kis népi tudatot áll ította . Móri cz 
Zsigmond is rokon mód gondolkodott. A Tündérkert, az Erdély 
Bethlen Gáborában azt a fe jedelmet mutatta fel, akinek legfőbb 
gondja, hogya kis nép a határán belül el lenséget ne eresszen; azt 
a reálpolitikát vállalja, hogya fejedelem nek nem csak azt kell ál
modnia, amit szeretne, hanem azt is, amit kell , sőt , amit muszáj. 

Czine Mihály 

Ne félj! 
Ne fé lj , ne fé lj ! 
Múlóban már a té l. 

A nap, a nap 
lassan e rőre kap. 

Remény, remény 
ragyog az ág hegyén. 

De még, de még 
tartja magát a jég. 

De már, de már 
ripeg-ropog, akár 

az ablak üvege, 
ha labda töri be. 

Kányádi Sándor 

Február 2. 



Atyám, vétkeztem 
(Lk 15, 18) 

"Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened. Nem vagyok többé 
méltó arra, hogy fiadnak nevezz. " - Nem tudom, ki hány nyelven 
beszél. Lehet olyan ember is, aki két, három vagy még annál is 
több nyelvet tud. De az Atyával csak ezen az egyetlen egy nyel
ven lehet szólni: "Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened!" Ha 
úgy érezzük, hogy képtelenek vagyunk kapcsolatba kerülni az Is
tennel , akkor ennek az az oka, hogy még nem szóltunk hozzá 
ezen a nyelven. S ha úgy érezzük (emberi képet használok, mert 
nem tudok mást), hogy számunkra csukva van lsten ajtaja, és hi
ába dörömbölünk évek vagy évtizedek óta rajta -, akkor azt kell 
mondanom, hogy az Atyához csak ezzel a szóval lehet bekopog
ni: "Nem vagyok többé méltó, hogy fiadnak nevezz". Mert vét
keztem az ég ellen (a világmindenség rendjébe beépített erkölcsi 
törvények ellen) és Te ellened, mert jobban bíztam az emberek
ben, mint magamban . 

Jó volna itt befejeznem. De szomorú statisztikám van arról, 
hogy az út kivitelezése el6tt ismét megszólal a nagy Kísértő: azt 
mondja; jó, haza akarsz menni az Atyához, rendben van, de ne 
ma indulj , hanem holnap. Akkor kezdj új életet. Csak ne ma. - így 
indulhatunk hazafelé mi is, elutasítva minden kísértést, rongyo
san, rossz lelkiismerettel, de tele reménységgel , mert nem mi ta
láltuk meg 6t, hanem Ö talált meg minket lényünk közepében. 

Február 3. 

veri az ablakot az ég 
lélektől ragyog az űr 
most lesz a volt a már a rég 
odakü nn van legbe lül 

Gyökössy Endre 

Visky András: Credo 



"Isten e l őtt csak mega lázkodni és újjongani lehet. Megalázkod
ni, hogy ami vagy kegye l emből vagy, tehát nincs okod gőgre, 
fennhéjázásra, mert mindent ingyen vettél - de újjongani, hogy in
gyen akkora ajándékot vettél ... " 

Ravasz László 

Zsoltár 

Kínok árnyékaiból, 
kínok árnyékaiból 
szólok hozzád, Istenem. 
Kín mar, sujt, temet, 
józan eszemet 
vak veszélyben, 
láncos mélyben 
ne hagyd elveszítenem. 

Senki sem tör ká romra, 
senki sem tör káromra, 
bensőm fo rdul ellenem. 
Örök vihar ront, 
nincs egy biztos pont 
se mögöttem, 
se fölöttem, 
dög pusztít a lelkemen. 

Törd meg kevélységemet, 
törd meg kevélységemet, 
mély megbánást adj nekem. 
Nyársat nyelten én, 
derekam kemény: 
mért nem szabad 
súlyod alatt 
meghajolnom, Istenem? 

Száraz zokogás tipor, 
száraz zokogás tipor 
és a szemem könnytelen. 
Utam hajlatán 
ördög les reám, 
vár nehezen: 
a két kezem 
tőrre l indul ellenem. 

Legyen meg akaratod, 
legyen meg akaratod, 
ha vesznem kell , jól legyen: 
tán kárhozásom 
áldás lesz máson -
de ha énrám 
kincset bíztál, 
ments meg immár, Istenem. 

Weöres Sándor 

Február 4. 



"Mi olvastunk néhány újabb korban keletkezett vallásos éneket, 
de megvalljuk, egyikben sem találjuk azon igaz bensőséget, azon 
szívbő l buzgó va ll ásos érzelmet, ame l ytő l régibb énekeink jobb
jai át vannak hatva ... Jó éneket írni nincs a mai kor szellemében, 
mert vallási ihlet nélkü l költői si ncsen." 

Arany János 

Versek erdejében 

A versek sűrű erdejében 
fekszel a földön fák királya, 
hozzád jövök hazátlan költő, 
Baróti ledőlt diófája. 

Hozzátok jövök néma tölgyek, 
Arany Jánoshoz megpihenni, 
Margitsziget: elsüllyedt ország, 
bezárult utad valamennyi . 

A vaáli erdő bozótjában 
Vajda borongós arcát látom, 
boldogtalan szerelme átsüt, 
mint nyári hold az éjszakákon. 

Virágok fehér fergetegje: 
Üllői út kibomlott fái, 
illatozó lombotok alatt 
kereslek szelíd Kosztolányi . 

Túl, szélbe ringó csónakokkal, 
rekettye-bokrok száz virága, 
emberentú li csend vizében 
Tóth Árpád álmait vigyázza. 

Nyári éjje l "holdezüst ingben", 
Illyés vers ét a kis barackfa 
lehúnyt szemmel, piruló arccal 
mint szűz leányka, úgy hallgatja . 

Szegények szilvája: dércsípte 
kökény! Erdélyi ajkát hamvas 
húsoddal nap-nap édesítsd meg, 
sajgó szívéhez légy irgalmas. 

A ködben úszó téli fáknak 
mozdíthatatlan függönyébe 
kapaszkodom. Vásznát hasítja 
Nemes Nagy Ágnes költeménye. 

S ahol taposott útjainkat 

Február s. 

a fű benőtte, fától-fáig 
Kányádi nyomán hét határon 
szökve, de eljutok hazáig. 

Tollas Tibor 



A Zsoltárok könyve 
(A részletek Szathmáry Sándor Bibliaismeret c. 

könyvéből valók: február 6-18 napokra) 

1. Énekem az Úr 

Istennek népével való története üdvtörténet, a szabadítás törté
nete. E szabadítás nyomán szövetség jött létre lsten és népe között 
és ez a szövetség bensőséges viszonyt jelentett lsten és a nép kö
zött, de továbbmenve személyesen lsten és a próféták, és a nép 
tagjai között. Isten lénye a szívhez ért el, az embert egész valójá
ban ragadta meg és az ember erre a találkozásra, erre a szövet
ségre válaszolt. "Énekem az Úr" vallja a 119. írója és, ebben ben
ne van minden ének és ima valódi alapja. Ez tulajdonképpen min
denkire elmondható, aki lsten szövetségében volt, de ezt mégsem 
egyformán élték át és még inkább nem tudták egyformán kifejez
ni . Akit lsten az ő Lelkével különlegesen megáldott, az tudta meg
fogalmazni és kifejezni amit lsten adott és amit lsten az egész né
pért tett, ezért a zsoltárok prófétai alkotások: akiket lsten ihletett, 
azok tudtak lsten nagyságos tetteire méltó választ adni. 

Ügyemet im Hozzád teszem, 
perelj , Uram, aperlőimmel! 
s nyerd meg magadnak és nekem 
Ó igazak ügyvéde, lsten 

Kiss jenő: Zsoltár 

Február 6. 



2. Az első ének 

Tulajdonképpen az egész Ószövetség tele van énekkel és imád
ságokkal. A zsoltárok könyve minősítetten foglalja össze, gyűjti 
össze ezeket, de nem lehet csak ebben a könyvben keresni az 
énekeket. Gondoljunk csak arra, hogya szabadítás után - mely a 
megváltás ősképe is lett - melyet Egyiptom elhagyása nyomán él
tek át, mely az életre vezető utat nyi totta meg e l őttük, hangzik fel 
az e l ső ének, Mózes éneke. Itt is látjuk azt a tényt, am it fentebb 
megfogalmaztunk: Mózes a nép helyett, mintegy a nép nevében 
fogalmazta meg énekét és ezt vele együtt énekelték Izráel fiai. 
Mózes volt a szerző, mert lsten prófétája vo lt, akiben lsten lelke 
lakott. Értette Istent és Igéjét é l ő módon közvetlenül től e vette. 
Ezért Mózes szívében született meg a válasz arra, amit lsten tett 
(2Móz 15). Nyomban utána megszólal Mirjám prófétanő, aki éne
keit a nép előtt és tanította a népet, hogy vele énekeljenek. 
"Mirjám így énekelt előttük : Énekeljetek az Úrnak, mert igen fel
séges, lovat lovasával a tengerbe vetett" (2Móz 15,20-21). íme az 
első énekek születésének nyomára jutottunk. 

Szél lép a jégre 

a jég reped 
rohannak kristályos erek 
világba 

lelkemből is tán a szelek 
tapossák ki az éneket? 
ki látja! 

Február 7. 

ki bánja: ahány repedés 
ki érzi: annyi szenvedés 
ajégnek 

kinek fáj ennyi fájda lom 
hogy jaj helyett dól szájamon 
az ének 

Kalász László 



3. Újra megszólal az ének 

Szomorú esemény történik, nem az ének szó lal meg, hanem 
"dalolás hangját" hallja Mózes (2Móz 32, 18). Ünnepet ülnek ke
zük cs inálmánya felett és az aranyborjúnak szól a dalolás. Mózes 
akkor imádkozni kezd. Újra csak ö fogalmazza meg azt ami tör
tént és ö, mint közbenjáró kapcsolja össze istenközösségével és 
imádságával a nép és lsten elszakadt közösségét. És ekkor újra 
megszólal az ének, hiszen lsten di csőségét mutatja meg és orcá
ját ígéri , hogy népe között marad. Ha ped ig lsten népe között ma
rad, akkor az énekl és ideje kezdődhet el újra : .. M Úr így felelt: 
Megnyugtat téged, ha az orcám megy veletek? Mózes azt mond
ta: Ha nem jön velünk a te orcád, akkor ne is vigyél tovább ben
nünket! Mi másból tudnánk meg, hogy én, és a te néped megnyer
tük jóindulatodat, ha nem abból, hogy velünk jössz?" (2Móz 
33,14-16) És íme, lsten arca a néppel ment, lsten ezt ígérte : vele
tek leszek. Ha nem is éri el itt lsten je lenléte azt a mélységet, me
lyet a Jézus neve fogalmaz meg: Immánuel, ve lünk az lsten, de 
mégis lsten jelen létének a rész szerinti megtapasztalása az, mely 
az éneket és az imát újra fakasztja a szívben. 

Invokáció 

Felhők , harmatozók; napsugarak, hollók, 
sze ll ők , lengedezök; sok madarak, zengők, 
kérlel nénk közösen az Örök-írgalmast: 
esztendőnyi időt élnem adassék még. 

Csendes Béla 

Február 8. 



4. Az öröm kegyelmi ajándék 

Nem mindenkinek adatott meg az a karizma, az a kegye lmi 
ajándék, hogya Lélek álta l Istent tudja magaszta lni és szívében ih
letések, magasztos érzések és gondolatok támadjanak. Aki nek 
megadatott, az mi ndezt nemcsak a maga nevében mondja, hanem 
énekét átadja, hogy mások is benne a maguk énekét mondhassák 
el. Ilyen volt elsősorban Dávid. Dávid meg tudott telni lsten örö
mével és a lelke ebben az örömben átizzott. Különösen kiemeli az 
írás azt, amikor a szövetség ládáját viszik fel Jeruzsá lembe. Az 
egész nép életét, történeimét meghatározó esemény megy itt vég
be, mely öröm és ujjongás nélkül elképzelhetetlen. Ezt olvassuk: 
"Elment Dávid és örvendezve vitte az lsten ládáját Óbéd-Edom.há
zából Dávid városába ... Dávid teljes erővel táncolt az Úr színe 
előtt és gyolcs efódot kötött magára Dávid . így vitte Dávid és Izráel 
egész háza az Úr ládáját örömrivalgással és kürtzengésse l" (2Sám 
6,12-16). 

Február 9. 

Mint a forrás friss vizére 
vágyakozik a szarvas: 
szívem vágyik, hajtja vére 
Tehozzád, ó, irgalmas. 
Rád áhítozom nagyon, 
itass meg, mert szomjazom 
Uram, Istenem, adj erőt 
megá llnom szent színed előtt. 

Képes Géza: A XLII. zsoltár 



5. Dávid lelkűlete 

Istennek tetszett Dávid és tetszett ez a lelkület, mely az ének és 
zene megszólaltatásában jutott kifejezésre. Istennek nem tetszik 
az ének nélküli egyház, a mord, a belső öröm kifejezése nélkül 
é l ő, őt nem imádó és énekekben ezt kifejezésre nem juttató gyü
lekezet. Ezzel azt is megmondtuk, hogy Istennek tetszettek azok 
az énekek és az a zene, mely az istentiszteletet Dávid korában át
ölelte. Olvashatjuk ugyanis, hogya Krónikák írója az énekes lévi
ták szolgálatba állítását Dávidra viszi vissza, neki tul ajdonítja 
(1 Krón 15,15-22). Ez nem lehet túlzás, hiszen Dávid maga is szé
pen hárfázott és amint tudjuk, Dávid hárfázása és éneke elűzte 
Saulból a gonosz lelket (1 Sám 16,23). 

Magyar zsoltárköltő 

Fölvettem Dávid ci teráját (k it maga lsten 
hurolt föl. s hangolt) nem a magam panaszát 
zengni , királyoddá nem kent, csak a pásztorodul lett 
nemzetem: éretted sír, vezekel panaszom: 
a megtört szíveken könyörül , s a megsebesült 
nádszálat nem töri el: sőt vele, érte hajol ; 
ám vi llám tüze is lész, szablya, s dárda, ha úgy jő, 
elleneid ellen: s védni erős pajzsod. 
Őt hidd, s hidd, magam is - seregeknek őre, királya 
és Ura, megbánó szívhez örökre közel -
Őt zengem, szava it magyarul , testvére-se nyelven, 
melyhez a zso ltár oly súgva, szeretve simul 
s hordom Dávidként a parittyám és ci terámat: 
fegyverné l Góliát ellen a Dal ma erősb. 

Szilágyi Ferenc 

Február 10. 



6. Dávid eIOdei és maradékai 

Még mindig Dávidnál maradva a 2Sám 22-ben láthatjuk azt a 
felséges éneket, melyet Dávid szerzett, amikor lsten e ll enségétől 
megszabadította . Isteni magasságokba emelkedve mondja el azt, 
amit vele Ura tett. "Lenyúlt a magasból és felvett... Tágas térre vitt 
ki engem ... Te vagy Uram a mécsesem, az Úr fénysugarat ad ne-
kem a sötétségben .. . ha lsten segít a falon is átugrom ... Ő tanítja 
kezemet a harcra ... Nagy győzelmet ad királynak az Úr, hűséges 
marad fö lkent jéhez, Dávidhoz és utódaihoz örökké" (22, 17-20-
29-30-35-40-44-51). Ismét egy érdekes esemény nyomára jutot
tunk. Ez a dávidi zso ltár ugyanis a 18. zsoltárban található meg. 
íme így kerültek a Zsoltárok könyvébe összegyűjtve Mózes, Dá
vid, Salamon és a többiek dicséretei , akiket lsten Lelkével kent fel 
arra, hogy ének, zsoltár, dicséretírók legyenek. 

Február 11. 

Dávid hárfája 

Hai ljad a hangszer hangját 
Az egész világ jajját. 
Megérinted, s megérted 
Csak lelkedben zenélhet. 
Hogy kezeden kimondja 
Mi vo lt bánata, gondja. 
Az ereiddel járd át 
Éleszd az aran y hárfát. 

Kozma Lász ló 



7. Ének és imádság 

Az éneket és az imádságot szinte nem is lehet egymástól elvá
lasztani . Ezek az énekek egyben imádságok is, melyet lsten embe
rei írtak és lsten népének tagja i különböző élethelyzetekben ma
gukénak vallottak és elmondtak. Voltak olyanok, melyet nem éne
keltek, hanem prózában mondtak, de másrészt a mélységben el
hangzott imádságból is lehet éneket alakítani . 
. így mondhatjuk tehát: Istennek tetteire a szavakban kifejezett vá

laszunk az imádság. Ha pedig az imából még a költői szépség és 
muzsika is kihallik, akkor abból már verses ima, vagyis zsoltár lesz. 

lma 

Istenem 
hogy mennyire szét vagyunk 
szóródva kertedben 

mormolható fohászaink 
suttogható imáink 
Téged-áldó zsoltáraink nél kül 
kiszáradt kórók lennénk csupán 

köszönjük hogy megadtad a lehetőségét 
csendes együttlétünknek 
így a magányunk is megosztható 

hisz Veled vagyunk 
árva gyE;rmekeidként 
a vad indákkal benőtt iszapos 
hínártalan Gecsemáné közelében 

így húzódunk Hozzád 
és egymáshoz is közelebb 
Istenem 

Mózsi Ferenc 

Február 12. 



8. Zsoltárirodalom 

Tartalmi szempontból három rész re, három nagy csoportra szok
ták osztani a zsoltárokat. Az első csoportban vannak azok, melye
ket röviden: királyzsoltároknak lehet nevezni . Ezekben a fö ldi ki
rálynak vagy Istennek és az általa küldött Királynak-Messiásnak 
szólnak a zso ltárok. A második csoportban vannak azok a zsoltá
rok, amelyben va laki az isten közelség érzését zso ltár-imádság for
májában fejezi ki. A harmadik csoportban vannak a zarándok-zsol
tárok. A Jeruzsálembe megérkezett zarándokok énekelték, amikor 
haladtak a templom l épcsőin felfele. Ezek a l épcsők, a grádicsok 
énekei. Pillantsunk bele e három csoport zsoltárirodalmába. 

Február 13. 

Zsoltár 

Az én Istenem elhagyott 
hazugság lakja számat, 
már minden tettem tettetés 
minden szavam gyalázat. 

Tapogatózom fülelek 
szimatolok hiába, 
vi lágta lan világba vet 
egy érzékszerv hiánya. 

!<önyörgök én ügyefogyott 
vonj Árnyékodba engem, 
segítsd le rólam súlyomat 
adj részt az enyhü letben . 

Székely Magda 



9. Dávid fia és Ura 

Izráel életében a földi király Istent képvise lte. Nagy dolog, nagy 
kiváltság volt tehát Dávid fiának lenn i. Ezért lett zsoltár-téma Isten
nek a királysága és az általa adott királynak, na meg az e lj övendő 

királynak az uralkodása. Egyik legszebb királyzsoltár a 110. Arra 
épül, hogy lsten maga fog Dávidnak házat-családot adni és őt trón
jára ülteti és neki a saját királyságát fogja adni. Nem csupán Izráel 
királysága fog benne folytatódni , hanem ennél több, magának Is
tennek a királysága. Ezért Dávid ebben a királyban a maga Urát 
látja, nem csupán fiát. Hiszen ez a király lesz a Messiás. Ezért kér
dezheti Jézus ennek a zsoltárnak alapján: A Messiás Dávid fia 
avagy Ura? És ezzel zavarba hozza a nép vezetőit, hiszen e prófé
cia szerint a Messiás nem csupán fia Dáv idnak, hanem Ura is. Ő 
tehát jogosa n igényel szellemi hatalmat magának, de Izráel veze
tői nem tudnak a titokba beletekinteni (Mt 22,41-46). 

Dávidhoz 

Zsoltáraid 
zsoltárainkká váltak. 
Bűneid 
bűneinkként is égtek. 
Köveid 
parittyáinkba fértek. 
Muzsikálj 
a Holdból , Dávid 
szebb jövendőt e népnek! 

Kovács Tibor 

Február 14. 



10. A kiválasztás öröme 

Második csoportba tartoznak azok, amelyek lsten közelségéről , 
csodálatos vezetéséről szólnak. Boldog az az ember, aki ennek az 
Istennek az oltalmában, szárnyai árnyékában rejtőzik. Ilyen hatal
mas istenközelséget hirdet a 139. zsoltár. Nem lehet előle elrejtőz
ni, mert a mennyben és a pokolban egyaránt jelen van Ő. A kivá
lasztás öröme átragyog ezeken a verseken. Hasonlóan közel van 
hozzánk pl. a 84. zsoltár, mely azoknak az öröméről szól , akik Je
ruzsálembe zarándokolnak, hogya templomban lsten közelségét 
átéljék. A templomban átélt isteni öröm, mely mindenért kárpótol, 
sok egyházát, templomát szerető ember szívében tovább zeng és 
muzsi kál. Hasonló szépséget rejt a 23, 25 és a 42. zsoltár is. 

Február 15. 

Ének a hóban 
(rész/et) 

A hó, a hó, a hó 
Angyali szárnyakról való . 
S kik perzselődnek itt a vad tüzön, 
A menny azoknak a hóval üzen. 
A hó, a hó, a hó, a hó 
Lelkem mosdására való. 

Jékely Zoltán 



11. Örök Jeruzsálem felé 

Harmadik nagy csoportba tartoznak azok a zsoltárok, amelyeket 
a jeruzsálembe érkezett zarándokok énekeltek. A 124-134 között 
lévő 15 énekről van szó, mely abból a hitből táplálkozik, hogy Is
ten ott lakik a jeruzsálemi templomban övéi között és ők oda érkez
nek meg. Ezek a zarándokzsoltárok egyszerűek, gyermeki bizalom
mal vannak tele, hiszen atyáik Istenét szólítják és a vele való közös
séget óhajtják. Emlékezetünkben megjelenik az Egyiptomból kive
zető út és a Babilonból hazavezető út. Benne van a reménység, 
mint állandó motívum, mely az égi, az örök jeruzsálembe vezet. 
Gondoljunk a 133. zsoltár örömére, és a 127. zsoltár boldogságá
ra, melyet mi is át tudunk élni. A hívő ember zarándokúton van és 
a mennyei jeruzsálem felé tart, hol lsten mindent megújít majd Oel 
21,1-5). Ezért is állanak ezek hozzánk közel. 

Elmélkedve 

Mit kéne tennem? Nem tudom. 
A kezem összekulcsolom. 
Ülök az ágyon szóta lan. 
Hová is ejtettem magam? 

Összefonom újj aimat. 
Ennyi maradt : a mozdulat 
A hitből , és gályára von t 
őse imbő l maradt a csont. 

Hová forduljon hát az ész? 
Pedig jó volna szégyenét 
A szóval, mely megsejtet i, 
Kimondani , s elrejteni. 

Nemes Nagy Ágnes 

Február 16. 



12. Újszövetségi magasságok felé 

Egy másik szép éneket emelünk ki. Debóra Izráel prófétanője 
volt. Isten felszólította: menjen harcba, mert szabadítást ad keze 
által (Bír 4,4-10). A harc, a győzelem után pedig a Lélek által fel
kent asszony, akinek éneke volt az Úr, megénekelte ami történt és 
dicsőítette az Urat énekével. A gyönyörű ének utolsó verse így 
hangzik: "így vesszenek el összes ellenségeid, Uram! De akik sze
retnek legyenek olyanok, mint a ke l ő Nap az ő erejében" (Bír 
5,31). Újszövetségi magasságokba ér fe l, szinte halljuk a hasonló 
zengésű éneket, Zakariás énekét: "meglátogat minket a felkelő 
fény a magasságból" (Lk 1,78) 

Február 17. 

Vallomás 

adtál imára is kulcsolt kezet 
térdepeini is tudó erős lábat 
szemet szívet mely gyakran rád figyel 
s hitet az anyagontúli világban 

egy hosszú utazásra készülök 
bár évtizedek múlva esedékes 
felcsendülnek a mennyei karok 
én önfeledten folytatom a létet 

ahol végképp kialusznak a fények 
s szeretteim mellőlem visszatérnek 
idegenvezetőim angya lok 
vágyától el-eltölt az égi béke 

Fazakas László 



13. A régi és az új szabadítás énekei 

Az Ószövetség zsoltárkönyvét Jézus is ismerte és énekelte. Azt 
olvassuk: " És dicséretet énekelve kimentek az Olajfák hegyére". A 
húsvétnak, vagyis az egyiptomi szabadulásnak az emlékére éne
kelték azokat a dicséreteket, melyek a páskaliturgiában a 115-
118. zsoltárokat ölelték át. Jézus, népének énekeit és dicséreteit, 
mint a maga érzéseinek és hitének a kifejezéseit énekelte. Isten 
népe magatartása tehát kettős: egyrészt énekli a régi énekeket, 
melyben lsten múltbéli szabadítására em lékeznek, másrészt ének
li az új énekeket, melyeket a Szentlélek ad ajkára, melyekben 
Krisztust dicsőíti és magasztalja (Ef 5, 17-20). Ugyanakkor várja 
azt a világot, ahol majd Mózesnek és a Báránynak az énekét fog
ják énekelni, vagyis ahol az Ó- és az Újszövetség egysége telje
sen meg fog va lósulni , és az istendi csőítő énekben benne lesz a 
régi és az új szabadításáért való hálaadás. 

Minden könnycsepp az égi membrán 
Világnagy lemezére hu ll , 
S akkora csengéssel csepeg rá, 
Hogy meghallja az Úr! 

Jékely Zoltán: Zsoltár-töredék 

Február 18. 



Hol van az álom Európa? 

Milyen kiáltás? 

Éltem volna 
ezer évek nek előtte 
lettem volna 
Dávid királynak hegedőse 

Éltem vo lna 
az török időkben 
lettem volna 
nép vigasztalója 
urak feddője 

Európa 

Élek mostan 
idétlen időkben 
sok pogány közt 
egy hazáért 
perlek időtlen . 

Milyen kiáltás 
szakadjon ki belőlem 
a keresztyénnek mondott 
Európában? 

Kovács Tibor 

Mint puha sebből genny és vér, a szívünkből 
együtt törjön a jajszó s új akarat! 

Villon jaja ziláljon torkunkban, meg a 
bárdok átkai, Swift kínja, Kölcsey 

dúlt panasza! 
Újra az atléták idejét lássuk! Meg a szentek 

bölcs gúnnyal tűrő, józaneszű hadait! 
Karácsony Gábor 

Február 19. 



EGÉSZ-séges keresztyén élet? 
(Részletek Gyökössy Endre gondolataiból: február 20-24) 

l.Kapcsolatban lenn; 
Hadd merjem, ki tudja hányadszor, ismételni : igei , ugyanakkor (vagy 

éppen azért) lélektani-igazság:. 
1. Lenni annyit jelent, mint kapcsolatban lenni. 
2. EGÉSZségesnek lenn i azt jelenti: egyre élőbb és é l tetőbb kapcsolat

ban lenni . Fölfelé - Istennel. Befelé - önmagunkkal. Kifelé - embertársaink
kál. Végül a természettel, a bioszférával. 

3. Ha bármely kapcsolatunk hiányos, szakadékony vagy éppen beteg, az 
veszélyezteti a többi kapcsolatot is. Következésképpen: a már ismertetett 
közösségi és kapcsolatbeli "alultápláltságon" (C linebell) és a pszeudospi
ritualitásos pótcselekvések okozta bajokon (neurózisokon, pszichózisokon) 
és egyházi kisközösségeink fogyásán, itt-ott megszűnésén valójában úgy 
tudunk (tudnánk) segíteni, ha erre összpontosított cselekvő szeretettel és 
hozzáértéssel e többdimenziós kapcsolathoz segítjük egyházunk, gyü leke
zeteink, még meglevő kisközösségeink (bibliaóráink) tagjait. 

Ha röviden is, de vegyük sorra ezeket a kapcsolatokat. 

Mértékem voltál 
Mértékem voltál , most is az vagy 
reád szabom magam. 
Bensőmben is téged fa raglak 
minduntalan. 

Kakukkfüves szelek sodornak, 
hadd fogóddzam beléd, 
add meg ma szárnyaló dalomnak 
friss ütemét. 

A ka ticabogár is repked, 
vígan repked körül. 
A zsongó dallamú szeleknek 
s neked örül. 

Hiába, benned testesül meg 
az álom és a vágy 
s szelíd hálódba gyűlnek 
az éjszakák . 

Hát álmodom terólad! Építsd 
tornyos légváramat. 
Köröskörüllebegjen négy híd 
s te is magad. 

Mert mértékem vagy, újra kérlek, 
te mindig légy velem. 
Tied vagyok, belőled élek 
mértéktel en. 

Tűz Tamás 

Február 20. 



2. Kapcsolatunk Istennel 

Úgy hangsú lyozom e kapcsolat fontosságát, hogy tudom, mert 
újra és újra tapaszta lom: e kapcso lat elkezdése, sőt folytatása 
"nem azé, aki akarja és nem is azé, aki fut, hanem a könyörülő Is
tené" (Róm 9,16). Ám ez is apostoli tanács: "Közeledjetek Isten
hez és Ő közeledni fog hozzátok" (Jak 4,8). Tehát a NAGY UT-at 
lsten tette meg fe lénk és értünk - a betlehemi bölcsőig, sőt a ke
resztig . De van egy kis út is, amelyet e l őször a pásztorok tettek 
meg a betlehemi bölcsőig, Jézusig. Nos, ezt a kis utat nekünk is 
meg kell tennünk Felé, hogy "olcsóvá" ne tegyük a kegyelmet 
(Bonhoeffer). Vagy Barth Károlyt idézve: mert lsten mindent meg
tett értünk a Jézus Krisztusban, ezért nekünk is mindent meg kell 
tennünk, amit megtehetünk. 

Mi az a néhány lépés, amit még megtehetnénk, azon felül , 
amelyet gyü lekezeteinkben többé-kevésbé megtesznek? 

Február 2 1. 

Nem láttam 

merről jött a szél: 
az égen már nyoma se látszik 

csak az orgonabokrokon 
pendít rügyeket: orgonázik 

világom új életre kél 
felharsan az ébredő pázsit 

e szívmelléki dombokon 
pengés vetés a széllel játszik 

töprenkedő homlokomon 
a hit mégegyszer fö lsugárzik 

Kalász László 



3. Kapcsolat önmagunkkal 

Amíg lsten felé "közeledünk", és így töltekezünk, nem kis utat 
kell megtennünk lelkünk mélységei felé sem. Csak akkor lehetünk 
jó kapcsolatban önmagunkkal, ha ismerjük is önmagunkat. Aki 
önmagában járatlan, az képtelen a másik ember belső személyi
ségét megérteni, még kevésbé elfogadni azt. 

Azért van szükség kellő (és szakszerúl önismeretre, hogy túl ne be
csüljük önmagunkat. Nárcisztikusan ne imádjuk, de bűnös bűntudat
tal ne is gyűlöljük önmagunkat. Mindkettő megbetegítő, neurotizáló. 

Jézus sehol sem mondta: Hallottátok, hogy megmondatott, sze
resd felebarátodat, mint önmagadat, én pedig azt mondom nektek, 
jobban szeresd felebarátodat mint önmagadat. Igen sokszor kellett 
találkoznom, mint pasztorálpszichológusnak, a második nagy pa
rancsolattal tudatosan vagy tudatta lanul meg nem elégedő, az Igét 
megtoldó agresszív mimóza emberekkel. Majd mindig valami val 
lásos rögeszme, kényszeresség, neurózis, lelki betegség húzódik 
meg mögöttük. Egészséges önbecsülés nélkül nem becsülhetem á 
másik embert sem. Aki megveti önmagát, az a másik embert is haj
landó lenézni , sőt úgy gyűlölni felebarátját, mint önmagát. 

Jég 
Belémfagy lassan a vi lág, 
mint téli tóba nádbugák, 
kis torlaszokban ott ragad 
egy kép, egy ág, egy égdarab -
ha hinnék Benned, hallgatag 
széttárnád meleg tenyered, 
s az két kis napként sütne fönn 
a tél felett, a tó felett , 
hasadna jég, mozdulna hab, 
s a tárgyak feiszökelIve mind 
csillognának, mint a halak. 

Nemes Nagy Ágnes 

Február 22. 



4. Az emberrel (emberekkel) való 
kapcsolatunk 

Hiába jó a kapcsolatunk fölfelé és befelé, ha embertársaink felé rossz, vagy 
alig vannak kapcsolataink. Bár erről már szóltam egy neves szociá lpszichiátert 
idézve, szóljon most jános, a tanítvány: "Ha valak i azt mondja: Szeretem az Is
tent, a testvérét viszont gyűlö li ; az hazug, mert aki nem szereti a testvérét, akit 
lát, nem szeretheti az Isten t, akit nem lát" (ljn 4,20). Ezért is merem olyan ha
tározottan állnani, hogy kapcsolataink összefüggnek, és egyik kapcsolatunk 
megbetegedése vagy hiánya kihat a többire is. Aligha tehet többet, nagyobbat 
a lelkigondozó-Ielkész, mint hogya rábízott gyülekezet tagjait ne csak Istennel 
segítse " kapcsolatba" kerülni, az Igén keresztül , hanem lelkigondozói beszél
getésekben mindenkit, akit csak tud és elér, önnönmagával is jó kapcsolatba 
hozza, s így az a gyülekezet többi tagjával is jó kapcsolatban lehessen. 

És ... 
Szeretem Ady Endrét és szeretem Karinthy Frigyest, 
szeretem Füst Milánt és szeretem Babits Mihályt, 
szeretem Szabó Lőrince t és szeretem Sárközi Györgyöt 
szeretem Radnóti Miklóst és szeretem Bajcsy-Zsilinszky Endrét, 
szeretem Apor Vilmost és szeretem Scheiber Sándort, 
szeretem Wei ner Leót és szeretem Kodály Zoltánt, 
szeretem Sinka Istvánt és szeretem Salamon Ernőt , 
szeretem Angya l Istvá nt és szeretem Gérecz Attilát , 
szeretem Maléter Pál t és szeretem Losonczy Gézát, 
szeretem Nagy Lászlót és szeretem Zelk Zoltánt, 
szeretem Benjámin Lászlót és szeretem W eöres Sándort, 
szeretem Hajnal Annát és szeretem Nemes Nagy Ágnest, 
szeretem Bay Zoltánt és szeretem Teller Edét 
szeretem Déry Tibori és szeretem Németh LJszlót, 
szeretem Egry józsefet és szeretem Gu lácsy Lajost, 
szeretem Spiró Györgyöt és szeretem Csurka Istvánt, 
szeretem Mészöly Miklóst és szeretem Nádas Pétert, 
szeretem Orbán Ottót és szeretem Csoóri Sándort 

és 
szeretem jézus Krisztust és szeretem jézus Krisztust. 

Február 23. 

Tóth Bá/int 



5. Kapcsolatunk a természettel, 
a bioszférával 

Meggyőződésem szerint egyházunkra még egy új feladat is vár
na . Egyre inkább, egyre tudatosabban növelni, majd ápolni ke ll e
ne közösségei nk ökologikus tudatát, sőt öntudatát is. Újra és új ra 
kellene élnünk, hogy az állatok, a növények, a föld, a víz és a le-

o vegő nem idegenek és nemcsak (használati) tárgyak, hanem társa
ink a Planétánkon és az átéléshez ke ll segítenünk mindazokat, akik 
még ránk figyelnek, mégpedig é l ményszerűen , ahogyan Jézus tet
te (Nézzétek meg az égi madarakat... Figyeljétek meg a mezei lili
omokat... - Mt 6,26-28). A bioszféráva l való kapcsolatunk: gyógyí
tó és növelő. Meg kellene tanu lnunk a minden panteizmustól men
tes Assziszi Ferenctől ; legalább a Nap himnuszából , hogyaNap, 
a szél, a levegő, a tűz , a föld , a fa , a fű és a virág, mind-mind test
véreink. És Teilhard de Chardintól, hogy születésűnk pillanatától 
el- és kiszakíthatatlanok vagyunk a bioszférából és nooszférából. 
Ha sokáig késlekedünk, nem lesz mit ta nulnunk, sőt nem lesz ta
nuló sem, csak saját szennyébe fulladt élettelen bolygó az Univer
zumban. A természettel , a bioszférával való kapcsolatunk az egyik 
és kihagyhatatlan, kiemel hetetlen része az egészséges életet bizto
sító, többdimenziós kapcsolódásunknak. Lehet, hogy puszta életün
ket ez a többdimenziós kapcsolat biztosíthatja csak. 

Készül a tavasz 
Té lből kinőve 

lehet-e más út? ! 
Készü I a tavasz 
Valahol másutt. 

Erdőn keresztül 
harkály kopácsol , 
gyógyító himnuszt 
értünk is ácsol. 

Tétova jövőnk 
könnyen elejt i, 
"mit hoz a múlt, 
senk i se sejti." 

Nagy Gáspár 

Február 24. 



Tavasz jön 

"Széppé válik az életed, csak titokzatos szépségeit ne pusztítsd ki 
belőle! " 

Február 25. 

Életrajz 

Fának születtem. Állva élek . 
Nem voltam szeszélye a szélnek. 
Levél vagy? Azt kell megtanulni : 
Nem szabad, csak fölfelé hullni. 

Február 

A tél halálraváltan 
rebeg végső imát. 
Mondd: minden haldoklásban 
születik hóvirág? 

Tavasz jön 

Tavasz jön, vesszők, vénák tágu lása, 
édes szerelmi karambol, gyönyörű 
borzongás a rügyben, agerincben, 
medve-ásítással leveti álmát a föld, 
szél-simogatástól víz mosolyog, 
hadra kel , csillog a napban a fű, 
gyermeteg füst játszik a tűz körül , 
fénylek én is, fénylik kicsi lányom is 

Heródes ellen mi mást tehetnénk? 

Ravasz László 

Szabó Éva 

Horváth Imre 

Magyar József 



Magadtól - magodtól? 

A magyar nyelv a világ legszebb nyelve - lega lább is nekem és még 
sok hazámfiának. Most egy olyan szójátékkal, nye lvi finomsággal bi
zonyítom ezt, amiről mellesleg az is ki fog derülni , hogy több, mint 
játék: a l apvető lélektani, sőt teológ iai igazság szóla l meg benne. Az 
alapszó három betűből áll össze: mag. Sokféle módon lehet ezt ragoz
ni. Most csak ezt a két vá ltozatot teszem egymás mellé: magam és ma
gom. Magamban hordom a magomat, emberlétem rejtett centrumát. 

Bibliai példa: Jézust Pil átus elé viszik azért, hogy mondja ki rá a 
halálos ítéletet. Pilátus megkérdez i: "Te vagy a zsidók királya?" Jézus 
meglepő ellenkérdéssel válaszol: "Magadtól mondod ezt, vagy mások 
mondták neked rólam?" On 18,34). Kajafás emberei Pilátushoz vitték 
Jézust és azt kívánták, hogy öltse magára a "szerepét" (a római biro
dalom tisztviselőj e) és ebben a minőségében intézkedjék. Amikor Jé
zus ezzel szemben fölteszi a kérdést: "magadtól ... ", akkor valójában 
a szerep mögé kérdez . 

A folytatás egyé rte l mű: Pilátus világosan látta, hogy Jézus ártatlan, 
de a főpap emberei rájátszottak Pilátus szerep-maszkjára - és győztek. 

Gyakran ismétl ődő tragéd ia ábrázolód ik ki ebben a rövid jelenet
ben. Önmagam nem vagyok összhangban a magommal. Nem igazi 
magamat tárom a világ elé, hanem azt a szerepet játszom, ami t a kör
nyezetem kényszerít rám. A színész önként vállalja, hogy szószerint 
mondja a szöveget. Mi gyakran utáljuk magunkat azért, ahogyan vi
selkedünk, de tehetetl enek vagyunk: ránk ragadt, sőt ránk égett a sze
rep (orvos, tanár, lelkész, hívő, politikus, férj, feleség, szülő ... ). Nagy 
fordulat az, ha va laki eljut oda, hogy kimondja: "nem ér a nevem!" (a 
szerepem!). "Vagyok, ami vagyok" (1 Kor 15,10). Külső viselkedésem 
azonos a belsővel a legbe lsőbb lét-magammal, magommal. 

Ezekből a gondolatokból fény derü l a gyakran rosszul értelmezett 
Igére: " ... tagadja meg magát" (Márk 8,34). Igen, tagadja meg az 
eltorzult szerep-magát, a bukott vi lágga l együtt sodródó ál-magát. De 
ne tagadja meg be l ső "maga-magját" ! Ell en kezől eg: igyekezzék minél 
teljesebben kimunkálni I sten től gondolt/teremtett igazi önmagát. 

Farkas József 

Február 26. 



A rejtett szépség 

Egy régi zsidó történet szerint, mikor a pásztorfiú Dávid első ízben 
jelenik meg Izrael első királyának, Saulnak palotájában, soha nem lá
tott szépségű hárfát pillant meg a trónteremben . A költői lelkületű if
jú engedeimet kér a királytól, hogy játsszon rajta, Saul azonban el
mondja neki, hogy udvara leghíresebb zenészei számta lanszor meg
kísérelték már megszó laItatni a hangszert, de mind ez idáig va la
mennyien kudarcot vallottak. A hárfa mélyen elrejtette magát önnön 
szépségében. Megközelílhetetlen . Dávid unszolására Saul mégis en
ged, és kisvártatva Dávid érintése nyomán csodálatos szépségű mu
zsika tö lti meg a termet. A király mohó kíváncsisággal megkérdezte 
Dávidot, mi a titka, hogy annyi makacs hallgatás után neki megszó
lait. A fiatal költő-muzsikus akkor elmondta, hogya hárfa mindaddig 
hallgatott, amíg ki-ki a maga muzsikáját akarta kikényszeríteni a 
hangszerből , ő azonban, így Dávid, ujjai érintésével felszabadította a 
hangszert saját dalainak az éneklésére. És felcsendültek azok a muzsi
kák, amelyek a magban benne voltak már, mielőtt fa lett volna, majd 
az erdő nagyzenekari muzsikája hangzott fel, de ennek hirtelen véget 
vet a favágók fejszéjének csattogása, és mikor ő azt hitte, mindennek 
vége, egy hangszerkészítő műhelyébe került, aki úgy készítette el hár
fának, hogy semm it korábbi é letébő l össze nem tört benne. 

Visky András: 5trassbourgi kommentár 

hárfás dávidok hol vagytok 

dob dob dob 
dob dob dob 
ablakainkra köveket dob 

dob dob dob 
dob dob dob 
dallamasincs mindennapi drog 

Február 27. 

dob dob dob 
dob dob dob 
nem emberi szív ütemére dobog 

dob dob dob 
dob dob dob 
hárfás dávidok hol vagytok 

Kovács Tibor 



"Lenni, élni annyi, mint szolgálni egy teremtő gondolatnak, át
izzani egy örök igazság belső fényétől!" 

Ravasz László 

Hazám 

Mint zúgó szél a réte k csókját, 
hazám magammal hoztalak. 
Itt vagy velem. Fáradt agyamban 
dalolsz, mint csobbanó patak. 
Játékszerét a gyermek jobban 
nem őrzené: ha jő az éj, 
tündéri képedet szorítom 
szívem fölé. 

Te drága táj, zöld dombjaiddal 
szelíd körtáncot lejtesz itt. 
Folyóid karcsú, kék szalagja 
még él, még bennem rejtez ik. 
A város is, ahol születtem, 
halvány rajzával itt lebeg. 
A régi tornyok, csöndes utcák 
és halk terek. 

Kibomlik minden friss csokorként, 
A játékszín benépesül. 
Arcok villannak föl a múltból, 
csaták és zászlók s egyre gyűl 
a hősi vér piros folyója 
s a hömpölygő évszázadok 
vad ütemében, mint a fáklya 
lelked lobog. 

Mint édesanyám könnyes csókját, 
hazám, magammal hoztalak. 
Itt vagy velem. Lángolsz a számon, 
miként a lobbanó szavak. 
Majd ha kigyúl a szép reménység, 
mint tündöklő gyümölcs a fán, 
öledbe hullok mindörökre 
áldott hazám. 

Tűz Tamás 

Február 28. 



Ó, mely boldog az oly ember éltébe' 
(32. zsoltár) 

Zsoltára ink között hét van olyan, amelyeket bűnbánati zsoltárként 
tartunk számon. A 32. zsoltár a második a sorban. A bűnét lsten előtt 
megvalló, s Től e bocsánatot nyert ember boldogságát mívesen szép dal
lam segít megszólaltatni . Az első két sor együtt képez egy nagyívű dal
lamkupolát. Az e lső öt szótag negyed értékei az induláshoz ünnepé
Iyességet kö lcsönöznek, viszont a hatodik szótagtól vigyáznunk kell a 
rögtön pontosan felező ritmusértékekre. Az első levegővéte l a két 
nyolcadhang között legyen kényelmes, amely lehetővé teszi a második 
dallamsor egészséges hangú végigéneklését. A harmadik és a negyedik 
dallamsor íve hasonlít az egymást ugyanúgy kiegészítő e lőző kettőére . 

Ilyen előkészítés után oktávot emelkedve nagy fénnyel és lendülettel 
szólalhat meg a csúcspont mindjárt az ötödik sor elején, amelyet a dal
lam a hetedik sorban még egyszer elér, hogyazárósor végleg le
kerekítse az arányosan szép strófát. Mindezek a l apvetőek az ének taní
tásakor. Természetesen a szöveg versszakonként mérsékelheti, vagy el
mélyítheti a dallam által kínált megformálásbe li l e hetőségeket. 

Virágvasárnap ünnepén erre a dallamra énekeljük Pálóczi Horváth 
Ádám közismert dicséretét: A nagy király, jön . Hozsánna, Hozsánna. 
Mondanunk sem kell, hogy akár a zsoltár, akár a dicséret ritmus nél
kül, elnyújtott egyforma hangokkal mennyire méltatlan a tarta lomhoz 
s az alkalomhoz. 

2. Hogy bűnömet el akarnám hallgatni, 
És néked meg nem akarám va llani . 
Csontjaim ottan elszá radának, 
Soksága miatt én siralmamnak, 
Mert éjjel-nappa l kezed nehéz volta, 
Nagy bűneimért rajtam fekszik va la. 
Elfogyva bennem minden erősség, 
Mint nyári hévségben a nedvesség. 

Február 29 

Berkesi Sándor 



MÁRCIUS 

NAGY JÓKEDVVEL VIGYÜK VÉGHEZ 
Él.ETÜNKET 



Mint a szép híves patakra 
(42 . zso ltár) 

Az idegen fö ldön és a templomtó l távol é l ő lélek sóhajt ebben a zsol
tárban az é lő lsten felé, aki ugyan látszólag elhagyta őt, de valójában min
dig vele van, mert "nappal kiküldte kegyelmét az Úr, éj jel éneke volt ve
lem" - amint a bibliai szöveg o lyan szépen mondja. Ez a kép-párhuzam az 
ének ötödik versében kissé megfakultan van csak jelen. 

A zsoltár két részre oszlik, mindegyik részt vigasztaló tartalmú refrén
versszak (Én lelkem, mire csüggedsz el? ... ) zárja le. Ezeknek bibliai szöve
ge lényegileg azonos, az énekeskönyvi egymástól kissé inkább e ltérő . 

Dallama talán a legismertebb va lamennyi zsoltárunk között. Minden
esetre vá ltozatlanul megmaradt eredeti hangvezetésében, csupán a ritmu
sá t semlegesítette a kiegyenlített, vontatott éneklésmód. Helyreigazításá
nál csak az zavarh at bennünket, hogya dallam és a szöveg hosszú, iliet
ve rövid hangjai , va lamint a hangsúly szerinti tagolás metszetei nem fedik 
egymást tökéletesen. Szemléltetésül lássuk az e l ső vers kezdő részét: 

Mint-a szép-hí-/ves patak-ra 
A-szar-vas kí-/ván-ko-zik, 
Lel-kem úgy ó-/hajt Uram-ra 
és hoz-zá fo-/hász-ko-dik - - -

Ezt csak úgy tudjuk kiegyenlíteni , ha a dőlt betűs helyeken, ahol a dal
lamban sorköz ép i metszet van, a szövegben pedig nincs, a hangsúlyt le
hetőleg visszafogj uk. Az e lső vers második felében már nincs ez az ütkö
zés dallam és szöveg, illetve hangsúl y és prozódia (mérték) tek intetében. 

Csomasz Tóth Kálmán 

1. Mint a szép híves patakra a szarvas ki vá nkozik, 
Lelkem úgy óhajt Uramra, és hozzá fohászkodik . 
Tehozzád és Istenem szomjúhozik én lelkem, 
Vajon színed eleibe mikor jutok élő lsten? 

2. Könnyhullatásim énnékem kenyerem éjje l-nappal 
Midőn azt kérdik é ntő l em: hol Istened, kit vártál? 
Ezen lelkem kiontom, és házadat óhajtom, 
Ho l a hívek seregében örvendek szép ének lésben. 

Március 1. 



"Forrás mellett senki sem sírt azon, hogy meg fog szomjazni, fa 
tövében, hogy nem lesz árnyéka, lsten köze lében, hogy nem gon
doskodnak róla." 

Ravasz László 

A patak éneke 

Mint a szép hfves patakra 

az szarvas kfvánkozik, 

Lelkem úgy óhajt Uramra, 

És hozzá fohászkodik. 

Szenczi Molnár Albert: XLII. Zsoltár 

Ifjú szarvas 
tisztító szomjára 
tükröm szüntelen 
kívánkozik - -

inni ha 
rámhajol, 
fölkél a Nap: 

Uram, te tetted, 
hogy sötét 
habjaim fölött 

végre hajnalodik. 

Petrőczi Éva 

Március 2. 



Ó, felséges Úr, mi kegyes Istenünk 
(8. zso ltár) 

Ha Washingtonban az Űrkutatási Múzeumba belépünk, hatal
mas poszter fogad bennünket. Rajta az a nagy pillanat, amikor az 
ember e l őször lépett a Holdra. Tudomásom szerint ezekben a tör
ténelmi másodpercekben az amerikai irányító központban dolgo
zók az űrhajósokkal együtt mondták, meghatódva a 8. zsoltár bib
liai szövegét. 

Kozmikus himnusznak is nevezhetnénk az éneket, amely éppen 
a mi világűrt hódító korunkban nyeri el aktualitását. A dallam el
ső öt hangja va lóban "rakétásan" ível a magasba. Az ének szár
nyá n mi is fölfel é emelkedünk, egészen lsten trónusa elé. A fordí
tó Szenczi Molnár Albert nagyszerű prozódiai érzékét dicséri , 
hogya legmagasabb hangra, a csúcsra éppen a legfontosabb szó, 
az "Úr" került. 

Március 3. 

Berkesi Sándor 

8. zsoltár 

Ó, felséges Úr, a mi kegyes Istenünk, 
Mely csudálatos a te neved nékünk! 
Nagy dicsőséged ez egész földre 
Kiterjed és felhat az egekre. 



Hiány-lényünk tudata 

Eredendően "hiány-lény" az ember. Úgy születik, hogy mindjárt meg is 
hal , ha nincs mellette valaki, aki hiányos áll apotát gondozásba vegye. 
Gondoljunk a kiscsibére. Az nem hiány- lény: kiküzdi magát a tojáshéjból, 
lábra áll és máris csipeget. Ezzel szemben az ember gyermekének hóna
pokra, évekre van szüksége, amíg beletanul az emberlét szabályaiba, az 
önfenntartás fortélyaiba. Gyakorlatilag mindhalálig ki vagyunk szolgá ltat
va a természetnek, a társadalomnak, egymásnak - és nem utolsósorban Is
tenre utalt az életünk . Másként imádkozik az, aki tudomásul vette és fel
dolgozta magában, hogy ő is hiány-lény, és másként, vagy egyá ltalán nem 
imádkozik, aki örökké elégedetlen a szükségszerűen csonka életével. Me
net közben megtanuljuk, hogy ezt kérni és egyútta l megköszönni is kell. -
Át kellene rendeznünk az imádkozásró l alkotott gondolatainkat. Sokan 
úgy képzelik, hogy lsten elzárt világának kapuját az imádság buzogányá
val kell áttörni, hogy hozzáférkőzhessünk az isteni erőkhöz és áldások
hoz. Holott - képpel élve - a Napot nem kell kérni , hogy világítson, életet 
támasszon. De nekünk iel kell jönnünk saját pince-barlangunkból , ha ré
szesedni aka runk a Nap erő-áramlásá bó l. - Képes beszéddel lehet a leg
szebben elmondani azt, hogy mi az igazi különbség az lsten ajándéka i kö
zött: Az édesanya ad kenyeret rossz fiának is, de csókot csak annak ad, aki 
szívesen veszi, megköszöni. Gyűjtőfogalom az is, hogy "kenyér", meg az 
is, hogy "csók". Az előbbi összefoglalja hiány-Iétünk minden szükségét. 
Az utóbbi lsten üdvözítő szeretetének gyöngédségére utal. - Ha "megcsó
kol " az lsten, onnan kezdve nem fáj az élet. 

Hit 

Krisztus reménye, ember megértse 
H it kell. 

Együtt az elme véle betel ne 
Szívvel. 

Farkas j ózsef 

Kozma László 

Március 4. 



Az én pásztorom 

Van-e csodálatosabb üzenet, mint a 23 . zsoltár igéi: "Az Úr az 
én pásztorom, nem szűkölködöm". Akinek lsten a pásztora az élet
ben nem szűkölködik azt mondja a zsoltáríró: A poharam csordul
tig van, ellenségemmel szemben is diadalra vezet engemet. Még a 
ha lá ltól se félek. Az Ószövetség nem egyénekben gondolkozik. Iz
rael mindenekelőtt közösség. Az volt a fontos, hogy ezt a közössé
get lsten vezeti. Valamikor ezt a népet választotta ki. Egyedülálló 
nép Izrael, amelyik nem a hatalomra építi fel jövőjét. Azt mondja 
lsten: Én vagyok, aki életedet a történelemben célhoz vezetem. 
Amikor Jézus megszületett, a betlehemi bölcsek is eljöttek 1500 ki
lométer távolságból, mert látták a csillagot és megértették, hogya 
történelemnek új Ura született. Nemcsak egyetlen népnek lesz a 
pásztora, hanem minden népnek. 

Szathmáry Sándor 

23. zsoltár 

1. Az Úr énnékem őriző pásztorom, 
Azért semmiben meg nem fogyatkozom. 
Gyönyörű szép mezőn engemet éltet, 
És szép kies folyóvízre legeltet, 
Lelkemet megnyugtatja szent nevében, 
És vezérl engem igaz ösvényében. 

2. Ha a halál árnyékában járnék is, 

Március 5. 

De nem félnék még ő sötét völgyén is, 
Mert mindenütt te jelen vagy én velem, 
Vessződ és botod megvigasztal engem, 
És nekem az én ellenségim ellen 
Asztalt készítesz, eledelt adsz bőven. 



Király lesz az Úr mindörökké 
(Részletek Fekete Károly igemagyarázataiból: március 5-ll,) 

10. zsoltár 

"Nem lesz számonkérés, nincs lsten ... Király lesz az Úr mindörökké, a 
pogányok pedig kivesznek országából." (Zsoltárok 1 OJ Az Úr trónusát ké
réseivel ostromló és gyötrő "miért" -jeit az égre kiáltó zsoltárok "e l őször el
nyomóinak, az Úr ellenségeinek az érzését fogalmazza meg. Ők azok, 
akik a gátlástalan visszaéléseket, az igazságtalanság égbekiáltó tetteit azért 
merik ten ni, mert szeri ntük nem lesz számonkérés, mert nincs igazságo
san ítélő lsten. Nem feltétlenül lsten létét tagadók ezek az ellenségek, de 
lsten hatalmát semmibe vevők. Az Istenhez kiáltó zsol táros csodálatos át
alakuláson megy át, miközben panaszkodva imádkozott. Szilárd bizo
nyosságra jut lsten hatalma felől és már szint je látja kiveszni e pogány lel
kületűeket a mindörökké ki rálynak maradó Úr örök országából, Istenem: 
Taníts így imádkozni. 

Uram, tekintsd meg a nyomorultat 
A szelídeket kegyesen tartsd meg 
Vedd füledbe ő kiáltásukat 
Erősítsd szívüket, vigasztald meg 
A szegény árvákat védelmezd meg 
Zabolázd meg az erőszaktevőket 
E földön óvd a gonoszoktól néped. 

500. dicséret 

Krisztus, ki vagy nap és világ, 
Minket sötétségben ne hagyj! 
Igaz világosság te vagy, 
Ká rhozatra mennünk ne hagyj! 

VII. századi latin himnuszból, 
Debrecen, 1597. (Gratiarum Actio) 

Március 6. 



11. zsoltár 

"Az Úrhoz menekülök" (Zso ltárok 11). Nincs meghatározása a 
helynek. A templom, a hegyek, vagy valamely szentély az a hely, 
ahol a zsoltáros menedéket talál? Nem a hely a fontos, hanem a 
szabadító Úr személye. Ő bír az egész földdel és minden benne 
élőkkel. Úgy is lehet hozzá menekülni, hogy "földrajzilag" egyet
len lépést sem teszek, el sem mozdulok a helyemről. A szívem 
mélyén, akaratom és cselekvéseim mozgató erői ben történik dön
tő változás. Ott maradnak az ellenségek, maradnak a nyomorúsá
gok és veszedelmek. De még közelebb van számunkra az Úr. Ő 
megteheti, hogy szétszélednek az ellenségek, gyógyulnak a beteg
ségek és megszünnek a kísértések. De ez az O dolga. A mi dol
gunk a szent bizodalom: én az Úrhoz menekülök. 

Március 7. 

Az Istenben bízom jó reménységgel, 
Miért szóltok hát így én lelkemnek, 
Hogy én a ti hegyetekre fussak el, 
És mint egy madár messze repüljek? 
Mert a kegyetlenek ívüket szegzik, 
Hogy a tiszta szívüket meglőjék, 
Már a nyilakat az idegbe veték. 

344. dicséret 

Királyi zászlók lobognak, 
Fénylik titka keresztfának: 
Az élet ottan halni tért, . 
Holtával nyervén drága bért. 

Venantius Fortunatus Poitiers-i 

püspök (530-609) latin himnuszából. 



12. zsoltár 

"Győzzük nyelvvel, segít rajtunk a szánk, ki lehetne úrrá rajtunk" 
(Zsoltárok 12). Évezredek távolából nem merhetem kétségbe vonni 
a zsoltáros felháborodását. Hinnem kell, hogy valóban őszintén 
megbotránkozott azokon a körülötte élő istenteleneken, akik hata:· 
mas hangon, nyelvük tőrében bízva, senkitől nem félve kiabálnak. 
Amikor azonban a magunk megbotránkozására gondolok - látva a 
körülöttünk élő hasonlóan magabiztos embertársainkat, akik győzik 
nyelvvel és segít rajtuk a szájuk és szinte senki nem lehet úrrá raj
tuk -, akkor őszintén meg kell vallanom, hogy bűnbánatra is van 
okunk. Sokszor ugyanis, titokban, magunknak is alig vallva be, egy 
kicsit irigyeljük is őket, haragszunk rájuk, de szeretnénk olyanok 
lenni egy-egy esetben, mint ők . De az a "megbotránkozás" tisztes
ségtelen. Va lóban lsten szelíd gyermekei legyünk. 

A 12. zsoltár egyfelől az ember, másfelől az lsten beszéde és igaz
sága közötti ellentétet rajzolja meg, továbbá lsten népének megtar
tásáért s az igazság és a becsület győzedeiméért könyörög. Minden
korra érvényes az emberről adott jellemzése: 

mert szentid elfogytak, nincs jól tévő, 
és e földön már sok a tökéletlen , 
nincs emberek közt igaz beszédű. 

Ezek egymásnak szólnak csak hívságot, 
dolgukat festik szép beszédekkel, 
hízelkedvén, mutatnak nyájasságot, 
de nyelvük nem egyez ő szívükkel. 

(1-2. vers) 

Március 8. 



13. zsoltár 

"Meddig tart ez Uram? .. . Éneklek az Úrnak, mert jót tesz ve
lem" (Zso ltárok 13). Egy imádság első és utolsó mondata ez a két 
mondat. Micsoda különbség van a lelkületében, hangulatában. 
Pedig ugyanaz az ember mondja, szi nte egy-lélegzetre. S ami 
köztük van, a nagy vá ltozás, a titokzatos átalakulás, ez az imád
ság titka. Négy keserves "medd ig" lépcsőjén jut el a zsoltáros a 
boldog fellélegzésig: "Éneklek az Úrnak, mert jót tesz velem." 
Már meg is tette? Minden átváltozott? Áta lakultak a körülmények? 
Eltűntek az ellenségek? Nem. De átváltozott a zsoltáros be l ső vi
lága, közel hajolt a szabadító lsten szeretete és ő elfogadta. A még 
nem látott dolgokról való meggyőződés sz il árd bizonyosságával 
hiszi, hogy az Úr elindult érette. Mindig imádságunk célja lehet: 
mire befejezem, Uram, formálj át engem. 

Március 9. 

Mert én bízom jó kedvedben 
Ki megvigasztalsz szívemben 
Örvendez azért az én lelkem 
Hogy lsten az én segedelmem 
Melyért dicsérem énekben. 

485. dicséret 

Jézus Krisztus, szép fényes hajnal , 
Ki fe ltámadsz új világgal, 
És megáldasz minden jókkal. 
Te vagy nékünk reménységünk, 
lsten előtt közbenjárónk, 
Szép koronánk, ékességünk. 

Középkori latin énekből 

Debrecen, 1600 előtt . 



14. zsoltár 

"A nyomorult tervét csúffá tehetitek, de az Úr az ő oltalma." 
(Zso ltárok 14). Aki itt kiált, azzal bizonyosan megtörtént, hogy is
tenes és emberséges terveit az erőszak elnyomta, mert az egész 
zsoltáron érződik, hogy személyes élményből fakad. De az is meg
érződik, hogy az Úr oltalma kihozta a reménytelenségből és meg
szabadította ellenségeitől. Tehát átélte a szabadulást is. Ellenségei 
ereje mellett megtapasztalta az Úr erejét. Most erről tesz vallást. E 
vallomásból megtudjuk, hogy életét azok akarták tönkretenni, akik 
fennen hirdették, hogy az az Úr, akinek ő hódol, az nincsen. Eltá
volodásuk az Úrtól erkölcsi minőségü·k romlását is magával hozta, 
akik elfordultak tőle , "egyaránt megromlottak" . A szabadítás bol
dogságát megtapasztalt zsoltáros lsten végső győzelmében is hisz, 
amikor nemcsak őt, hanem mindeneket megszabadít. 

Az Úr az égből alátekinte 
E földön az emberek fiaira 
Hogy meglássa, ha kinek esze volna 
Ha valaki az Istent keresné 
És tisztelné. 

378. dicséret 

Tarts meg minden időben 
Minket az igaz hitben 
És igaz értelmében 
A szent evangéliomnak, 
Légyen foganatos köztünk 
A te kegyes beszéded, 
És minden jóra intésed. 

Dávid Ferenc, + 1579 

Március 10. 



15. zsoltár 

"U ram, ki lehet sátradnak vendége, ki tartózkodhat szent he
gyeden?" (Zsoltárok 15). Jó lenne, ha mindenki fe ltenné magának 
néha ezt a kérdést. Nem a magunk, hanem az Ige mértékét elfo
gadva . Azért lenne ez nagyon fon tos, mert őszinte pillanatainkban 
mi is tudjuk, hogya körülöttünk élő emberek a templomba járó
kat erkölcsi magatartásukból ítélik meg. A zsoltá ros kérdése pedig 
éppen erre figyelmeztet bennünket: az Úr sátorába járásnak erkö l
csi következményei vannak. Régen így tanultuk ezt: hit- és er
kölcstan . Vagyis aki "szépen és igazán" mondja a Krisztust, az él
jen "szépen" és "igazán". Istennel és megváltó Jézusunkkal szem
beni mély és tiszta szeretetünket az emberekkel szembeni maga
tartásunk jelezheti . 

Március 11. 

Aki jár igaz életben 
Szól és szolgá ltat igazságot 
Forgódik híven mindenben 
És hűséges ő szívében 
És szereti a jámborságot. 

254. dicséret 

Mindenkoron áldom az én Uramat, 
Kitő l várom én minden oltalmamat. 
Benne vetem minden bizodalmamat, 
Mindenkoron dicsérem mint Uramat. 

Sztárai Mihály, 1575 



Dadogva: nagy dolgokról 

Egyszerű történet arról, hogy miként ütközhet a "nagy" teológia 
a mindent tudó emberek "teológizálásával ". 

A skót atyafit meglátogatja szigorú református hittant va lló aty
jafia. Vizsgáztat ja tanulatlan barátját: Van-e üdvb izonyosságod? -
Igen, van . - hall atszik a szívbeli bizalom hitva ll ása. - És hogyan 
lettél bizonyossá üdvösséged felől? - Hát úgy, hogy én is megtet
tem a magamét és lsten is megtette a magáét. - De hát ez szektás 
eretnekség! Ez szi nergizmus. Hogy érted ezt köze l ebbről ? - Hát 
úgy, hogy én futottam lsten e l ől , ő meg egyre csak jött utánam. 
Aztán egyszer csak utolért . Most már ő sem fog elengedni engem, 
de én sem akarok elfutni elő l e. így teljesen bizonyos vagyok üd
vösségem felől. 

így van ez. Emberi nyelven csak dadogni lehet I stenről. És sok
féleképpen lehet dadogni . Hivata los nyelven, ősrég i nyelven, a 
képek nyelvén, egyszerű emberek nyelvén, ve rsek nyelvén. Csak 
tudjuk elszenvedni a mienktől e ltérő - de hiteles! - dadogásokat! 

23. zsoltár 

Az én fejemet megkened olajjal , 
És engemet itatsz teljes pohárral ; 
Jóvoltod, kegyességed körül vészen, 
És követ engem egész életemben. 
Az Úr énnékem megengedi nyilván, 
Hogy mind éltiglen lakjam ő házában . 

Farkas j ózsef 

Március 12. 



Semmit ne bánkódjál 
(380. dicséret) 

Szkhárosinak kevés verse maradt fenn , de azok sú lyos monda
nivalójúak, temperamentumosak. Nemegyszer csúfondáros gún
nyal vagy éppen haraggal fedd és kritizál. A reformáció tiszta, vi 
lágos, szókimondó biblikussága cseng ki ezen szavaiból: "Meg
halt Luther, fel nem támadott, őbenne ne higgyünk. És amint hall
juk, pápa is meghalt, őbenne se bízzunk ... " "Az Krisztus megholt, 
de feltámadott, csak ő benne higgyünk." Csupán ez az egy éneke 
mentes az említett indulatoktól , amelynek eredeti megjelölése: Vi
gasztaló ének. "Szépen, bátorítóan harsan, erős hittel Krisztusban 
jelölve meg a most még bánkódó hívek egyetlen biztos oltalmát; 
vigasztaló szavai szinte felmagasztalásként hatnak, győzelmi hite 
a hadakozó ember kész tapasztalataként. " Szerkezeti leg is a leg
sikerültebb lírai darabok egyike a maga korában. Költőjét tekint
hetjük Balassi Bálint előfutárának, miközben hatással volt a kor
társ reformátor költőkre . Gondolatai bizony ma is aktuálisak: 
"Vedd ki mi közülünk a sok gyűlölséget. " A strófák kezdőbetűiből 
kiolvasható szerzője latinosan írt neve: SKHAROSINUS Horvát. 

Berkesi Sándor 

1. Semmit ne bánkódjál Krisztus szent serege, 
Mert nem árthat néked senki gyűlölsége, 
Noha e világnak rajtad dühössége, 
De nem hágy szégyenben Krisztus ő Felsége. 

Március 13. 



Haza egy, egyetlenegy 
(rész/etek) 

Van e l ső szó, e l ső lépés 
és első szerelem. 
Lehet feleség második, 
s tán második anya. 
De haza egy, egyetlenegy 
és második soha. 

Anta/fy István: Van e/s6 szó 

Ha magamnak dúdolok, 
egy nemzetre gondolok, 
nem erre, sem amarra, 
enyémre, a magyarra . 

Kiss Tamás: Hangfogóva / 

Mi mindenütt idegenek, 
jöttmentek vo ltunk és vagyunk, 
csak ebben az ól - és ölmeleg 
hazában találtunk helyet, 
házat és nyugodt srrt magunknak. 

Újra, csak újra megtérek, 
Nem akarok más lenni , 
(Félek) 
Mint ami szeretnék. 
Ahogyan élek, az a hazám. 

Ratkó József: Jelek 

Balla Zsófia: Ahogyan élek 

Március 14. 



15. Mart 

Belőled él még ma az is, aki átkoz 
a Te neveddel ágál és kiáltoz 
teellened -

óh, forradalom 
ki belénk gyökereztél 
és águnk lettél, rügyünk, lombunk lettél! 

Meghalhatunk, tank ha testünkre gázo l, 
te újra támadsz sírból, vérből, sárból 
sötét egünkön 

új tavaszt suhogva 
fo lyvást virágzol -

Imádság örömért 

Add meg nekem, Uram, 
a mindennapi örömöm: 
asszonyom rebbenő szemében 
hűvösen izzó hallgatások 
mögött a rejtező mosolyt, 
kicsiny leányom gügyögését, 
fel röppenő e-e-iből 
a mindennapi darabocskát: 
iarizeus-bölcselkedések 
tenyér-kulisszái mögött 
a cinkosság kis praktikáit: 
kamaszlányok tekintetében 
a holnapok ígéretét, 
a villámló felismerést 
még tiszta diák-arcokon, 
összeszoru ló torkok énekét 
március idusán( 
jó ízeket a közös konyhán, 
emberhez méltó adagot! .. . 

Március 15. 

Szilágyi Ferenc 

Bokros jános 



ZÁSZLÓK 

Párbeszéd 

- Engedj zászlórúd! Mért ma rkolsz vissza a széltől? 
- Rongy lennél egyedü l. így lobogó, lobogó. 

Zászló 
(rész/et) 

Lelkem, te is, te is -
ne bot és vászon -
légy zászló. 

Nemes Nagy Agnes 

Kosztolányi Dezső 

Petöfi lázálma az eljövendökröl 

Március tizenöt -
ezer a gumibot. 
Ezer a gumibot -
március tizenöt. 

Március tizenöt -
zászlódísz a város. 
Vi láglik a sötét. 
Sötétlik Világos. 

Kiss Benedek 

Március 16. 



Kisebbségrol, magyarságról 

"Népek nagy vizsgájának órájában megmaradni csak az tud, 
akinek nemcsak joga, hanem ereje is van hozzá. A világot két erő 
alakítja: az anyagi hatalom és a szellem. Anyagi hatalmunk vi 
szonylagos. Szellemi szintünk erőt ad ahhoz, hogy olyan felada
tokat, amik nem haladják meg a magyarság anyagi képességei nek 
felső hatá rát, megoldjunk itt a Duna-medencében . De az anyagi 
hatalom végső értelmében mindig következménye a szellemi ve
zető szerepnek, melyre egy népet kijelö!t tehetsége és a sors. 
Most, amikor az emberiség egyik legnagyobb sorsfordu lójának 
idejét éljük, meg kell vizsgálnunk önmagunkat, hogy anyagi és 
szellemi erőinket fel téte l és maradék nélkül hazánk megmentésé
nek, megmaradásának, s ezáltal Európa jobb sorságnak szolgáItá
ba állítsuk." 

Márai Sándor 

Hazátlan 

Hordod magadon bélyeged, 
mint hiányát az árva. 
A lélek van ily egyedül 
egyet len testbe zárva. 

Egyetl en nagy test a világ, 
és még sincs benne társad, 
s ha eljő majd a pillanat, 
\(állalja-e, hogy vártad? 

Kétségek úsztatnak, sziget 
éjjel se várja sajkád. 
Gyámot rendelt a sors I)eked, 
5 elűzte régi dajkád. 

Március 17. 

Idegen ritmus ringat el , 
ha álomba bújsz félve, 
nap helyett mézes-madzagon 
Holdat húznak az égre. 

De az ég kék még és tied: 
mi csillag, egy se hitvány! 
A Mester kísér messziről , 

száműzött, hű tanítvány. 

Magányod mályva színei n 
áttüzel ritka titka : 
kinek otthona elveszett, 
az lsten lesz kalitja . 

Tamási Miklós 



"Az erdélyi katedrálisok orgonái szólaltak meg bennem; hatal
mas és láthatatlan sereg énekelte Szenczi Molnár Albert szövege 
szerint, hogy fenn óhajt maradni ," 

Más szomjúság 

Naponta jön 
és megzsarol 
felhőket küld 

esőt ígér 

aztán csak zöld 
vak szomjúság 

káprázatát 
teríti szét 

mozdulatlan 
vibrál a lég 
amíg lecsap 
a bőjti szél 

de nem a száj 
nem is a föld 
szomj át oltja: 

a léleké!. 

Sülő András 

Nagy Gáspár 

Március 18. 



Zsoltárt zengünk hatalmas tetfeidröl 
(Fekete Károly elmélkedései: március19-30) 

21. zsoltár 

"Mi pedig énekelünk és zsoltárt zengünk hatalmas tetteidről" 
(Zsoltárok 21). Igének egy "király-zsoltár", befejező, dicsőítő kiá l
tása. Aki kiált , úgy jutott el a csúcsra, hogy előbb hálát adott azért, 
hogy földi uralkodó és népe védelmet nyer a mennyei Király ol
talma alatt. Azután bizonyságot tesz Istenének el lenségeit meg
emésztő hatalmáról. S most mindkettőért dicsőíti az Urat. Mintegy 
irányt szab saját életének: ezután az lesz a tiszte, hogy énekeljen, 
zsoltárt zengjen az Úrnak. Istent dicsőítő életet vállal magára. A 
reformáció híveinek érteni kell ezt a hangot, hiszen évszázadok 
óta tanultuk és tanítottuk: egyedül Istené a dicsőség! Milyen mi
nőségi változás, csodálatos megújulás támadna közöttü nk, ha ko
molyan vennénk, hogy mi pedig zsoltárt zengünk és munkáljuk 
az Ur dicsőségét. 

Március 19. 

Azért, Uram, már támadj föl, 
Mutasd meg hatalmadat, 
Lássuk erős voltodat, 
Hogy dicsőséges erődről 

Vígan énekeljünk 
És benned örvendjünk. 

257. dicséret 

Ne hagyj elesnem, felséges lsten, 
Keserűségemben! 

Te szent Fiadért légy segítséggel: 
Ne essem kétségben, 
Mert mindenfelő l , látod, Úr lsten, 
Vagyok kísértetben. 

Nagybánkai Mátyás, 1570 e/óll 



55. zsoltár 

"Miért is nincs szárnyam, mint a ga lambnak, hogy elrepü lhetnék 
és nyugton lehetnék" (Zsoltárok 55,1-12). Bizony szívünk szerint 
beszél ez az ember. Hányszor vágytunk mi is ilyen "galambszár
nyakra", amelyekkel elrepülhettünk volna ellenségei nk közvetlen 
közeléből. Talán éppen most is jó lenne valamiből ily gyors szaba
dulás. De lsten nem feltétlenül szárnyakat ad a menekülésre, ha
nem kitartást a küzdelemben, bátorságot a félelemben, bölcsessé
get a kilátástalan helyzetben. S éppen a veszedelemben maradá
sunk és az abban való magatartásunk válik bizonyságtétellé a fele
barátnak és rettenéssé az ellensé~nek . Ilyenkor i~, az a jó, amit Is
ten tészen és ebben is szent az O akaratja . Ha O közel van hoz
zánk, akkor az ellenség közelsége sem rettenhet. Ha távol van tő

lünk, akkor a legnagyobb emberi biztonságban is félünk. 

Szárnyaim, ó, ha lehetnének, 
Mint a ga lamb, ha repülhetnék, 
Én elrepülnék messze földre. 
Elmennék e népek közül , 
Pusztát keresnék, ezektül 
Ahol nyugodalmam lehetne. 

240. dicséret 

Azért, ó én lelkem, serkentsd fel te magadat, 
Mit töröd, fárasztod nagy bánatban magadat? 
Majd meg fogod látni Uradnak jóvoltát, 
Csak el ne hagyd magadat. 

Pap Benedek, 1570 táján 

Március 20. 



59. zsoltár 

"Te vagy az én erőm , rád figyelek. Isten az én erős váram" (Zsol
tárok 59) . A boldog felkiáltás közepére kell figyelnünk, hogy meg
érthessük az egésznek a titkát: "Rád figyelek"! Dávidot éppen "fi 
gyelik" a zsoltár felirata szerint. Ólálkodnak körülötte és meg akar
ják ölni . De ő nem a küldőkre és megbízottakra, nem a veszélyes 
helyzetre, hanem az Úrra figyel. Ez a " rád figyelek" magatartás men
ti meg a félelemtő l és fedeztet i fel vele titokzatos védettségét, hogy 
lsten az ő erős vára. Ő öleli körül és ölelése erősebb mint a várfalak. 
Ő jár vele és boldogan mondhatja, hogy "Te vagy az én erőm" . 
Amíg az köti le a figyelmünket, ami rettent, vagy elbizakodtat, ad
dig nem érezhetjük ezt a biztonságot. 

Mert te vagy, Uram, és oltalmam 
Reménységem és bizodalmam, 
Azért, ó én erősségem 
Mindenütt neved dicsérem, 
Hogy nekem az én szükségemben 
Segedelmem vagy ínségemben . 
Te vagy az én erős kőváram , 

Kegyességed nagy énhozzám. 

255. dicséret 

Mely Igen jó az Úr Istent dicsérni , 
Felségednek, én Uram, énekelni , 
Szent nevezet dicsérvén magasztalni , 
És mindenütt e világon hirdetni . 

Sztárai Mihály, 1593 

Március 21. 



60. zsoltár 

"Megrendítetted, megrepesztetted a földet. Gyógyítsd be sebeit, 
mert megindult... Segítsen jobbod, és hallgass meg minket" (Zsol
tárok 60). Félelmetes és rettenetes az, amikor lsten megrendíti és 
megrepeszti a fö ldet. Ennek azonban, bármilyen fájdalmas és félel
metes, mindig értelme van. Nevelő, a rossztól menteni akaró sze
retete hevíti szent haragját. Amikor azonban az ember rendíti meg, 
repeszti meg és sebezi halálra a fö ldet, akkor ez még félelmete
sebb, mert a palackból kiengedett szellem fé lelmetes uralmát érez
zük ilyenkor. Lehet ilyen palackból kiengedett szellem egy tudo
mányos felfedezés is, ha az ember az lsten kezéből kirántott kéz
zel nyúl hozzá. Ezért kell kérnünk, hogy: "segítsen jobbod", ke
gyelmes Urunk! Kezed érintse kezünket, s mindeneke lőtt szívün
ket, hogy begyógyuljanak a föld sebei. Isten tegyen minket alkal
mas eszközeivé. 

Népedet keményen tartád 
És igen megsanyargatád. 
Minket mintegy csípős borral 
Itatál keserű búval. 
De akik tégedet félnek 
A zászlót adád nékiek, 
Hogy fölemelnék igazságban 
Bízván a te oltalmadban. 

254. dicséret 

Mindenkoron áldom az én Uramat, 
Kitől várom én minden olta lmamat, 
Benne vetem minden bizodalmamat, 
Mindenkoron dicsérem, mint Uramat. 

Sztárai Mihály, 1575 

Március 22. 



Március 23. 

Költői etika 

A költő, ha a hit a hitele: 
emberi rangja, 
versbe öntött éneke - a nemzet 
énekharangja 

Kijutni innen nincs remény, 
s hová is mennél, mondd, hova? ... 
Ez itt világunk. Megszegi 
a gyermek első tejfoga. 

Horváth István 

Finta Éva: jónás panasza. 

Postások vagyunk valahányan: 
visszük és osztjuk szerteszét, 
hűségesen , mit reánk bíztak: 
egy nép szabadság-levelét. 

Tollas Tibor: Négysoros 

Költő vagyok, mi érdekelne, 
ha nem a költészet maga? 
A névtelen megénekelve, 
a szó húsa, teste, íze, szaga. 

Orbán Orró: Ars politica 



63. zsoltár 

"így nézek rád a szentélyben, hogy lássam hatalmadat és dicső
ségedet" (Zsoltárok 63). Választott versünket három erőteljes kife
jezés e l őzi meg. Mindhárom az Úrhoz való viszonyában jellemzi 
őt. Vágyakozik, szomjazik és sóvárog egész lénye lsten után. Ami
kor a "szentélybe" jut, akkor ezekkel az érzésekkel vesz részt az ál
dozatban, és ezért lesz istentisztelete gazdag erőforrás: lsten hatal
mának és dicsőségének látása . Különösen alkalmas tanítás ez az 
Úrnak napján, vasárnapon. Az istentisztelet értelme valóban ez: 
látni és megérezni, elfogadni és elvinni magunkkal az lsten hatal
mát és dicsőségét. De ez az istentisztelet nem a szentélyben kez
dődik, hanem otthon, amikor vágyakozunk, szomjazunk és sóvár
gunk a mi Urunk után . 

lsten, te vagy én Istenem 
Jó reggel kereslek tégedet 
Hozzád óhajtván, elepedett 
Szomjúság miatt én lelkem. 
Én testem hozzád áhítozik 
Szomjúságban elhalt szintén 
E puszta és száraz földön , 
Hol semmi víz nem találtatik. 

236. dicséret 

Boldog aki lelkét hittel erősíti, 
Minden ellenségét bizonnyal meggyőzi , 
Nincsen lsten nélkül segítség és idvesség. 

Várad, 7566 

Március 24. 



64. zsoltár 

"Gondolják: Ki látja őket"? (Zsoltárok 64). Az ellenség rettenté
se, gonosz nyilainak süvítése között fohászkodik az igaz. Tudja, 
hogy " igazsága" nem az Úr előtti hibátianság, hanem a minden
napi dolgokban megmutatkozó engedelmesség lsten iránt. S ez az 
engedelmesség emberileg egyenes szívű, emberi mérték szerint 
tiszta és igaz életet eredményez. Rejtett fedezékéből ezt az életet 
támadja a démoni gonoszság. Fedezékük olyan rejtett , támasz
pontjuk annyira láthatatlan, hogya támadott kegyes szint je hallja 
gőgös dicsekvésüket: " Ki csoda láthat engem?" S ez az elrejtettség
érzet hallatlan bátorítás minden rosszra. Imádság közben erősödik 
meg abban a tudatban a zsoltáros, hogy amit magára nézve min
dig hitt, az ellenségeire nézve is igaz: az Úr mindent lát. Fegyel
mezzen és biztasson bennünket ez a tudat. 

Hallgasd meg, Uram, könyörgésem 
Tarts meg ellenségem ellen 
Aki reám dühödt szörnyen 
Félelmétől őrizz meg engem. 
Mentsd meg életem! 

252. dicséret 

Mennyei seregek, boldog, tiszta lelkek, 
Az Úrra örökké kik az égen néztek, 
Őtet telj es szívből ti mind dicsérjétek! 

Balassa Bálint, 1554-1594 

Március 25. 



65. zsoltár 

"Hadd teljünk be házad javaival, templomod szentségével" 
(Zsoltárok 65). Mi meg vagyunk telve sok minden mással is, ami
kor az Úr házába megyü nk. Elsőrenden önmagunkkal, s ennek 
nyomán az Édes kertjén kívüli ember minden "szomorú javával" . 

. Éppen ezért lsten templomában először helyet kel l csi nálnu nk Is
ten háza javainak és szentségének. EI kell szakítani szívünket e 
csalárd világtól és meg kell üresítenünk a magunk gondolataitól, 
hogy hely legyen ott lsten szent akaratának elfogadására. Mert az 
Ő gondolatai nem a mi gondolataink és az Ő utai nem a mi uta
ink. Csak ezután az önmagunk megüresítése és őszinte vágyako
zás után érdemes kérni: "Hadd teljünk be házad javaival, templo
mod szentségével". Ezek a "javak" értelmesebbé teszik életünket 
és ez a "szentség" kívánatosabbá teszi keresztyénségünket. 

1. A Sionnak hegyén, Úr lsten, Tied a dicséret 
Fogadást tésznek néked itten, tisztelvén Tégedet. 
Mert kérésüket a híveknek meghallod kegyesen, 
Azért tehozzád az emberek jönnek mindenünnen. 

2. Rajtam a bűn elhata lmazék, terhelvén engemet, 
De nagyvolta kegyességednek, eltörli vétkünket. 
Boldog akit te elválasztál , fogadván házadba, 
Hogy előtted nagy buzgósággal, járjon tornácodba . 

3. Javaival a Te házadnak megelégíttetünk, 
Szép dolgain te templomodnak gyönyörködik szívünk. 
A Te csupa igazságodból megfelelsz minekünk: 
Hallgass meg, lsten, velünk tégy jól , ó mi segedelmünk! 

Március 26. 



66. zsoltár 

"Örvendj, egész föld az Istennek! Zengjétek dicső nevét, dicsér
jétek dicsőségét!" (Zsoltárok 66). Isten léte, hatalma és szeretete fe
letti örömre szólítja a zsoltáros lsten népe nevében az egész vilá
got. Örvendjenek a népek, hogy olyan Istenük van, mint a terem
tő és megváltó Úr. Egy ilyen örömre, hálára és engedelmességre 
való felhívásnak azonban csak akkor van foganatja, ha azok, akik 
ezt a felhívást elzengik a világban, maguk is örülnek, hálásak Isten
nek és engedelmeskednek akaratának. De örömre szólítani szomo
rú arccal , lsten hatalmát emlegetni védtelenség félelmével és enge
delmességre tanítani engedetlen, önfejű magatartással, megcsúfo
lása Istennek. Nagy szüksége van mai világunknak is a felszólítás
ra: "Örvendj egész föld az Istennek". De még nagyobb szüksége 
van annak megmutatására: ezt így kell csinálni! 

Örvendj egész föld az Istennek, 
És énekelj szép zengéssel! 
Nagy dicsőségét szent nevének 
Mindenek dicsérjék széjjel. 
Mondjátok ezt az Úr Istennek: 
Csudálatosak dolgaid, erősséged nagy, 
Hozzád esnek hízelkedvén ellenségid . 

237. dicséret 

Mint drágalátos illatú kenettel 
És kívánatos, ízes eledellel, 
Úgy vidul lelkem éltetéseddel , 
Mikor vigasztalsz angyali örömmel. 

Skarica M áté, 1544-1591 

Március 27. 



68. zsoltár 

"Fölkel az lsten!. .. Napról napra gondot vise l ró lad szabadító Istenünk" 
(Zsoltárok 68). A francia reformátoroknak, a hugenottáknak ez volt a har
ci zsoltára. Ezt énekelték hatalmas erővel az üldöztetések idején. Micso
da erőforrás lehetett a nyomorúságban, csatába menve: "Folkel az lsten! " 
De lsten nemcsak a csatákba ve lunk JOVő Seregek Ura. Ő napról napra 
gondot vise l ró lunk. Minden szükségeink Istene, munkánk megá ldója és 
békességünk megszente l ője is. Nemcsak azza l a nyomorúsággal lehet elé 
m{'!nni, amellyel földi ell enünk szorongat kívülről. Mi keresztyének mellé 
halljuk keresztségi örökségünk áldott ígéretét is: " Imé, én veletek vagyok 
minden napon a világ végeztéig". Ebben a gondviselésben rejtőzzünk el 
gyermeki bizodalommal. 

Ő e l őtte vigadjatok 
Mert ő az árváknak atyjok 
Kiket táplál kegyesen. 
Az özvegyeknek oltalma 
Az ő isteni hata lma 
lakván ő szentségében. 
M egá ld egyes embereket 
Ád nékik szép cse lédeket 
Háznép tenyésztésére. 
A fog lyokat ő kimenti 
A pártütőket rekeszti 
Puszta és parlag fö ldre. 

162. dicséret 

Prédikáitasd szent igédet 
Felséges lsten! 
Ne hagyd szomjúhozni a mi lelkünket 
Áldd meg életünket, 
Felséges Atya lsten! 

Debrecen, 1590 

Március 28. 



70. zsoltár 

"Akik szabadításodra vágyódnak, hadd mondhassák mindig, 
hogy nagy az lsten." (Zsoltárok 70). Mintha ezt mondaná a zsol
táros: Uram, szabadítsd meg azokat, akik vágynak szabadításod
ra, azután dicsérhessenek Téged, hogy milyen nagy és dicső vagy. 
Meg kell vallanunk, hogy nálunk legtöbbször éppen ellenkezőleg 
van. lsten már régen megszabadított, megáldott, megsegített és 
megbocsátott és mi elfelejtjük mondani: "Nagy vagy Te, lsten, 
nagy a Te hatalmad!" Vakok vagyunk a látásra, süketek a hallás
ra. Legyen ez a mai vasárnap lsten szabadításának újra átélése, ál
dásai nak számbavétele, gondviselésének felragyogása előttünk. 

Március 29. 

Nyomorult és szegény vagyok 
Tarts meg azért, ó én Istenem 
Mert csak te vagy én segedelmem 
Ne késsél , mert majd elfogyok! 
Hogy azok benned örvendjenek 
Kik segedelmedet várják 
És magukat reád bízzák 
Ezt mondván : dicsőség Istennek. 

196. dicséret 

Mondjatok dicséretet, 
Keresztyének, az Úr Istennek, 
Szentséges tiszteletet 
Adjatok ő nevének. 

Bártfa, 1593 



71. zsoltár 

"Sokan csodálkoznak rajtam, mert te vagy erős oltalmam. Szám 
dicséreteddel van tele." (Zsoltárok 71). Lehet, hogy nem is mindig 
jóakaratú az a csodálkozás, amivel nézik a zsoltárost Lehet ben
ne irigység, bosszankodás, sőt lenézés is. De a megvénhedt lsten 
embere tudja, hogy minden rajta való csodálkozás mélyén val a
milyen módon ott szurínyad lsten hatalmának a megérzése. S 
ezért dicsérettel telik meg a szíve. Megtartott élete jel a megtartó 
Úr hatalmáról. Il yen öregségre kell vágyni a fiatalnak. Ilyen öreg
séget kell élni a már öregnek. Ezt az életformát azonban korán 
kell elkezdeni. Nem az utolsó pillanatban megragadott szalma
szál az Úr, hanem gyermekségtől kezdve sz ívben hordott hatalom 
és erősség. 

Gyermekségemtől fogva engem 
Híven tanítottál csuda dolgaiddal 
És hogy immáron megvénhedtem 
És a hajam megőszül 
Légy most is segítségül! 

151. dicséret 

Uram lsten, siess 
Minket megsegíteni, 
Ily nagy szükségünkben 
Krisztus jézusért, 
Mi Urunkért 
És Megváltónkért 

Huszár Gál, 7 574 

Március 30. 



Mikoron Dávid nagy búsultában 
(263 . dicséret) 

1923. november 19-e nagy napja a magyar zenetörténetnek. A buda
pesti Vigadóban ünnepi koncert köszönti az ötven éve egyesített fővá rost. 

Felkért zeneszerzők korszakalkotó j e lentőségű művekkel lépnek a közön
ség elé. Dohnányi Ernő Ünnepi nyi tánya, Bartók Béla Táncszvitje mellett 
ekkor hangz ik el e lőször Kodály Zoltán Psalmus Hungari cusa. Néhány 
esztendőve l a vesztett világháború és Trianon sokkja után ez ünnepi alkal
mon elemi erőve l fakad föl a jó barátok által cserbenhagyott, de egyedül 
az igazságot tevő Istennél segítséget kérő és találó zsoltáros imádsága. 

Énekeskönyvünk 263. dicsérete Kodály saját dallama Kecskeméti Vég 
Mihály XVI. századi zsoltárparafrázis-szövegére. Ez az egyetlen "kortárs" 
ének a gyűjteményben . A négy dallamsor építkezésérő l , míves megszer
kesztettségé ről, a csúcspont előkészítéséről , s a mesteri befejezésről külön 
tanulmányt írhatnánk. Másutt már szóltunk a Lauda Sion gregoriánnal s az 
55. genfi zsol tárdallammal való rokonságról. Kodály remekműve pedig 
legszebb példája a zene nyelvén megfogalmazott gyógyító, nemzetvigasz
taló könyörgésnek. 

263. dicséret 
(rész /et) 

1. Mikoron Dávid nagy búsultában, 
Baráti miatt volna bánatban, 
Panaszolkodván nagy haragjában, 
Ilyen könyörgést kezde ő magában: 

2. Istenem, Uram, kérlek tégedet, 
Fordítsad reám szent szemeidet, 
Nagy szükségemben ne hagyj engemet, 
Mert megemészti nagy bánat szívemet. 

Berkesi Sándor 

Psalmus Hungaricus, 
az 55. zsoltár alapján. 

Kecskeméti Vég Mihály, 1565 

Március 31. 



ÁPRILIS 

DICSÉRLEK TÉGED ÚR ISTEN 

(9. zsoltár) 



Adj már csendességet. .. 

1. Adj már csendes.séget, lelki békességet, 
mennybéli Ur! 

Bujdosó elmémet ódd bútúl szüvemet, 
kit sok kín fur! 

2. Sok ideje immár, hogy lelkem szomjan vár 
mentségére, 

Őrizd, ne hadd, ébreszd, haragod ne gerjeszd 
veszteségére. 

3. Nem kicsi ny munkával, fiad halálával 
váltottál meg, 

Kinek érdeméért most is sz ükségemet 
teljesíts meg. 

4. Irgalmad nagysága nem vétkem rútsága 
fellebb való, 

Irgalmad végtelen, de bűnöm éktelen 
s rom lás t valló. 

5. Jó voltod változást, gazdagságod fogyást 
érezhet-é? 

Engem te szolgádot, mint régen sokakot 
ébreszthet-é? 

6. Nem kell kételkednem, sőt jól reménlenem 
igéd szerén!, 

Megadod kedvesen, mit igérsz kegyesen 
hitem szerént. 

7. Nyisd fel hát karodnak, szentséges markodnak 
áldott zárját, 

Add meg életemnek, nyomorult fejemnek 
letört szárnyát. 

8. Repülvén áldjalak, élvén imádjalak 
vétek nélkül, 

Április 1. 

Kit jól gyakorolván hallak meg nyugodván 
bú s kín nélkül. 

Balassi BálinI 



Szerelemről, párválasztás ról 
(Gyökössy Endre tanácsai: április 2-6) 

1.É/etfe/fogás - é/etfe/fogáshoz 

Életfelfogás - étetfelfogáshoz. A házasságról írt magyar nyelven 
megjelent könyvek kivétel nélkül hangsúlyozzák, hogya jó házas
ság egyik fontos feltétele, hogya házastársak között ne legyes éles 
világnézeti , illetve életfelfogásbeli ellentét. A különböző életfelfo
gású emberek házassága a mai újfajta "vegyesházasság". Ez is le
het olyan "felemás iga" (2Kor 6,14) , mely mindkét fél számára ter
hes. A házasságra készülő, vagy házasságban é l ő hívő református 
testvéreinknek két tanácsot tudunk adni e tekintetben. Az első, 
hogya házasságkötéskor becsületesen tisztázzák leendő házastár
sukkai a hitbeli különbséget, és tartsák tiszteletben egymás meg
győződését. Az igaz szeretet legyőzi ezt az akadályt. A másik ta
nácsunk az, hogya hi vő házasfél úgy éljen együtt más életfel
fogású házastá rsáva l - sok esetben később gyermekeivel -, hogy 
ennek következtében megvalósuljon az igének az az ígérete, hogy 
.. . a hitetlen férj meg van szentelve hívő felesége által , a hitetl en 
feleség pedig hívő férje által; különben gyermekeitek tisztátalanok 
vo lnának, így azonban szentek" (1 Kor 7, 14). 

A jó házasság tulajdonképpen mindig háromszög is. Egy férfi, 
egy nő és egy közös eszmény háromszöge. Hitünk szerint ebben a 
háromszögben a leghatalmasabb Harmadik, de az e l ső helyen: az 
Élő lsten. Ahol a kezdet kezdetén nincs betöltve az Ő helye, ott űr 
marad. Az űr, a vákuum mindig vonz. Előbb-utóbb beszívhat oda 
valakit s kialakulhat a francia bohózatokból és hétköznapok tragé
diáiból jól ismert családi háromszög. Vagy az üresen maradt har
madik helyen va lak i helyett - valami jelenik meg: unalom, mun
kába menekülés, enyhe undor, esetleg va lamilyen szenvedély. 
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A jegyesség 

Ezért nem ósdi szokás az ismeretségi idő: a jegyesség. Ismerkedés
re, beszélgetésre, levelezésre, a másik lényének felderítésére való. 
Sőt arra is jó, hogya másik fél családjával érintkezzenek. Kevés idő 
ez, ha nem tart évekig. Arra is jó, hogy kiderüljön: egymáshoz von
zódásuk csak a másik nem fellobbanó megkívánása volt -, de sze
mély szerint nem illenek egymáshoz. Egy Ádám szüntelenü l gúnyos 
megjegyzéseket tett menyasszonya előtt, idős, elvirágzott nőkre. 
Évája ezzel a megjegyzéssel adta vissza a jegygyűrűt: - Örülök, hogy 
még felbonthatom az eljegyzést, mert látom, hogy csak addig szeret
nél , amíg szép és fiatal vagyok. Pedig én is megöregszem egyszer. 

Történhet így is : Éva 25 éves. Ábrándozó és csinos. Többen ke
ringenek körülötte, de ő álmai Ádámját keresi . Végül egy hajóúton 
megpillantja. Torkában dobog a szíve, most biztosan érzi: megta
lálta őt. Lénye legmélyéről őserős vonzás sugárzik Ádám felé, s 
egyszer csak Ádám úgy érzi: meg kell ismernie ezt a szép lányt. 
És ez "s ikerül " is neki . (Majdnem mindig a nő az, aki társát kivá
lasztja . Belől e indul ki az a titokzatos hangtalan "hívóhang", de a 
látszat fenntartására az örök Éva ősi tudással vigyáz.) Nos: Éva 
megtalálta Ádámot. AZ ÁDÁMOT! Az egyetlent. S mert Éva lénye 
hangtalanul sürgetett Ádám hangosan sürgeti az esküvőt. Meg is 
tartj ák három héten belül. Alig telik el fél év, Éva az édesanyja 
nyakában zokog: - Én nem ilyennek ismertem Ádámot. Most egé
szen más. 
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Gyötör a szomj szelíd szavakra, 
vadonból is ki átkozott: 
s mint a szarvas szép híves patakra 
szíved elé kívánkozok. 

Kiss Tamás: Amor sanctus 



Az összeilleszkedés 

Szerelem - szerelemhez. A kiválasztó szeretetről már szóltunk. 
Itt a kölcsönösséget szeretnénk hangsúlyozni . O lyan ez, mint egy 
kettévágott 100 Ft-os. Csak ha össze ragaszt juk, van értéke. Külön
külön, nem két darab 50 forintos . Csak ha mindkét fél átéli a ki
választó szeretetet, foganhat egészséges házasság. Senkit se sza
bad arra kényszeríteni , hogy szerelmét a másik viszonozza. A sze
relem nem tűr kényszert. Azt csak ajándékozni lehet. Ha egy le
ány egy fiú lelki kényszerének mégis engedne, vegye komolyan: 
teste mond majd nem-et és a házasságában hideg (frigid) marad. 

Szerelem 

Szerelem 
ha egyik, a másikát 
repülni hagyja 
de ha zuhan 
iéi szárnyát kölcsönadja 

Állni 

egymás mellett 
szívü nkben pompázva, 
ahogy virágok a kertben, 
s hajlani a széllel: 
- szerelem -

Szabó Éva 

Kabai Zoltán 
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4. Életkor - életkorhoz 

Manapság már tizenévesek házasságáva l is mind gyakrabban találko
zunk. Legtöbbször az útban l evő gyermek miatt kötnek házasságot. A há
zasság koraszületése is ez. Gyakori tragédiája, hogya házasság szellemi
lelki fej l ődése megakad, gyerekesek, belülről fejletlenek maradnak. A kis
lány férfit várt és fiúcskát kapott férjül , ak i képtelen fejjé vá lni . A fiú anyács
kát is vá rt és libuskát kapott szív helyett. Igen nagy a válás i statisztikájuk. 
Egyébként ma már kisebb jel entősége van akorkü lönbségnek -, mint 50 év
ve l eze l őtt volt. Sőt e l őfordulh at, hogya nő idősebb és mégis jó a házas
ság. Kivéve: ha a férfi azért vá laszt idősebb nőt , mert anyapótlékot keres a 
feleségében. A túl nagy korkülönbségnél az a baj, hogy más az életritmu
suk és érdeklődési körük. Ha a férfi jóva l idősebb, a házasság kezdő szaka
szában inkább lánya a felesége, mint társa. A házasság végső szakaszában 
pedig a feleség inkább ápoló, mint feleség. Ha a nő Jóval idősebb, megle
hetősen görcsös harcot kell vívnia az idővel s fel-felbukkanó fiatalabb ve
télytársnőkke l. Az öregebb és egyre öregedő házasfél mindinkább görcsö
sen kapaszkodik a fiatalabba, félvén, hogy elveszíti. Az pedig fogo lynak 
érezheti magát. De melyikük ne ismerne olyan házaspárt. ahol nagy a kor
különbség s még sincsenek prob lémáik. Mi a titkuk? Legtöbbször az, hogy 
ketten élnek - de mégis: hármasban az Úrral. 

Anyámnak kontya van 

kerek 
sötét és dús mint egy meleg 
eső utáni éjszakán 

anyámnak szíve van meleg 
piros és fáj ha nem merek 
időnként szemébe nézni: 

sötét és dús a lomb a fán ő minden gondoma t érti 
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csak akkor leszek kedvesed 
ha kerek kontyod lesz neked 
ha mint anyám: első jajomra 
gyógyírt ta lálsz minden bajomra. 

Kalász László 



5. Műveltség - műveltséghez 

Műveltség - műveltséghez. Ha a házasfelek között nagy a mű
veltségbeli különbség, négyféle veszély is fenyegetheti a házassá
got. A műveltebb felet gőgre és házastársa lenézésére csábíthat ja. 
A kevésbé műveltet kisebbrendűségi érzésbe taszíthat ja . Egyik se 
érdek l ődik a másik munkája iránt és így házasságon belül elszige
telődhetnek. Végül: a lefelé kiegyenlítődés törvénye is fenyegethe
ti a házasságukat: Hosszú évek alatt inkább a műveltebb sülylyed 
a kevésbé művelt színvonalára. Egy kanári, amelyet verebekkel 
zárnak együvé, megtanul csiripelni , de a verebek nem fognak 
énekelni. Mindez nem merev szabály, de fenyegető lehetőség . 

Különösen veszélyes a lefelé kiegyenlítődés veszélye a férfi re. A 
nő inkább tud emelni , mert született nevelő és anya . 

Fölfogja hulló 

Fölfogja hulló szavaim; 
tíz éve mosolyából élek . 
Nővérem ő a szerelemben, 
ölelvén a válláig érek. 

Édesanyaként mosolyog 
szipogó orrú bánatomra. 
Küszöbre szorult hitemet 
bátorító kezébe fogja . 

Ra/kó józsef 
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Énekek tavasszal 
(rész/etek) 

Tavasszal hát ne is 
Mondja senki se, 
Aki kék eget lát, 
hogy nincs semmije. 

Tompa László: Tavaszváró ének 

* * * 

Tavasszal somfa lennék 
talpig aranyban állva, 
biztatón mosolyognék 
a zsendülő világra. 

Kányádi Sándor: Mi lennék 

* * * 

Mint virágzó tavaszi ajándék: 
Fehér bokor hajnalfényben áll. 
A teremtésből egy iniciálét 
Fellobbant az első napsugár. 

* * * 

március madarai , 
színarany csőrűek, 

Kozma László: Iniciálé 

ti vagytok az én testvéreim: 
hazámhoz, Európához hűek. 

Urassy József: Korom madarak 



100. zsoltár 

"Menjetek be kapuin hálaadássaL .. " (Zsoltárok 100). Dicsőíteni 
az Urat minden jótéteményei ért és csodás szeretetéért az ő hajlé
kában, az Úr oltáránál. Senki tisztábban és tökéletesebben ezt a 
parancsot végre nem hajtotta, mint jézus Krisztus, amikor jeruzsá
lemi bevonulásakor bement a templomba. Akkor is amikor meg
tisztította azt, s akkor is, amikor a megtisztított templomban meg
gyógyította a betegeket és szólt a gyermekekhez. Milyen jó lenne, 
ha jézussal néznénk a templomra is, az Ő szent indulatával lép
nénk be kapuján és hallgatnánk az lsten szavát. Ma annyit emle
getjük jézus királyságát. Inkább engedelmeskedjünk neki és ezzel 
félreérthetetlenül tanúsítanánk, hogy királyunk nekünk. 

E földön ti minden népek, 
Az istennek örvendjetek 
Előtte szép énekekkel 
Szolgáljátok őt víg szívvel. 

464. dicséret 

jöjj , királyom, jézusom! 

Fekete Károly 

Szívem, ime megnyitom, a gonosztól óvj te meg, 
Meg ne rontson engemet. 
Véreddel, mely el-kifolyt 
mosd le rólam ami folt: 
Élet útját megmutasd, 
Én meg nem találom azt. 

Finn népi ének 
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331. dicséret 

A nagy király jön: Hozsánna! Hozsánna! 
Zeng e kiáltás előtte, utána: 
Zöld ágakat szeldel nek útjára, 
Békességet hoz népe javára. 
Áldott, aki jött az Úrn ak nevébe' 
Általa léptünk az lsten kedvébe; 
Békesség ott fenn a mennyországban. 
Áldott az lsten a magasságban! 

Pálóczi Horváth Ádám 

Anyám vasal 

Ingem kék hullámaiban 
ci rkál egy villongó hajó: 
a forró villanyvasaló. 

fl nézlek hosszan, szeretve. 
S mint a gyöngyházfényű gombok, 
mosolygok rád és mosolygok. 

Holnap virágvasárnap lesz , 
este kádban meg is fürdetsz , 
s a templomba, lsten elé 

tisztán küldesz, tisztán küldesz. 

UtJSsy józsef 



A főpap udvarán 

Belül már minden elveszett 
kívül már minden meglazult 

a Főpap udvarában rendesen 
háromszor tagadád az Úrt 

beismered vagyelkened 
mi az mi közéjük lökölt 

veled a szolgák gyávasága is 
alázta Nagycsütörtököt! 

Hiszek (rész/et) 

Hiszek! 
H iszek a porba elesett nek, 
A könyörgőknek, betegeknek, 
A megtérő, volt-eretneknek . 

Hiszek! 
Hiszek az igaz megbánónak, 
A megtévedt pál-fordulónak, 
A bűneiket meggyónóknak. 

Hiszek a szégyen-pirulásnak, 
A melletverő megbánásnak, 
A feltörő, mély zokogásnak! 

Hiszem a vonzását a jónak, 
Az értékét az adott szónak, 
Hitükért vérrel áldozóknak. 

Nagy Gáspár 

Domokos Sándor 
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Betelt igéretek 
(Részletek Szathmáry Sándor igehirdetéseiből: április 71 -1 BJ 

1. Megőrzi minden csontját... 

Mit jelent az, hogya lábszárcsontok összetörése nem történik meg, mint 
a másik kettőné l. Azoknak eltörték, hogy hamarabb haljanak meg, mert 
sokszor egész napig ott szenvednek a testek a kereszten, és a katonák nem 
érnek rá vá rni. Alábszárcsontot széttörve gyorsan bekövetkez ik a halál. 
Odamennek Jézushoz, már meghalt, nem kell eltörn i a lábszárcsont ját. 
Azt mondja János: nem is lehet, hiszen meg van írva, hogya páskabárány
nak egyetlen csontját sem szabad eltörni. Hogy miért? Legyen ép és teljes. 
Jézus a kereszten három óra alatt halt meg, ami csodának számít, amikor 
sokszor egész napig tart a haláltusa. Azt olvassuk a 34. zsoltárban: sok baj 
éri az igazat, de valamennyibő l kimenti az Úr. Megőrzi minden csontját, 
egy sem törik el közülük. Jézus csontja nem töretik el a kereszten. Őrzi Is
ten ezt a testet, és őrzi továbbra is, hiszen királ yi temetésben van része. El
jön Arimathiai József és eljön Nikodémus, száz font drága kenetet hoz. 
Gyolcsba tekerik Jézus testét és bekenik a száz font érték ű drága kenettel. 

Április 11. 

Hírek 

Elvennék 
talpam alól a földet, 
fejem felő l a l evegőeget , 
szívemből a reménységet. 

H iába. 
A föld, ha nem nekem terem, 
akkor is megágyaz. 
Ell enőrizhetik a légteret, 
a magasságot sosem. 
Reménységem pedig minden reggel 
be lő l ed sarjad újra, 
Örökkévaló. 

Miklya Zsolt 



2. Az Ószövetség szive 

"íme, az lsten Báránya, aki elveszi a világ bűneit". Honnan ve
szi Keresztelő János ezt a mondatot? Kihez tudja jézust hasonlíta
ni? jézus fö lött elhangzik egy Ige, lsten mondja: " Ez az én szere
tett Fiam, Őbenne gyönyörködöm" . Keresztelő jános egyszerre 
megérti , hogy amit lsten elmondott, azt Ézsaiás már 700 évvel ez
előtt hirdette. Eze~ az igék teljesedtek be jézusban. 

Ha szépet akarünk olvasni az Ószövetségben, olvassuk el má
sodik Ézsaiás prófétának az üzenetét, könyvének 40. fejezetétől 
az 55. fejezetéig. Ez az Ószövetség szíve. Nemcsak azért, mert jé
zusban csodálatosan beteljesedett, hanem azért, mert ezekben a 
fejezetekben lsten irgalmas szeretete, megbocsátása, új teremtése 
olyan hangon szólal meg, amit az Ószövetség eddig nem ismert. 
Ha akarunk az Ószövetségben Újszövetséget olvasni , itt találjuk 
meg. Ebből ismerjük meg, hogy kicsoda lsten, mit ígért, és mit hoz 
jézusban. Ezeknek a részeknek a középpontjában egy szolga áll, 
akiről lsten azt mondja: " Ez az én kedveltem, ebben gyönyörkö
döm". Amit Ézsaiás 700 évvel Jézus születése előtt elmondott, jé
zus keresztelése alkalmával szóról-szóra megismétlődik. Újra el
hangzik az Ige. - Bizony igaz, amit a régi teológusok mondtak, 
hogy "az új az óban rejtőzik , és az ó az újban nyfl ik " . - A kettő el
választhatatlanul össze van kapcsolva. Ha az Oszövetség szívét 
érteni akarjuk, amelyik az Újban kinyílt, akkor nyilvánvaló, hogy 
ez második Ézsaiásnak a próféciája. Nem lehetne enélkül megér
ten i jézus megkeresztel kedését. 

* * * 

te vagy az ajtó 
én állok a küszöbön 
tudom hogy vársz rám 
telehold billeg 
a kereszt két ágán 

Fazakas László: Passio 
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3. Szomjazom 

jános evangélista úgy látja tovább, hogy jézus dicsősége a ke
reszten abban is szemlélhető, hogy általa az írások beteljesednek. 
jeremiás azt látja: Gondom van az én Igémre, hogy betöltsem azt. 
Sokszor egészen apró, jelentéktelen mozzanatokban is betelik a 
Biblia szava. jézus szenvedésénél és halálánál az írás telik be. já
nost boldogsággal tölti el , amikor látja, hogy az írás elérte célját, 
értelmet kap és beteljesedik. 

Mintha jézusról szólna a 69. zsoltár: ételembe mérget tettek, 
szomjúságomban ecettel itattak. Valamikor egy ártatlan ember élte 
át, hogy iszonyú kínjába, szomjúságában ecetet kapott. És most azt 
mondja jános: beteljesedik az írás. jézusban értelmet kap ennek a 
zsoltárnak a mondása, 6 ezt átéli, 6 kapja az ecetet. jézusban ér
telmet kap az egész Biblia. Aki jézust érti, az egyszer csak megsze
reti a Bibliát, hiszen az jézus nélkül üres. Nem értem, nem találom 
a teljességét, csak mondatokat, betű ket látok benne. jézusban egy
szerre megtelik Lélekkel és megtapasztalom, hogy az írás igaz! Ami 
megíratott, valóság. A Bibliára ráhelyezhetem éltemet, mert az lsten 
szava jézusban betelt. A golgotai kereszten mennyi apró részlet 
van, ami mind ószövetségi fgéreteknek a beteljesedése. Amikor jé
zus feltámadt és a tanítványokkal találkozik az emmausi úton, azt 
mondja nekik: nem látjátok, hogy az írások teltek be. Van értelme 
a Bibliának: jézus az értelme, mert 6benne teljességre jut amit ígér. 
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* * * 
Te szomjazod, hogy szomjúhozzalak, 
Téged, ki magad vagy a szomjúság! 
Ki érti hát a teljes Lét Urát? 
Nem élő vízre, szívre szomjazol, 
szabad szfvre, mely szeret és imád 
bár Tőled kapja, amit Néked ádi 

Szabó Ferenc: Szomjazod, hogy szomjúhozzalak 



4. "Köntösömre sorsot vetnek" 

A katonákra esik a következ{í pillanatban a fény. Négyen vannak és né
gyen osztoznak a ruhán . Igen ám, de van még azon k(Vül egy ruhadarab, 
ami sz{íve van. Ezt nem lehet négy darabra vágn I. MI legyen ennek a ru
hának a sorsa? Azt olvassuk: nem vágták el, hanem sorsot vetettek rá . Azt 
mondhatná az ember, hogy ebben nincs semmi rendk(vüll. A katonák így 
döntöttek. Ez Igaz, de ha a 22. zsoltárt elolvassuk, annak 19. versében ez 
van meg(rva: Megosztoznak ruhá imon, köntösömre sorsot vetnek. Valami 
kor, Ismét századokkal Krisztus sZületése eldU, legalább 500-600 éwel, a 
22. zsoltár (rója megfrta azt, ami a kereszten és a kereszt alatt történik. Já
nos ezt látja és összerakja ezeket a parányi mozaikokat. Egyszer csak szá
mára el kezd beszéln i a katonák gonoszsága és cselekedete arról, hogy Jé
zus halála az utolsó részletekig meg van (rva. Jézus köntöse ls olyan drá
ga, hogya zsoltár(ró megfrja eidre, mi legyen vele. A katonák tulajdonkép
pen csak aztteljes!l ik, ami frva van. 

Embernek lenni azt jelenti, hogy végül kicsIlsz ik ellenlSrzésem al61 az 
életem. Jézus (gy kerul a keresztre. Halálra !lélt lett, tárggyá vált abban a 
pillanatban, és azttehették vele, amit akarnak. Nincs Joga az élethez, mert 
már elvették tdle. Nincs joga emberi halálhoz sem, mert már kimondták 
rá az !léletet. Ki van szolgáltatva, ég és föld közé kerOI. Ó a testvérem letl. 

Nyitogató 

Nyiss kl engem, Istenem, 
oly bizalommal nyissál, 
mint könyvet nyit ki a gyermek, 
szerelmet a fiatal lány. 

Mint méhét nyitja az asszony, 
mint karjáttárja a férj , 
mint hajnalb61 készül a nappal, 
s az alkonyatból az éj . 

Nyiss kl , mint késlS virágot, 
nem tavasz, nyár remekét, 
nyisd kl bennem a világod 
s e világ szeretetét. 

Nyiss kl, mert e zárt kehely 
még mit sem kapolt mástól , 
jaj csak lljra légy velem 
a sziromcsuk6dáskor. 

Tamási Miklós 
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5. "flvégeztetett" 

Jézus tudta, hogy minden elvégeztetett és azt mondta "szomja
zom". Nagyon szép kifejezés ez a görögben: minden elvégezte
tett. Sokkal többet fejez ki, mint a magyarban. Azt akarja monda
ni: Jézus tudta, hogy minden a céljához ért. Akkor mondta ki a két 
utolsó szót: "Szomjazom ... elvégeztetett". Minden a céljához ért. 
Mi szeretnénk látni ezen a világon, hogy minden a céljához ért. 
Ha ezt látnánk, akkor életünk megvigasztalt, felszabadult emberi 
élet lenne. Sajnos, nagyon sokszor az ellenkezőjét látjuk. És lel
künket mélyen érinti, amikor érezzük, hogy ezen a világon sem
mi sem ér a céljához. Mintha minden torzó lenne. 

Kinyitottam otthon Ézsaiás 53-at és ennek utolsó verseiben ezt 
olvassuk: Az Úr akarta volt az, hogy betegség tört je össze, de ha 
fel is áldozta magát jóvátételül, mégis meglátja utódait sokáig él. 
Az Úr akarta célhoz jut vele. Ézsaiás 53 . szerint lsten akarata cél
hoz jut, nincs semmi tévedés. Minden mozzanat a helyén van. A 
mű, amit lsten elvégzett tökéletes, ezt hirdeti jézus keresztje. Mit 
jelent ez? Az én tökéletlen, befejezetlen, céltalanná lett életemet 
lsten magára vette . Hiszen még a lator is célhoz jut. Célhoz jutta
tok minden emberi életet, aki megragadja kezemet. 

Április 15. 

Csepp 

Szof!1júságunkat betöltse 
Záporod egyetlen csöppje. 
Egyetlen perc, mely Véled telt meg 
Sugarat ad a végtelennek. 

Kozma László 



6. Tudom, az én Megváltóm él... 

Mária csak annyit látott, hogya kő el van hengerítve. Erre fölfigyelt, 
mert tulajdonképpen ez már jel. Elfutott Péterhez, ahogy elmondja neki. 
Ő nem mert bemenni a sírba, csak annyit látott, hogya kő nincs ott. Ab
ban az időben sziklabarlangba temetkeztek és a szikla elé vagy négyszög
letesen kivágott követ tettek, ami olyan volt, mintha egy ajtó lenne, vagy 
pedig kerekre csiszolt követ, amit odébb lehet hengeríteni . Úgy látszik itt 
egy kerek kő volt, amit el lehetett hengeríteni. A sírhoz nem szoktak nyúl
ni és ha a kő nincs ott, akkor ez azt jelenti, hogy valami történt. Mária 
azonnal fölfigyelt erre, és ez a jel már tovább vezette. Abban a pillanat
ban futásnak indult, amíg Pétert el nem ért és elmondta neki a Különös je
let. Ez jónás jele volt. Amint jónás három nap és három éjjel volt a hal 
gyomrában. Micsoda jel! Első pillanatra azt hirdeti , tehetetl en az lsten . Ott 
van bezá rva az Ember Fia a föld gyomrában. Azért mondja jézus a tanít
ványoknak: Ezen az éjszakán mindnyájan megbotránkoztok bennem, 
mert senki sem fogja közületek megérteni , hogy én átadom magamat a ka
tonáknak, az embereknek, a hatalomnak, a keresztnek, a sírnak, minden 
tiltakozás nélkül. Ez volt jézus titka, hogy átadta magát értünk a halálnak, 
hogy bemenjen oda, ahol az emberi lét befejeződik, hogy aztán ezt a ha
lált széttörje és onnan hozza ki az embert. jézus nemcsak ember volt, aki 
a halába ment, hanem lsten, aki a halált l egyőzte . Nem volt kő a síron. 
Nem volt a sír többé bezárva . 

187. dicséret 

E húsvét ünnepében, 
E húsvét ünnepében 
Ö rvendjünk keresztyének! 
Szívünk teljességében, 
Szívünk teljességében 
Illik szánk ba. '1 íg ének. 
A feltámadott Jézus nékünk zálogot adott 
Hogy bár a föld gyomrába tétetünk, 
Megújul valójában életünk. 
E hittel m időn ünn.epelünk, 
Te légy, jézus, ve lünk! . 

Budai Ézsaiás, 1766- 1841 

Április 16. 



7. Nincs hiábavalóság! 

A sir azt jelenti, hogy az élet egyszer elér egy olyan ponthoz, amikor az 
emberról azt mondják, hogy volt. Le van zárva az élet egy nagy kővel. Ha 
a s(rral pont kerül a létezésre, akkor ez olyan befejezés, ami azt jelenti, 
hogy az élet múlt; jövó pedig nincs. 

jézus azonban ezt az élet-halál vonalat törte át. Nincs hiábavalóság. Az 
életet nem a megsemmisülés, a lezártság, az elenyészés jellemzi. Csodá
latos dolog, ha lstenról el lehet mondani, hogy lesz. jézus föltámadása azt 
hirdeti, hogy az emberról is el lehet mondani, hogy lesz. Péter (gy fogal
mazza meg: Áldott az lsten, a mi Urunknak jézus Krisztusnak Atyja, aki 
újjászült minket éló reménységre jézus Krisztusnak a halálból való feltá
madása által. 

lsten a reménység Istene, aki nem engedi, hogya sir bezárja az emberi 
létet, megnyitja a sirt és jézusban hatalmas jelet mutat: ember nincs hiá
bavalóság alá rekesztve az élet, mert van új a nap alatt. Áttörte a létezés 
körforgását jézusban és kiemeit ebból a hiábavaló körforgásból. jézus a 
saját jöv6jét nekem adta. Nyitva van fölöttem az ég és rám mosolyog, va
gyis nem a föld gyermeke vagyok csupán, hanem lsten innen már kiemeit 
és a maga gyermekévé, az ég gyermekévé tett. Nem mondhatom többé, 
hogy semmi új nincs, nem mondhatnám, hogy csak annyi van, amennyit 
ez a világ nekem szánt. Ez valóban roppant kevés lenne. jézus s(rja meg
nynt és az emberlétre ráragyog a reménység fénye. 

Árpilis 17. 

Harmadnapon 

Harmadnapon 
A s(rokat kitárják. 
Harmadnapon 
Nem leszünk többé árvák. 
Harmadnapon 
Csendülnek nevetések 
Harmadnapon 
Mert vissztér közétek 

Kozma László 



8. Láttuk az 6 dicsőségét 

jános evangéliuma az egyetlen, amely elmondja, hogy lsten úgy 
dicsőíti meg jézust, hogy életét odaadja ezért a világért. Amikor 
jános arról beszél , hogy jézus felemeltetik, akkor az a felemelés 
kettős értelmű. Igen! Felemeltetik a dicsőségbe, de előbb felemel
tetik a keresztre. Mert jézus dicsősége pontosan az, hogya keresz
ten van és ezért a világért odaadja életét. Isten úgy dicsőíti meg 
jézust, hogya kereszten engedi meghalni, hogy belőle élet le
gyen. Ez lsten legmélyebb titka. Bizony a tanítványok is alig látták 
meg a kereszten jézus dicsőségét. 

Keresztyénnek lenni azt jelenti: lsten dicsőégét látom és nem 
tud megfogni sem ennek a világnak fénye, gazdagsága, dicsősége, 
sem pedig a vallások kínálata. A keresztyén ember, ha lsten dicső
ségét látja, akkor azt mondja: sem az nem igéz meg, amit ez a vi
lág ígér, sem az nem zavar, hogy ezerféle vallás jelentkezik és kí
nálja magát, mert egyetlenegy helyen van lsten dicsősége, ahol az 
embert megváltotta; jézusban, az Ő keresztjében van . Itt tárul fel 
az 6 közössége, égi világa és annak minden ajándéka. 

Szathmáry Sándor 

Hozsanna húsvét! Künn tavasz száll, 
sziklasírodból föltámadtál 
és csodát műveltél megint. 
Puszta földünk virággá ébred, 
sok zsenge ág zsoltárt zeng néked, 
jézus, naparcod rámtekint. 

Tollas Tibor: Hozsanna húsvét! 

Április 18. 



Feltámadt a mi életünk 
(350. dicséret) 

Pécselyi Király Imre énekünk szövegírója a Balatontól északra 
fekvő Pécsely szü lötte. Munkássága az 1600-as évek legelejére 
esik. Pápán, majd külföldön tanul, ezek után Komáromban és Ér
sekújváron végez lelkészi szolgálatot. Énekszerzői munkássága 
mennyiségére nézve kicsi, mégis énekei protestáns énekhagyomá
nyunknak legmarkánsabb, legtartalmasabb darabjai közé tartoz
nak. (Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom, Krisztus Urunknak 
áldott születésén, Paradicsomnak te szép é l őfája stb.) Húsvéti di
cséretünk a feltámadott Krisztusnak mondott örömteli, őszinte ma
gasztalás, amelyben "énekel" az egész teremtett világ. A második 
versszak páratlan ihletettséggel fest i elénk a húsvétkor megújuló 
természetet. A tavaszi élővilág színeinek, illatainak, teljes újjáéle
désének csodálatos költészete ez. A harmadik strófában a húsvét 
után tanítványainak Galileában megjelent Krisztust halljuk meg
szóla l ni , aki Pétert vigasztalja. A záróvers szép összefoglalás. Di
cséret legyen annak az Istennek, aki életet szerzett népének, s vár
ja annak megtérését. 

Április 19. 

Feltámadt a mi életünk, 
Vígan méltó énekelnünk, 
Úr Krisztust dicsérnünk. 
Mert Őt magasztalják nap, 
hold s égi seregek, 
a mennyei szentek. 

Berkesi Sándor 

Pécselyi Király Inlre 



"Isten közelében nincs aggodalmaskodás, mert hozzá éppen jó
sága és áldása ajtaján érünk közel, s aki ezen a két ajtón átment, 
annak egész lénye csöndes hálaadássá változik." 

Vizek felett 

Ó Istenem, de könnyű volna 
az élet-terhek hordozása, 
ha tudnám azt, hogy minden könnyem 
Valakinek a mosolygása. 

Ha tudnám azt, hogy minden álmom, 
amit az élet szétzilál , 
valakinek valóra vál 
és lelkem minden barázdája, 
amit a sors naphosszat árkol: 
neki lenne a boldogsága. 

Ha tudnám azt, hogy amíg bírom, 
minden ütést érette adnak. 
Lélekölő fekete éjek 
az Ő álmain vi rrasztgatnak, 
minden derékba tört reményem, 
őrlése száz malomkeréknek: 
minden, amit csak reám mérnek: 
simogatás egy Sorstestvérnek. 

Mint tenger-őr elnéznék messze, 
csalnám a vihart magam ellen, 
vigyáznék: az Ő vitorlája 
mindig fehéren lengedezzen, 
s ahova akar, oda menjen. 

Ó Istenem, de szép is volna: 
így őrködni valakiért 
vizek felett az őrtoronyba'. 

Ravasz László 

Wass Albert 

Április 20. 



Nincs kegyelem? 

"Lehetetlen, hogy akik ... meg(zlelték lsten felséges beszédét és a JövendlS 
világ erőit, de elestek: azok ismét megújuljanak és megtérjenek" (Zsid 6,6) 

Találkoztam neurotikus h(vő emberekkel, akiket az öngyilkosság szélé
re sodort ez az Ige. Ellentmondok. Két nyomós érv bátorrt határozott el
lentmondásra. 

Egyik az, hogya levél szerzlSje maga is visszakozik. Miután le(rta az el
viselhetetlenül kemény szavakat, maga is visszaretten ezektlSl aszavaktól. 
Ezt (rja a következ 6 sorokban: "Fe161etek azonban jobbat gondolunk, ami 
üdvösséggel jár, még ha (gy beszélünk is" (Régi fordrtás: "Jdvességesebb 
dolgokról vagyunk meggylSz6dve"). Egymásnak feszOl ez a kettlSsség: mást 
gondolunk és mást beszélünk. Félt6 szeretet rejtlSzik e mögött: keményre 
fogtuk a szavunkat azért, hogy felrázzunk titeket ellankadt állapototokb61. 

Az elméleti vita eld61 a megtörtént történetnél : Péter szégyenletesen 
megtagadta jézust. Ped ig lS is megtért és vette a Szentlélek ajándékát (Mt 
15,1 7). A legdöntlSbb pillanatban szerezhetett volna magának dlcslSséges 
vértanú-koronát. Ehelyett megtagadta jézust. MI lett a folytatásl Nem az, 
am it a Zs idókhoz (rt levél kilátásba helyezett. Az ellenkezlSJe történt (Jn 
21 ,15-18)1 Kinek van igaza? 

Aki úgy veszi ezeket a sorokat, hogy ezek felszabad(tanak Krisztus meg
tagadására, az bizony(tványt áll(t ki gondolkodásának sajátos Irányultság
ról. Ez az (rás nem teológiai fejtegetés, hanem átgondolt vallomás jézus 
Krisztus banösöket üdvöz(t(S irgalmas szeretetérlSI. 

Április 21. 

"Anyám, az álmok nem hazudnak ... " 
Legfennebb messze van a Hold. 
józsef vagy, legmélyén a kútnakl 
sötét van s félsz? - hát ezt dalold. 

Farkas józsef 

Lászlóffy Aladár 



Haza a magasban 
(JI/yés - breviáriumból. Összeállította: Borbándy Gyula) 

Nincs nép, amelynek ne volna nyelvvédő mozgalma. Ezek azonban se
hol sem érik be pusztán a nyelvtani szabályok óvásával. Voltaképpen a 
gondolatnak helyénvaló - az illető nép esze járása szerinti - kifejezéséért 
küzdenek. Magyarán a nép lelkületének - szellemi életünkben mindeddig 
szinte gyanúval kerülgetett - lelki alkatának érvényesítésével. (1972) 

• •• 
A magyar irodalomnak nem mindennapi dicsősége, hogy ezt a határvo

nalat a jó és rossz között kezdettől fogva keményen meghúzta , s minden 
i dőben megtartotta. Balassitól, Zrfnyitől , Csokonaitól Petőiiig, Adyig, Jó
zsef Attiláig a nemzeti érzés a magyar szellemiségben félreérthetetlenül 
egy jelentésű. Sose a kirekesztést jelenti; mindig az egybetartozást. (1967) 

• •• 
A jó magyar frás és beszéd tanftását voltaképpen a helyes gondolkodás 

tanftásával kell kezdeni. Ki gondolkodik helyesen? Aki az igazat keresi . 
Az írás és a beszéd módja mindenkit leleplez. Jól beszélni és írni ma

gyarul, ez tehát igazánból : jellemkérdés. (1954) 

• •• 
Hogya kis népek összefogjanak, megértsék egymást, végzetesen fontos

nak tartom. Sajnos nem lehetek optimista, mert végzetesen elromlott a kis 
népek közt, főleg a Dunavölgyében a helyzet. Talán évtizedek kell enek 
ahhoz, hogya fájdalmakat, a sebeket kitisztítsuk. Illúzióm nincs, de annál 
nagyobb kívánalmam és vágyam, hogy ez a kibékülés megtörténjék. 
(1971) 

• •• 
Nálunk az emberek többet várnak az irodalomtól, mint másutt. Itt a 

nemzet akarata, a társadalom gondolkodásmódja jobban beleszövődött 
az irodalomba. Az olvasók elvárják a költészettől a saját érzéseik - majd
nem azt mondhatnám: honpolgári érzéseik - kifejezését. (1968) 

Illyés Gyula 

Április 22. 



A rejtőzködő lsten 

Kiemelkedően "nagy" Ige az Ószövetségben ez az áhítattal-csodálko
zással teli hitvallás: "Bizony, te elrejtőzködő lsten vagy!" (Ézs 45,15). Egy
szerű nyelvre lefordítva ez az üzenet: nagyon bonyolultak a dolgok. Az 
ótestamentum i gondolkodás akkor lett igazán bonyolulttá, amikor lsten a 
bálványimádó pogány perzsa királyt, Cirust "Fölkentjének" (Masiah - Mes
siás!) nevezte és elhalmozta bizalmas jelzőkkel: "megfogtam jobbkezét", 
"híres nevet adtam neked, felöveztelek, noha nem ismertél ... " (Ézs 45, l
n Méltán mondják a bibliatudósok, hogy ezzel vadonatúj teológiai hely
zet állott e lő . A bálványimádó király ad szabadságot jahve rabszolga nép
ének! 

Addig lsten felhőoszlopba, tűzoszlopba , kőtáblába, prófétalélekbe öl
tözött és így könnyen fel lehetett ismerni. Most azonban idegen emberbe, 
méghozzá pogány királyba " rej tőzködött" az lsten. jól mondja az egyik te
ológus: innen kezdve nem lehet a történelemből kiolvasni az Istent. 

Ha elfogadjuk a " rejtőzködő Istenről" szóló bibliai tanítást, sok mindent 
át kell rendeznünk eddigi gondolkodásunkban. Például: jézus Krisztusban 
kijelentette magát lsten, de ugyanakkor "istenségét elrejtette, midőn tes
tünket felvette". A párhuzamos és egymásnak ellentmondó dogmat ikák
ban is egyszerre történik kijelentés és e lrejtőzés. Viszont: a nem vallásos 
fölismerésekben is ki tudja jelenteni magát lsten (fizika, csillagászat, lélek
tan, művészet , természet , történelem .. ,) 

Két gyakorlati elkötelezés következik az itt vázolt gondolatokból. 
A l ehető legtágasabb nyitottság. Készenlét a meglepetésekre. Bármely 

sarokban, jelenségben, emberben, eseményben váratlanul megjelenhet a 
rej tőzködő lsten. Nem tudjuk, hogy mely órában és azt sem tudjuk, hogy 
mely irányból lep meg a mi Urunk. 

A hívő emberek gyakran "exhibicionisták", magyarul: magukat mutogatók. 
Ennek ellentéte a jézusi " rejtőzködő" ember, akinél "az egyik kéz nem tudja, 
mit cse lekszik a másik" és akinél "az adakozás titokban" történik (Mt 6). 

Gazdagodni , sőt gyógyulni fog a világ, ha sok lesz benne a rejtőzködő 
lsten rejtőzködő gyermeke. 

Farkas józse( 

Április 23. 



"Az isteni szerelem örök mé l ységeiből kiáltások zengenek fe
léd, amelyek neveden szó lítanak és hívnak: útra kelt, kereső em
ber, eredj a hang után! Úgy hív, mint a tavasz hívja a virágot, a 
lombot - könyörögve ébreszt, mert túlontú l nagy a hata lma, sza
vára kizöldü l életed, elrejtett csirákból ringó zsenge támad, életed 
fáját édes gyümölcsök terhe húzza. " 

Ravasz László 

Tavaszi imádság zsenge rügyekért 

Kik nyarat-hívő szent ürüggyel 
Fakadtok ígéretre rüggyel: 
Tavaszi, zsenge bimbózások, 
Történjenek imádkozások 
Tiértetek rügyek, hajtások, bimbók. 

Fel sem vértezve levelekkel, 
Tusáztok fagyasztó szelekkel 
S hol vannak még a virágzások? ... 
Zsenge, tavaszi birkózások 
Vagytok ti most, majd-érendő gyümölcsért. 

Fürösztő isten-könnyben ázva 
Sorsotok magát magyarázza. 
Csak álmodik, csak sejt jövendőt, 
Mint felé- lobogtatott ken dőt 
A messziről-jött s messzi kémlelő szem. 

De bús s de szép - (ó, bimbó, hidd el) 
Nyarat remélni bimbó-hitte l! 
Istennek kérő-szókat váltok, 
Hogy érésetek legyen áldott 
S valósuljék a rügy-hit nyár-valóvá . 

Szomba/i-Szabó ls/ván 

Április 24. 



Igazi problémáink 

A volna szó rejtett értelmét keresem. Az Ige így szól: "Bár felis
merted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat" (Lk 
19,42). Adva volt a lehetőség, de elszalasztottad. jártál a magad út
ján s nem ismerted fel, hogy van másik út is . . Mit tudunk, mit 
mondhatunk erről a másik útról? jézus egész életművéből kell és 
lehet kiolvasni a feleletet. Egy hasonló Ige mindjárt elindítja a gon
dolatainkat: " ... hányszor akartam összegyűjteni a gyermekeidet, 
mint a tyúk a csibéit a szárnya alá. De nem akartátok!" (Lk 13,34). 

Ha ezt a nagy evangéliumot részeire bontjuk, ilyen felismeré
sekre ébredünk: 1. Az emberiségnek - népünknek is! - végső so
ron nem politikai, hanem lelki-szellemi, spirituális problémái van
nak. Elfordultunk Istentől , azt képzeltük, hogy "megy ez magunk
tól is" és most kezdenek beérni istentelenségünk gyümölcsei. 
Gyilkosan mérgesek ezek a "gyümölcsök". 2. Amiként nem poli
tikai, ugyanúgy nem gazdasági jellegű az igazi problémánk. Nem 
vagyunk olyan szegények, mint ahány szegényember kínlódik 
ebben az országban. 3. jézus igazi " témája " nem a bűn, hanem a 
szeretet volt. A bűnöket kegyelmesen megbocsátotta, eltávolította 
az útból, hogy aztán kezdődjék az igazi élet áradása. Istentől em
berhez, embertől Istenhez és embertől a másik emberhez. Hívő
től nem hívőhöz , szenttől bűnöshöz, zsidótól rómaihoz, reform á
tustól katolikushoz, magyartól szlovákhoz, keresztyéntől moha
medánhoz, üldözöttől üldözőhöz ... Bolondság ez az út? Ki kelle
ne próbálni. 

Április 25. 

Kerestem Erdélyt. Megkapott egy ének: 
Kétfé le nyelven együtt énekelték 
Magyar, román lányok és legények. 

Farkas József 

Kozma László: Együtt 



360 fok 

Kár vo lna a fel edés homályába száműzni atyáink n agyszerű ta
nításait. Ebben a században tanultabb teológusok talán voltak, de 
szellemesebb teológus biztosan nem vo lt Karácsony Sándornál. 
Ma is időszerű egy ik meghökkentő gondolata. A megté réstő l szó l
va többször is említette, hogy az egy bizonyos 360 fokos fordulat. 
Minthogy többször is em lítette a 360-at, megkérdezték a hallga
tói: Nem 180 fokot gondol? A 180 fok jelöli ugyanis a rad ikális 
fordu latot, a "hátra arc!"-ot, a mostantól kezdve más életet. Sán
dor bácsi ragaszkodott a 360 fokhoz. Értelmezésében a 360 fok 
ilyesmit jelent: aki paraszt vo lt, térjen meg Jézus Krisztushoz és 
onnan kezdve legyen jobb paraszt (ta nítható, tanu ló, " közéletet" 
is é l ő paraszt). Aki tanár volt, térjen meg és legyen jobb taná r 
(nemcsak "bizonyságtevő" , hanem emberséges tanár). 

A reform átus gondolat tehát nem az, hogy nincs igazuk azok
nak, akik beérik a 180 fokos megtérésse l gyakran a " bűnös világ
ból" való ki vonul ással, hanem az, hogy ez is "érvényes", ez is tel
jes értékű megtérés, de van másfa jta is. Ezt paradox módon így le
het meghatározni : helyben maradás - magasabb szinten. Nem el
futás, hanem beteljesítés. 

Megmaradni 

Sziklákra hullik és fenyőre 
Az égbolt szivárvány-kön nye. 

Újra támadni mint a harmat 
Megmaradni mégis magyarnak . 

Farkas József 

Kozma Lász ló 

Április 26. 



Az örökkévalóság láfószögéből 

"Magyarorsz ágnak az örökkévalóság látószögéből bizonyossá
gat kell tennie a világ e l őtt arról, hogy csak jézusi alapon lehet 
nemzeti életet élni ." Mindez abból az alapvető felismerésbő l kell 
következzen, hogy "nincs teljesség a világrendben, ha nincs Ma
gyarország." 

Makkai Sándor 

Járó harangok 
(rész /et) 

Vajon kiért harangoznak? 
Egyet hoznak? százat hoznak? 
Bólogatnak és temetnek. 
Panaszol nak az egeknek. 

Jön a menet, megy a menet, 
anyát, apát, testvért temet. 
Aharangok ittmaradnak, 
mélabúsan bólogatnak. 

Ennyi a haran gak dolga: 
zengve, helyben bandukolva 
járn ak ezeréve ve lünk, 
ők is élnek, mi se élünk. 

Indulatunk hangosabban 
zokoghat fe l aha rangban, 
s távo lodó harangszóra 
messzebb szól a csendes óra . 

Odabenn a láthatatlan 
lét dobog fel a harangban, 
íves tornyokig emelve 
benne szól a lélek lelke. 

El ső szó, utolsó kenet, 
érkez ik a harang-menet, 
térd ig hóban és v irágban 
nyomunk marad a világban. 

Valakiért harangoznak. 

Április 27. 

Egyet hoznak, százat hoznak. 
járnak ezeréve vélünk, 
mégis, mégis mégis élünk. 

Lász/óffy A/adár 



Természet és kegyelem 

Régi fordítás : "Ami Istenben láthatatlan ... az a világ teremtésé
től fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik" (Róm 1, 20). 
Új fordítás: "Ami nem látható belőle .. . az a világ teremtésétől fog
va alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható" . Pál apos
to l itt azt állítja, hogy "értelmes vizsgálatok" útján el lehet jutni Is
ten megismerésére. Az átlagos bibliaolvasó nem is sejti, hogy mi
lyen hallatlanul kemény viták folytak arról , hogy ez az állítás el
fogadható-e vagy nem. Mi úgy akarjuk naggyá tenni aBibliát, 
hogy körülötte kicsivé teszünk mindent, ami vetélytársává válhat
na (természetet, tudományt, művészetet, filozófiát stb.). Szüksége 
van a Bibliának arra, hogy ilyen áron legyen naggyá? Nem! De 
hallgassuk Kálvin Jánost: 

"Ha lénye oly megfoghatatlan is, hogy istensége minden embe
ri érzéken fe lül áll, mégis; minden egyes művébe oly tisztán s vilá
gosan véste be dicsősége biztos jegyeit, hogy még a legtanulatla
nabb ember sem hozhatja fel mentségül, hogy Istent nem ismeri " . 
Meggyőződésem szerint nem kell félteni a Bibliát a "természet

től " . Mindkettő ugyanazt az Istent hirdeti, és a kettő együtt telje
sebben hirdeti , mint csak az egyik önmagában . 

Állatkertben 

Ha hívő vagy, vess keresztet s egy percre 
hökkenve nézd az apró ketrecet 
melynek sűrű rácsa közt bentrekedt 
a kis mókus - s a roppant erdők lelke. 

Farkas józsef 

H orváth Imre 

Április 28. 



A keresztyén személyiség kibontakozása 
(A Reformátusok Lapja szerkesztőségi cikkéből: április 29-30) 

1. Az épülés 

Kapcsolataink alapdinamikáját két pólus összhangja és köl
csönhatása adja: az önérvényesítés és az odaadás. Vegyük vizsgá
lat alá a kettőt. 

Az önérvényesítés helyett ma divatos szó az önmegvalósítás, 
amit a legtöbb keresztyén ember félreért, mert az önzés megvaló
sítását érti alatta. Nem erről van szó. Az önmegvalósítás nem 
egyenlő az önzés megvalósításával. Onmagam megvalósítása azt 
jelenti , hogy azzá próbálok vá lni , akivé lsten akar látni, és enge
dem magam lsten t e remtő kezében formálódni. Az a folyamat, 
amikor megvizsgálom és megismerem magam: ki vagyok én? Mi
ben különbözöm a másik embertől és mit adhatok neki? Ez az érett 
személyiség kibontakozása . Ebben a fejlődésben tanuljuk meg az 
"igen" és a "nem" kimondását. Ez utóbbi nem is egyszerű. Gyak
ran gyengeségből mondunk igent olyan feladatokra is, amik már 
meghaladják testi vagy lelki erőnket, esetleg hitünket is. Hamis 
"a lázatból " - mely inkább félelem - nem merjük meghúzni a határ
vonalat belső területünk, szabadságunk védelmében. Nem lehet 
mindig csak adni és osztozni, szükségünk van visszavonulásra, 
amikor épülünk és erőkke l töltődünk . Tanuljunk meg egyedül len
ni és épü lni : megvalósulni , azután együtt lenni és egymást építeni . 

Azt mondják 

Azt mondják 
pusztul a vi lág, 
s te szégyel led, 
hogy szép a versed. 
Pedig szép a kékség 
szépek a fák. 

Április 29. 

tavasszal megszépülnek 
az orgonák, 
és szép a halál is. 
Ha nyílik belőle 
lélek virág. 

Mik/ya Zsolt 



2. Az odaadás 

Az odaadás - más szóval - az önfe láldozás: szeretetteljes oda
fo rdul ás a más ik emberhez. Errő l többet beszélünk az egyházba n, 
de nem biztos, hogy valóban többet is tudunk ró la. 

Az tudja igazán magát átadni egy kapcso latban, akinek van mit 
odaadni , aki megva lósította azt, akivé lennie kell , és így ajándékká 
vá lik a más ik ember számára. Hamis és értéktelen " adomány" az, 
ha va laki ki szo lgá ltatj a magát, ahelyett, hogy odaadná tudatosan, 
önként és szeretetből. Az identitásában bi zonyta lan ember azonban 
nem tud és nem mer önfeledt lenni , legfeljebb fe ladja magát. 

Az odaadó szeretetben e rőt fe ltételezünk : van mit adni a. M eg 
akar és meg tud ajándékozni , bo ldogítani és gazdagítani akarja 
magáva l a másikat. Hogyan? Úgy, hogy va n önmagában is élete: 
akarata, meggyőződése és érzése i és ezeket kész a más ikéva l 
egyeztetn i és megosztani . Ha nincs meg ez a dinami kus fo lyamat 
egy kapcso latban, akkor megmerevednek a szerepek: egyik em
ber uralkodik, a más ik alárendeli magát. Az egyi k parancso l, a 
más ik engedelmeskedik . Régi korok házasság- és csa ládmodelljé
ben könnyen fe li smerhetők ezek az e l őre kiosztott szerepek. 
Mennyive l gazdagabb és e rősebb lehet az a kapcso lat, ahol nem 
szerepek vannak, hanem é lő és érző emberek, partnerek a szük
ség leteikke l és l e he tőségeikke l kö lcsönösen egymásra utalva és 
egymást segítve. 

Jézus, az Emberfia, tudott egyedül lenni a pusztában és készül 
ni hi vatására, érvényesítette magában lsten akaratát és tudta szét
osztan i magát, hatalommal győzn i a betegségek és gonosz e rők 
fölött. Azután újra visszavonult önmagába, az lsten színe elé. Ak i 
ebben az én és te, azutá n te és én ritmusba n éli kapcsolatait, az 
boldogítani fogja embertársai t. Ezt a tanul ási fo lyamatot lsten Lel
ke helyettünk nem végzi el, de velünk igen. 

Április 30. 





MÁJUS 

KIKBEN SZíVED ÖRÜL. .. 

(J 28. zsoltárj 



A keresztyén házasság mint nevelő iskola 

Amikor az újszövetség i " ház irend" tükrében nézzük meg a há
zastá rsak viszonyát, akkor kell jóvátehetetlen bűneinket beismer
ni és megvallani . 

A házasságban a felek egymás iránti sze retetl enségétő l kezdve 
egészen egymás bálvá nyozásáig, a házasé let önkényes és hitetlen 
irányításától kezdve a közgondolkozás kiszol gá lásá ig, a bűnözés 
ezerfé le l e hetősége ólálkod ik. E tekintetben a "keresztyén házas
ság" sem kivétel vagy lega lábbis nem teljesen kivétel. Nem va la
mi külön fajtája a házasságnak, nem a visszaszerzett Paradicsom, 
hanem odatartoz ik a többi , bűnnel terhelt és vá lságban vívódó 
közösségek közé. De egy különbség mégis van: keresztyén házas
ságban lsten Igéje leleplezi és megvallásra késztet i a legrejtettebb 
bűnöket is, hogya Szentlélek által a Krisztusban ismét és ismét az 
lsten megbocsátó kegyelmébe kapcso ljon és megtartson. 

Május 1. 

Török István 

Valaki jön 

Honnan jön és vajon mil yen lesz? 
A szeme kék, a haja ében? 
- Csak azt tudjuk, hogya mienk lesz , 
Ott szunnyad még az anyaméhben. 

Füle Lajos 



Zsoltár 

Az anyák halhatatlanok. 
Csak testet, arcot, alakot 
vá ltanak; egyetl en halott 
sincs közülük, fiatalok, 
mint az id ő. Újra szü letnek 
minden gyerekkel; megöletnek 
minden halottal - harmadnapra 
föltámadnak, mire virradna. 

Adassék nekik gyönyörűség, 
szere lmükért örökös hűség , 
s adassék könny is, 
hogy kibírják 
a vi lág összegyűjtött kínját. 

Szivárványfényű zsoltár 

Hálát adok, ATYÁM, szivárvá n yfényű 
kegye lmedért ... 
AKI álta l megteremtetted és 
fenntartottad a v ilágot, 
ami Ő érte van ... 
AKI felette van a mindenségnek, 
betölti és kibontakoztatja azt... 
SZENT LELKEDDEL indíts dicsőítés re , 

hogy része vagyok a teremtett 
vi lágnak, belü l kegyelmeden ... 
Tarts meg ott mindenkor ... ámen. 

Ra/kó József 

Ötvös László 

Május 2. 



"A házasság Istentő l szerzett út arra, hogy az emberi szívből ki
termelődjék mindaz a jóság, szépség és erő, amire képessé tette 
lsten, mikor képére teremtette őt." 

Május 3. 

Májusi rózsa 

Elvette tőlem a lángot, 
szivénél gyermek érik . 
Járja a bánya-világot, 
kormos a lába térdig . 

Fürgén csak két szeme győz a 
síkon, meredek dombon. 
Nehézkességével ő a 
földön lépkedő sólyom. 

Éjjelek és nappalok jönnek, 
jajgat s mosolyog, mintha 
ölében lenne a földnek 
minden öröme, kínja. 

Sápadt az asszonyka, már a 
gyermekért csatáz nyíltan, 
megveti azt, aki szánja, 
szóljatok hozzá vígan. 

Kínjai tornyát sikítva 
dönti , ha eljön az óra, 
s akkor világra virít a 
legszebb májusi rózsa . 

Ravasz László 

Nagy Lász ló 



"Mindennap egy sugárral többet! Ez a női hivatás, a női eszmény. 
Egy sugá rt a szívbe s egy sugárt a szívből. " 

Ravasz László 

Egyszerű szeretet verse 
(rész/et) 

Friss méhedet 
velem terhelted, drága, 
csavargattál 
szerelmed pólyájába . 

Álmom felett 
szád halvány holdsarlója 
hajlott bágyadt, 
világító mosolyba. 

Ruhácskámat 
görnyedten varrtad gépen, 
s szemed egét 
rám terítetted kéken . 

Míg apámat 
a fagya fronton érte, 
fáért mentél 
farkasordító télbe. 

Tenyeredet 
jeges víz repesztette -
nappal mostál 
és tollat téptél este. 

Szád eper volt, 
még dús és friss szedésű, 

ám hajaddal 
már teleteit a fésű. 

Lúgban kimart, 
tört ujjaid riadtak, 
mikor írtál 
a vadóc kisfiadnak. 

Szemed, mint két 
elgurult szőlőszem , oly édes, 
néha könnyben 
elém teszed: vedd, Édes! 

Kiss Jenő 

M ájus 4. 



Május 5. 

Mindennapi rózsáinkat 

Te így imádkozol: 
A mi mindennapi rózsáinkat 
Add meg minekünk ma. 
Add, hogya kenyér mellett rózsa is legyen, 
S add Istenem, hogy békében megéljünk 
Több rózsán és kevesebb kenyeren. 
Te így imádkozol, 
Megtoldva csendesen a Miatyánkot. 
És Jézus, a Miatyánk poétája 
Szelíden néz e rózsaszín imára -
És helybenhagy ja a te beto ldásod. 

Reményik Sándor 

Gyermekjátékok 

Surrogva futnak az őszi huzatban 
a csörgők, mamutagyarak, hajas babák 
kicsava rt karja, Tibullus-kori rézpiculák, 
papírcsákók és inkák 
marokban csörgetett gyöngye, nylon
sípok és juhbél dudák. Gyűlnek az őszben 
a jácint eljátszott rét jei, lándzsák, 
kékpapír forgók s Lidice-kori sisakok, 
Donald kacsák. Egybesöpri a szél 
a grundot, csa ta mezőt s az ember-ne-mér
ge l ődjet, maratoni nagy futamodást. 
A század főt e rén 
itt ül 
görcsben a fe lnőtt emberiség, 
és játsza ni nem tud, 
hó hull, 
játszani nem tud, 
hó hull , 
játszan i nem tud, 
gyermekkor hava hull rá. 

Farkas Árpád 



Vacsora az Udvaron 

Mondd, hova tűnt kezed 
vacsoracsillaga? 

Holdam tányérjával 
terítesz meg, mama. 

leng a csönd. hallani, 
hogy lsten orgonál. 

Fejünk fölött bong el 
egy nagy szarvasbogár. 

Serceg serpenyődben 
a paprikás pörkölt, 

amíg hűl : megleled 
nekem a Kis Göncölt. 

Dereng a domb, a hegy, 
már minden szi lvakék. 

Eb tutol. Valakit 
magához int az ég. 

Egy szerelmes legény 
megy az úton , dalol: 

ezer csókot kapott 
cserébe valahol, 

és most félistennek 
véli ifjú magát! 

Jó éjszakát, mama. 
Mama, jó éjszakát. 

Utassy József 

Édesanyám, édesanyám, te rázz fel legalább - szabadíts ki , sza
badíts meg, szabadítsd, szabadítsd hitem piros madarát! 

Páskándy Géza: Piros madár 

Május 6. 



A teremtés rendjében 

A világ mai rendje tehát nem azonos lsten eredeti rendjével, 
ezért a rendekre vonatkozó magatartásunk éppúgy kettős, igenle
ges és nemleges, mint a természeti törvénnyel kapcsolatban. 

Egyfe l ő l lsten iránti hálával elismerjük, hogy a világ mai rontott 
rendje is rend, s hogya rend a bűn rontása ellenére egyáltalán 
fennmaradhatott, isteni gondviselés jele és bizonysága. Isten ezál
tal őrzött meg bennünket a teljes fejetlenségtől és felbomlástól. 
Következésképp a világ rendjébe lsten iránti hálával való bei llesz
kedésünk nemcsak l e h etőség, hanem hitbeli kötelesség is. 

Másfelől azonban ez a beilleszkedés csak addig a határig tart
hat, amíg a rendek lsten kijelentett akaratától, örök törvényétől el 
nem vonnak, illetve azzal szembe nem állítanak. Mert ha ez be
következnék, inkább kell engedni Istennek, hogysem az emberek
nek. Magata rtásunk kettőssége tehát nem egyéb, mint keresztyén 
szabadságunknak a rendeken való érvényesítése. Ez a magatartás 
nem fe l e l őtl en séget, hanem éppen nagyobb felelősséget jelent: 
azoknak az ajándékoknak hálás fel ismerését és befogadását, ame
lyeket lsten éppen a rendekben adott és akar adni övéi nek. 

Május 7. 

Részletek Török István Etika c. könyvéből 

Hit hitele 

A szó foganhat, mert remélek 
nemcsak lakhelyet, de hazát 
Új ra megszülő anyaméhet, 
s hogy az emberi vakítottság 
szép szemvilágba fordul át. 

Kiss Dénes 



Apám 
(rész/et) 

Nyugdíja patak-menti ben 
ül Apám, s bólogat: - Hát igen! 
Letört ágak a szemeiben. 

Gyógyítgat ja gólyák szárnyait, 
lőtt madarat szállni tanít. 
Itt rekedt fecskék rajait 

Ősztől tavaszig egy szegény 
fecskét melengetett szívén: 
- elszállt, - s hült fészek a helyén . 

Az ég nyájait tereli , 
mosolyát már egy mennyei 
báránykán hallom csengeni . 

Apádnak tiszta tó is kéne, 
borogatás anyád szívére. 
Kékítsd a gondot, úgy fehérebb, 
csiptesd az éjek köteléhez . 

Váci Mihály 

Katona Judit : Parancsolat 

Május 8. 



"Csak a hálás ember lehet boldog ember, csak a hálás ember 
elégedett ember, csak a hálás ember egyensú lyozott lélek. S még
is ezt az egyet, a háládatosságot tanulják meg legkevésbé az em
berek." 

Május 9. 

Harang a körtefán 

Gyermekkorom áldott jelképe: 
harang a körtefán. 
Összegyűlt a Szőllőhegy népe 
a hangja hallatán. 
Nagymama volt a kondítója, 
s magas tetőnk alatt 
megtelt mind a hat hosszú lóca, 
ha jött a pándi pap. 

Hová tűnt az a bámész gyermek? 
s a harang hova lett? 
Csak sárga körték csilingelnek 
a fán, a fű fe lett. 
Hová lett annyi szép vasárnap? 
Ki és mit ünnepel? 
Könyörgéseink hova szálltak 
és merre tűntek el? 

Már kivágták a körtefát is, 
reccsenve tört az ág .. . 
Nagymama sírján ott virágzik 
hat szál harangvirág, 
megkondulnak azok vasárnap. 

Ravasz László 

Bede Anna 



A házasság vitaminjai 
(Részletek Cyökössy Endre gondolataiból: május 7 O-7 7) 

1. Az egészséges fejlődés 

Ahogy minden emberi szervezetnek mindennapi , nélkülözhetetlen élet
szükségletéhez tartozik bizonyos mennyiségű vitamin, ugyanúgy a házas
ságnak is megvannak a maga sajátos "v itaminjai". Ezek hiánya éppen 
olyan veszélyes a házasságra, mint a vitaminhiány az emberi testre. S je
lenléte éppen úgy fokozza az életkedvet, mint a vitaminok. Nos: hadd so
roljunk fel néhány ilyen szellemi-lelki "vitamint". 
Ő legyen boldog. Esküvőre jel entkezett Ádám és Éva, öreg lelkészüknél. 

Az sokáig, szeretettel nézte őket , aztán megszóla lt: - Boldog aka rsz lenni, 
fiam? - Igen. Nagyon! - És te leányom? - Természetesen én is. - Akkor ne 
kössetek házasságot. Megütődve meredtek öreg pásztorukra, de az moso
lyogva folytatta: - Csak akkor, ha mindketten a másikat aka rjátok boldog
gá tenni. így lehettek boldogok. Mert szüntelen boldog házasság nincsen. 
De olyan házasság van, aho l a másik boldogságát keres ik - és ez a legbol
dogabb házasság. Il yen házasságot kérek és kívánok nektek. Olyan házas
ságot, hogy egy va lóságos példát is mondjak: ahol azon versenyeztek, kié 
legyen a megbék ítő e lső szó és nem a kegyelemdöfést adó: utolsó. 

Elszenvedő szeretet. Az Ige valóságlátását mi sem példázza jobban, 
mint az, hogy összeköti a szeretetet - a szenvedéssel: " szenvedjétek el 
egymást szeretetben" - kéri Pál apostol az efézusiakat (Ef 4,2 Ká roli ). Ezt 
az e lszenvedő szeretetet bontsuk fel most három M-betűre . 

Bimbó 

Annyi minden kihull szívünkből 
Elhagyunk ez t meg azt -
De apró bimbó, te magadban őrzöd 

Egy szi romban az egész tavaszt. 
KOZlna László 

Május 10. 



2. Ő más 

Az első M: MÁS. Azaz: a házastársam más, mint én. Nemcsak 
haja, szeme színe, termete más, hanem jelleme, lénye-alaphang
ja is más. Ezt kell sokszor és bátran elszenvednünk - szeretetben. 
Mert bátorság is kell a másik - másságának elfogadásához és sok 
szeretet - az elismeréséhez. Ha különösnek hat is itt Selye János
nak a stressz-elmélet "atyjának" egy figyelmeztetése, mégis hadd 
idézzük: "Ha egy teknősbékát olyan gyorsaságra kényszerítünk, 
mint egy versenylovat, megöljük. De ha a teknősbéka tempójára 
akarj uk kényszeríteni , azt is épp úgy "elpusztítjuk". - Ez az ember
re, a házastársakra is vonatkozik. 

Aki azt hangoztatja , hogy szeretné megváltoztatni házastársát, 
főleg arról árulkodik: szeretné, ha éppen olyan lenne, mint Ő. Sa
ját egyénisége kényszerzubbonyába akarja beleerőszakolni. Há
zastársunkból nem annyira lefaragnunk kell, mint inkább: ma
gunkkal kiegészítenünk. Ez változtatja meg leginkább. 

Az első évek alatt tanulgat ják a házastársak: egymás életritmu
sát átvenni vagy megszokni . Határtalanul sok tapintatot, megér
tést, türelmet igénylő életszakasz ez. Hiszen lehet az egyik korár. 
fekvő, a másik éjjel olvasó. 

Az egyik munkabíró, a másik hamar fáradó. Az egyik utazni vá
gyó, a másik otthon ülő . És így tovább. A kezdeti nehézségek után, 
s ha szeret ik egymást, rendszerint rájönnek a házasfelek, hogy 
"úgy is lehet", s a különbség: inkább gazdagít. De ehhez idő is kell. 
A megszokáshoz is . 

Május 11. 



3. Másként 

A második M: MÁSKÉNT. Azaz: házastársamra bizonyos dolgok, ese
mények másként hatnak, mint rám és az adott helyzetben, körülmények 
között másként is cselekszik, mint én cselekednék. Ez nem baj. Sőt: kiegé
szíti , kiegyenlíti, többsz ínűvé, gazdagabbá teszi a házasságot. 

Ádám és Éva, nyári zápor után az ablaknál áll. Kinéznek a sötétedő al
konyatba. Szinte egyszerre szólalnak meg: - Milyen sá ros a kert - mondja 
Ádám. Hogy ragyog az esthajnal i csillag - jegyzi meg Éva. Mindketten va
lóságot és igazságot láttak meg. Ez: életük többlete. De éppen ezt a kétfé
leséget kell olykor szeretetben elszenvedniök. SŐt: megbecsülniök, hiszen 
ez teszi egységüket érdekessé. "Mi huszonöt év alatt mindig egyet akar
tunk és mindenben egyetértettünk" - jelentette ki büszkén ezüstlakodal
mán fé rje mellett a kardos feleség. Mire az asztal végén felmordult egy ka
patos vendég: - De unalmas házasság lehetett. 

És még va n egy út. Egy őszhajú Ádám mondta - boldog házassága titka 
után érdeklődő pásztorának: - Sose akartuk egymást l egyőz ni. Még meg
győzni is ritkán. Hagy tuk, hadd győzzön le bennünket a Gazdánk. Egy ki
csit szerettünk volna mindi g Rá hasonlítani s ezért egyre inkább hasonlí
tunk egymásra . 

Beröpül az ég a házba 

Beröpül az ég a házba, 
tele lesz a szoba éggel, 
tele lesz a té li ember 
keskeny szíve szélességge l. 

El őször csak ködkámzsában 
jön a tavasz leske l ődve, 

aztán ez a kámzsa széthull: 
csupa vi rág lesz be lő l e. 

Devecseri Gábor 

Május 12. 



4. Mégis 

A harmadik M: MÉGIS. Nem mindig értem, mégis szeretem. Ha más is, 
ha sok mindenhez másképpen is viszonyul, sőt másképpen is cselekszik, 
mint én, akkor is. Ez az a mégis-szeretet, amelyik nem tud elaludni harag
ga l (Ef 4,26). Amelyik megbocsátani is tud . Egy Éva mondta anyjának, mi
után férje bevallotta nek i öt éven át húzódó, titkos utai t: - Öt évig éltem 
egy rejtett hazugsággal körülvéve. M iért ne tudnék most egy megbánt és 
lelep lezett hazugság tudatával élni - megbocsátva azt. Hiszen én is lsten 
bocsánatábó l élek szüntelen. Csak kettő között választhatok: vagy férje
met küldöm el, vagy csa lása i em lékét dobom ki az ablakon. Én inkább az 
utóbbit teszem. 

Igaza van Pascalnak: "nem szeret az eléggé, aki nem szeret túlságosan. " 
Tegyük hozzá: a mértéktartóan határozott szeretetnél csak a határta lan 
szeretet nagyobb, mert ez a jézusi szeretet. 

Május 13. 

Sebesültek 

Szomorú voltál. Én sem épp vidám, 
csak egy csöppel kevésbé szomorú; 
csak annyival, hogy - férfimód hiú -
földerítselek. Rögtön azu tán 

átröppent - szinte rólad - énreám 
az a "minden hiába" ősi bú. 
S akkor te lettél több akaratú! 
S végül is el telt - jól - a délután. 

Most es te van. Elment a nap. S az élet! 
Hallom a kertből már derűs beszéded. 
Én meg szeretném megköszönni néked, 

mi lett szívünkből! Homokóra! Mérleg. 
Két-vöd rű kút! Két sebesült, akik 
egymást fölváltva viszi k a - sír ig! 

Illyés Gyula 



5. A "mézes évek" 

Az e l ső évek a "mézes évek". A testi összeszokás ideje is ez az idő
szak. Kettős veszedelem fenyegethet ilyenkor: Keresnek va lamit - ami 
nincs. És van va lam i - amit nem keresnek. Ifjú Ádám és Éva a szexus
nak gyakran azt a déltengeri elragadtatott révületét keresi a mézes he
tek, hónapok, olykor még évek alatt is, amit e lőző leg számukra köny
vek, színdarabok, filmek és slágerek ígértek. Ők még nem tudják, hogy 
se az író, se a film dúskeblű hősnője -, nem ismeri ezt aszuperszexet, 
amit az egyik megírt , a másik pedig megjátszott. Ádám és Éva pedig 
olyasmit vár most, ami nincs. Lega lábbis úgy nincs, ahogy azt o lvas ták 
s a fi lm után elvárják. Ezért Évike csa lódást érez, ez pedig izgatj a, ide
gesít i. A szex robbanás és a szerelmi tapaszta latokat hazudó slágerek 
vi lágában, hideg kivételnek érz i magát, mert képtelen átélni azt a gyö
nyört, amit "a világ elvá r" tő l e; s következésképpen ő is önmagától. 
Hogy kudarca ki ne derüljön, úgy tesz majd, "mintha mindig úgy érez
ne" . De egyszer csak mégis kiderül: nem érez úgy. Ádám pedig (ilyen
kor minden Ádám), azt hisz i, becsapták és ő az, aki "kifogta". Itt kelle
ne a legtöbb házassági tanácsadó könyvnek többet mondan ia a külön
böző érzékenységi pontoknál, biológiai kiok tatásná l, vázlatos rajzok
nál. Lega lább annyit : nem ti vagytok a kivételek. 

Kezdetben majdnem mindenki így van vele. Ne féljetek. Ne legye
tek türelmetlenek, ingerültek. Van még időtök. Me l y i kőtök tanult meg 
néhány hónap alatt egy hangszeren tökéletesen játszani ? Hát még ket
tőn egyszerre. Addig is, amíg tanul gat játok, ápoljátok házasságotok 
lelk i és sze llemi o ldalát is. És meg látj átok, szép lassan "fog ez men
ni " . A nemi élet is! 

Megjegyzés 

Ha kéz a kézben szaladunk 
az ősz nem sejti kik vagyunk. 
Túl ősz az ősz ehhez. 

Farkas Árpád 
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6. Grandiózus kicsiségek 

A grandiózus kicsiségek közé tartozik az elismerő, jó szó is. Selye já
nos, vil ághíres tudósunk írja: elismerés nélkül éppen úgy nem élhet az 
ember, mint a hal víz nélkül. Házasságuk harmadik évében Éva már nem 
bírta tovább. Új frizurát csináltatott, elegáns ruhá t vett fel, úgy várta haza 
a iérjét, az hátha, most az egyszer észreveszi és megdicséri , haját, ruháját. 
Vagy legalább a különös gonddal készített jó vacsorához lesz egy szava. 
Semmi . Ádám megcsókolta . Pontosan úgy, mint máskor. Szó nélkül 
megette a vacsorát, de amikor újságja után nyúlt, Éva kirobbant: - Sose di
csérsz meg semmiért. Neked szépítettem magam, neked öltözködöm, a 
kedvenc ételedet készítettem és egy elismerő szavad sincs hozzá m? M ire 
Ádám: - Mikor mondtad egyszer is, hogy okos vagyok és erős. Hogy sokat 
dolgozom és most is a második műszakomból jövök - érted. Évődő, ked
ves hangon, mosolyogva mondta mindezt, úgy, hogy Éva elnevette magát, 
de magában megjegyezte: Az e li smerő jó szót nemcsak várn i kell , hanem 
adni, mondani is. S arra mindkettőjüknek szükségük van. 

Egy összetörtségében őszi ntévé vált férj mondta el - közvetl enü l felesé
ge halála után: - "Őrjítő, ha meggondolom, a halotti koszorú volt az e lső 
vi rá g, amit húsz évi házasság alatt kapott. Azért is vettem neki o lyan irdat
lan nagy koszorút !" - Igen, vannak a rossz lelkiismeretemnek is v irága i. De 
nem lehetne egy ilyen óriáskoszorút e l őre és szálanként odaadni assZQ
nyai nknak - míg élnek?! Miért is ne lehetne "élők napja" is, ha már van 
halottak napja. 
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A részek dicsérete 
(rész/et) 

jó meg-megá llva el-elbeszé lgetni 
vál lunkra haj li k egy olaj faág 
érik a gyümölcs az édesanyákban 
s bennünk a gonosz nélküli v ilág 

hidd el békés nép a mi nemzetünk 
édes a nyelve lágya dallama. 

Fazakas László 



7. Derű és humor 

A derű és humor. Ha a rosszkedv az ördög széruma, akkor a derű az Is
ten vitaminja. Az ige szavaiva l: a " lélek gyümölcse" (Gal 5,22l. Az az 
asszony, aki paprikás krumpli mellé derűt ad körítésnek, jobban vigyáz fér
je egészségére, mint aki süllőt pi rít neki vajban, de azt szemrehányásokkal 
köríti. 

Egy Ádám mondotta: - " H ivata li bosszúságomat és rosszkedv"'öTIet min
dig ki nt hagyom a lábtörlőn azza l a porral, sá rral együtt, amit leverek a lá
qamról. Én szegényember vagyok, nem tudok mást hazavinni, mint jó
kedvemet." Milyen gazdag asszony lehet a fe lesége. 

A derű ikertestvére a humor. A humor azt jelenti: mégis mosolygok. Aki 
ezt cselekszi, nem válik sem önmaga, sem az események rabjává . A hu
mor belső távolságban tart önmagunkkal és az eseményekkel szemben. A 
távolság pedig helyesebben mutatja az arányokat. Azaz: tudunk már ön
magunk felett is derülni . Házastársunk egy-egy tette, szava nem világra
szóló katasztróia többé, mert mosollya l áthidalható és humorral feloldha
tó. Az t is mondhatnók: a humor a házasélet villámhá rítója. Egy jókedvű if
jú pár egyszer tagokat toborzott. " Három H" mozgalmunkhoz, fiata l háza
sok között. Mikor csodálkozva kérdezték, mil yen mozgalom ez, így sor
jázták el a 3 H-betűt: Hittel, hűségge l , humorral élünk. Remekül beválik. 
Minden napot elveszettnek érzünk, amelyiken nem imádkoztunk együtt, 
nem csókoltuk meg egymást és nem nevettünk. Próbálj átok meg ti is, 
ajánlgatták. Nem rossz ajánlat. 

Jó, ha boldog az ember 

Nézd: 
lányunk szemén álom-méz. 
Kint 
a Hold jó llakottan int. 
l átsz? 
Simult arcomon a ránc. 
Jer: 
Jó, ha boldog az ember! 

Kovács Tibor 
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Ami van 

Azt mondottuk: A házasság kezdetét az fenyegeti , hogy azt keresik ben
ne, ami nincs. De az t is mondottuk: baj az is, hogy nem keresik benne azt, 
ami van. Mert errő l nem beszélnek a fi lmek, a szexregények. Még a há
zasságró l szóló könyvek is ritkán, vagy alig írnak ti . arról, hogy sok asz
szony soha, vagy csak évek mú ltán - még több ritkán, vagy alig jut el a tel
jes gyönyör érzéséig, mégis kedvét leli a nemi egyesü lésben, mert annak 
minden velejárója: a szívbő l va ló meghitt ö lelés, az összeta rtozás érzése, 
az örömátadás boldogsága - lelkileg és érzékiekben egya ránt kielégíti. Ki
elégülésük sokka l inkább szeretetből, gyöngédségbő l , meghi ttségből és 
abból a mélységes asszonyi éroszból fakad, hogy odaadhatják magukat 
annak, ak it szeretnek, bármit harsogjon a legtöbbnyi re csak szex-szervíze
léssel foglalkozó, az orgazmus-kényszerességet szinte szuggeráló, szex u
ál-funkcionáriusságra oktató szexológusok egy része. Az igazi asszonyi 
érosz Éva számára azt is jelenti , nem kell mindenáron olyan izgatónak 
lennie férje számára, mintha vetkőző táncosnő volna . Nem kell megját
szania , hogy megrendült alatta a föld . Azt jelenti, hogy nem ok többé -
hisztériás jelenetre, vagy éppen válásra -, hogy az ő ingerlékenységi gör
béje más, mint Ádámé. 
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Gyűrű 

Gyűrű: családi kör, 
életkeret, tükör. 
A szívnek foglalat, 
tolvaj e lőtt lakat. 
Egyszerű és csodás 
titok és vallomás. 
Tavasz és szerelem, 
múlt és történelem. 
Meg nem szűnő va rázs, 
nagy, nagy megáldatás. 

Füle Lajos 



Betű és Lélek 

Amíg e földön életünk, "ta lajmenti" emberek maradunk. A szel
lemet is valami módon az anyag közelében találjuk meg. Például 
a művészetben: a Szép, a kő, a festék, a hangszer közelében van. 
Az erkölcs világában: a Jó a "pohár víz", a darab kenyér, a sebbe 
töltött olaj formájában jelenik meg. A "megtestesülés" a szellemi 
világ sajátos útj a akkor is, amikor mi szívesen elidőznénk a "csu
pa szellem" világában. 

Másodszor is társul vennélek 

Mert mindent csak úgy lehet kibírni , 
ha van kivel nevetni-sírni. 
És imádkozni: ketten , egy hittel. 
A legnagyobb áldás te voltál, hidd el! 

Szavaidtól tágul a lélek. 
Örülsz egy kéksapkás cinegének, 
és rányitod a szememet újra : 
milyen egy fa zúzmarás ujja. 

Gyűlhetnek arcomon ráncok: 
van, aki többnek lát, mint látszok. 
Európa e szomorú táján 
jó volt az élet teveled, Drágám. 

Hányfé le szál is fűzött hozzád? 
Szeretlek s büszke vagyok rád. 
Egy ilyen kalandra mint az élet 
másodszor is társul vennélek! 

Farkas józsef 

Kovács Tibor 
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Köszöntő egy kisgyereknek 

Mire eljön az ősz, 
Mamádban nagyra nősz . 

Leszel az ősz gyümölcse, 
Hogy szülőd karjába öltse. 

Mire megjön a tél , 
Előtted bókol a fél 

Falu, a vá ros, a hó, 
És ömlik az, ami jó, 

Édes: a tej. Szomjat olt. 
Tavasszal: csönget az Olt, 

Jégcserepek zakatolnak, 
Tavaszból nyár lesz maholnap, 

S akkor már szólani kezdel, 
Járni s cibálni kezeddel, 

Betöltöd az éve d az őszön. 
Szárnysuhanásnyit a Földön időzöl. 

Balla Zsófia 



128. zsoltár 

"Feleséged olyan házad belsejében, mint a termő szől őtő, gyer
mekeid olyanok aszta lod körül , mint az olajfacsemeték." (Zsoltá
rok 128). Csodálatos és kívánatos kép. Festő ecset jére kívánkozó. 
Vagy még inkább: megélésre méltó. De hívő módon megélni ne
hezebb, mint művészi módon megfesteni . Először is azért nehéz, 
mert az i s te nfélők házának szánt áldás. Tehát előzményei va nnak. 
Őszinte döntés Jézus Krisztusban, az élet Istene mell ett. Őszi nte 
döntés Kri sztusban a hitvestárs mellett. Őszinte döntés remény
ségben a gyermekáldás mel lett. Vál lalása a mindennapi becsüle
tes munkának. S mindezek közben lsten megáldja gyermekeit, 
boldoggá teszi őket abban az életformában, amit vá ll altak. 

Fekete Károly 

Gyermekiesen 

Lassan kinövik a kabátot 
a kisruhát, akiscipőt 
végü l bennünket is kinőnek 
Csak ne hiába! Ne hiába ... 

Mozdulatukat zabolázzuk 
lessük agyuk áramait 
a lélekben a kis szikrákat 
s ők visszalesnek, mint a tükrök. 

Mérj ük karukat, vállacskáj uk 
lábukat és hogy milyet lépnek ... 
Dalocskákban buggyan a hangjuk. 
A dal miénk volt. Most övék let t. 

És így tovább. A fö ld, a csil lag, 
a lét a kozmosz távlatában ... 
S amíg befogják, ami kint van 
lassan kibújik, mi van bennünk. 

Lassan kibújik, mi van bennünk. 
S már azt kutatják: mi hiányzik. 
Legyenek csak egészen mások. 
Változatok a változásban . 

Finta Éva 
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Ó felséges Úr, mi kegyes Istenünk 
(8 . zsoltár) 

Istennek a teremtett világban megmutatkozó dicsőségéről és az 
ember iránt való tetteiről szól ez a zsoltár. Dallamára ugyan nincs 
más énekünk, de a 6. zsoltárnál említett tantervben benne volt s 
talán így menekült meg a feledéstől. Második versében Jézusnak 
az az idézete (Máté 21,15-16) szólal meg, amellyel erre a zsoltár
ra hivatkozva védelmezte meg a főpapokkal és az írástudókkal 
szemben azokat a gyermekeket, akik őt Hozsánna-kiáltásokkal 
köszöntötték: 

Dicsérnek téged még a csecsszopók is, 
szájukban viselik nevedet ők is, 
kik által ellenséget megejtesz 
és bosszúállót megszégyenítesz. 

Zsoltárunk közbülső versei arról szólnak, hogy milyen csodála
tosan lsten tervei az emberrel , akit a Teremtő alig tett valamivel ki
sebbé az angyaloknál, úrrá téve őt az egész teremtett világ felett. 
S hogy el ne bízzuk magunkat, az utolsó vers ismét arra figyel
meztet, hogy mindez a dicsőség végső soron mégsem a mienk, 
hanem Istené és az Ő kezében mégis jobb helyen van, mintha 
minden korlátozás és felelősség nélkül az ember személyére vol
na hagyva. Lehet-e az atomkorszakban a hívő ember számára bár
miben ennél több reménység és vigasztalás? 

Csomasz Tóth Kálmán 

Május 21. 



Gyermekek a családban 
(Cyökössy Endre írásaiból, gondolataiból: május 22-24) 

1. Mi és ők 

A gyermekek a családban les ik el: szüleik hogyan vezetik le indulatai
kat. Befelé vagy kifelé " robbannak" -e? Esetleg "be lső kamrácskájukban" 
éppen - fölfelé (Mt 6,6). Ám azt is: hogyan békülnek ki és bocsátanak meg 

. egymásnak. Ez is életre szóló minta lehet a gyermekek számára. 
- Anyjuktól, apjuktól , szűkebb környezetüktől veszik át azok értékrend

jél. Szerényigényűségüket, vagy világszínvonalra va ló törekvést - minden 
áron. Akár a becsület árán is. 

A családban tanulják meg, hogya tárgyak vannak az emberért s nem az 
emberek a tárgyakért, státusszimbólumokérl. Vagy éppen ennek ellenkező
jét. 

A családban sajátítják el a konfliktusok, az összeütközések és nézetel
térések meg- és feloldásának módját. Sőt ezek értékelését. Hi szen később 
a világban, társadalmukban is lesznek konfliktusaik és a csa ládi minta sze
rint cselekszenek majd - jól vagy rosszul. Fogadnak el egy-egy keményebb 
helyzetet nagyszerű kihívásnak, megoldandó feladatnak, vagy tüstént hát
rálnak, megalkusznak, esetleg megadják magukat. Jószerint úgy, ahogy ezt 
otthon lálták. 

Hiány 
(részlet) 

Anyám, te nem beszéltél 
nekem, csak fölmutaltál 
az égre. Onnan reméltél 
szelíden. Olt kutaltál. 

Én a te kék szemeddel 
vigyáztam, s hogy lecsuktad 
sötét let t. Tartsd, ne vedd el! 
Nem látok mást, csak ujjad . 

Május 22. 



2. Én - te 

A gyermeki szem olyan, mint a fényképezőgép lencséje. Kisko
rátói kezdve mindent felvesz, amit szüleitől (s szűkebb környeze
tétől) lát. Ám lehet, hogya képet tudattalanja "sötétkamrájából" 
csak évek, évtizedek múlva hívja elő és ösztönösen e szerint a 
mintakép szerint cselekszik. Olykor még akkor is, ha a gyermek
korában belevésődött minta taszította . (PI. utáita apja vagy anyja 
iszákosságát, de később feszültségbe kerülvén maga is úgy oldja 
fel azt, ahogy utált, részeges szüleitől látta.) 

A családban tanulják meg az én - te viszonyt. Ott lesik el, szü
leik hogyan viszonyulnak, kapcsolódnak egymással , másokkal. A 
társas viselkedés alapszabályait a családban sajátítják el. Ami 
gyermekkorukban ebből beléjük vésődik , az válik később huma
nizáló, vagy dehumanizáló - emberré növelő vagy zsugorító szo
kássá, rendjükké. 

Az én - ők viszony is akkor alakul ki , látván apjuk, anyjuk kap
csolatát tágabb környezetükhöz, a világhoz, a társadalomhoz. A 
szülők viszonyulása ugyancsak mintává válhat a gyermekekben. 
Később aszerint szociálódnak, kapcsolódnak környezetükhöz. 
Aszerint válhatnak társadalmuk építőivé, gazdagítóivá vagy kerül
hetnek annak peremére, vagy fordulhatnak vele szembe. "A gyer
mekekbe az emberek iránti szeretetet bele kell oltani, de ehhez -
írja Dzserzsinszkij - maguknak a szülőknek kell szeretniük az em
bereket. " 

Május 23. 



3. Én - Ő 

Az én - Ő viszonyt is ott látják e l őször. Szüleik együtt imádkozását, Ige
olvasását, vallásuk életformává alakítását. Vagy éppen annak e ll enkezőjét: 

vallásuk és életük kettősségét, hasadtságát és ez válhat modell é. 
- A családban szüleiktől kapják azt a model lt, magatartásmintát, hogyan 

kell és lehet másfé le fe l ekezetű, v ilágnézetű, gondolkodású, műve ltségű 

emberek között élni . Ahogya keresztyén házasság nem lehet páros önzés, 
így a keresz tyén csa lád sem válhat körülbástyázott minigettóvá. Egy-egy 
szektás vagy szektásodó csa lád ezt alakítja ki maga körül s ezzel nyomo
rítja meg gyermekét, teszi kapcsolatteremtésre képtelenné; életes élet re al
kalmatlanná, végül is - boldogtalanná. 

A keresztyén családnak e modellszegény vagy éppen túl sok, de közös
ségidegen modell ű világban olyan családmi ntát kell és lehet bemutatni, 
amit Gazdánk és társadalmunk egyaránt elvár - el is várhat - tőlünk. Ahogy 
népünk jövője közös, így a családért va ló küzdelmünk is az. Ha mi keresz
tyének is úgy látjuk, hogy csa ládjaink életének meg kell változnia, azt ma
gunkon kezdjük el, vagy vegyük át, tanuljuk meg azoktól, akik va ll ásukat 
már életformaként élik, boldog, EGÉSZ-séges házasságban és családban. 
Hiszen mi nemcsak családjaink jövőjéért, hanem A JÖVŐÉRT is felelősek 
vagyunk, amelynek a megtisztult, megújult, egészséges családi élet az 
egyik fő biztosítéka, ha nem a l egfőbb. 

Margittai Tarisznya 

Rám szegződik szülőfalum szeme. 
Verseimmel a pódiumra álltam. 
Egyetlenegy sorom se fekete, 
de a hangomban egy csipetnyi gyász van . 
Elődeim hamvára gondolok. 
Apám, anyám, ha itt újjászületne .. . 
Mindkettejük engem itt tanított. 
Anyám jóságra. Apám becsületre. 

Horváth Imre 

Május 24. 



Május 25. 

Fiatal nő 

A kályhájánál elmerengve ül, 
magában van, de mégsincs egyedül. 

Testében titkot rejt: életcsírát. -
Lehunyt szemével is jövőbe lát. 

Ha majd tavasz is, nyár is elköszön, 
amit ma sejt, egy nap világra jön. 

Most is, ha nem hoz álmot éjele, 
nem bánja, nem fél , beszélget vele. 

A részek dicsérete 
(rész/et) 

megérezni s megőrizni 
Részekben az Egészet 
mert egyszer felénk is 
divat lesz a gyermekkocsi 
duzzadtajkú-bokájú kismamák 
a kicsinyek a gólyával beszélnek 
tötyög-gurul megannyi kis remény 
magyarnak lenni miért volna szégyen . 

Áprily Lajos 

Fazakas László 



Egy férfi mondta egyszer, éretl enkedő gyermeke viselkedésére: 
- Eleinte keseregtem, hogy ennyire "zöld" a gyermekem, de ebből 
az Igéből új hozzáállást kaptam. Most nem azon bosszankodom, 
hogy még zö ld, hanem annak igyekszem örü lni , hogy már zöld, 
már zö lde ll ő a "lelkem" . Aztán majd csak terem kalászt is. Na
ponként kérjük párommal együtt a hosszútűrő szeretetet. 

Ha így nézünk gyermekünkre, nem "zöldségeit" lát juk, hanem 
a majdani kalászt. Hiszen fejlődésben van még, és bennünket is 
szüntelen növekedésre biztat az Ige. 

Kezem fiam fején 

Kezemet fiam fejére teszem, 
mint rég enyémre nagyapám. 

Idő száll , én már 
nem is leszek talán, 
mikor egyszerre 
megáll majd tétován, 
s tudja már: az öröksége -
az vo lt a fején a kezem. 

Kezemet fiam fejére teszem, 
mint rég enyémre nagyapám. 

Cyökössy Endre 

Kiss Benedek 

Május 26. 



Játék és szeretet 

Ismertem egy embert nagyon közelről , aki országos gondok kö
zött, kemény próbák alatt, öreg korában is gyermek maradt, mert 
tudta , mi a "fa ir play", és hálás, bo ldog szívvel tudott szépen, oko
sa n játszani az lsten ten yerén. Nem markolta görcsösen, amit Is
te ntől kapott. Nem becsül te túl , és nem becsülte le az ajá ndéko
kat. És tudott bocsánatot kérni, ha valamit eltört. Nem szerette a 
képmutató kegyeskedést, de gyermeki hite a halálos ágyán úgy 
fény lett, mint a Nap. Jól csengő kacagása, tréfás, derűs világnéze
te sokakban túlélte őt , és sokakat megtanított hálásan, vidáma n, 
szépen játszani. 

A te remtő munka öröme az, hogy nem robot, hanem játék. A lé
ha időfecsérlés nem játék, de a szenvedélyes vetélkedés sem az. 
A játékban lehet nyerni mindent bedobva, nagy lendülettel, szé
pen, de lehet úgy is, hogyapályatársnak gáncsot vet a futó. Ez 
nemcsak rossz, de a gáncsolót diszkvalifikálják is . Szabá l ysze rű
en, jól játszani: tudomány. Szépen játsza ni : művészet. 

Május 27. 

Nagymamám 

Hozzád fűszál hajol 
madárka keres va lahol 
Milyen az lsten odaát? 
Feléd bólint egy bodzavirág. 

Zs Tüdős Klára 

Utassy józsef 



Az emberi lélek honvágya köitőinknél 
(rész/etek) 

Már azt sem tudom, 
melyik a te horgod zsinegje 
s melyik a mélység inda-köteléke. 
Vonj hevesebben! ön-erőmből 
nem jutok én soha hozzád . 

mint pusztában a zsidókat 
hajdan az Úr vezéreld óvjad 
segítsd a nyelvben bujdosókat 
s vezesd a vándorénekest 

Weöres Sándor 

Kányádi Sándor: Invokáció 

Hi ába vágysz az emberi teljességre, 
- mert az emberből hiányzik valami . 
Hiába reménykedsz a megváltó Egészben, 
- mert az Egészből hiányzik valami. 

Váci Mihály: Valami nincs sehol 

S a Szentlélek szállott-e rád 
valaha is szelíd ga lambként? 
Ó, ez igaz. Hogy írtam volna 
NEM ÖNMAGAMTÓl annyi költeményt? 

Reményik Sándor: Igaz beszéd hi/em dolgában. 

Május 28. 



Paradicsomnak te szép élő fája 
(337. dicséret) 

Pécseli Király Imrének ez az éneke a "Krisztusnak a keresztfán lett hét 
szavaiból" címet viseli. Eredetileg húsz verséből régi énekeskönyveinkben 
tizenhét volt benne az 1654 és 1806 közötti időben. A jugosz láviai éne
keskönyv dallamát nem közli. Tulajdon dallama egészen közelről rokon 
Tinódi Sebestyén nek a 161 . énekünkhöz szerzett dallamával és az 1744-
i kolozsvári énekeskönyvből ismerős. 

Krisztusnak a keresztfán elhangzott hét mondását (Luk. 23-34 - ugyan
ott 43.v., - Jn 19,26-27 - Mt 27,46 - Jn 19,28 - Jn 19,30 - Lk 23,46) idéző 
sorai dramatizált előadásra is alkalmassá teszi az éneket, olyan módon, 
hogy e lső három versét a gyülekezet együtt énekli, a 4-iktől a ll-ig a kis
betűs sorokat egy (eset leg női hangú) elbeszé l ő, a nagybetűs idézeteket 
egy Krisztust megszemélyesítő férfi hang, majd a négy utolsó verset ismét 
a gyülekezet együtt énekli. Hasonló módon a 336. énekkel váltogatottan, 
színezve és egybekapcsolva a két énekbő l egész kis énekelt gyülekezeti 
passiót alakíthatunk ki. 

Május 29. 

Csomasz Tóth Kálmán 

A kereszthalál 
Aztán megint függőleges a test, a fa, 
szélesre nyílnak a sebek. 
Alattuk János, Mária 
sápad, remeg. 
Rendül a föld, a csillagok, 
a kárpit is ketté reped, 
közli velünk a hírt, amint megíratott, 
hogy beteljesedett. 

Állok messze, időben, térben is, 
mint aki silbakol 
és nem tudja hol az út, merre visz, 
hol van az egy-akol, 
de mindenen túl Benne hisz, 
akár a jobblator. 

Tűz Tamás 



Te drága Jézus, mi történ tevéled? 
(340. dicséret) 

Szerte Európában a nagyhét eseményei között kiemeit helyük van a 
passióknak. Krisztus szenvedésének történetét ez időszakban a keresztyén 
gyülekezetek sok száz év óta éneklik el templomaikban. A hagyománya 
IV. század óta él. A nagyhét napjain más-más evangéliumok szerint hang
zott el a történet. Kezdetben gregorián dallamok, természetesen egy szó
lamban, a reneszánsz korban viszont a kórus a maga speciális többszóla
rriúságával vették szárnyukra a súlyos, mély mondanivalót. A műfajt a ze
netörténetben H . Schütz (1586-1672), de különösen j.S.Bach (1685-1750) 
emeli lelki tartalom és zenei tökéletesség szempontjából a legmagasabb
ra. így ha a passióról beszélünk, mindenekelőtt Bach remekművei jutnak 
eszünkbe. 

A passió középpontjában a bibliai szöveg áll. A szereplők: jézus, az 
Evangélista , júdás, Péter, Pilátus és a többiek a folyamatos énekbeszéd (re
citativo) módján, a zsidók, a főpapok, a katonák stb., tömeg-kórusok 
(turba-kórusok) formájában idézik a tiszta evangéliumi mondanivalót. Ha 
a zeneszerző a mű bizonyos pont jain, például Péter háromszori tagadása 
után, vagy Krisztusnak a kereszten mondott utolsó szava után, megszakít
va a cse lekményt, a saját érzelmi mondanivalóját, kívánja megfogal maz
ni, áriát illeszt a darab folyamatába. Ezek a kompozíció legihletettebb pil
lanata i, amelyekben kortárs költők verseire a szóló-énekes és az adott szó
ló-hangszer tolrnácsolja felénk mindazt, amit a szó önmagában már nem 
képes közvetíteni. 

Énekünk, melynek szövegírója johann Hermann, fordítója Áprily Lajos, 
dallamszerzője Johann Crüger, mint a német protestáns gyülekezeti ének
irodalom, szaknyelven nevezve koráli rodalom egyik gyöngyszeme, meg
található Bach passióiban. jelenléte a gyülekezetet képviselte. A darab el
hangzásakor vannak akik úgy tartják, hogya Bach-korabeli templomi elő
adásokon a gyülekezet a korálokat együtt énekelte a kórussal. A passió
előadás úgy érzem ma is így lehetne hiteles. Ha a teljes templomi gyüle
kezet, vagy a teljes koncerttermi hallgatóság együtt énekelhetné bűnbá
nattai: "Mondd, ennyi kínnak mi az eredetije? jaj , vétkeimmel vertelek ke
resz tre! Amit Te szenvedsz, Jézus, én okoztam, Fejedre hoztam ." (3.v.) 

Berkesi Sándor 

Május 30. 



Bocsásd meg, Úr lsten ifjúságomnak vétkét 
(220. dicséret) 

Balassi Bálint (1551-1594), a sok vihart látott nagy kö l tő, Bor
nemissza Péter tanítványa, ifjú korában meggyőződéses protes
táns volt, de élete utolsó szakaszában kato likus vallásra tért. Talán 
ez a fő oka annak, hogy istenes énekei a legújabb időkig sohasem 
szerepeltek énekeskönyvei nkben . 

A költő ennek a legnépszerűbb istenes énekének ilyen címet 
adott: "B.B. nevére - kiben bűne bocsánat jáért könyörgött akkor 
hogy házasodni szándékozott." Mivel Balassi Sárospatakon 1584 
Karácsony napján kötött házasságot özv. Várday Mihályné, szül. 
Dobó Krisztinával, az ének valószínűleg ennek az évnek őszén 
készült. 

Csomasz Tóth Mihály 

1. Bocsásd meg Úr lsten ifjúságomnak vétkét, 
Sok hitetlenségét, undok fertelmességét, 
Töröld el rútságát, minden álnokságát, 
Könnyebbítsd lelkem terhét. 

2. Az én búsult lelkem én nyavalyás testemben 
Tétova bujdosik, mint madár a szélvészben; 
Tőled elijedett, tudván, hogy vétkezett, 
Akar esni kétségben. 

5. Bátorítsad, Uram, azért biztató szóddal! 
Mit használsz szegénynek örök kárhozat jával? 
Inkább hadd dicsérjen e földön éltében 
Szép magasztalásokkal. 

Balassa Bálint 

Május 31. 



JÚNIUS 

ÉNEKELJETEK DICSÉRETEKET, 
SZÉP ÉNEKEKET... 

Ko/3, 76 



Hát éneket viszel-e magaddal? 

Sütő András írja: "Aki nem tud énekelni: bizony nagyon sze
gény ember, még ha tele is van forintokkal a ládája. Kodály és 
Bartók feltarisznyált bennünket énekke l ezer esztendőre. Otthon, 
amikor va lamelyikü nk hosszú és magányos útra indult, öregeink 
azt kérdezték: Jól felöltöztél-e? Botod van-e? Hát éneket viszel-e 
magaddal?" 

Június l. 

Énekkel szeretlek 

Énekkel szeretlek, 
imával tisztellek , 

Uram. 
Panaszom Hozzád szól, 
s gondomban vigyázol, 

Uram. 

Öröm zeng általad, 
hálával álda lak, 

Uram. 
Menekítsz magányból, 
virrasztva vigyázo l, 

Uram. 

Megáldasz jó kedvvel, 
s dicsérlek énekkel , 

Uram. 
Múlik a dolgos nap, 
- igazítsd sorsomat, 

Uram. 

Sülő András 

Fa zekas Lajos 



A református énekeskönyv 
(részleO 

Egy könyv, amely il yen munkára képes egy nemzet életében, 
nem lehet esztétikai érték nélkü l való. Az a hő, nagyság, vallásos 
és magyar lelkesedés, amely létrehozta és fe nntartotta: szépség is 
tud lenni , ha mint esztéta közeledsz hozzá . Az iroda lom cseleke
detekből áll : Szenczi Molnár Albert cse lekedete egy ike a legna
gyobbaknak. Balass i és Csokonai közt nincs semmi a magyar lírá
ban, ami fe lülmúlná. Noha csak fordító volt, lírai vívmánya nem 
kisebb a Balassiénál , amint iskol ája sem vo lt röv idebb é l etű , mint 
azé. Az eredetiség azokban a századokban nem vo lt o lyan nagy 
követelmény, mint ma; de Molnár Albert eredeti kö ltő is, csak az 
eredeti sége van másban, nem a szöveg érte lmében, hanem nyel
vében, hangulatában, ritmusában. Új hangot, új lírai formát te
remtett, éppúgy mint Balassi . A régi magyar vers, középkori és ti
zenhatod ik század i, a ritmu sából élt: vagy nem volt ríme, vagy 
egyhangú, va lózó. Ők ketten szaggatták a verset hangul atos, vá l
tozatosan ríme l ő strófákba, s ők alka lmazták a rég i magya r ritmust 
az újfajta strófákhoz A Dávid király zsoltárai-t, mint tudjuk, Béza 
és Marot, két francia udva ri költő szedte igen hajlékony, már-már 
dekadens versekbe. Ehhez járult a komo ly hugenotta dallam, 
amelyet Molná r Albert Strassburgban ismert meg . Molná r Albe rt
nek követnie kellett a kényes versszakokat, s követnie a hata lmas 
dallamot, s ő követte is: rímmel, szótagszámmal az egyiket, szé
ke ly nyelve és az ősi magyar ri tmus erejéve l a másikat. Ószövet
ségibb lett, mint német és francia példái , de nyuga ti bb, mint ma
gyar énekszerző e l ődjei . Miközben a régi va lázó versbő l kivetkő
zött, a magyar nye lv méltóságát s ritm ikus leleményességét talán 
még jobban megőri zte, mint Balassi. 

Németh László 

Június 2. 



Ma is úgy éneklik mindenütt. .. 

... a reformáció énekeit, Sztárai Mihály és Szegedi Gergely szer
zéseit és különösen Szencz i Molnár Albert zsoltárfordításait. A kor 
legnagyobb költője ültette itt magyarra a bibliás énekeket, magyar 
tájak színeive l, magyar bánatokkal és reményekkel telítve. Ezért 
vá lhatott az ő fordításában a Xc. zsoltár, a "Tebenned bíztunk" 
szinte nemzeti imádsággá a bárhol élő magyarok számára. Ma, 
három és fél száz esztendő után is úgy énekl ik mindenütt, Magya
rországon, Erdél yben és Amerikában, ahogy eleink megélték és 
végigszenvedték a Mohács utáni időkben . "A mai magyar nem 
tudja okát adni annak - próbálta magya rázni egy Los Angeles-i 
magya r lelkész a jelenséget -, hogy miért lefojtott, zord tónusú az 
éneklése, s miért ölt kemény kifejezést a tekintet, ha felbúg az or
gona fo rti sszimója, hogy "Az embereket Te meg hagyod halni ." A 
századok elmosták az emlékét a régi kínoknak, bánatoknak .. . ki 
tudná megmondani, hogy hányadik ükapja perlekedett az Isten
nel , hogy meddig tűri a magyar Sion romlását... Vannak lélektani 
megnyilatkozások, am ik generációkkal e l őbbi rettenete k és áll ás
foglalások beidegződései : 

Június 3. 

"Minden népből és nyelvből" 
(Je l 5,9) 

Szencz i Molnár is erre gondolt, 
mikor a magyar zubbonykára 
csodá latos szavakat gombol t 

Czine Mihály 

Kovács Tibor 



"Adjatok hálát az Istennek ... " 

Hajók iránduláson vettem részt a Rajnán június havának első nap
ján az 1607 -ik esztendőben . Ez önmagában véve még nem lenne 
feljegyzésre méltó esemény, de azzá teszi annak a személye, aki er
re az utazásra meghívott. 

- Elolvastam kegyelmed zsoltároskönyvét - mondta Móric úr - , 
és általa egy magyar poétát ösmerhettem meg. Ezek nem fordítá
sok, Molnár uram, hanem versek, melyek a dallamtól függet lenül 

. önmagukban is megállják a helyüket. 
- Köszönöm, ha így látja Felséged. 
- Nem csak én, de biztos vagyok benne, hogy így látják majd ha-

zájában is. Kegyelmed azt írta nekünk szánt dedikációjában, hogy 
magyar zubbonyköntösbe öltöztette az eredetit. Szerényen fogal
mazott, mert nem csak a köntös magyar, de ott belül a lélek is. 
Márpedig erre csak igazi poéta képes, ak i anyanyelvének tökéletes 
birtoklásán túl szívében hordozza mindazt, ami népével egybekö
ti . És úgy fogalmazza meg, hogyapórtól a nemes úrig sajátjána k 
érezhesse mindenki. Hiszen Istenhez csak egyképpen szólhatu nk: 
alázattal. El őtte nincs különbség földi hovata rtozásunkat illetőleg 
és bárki ajkáról jöjjön a szó, hangozzék fel az ének, egyformán 
hallgatja meg. Kegyelmed versei azért szépek, mert igazak. Aki ol
vassa vagy ének li azokat, úgy érezheti , mintha önmagából törné
nek fel a szavak, melyekkel az Úrhoz szól ni kíván. 

(Rész let Tóth-Máthé Miklós: Élet zsoltárhangra c. regényébő/) 

Június 4. 



A gyülekezeti énekekről 
(rész /etek) 

"A gyülekezeti énekkel a reformác ió ajándékozta meg az embe
riséget. Századokon keresztü l a Bib lia és a zsoltároskönyv vol t né
pünk lelki tápl áléka. " 

Máté János 

Az élő lsten szeretetét és dicsőségét visszhangzó életben ne fej
fa, hanem az egész teremtett világ harangszava legyen az énekes
könyv. 

Június 5. 

Fújjuk, hogy amit akkor 
két harsány hang zenéje 

Csomasz Tóth Kálmán 

egymást röpítő szárnyon írt az égre, 
lantban, hegedűben , 
cimbalmi zengésben magasztaltassék! 

Fodor András: Zsoltár 

Ha van füled, halld hangtalan beszédem; 
Mindegy mi vo ltam: voltam az ami, 
Egy hang vol tam az lsten énekében 
És kár lett vol na el nem hangzan i. 

Nagy Zoltán: 5(rkőre 



Zsoltáros áhítatok 
(Fekete Károly igemagyarázatai: június 6-10) 

91. zsoltár 

"Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád ... , 
hogy meg ne üsd lábadat a kőben. " (Zsoltárok 91). így lehetne 
összefoglalni a zsoltáros hitvallását: Biztos menedékem az Úr! 
Boldog ember az, aki ezt ki tudja mondani. Fél elmeinkből , sok
szor kishitűségünkbő l vágyakozva tekinthetünk erre az emberre, 
akinek a vallástételét olvassuk. A kiválasztott igevers olyan neve
zetes, hogy még az ördög is megtanulta és amikor Urunkat meg
kísértette, akkor idézte. Jézus válasza nyomán megtanul hat juk, 
hogy hogyan nem szabad érteni ezt a verset és miként kell hinni 
benne. Nem vakmerőségünk hitelesítése, meggondolatlanságunk 
korrigálása ez a védelem. Az odaszánt élet védelme és győzelem
re vitele. 

Aki a felséges Úrnak lakozik oltalmában 
És e nagy hatalmasságnak nyugoszik árnyékában, 
Az ilyen nyilván mondhatja : lsten az én kőváram, 
Ő életemnek oltalma, és csak őbenne bízom. 

337. dicséret 

Paradicsomnak te szép élő fája , 
Ó kegyes Jézus, Istennek Báránya, 
Te vagy lelkünknek igaz Megváltója, 
Szabadítója. 

Pécselyi Király Imre + 1641 körül 

Június 6. 



92. zsoltár 

"Mi lyen jó hálát adni az Úrnak." (Zsoltárok 92) . Egy boldog em
ber éneke ez. Ha boldogságának a forrását kutatj uk, akkor figyel
nünk kell az ének kezdetére. Arról beszél, hogy "jó hálást adn i az 
Úrnak." Ennek az embernek sok megköszönnivalója van, köszö
net közben emlékezik a sok áldásra és ez boldoggá teszi . íme a 
hálaadás, mint a boldogság for rása. Sokszor a panaszolt boldog
talanságok gyökere nem ott található-e, hogya boldogság fo rrásai 
elapadtak a hálátlanság miatt? Az áldások számbavétele feletti 
öröm nem tudta áthatni az ilyen életek mindennapjait és lassan 
lehervadt az arcról a belső öröm külső jele, a mosoly. Valóban 
ilyen gyógyító öröm a hálaadás. 

1. Ékes a dolog dicsérni Uram, Felségedet, 
És a Te nevedet énekkel magasztalni, 
Hogy ember áldja reggel Te nagy jóvoltodat, 
És igazságodat di csérje minden éjjel. 

2. Lantban és hegedűben és szép cimbalmokban, 
Hangos citerákban, dicsértessél zengésben! 
Dolgaidon örvendek hatalmadat látván : 
Kezednek csudáján örömömben ének lek. 

411. dicséret 

Szerelmes Jézusom, egeknek Királya! 
Majd ha üt éltemnek utolsó órája, 
Nyugtassad békében a sírban testemet, 
Irga lmadból add meg vá rt üdvösségemet! 

Barkó julianna, 1869- 1947 

Június 7. 



93. zsoltár 

"Fenségbe öltözött, felöltözött az Úr, erőt övezett magára" 
(Zsoltárok 93). A zsoltár egy boldog felk iáltással kezdődik : " Ural
kodik az Úr". Ezért öltözött fenségbe és övezte fel magát erővel. 
így lesz Ő közöttünk szent és hatalmas. Szentségének megmutat
kozásában fenséges, hatalmának gyakorlásában e rős . Uralkodása 
ezért szilárd védelem azoknak, akik alattvalói hűséggel ragasz
kodnak hozzá és gyermeki szeretettel szeretik Őt. Idők forgatagá
ban és események gyors változásai között legyen nekünk is bol
dog bizonyosságunk, hogy uralkodik az Úr, fenségben és erőben . 
Aki hiszi ezt, az átélheti azt a csodát, hogy fenségéből méltóságot, 
hatalmából erőt áraszt reánk is. Mintegy szentségbe és erőbe öl
tözteti az övéit is. 

Uram, megmarad a te mondásod 
Merő hűség a te tudományod 
Házadnak szentség ő ékessége 
Melynek örökké nem leszen vége. 

251. dicséret 

Imádlak téged, egyedül Uramat, 
Nem vetem másban én bizodalmamat, 
Mikor imádlak, halld meg én szómat, 
írd be könyvedbe hódolásomat. 

Ráday Pál, 7677-7733 

Június 8. 



94. zsoltár 

"Boldog az az ember, akit te megfenyítesz Uram, és megtanítasz 
törvényedre, hogy megóvd a rossz napoktól." (Zsoltárok 94). A 
zso ltáros bizodalommal tekint e l őre, mert arra az Úrra tekint fe l, 
ak irő l hiszi, hogy bizonyosan eljő, hogy igazságos ítéletet tegyen. 
Ezért nem csügged a bőven fe lsorolt borzalmak között sem. Szá
momra azonban nem ez vo lt e zsoltár legnagyobb tanítása . Az 
gondolkodtatott el, hogy erre az ítéletre milyen módon készül a 
zsoltáros. Atyai fenyítést kér, hogy el ne bizakodjék, lsten törvé
nye o ltalmazó szavá t kéri , hogy utat ne veszítsen. Nem tartja ma
gát máris töké letesnek, hanem égő vágy él a szívében igazabbá 
lenni és a próba napjaira fe l aka r készülni . Tanuljunk tő l e. 

Június 9. 

Mert nem hagyja lsten ő népét 
EI nem taszítja örökségét 
Sőt vagyon rájuk nagy gondja 
És midőn ideje e ljő 
Mindent igazán ítél ő 
És a híveket megtartja. 

279. dicséret 

Dicséret, dicsőség , tisztesség és hálaadás, 
A szen tek Urának légyen örök magaszta lás, 
Kiben soha nincs megváltozás, 
Vagy ígérettől el hanyatl ás: 
Től e fejünkre szá lljon áldás! 

Pécselyi Király Imre + kb. 164 1 



Pünkösdre készülve 

Tüzes nyelv 

Pünkösdkor, a várakozás szem lé lődésében , váratlanul, "nagy hir
telenséggel , az égbő l " (ApCsel 2,2) kettős tüzes nyelvek jelentek 
meg, "és kezdenének szó lni más nyelveken" (4.v.). Ami addig szét
választottság, kirekesztettség legtragikusabb ismérve vo lt, a nyelv, 
ekkor összekötő elemmé vált. Amikor lélek találkozik lé lekkel, fel
ismerszik a Lélek, magától értetődő lesz az együvé tartozás, miként 
kezdetben: természetes és önkéntelen. A nyelv az, amit nem hasz
nálhatsz egyedül. A tüzes nyelv az örök emberi közösségre utal. 
Ajándék: nem kirekesztő tehát, kissé agrammatikusa n szó lva: neked 
adja, a másiknak. Az ajándékot csak a "sokaság" közepette élheted 
meg: annyiban tied, amennyiben a másé; s épp olyan mértékben . 

Visky András: Reggeli csendesség 

Pünkösd 

Szívem, te szegény, bús madár! 
Ne kérdezd, hogy hol késnek 
A kellős tüzes nyelvek. 
Hiába zokogsz, 
Poshadt lelkeddel csudák nem történnek! 
Azért én mégis kiengediek. 
Repü lj szívem! 
Nem baj , ha bukdácsol sz 
S kegyetlenül véresre tépnek. 
Ve rgődésed a biztos üzenet, 
Hogy indul már sebes szél zúgása, 
lsten markából iel röppen 
S felénk szárnyal a megvá ltás fehér 

ga lambja! 
Sipos Domokos 

Június 10. 



Jó Lelked vezéreljen 

"A te jó Lelked vezéreljen az egyenes úton" (Zsoltárok 143). A 
szabadításért könyörgő, ótestamentum i zsoltáros elődünk ajkán, az 
Urat váró kiáltás közben egyszerre csak felszakad a sóhaj: "A te jó 
Lelked vezéreljen engem egyenes úton". Mennyire összecseng ez 
azzal a könyörgéssel, amelyik ma szinte minden gyülekezetben fel
hangzik: "Jövel, Szentlélek Úristen" . Isten népe mindenkor érezte 
tehát, hogy lsten Lelkének vezetése nélkül árva és erőtelen . Hiába 
kap világos parancsot Istentől , képtelen végrehajtani azt. Urunk, 
mennybemenetele alkalmával nem véletlenül figyelmeztette tanít
ványait arra, hogy amíg nem vesznek " erőt", addig ne induljanak a 
misszió munkájába. E nélkül a Lélek nélkül ma is hiábavaló minden 
fáradozás, mert "egyenes úton" csak a Szentlélek vezetése nyomán 
járhat lsten népe. 

Fekete Károly 

Invokáció Krisztushoz 

Mivel veszendő minden itt 
oldd el testünk kötelei t, 
hogy eldobhassuk azt, Urunk, 
mitő l mozdulni nem tudunk. 

Mert kell ill minden mozdulat, 
amellyel ólomsúl yukat 
l evetkőzik testrészeink, 
ha dolgok végső rendje int. 

Mi fog lyu l ejt , mind arctalan, 
mert fény- és árnyékarca va n. 
De rejtell béklyónk elbocsá t, 
mihelyt Te világítod át. 

Június 11 . 

Ahogy a víz s minden dolog 
Előlled meghunyászkodotl: 
add, hogy bennünk az elemek 
éppúgy szolgáljanak Neked. 

S a könnyes fű, a súlyos ág 
komoly derűvel elbocsá t, 
megsejtve, hogy mi elszakít, 
felvisz két vérző lábad ig. 

Hol Nélküled senki se járt, 
vérző lábbal vezess tovább. 
Oda, hol a Te nyelveden 
szól hozzánk mindegyik elem. 

Tóth Istv,ín 



Hárman vannak 

Az Ószövetségben a próféták átmenetileg kapták a Lelket és 
egyszer csak Keresztel ő jános látja, hogy jézusra leszá ll , meg
nyugszik, ott marad rajta. jézu,sé a Lélek. jézusban ott va n a Lélek 
örökké, visszavonhatatl anul. Es ha a Lélek reá száll , akkor ez azt 
jelenti , hogya történelemnek úLkorszaka kezdődik . 

Mit jelent az, hogy ga lamb? Osi szimbólum ez. Amikor Noé a 
bárkát megépítette és amikor a bárka megfeneklett, egy galambot 
engedett ki . Visszajött a ga lamb és hozott egy olajágat. Ez azt fe
jezte ki , hogy vége van az ítéletnek és a kegyelem új korszaka ve
szi kezdetét. A ga lamb vo lt a jele az új világ születésének. 

jézussa l az történ ik, leszá ll a Lélek rá, és leszá ll a Lé lek énrám 
is. És ez az életnek a csodája: én Istennel olyan közösségbe kerül 
hetek, hogya maga lelkét adja nekem, lsten önmagából ad egy 
darabot. - Keresztelő jános azt hirdeti: Ime, jézus eljött, hogy Lé
lekke l kereszteljen , hogy az embernek Lelket adjon. De ezt csak 
úgy adhatja, hogy e lőszö r vérét adja értünk, és megtisztít, újjá
szül. jános azt írja levelében: hárman vannak, akik bizonyságot 
tesznek a földön: a Lélek, a víz, a vér. 

A keresztséggel kezdődik jézus műve, és azza l folytatódik, hogy 
mint Bárány vérét adja értün,k. és beteljesedik azzal, hogya benne 
l évő életet átadja nekünk. " En nem ismeretem őt, de aki elküldött 
engem, hogy vízze l kereszteljek, ő mondta nekem? akire látod a 
Lelket leszállni és fJ)egnyugodni raj ta, ő az aki Szentlélekke l ke
resztel ". Un 1, 33.) O a Lélek. A víz, vér és a Lélek így tartozik ösz
sze. Ezt az összefüggést látja jános. Ez a három együtt jézus titka . 

Pár évvel eze l őtt a budapesti Kálvin-téri templom e l őtt álltam 
meg. Egy ráma vo lt a templomon és ennek négy szegélyére egy
egy bibliai Ige volt írva. Az e l ső ez vo lt : "Született a Megtartó" . A 
rl)áso9ik: "Meghalt a mi bgneinkért". A harmadik: "Feltámadott az 
Ur". Es a negyedik: "Az O Lelkéből adott nekünk". Rendkívül ki
fejezőnek tartottam . Négy hatalm as gondolat, amelyből hármat 
elfogadu nk: hogy született a Megtartó, hogy nagypénteke,~ Krisz
tus meghalt , hogy húsvétkor feltámadt - de azt, hogy az O Lelké
ből adott nekünk, ez már idegen tőlünk. Pedig a ráma széthull , ha 
nincs negyedik oldala. 

Szalhmáry Sándor 

Június 12. 



Jövel Szentlélek lsten 
(368. dicséret) 

Szegedi Kis István (1505- 1572) összesen nyolc évig tanult külföldön . 
Bécsben, Krakkóban és Wittenbergben, ahol 1543-ban teo lógiai doktori 
oklevelet szerzett. Ettő l fogva mintegy húsz éven keresztül élete folytonos 
hányattatás vo lt. Több mint tizenkét helyen megfordult, közben gyakran el
űzték szolgálati helyéről, két ízben pedig fogságot is szenvedett. Csanádról 
a kapitány félholtra verte;] kergette el és az akkor nagyon sokat jelentő 200 
db könyvétől is megfosztotta. Kálmáncsai szolgálata idején egy félreértett 
prédikációja miatt hiúságában megsértett asszony hamis vádjára a törökök 
hurcolták két évig tartó fogságra, amelyből egy buzgó híve áldozatkészsé
gébő l tetemes váltságdíj árán l 563-ban szabadult ki. Ezután Ráckevére ke
rült. Itt mint püspök nyugodtabb körülmények között munkálkodott élete 
végéig. Korábban a lutheri irányt vallotta, az ötvenes évek vége óta azon
ban a svájci reformációhoz csatlakozott. Hányatott élete sem akadályozta 
meg abban. hogya magyar reformáció első nemzedékének külföldön is el
ismert és megbecsült első teológusa lehessen. Egyes latin nyelven írt műve
it külföldön még csaknem kétszáz évve l későbben is kiadták. Életrajzát 
kedves és hű tanítványa és utódja, Skarica Máté írta meg. 

Hátrahagyott éneke i között ez a legrövidebb, de legértékesebb: Öt rö
vid versszakában a Szentlélek Istenhez könyörög az igaz hitnek világossá
gáért és bizonyságtévő életért. Nincs benne egy fölösleges szó sem: zárt, 
tökéletes és arjnyosan tagolt kis remekmű. 

1. Jövel Szentlélek lsten , 
Tarts meg minket Igédben, 
Ne légy iünk setétségben: 
Maradjunk igaz hitben, 

Csomasz Tóth Kálmán 

2. Szenteld meg mi szívünket, 
Világosítsd elménket, 
Hogy érthessük Igédet, 
Mi édes Mesterünket 

3. Adj isteni félelmet 

Június 13. 

És bizonyos értelmet; 
Igéddel taníts minket, 
Gerjeszd fel mi szívünket. 

Szegedi Kis István 



Könyörögjünk az Istennek Szentlelkének 
(372 . d icséret) 

Huszár Gál, a hányt-vetett sorsú nyomdász-reformátor (+ 1575), a reformáció 
kibontakozásának egyik legmunkásabb és legrokonszenvesebb egyénisége 
volt. Vándorlásai során szállítható kis nyomdafelszerelését sok kockázat é, 
veszedelem között vitte magával. Kiadványai ezért különböző helyeken je
lentek meg. Művei sorában prédikációkon, kátén és kisebb teológiai dolgo
zatokon kívül legfontosabb 1574-ben Komjátiban hangjegyekkel kinyomta
tott két. részes, közel ezer oldalra terjedő "A keresztyén i gyülekezetben va ló 
isteni dicséretek és imádságok" című énekeskönyve. Ennek jó kétharmad ré
szét kitevő első része graduál, vagyis szertartási ágendákat és énekeket tartal
maz, a második, kisebb rész pedig gyülekezeti énekeskönyv. 

Csomasz Tóth Kálmán 

1. Könyörögjünk az Istennek szent lelkének, 
Bocsássa ki magas mennyből az ő világát, 
Végye el mi szívünknek minden homályát, 
Hogy érthessük Istenünknek mindenben aka ratját. 

2. Ó szent lélek árváknak kegyelmes atyja, 
Szegény gyarló bűnösöknek bátorítója, 
Hitökben elesteknek e rős gyámola, 
És az ő gyönge hitöknek csak te vagy ápolója. 

3. Te vagy a mi lelkünknek édes vendége, 
Az mi szomorú szívünknek igaz öröme, 
Lelki háborúinknak csendesítője , 

Az örök életnek bennünk csak te vagyelkezdője. 

6. Válassz minket magadnak élő templomul , 
Vegyed mi könyörgésünket szent áldozatul , 
Vedd ki mind ezt a világot az kárhozatból, 
Engedj igaz hitből való kimúlást ez világból. 

Június 14. 



Jövel Szentlélek Úr lsten 
(369. dicséret) 

Újra kell írni a magyar református himnológiatörténetet. így vé
lekedett Csoma sz Tóth Kálmán professzor, amikor Borsa Gedeon 
Németországban teljesen véletlenül megtalálta Huszár Gál elve
szettnek hitt 1560-as debreceni énekeskönyvét. Nem mindenna
pos esemény volt tehát a híres XVI. századi nyomdász-prédikátor 
történelmi jel entőségű kottás énekeskönyvének felfedezése. Eb
ben "A Szentlélek ajándékáért való könyörgések" fejezet egyik 
legszebb darabja Batizi András klasszikus értékű pünkösdi dicsé
rete . 

Éneklésünk a gyülekezetben úgy legyen imádságos, hogya 
3+2+2-es sortagolódások, a strófakezdés öthangos, rögtön kinyíló 
indítása, a mindig magasabb sorkezdőhangok, az állandó érzel
mi-tartalmi, tempóbeli megújulás lehetőségét biztosítsák. 

Június 15. 

1. jöve l Szentlélek Úr lsten 
Lelkünknek vigassága, 
Szívünknek bátorsága, 
Adjad minden híveidnek 
Te szent ajándékodat; 
jöve l,vigasztaló Szentlé lek lsten. 

2. jövel , megnyomorultaknak 
Nemes vigasztalója, 
Árváknak édes atyja! 
Töltsd bé~iralmas szívünket 
Mennyei nagy örömmel. 

Berkesi Sándor 

jövel mi lelkünknek Édes vendége 

Batizi András 



Jövel Szentlélek Úr lsten, lelkünknek vigassága 
(369. dicséret) 

Ez az ének nemcsak Batizi Andrásnak, hanem az egész magyar 
reformátori énekköltésnek egyik legszebb darabja. Szerzője bibliai 
történeti énekei Gedeonról, jónásról, Zsuzsannáról, Izsák házassá
gáról és "meglett és megleendő dolgokról" szólnak, gyülekezeti 
énekeiben pedig középkori latin énekek visszhangjai között a kö
zösségi és tanító hang mellett az egyéni lírai ihlet is megszólal. Ilyen 
tekintetben emelkedik ki énekei közül ez a pünkösdi dicséret. 

Alig használ rímeket, de sorainak szabatos lejtése, főleg pedig a 
verssorok gondolatritmusa és a kifejezett gondolatok biblikus 
mélysége bőségesen kárpótol a laza rímelésért. Egyik legszebb és 
legszemélyesebb hangú versszaka így szól : 

jővel, gerjeszd fel szívünkben 
szent szerelmednek tüzét, 
rontsd el a gyűlölséget, 
hogy mi egyesek lehessünk 
isteni szerelmedben: 
jővel , mi lelkünknek 
nagy vígassága! 

Csomasz Tóth Kálmán 

Június 16. 



Értünk és velünk 

M egkérdezte Jézus a tanítványait: "értitek, hogy rnit tettern veletek?" (Já
nos 13,12). Más az, hogy "veletek", és rnás az, hogy "értetek". Ha az vol
na a kérdés, hogy rnit tett Jézus értünk, könnyű volna a felelet: lsten Fia ern
berré lett, kínos kereszthalált halt értünk. Megváltónkká lett. Ez egyeternes 
igazság egyforrnán érvényes rnindenkire. Az viszont külön-külön szerné
Iyes ügy, hogy rnit tesz velünk Jézus. Kicsit csüggesztő az, arnit Jéz us Péter
nek rnondott: "Arnit én teszek, rnost rnég nem érted, de később majd meg
érted" (János 13,7). Számolnunk kell azza l, hogy Jézus kezében tartja és 
kormányozza utunkat-sorsunkat, de mi nem értjük az Ő gondolatát. Ké
sőbb majd - visszafe lé tekintve - sok rnindent megértünk, de most, am ikor 
zallanak az események, inkább nem értjük. 

Hangsú lyozom, hogy Jézus mindenkit "egyéni elbánásban " részesít. Ez
zel együtt azonban az is igaz, hogy bizonyos úgynevezett "sta tisztikai " -
törvényszerűségeket fel lehet ismerni. Felsorolok néhányat: 1. Amikor Jézus 
munkába vesz i övéi életét, gyakran megá ll ítja őket azon az úton, amelyen 
addig haladtak. 2. Jézus elvá ltoztatja gondolatainkat, értékrendünket. Ke
mény ítélkezéseink helyébe az irgalmasság lelkülete kerül. 3. Jézus megta
nít örülni. Éspedig nem csak oly módon, hogy dirib-darab örömök sokasá
gáva l halrnoz el, hanem: Szentlelkének e rejé tő l újfajta mozgásba lendül 
legmélyebb be l ső világunk. Luther Márton mondotta : Születhetne Jézus 
százszor is Betlehernben, semmi hasznod nem lesz abból, ha benned meg 
nem születik. 

Június 17. 

Emberfia 

keze már mozdulatlan 
s hogy lehunyta szemét 
a liliomok visszaszá lltak 
a madarak vissza költöztek 
szavai fészkébe örökre 

Farkas józsef 

Puszta Sándor 



Tenéked zengek éneket 
(Részletek Berkesi Sándor " Tenéked zengek éneket" 

c. könyvéből: június 7 8-28) 

Az Úrnak irgalmát örökké éneklem 
(89 . zsoltár) 

Misericordia nevet visel a húsvét utáni második vasárnap, a 89. zsoltár 
latin kezdete szerint. Régen karácsonykor is rendszeresen énekelték gyüle
kezeteink ezt a zsoltárt. Versszaka iból hatalmasan kisugárzik lsten ígérete
inek megvalósulása, örökkévaló irgalma, atyai hűsége . Mennyi fény, meny
nyi erő és vigasztalás árad ebből a strófából Szenczi Molnár Albert csodá
latos magyar nyelvén, hitvalló költészetén keresztül. Ha az lsten fényes or
cája e l őtt szüntelenü l örvendező boldog nép lenne népünk, bizton remél
hetnénk, hogy az Úr jótéteményét megszaporítja rajtunk. 

Éneklésünk tempójának meghatározása kulcskérdése a méltó és kifeje
ző megszólaltatásnak. Mivel hosszúak a sorok, nagy levegőt kell vennünk, 
hogy jusson az utolsó szótagokra is. A gyakoribb a hangonként egyformán 
elnyújtott, szé teső éneklés veszélye, de találkoztam már a másik véglettel 
is, az indokolatlanul rohanó, kJpkodó, erő nélküli tempóva l, amely úgy
szintén helytelen . Hadd szögezzük le újra: a helyes tempó (amely nem 
azonos a helyes ritmus fogalmáva l, a hosszú és rövid értékek pontos meg
valósításávalJ függ a gyülekezet létszámától , a helytől , tehát az akusztiká
tól, netán az éneklők életkorá tól. Ennek beállítása a kántor felelősségteljes 
ieladata. Ha korrekt a hangszeres e lőj áték, abból egyértelműen ki kell de
rülnie a helyes tempónak. Legyen lendülete, egyszersmind méltósága 
éneklésünknek! 

Az egek hirdetik sok csudadolgodat, 
A szent gyülekezet Te igazságodat, 

Berkesi Sándor 

Mert vajon kicsoda volna ott fenn az égben, 
Ki nagy hatalommal hozzád hasonló légyen 
Az erős angyalok seregében vagyon-e 
Ki e dicső Úrhoz hasonlatos lehetne? 

Június 18. 



Az egek beszélik 
(19. zsoltár) 

A genfi zsoltárok között nehezen találunk tartalmasabb, költő
ibb, művészibb éneket a 19-iknél. Veretes, szép magyar nyelveze
te időtálló, klasszikus. Költői képekben rendkívül gazdag. Az első 
részben (első három versszak) az lsten által teremtett világ rendje, 
monumentalitása; a másodikban (4-6. versszak) az lsten beszédé
nek, törvényének tisztasága, tökéletessége; az utolsó versben a hí
vő embernek az alázatos, tiszta életre való vágyakozása fogalma
zódik meg. 

Énekeskönyvünk első nagy fejezete a genfi zsoltárok 150 éne
ke . Genf városa 1536-ban csatlakozott a reformációhoz . Egy év
vel később Kálvin János a város tanácsához beadta emlékiratát az 
új egyház szervezetéről , melyben súlyt helyez a gyülekezeti ének
lésre is: "A zsoltárok tudnak arra indítani , hogy szívünket Istenhez 
emeljük, és olyan buzgóságra fakasztani, hogy Őt segítségül hív
juk, és nevének dicsőségét dicséretekkel magasztaljuk" . A francia 
nyelvű zsoltárfordításokat, amelyek a világirodalomnak is reme
kei , a kor két nagy francia költője , Clément Marot és Teodor Béza 
készítették. Magyarra nem egészen száz nap alatt Szenczi Molnár 
Albert fordította le. A 19. zsoltár is igazolja, hogy ez utóbbi mun
ka nem pusztán fordítás, hanem az eredetivel minden szempont
ból egyenértékű újraköltés volt. Aki Kálvinról , Szenczi Molnárról , 
egyháztörténetünk nagy jairól meg szeretné ismerni a legfonto
sabb tudnivalókat, olvassa Bottyán János Hitünk hősei c. ifjúság
nak szánt könyvét. 

június 19. 



Perelj Uram, per/őimmel 
(35. zsoltár) 

"Az iroda lom cselekedetekbő l áll: Szenczi Molnár Albert csele
kedete egyike a legnagyobbaknak. Balassi és Csokonai között 
nincs semmi a magyar lírában, ami felülmúlná. Noha csak fordí
tó v'olt, lírai vívmánya nem kisebb a Balassiénál, amint iskolája 
sem volt rövidebb életű, mint azé. Az eredetiség azokban a szá
zadokban nem volt olyan nagy követelmény, mint ma; de Molnár 
Albert eredeti költő is, csak az eredet isége van másban, nem a 
szöveg értelmében, hanem nyelvében, hangulatában, ritmusában. 
Új hangot, új lírai formát teremtett, éppúgy mint Balassi. A régi 
magyar vers, középkori és 16. századi, a ritmusában élt: vagy nem 
volt ríme, vagy egyhangú, valázó. Ők ketten szaggatták a verset 
hangulatos, változatosan rímelő strófákba, s ők alkalmazták a ré
gi magyar ritmust az újfajta strófákhoz. A Dávid király zsoltárait, 
mint tudjuk, Béza és Marot, két francia udvari költő szedte hajlé
kony, más-már dekadens versekbe. Ehhez járult a komoly huge
notta dallam, amelyet Molnár Albert Strasbourgban ismert meg. 
Molnár Albertnek követnie kellett a kényes versszakokat, s követ
nie a hatalmas dallamot, s ő követte is: rímmel, szótagszámmal az 
egyiket, székely nyelve és az ős i magyar ritmus erejével a mási
kat. Ószövetségi bb lett, mint német és francia példái , de nyu
gatibb, mint magyar énekszerző elődjei . Miközben a régi valázó 
versből kivetkőzött , a magyar nyelv méltóságát s leleményességét 
talán meg jobban megőrizte , mint Balassi." 

Június 20. 



Mint a szép híves patakra 
(42. zsoltárj 

Ma is eleven emlék számomra egy igehirdetés, amelyet egy 
Kántus-kiszállás alkalmából hal lottam a 42. zsoltárról. A prédiká
tor elmondta, hogy egy ízben egy erdei úton autó va l haladtak át, 
amikor egy pompásan fejlett szarvas ugrott hirtelen a kocsi elé 
féktávolságon belül. A kikerülhetetlen halálos ütközést a szarvas
nak egy hatalmas üvöltése kísérte. Talán egy ösztönös segé lykiá l
tás volt ez az életért. Ha az lsten számunkra is életfel tétel, nekünk 
is így kéne vágyni rá , aki "kedves szabadulást" nyújt mindannyi
unknak. 

Kevés zsoltár ihletett meg több zenesze rzőt, mint a 42 . A dal
lamfeldolgozók közül Bach, Schumann, Liszt, Reger nevét említ
hetjük, a szövegre egyebek mellett Hándel, Telemann komponált 
zenét. A művészettörténetre is jelentős hatást gyakoro lt. A zenei 
feldolgozások között számon tartunk latin szövegű reneszánsz 
motettákat a genfi szöveg és dallam különféle szerkesztésű 
(homofón és polifón) kórusmegfogalmazásait. A német romanti
kus Mendeissohn oratorikus méretű remekművet készített erre a 
zsoltárszövegre. Az első téte l e lső zenei mondata három l épcső

ben emel fel bennünket s részesít az lsten utáni vágyakozás min
den mással helyettesíthetetlen zenei élményében. 

Június 21. 

7. Én lelkem, mire csüggedsz el? 
Mit kesergesz ennyi re? 
Bízzál Istenben s nem hágy el, 
Kiben örvendek végre. 
Ki nekem szemlátomást 
Nyújt kedves szabadulást, 
Nyilván megmutatja nekem, 
Hogy csak ő az én Istenem. 



Ékes dolog dicsérni 
(92. zsoltár) 

A Vass Zajos (1927-1992) nevével fémjelzett pávaköri mozga
lom sok év óta, s ma is term i áldásos gyümölcseit. Falun az éne
kelni vágyók számára ez a "műfaj" azért is ideális, mert a magyar 
népdal alapvetően egyszólamú lévén, bármely létszám mellett, 
nők és férfiak mindenfajta összetéte l ével megszervezhető. Ha tá
mad a.kár csak néhány lelkes énekes és egy hozzáértő vezető, a 
páva kör máris életképes. 

Ennek mintájára gyülekezetei nkben megszülethetne a zsoltár
köri mozgalom. (Az ötlet dr. Kálmán Lajos kecskeméti főisko l ai ta
náré, aki nem csak a magyar népzenének, hanem református 
énekkincsünknek is avatott ismerője . Járdányi Pál népdalcsokrait 
tanulmányozva, sokféle szempontot figyelembe véve, ő is állított 
össze zsoltárcsokrokat, amelyek közül néhányhoz ihletett orgona
kíséretet is komponált.) 

Szeretném magam is biztatni. lelkészeinket, kántorainkat, ifjú
sági vezetőinkeI: ha gyülekezetünkben történetesen nem adódik 
szó lamarányos, fej lődőképes énekkar, de van néhány szívesen és 
jól ének l ő testvér, próbálkozzanak meg a zsoltárkör megszervezé
sével. Egy ilyen kis "énekes mag" a lelke lehet a gyülekezetnek, 
amelyik jótékony segítséget nyújthat az istentiszteleti éneklés 
szebbé tételében, az énektanu lásban, az énekrepertoár kibővíté

sében, ismeretlen da ll amok, soha nem énekelt versszakok felfede
zésében, szépen hangzó életre ke ltésében. 

Zsoltárunk a fenti csokor kezdő és záró éneke. 

Június 22. 



Mikor a Siont az lsten 
(726. zsoltár) 

1673-ban felállították a pozsonyi rendkívüli törvényszéket, 
amely elé több mint kétszázötven protestáns lelkészt, tanítót, ta
nárt idéztek meg hazaárulás koholt vádjával. A nagyszabású, bár 
csupán néhány hétig tartó per végén kemény ítélet született: min
denkit halálra ítéltek. Akik áttértek a katolikus hitre, azok kegyel
met kaptak, a többiek ítéletét " nagylelkűen" száműzetésre, hiva
talvesztésre változtatták. Gályarabságra negyvenkettőt küldtek. 
Ezeket börtönről börtönre hurcolták, bilincsben, kalodában tartot
ták. Az út nagy részét gyalog tették meg mérhetetlen szenvedések 
között Bécsújhely től Stájerországon, Karintián és a Krajnán át Tri
esztig, majd Pescaratól Nápolyig. Keserves útjuk során a 10., 13., 
23., 32., 43., 70., 79., 83., 86., 88., 94., 102., 141 ., 143. zsoltá
rokat énekelték, amelyek kibeszélhetetlen erőforrást jelentettek a 
számukra. Nápolyban mint életük végéig örökös rabokat , a spa
nyol király gályáinak legrettenetesebb jármába fogták őket. Meg
szabadulásuk 1676. február ll-én de Ruyter holland tengernagy 
jóvoltából történt, aki hadihajójának ágyúcsövét Nápoly felé for
dította mondván, ha nem lesznek szabadok a rabszolga lelkipász
torok, szétlöveti a város tornyait. Elcsigázott, erő nélküli pré
dikátoraink - ekkor már csak huszonöten éltek -, hamarosa n de 
Ruyter hajóján megszabadulásuk boldog perceiben először a 
126., majd il 46., 124., 125., végül a 116. zsoltárt énekelték. 

Június 23. 



Akik bíznak az Úr Istenben 
(120-134. zsoltár) 

Mózes könyvében olvashatunk arról, hogy minden hívő zsidó
nak kötelessége a fő ünnepeken felzarándokolni a szent városba, 
Jeruzsá lembe. Ezeken a zarándokutakon énekelték azt a 15 zso l
tárt (120-tól 134-ig), amely a Bibliában a Grádicsok énekei elne
vezést kapta. A héber címszó: maa láh, egyszerre jelent felvonulást 
és l épcsőfokot. A jeruzsálemi templomban külön kijelölt helyük 
volt a n őknek és a férfiaknak. A férfiak helye 15 l épcsőfokka l ma
gasabban vo lt. A léviták ezeken a lépcsőfokokon állva énekelték 
az em iített 15 zso ltárt a zarándokok bevonulásakor. 

Gálya rab lelkipásztoraink a szabadulás idején, a holland de 
Ruyter admirá li s hajójára érkezvén énekelték többek között a 125. 
zsoltárt: "Mert az övéit ő nem hagyja, A hamis kezében, És semmi 
ínségben ... Ő híveinek békességet, Ád csendességet". A minden 
időkben érvényes reménység és vigaszta lás hangja árad ezekből a 
sorokból. 

130. zsoltár 

Énnékem reménységem 
vagyon csak Istenben, 
bízik az én szívem 
Ő szent igéjében. 
Én lelkem erős hittel 
Az Urat óhajtja, 
Mint a virrasztó éj jel 
A vi rradtát várja. 

Június 24. 



Dicsérjétek az Urat 
(736. zso ltár) 

"Rakétásan" felfelé törő dall amkezdés, nagyobb hangközugrá
sokka l intenzív sorok, a versszakok szé lesen ívelő dall am kupol á
ja veszi szárn yá ra 136. zso ltárunk emelkedetten szép, lsten örök 
jóságát és csodá it ujj ongva magasztaló szövegét. Az egyetl en 
o lyan zso ltárunk , amelynek versszaka i refré nsze rűen végződne k : 

"Mert (és) az Ő kegyessége / Megmarad mindörökre." 
Már az ószövetségi időkben , később a római katolikus liturgiá

ban és bizonyára a reformációt követően a protestáns egyházak
ban is fe lelgetve, responzorikusan énekelték a zso ltárt. Eppen ez 
a tulajdonsága teszi ideális ifjúsági énekké. 

Gyakran hangzik el a kritika: genfi zsoltáraink között sok a 
rossz prozódia, sokszor nem esik egybe a szövegi-értelmi és a ze
nei hangsúly. 

Mit tehetünk, mi hozhat megoldást? Az aktív, értelmi hangsúly
okkal ellene dolgozhatunk a rossz prozódiának. Gyülekezeti ének
lésünkben a ritmikai vagy a dallami beavatkozás, a kotta kép áta la
kítása egyéb fontos szempontok mellett azért sem hozna megol
dást, mert ugyanaz a dallamfordulat, amely az egyik versszakban 
rosszul , egy-egy másikban tökéletesen simul a szöveghez. Mivel 
genfi zso ltárainkban nincs ütembeosztás, s így ütemhangsúly sincs, 
szabadok vagyunk az érte lmi hangsúlyok kijelölésében és megva
lós(tásában. És ami majdnem ennyire fontos: a rossz helyen l évő 
zenei hangsú lyokat leha lkítva súlytalanná kell tenni! 

június 25. 

Dicsérjétek az Urat, 
mert Ő jó kedvet mutat, 
És az Ő kegyessége 
megmarad mi ndörökre. 



Új éneket mondjunk Őneki 

"A gy űjteményünket életre hívó Református Ifjúsági Mozgalom testvér i 
éneke. (1938.)" így jellemezte énekünket a dallamszerző Balla Péter az 
1939-ben megjelent Kis magyar daloskönyv-e kommentárjában. A szöveg 
Botos Erzsébet munkája. Az énekfüzet a Soli Deo Gloria kiadásában szü
letett meg, s Párkányban (ma Sturovo, Szlovák ia) nyomtatták. Negyven 
magyar népdalt és tíz régi egyházi éneket tartalmaz. Énekünk bizonyára 
nem véletlenül lett a gyűjtemény uto lsó darabja; mottó ez s egyben össze
foglalás. A kezdő gondolat a 96. zsoltárból való. A magvas főgondolat: 
" találjuk meg végre, testvérünk jobbkezét", nemcsak azokban a történel
met formáló időkben volt üzenet, hanem ma is. Élnünk kell az ajándékba 
kapott történelmi l ehetőségekkel a "fortélyos félelem igazgat"-ta eszten
dők utáni lassan-lassan reményteljesebbé vá ló vi lágunkban. Erre tanít 
bennünket ez a rövid, tömör ének. Az egykor Balatonszárszón konferen
ciázó hagyományőrző SDG tagok hat évvel eze lőtt kis füzetben kiadták 
Balla Péter 13 énekét. Itt énekünk a címadó (Új éneket... ), egyszersmind 
kezdő ének. A hűséges szakértő tanítvány dr. Kálmán Lajos utószavából 
megtud hat juk, hogy "ős i dunántúli pentaton pásztormotívumokból kom
ponált dallam"-mal van dolgunk. 

Ma is látom s hallom, ahogyan az 1992 augusztus végi szárszói értelmi
ségi konferencia öregjei a templomban elénekelték azzal a tűzzel , amellyel 
Balla Péter bocsátotta útjára népdalait, egyházi énekeit: "Harcolunk eze
kért adalokért. Táborainkban ezek zengenek, ezekkel járjuk be az orszá
got, daloljuk mindenütt. Azt aka rjuk, hogya rádió, a film, a színház, a szó
rakozó hely, az utca, az otthon, az újság és az irodalom is észre vegye eze
ket a dalokat és éljen velük, hogy ezeken épü lhessen fe l a mai magyar ze
neművészet is. Legyenek ezek a dalok ezé az országé és legyen ez az or
szág ezeké a daloké, mert ezekben a dalokban a magyarság lelke él." 

Új éneket mondjunk őneki, 
hálával, mély hálával zenjük nagy nevét; 
találjuk meg végre testvérünk jobb kezét, 
mert jó a hála a béke vágyával. 

Június 26. 



Te néked zengek éneket 

lsten napjaink meglódult idején megadta a különféle egyházi 
munkaágak megújulásának lehetőségét. Ebben a megújulásban az 
ének lésnek döntő szerepe van. Ma, amikor különféle szirénhangok 
csábítanak, s amikor a tévtanítások korát éljük, nagyon fontos közö
sen megtalálni a jövő helyes útját, amely megszentelt hagyománya
inkra kell, hogy épüljön. Lassan fé l évszázada van kezünkben egy új 
korszakot jelentő énekeskönyv, de nem biztos, hogy éltünk és élünk 
an nak áldásaiva l. Vajon Kodály hazá jában beszélhetünk-e gyüleke
zeteink énekes anyanyelvéről? Tanítottuk-e, énekeltük-e hűséggel 
Szenczi Molnár Albert zsoltárait, klasszikus magyar dicséreteinket, 
az újabb idők tartalmas énektermésébő l , vagy csak azt a 20-30 éne
ket használjuk unos-untalan, amelyek amúgy is általában ismertek? 
Valljuk meg, az angolszász énekek, a Halleluja-gyűjtemény zenei
leg tetszetős, de idegen anyaga, vagy a kétes é rtékű kü lönféle if
júsági füzetek sokszor becsesebb kincseink, mint Sztáray Mihály, 
Szegedi Gergely, Pécselyi Kirá ly Imre remekei, vagy a ma é l ő ma
gyar szerzők ebbő l a talajból kinőtt evangéli umi üzenetet tartalma
zó énekei. Ezt az elszegényedést az előző évtizedekben csak rész
ben indokolja református iskoláink hiánya, ez bizony jórészt a mi 
mulasztásunk "gyümölcse" . 

226. dicséret 

Krisztusom, kívü led nincs kihez járulnom, 
Ily beteg vo ltomban nincs kitől gyógyulnom. 
Nincs ily fekélyemből ki által tisztulnom, 
Veszélyes vermemből és felszabadulnom. 

Pécselyi Király Imre + kb. 1641 

Június 27. 



Mindig velem 

Sok határon túli gyülekezetben himnusszá vá lt a Hall eluja éne
keskönyv éneke: "Mindig velem ... " Az e l őző években, évtizedek
ben hata lmas megtartó e rőt jelentett a híveknek. Egyformán zen
gett az énekes imádság a "málenkij robot" -ra elhurcoltak, és az 
otthonmaradottak ajkán. S ha a templom raktár vagy ateista mú
zeum lett, akkor énekelték a házi isten tiszteleteken, vagy csa ládi 
áhítatokon. Ezekben a kritikus lélekpróbáló időkben így lett ez az 
ének megszentelt imádsággá. 

Mindig velem, Uram, mindig ve lem 
Még ha nem láthat is gyarló szemem 
Azért énekelem, velem van Istenem 
Velem van Istenem, mindig velem. 

Kétségem, féle lmem s bánatimban 
Tudom, bizton vagyok karjaidban 
Nappal s bús éjjelen az Úr mindig velem . 

S majd ha otthon egyszer megláthatlak 
Bűn , bú, halál hol már nem árthatnak 
Ezt zengem szüntelen: Velem az Úr, 
Velem az Úr, velem, mindig ve lem! 

Június 28. 



Zsoltár gyermekhangra 

Az Úristen őriz engem 
mert az ő zászlóját zengem, 

Ő az Áldás, Ő a Béke 
nem a harcok istensége. 

Ő nem az a véres lsten: 
az a véres lsten nincsen . 

Kard ha csörren, vér ha csob
ban, csak az ember vétkes 
abban. 

Az Úristen örök áldás, 
csi ra , élet és vi rágzás . 

Nagy, süket, s szent nyugal
ma háborúnkat meg se hallja. 

Csöndes ő míg mi viharzunk 
békéjét nem bántja harcunk: 

Az Úristen őriz engem, 
mert az Ő országát zengem. 

Az Ő országát, a Békét, 
harcainkra süketségét. 

Néha átokkal panaszlom 
de Ó így szól: »Nem 
haragszom! « 

Néha rángatom, cibálom: -
tudja hogy csak őt kívánom. 

Az is kedvesebb számára, 
mint a közömbös imája. 

Az Úristen őriz engem 
mert az Ő zászlóját zengem. 

Hogy dalolJak más éneket, 
mint amit O ajkamra tett? 

Tőle , Hozzá minden átkom: 
hang vagyok az Ő szájában. 

Lázas hang talán magában : 
kell a szent Harmóniában . 

S kell , hogy az Úr áldja , védje 
aki azt ének li: Béke. 

Babits Mihály 

Június 29. 



A reformáció 

A magyarságnak megtartó e rőt adott. A három rész re szabda lt 
országba n a reformác ió jegyében bontakozott ki - e l ső ízben - az 
öná lló pol gári kultúra és irodal om. A protestantizmus - főként a 
református és evangélikus vá ltozata - iskolákat, koll ég iumokat 
alapított Debrecenben, Pápán, Sárospatakon, Nagyenyeden, Po
zsonyban és Eperj esen. S magya rra fordította a teljes Bibliát. 1590 
óta - ekkor jelent meg Károl i Gáspár fordítása - az lsten magya rul 
is beszél. A reformác ió diadalra juttatta az anyanyelvet, könyvet 
adott a nép kezébe. 

A protestantizmusnak az iskolák voltak a l egerősebb vára i. A Ma
gyarországon 1944 e lőtt működő 4500 egyházi isko lábó l 111 7 volt 
a református és 406 az evangélikus. Megfe l e l ően az egyház szám
arányához: Magyarországon a lakosság közel kétharmada volt ka
tolikus és egyharmada protestáns. Évszázadokon keresztül a protes
táns iskolák adtak nemcsak lelkészt, tanítót, de tűzvész idején tűz
oltót, pesti ses években ápolót, martalócok betörésekor védelmezőt 
is a népnek. Ezekben a kollégiumokban nevelkedett - többek közölt 
- Apáczai Csere János és Körösi Csoma Sándor, Köl csey Ferenc és 
Kossuth Lajos, Csokonai Vitéz Mihály és Arany János. 

Éppen itt 
írtam ezt a verset kétezerben 

Még nem tudtam, hogy véget ért a század 
\largy új kezdődött szebben, fényesebben. 

Hogy elfoszlik-e közöny és gya lá zat 
És megindulunk végre tiszta lappa l 

Egy új időbe, amely új hazát ad. 

És éppen itt. ern nyugatra vagy kelet re 
Hont foglalunk önmagunra lelve. 

Czine Mihály 

Kozma László 

Június 30. 





JÚLIUS 

ÖVÉ A FÖLDNEK KEREKSÉGE 



Július 1. 

Dalol a nyár 
(rész/etek) 

egy kis tücsköt választott 
s e cirpelésen át 
beszél. Figyelj, figyelj csak! 
Én értem a szavát. 

Dsida jenő: Nyáresti áhftat 

A búzaszem mint a kenyér, 
hozza egy pékség illatát. 
Földdel, éggel telik acellám 
és értem mindkettő szavát. 

Takáts Gyula: Melynek polgára nem a test 

Halálra a határban születtünk. 
Jégvi harok zúgtak el felettünk. 
Mezei poe, szemes varjú, sáska, 
kerék, kasza, mind a vetést bántja. 
Simogatni biztatón csak az ég mer, 
lsten izzó kékre gyúlt tenyeréve l. 

Horváth Imre: Kalászok panasza 

A június, a július. 
Az évek szám szerint forognak. 
De szépek mind a hónapok, 
Mert nevük van a hónapoknak. 

Nemes Nagy Ágnes: Angyal 



Zsoltár (rész/et) 

Tele van az élet jóval: kenyérrel - tisztával , 
sóval. 

Adjál Uram menedéket, adjál Uram tisztább 
létet. 

Adjál Uram nyugodalmat, vándornak - hogy 
vándoro lhat, 

éhezőnek adjál étket, s töröljél el minden 
vétket. 

Félutamon szólok hozzád: közel legyél 
Istenország. 

Adj ál Uram - enyhet adni : ne kelljen így 
megfá radni 

Földi létem jaj-siralmas: vagyok o árány, 
vagyok farkas: 

adjál Uram menedéket, félelmemül ne rakj 
fészket. 

Fiókád - én elesetten keresgéllek elveszetten. 
Szép új napot kéne fonni, gyerekekrő l 

gondoskodni: 
csa lád, béke, ga lamb, alma, s cifra ságom 

fogadalma : 
néked Uram felajánlom sok álságos 

cifraságom. 
Adjál Uram nekem békét, add az ember 

menedékét, 
segíts nekem Uram, árvá n: vagyok - fé lben 

- a sz ivá rvány, 
Uram, hallgatl ak a szélben, eme végső 

menedekben. 
Nem kell dohány, nem kell talmi , csak én 

tudj ak irgalmazni; 
vegyél el te rheimből, adjál többet 

tervei mből 
társat kérek, menedéket, terveimben rakj ál 

fészket; 
tudjak Uram úgy szeretni : vesztes ügyben nem 

elveszn I. 
Ügyeimet félbe hagytam, magamnak nem 

irgalmaztam: 
bepanaszo lom magam Néked: enyhítsd meg 

a vereséget, 
segíts Uram úgy szeretni : emberek közt -
ember 

lenni. 
Nádasdi Éva 

Július 2. 



Zsoltáros emlékek 
(rész/etek) 

Égett szájukon a zso ltár teste, mint Dózsa Györgyé, 
hosszasan és fenségese n, 
lángo l még ma is e l őttem , 

hosszasa n és fe nségesen. 

Csoóri Sándor: Egy templom fa lára 

Téged idézünk, hogy megszégyenítve 
ragadj fe l minket új ra a zenitre. 
Fülünk is buja zenéhez szokott immár, 
harsogja túl a muzsikát a zsoltár, 
s zengjen ajkunkró l, mintha láng lobogna: 
- Tebenned bíztunk e l e itől fogva! 

Psalmus: százötven kettő 
aztán: halhat a költő 
fontos csak ami támadt 
léleklángjábó l: zsoltár 
azt zengem most utánad 
Albertus Molnár. 

Július 3. 

Bódás jános: Zsoltáros prédikátor 

Veress Miklós: A CLl/I. Zsoltár 



Áram a huzalban 

Amikor az ember házat épít, akkor huzalokat vezet. Aztán egy
szer csak eljön a nagy pillanat, amikor a vi llanyt bekapcsolják, 
mert a huzalokban már van áram. Micsoda a hit? Tul ajdonképpen 
annak az átélése, hogyahuzalban áram van, vagyis a Szentlélek 
Krisztust behozza életembe, és vi lágosságot gyújt. Sok ember éle
tében ott van ez a huzal, de üresen, nincs benne áram. Márpedig 
a Szent lélek műve az, hogy ebben a hitben egyszer csak mintegy 
áram fut végig, és az ember áté li a Krisztussal való közösséget. A 
hit nem annyira megismerés, hanem ahhoz hasonló élmény, mint 
amikor az égőt becsavarják és árammal érintkezve világít. 

A legnagyobb hiány 

Tárcsázhatnék, 
de nincs vonal. 
A telefonzsinór 
szívre tekeredett fonal. 
Üzenetrögzítő 
nem felel, 
szót cserélnék, 
de nincs kivel. 
Szentlélek Úr lsten, 
jövel! 

Szathmáry Sándor 

Kovács Tibor 

Július 4. 



Krisztus felment szemem előtt a hegyre, és beszélni kezdett hoz
zám. Még nem va lóság, még nem élet, még nem Lélek bennem, 
amit mond, de már ösztönösen érzem, hogy meg fog váltani a bűn 
fertőjébő l , nem kell elpusztulnom, újjászülethetek. Ahogy vágyó
dom minden szava után, ahogy itt ülnék békén halálom ig, ha kell, 
lábainál a hegyen, ahogy hatalmába ejt nagy szeretetével, érzem, 
tudom, hogy nem az vagyok, aki eddig voltam, nem az a gyarló és 
tehetetlen, szennyes és ártalmas, halálnak szánt és magát halálnak 
is adott féreg, akit gyűl ölök, megvetek és megtagadok - lelkemben 
ígéret szerint enyém lett a mennyeknek országa. 

És megteszem az első lépést a boldogság első lépcsőfokán felfelé. 

Július 5. 

fzt a csendet 

Ezt a csendet. Ezt tanuld. 
Szép, mint egy hóhérvallomás. 
Kínzóid szelíd mosolyát 
immár sosem felejted. 
Mindig, mindenütt, feleim, 
egyetlen nap van hátra. 
Rozsdás szívünkben fe lragyog 
a szeretet magánya. 

Va/óban 

Mi van fejünk felett? 
Mi van? Micsoda jel? 
A tavasz puha szája 
csak sír, és nem felel, 
és nem íelel a nappa l, 
és nem felel az éj, -

de hallgat-e valóban, 
aki csak nem beszé l? 

Karácsony Sándor 

Tompa Gábor 

Szabó Magda 



Költők a költésze trő/ 
(rész/etek) 

némíts el 
alázz a porig 
most már Te 
beszélj helyettem 

Nagy Gáspár: Nem ismered 

Szellemhang, mely kedves a szájnak, a fülnek, 
a madárdal lal teli ég, a harangok, az ünnep( 
hó, de alatta a hóba takart kert -
hogya semmibe nyomtalanul ne merüljek, 
te temess szavaidba, magyar nyelv! 

Víz alatt élek. 
Versekben szedek levegőt. 
Évszakok telnek 
hajléktalan fejem fölött. 

Ne hidd, hogy énekelni 
az énekért lehet. 
Próbálunk kékre lelni 
setét egek fe lett . 

Orbán Ottó: Hatvanadik évére 

Lévay Botond: Négysoros 

Kiss Tamás: Énekek 

Július 6. 



"Mint ahogyan a mellékmondat értelmetlen a főmondat nélkül, 
de vele sokszor a gondolatnak mélyebb, újabb értelmét adja, úgy a 
földi élet értelmetlen egy felsőbb világból fakadó fő jelentés: az Is
ten gondolata nélkül, de vele, vagy benne, e fő jelentésnek újabb, 
mélyebb értelmét nyerjük." 

Július 7. 

Fogd a kezemet 

Köntösöm alatt 
sebem üszkösen 
romlik, félelem 
feszül szívemen. 

Krisztus, orvosom 
hallom léptedet. 
Mint a vakokét. 
fogd a kezemet. 

Gyógyíts, a bajok 
szelídüljenek. 
Járhassák réten 
borjak, tehenek. 

Napszügyű csikót 
adj nekem, Uram, 
mely mindörökké 
sértetlen suhan. 

Lennék vigyázó 
gazda, aki még 
szaporán terel , 
ha csapkod a jég. 

Ravasz László 

Galambos László 



Övé a Földnek kereksége 
(Fekete Károly áhítatai: július B-29) 

97. zsoltár 

" Uralkodik az Úr! Vigadjon a föld, örüljön a sok sziget... Hall
ja ezt Sion, és örüL .. " (Zsoltárok 97). Aki teremtette az eget és a 
földet, aki a maga képére és hasonlatosságára megteremtette az 
embert, az Úr uralkodik és ítél. Amiképpen évszázadokkal később 
Jézus születésekor azt mondta az angyal az örömhírről, hogy "az 
egész népnek öröme lészen", most a zsoltáros boldog hálaimájá
ból az csendül ki, hogy öröme az egész mindenség öröme. Az az 
örömhír, hogy uralkodik az Úr, öröme a földnek, öröme az égnek, 
vigadnak a szárazföldek, örülnek a sz igetek, megremegnek a he
gyek és mindenek csúcsaként: " Hallja ezt Sion, és örül!" Hisszük
e mi , a Sion mai népe, hogy uralkodik az Úr, hogy az övé a föld, 
a tengerek és szigetek, a l evegő és az égitestek? 

1. Az Úr lsten regnál, Ő az erős király, 
Kin mind e fö ld örvendjen 
Minden sziget örüljön! 
Felhő áll előtte és homály körüle 
Ő törvényszékinek és ítéletinek 
Áll e rős törvénye. 

346. dicséret 

Győzhetetlen én kőszá lom , 
Védelmezőm és kővárom , 

A keresztfán drága áron 
Oltalmamat tő l ed várom. 

Kuruckori ének 

Július 8. 



98. zsoltár 

" Hűségge l és szeretettel gondolt Izráel házára ... " (Zsoltárok 98). 
A zsoltár első fele emlékeztetés, fe lsorolása annak, hogy miért 
méltó az Úr arra, hogy őt dicsérje népe, sőt az egész föld. Hűség 
és szeretet a mi fö ldi viszonylatainkban legtöbbször a házassággal 
kapcsolatban hangzik el. Isten itt úgy mutatkozik be, mint aki 
mátkájaként szereti az ő választott népét. Hű volt hozzá, féltő sze
retettel övezte. A zsoltáríró arra mutat példát Izráel népének, hogy 
mi a feladata lsten féltve szeretett jegyesének. Az Urat kell dicső
íteni egész lényével. Szóban és cselekedetben. Örök tiszte ez Is
ten népének. Ma is. 

Július 9. 

Örvendjetek és vigadjatok 
Mondjatok szép zsoltárokat! 
Cimbalmokkal hangicsáljatok 
Zendítsetek citerákat! 
A trombitákat fújjátok meg 
E király e lőtt zengjetek! 
Csendüljetek, zúduljatok meg 
Tengeren, földön mindenek! 

454. dicséret 

Mint őz, szarvas a vizekre, 
Vágyom azért oly helyekre, 
Ahol lelkem nyugtot talál, 
Jézusommal egy úton jár. 

Barkó julianna 



99. zsoltár 

"Felhőoszlopból szó lt hozzájuk, ők pedig megtartották intelme
it és a nekik adott rendelkezést... " (Zsoltárok 99). Ez a zsoltár ar
ró l szól, hogy lsten Szent. Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek. 
lsten népe azza l bizonyíthatja be, hogy Úr az Úr, hogy engedel 
meskedik Neki , amikor szól a felhőoszlopból. Ekképpen szólt Mó
zesnek, Áronnak, Sámuelnek is, akik engedelmes szolgákká let
tek. Ha a vá lasztottak nem reszketnek az Úr szavától, hogy resz
ket nének a népek?! Ha lsten népe nem veszi komolyan az Úr sza
vát, hogy vennék azt komolyan a pogányok?! Kövessük Mózest, 
Áront... abban is, hogy teljesítjük a Felséges akaratát, ezzel mutat
va példát az emberiségnek. 

Istent áldjátok, magasztal játok 
Hajtsatok térdet zsámolya e l őtt! 
Mert ő szentséges! Áron és Mózes 
Az ő szent papjai könyörögtek neki. 

231. dicséret 

Uram, a te igéd nekem 
A sötétben szövétnekem, 
Mind az igazak és ámenek, 
Amik szádból kijöttenek, 
Azért amit nem látok szemmel , 
Béveszem szavadra hitemmel. 

Lengyel Józse!; 1770-1 822 

Július 10. 



A legkönnyebb parancsolat 

így hangzik: "Ne szeressétek a világot!" (Jn 2). Ennek beta rtásá
hoz ugyanis semmit se kell tennem. Ü lök az asztal előtt vagy fek
szem az ágyban és folyamatosan "nem szeretem a vi lágot" . Ez így 
magában üresség, meddő negatívum. Mindjárt más lesz a helyzet, 
ha bevallom, hogy túlságosan szeretem a világot, és ezt ke llene 
abbahagynom. így már nem könnyű a parancsolat. Az idézett Ige 
következő sorai arra figyelmeztetnek, hogy azért nem jó nagyon 
szeretni a világot, mert féle lmetes vonzása, sodró ereje van. Há
rom veszé ly fenyeget. "A test kívánsága": evés, ivás, érzéki szen
vedélyek. "A szem kívánsága": győzelem, hatalom, dicsőség. "Az 
élettel va ló kérkedés": ezt közelebbről is meg kell érteni. A görög 
alapszó (a lazón) jelentése: csaló, hencegő, szélhámos, vásári ki
kiáltó, nagyképű. Ezt a harmadik veszélyt így nevezhetjük: az élet 
szélhámoskodása. Isten teremtett világa (ha ezzel valahol még ta
lálkozhatnánk) szép és tiszta . A manipulált világ, az ember keze 
nyomán eltorzult világ, szennyes és beszennyező. 

De ha történetesen ki tudunk szabadulni a világ igézetéből , ak
kor még mindig csak a null a pontnál vagyunk. De mi legyen a kö
vetkező lépés? Évezredek óta adódik a kegyes válasz. Már a Bib
lia is megfogalmazta: "Menjetek ki Babilonbó!' '' (Ézs 48,20). Meg
győződésből va llom, hogy aki most ezt prédikálja a hívőknek , 

nem lsten igazságát hirdeti. A "Fussatok ki Babilonból " olyan, 
mintha a Dunában élő halaknak azt mondanánk: mocskos ez a 
víz, menjetek ki belőle. Mennénk szívesen, de hová? lsten reánk 
bízta ezt a vil ágot: " Műveljétek és őrizzétek! " A vi lág igézetéből 
kiszabadult emberek művelik és őrz ik ezt a világot. 

Farkas József 

Július 11. 



108. zsoltár 

"Ébredj, lant és hárfa, hadd ébresszem a hajnalt." (Zsoltárok 
108). Nem könnyű időkben énekel, imádkozik a zsoltáros, de tel
jes lelkesedéssel és engedelmességgel. Készségét az egyébként 
természetes életrend feje tetejére állításával így fejezi ki : "hadd 
ébresszem a hajnalt." A hajnal szokott ébreszteni bennünket. De 
a zsoltáros annyira kész lsten dicséretére, hogya hajnalt megelőz
ve, a hajnalt "rendre tanítva" dicséri az Urat. Isten gyermekeinek 
ez lenne az igazi életformája, hogy minden körülmény között Is
tent magasztalva éljenek, mint akik tudják, hogy minden a javuk
ra szolgál. Az ilyen hajnalokból lesznek a szolgáló nappalok és 
békességes esték. 

Úr lsten, kész az én szívem 
És azon vagyon én lelkem 
Hogy tenéked énekeljen 
Dicséretet zengedezzen . 
Nosza lantok és ci terák 
Zendüljetek fel muzsikák 
Mert igyekezem jó reggelen 
így menni az Úr eleibe. 

377. dicséret 

Szentlélek, végy körül bennünket, 
Szenteld meg szívünket, 
Készíts neved imádására, magasztalására, 
Hogy téged szívből imádhassunk, 
Hál ákat adhassunk: 
Hisszük, a mi szánknak szózatja 
Egeid meghatja. 

Szűcs Cyörgy 

Július 12. 



109. zsoltár 

"Szeretetemre vádaskodással felelnek, de én imádkozom." 
(Zsoltárok 109). Valljuk meg ősz intén , hogy ha tovább olvassuk a 
zso ltárt, döbbenten érezzük, hogya szavak szinte rázuhannak a 
szívünkre. Különös .,i mádság" ez. Isten embere itt egy félelmetes, 
démoni hatalmaktól megszá llott. a nyomorultat, szegényt és meg
tört szívűt kifosztó és halálba ke rgető el lenségge l áll szemben . 
Csak Istenben bízhat már és úgy érzi , hogy lsten haragjának tel
jessége kell ahhoz, hogy hatalmas ellenségét legyőzze . Keserű 
szívébő l szinte "diktálja" Istennek a tenniva lókat. illedelmeseb
ben, fésültebben, némi "hígítással" mi is szoktunk diktálni az Úr
nak. A zso ltáros legalább kimondta kétes é rtékű indulatait, mi el
rejtjük. Pedig Őelőtte elrejtenünk semm it nem lehet. 

Július 13. 

Ok nélkül rólam gonoszt szólnak 
És nagyel lenségüknek tartnak 
Azé rt , hogy én őket szerettem 
Kegyetlenül gyű l ö lnek engem 
Én csa k Istenhez szüntelen 
Fohászkodtam ez ínségben. 

475. dicséret 

" Keressetek buzgón és megtaláltok! " -
Téged keresünk, Uram, hogy bűn és átok 
Erőt ne vegyen mi rajtu nk, 
Légy nékünk égi utunk, igazságunk, 
Életünk ! 

Victor János, 1860- 1937 



111 . zsoltár 

"A bölcsesség kezdete az Úrnak féle lme" (Zsoltárok 111). Embe
ri elgondolásunk szerint a bölcsesség éppen nem olyasmivel kezdő
dik, aminek köze van a "félelemhez". Sokkal inkább egy szellemi 
szabadságharc, belső, lelki függetlenségi törekvés csúcsa, ahol tel 
jes bátorságban és önállóságban gondolkodik az ember, mintegy fe
l ülrő l alátekintve a kicsinyes tülekedésre. Vannak e látásban is igaz
ságmozzanatok, de alapjában véve más a Szentírás látása és taná
csa a bölcsesség kérdésében is. A hívő ember nem megszerzi, ki
harcolja a bölcsességet, hanem kapja. A bölcsesség Urától. A böl
csesség olyan "okosság", amelyben benne van a teremtő és megvál
tó lsten szeretete is. Ezért ezt az Urat félni azt je lenti , hogy átléptük 
a bölcsesség küszöbét. 

Szent és dicső az ő neve 
És az Úrnak ő félelme 
A jó bölcsességnek kezdete 
Ki megtartja ő törvényét 
És megőrzi szent Igéjét 
Annak megmarad dicsérete. 

474. dicséret 

Istennel járni, lakozni , 
Szent élettel illatozni , 
Igaz hitben nem habozni: 
Jézus Krisztus taníts, 
Taníts imádkozni! 

Kolozsvár, 1837 

Július 14. 



"Ha csak ebben az életben reménykedünk" 

Tisztázni kell a "csak" szó jelentését. "Ha csak ebben az életben re
ménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak va
gyunk" (1 Kor 15,19). Ha összefüggésében olvassuk ezt az Igét, világo
san kitűnik, hogy nagy evangéliumot fogalmazott meg az apostol. Van 
folytatás, van feltámadás, van örök üdvösség - ez az igazi mondaniva
ló. Ezt a nagy evangéliumot tesz i még ragyogóbbá azzal, hogy szem
beállítja az időben zajlót az örökkévalóval. Itt hangzik el a "csak" szó. 
Amikor kimondjuk ezt a szót, tudatosítanunk kell azt, hogya szavak
nak "udvaruk", jelentéstartományuk és hangulatuk van. A "csak" szó
nak lefelé minősítő zöngéje van. Csak ennyi? Az apostol is tudja ezt, 
és ezzel együtt tudatosan építi be a szót fölfelé ívelő gondolatmeneté
be. Ő jól érti a szót, de mi gyakran félremagyarázzuk. Részint saját ke
serű tapasztalataink alapján, részint téves vallásos tanítások nyomán 
úgy gondo lkodunk a földi é l etről , hogy az "csak" siralomház, csak 
bűntanya , csak káprázat. Nem itt van az igazi hazánk. Ez mind igaz is 
lehet, de nem változtat azon, hogy nem az angyalok közé, hanem ép
pen ide küldött minket az lsten. Feladatokat bízott ránk, felelősséget 
ruházott ránk. És a hívő ember nagyszerű élménye, hogy amikor elfo
gadja küldetését, tisztul a látása, és fölfedez i, hogy nem csak bukott ez 
a világ. Bukott és megváltozott a világ. Átfénylik bukottságán is a te
remtés eredendő szépsége. Rend, szépség, szeretet, jóság is van ebben 
a vi lágban. A Teremtő Lélek rejtett dimenziói is fölfedezhetők benne. 
Maga az anyag is több, mint "csak" anyag. 

Kaptál egy arcot 
apád anyád arcát 

Farkas józsef 

Donum 
Kaptál egy nevet 
hordozd becsülettel 

Kaptál egy kezet 
ne ereszd el ne ereszd el 

Puszta Sándor 

Július 15. 



112. zsoltár 

"Boldog ember az, aki az Urat féli, sok örömöt talál parancsola
taiban. " (Zsoltárok 112) Ritkaság így együtt o lvasni ezt a két szót, 
hogy boldogság és parancsolat. Az Úr félelmében élő ember boi
dogságának egyik tiszta és ritka szép vonása az, hogy lsten "házi
rendjében " olyan természetesen él, hogy lsten törvénye nem köte
lesség, nyűg és szükséges rossz, hanem lehetőség, sőt öröm és bol
dogság. Jézus Krisztusnak is vannak parancsa i. Az evangéliumok
ban ott a "hegyi beszéd" és Pál is beszél a "Krisztus törvényéről ", 
ami egy határozott, fegyelmezett életforma. De az Úr félelmében ez 
is áldás, sőt boldogság forrása. 

Boldog az ember, ki az Istent 
Féli, ti szteli szíve szerint, 
És az ő törvényét szereti . 
Nagy lesz e földön ő nemzete, 
Öregbül a hívek serege, 
Mert az Úr megáldja és őrzi. 

205. dicséret 

Csak tégedet dicsérlek, 
Míg e világon élek, 
Mert tudom, nyugalmat 
Csak te nálad lelek, 
Mikor innét kikelek. 

Pécselyi Király Imre + kb. 164 1 

Július 16. 



116. zsoltár 

"A szabadulásért fölemelem a poharat, és az Úr nevét hirdetem." 
(Zsoltárok 116). A zso ltár a Szentírásban ezt a címet viseli: "Hála
adás és fogada lom." Nem tudjuk, hogy mi volt az a mélység, ami
ből szabadult a zsoltáros, de szabad komolyan vennünk a költői 
megfogalmazást: "körülfontak a halál kötelei". Nyilván hálás a sza
badulásért lsten gyermeke. Minket azonban most inkább a fogada
lom érdekel , mert a hála belső érzésének külső megjelenését fogal
mazza meg lsten emberének fogadalma. Miközben fe lemeli a há
laadás poharát, fogadalmat tesz arra , hogy: "az Úr nevét hirde
tem." Ez a méltó hálaadás. Egész élettel az Úr nevét hirdetni. Val
lást tenni arról , hogy Ná la van a megoldás, Őt illeti a tisztelet és az 
imádat. 

Július 17. 

Szeretem és áldom az Úr Istent 
Mert meghallgatá az én beszédemet 
Könyörgésemre hajtá kegyes fülét 
Melyért imádom őtet naponként. 

208. dicséret 

Szólj hozzánk, Uram, 
Csendesen és édese n, 
Félelmünk mindjárt széled, 
És lelkünk is e szózattól, 
Mint harmattól a hervadt virág, 
Él ed. 

Keresztes i Józse'; 1748-1812 



122. zsoltár 

"Legyen békesség falaidon belül " (Zsoltárok 122). Zarándokok 
áldáskívánása ez az ének. Az ihletés jel entős része a csodálatos 
látnivalókból fakadt. A szépen épített város, a fenséges templom 
látványa valóban csodá latos lehetett. Önkéntelenül támadhatott 
az áldáskívánás az ajkakon: "Légyen békesség falaidon belül". Az 
is tudta , aki mondta és mi is tudjuk, akik ma olvassuk ezt az ál
dá~kívánást, hogya falakon belül csak akkor van igazában békes
ség, ha a szívekben békesség van. Háborgó le lkek, egymás ellen 
fesz ülő indulatok előbb-utóbb kilépnek az emberi szív belső csa
tateréről és csatatérré tesz ik a külvilágot is. A belsőleg megtisztuló 
élet, a szív nyugalma, a lélek békessége teremt békességet város
ban és faluban, gyülekezetben és családban. Legyen béke szíved
ben, s így házadban. 

Légyen te kőfa laidban 
Csendesség és jó békesség, 
A község közt egyenesség; 
JÓ szerencse házaidban! 
Az én atyámfiaiért 
És ott lakó fc leimért 
Adjon lsten jó békességet! 
Szentségiért én e helynek, 
M ely szerzetett az Istennek, 
Minden jót kívánok tenéked! 

163. dicséret 

Örvend mi szívünk, 
Mikor ezt halljuk: 
A templomba mégyünk, 
Hol Úr Istennek 
Szent Igéjét halljuk. 

Debrecen, 1774 

Július 18. 



126. zsoltár 

"Mikor jóra fordította Sion sorsát az Úr, olyanok vo ltunk, mint 
az álmodók" (Zsoltárok 126). A megpróbáltatások idején, amikor 
a fogság utáni új rakezdés próbatételei kezdik fárasztani lsten né
pe szívét, a legjobb e rőfor rás em lékezni arra, amikor lsten meglá
gyította a nagy ura lkodó szívét és hazatérhettek a babi loni fogság
ból. Az ilyen nehéz pillanatokban nem szabad az embernek ön
magára és önmagába nézni, mert akkor magába is roskad. Izráe l 
legjobbjai arra az Úrra néznek, annak énekelnek hálaéneket. Azt 
dicsőítik, Aki "jóra fordította Sion sorsát". Őreá néznek e zsoltárt 
énekelve és arcuk megvidámod ik, e rőről erőre jutnak. Példát ad
nak nekünk, hogy mit kell tenni, amikor próbák tüzében égünk. 
Oda kell tekinteni, ahol lsten megoldotta életünk kérdéseit, arra 
kell emlékezni , amikor megszabadított. És amikor odanézünk, ak
kor mi Jézus Krisztust látjuk. 

Július 19. 

Akik nagy kön nyhullatással 
Magot vetnek nagy bánattal 
Aratáskor azok széjjel 
Aratnak majd víg örömmel 
Sírva mennek ki a vetésre 
A magot hintik keseregve 
De a jó kévéket aztán 
Béhordják nagy vigasságban. 

238. dicséret 

Teremtő Istenünk, édes Atyánk nékünk! 
Hatalmas vagy, irgalmad nagy, 
ínségemben, szükségemben 
Kérlek, engem ne hagyj! 

1743 



129. zsoltár 

"Olyanok lesznek, mint háztetőn a fű, mely elszárad, mielőtt ki
tépnék." (Zsoltárok 129). Nemcsak az igaz, hogy mindennek ren
delt ideje van. Az is igaz, hogy mindennek rendelt és természetes 
helye van. A fűnek a fö ldön van a helye és nem a háztetőn. A ház
tetőn kinövő fű a rendetlenség, az elhanyagoltság, esetleg a lakat
lanság vagy az ítélet jele. A zsoltáríró lsten ellenségeit látja ilyen el 
'esettségre, elhagyatottságra ítélt helyzetben. Lehet, hogy ez abban 
a pillanatban nem következett be, de adott esetben valóság lesz. Az 
elszomorító kép arra is utal, hogy csak a földön van szénakaszálás 
vagy gabonaaratás. A háztetőn vagy kigyomlá lják a füvet, vagy még 
előbb kiszárad. Terméketlen, haszontalan és szemét a léte. Ma, 
amikor tanévnyitó istentiszteleten imádkozunk, akkor nem a házte
tőn kibújó fűre, hanem az aratásra növő mezőkre gondolunk. 

Széjjel-keresztül az én hátamat 
Megszántották és megszaggatták szörnyen 
Vontanak rajtam nagy barázdákat 
Úgy, hogy testemben semmi ép tag nincsen . 

413. dicséret 

Menj el a te nyugalmadba, 
Boldog lélek, követünk, 
Hogya kívánt nyugalomba' 
Részt vehessünk, sietünk. 
Készíts, Uram, e jóra, 
Hogy midőn amaz óra e l jő, 
Örömmel mehessünk Hozzád, 
Jobbodra ülhessünk. 

Debrecen, 1791 

Július 20. 



130. zsoltár 

"A mélységből kiáltod hozzád Uram! Uram, halld meg szava
mat..." (Zsoltárok 130). Egy boldog és reményteljes ember kiáltása 
ez. Éppen ellenkezőleg, egy szomorú és reménytelen ember ese
dezése - mondhatná bárki ellenvetésül. S mégis, az előbbi az igaz. 
Mert valóban mélységben van, nyomorúságba jutott, irgalomra 
szorul. De tudja, hogy hol van . Felmérte helyzetét, nincsenek i ll ú
ziói, lemondott nyomorúsága takargatásáról és arról is, hogya ma
ga erejéből mindent megoldjon. Ha valaki eltévedt, akkor az első 
reményteljes pillanat az, amikor fel tudja mérni , hogy hol van. Ez 
történt itt. A reménység alapja pedig az, hogy tudja, kihez kell in
nen kiáltani: " Uram, halld meg szavamat". A mélységben is Ura 
van, akit megkereshet. Ezért boldog és reményteljes ember. 

Ha Uram, bűnünk szerint minket büntetnél meg: 
Uram, e világ szerint ki állhatna úgy meg? 
De a te irgalmad nagy a téged félőkön, 
És Te engedelmes vagy, hogy dicsérjen minden . 

Július 2 1. 

292. dicséret 

Te pedig, híveidnek szemefénye, 
Úr Jézus Krisztus, életem reménye, 
Vedd fel szolgádat erős karodra, 
És vigyázz énrám, gyenge juhodra. 
Oktass és taníts hathatós igéddel, 
Biztass, erősíts, a te Szentlelkeddel, 
Hogy végre pályafutásom után 
Hozzád mehessek az élet útján. 

Losontzi Ist ván, 1709-1780 



132. zsoltár 

"Nem megyek be addig palotámba ... míg nem találok helyet az 
Úrnak, lakóhelyet Jákob erős Istenének." (132. Zsoltár). A zsoltár 
bevezető sorai fe lidézik Dávid nagy örömét, amikor Jeruzsálemet 
elfoglalva, végre teljesíthette fogadalmát, hogy az Úr ládáját mél
tó helyre vitethette. Dávidnak ez a nyugtalan tenni akarása, szent 
odaszánása, az Úr méltóságának mindenek elé tétele példa lsten 
népe minden tagjának. Más körülmények között és más téren, de 
számon kéri tőlünk is az Ige: kié az elsőség . Kit és mit kell az el
ső helyre tenni. Ezért kérdezi meg Aggeus próféta a fogságbó l ré
gen hazajöttektől , hogy illő-e nekik kazettás és mennyezetes há
zakban lakni , amikor az Úr hajléka romokban van? S bizonyára 
tőlünk is volna mit kérdeznie az Úrnak. 

Nyugalmam addig nem leszen 
Míglen helyet nem keresek 
A Jákob nagy Istenének 
Holott sátort szerzek szépen 
Hol dicsősége lakozzék. 

440. dicséret 

Ha meghaltunk Úr Jézussal, 
Nem illik már vétkeznünk, 
Feltámadván Úr Krisztussal , 
Le kell a bűnt vetkeznünk, 
Mint mennyei lakosok 
Legyünk tiszták s okosok, 
Mint testének s vendégének 
Szükséges lennünk szenteknek. 

Losonlz; ISlván, 1709-1780 

Július 22. 



133. zsoltár 

"Csak oda küld az Úr áldást és életet m indenkor" (Zso ltárok 
133). A figyelmes olvasóval is megtörténik, hogy elolvasva ezt a 
zsoltárt, annyira lefoglalja a kívánatos egyesség, az aján lott szere
tetközösség szemléletes leírása, hogy ezt a végén lévő befejező 
mondatot, mintegy hangulati levezetést, nem méltatja kellő figye
lemre. Van ebben a mondatban egy szó, amely szíven talált en
gem. Ez a rövid szó pedig ez: csak! Vagyis nem arról van szó, 
hogy ahol szeretetben, atyafiúi egyességben együtt vannak a test
vérek, oda több áldást küld az Úr, ahol pedig alkalmasint jókat 
marakodnak, oda pedig valamivel kevesebbet. Az Úr azt üzeni, 
hogy Ő csak oda küld áldást, ahol atyafiúi szeretet van. 

Július 23. 

Imé, mily jó és mily nagy gyönyörűség 
Az atyafiak közt az egyenesség, 
Ha békével együtt laknak, mint a 
Balzsamolaj, ők olyanok! 
Megáldja az Úr az ilyeneket 
Nékik ád hosszú életet. 

304. dicséret 

Tégy szívedre pecsétül 
Bélyegül karodra: így lelked erejétül 
Élek csak számodra. 
Mindvégig velem maradj mennyei erővel, 
Holtom óráján ne hagyj el 
J őve l , Ámen, jővel! 

Szőnyi Benjamin, 1717-1794 



134. zsoltár 

"Áldjátok az Urat mindnyájan ti, akik az Úr szolgái vagytok, 
akik az Úr házában álltok éjjelente. " (Zsoltárok 134). A távozó za
rándokok áldást mondanak és áldást kérnek azoknak, akik az Úr 
házában éjjel, vigyázván vannak hűséggel. Tehát, szolgálnak, 
élesztik az oltár tüzét és könyörögnek kezeiket feltartva a népért. 
Ők nyilván szolgálattevők, papok és léviták népe voltak. A zarán
dok az más volt. Jött, megpihent és ment haza . S mégis azt kell 
mondanom, hogy az egyszerű templomba járó is hordoz valamit 
minden istentiszteleten, az éjjel és nappal szolgálók tisztéből. 
Minden istentiszteleten minden igaz hívő, vigyázván, hűséggel 
van ott, kezeit fe ltartva és szolgálva. 

Felemelvén kezeteket 
Dicsérjétek Istenteket 
Szívből néki hálát adván 
Őt áldjátok minduntalan! 

305. dicséret 

Ó lsten bölcsességének 
Megfoghatatlan titka! 
Hozzánk való szerelmének 
Mély tengere! - mily ritka 
Ki ezt eszébe venné, 
Mélyen szívébe tenné. 

Szilágyi Bálint, + 1807 

Július 24. 



Játék, játékszabály 

Ha nem is tagadjuk a játék feszültségeket feloldó gyakorlati 
hasznát, ennek iparszerű megjelenése számos új problémát vet 
fel. A tömegsportokkal kapcsolatos agresszív megnyilvánulások, 
az ezekhez kapcsolódó korrupció és profizmus határokat is szab 
a játékért va ló egyoldalú lelkesedésnek. Ambivalens jelenséggé is 
vált a játék, hiszen nemcsak feszültségeket old, hanem alantas in
dulatokat is felszabadít. A futballpályák lelátóin történt halálos ki
menetelű incidensek figyelmeztetnek itt is az elembertelenedés 
veszélyére. Máskor pedig a szórakoztatóipar egy-egy rendezvé
nyénél azt látjuk, hogy tiszavirág életű zenekarok és sztárok arcát
lan tömeggé formálhat ják az emberek tízezreit. A sokat emlegetett 
televíziós konzervkultúra ízlést és szemléletet romboló hatásairól 
most nem is szólunk. E jelenségek mindenesetre figyelmeztetnek 
arra, hogy a játék, szabadidő és szórakozás nem teljesen semle
ges terület. A keresztyén szabadság megőrzése rendkívül fontos 
ezen a téren. Hiszen különbséget kell tenni a pihenés és a kikap
csolódást jelentő szabadidő, valamint az érzékeket felkorbácsaló 
szórakozás között. 

Július 25. 

Groteszk 

Mindenhez van jogom, 
hát játszom. 
Föntről gyereknek, lentről 
embernek látszom. 

Szűcs Ferenc 

Ratkó József 



"Baj van a m; kultúránkka/!" 
(rész/et) 

- írja a naplójában Tarkovszkij. Elsősorban talán azért, mert már nem is 
kultúra, csak annak látszik. A kultúra közkincs, ez meg mintha egyes ma
gánosok kincse volna . Olyan is: felibe-harmadába míves önmutogatásnak 
tetszik, amelynek csak önmaga fönntartása, a pénz, a siker, a hangadás, az 
egyezményes és összekacsintó hatalom fontos, s ennek ellenőrizetlensé
ge. Ezt a kultúrát egy sereg kibic intézményes dilettantizmusa mozdítja. A 
sáncok mögött a kinevezettek ítélnek jobbra virágzást, balra vegetál ást, és 
a hálózat ismeretlen technikusai mindent megtesznek, hogya nép, a kö
zönség ütődötten és elvarázsolva bámulja mutatványaikat. A kultúrának 
nevezett köz-tudati állapot - élvezzük valamennyien - ennélfogva seké
lyes. Nemhogy nem ismeri el reflexszerűen a szellemet, ellenkezőleg , 

megbot ránkozik raj ta, mivel nem tudja , mi az. 
A világ kultúrája a cifra szellemtelenség művei t milliós sorozatban 

gyártj a, az alantas hatásokat egyre ragyogóbb mechanizmussal terjesz ti . 
Ez a tendencia, lévén, hogy egyedül a meggazdagodást szolgálja, általá
nos szellemi hanyatl ást okoz. Hogya világ kultúrája hogyan lenne való
ban kultúra? Ha nem a nagyság iránt természettő l közömbös, sőt vele el
lenszenvet é rző dilettantizmus irányítaná, hanem a va lóban tehetséges, 
következésképpen élet- és szellemtisztelő rátermettség. A kultúra állapotá
ban minden a személyeken múlik. Ide nem kinevezettek, hanem a szó 
mindenféle értelmében vá lasztottak kellenek. Az igazi tehetség tiszteli az 
életet, tehát az embereket is. Ez a tisztelet mindig egybeesik a szellem, va 
gyis az ember igazi műveinek ti szteletével. 

Vasadi Péter 

Az alkonyuló század nevet keres magának. Leltárt készít. Volna egy-két 
névajánlatom, előhozakodom. Legyen a század neve: Bonhoeffer. Legyen: 
Kolbe atya. Legyen: Teréz anya. Ill ik győztesek nevét vésn i a kapura. 

Visky András: Beszéljünk a szeretetről 

Július 26. 



137. zsoltár 

"Am ikor Babilon folyói mellett laktunk, sírtunk, ha a Sionra 
gondoltunk." (Zso ltárok 137). A zsoltár végén Istent szó lítja fe l a 
zsoltáros arra, hogyemlékezzen ellenei re és fizessen meg nekik 
keményen. Az ószövetségi kegyesség vi lágában felhangzó bosz
szúra em lékeztetésnél sokka l építőbb a zsoltár elején felcsendülő 
emlékezés a babiloni fogságra. Arra az időre, mikor megaláztatás, 
szégyen, rabszo lgamunka volt lsten vá lasztott népének sorsa, 
mert lsten méltó büntetése vo lt rajta. M ost újra boldogan ünnepel
hetnek a Sion hegyén, de az igazi boldogsághoz hozzátartozik az 
üdvösséges és bűnbánatos em lékezés. 

Július 27. 

Akik minket fogva tartottak , kértek, 
Hogy valamit hegedülnének nékiek, 
És mondánk sioni éneket. 
Delelvén mondtuk: miképpen lehet? 
Hogy dicsérhetnénk az Ur Isten t 
Énekelvén ez idegen országban? 

A 137. Zsoltár 

Ültünk Babylon folyópa rt jain. 
Sírtunk. Babylon tenger nélkül él. 
Hárfánk a fűzfán. Másképp szól a kín . 
Tőlünk verejték kell , nem szenvedély 
S nem érv, erőnkből mért dőlt itt a vér. 
Hát ki hu lIt jobbom legyen rá az ámen, 
ha elfeledlek egyszer, Jeruzsálem. 

Gergely Ágnes 



138. zsoltár 

"Amikor ki áltottam, meghallgattál engem, bátorítottál, lelkembe 
e rőt öntöttél." (Zsoltárok 138). Egy esedező szívnek, imádkozó lé
leknek nem lehet örömtel ibb megtapasztalása, mint az, hogy: 
"meghallgattál engem" ! Nem légüres térbe ki áltott, nem olyan va
lakit keresett az imádkozó, aki nincsen, hanem "könyörgést meg
hallga tó, Édesatya Mindenhatóra" talált. Aki átélte már ezt a meg
tapaszta lást, az tudja, hogy ez az érzés a felszabadul ásnak és az 
örömnek teljességét adta. Ez a meghallgattatás ugyanis két, való
sággal érez hető ajándékkal gazdagít mindenkor: megbátorodás és 
lelki erő. Elmúlik a félelem és erő adatik a cse lekvéshez. A féle
lem elmúlása megoldás a jelenre, a lelki e rőve l gyarapodás meg
oldás a holnapra, a jövőre. 

Dicsér Téged teljes szívem, dicsérlek Istenek fe lett 
Én Istenem, hirdetem neved, én tégedet 
Mert azt érdem led, és a Te szentegyházadban 
Imádkozvá n neved ti sztelem, áldásodra én kész vagyok, 
Hálát adok Néked Istenem. 

276. dicséret 

Egyedüli reményem, 
Ó lsten, csak te vagy; 
Jőve l és nézz meg engem, 
Magamra ó ne hagyj! 
Ne légy tőlem oly távo l, 
Könyörülj hű szolgádon, 
Úr lsten, el ne hagyj! 

Fejes ls/ván, 1838-1913 

Július 28. 



139. zsoltár 

"Uram, te megvizsgálsz, és ismersz engem." (Zsoltárok 139.) Eb
ben a zsoltárban két érzés rezdül együtt. Egy szent féle lem és egy 
még szentebb megnyugvás. A szent félelem azért, mert nem tehet 
mást a zsoltáros, mint hogya kikerülhetetlen és mindent látó és tu
dó lsten jelenlétében kell élnie. Bárhová menekülne, mindenütt a 
szeme e l őtt van ennek az Úrnak. De még szentebb ennél az érzés
nél az a megnyugvás, hogy annak szeme e l őtt van, aki e l ől és há
tul körülzárta védelmező ölelésével. Sziklaalapként tenyerét tartja, 
védelemként másik kezét tartja életünk fölé. Gyűlölői tombolhat
nak, hozzá nem érthet nek, mert ez a védelmező ölelés megtartja 
minden veszedelem ellen. Ezt a védelmet kell elkérni I stentől. 

Július 29. 

Ha a hajnal szárn yát venném 
És az égre emelkedném 
És elrepülnék nagy messze 
A külső tenger szélire 
Ott is meglelnél , Uram, engem 
Kezedet el nem kerülhetem. 

277. dicséret 

Gondviselő jó Atyám vagy, 
Ó én édes Istenem, 
Látom én, hogy minden elhagy 
E világon csak te nem! 
Hozzád vágyom, benned élek, 
Üdvöt mástól nem remélek. 

Lévay józsef, 1825-191 8 



Keresztény és emberi életünk alapja a hit és ugyanakkor számunkra őse
inktő l va ló drága örökség, amelyhez apáink hűségesen ragaszkodtak és 
amelyért sok áldozatot válla ltak. Ahogyan az Aposto l tanítja, hit nélkül 
nem lehet senki sem kedves lsten előtt (Zsid' 1,6). A hit tárgya a láthatat
lan va lóság és ezért mindig nehézséget jelent az embernek . A mai ember
nek különösképpen, amikor tudomány, kultúra, társadalmi élet egyaránt el
fordult a hittő l. Az idősebb nemzedék, amelyik átélte a háború borzalmait 
és a sok változást, amelyen átment az emberiség élete, megtanulta, hogy 
aki Istent elveti, az könnyen megfeledkez ik az embe ri esség rő l is, s hogya 
világ állandó vá ltozásában csak a hit az, ami nem változik, amibe beleka
pasz kodhatunk . Az örökkéva lóság a mi menedékünk - olvasható a maros
vásárhelyi temető egyik síkövén. A fiatalabb nemzedéknek nincs ilyen ta
pasztalata és alka lma sincsen, hogy megismerje a hit alkotásait és értékei t. 

Bizalommal kérem a szülőket és papjaimat, úgy véssék be értelmükbe 
és szívükbe a hit igazsága it, hogya megtartó csa ládi és otthoni környezet
ből kiszakadva se veszítsék el. A hitre építsék egyéni és családi életüket. 
Ezzel adják nekik a legdrágább örökséget. 

Angyali vándor 

Minek voltam itt, Istenem 
Minek s miért itt már megint. 
Tavaszból folyton ősz felé, 
Mi voltam itt, miért, minek 
Bukott cselédi sorban így 
Súrolni ismét, Istenem, 
A megfeszült felületet 
Súrolni újra, mint a szé l 
Mélység fölött a víz színét, 
Alig csak épp érinteni, 
Csupán fodrozni boldogan, 
Fél szá rnnya l, mint a búcsúzó, 
Nyarakba némult fecskenép? 

Márton Áron 

Kovács András Ferenc 

Július 30. 



Ellenállás és beletörődés 

Lehet a szőnyeg alá söpörni a problémákat, de lehet nyíltan is szem
benézni velük. Aki ez utóbbira vá ll alkozik, az olvassa el az itt következő 
sorokat. jézustól tanultam a Biblia tanu lmányozásának ezt a módszerét: 
"Meg van írva .. . ", igen, de másutt "viszont meg van írva ... " (Máté 4,7). 
Most ezzel a teljesebb igazságot kereső módszerrel gondolunk át három 
Igét. jézys szava: "Ne álljatok ellene a gonosznak ... " (Máté 5,38l. Péter 
szava: "Allja\ok ellene az ördögnek, az ordító oroszlánnak" (1 Pt 5,9). ja
kab szava: "Alljatok ellene az őrdögnek" (Jak 4,7). Nincs kibúvó: mindhá
rom Igében ugyanazt a görög szót találjuk. 

Ne tagadjuk az Igék közti súlyos feszü ltséget, és ne káprái'tassuk el egy
mást gondolatbravú rokka l. Nincs más út: jövel Szentlélek Uristen, te mu
tasd meg az érvényes igazságot. Helytelen az az okoskodó kérdés, hogy ki
nek van igaza. Ez a helyes megközelítés: mindkét hozzáállásnak igaza van 
a maga helyén és idején. A Szentléleknek joga és hatalma van arra, hogy 
más más történelmi helyzetben más-más vezetést adjon. Közös azonban a 
témában az, hogya rosszra, a gonoszra soha sem lehet igent mondani. 
Csakis arról lehet szó, hogy milyen módszerrel küzdjünk a gonosz ellen. 
Pál apostol pontosan értette jézus útját, amikor ezt írta: " Ne győzettessél 
meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg! " (Róm 12,2 1 l. 

Amikor erőszakot szenvedünk, azonna beugrik az ősi ösztön: ütésre 
ütéssel, erőszakra erősszakka i kell válaszolni. Ezt az automatikusan műkö
dő ösztönt akarja jézus leállítani. A "test" cselekedetei helyett a Lélek cse
lekedetét akarja mozgósítani. A durva emberi , vagy egyenesen ördögi erők 
áramlása ellen magasabbrendű, mennyei erőket küld harcba. Ez a harc le
het "passzív rezisztencia", lehet mozdulatlan ellenállás, de lehet tevőle
ges, aktív szembeszegülés a gonosz erőivel szemben. 

jakabnak és Péternek is igaza van bizonyos "határesetekben " . Dietrich 
Bonhoeffer használta ezt a kifejezést. Az ő életáldozata , márt ír-halála fe
lejthetetlen magyarázat (exegéz is!) arra, hogya történelem tragikus határ
eseteiben hogyan kell és szabad "ell enáll ni ". Kivégzése előtti egyik leve
lében így töpreng Bonhoeffer: "Itt benn a börtönben gyakran gondolkoz
tam azon, hogy hol va n a határ a sorsommal szembeni szükséges ellenál
lás (Widerstand)J. és az ugyanolyan szükséges beletö rődés (megadás, Erge
bung) között" . O sem tudott, mert nem is lehet elméleti választ adni erre 
a gyötrő kérdésre. Az életével és tudatosan, önként vá llalt vértanú-halálá
val hagyta reánk örökségü l azt a fölismerést, hogy bizonyos esetekben az 
életünk (karrierünk!) sem lehet drága a gonosz elleni küzdelemben. Mint 
ahogy végső soron jézus is haláláig menő küzdelmet folytatott a gonosz 
ellen. Az ő "nem-ellenállása" a leghatalmasabb fegyvertény volt a gonosz 
elleni világméretű harcban. 

Farkas József 

Július 31. 



AUGUSZTUS 

MINDNYÁJAN DICSÉRJÉTEK 

105. zsoltárbó l 



Himnusz 
lsten, áldd meg a magya rt 
Jó kedvvel , bőséggel, 
Nyújts íeléje védő kart, 
Ha küzd ellenséggel; 
Balsors akit régen tép, 
Hozz rá víg esztendőt , 

Megbűnhődte már e nép 
A múltat s jövendőt! 

Őseinket felhozád 
Kárpát szent bércére 
Általad nyert szép hazát 
Bendcguznak vére, 
S merre zúgnak habjai 
Tiszának, Dunának, 
Árpád hős magzat jai 
Felvirágozának. 

Értünk Kunság mezei n 
Ért kalászt lengettél, 
Tokaj szőlővesszein 
Nektárt csepegtettél. 
Zászlónk gyakran plántálád 
Vad török sáncára, 
S nyögte Mátyás bús hadát 
Bécsnek büszke vára. 

Hajh, de bűneink miatt 
Gyúlt harag kebledben, 
S elsújtád villámaidat 
Dörgő fellegedben . 
Most rabló mongol nyilát 
Zúgattad felettünk, 
Majd tö röktől rabigát 
Vállainkra vettünk. 

Augusztus 1. 

Hányszor zengett ajka in 
Ozmán vad népének 
Vert hadunk csontha lrnai n 
Győzedelmi ének! 
Hányszor támadt tenfiad 
Szép hazám, kebledre, 
S lettél magzatod miatt 
Magzatod hamvvedre! 

Bújt az üldözött s felé 
Kard nyúl barlangjában, 
Szerte nézett s nem felé 
Honját a hazában, 
Bércre hág és vö lgybe száll, 
Bú s kétség mellette, 
Vérözön lábainál , 
S lángtenger fölette. 

Vár állott, most kőhalom, 
Kedv s öröm röpkedtek, 
Halálhörgés, siralom 
Zajlik már helyettek. 
S ah, szabadság nem virul 
A holtnak véréből, 
Kínzó rabság könnye hull 
Árvánk hő szeméből! 

Szánd meg, lsten, a magyart, 
Kit vészek hányának, 
Nyújts feléje védő kart 
Tengerén kínjának . 
Balsors akit régen tép, 
Hozz rá víg esztendőt, 
Megbűnhődte már e nép 
A múltat s jővendőt! 

(/823) 

Kölcsey Ferenc 



"A föld nem lesz menny soha, de felfoghatja s visszaverheti a 
mennynek a fényét és átalvezethet oda." 

Ravasz László 

Vaspántok 
(rész/etek) 

Ha így szólnék a kedves, 
fiata l kalauzhoz: 
- Kalauz úr, 
hogyha ma este hazamegy, 
ö lelje meg nagyon a feleségét, 
dicsérje meg, ami épp rajta van, 
akár az ócska pongyoláját -
Ha így szólnék -
ugye ... bolondnak tartanán ak? 

Ha így szólnék a bottal kopogó 
nyugdíjas bácsi hoz a boltban, 
mikor épp forint jait guberálja, 
végüllevágat tíz dekát 
a "kicsi t hosszabb-lett" kenyérből: 
- Bácsi l Itt van ötszáz forint. 
Tegye el, kérem. Épp ma kaptam. 
Nem számítottam rá. Fölösleges. -
Ugye, bolondnak tartanának? 

Ha így szólnék az útkövezőkhöz: 
- Útkövezőkl 
Én ezt a kis kavicsot elviszem, 
mert az erezet ében 
lehorgadt Krisztus-fejet látok. 
Engedjétek meg, hogy elvigyeml -
Ugye, bolondnak ta rtanának? 

Ha így szólnék a torzonborz ka
maszhoz: 
- Gyere, fiam, 
üljünk le valahol, s te elmesé led, 
mitől nőtt vállig a hajad, 
mi ellen mered ez a tüske 
tejes arcod körül , 
s egyá ltalán, mitől vagy te il yen 
kérlelhetetlen? -
Ugye, bolondnak tartanánk? 

Rab Zsuzsa 

Augusztus 2. 



"Magyar bűnök" 
(részletek Karácsony Sándor: A magyar lélek c. tanulmányábó/) 

Ha az úgynevezett magyar bűnöket az európaiságot ázs iai módon 
é lő magyar lélek szerint tekintjük, nyomban kiderül ró luk, hogy ma
gyarok ugyan, de nem bűnök, hanem adottságok. 

A sza lmaláng példáulleg lényege szerint nagyon rövid i dő alatt vég
bemen ő elégés. Bűn , ha olyankor megy végbe, amikor aránylag hu
zamos ideig kellene az égésnek megtörténnie, alacsonyabb hőfok 

mellett. .. De ismerjük a magyar történelem egymást vá ltó jeleneteit, 
tudjuk jól, milyen mozga lmas, mil yen kiszámíthatatl an. Szükségünk 
van lelkesültségre. Gazdálkodnunk kell intenzitásáva l, de jaj lenne 
nékünk, ha életstílusun k már nélkü lözni volna kénytelen. 

A széthúzás sem bűn , hiszen azt már mégsem szabad áll ítani , hogy 
eddigi sorsunk szakadat lan bűnök láncolata. M árpedig mind ig kettős

ség jellemzi a magyar életet, mióta csak a történelemben tudatosult. Ku
ruc vagyok, labanc vagyok ... 48-e, vagy 67? ... Kétségkívü l sok baj szár
mazott , hogya véleménykü lönbség éppen a legfontosabb történelmi 
pi ll anatokban szo lgá lt gát jául az egységnek. De volt egy nagy ajándék 
is. Isten ha talmas leckéket adott fe l számunkra, amikor arra szólított pe
dagógiájáva l: tanuljuk ismern i, számbavenni, ti sztelni és életünkbe be
ka lkulálni a másik fe let. Nekünk szükségünk van arra, hogy megtanul
junk a más ik emberre nézve élni . Nem elég kritika né lkü l jutnunk egy
ségre, ki kell veszekednünk és egymáshoz képest megteremtenünk az 
egységet. Ez a magyar "széthúzás" lsten szerint va ló értelme. 

A patópá loskodás is csak akkor bűn , ha idő l opást , halogatást takar ... 
De nagy ereje a magyar léleknek a passzív ellenáll ás. Sokszor csak ez 
mentette meg a megsemmisü l éstől. 

Nem a sza lma láng, a Pa tó Pá lok, a széthúzás és a sült ga lamb né
pe a magyar. A végte lenség és örökkéva lóság csodaképpen é l ő lelke 
ő ... Nincs okos magyarázata, miért maradt meg. Addig mi ndenesetre 
élni fog, mert addig van do lga, míg Ázs ia és Európa egyek nem lettek. 
Még egyezer évig tehát igencsak. El fér a végtelenségben és telik az 
örökkéva lóságbó I. 

Karácsony Sándor 

Augusztus 3. 



Régi életből - új életbe 
(Gyökössy Endre elmélkedéseiM I: augusztus 4- 7 O) 

1. A dörzsölt vámszedő 

A tudósok szerint Márk evangéliuma Péter apostol prédi
kációiból született. Tehát Péter volt a hiteles forrás. Sorrend sze
rint az ő evangéliuma a legelső, 42 és 49 körül íródhatott, azaz 
kb. másfé l évtizeddel Jézus földi halála után. 

A most kiszemelt részben Márk a másik evangélistáról beszél , 
akinek az első neve Lévi volt, ami azt jelenti: körülfont, talán így is 
fordíthatnám: körmönfont, vagy még pestiesebben: dörzsölt, hiszen 
vámszedő vo lt, mai nyelven finánc a javából , mégpedig a megszál
ló hata lom, azaz Heródes Antipás megbízásából. Ezért közutálat
nak "örvendett", de majd kap egy új nevet, ami azt jelenti: lsten 
ajándéka. Egy körmönfont, dörzsölt fickóból lsten ajándéka lett. 
Ugyanis új nevet kapott Jézustól , s a Máté annyit jelent: lsten aján
déka. 

Dávid király 129. zsoltára 
Oe profundis 

A mélységbő l kiáltok Hozzád! 
Uram Halljad meg hangomat. 
Fordítsd felém napfényes orcád, 
Könyörgésemet úgy fogadd. 

Hiszen ha vétkeinket nézed, 
Ki állhat meg színed e lőlt? 

Irgalmad nem marokkal méred 
s kérni , törvényed ad e rőt 

Szent szavában lelkem melegszik 
S Tőle már kard se téphet el! 
Hajnali-őrváltástó l estig 
Bízz, bízz az Úrban Izrael! 

S kivált a szolgaságból, melybe 
Makacs bűnök bilincse vert. 
S gonoszságából, mely leverte, 
Megszabadílja Izrael t! 

Tóth Bálint 

Augusztus 4. 



2. Jézus megáll 

Márk annak a történetét írja le, hogyan lett Léviből Máté, a vám
szedő ből evangélista. 

Ismét máskor kiment a tenger mellé, az egész sokaság pedig 
odament hozzá, és tanította őket. Amikor továbbhaladt, meglátta 
Lév it, az Alfeus fiát, aki a vámszedőhe l yen ült, és így szó lt hozzá: 
"Kövess engem!" Az pedig felke lve, követte Őt. - Amikor azután 
Jézus asztalnál ült a Lévi házában, sok vámszedő és bűnös is együtt 
ült Jézussa l és tanítványaiva l, mivel sokan vo ltak, és követték őt. 
Amint a farizeusok írástudói meglátták, hogy bűnösökke l és vá m
szedőkkel eszik együtt, szóltak tanítvá nyainak, hogy vámszedők
kel és bűnösökke l eszik. Amikor ezt Jézus meghall otta, így szó lt 
hozzájuk: "Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, ha
nem a betegeknek; nem azért jöttem, hogy igazakat hívjak, hanem, 
hogy bűnösöket. " (Mk 2,13-17) Jézus a lényeget látja, a vámszedő 
helyzetét, bajba jutottságát, reszkető szívét. Azt is, hogy hallatlanul 
vágyik utána ez az embe r. 

Augusztus 5. 

Magad 

Megrendülten 
vagy túlcsordultan 

mondanám ki ma neved 
szégyell ném szólni megszokottan 

Észérv küzd 
fé lelem tagad 

s aztán a hullámok felett 
csak megállsz előttem MAGAD 

Kovács Tibor 



3. Hiánycikk 

A modern ember - mint ahogy errő l az előző fejezetben beszél
tünk - egy ik tragédiája, hogy nem látja meg a másik embert. Mi 
ma már nem látjuk meg az erdőtől a fát. Emberekben, tömegben 
még talán tudunk gondolkozni, de emberben már alig. Minden
ből többünk van, mint emberből, igazi emberből; aki megáll mel
lettünk, akinek elmondhatunk va lamit, aki érdek l ődik irántunk, 
aki nem vág a szavunkba, hogy az semmi, ezt hallgasd meg, az 
én bajomat! Ha van igaz i hiánycikk a mai ember számára, az a 
másik ember, aki őt észreveszi. Abban a helyzetben, vagy abban 
a komplexusban, amiben éppen vagyok. És erre rá tud kérdezni. 

Gazdag-szegényen 

" Boldogok a lelki szegények ... " 

MIS,3 

Szegényen: 
örülök minden sugaradnak. 
Gazdagon: 
magamat tartom csak a napnak. 

Tisztíts meg: 
gazdag-szegényen, 
ÖNMAGADNAK. 

Kovács Tibor 

Augusztus 6. 



4. Munkaalkoholisták 

A másik tragéd iája a modern embernek, hogy egyfolytában fut! 
Nem tudunk már megállni . Nemcsa k az alkoholi zmus és egyéb 
narkománia fenyegeti a modern embert, (és hazánkban is annyit!) 
hanem egy különös alkoholi zmus, amit az angol pszichológusok 
így neveznek: workalcohol ic = munkaalkoholista. Nem tud már 
mást, csak dolgozni! Mint egy felhúzott gép. Vasárnap ideges, fél 
az ünnepektől , nem tud mit kezdeni a szabad idejéve l. Csak úgy 
tud kikapcsolódni , hogy valahová szüntelen bekapcsolódik. Pö
rög, mint a búgócsiga. 

Nemrégen egy igen befolyásos emberrel beszélgettem, aki egy 
nagyon nagy va lami nek a vezérigazgatója. Ide-oda cikázik a vi lá
gon, fél életét repülőgépen tölti. Előbb lelkesen kezd te a beszá
molóját, hogy ezt csiná lj a, azt csiná lj a, ez az eredmény, az az 
eredmény stb, stb. Majd egy félóra múlva hirtelen maga e lé né
zett, majd rám és nagyon halkan ez volt az utolsó mondata : - Csak 
tudnám, hogy minek?! 

Az igazságra szomjazóknak 

Augusztus 7. 

" Boldogok, akik éheznek 
és szomjaznak az igazságra. " 

Forrásvíz íze vol t a szónak, 
s kenyér íze a gondolatnak. 
A telekorsók szétrepedtek, 
a telezsákok szétszakadtak. 

Nem adatott itt enyhülés csak 
az igazságra szomjazóknak . 

M t 5,6 

Kovács Tibor 



5. A jézus-i látás 

Amellé áll Jézus, aki nem mer közeledni Felé. Hogyan is merne 
ez a Lévi egy rabbi hoz közeledni, egy nagyon közismert tanító
mesterhez? Lévi nyilván nem először látja Jézust, valahol a tömeg
ben hallhatta is már, ezért vágyik szíve mélyén utána, de nem mer 
közeledni . Ezt a kisugárzást érzi meg Jézus, ahogy megérzi a vér
ző asszony óvatos érintését (Mk 5,30l. 

Ezt a lelki tapintást érzi, meg azt, hogy ez az ember vágyik utá
na, de nem meri megszólítani, nem mer Hozzá, szólni. 

Ennek a történetnek az első mondanivalójából nagy üzenet su
gárzik felénk: azonnal meglátni és azonnal megállni , ha valakinek 
szüksége van ránk! Ez a Jézus-i látás és ez a Jézus-i megállás. 

A szív tavában 

Semmi sem tiszta 
önmagában. 

Sa rat kever a 
szív tavában 

a legszebb szavak 
hala is . 

Ki vízbe léptél 
ember-testtel , 

szemedben látom 
jónak, Mester 

hálódba fogott 
magam is. 

Kovács Tibor 

Augusztus 8. 



6. A megosztott öröm 

A jézus-i közösségvállalásnak van még egy eredménye: a vám
szedő meg kell , hogy ossza örömét a barátaival. Meghívja ven
dégségbe a többi vámszedőt. Van ebben va lami megrendítő! Meg 
kell osztani örömét, mert nem tudja meg nem osztani, Aki egyszer 
valóban találkozik jézus Krisztussal , akit egyszer jézus va lóban 
befogadott, és aki Őt befogadhatta, annak ezt az örömét meg kell 
osztania! Ez az ember máris misszionárius(!) a többi vámszedő 
között. Ez az ember már nem Lévi, már most egy kicsit Máté, Is
ten ajándéka - a többi számára mert azok is ott lehetnek jézus kö
ze lében. 

Augusztus 9. 

Máté, a vámszedő 

" ... meglátott egy embert ülni a vámnál, 
akit Máténak hívtak .. " 

Mt 9,9 

Búsás haszon, 
s egyetlen napon 
kínos vá ltozás ... 

Hogy is férne el 
egy asztalon: 
haza s hazaárulás? 

Kovács Tibor 



"Születésemkor a sors az őszin teséget tette pólyának, s én elvi
szem magammal a koporsóba szemfedőnek. A képmutatás köny
nyű mesterség, minden bita ng ért hozzá; de nyíl tan, őszintén, a 
lélek mé l yébő l szólni csak a nemesebb szívek tudnak és mernek." 

Minősítés 

A kritika vállonvereget 
fanyalgón dicsérget 
nyakra-főre 

mindezek ellenére 
esendő vagyok 

Petőt"; Sándor 

megbocsájtásban még középiskolás sem 
alázatban legfe ljebb általános 
jóságban al ig óvodás 
s kezdő a szeretetben 

Túltevés nélkül 

bármiről szólsz, 
a magvak hangján szólj , 
a magvak reményét mondd -
azzal se törődj , 
hogy ma az egyszerűjét 
értik a legkevesebben! 

Puszta Sándor 

Tamás Menyhért 

Augusztus 10. 



Szabad döntések etikája 

Erkölcstan dióhéjban - gyermekhangon . Hittan órán mondta egy 
kislány: " Én azt teszem, am it a szívem diktál és a szívem azt diktálja, 
amit lsten diktál neki". Tetsze t ős mondat. Ámde, ha köze l ebbről meg
vizsgáljuk, kiderül , hogy súlyos buktatók vannak benne. Helyes az, 
hogy hangsúlyozza a "sz ív" fontosságát. Ha a szív kimarad, rideg 
erkölcs i automatává lesz az ember. Nem maradhat ki az értelem, az 
okos meggondolás sem a dologból. Az érzelmek adják meg a cselek
vések dinamikáját, az értelem pedig a fényt, a bö lcsességet adja hoz
zá. "Adj Le lkedből erőt , hogy értsem és szeressem elrendelt utamat. .. " 
(5 12. ének). Ha csak a szív működik, lehet lelkesen csinálni - a rosz
szat. Akkor fenyeget ez leg inkább, ha (téves) va llásos erők működnek . 

A "vakbuzgóság" e rősebb, mint a józan mérlege lés. 
A lényeg az, hogya szív nem közvet len kapcsolatban van Istennel, 

hanem közvetítők útján kapja a parancsokat. Ezzel szemben nálunk -
elvileg - mindnyájan személyesen állunk az é lő lsten elé. Igéjének és 
Szent lelkének fényében személyesen, közvetlenül hozzuk meg erköl
cs i döntése inket. "Itt állok, másként nem tehetek" (Luther Márton). Sú
lyos esetekben is vá llalnunk ke ll személyes döntéseinket az egész vi 
lágga l, netán hívő testvéreinkkel szemben is. 

Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy döntésü nk lehet ugyan más, 
mint a több ieké, de mind ig az hitelesíti, hogy lsten kedve szerinti ez 
a "más" , hogy mindig több, mint az általános erköl cs i követe lmény. 
Pontosabban: döntéseinkben több szeretet, ti sz tultabb, embersége
sebb szeretet jelenik meg, mint az átl agos gyakorla tban. Röviden sok 
kisközösségi intézményes engedelmességi etikáva l szemben mi a sza
bad, személyes, fe l e l ős döntések etikáját va ll juk. Nem kétséges: ez a 
tágasabb út kockázatosabb, mint a "sínen járó" etika. 

A gondolkodás nélkü li engedelmesség etikája lehet mutatós, de 
mindig benne rejtőzik az embertelenség l ehet ősége. Ugyanis: minden 
ember egyéni eset. Csak erőszak ka l lehet "egyetemes" törvények el
kötelezései közé kényszeríteni . Ezért a mi etikánk lelkigondozó i etika 
és nem paragrafus-etika . 

Farkas József 

Augusztus 11. 



"Ki mondja el nekünk, micsoda nagy dolgokra hívott el az Úr? 
lsten a feladatokban mutatja meg minden nemzedéknek, hogy mi
lyen naggyá lehet. És a fe ladatok annál nagyobbak, minél törpébb 
egy kor, minél elesettebb egy nemzedék. 

Búza 

Én nem mondom, hogy külön sorsa 
Van e földön a nemzeteknek. 
Hiszen egyként vagyunk adósa 
Ki közénk jött, a szeretetnek. 
Ha gyúl a népek szivá rványa 
Égre feszítve, mint a bársony 
Ezt kérem: lehessünk egy szála, 
Lobogjon a magyar karácsony. 

Én nem kérek más, külön sorsot, 
De építhessünk iskolákat. 
Zúghassanak a templomtornyok, 
Hirdetve húsvéti csodákat. 
Az életünk nem külön élet, 
Azt kérem, mit mindenki kaphat. 
Derűs munkát és békességet, 
És áldását a dolgos napnak. 

Kérem a jószándék vetését, 
Mely a lélekben megfakadhat. 
Kinyújtott kezünket ne sért sék, 
Jó földbe hulljanak a magvak. 
Én nem kérek más, külön sorsot, 
Csak ennyit: hogy az Ábel vére 
Amely a köveken piroslott 
Váljon arany testvériségre. 

Ravasz László 

KoZ/na László 

Augusztus 12. 



Nagy fe/adatok 

" Nagy feladatok alázatosakká, józanokká, reálisokká tesznek. A 
fogadalmakból a kevés is sok, a hűségből a sok is kevés. Nagy 
szavak renegátokat neve lnek, a munka, bármilyen apró, h ősöket 
szü l. 

Vigyázzatok : minden fegyháznak az a törvénye, hogy ha ártat
lan a fogoly, a börtönőr vált fegyenccé. " 

Augusztus 13. 

Mózes vágya 
(/I/2) 

milyen lesz az új nemzedék 
s az egyház? 
érte-miatta ki kit okol? 
mondd 
Mózest érdeke lte talán 
meddig ég a csipkebokor? 
sa ruj át leoldotta csendben 
félve arcra borult 
hallgatta és áldotta azt 
aki láthatatlanban lakik 
és amikor kilép 
valóságot láttat nem vágyakat 

Ravasz László 

Fazakas Lász ló 



Magyar feladat: Krisztusban 

"A magyar feladatot nem kell kitalálni, mert adva van az tájban és kor
ban, országban és történelemben. A táj arról beszél, hogy három népóce
án hullámverésének szakadatlan ostromában él a magyar. latinok, germá
nok és szlávok között. Egyforma erővel zúgja a három néptenger füleink
be: enyém vagy. Pihenni itt sohasem szabad, nem is nagyon lehet. Ma
gyarnak lenni annyi, mint másokhoz képest lenni. Sohasem magam, soha
sem magamban, sohasem magamnak és sohasem magamra. Ez a táj pa
rancsa: végtelen " itt". 

De parancsol a kor is, az örökké folyó idő, a históriává tudatosult pilla
nat. Ennek a sodrában is három világnézeti hullámverés fenyegetett ben
nünket elnyeléssel ezer esztendő óta. A vallás három világnézeti óceánja 
találkozik nálunk: Krisztus nyugati és keleti egyháza és az iszlám. Ezek 
életes feszültségében a kor parancsa: az örök "most". 

Mindezekben adva van a magyar feladat. Itt és most magyarnak lenni 
annyi, mint hídnak lenni a népnek és eszmék, tájak és korok között. Híd 
a magyar táj és híd a magyar sors is. A magyar mindenütt és mindig ível 
és lebeg. Nem mindenfa jta lélek alkalmas erre a szerepre, a magyar lélek 
az. Ahány nép a magyar előtt megpróbálkozott e feladatnak a betöltésé
vel, beleveszett mind. A magyar lélek ezer esztendővel is több ideje csi
nálja és sikerül neki. Csodálatos ez! A magyar tájnak és a magyar sorsnak 
egymáshoz viszonyulása aztán igazán csodálatos leglényege szerint. 
Hányszor kiszámították azt már észokok alapján ellenségeink, hogy ne
künk ezért meg ezért, így és így, ennyi és ennyi idő alatt el kell pusztul
nunk. És mégis megmaradtunk. 

Összegezve tehát: a magyar lélekben minden előfeltétel adva van a ma
gyar feladat végrehajtására. De sikerülni csak akkor sikerülhet neki ez az 
I stentől rámért vállalkozás, ha határtalan, időtlen és csodálatos lelki ka te
góriáit, melyek csak keretek, tartalommal tölti meg: befogadva lelkébe a 
végtelenséget, az örökkéva lóságot és a csodát - Istent. .. 

A magyar feladat nem oldható meg lsten nélkül : ez a magyar lélek krisz 
tusi tartalma. Ez változtatja át a magyar gavallériát áldozatossággá és szol
gálattá, a magyar passzív rezisztenciát a kereszt hordozásává, a magyar 
bravúrt a missziós lélek lendületévé. A krisztusi szel lem biztosítja a ma
gyar feladat megoldását." 

Karácsony Sándor 

Augusztus 14. 



Psalmus Humanus 

Uram, ki vagy? 
Szigorú Atyám lennél, 
Vagy szerető Anyám, 
Akinek méhéből a Mindenség 
megszül~tett? 

Te lennél a Mindenség maga? 
Avagy a Törvény, mely uralkodik felette? 
Adtál életet, hogy visszavedd? 
Te alkottál engem, vagy Téged én, 
Hogya magányt és a felelősséget megosszam? 

Uram, nem tudom ki vagy, 
De Hozzád fordulok nagy bajomban, 
Rettegek embertársaimtól és saját magamtól is! 
Talán nem érted szava im, 
De megérted zenémet. 

Térden 

Ne, ne ítélj meg engemet. 
Szívemben mindig térdelek . 
De nem letérdelek, ne hidd : 
föl , föl , fö ltérdelek . 

Augusztus 15. 

Szent-Cyörgyi A lbert 

Nemes Nagy Ágnes 



A "még nem" 

Hit á ltal tisztelte Istent Noé, mikor 
meg intetvén a még nem láto lI dolgok (elől, 

házanépe megtartására bárkát kész(tell, amely 
á lla l kárhoztatá e vi lágot és a hitből való 

igazságnak örökösévé leli. 
(Zsidók 17 ,6) 

A hívő ember léte dramatikus. Mindenek e l őtt azért, mert jelene nem 
va lóságos. Világban való létét "a még nem látott dolgok" fe l ő l való tudás 
határozza meg. Jelene a "még nem". Jelene a hamarosan e lkövetkezendő. 
A "még nem" arró l ad hírt, hogy létünk egésze küszöb e l őtt áll, és amit in
nen élünk meg, annak jelentését csak az e lkövetkezendőben találjuk meg. 
Addig azonban a küszöb-Iét terhe hárul ránk, ennek neve pedig a jól is
mert Pál aposto l- i ki fe jezés szerint a "homály". Pál apostol ebben a klasz
szikussá vált tükörhasonlatban - és hogy meg ne feledkezzünk róla: újfent 
egy himnikus formáró l van szó! - látványos képet alkot létünk alaphelyze
té rő l , magáról az emberi mivolt di fferentia specificJjá ró l: jóllehet innen 
vagyunk még, fo lyamatosan a " túl " határozza meg életünk egészét. Ebben 
az egz isztenciális homályban nem elkallódni , tájékozódni és utat találni 
egyedül a hit feltételéve l lehet. Mert a hit "nem lát" ott , aho l a látás keve
sebb, mint "nem látott do lgok felől va ló meggyőződés". 

Innen nem a látás van, hanem a hallás. Sötétség van, ámde visszhangos 
sötétség. Amelyben e lőre jutni - e l őre, azaz közel kerü lni - csak a feltétlen 
reá hagyatkozás által lehet. A hit speciosus formája - szó l az apostoli him
nusz : a szeretet. 

Mi következ ik tehát a jövő idejű eseményre utaló "még nem"- ből ~_Az a 
képte len léthelyze t, miszerint a keresztény ember jelene - a j övő. O úgy 
va n jelen, intenzíven, ha hite formája színre hozza, a való rongá lt terébe 
emeli a jövendőt. Isten országát. A "még nem" léthelyzetét Bruno Forte az 
exodus állapotának nevezi: "kinyl1ni a holnapra, amelynek égbo ltja más, 
mint a máé; lépkedni a megígért otthon, az azonosság otthona felé - más 
azonosság ez, mint jelenkori önmagunké: nem bi rtokolható - és hinni a hi
hetetlen lehetőségben , abban, amit K. Barth így nevez: die unmögliche 
Möglichkeit Gottes - lsten lehetet len l e he tősége. Annak esé lye ez, hogy 
egy élemedett korú, gyermektelen férfi únak annyi utóda legyen, mint égen 
a cs illag, s mint a tengerpart fövenye. Exodusa, kilépése önmagából: hit Is
ten hihetetlen igéretében. " 

Visky András 

Augusztus 16. 



Az "akkor pedig" 

Mert most tükör Jltal homályosan látunk, 
akkor pedig sz(nről sz(nre ... 

(1 Korinthus 13, 12) 

A "még nem" (Zsid 11,7) legfeljebb csak módszertani érvénnyel 
választható el az idő-ív másik pillérétől, amely az "akkor pedig" . 
Bezárt ajtó e l őtt éljük le életünket, küszöbön, intenzív várakozás
ban. Várakozásunk arra utal , hogya "nem látott", érzékelésünk elől 
elrejtett dolgok képezik a voltaképpeni realitást. A várakozás inten
zitása pedig arra, hogy jelenünk, a "még nem" döntő a tekintetben, 
miképpen vesszük birtokba az elkövetkezendőt. Ami eljövend te
hát, az előlegezve itt van, lényeg szerinti tartalma az ittlétnek. Ha 
nem így volna, úgy a várakozás tárgya maga a várakozás volna, s a 
hit szférájából a véletlen bekövetkezések bizonytalan terepére ke
rülne át. " Meggyőződés" helyett esélylatolgatás, a "reménylett dol
gok valósága" helyett a remény önmagára korlátozódó vallása. A 
hit centrumában lsten nem mint lehetőség áll, amelyet a való, ille
tőleg a dolgok alakulása dévaj módon fölülbírálhat. Isten személye 
oly módon áll a hit centrumában, mint ami lehetővé teszi a hitet és 
fölülbírálja a valót. Amiből azonban nem vonható le az a következ
tetés, hogya "még nem" és az "akkor pedig" között zarándokútját 
járó ember léte ne volna dramatikus. Isten országa nem evilágról 
való, mégis azt olvassuk róla, " közöttetek van". És mégsem állítha
tó felőle, hogy "nézzétek, itt van vagy amott". 

A "még nem" és az "akkor pedig" ívén egyensúlyozó ember 
alatt a kegyelem kifeszített hálója van. Az Istentől való folyamatos 
és totális függés állapotánál mindennemű bizonyosság alacso
nyabb rendű. 

Visky András 

Augusztus 17. 



Kereszténység és magyarság 

"Kereszténység és magyarság - a katolikusok kereszténynek, a protes
tánsok keresztyénnek mondják magukat - már több mint ezer esz tendeje 
szinte teljesen egyet jelent. Honfoglaló őseink a 9. században jelentek 
meg a Ká rpát-medencében. Akkor már valamelyest kapcsolatuk volt a ke
leti kereszténységgel; egyes vezető i már Bizáncban megkeresztelkedtek. A 
magyar államalapítás azonban már a nyugati kereszténységhez kapcsoló
dik . Szent István teremtette meg mind- azokat a feltéteteket, amelyek a 
magyarság kárpát-medencei megmaradásához, a magyar kultúra fejlődé
séhez, kibontakozásához szükségesek voltak. A keleti kezdemények ha
mar felszívódtak a döntővé váló nyugati latin kultúrába. A magyarság 
Szent István korától kezdve a római kereszténység és a latin kultúra része
se lett. Azóta folytonos - mind a mai napig - a magyar zenében, a magyar 
irodalomban, az egész magyar kultúrában - ahogy Kodály Zoltán mondta 
- a harangzúgás. " 

Czine Mihály 

lma mindenkor 

Legyen tavasz, levé ll el ékes, 
földszagú tájon kikelet. 
Legyen madárdal, fákon fészek, 
ölelje mézszínű meleg. 

Legyen áldás terhes mezőkön , 

legyen harsogó a határ. 
A gyermek nyár gazdává nőjön, 
virág jelölj e, merre jár. 

A falevél égjen vörösre, 
pengessen torz gallyat a szél, 
víg folyó szemét bekösse, 
a fű dértő I legyen fehér. 

Reszkessen rózsafa leverten, 
kökény kiáltsa: szenvedek! 
A kert testén fagy meneteljen, 
hulljon rá tompa rettenet, 

hogy azt sikoltsa: jöjj eső, 
zuhogj a földre, moss barázdát. 
Legyen a lelked é ltető, 

a dermedt búzaszívet járd át. 

Hűs víz, porlaszd el életem, 
legyek fatörzs, legyek gyökér, 
csak tavasz legyen szüntelen, 
meg nyár és ősz és újra tél. .. 

Füzesi Magda 

Augusztus 18. 



Egymásra találni! 

Fontos erre a szemléletbeli alaku lásra figyelnünk, mert még az 
újabb történeti tanulmányok is arra szeretnek hivatkozni , hogy 
mennyi volt a magyar gondolkodásban a nacionalista szín, meny
nyi volt a konföderációs elképzelésekben is a nacionalizmus. Bi
zonyára volt. De 1918 után, főképpen Trianon után, a realitásokra 
figyelők már Ady szellemében igyekeztek újrafogalmazni a kis né
pek szövetségének a gondolatát. Legtisztábban az irodalomban, a 
művészetben. Bartók a népek testvérré válását kívánta munkálni. 
József Attila " közös dolgaink" rendezéséről beszélt, Németh Lász
ló a tejtestvériség gondolatát fogalmazta: egyazon sors "száraz em
lőit" szopták ezek a népek. S erőt , lehetőségeket látott a tejtestvé
riségben. Testvértelen nép a magya r? - vetette fel ő is a régi kérdést. 
Új feleletet adott: a vele rokon tájakon élő, rokon sorsú népek ha
gyományából is meríthet. A kis népek egymást is melegíthetik. Eme 
felismerését a szakirodalom csak ritkábban idézi , noha ebben nagy 
gondolat van: a testvériségre való készség, a barátságra, az egymás 
megértésére, az egymás vá llalására való legteljesebb készenlét. 

Ugyanilyen természetességgel , de még nagyobb erővel követ
kezett be a szemléletváltás a szomszédos országokhoz került ma
gyarság soraiban. Szinte az első pillanattól kezdve, az 1920-as 
évek elejétől fogva . A transzszil vánizmus, Kós Károly, Kuncz Ala
dár; szinte a teljes irodalom, Erdélyben a népek érintkezési pont
jait kereste, az Ady-gondolatot igyekezett tovább folytatni, a Vaj
daságban Szenteleky Kornél és Csuka Zoltán a magyar, szerb és 
horvát művelődés kapcsolatait szorgalmazta, s a .szlovákiai ma
gyar fiatalok, a Sarlósok meg a legszebb kelet-európai álmot fo
galmazták; állam helyett népben gondolkodtak, úgy vélték, hogy 
Kelet-Európa népeinek együtt kell behozniuk a nagy történelmi 
késést; úgy hitték, hogy az összetört részek az együttmozgás kö
zös ütemében népként újra egymásra találhatnak. 

Czine Mihály 

Augusztus 19. 



"Te pedig, fiam, valahányszor lsten templomához járulsz, hogy Istent 
imádd, Sa lamonnal, a király fiával, magad is ki rály lévén, mindig mond
jad: " Küldd el, uram, a bölcsességet a te nagyvo ltodnak székétől, hogy ve
lem légyen és ve lem munkálkodjék, hogy tudjam, mi légyen kedves nálad 
minden időben. " És ismét: "Uram atyám, én életemnek Istene, ne hagyj 
engem álnokságnak gondolatában, az én szemeimnek ne adj kevélységet, 
és a gonosz kívánságot távoztasd el tőlem, Uram. Vedd el tő lem a testnek 
kívánságait, és a tisztátalan és esztelen léleknek ne adj engem, Uram. " Ez
zel az imádsággal fohászkodtak hát a régi királyok, te is ugyanezze l fo
hászkodj , hogy lsten minden vétked eltörl ésére méltasson, hogy minden
ki l egyőzhe te tl e n királynak hívjon. Imádkozz azért is, hogya tétlenséget, 
tunyaságot elkergesse tőled , megajándékozzon az erények összességnek 
segedelmével, s így l egyőzhesd látható és láthatatlan ellenségeidet. Hogy 
valamennyi alattvalóiddal együtt gondta lanul, ellenséges támadásoktól 
nem háborgatva, békében végezhesd életed pályáját. 

(István király Intelmei fiához Imre herceghez. 
Rész let a lX. részből: Az imádság megtartásáról.) 

Szent István 
(rész /et) 

Jól megjelölte ez t JI ezredévet : 

kereszttel írta rá kemény nevét, 

hogy megpihenjen művei n a lélek, 

mint halhatatlan győzedelmi ék. 

Kegyes jobbjiÍval törvényt ír, keményet, 

hogy megkösse a rónák vad porát, 

sző lő teremjen és kenyér, fehérebb 

s hogy mindenki meglelje otthonát. 

Alapkő lett , de kőnél súlyosabban 

vetette el az épülö falakban 

torony-szökkentő, férfias hitét. 

Áldott szigor, rendet hozó szelídség' 

Arany szív; mely eltékozolja kincsét, 

hogy új szívekben ragyogjon tovább! 

Róla zengjen há t ez a lelkes ének' 

Uram, téged dicsérünk általa, 

mert ő vo lt a te válasz tott edényed, 

apostolod, híved s a föld sava. 

És ő volt ama bibliai sáfár, 

kire, be jó, hogy éppen rátaláltál , 

midőn megvirradt napunk hajnala' 

Tűz Tamás 

Augusztus 20. 



Mégis szólni 

Hol erénnyé lett a bűn , 

a tisztesség ott prédikálhat! 
Megköveznek, ha ellene szó lsz, 
s még sírodban is meggyaláznak. 

És még is szó lni kell: 
okos szívve l, kemény haragga l, 
ember csa k úgy lehet az ember, 
gazok között is : fényes öntudattal. 

Zsoltár 

Aki több napos éhezés után 
kenyérre gondol: 
va lód i kenyérre gondol. 

Aki egy kínzókamra mélyén 
gyengédségre áhítozik: 
va lódi gyengédségre vágyik. 

S ak i egy vá nkosra borulva 
nem érzi magát egyedü l: 
valóba n nincs egyedül. 

Augusztus 21. 

Fazekas István 

Pilinszky János 



"Sokan elhallgattak már. De Molnár Albert még mindig énekelteti a szá 
zadokat. Mint a l őtt lábLI madár, amely nem képes leszá ll ni, örök időkre 
csapkodó szá llongásra ítélten hallatja sebesült h:lngját a magasban, Iste
nét kiáltva, hol szelíden, hol panaszharagosan szó longatva s némclykor 
épp álmából ébresztve a hatalmas sze llemet. Hová tűnt cl vajon az a lőtt 
lábú madár a kics i tó fölött. " 

Sütő András: engedjétek hozzám jönni a szavakat 

Vi/águnk e/kopása 

Beköszönnek kondulással az esték 
harangtavukban bucskáznak a fecskék 
nekivágódnak röptükben falaknak 
csipetnyit onnan mindig kiragadnak. 

Kopik rajuktól a tízemeletes 
ez az öröklét házhegy ügyeletes, 
amíg csőrükke l lassan szét nem hordják 
panel szoc ializmusunk koloncát. 

Szúnyogvacsora a fa lak tövében? 
Fiókák hasznos próbarepülése, 
hogy biztos legyen vándorút juk másik, 
édesebb hazájuk, Afrikáig? 

itt íme bitang szívünk is elvásik 
csak lélek húzza cipőnk megvál tás ig 
világunk nem ostobákra van szabva 
hanem, ki szeretetét nem sokallja. 

Léva y Botond 

Augusztus 22. 



Mit adhatnék 

Mit adhatnék Neked, Te közöttünk lakozó otthontalan, 
Aki szegénnyé lettél miérettünk, 
Oda hagy tad a mennyei seregeket 
És magadra vetted mezítelenségünket? 

Az angya lokra bíztad az égitestek kormányzását, 
hogya meddő gyermekévé légy; 

Visszaadtad a kimondhatatlan Nevet, 
hogy a törékeny é l etű emberrel egyesülj; 

Az Atya lábai elé helyezted az uralmat, 
hogy szabaddá tehesd vá lladat a kereszt számára. 

Olyan vagyok , mint a teremtés előtti világtalan vi lág: 
féle lem és vá rakozás nélkül va ló, 
kietlen és puszta, 
formátlan és önelégü lt, -

Lebeg felettem a Lélek, és sötétség honol a mélység színén . 

Szólnod kell, hogy visszha ngod legyek. 
Érintened ke ll , hogy képmásod legyek. 
Törvényedre van szükségem, hogy fényed ragyogjon rajtam. 

Legyen este és legyen reggel , az első nap, újra . 

Visky András 

Augusztus 23. 



Az én időm, mint a szép nyár 
(366. dicséret! 

Énekeskönyvünk egyik legbiblikusabb énekszerzője Szőnyi 
Benjámin (1717-1794) . Énekének minden strófája mellé illeszt
hetnénk bibliai verseket. A Komáromi Zsófiával kötött házasságá
ból (1764) tíz gyermek született. Közülük öt kapta a keresztségben 
a Benjámin nevet, de csak egy élte túl édesapját. Az édesanya őt 
is eltemette. Sokszor tapasztalhatta a család, hogy "életünk csak 
egy tenyérnyi " . 

Énekszerzőnk élete mindvégigszívós küzdelem volt hívei vi
gasztalásáért, erősítéséért , Mária Terézia uralma alatt az igazsá
gért a klérussal, a községi bírák és jegyzők gyűlölködésével, a ko
rabeli rendeletek keménységével szemben. Az ének eleje a tíz 
szűz példázatára utal , majd a további versek ből egy tartalmas bi
zonyságtétel bontakozik ki. Rövid életünk egy állandó harc, de 
mindig készenlétben kell lennünk : " Égjen jól a szövétnek" . Az 
utolsó versből kiemeit két szó a tömör összefoglalást adja: "Kor
mánya hit. " 

Az én időm , mint a szép nyár, 
Menten eljár, 
Nem messze tőlem a vég. 
Ám a lélek el nem enyész, 
Sőt bére lész 
Jó, vagy jaj: pokol , vagy ég. 

Berkesi Sándor 

Augusztus 24. 



Első zsoltár: ISTEN 

Uram! 
Hatalmasabb vagy, mint a vil ág, amit 

Te alkottál, 
A mindenség a Te otthonod. 

A magam képére formáltalak, 
Azt hittem, kegyetlen vagy, kapzsi és 

hiú. 
Dicsőítésre és áldozatokra áhítozó, 
Bosszúra éhes, látván kisszerű vétkeimet. 
Én házakat építek Neked 
Miközben hajlék és élelem nélkül 

hagyom embertársaimat. 

Uram! Azzal di csé rl ek, hogy szebbé 
teszem a teremtés rámeső zugát, 

Hogy fénnyel, meleggel , jóakaratta l és 
örömmel 

Töltöm meg vi lágomat. 

Szent-Cyörgyi Albert 

Augusztus 25. 

lsten 

Ha meghalok, velem lesz , 
Dallam sim ul a csendhez. 
S gyermekkorom világa 
Mosolyt hímez a fákra . 

Stetka Éva 



Második zsoltár: A VEZETŐK 

Uram! 
Vezetőt választunk vezetni minket, 
És szolgát szentelünk szolgálni Téged. 

De a vezetők nem vezetnek el Tehozzád, 
Nem hallgatnak ők békéért esdeklő, 

néma szavunkra, 
Rajtuk a hatalom rontása, az embert, 

ember ellen vezetik. 
És a szolgák nem Téged szolgálnak, 
A hatalmat szolgálják és megáldják 

a fegyvereket. 
Gyötrik és gyilkolják embertársaimat 

a Te nevedben. 

Uram! Küldd el hozzánk a Te szolgáid, 
Hogy megmutassák az utat, amely 

Tehozzád, a békébe, 
Amely embert emberhez vezet. 

Szent-Cyörgyi Albert 

Te adod őket 

Dicsérlek, hogy sohase hagysz árván, 
Testvéri szívek csodahídja, 
ragyogó szép szivárvány. 

Turmezei Erzsébet 

Augusztus 26. 



Harmadik zsoltár: A szív ÉS A SZERELEM 

Uram! 
Szeretni tudó és szeretetre szomjúhozó 

szívet, 
Szabadon gondolkodó és alkotni tudó 

szel lemet adtá l, 
De szívem retteg és gyűlölködik, 
Megrontja szellememet, s halált hozó 

iszonyú fegyverre l tör 

O rszágodra, reám és embertársaim ellen, 
Hogy szétroncso lja az élet szent szövetét. 

Uram! Tisztítsd meg szívemet, emeld 
magadhoz sze llememet, 

Hogy testvéreimnek testvére lehessek. 
Szent-Cyörgyi Albert 

Augusztus 27. 

Szélbekiáltott hazám 
(rész/et) 

a fenyők derékba törnek 
s aknamező krumpliföldek 
kerítik be ha sír anyám 
felgyújtott temetőidet 
apám sírja az én hazám 

határán fejfaként állok 
riadalmas havazások 
bontják - a sírodból apám -
homlokom fö lé a zászlót 
ennyi ennyi az én hazám. 

Ferenczes István 



"Értéktelen az a magyarság, amely nem európai és számunkra 
értéktelen az európaiság, ha nem magyar is egyszersmind ... Minél 
több közünk van az európai ku ltúrához, annál nagyobbra nő a 
magunké is." 

Kodály Zoltán 

Negyedik zsoltár: ENERGIA ÉS SEBESSÉG 

Uram! 
Fölfedted előttünk az anyagban rejlő 

energia titkát, 
Hogy munkánkat könnyebbé és az 

életet magasztossá tegyük, 
Megtanítottál a hangnál is sebesebb 

utazásra, 
Hogya távolság ne válassza el többé az 

embertől az embert. 

Munkánk gyümölcsét, a lövedék ké 
sűrített energiát 

Mi eljuttat juk a föld legtávolabbi 
sarkaiba, 

Hogy egymást nyomorúságba és 
pusztulásba taszítsuk 

Hogya letarolt földről kiirtsunk minden 
élőt. 

Uram! Ne hagyd, hogy leromboljam az 
élet templomát, 

Engedd, hogy hasznomra váljék a tudás, 
hogy hasznossá lehessek általa 

Adj méltóságot rövid napjaimnak. 

Szent-Györgyi Albert 

Augusztus 28. 



Ötödik zsoltár: A FÖLD 

Uram ! 
E drága bolygót adtad nekünk 

lakóhelyül, 
Rejtett, titkos kincsekkel tele, 
Képessé tettél művedet megérteni , 
Könnyítsd meg hát munkánk, űzd el az 

éhséget és a kórt. 

Kiássuk a kincset, hogyelherdáljuk, 
Hogy mega lkossuk a pusztulás iszonyú 

gépezetét, 
Mely most azt pusztítja, amit mások 

építettek, 
Mely majd el lenem fordul , elpusztít 

engem s gyermekeim. 

Uram! Legyünk társak az alkotásban, 
Dolgozzunk tovább műved nyomán, 
Hogy bolygónk a bőség, a boldogság 
És az összhang erős otthona legyen. 

Szent-Cyörgyi Albert 

A pusztában 

Jó otthon ez a sivatag: 
annyit mutat, amennyi t adhat. 
Fát nem fakasz t, s a kaktuszok 
levelei nem lohadnak. 

Nem éhezem, nem szomjazom, 
elindulok mégis utamra, 
s addig megyek a homokon, 
míg rálelek az én Uramra. 

Meg kell találnom valahol, 
hiszen szava hozott idáig, 
s ha már számomra szava volt: 
va lahol megvagyon a Száj is. 

Augusztus 29. 

Székely Magda 



Európai feladataink 

"Önmagunkért kell európai nemzetnek lennünk. Ez, éppen ebből kifo lyó
lag, valami egészen mást jelent, mint Európa utánzójának, szolgájának vagy 
éppen majmolójának lenni. Nincs szükségünk Európa bűneire, igazságta
lanságaira, szeszélyei re, képmutatásra, felfuvalkodottságára. Saját magyar 
jellemünk és szellemiségünk kifejtésére van szükségünk az eu rópa i kultúra 
valódi és örök értékeinek érvényesítése által. A mi európai feladatunk: em
bernek lenni - magyarul ... lehetünk különb európaiak, mint a politikai Euró
pa. Ki tudja, talán mi vagyunk azok, akik magyar nemzeti kultúránk által 
visszaadhatjuk az "európai" szó elveszőben levő hitelét, európa i erényeket 
valósítván meg Európa bűnei nélkül." Makkai Sándor 

Magamban kiáltó 
Kereslek, lsten! Kulcslyukon leskelődő 
ember-kíváncsiságom ne vesd meg, Uram! 
Az ember gyarló. Ezért bizonytalan. 

Kereslek, lsten! Hitemnek nincsen szárnya még, 
mely átröpít a földi gondokon, bajon, 
De lenned kell, jaj lenned kell nagyon! 

Kereslek, lsten! Fában, virágban, emberekben. 
Kis jelek hallgatásait figyelve 
sziklányi kérdés nehezül szívemre: 

Látsz-e? Hallasz-e? Tudsz vajon? 
Felelsz? Jutalmazol? Büntetsz? 
Honnan tudom, hogy most megintesz? 

Igéid jól formálom telteimre? 
Tudom-e már néha, mit akarsz velem? 
Válaszolj, Uram! Szólj rám, Istenem! 

Lásd, kérni sem tudok igaz hiten kívül 
semmit. Se keveset, se végtelen nagyot, 
Csak mormolom, morzsolom, kiáltom magamban: 
Minden úgy legyen, ahogy akarod! 

Tamási Miklós 

Augusztus 30. 



Hatodik zsoltár: A GYERMEKEK 

Uram! 
Nemek szerint szétvá lasztollad az 

embereket, hogy az egymás utáni 
vágyakozásban 

Teljes összhangban rezdüljenek lelkük 
mélyén húrjai . 

A közös vágy szülöllei a gyermekek, 
az édes gyermekek, 

Akik tiszta, szeplőtl en szellemmel 
érkeznek hozzánk. 

És én gyűlö l etet, rellegést és e lőíté l etet 
oltok szellemükbe, 

Bunkereim arra tanítják őket , hogy az 
élet sötét és a jószándék hiábavaló, 

És ha fe lnőnek , nemes tellekre készen, 
Hivatásos gyilkosokká képzem őket, 
S erkö lcsi bénaságban múlnak el 

legszebb éveik. 

Uram! Mentsd meg gyermekeim, 
Mentsd meg szellemüket, 
Hogy romlollságom ne ronthassa meg 

őket , 

Mentsd meg az életüket, 

Hogya fegyvert , amit másokra fogok, 
ne pusztít hassa el őket , 

Hogy jobbak legyenek, mint szülei k, 
Hogy mega lapítsák sa ját birodalmuk, 
Szépség, igazság, becsület, összhang és 

jóakarat birodalmát, 
Hogy béke és szeretet uralkodhassék. 
Mindörökké. 

Szent-Györgyi Albert 

Augusztus 31. 



SZEPTEMBER 

TE ÖSVÉNY/DRE TANíTS MEG ... 



"Ha van egy almám és megfeleztem veled, vagy van egy almád 
és megfelezed velem, neked is, nekem is lesz egy-egy fél almánk. 
De ha van egy dalod s megtanulom tőled, nekem is lesz egy új da
lom és neked is megmarad a magadé." 

Tanuln; kell 

Tanulni kell. A téli fákat. 
Ahogyan talpig zúzmarásak. 

Tanulni kell. A nyári felhőt. 
A lobbanásnyi égi-erdőt. 

Tanulni kell mézet, diót, 
jegenyefát és űrhajót, 

a hétfőt, keddet, pénteket, 
a szavakat, mert édesek, 

tanulni kell magyaru l és világul, 
tanulni kell mindazt, ami kitárul, 

ami világít, ami jel: 
tanulni kell, szeretni kell. 

Keleti mondás 

Nemes Nagy Ágnes 

Szeptember 1. 



Legfontosabb váraink 

Mohácsból, a nagy nemzeti tragédiából még alig ocsúdhattak 
föl, s máris iskolákat, ko llégiumokat alapítottak; Sárospatakon, 
Debrecenben, Pápán, Mezőtúron , Békésen, majd Gyulafehérvá
ron, illetve Nagyenyeden, Kolozsvárott, Marosvásárhelyen , 
Székelyudvarhelyen, Sepsiszentgyörgyön, s mindenütt, ahol csak 
lehetett. A protestantizmusnak, s főként a kálvinizmusnak az isko
lák voltak a legfontosabb várai. Még a 20. században, a két világ
háború közötti időben is. A Magyarországon működő 4500 egy
házi iskolából 1117 volt református és 406 evangélikus. Évszáza
dokon keresztül ezek az iskolák, főként a kollégiumok adtak pa
pot, tanítót, tűzvész idején tűzoltót, pestis idején ápo lót, martaló
cok betörésekor védelmezőt a népnek. Falaik közé bevették a 
csizmás diákot is, mentették a tehetséget, s Bécsen átnyúlva Nyu
gat-Európával , az irodalom és szellem legfrissebb árama ival tar
tották a kapcsolatot. Ezért is adhatott a kálvinizmus az ország po
litikai és szellemi vezetésébe számbeli arányát jóval meghaladó 
hányadot. Ezekben az ősi kollégiumokban nevelkedett - többek 
között - Bethlen Miklós és Kossuth Lajos, Teleki László és Szemere 
Bertalan, Apáczai Csere János és Kőrösi Csoma Sándor, Csokonai, 
Kölcsey és Arany János. Nem mindig és nem is mindenüt! tudtak 
megmaradni az ősi kollégiumok sem a magyar oktatás Olimpo
szá n, de még a 19. század végén, a 20. század elején is olyan óri
ások kaptak indítást bennük, mint Ady és Móricz, Szabó Dezső és 
Kós Károly, Reményik Sándor és Áprily Lajos, és a két világhábo
rú közötti időben , a negyvenes években is, fennállásuk utolsó 
éveiben is, mint Sütő András, Nagy László és Csoóri Sándor. S 
négy évszázad sorát vállaló papok és tanítók ezreit nevelte. Tisz
teleteseket, akik a Biblia mellé kardot is kötöttek, ha azt kívánta 
az idő, vállalva népükkel a közösséget, jó és rossz időben , sza
badságharcokban és üldöztetésekben. 

Czine Mihály 

Szeptember 2. 



Csak vezess, Uram, végig 
(462 . dicséret) 

Amikor eltelik a nyári vakáció, indul az iskolaév. Diák, ta nár, 
szülő tele van tervekkel, elképze lésekkel. S eközben mennyi kér
désünk, szorongásunk támad. Az elsős diák be tud-e il leszkedni 
az új közösségbe? A végzős már a továbbtanul ásra, a felvételire, 
vagy az elhelyezkedés esélyeire gondol. Egyáltalán sikerül-e ele
get tenni az eggyel magasabb évfolyam követelményeinek? Éne
kes imádságunk minden kétséget igyekszik eloszlatni . Hiszen van, 
aki a sötétségből a világosság felé, a vak homályból az ég felé mu
tat, és kézen fogva vezet bennünket. Miért is félnénk? 

A dallam nagyszerűen megszerkesztett. A jól előkészített csúcs
pont a harmadik sor végén, a negyedik elején teljesedik ki , ahol 
új hangnembe érkezik, majd visszafordul az eredetibe. A ritmus 
rokona a mi 11 -szótagos történelmi , magyar sorszerkezetünknek. 
Csak míg a magyar ritmus hangsúllyal indul, addig ez sú lytalan, 
felütéses kezdésű . A fo rdítónak így minden sort egyszótagos szó
val kellett indítania, s az értelmi hangsúlyt lehetőleg a másodikra 
kalkulálva A helyes tempó a középgyorsan l épegető félkótás lük
tetést tekinti irányadónak. 

Berkesi Sándor 

Csak vezess Uram végig és fogd kezem, 
Míg boldogan a célhoz érkezem, 
Mert nélküled az én erőm oly kevés, 
De hol Te jársz előttem, nincs rettegés. 

Szeptember 3. 



A tudomány szabadsága és a szolgáló értelem 

"Az egészséges tudomány egyedül az igazság szolgálatában áll. Ebben 
a szolgálatban van a tudomány szabadsága ... Az egészséges tudomány az, 
amit a világ nem szenvedhet el. Az igazi tudomány mindig a tények elfo
gulat lan tanu lmányozásán alapszik. Ebből fakad a szolgálat törvénye. 
Csak az egészséges tudomány áll szolgálatában az igazságnak és a nem
zet egészségének az alapja .. . Ezzel e llenkez ik a hamis tudomány, mely 
azoké, akik nem szolgálni , hanem akik élvezn i és uralkodni akarnak. Ezek 
az érdekek szolgálatává alacsonyít ják a tudományt, azt akarják, hogy a te
ológus szentes ítse a zsarnokságot, a jogász igazolja az erősza kot , az orvos 
egészségesnek állítsa a vad ösztönöket, a természettudós természetesnek 
hirdesse a gyengék elnyomását és a sze llemtudós az emberiséget összeté
pő ellentéteket eszményképül tűzze ki . Az egészséges tudomány be tud 
hatolni az ellentétek alá. A tudomány maga is csak szolgá lat lehet, hisz a 
szolgá lat törvényét kell hi rdetnie. A tudomány tehát szolga és nem úr, de 
mert az igazság szolgája: szabad. " 

A Váradi Biblia 

~öl té te l vo lt: Megmarad a nyomda! 
Es azután, bár elesett Várad 
A betű szökött , tovább, Ko lozsvá rnak 
Hogy az Igét híven sokszorozza . 

Hullhat kőfa l: hitben és reményben 
Úgy mentették törékeny szekéren 
- Csa k Tebenned, e l e i tő l fogva. 

Útjuk fö lött szivá rványos por szá ll 
Sebzett aj kon megzendül a zsoltár 
A menekü lőt egy-hazá ba fogva . 

S Debrecen ád otthont az iskolá nak 
Szétszórt parázs lobogása átcsa p 
Nem jöhet kor, amely eltapossa. 

Makka i Sándor 

KOZlna László 

Szeptember 4. 



A hamis sáfárról szóló példázat 
(Rész/etek Cyökössy Endre e/mé/kedéseirő/: szeptember 5-10) 

1. Mennyivel inkább 
(L ukács 16, 1- 12) 

, Jéz~s példázata i két nagy csoportra oszthatók. Többségében így szól az 
Ur: " Ugy cselekedjetek, mint. .. " - és akkor mond egy példázatot. - Van egy 
kisebb csoport - ez a most o lvasott is ahhoz tartozik - amikor így kezdi: -
"M ennyivel inkább .. . " 

Például Jézus egyszer beszél a hamis bíróról, akihez elmegy az özvegy
asszony és addig jár a nyakára, míg meghallgatja (nem azért, mert ő jó bí
ró, hanem mert már szeretné lerázni). Jézus azt mondja : - Hát ha ez a ha
mis bíró meghallgatta az özvegyasszonyt, mennyivel inkább meghallgat 
titeket lsten (vö. Lk 18,2-8). 

Megdöbbenthetne, hogy Jézus hamis bíróhoz hason lítja Istent. De nem 
kell botránkoznunk, mert azt mondja: - ha még egy hamis bíró is, akkor 
mennyive l inkább az Atya! ... Egy más ik helyen pedig azt mondja: Ha ti , bű
nös létetekre tud tok adni a ti gyermekeiteknek kenyeret és halat, és nem kö
vet és kígyót, mennyivel inkább ad a ti mennyei Atyátok Szentieiket annak, 
aki kéri ! (Lk 11 ,13) . 

A gyengébb pártján 

Vo lt, hogy azt hittem: "majd a hit"! 
Majd azt: " a hitetlenség" ! 
"A becsü let"! - gondoltam azután. 
"A gazság"! - vé ltem mert ez az erősebb 

Mostan már nem "hiszek" 
mivel ma már TUDOM: 
igen a hitet lenség 
igen a gazság az erősebb . 

Ugyanezért ez t suttogom: 
BECSÜLET. 
Mert én mindig is 
a gyöngébb pártján állok. 

Szeptember 5. 

Simonyi Imre 



2. Van kivel beszélni 

A sáfárró l szóló példázat is így értendő . Ha il yen a világ fia, 
mennyivel inkább kell a hívő embernek, a tanítványnak a maga 
nemzedékében eszesnek, vagy még eszesebbnek lenni , mint ami
lyen ez a "dörzsölt fickó", ez a sáfár! 

Hányszor megtörténik, hogy egyszer csak azt veszed észre, hogy 
hátadban a tőr, nem is tudod, ki szúrta beléd. Egyszer csak pletyka 
vesz körül , amin csak rémüldözöl és nem tudsz védekezni. 

És ha ez a sáfár tud magában morfondírozni , amikor ilyesmi tör
ténik vele, akkor mennyivel inkább tudnunk kell nekünk is nem
csak morfondírozni , hanem megbeszélni a Barátunkkal a megfú
rattatásunkat, a bemártatásunkat, a leszúrattatásunkat, ha éppen 
il yesmi történik velünk. Mert nekünk nem kell morfondírozni : ne
künk van Kivel megbeszélni, nekünk van Barátunk és ha nincs 
szőnyegünk , akkor a padlóra is éppen olyan jól le lehet térdeI
nünk ! Tehát van Kivel megbeszél nünk! 

Hitvallás 

én nem kötöttem keszkenőbe 
nem rejtettem véka alá 

örvendek mint a századik juh 
mint ki rejtett kincset talál 

rejtett a hegyen-épü lt vá ros 
szemetszúró a fényhiány 

itt van nézzétek olvassátok 
lévi s zákeus asztal án. 

Fazakas László 

Szeptember 6. 



3. Dilike 

Sokszor azt tapasztalom, hogy bennünket a keresztyénség oly
kor elpuhít, megbénít. Aho l egy vi lágfia tüstént egészségesen rea
gál, ott mi lebénulunk s hosszasan tépelődünk: mit is kellene ten
nünk? 

Van errő l egy történetem is. Egy fiatal leányról szól, aki leérett
ségizett és elhelyezkedett egy budapesti .üzemben, azzal a szent 
elhatározással, hO$y majd ő megmutatja, megéli ott a hívő keresz
tyén lány életét. Es valóban úgy kezdett élni . Környezete hamar 
felismerte, hogy bármikor beugrik helyettesíteni, mindenkinek se
gít, mindenre igent mond. - Nos, el tel t egy esztendő és a leány 
szinte eljutott az idegösszeroppanásig. 

Történt, hogy egy nap megint más helyett túlórázott. Hallja ám, 
hogy nevetnek a szomszéd szobában, s azt is, hogy róla beszél
nek és azt mondják: - Majd megcsinálja a Dilike! - Kiderült, hogy 
már gúnyneve is van. 

Ekkor a leány megdermedt és rádöbbent, hogy ő Jézus Krisztus
nak akart szolgálni, de közben a nevetség tárgya lett. 

Összetörve hazament és sírva beszámolt Gazdájának: - Uram, 
most csődbe kerültem, most merre? - Nagyon nyugtalan éjszakája 
után Igét kapott, valami egészen különös Igét: - "A ti beszédetek le
gyen igen-igen, nem-nem!" (Mt 5.37). Ezt juttatta eszébe lsten . 

197. dicséret 

Gerjeszd fel Igédnek szerelmét lelkünkben, 
Szentlélek Istennek szentségét szívünkben, 
Adj igaz értelmet bőséggel elménkben, 
Téged szolgálhassunk e földi életünkben. 

Sz/árai Mihály 

Szeptember 7. 



4. Igen és nem 

Miután a lány ezt megértette, furcsa módon egy év múlva be
csülete lett. Felfedezték benne a határozott keresztyén embert, aki 
felelősséggel tudott igent mondani, de nem-et is. Mind a kettőt 
tudta mondani már. 

Nos, nekünk is meg kell tanulnunk, hogya ti beszédetek legyen 
igen-igen - de hitben azt is, hogy: nem-nem! O lcsó megoldás, ha 
mindig azt választ juk, hogy mindenki jót mondjon felőlünk! Ez 
menekülés is lehet. Gondoljunk csak bele: olykor nehezebb vala
mi re hitben nem-et mondanunk. 

Számadó 

Őszül hajam, mélyülnek a redők. 
Több egyre köröttem a fiatal. 
Vakoskodván érzek szomjú erőt, 
legyek a legmesszebblátóbb magyar. 

Lappangó juhász-számadói gond 
susogja, nem mehetsz még, munka vár. 
Őriznem kell egy nem-enyém vagyont. 
Rám néz egy jégverés csöpülte nyáj . 

.. .5zétszóratván, ős lápokba vonult 
hite-konok község hű papjaként, 
I kit azzal áld, amivel ver az Úr!1 

templomtalanul , palástta lanul 
ls vívódva folyton, mit hoz ránk az ég! 
kell osztanom úrvacsorát s igét! 

Illyés Gyula 

Szeptember 8. 



5. Keményen és mosolyogva 

Nemrégen olvastam egy tudós könyvében (orvos, de mélyen hí
vő ember is), hogy ő tudta magáról: puha keresztény, inkább igent 
mond, inkább visszavonul, inkább enged. Ő egy "hát parancsolj , 
hát legyen úgy, ahogy te akarod" - keresztény. Egyszer komoly tár
gyalásra készült egy ügyvéddel, akiről tudta, hogy nagyon erősza
kos, nagyon kemény és már előre félt, hogy az le fogja hengerelni . 

Akkor ez a h ívő orvos, a "puha keresztény" - elcsendesedett, át
imádkozta az éjszakát: - Uram, adj tanácsot, mit tegyek; - Csön
dességében két szót hallott, ezt: Keményen és mosolyogva! 

Az orvos nem sokat vitatkozott, állta az ostromot s csak annyit 
mondott: - Ez így nem megy, ezt ő nem vállalja! - A végén a nagy, 
robusztus, erős idegzetű jogász felugrott, elrohant. És másnap en
gedett: megbízott jával üzente: Rendben van, kiegyezünk, érvé
nyesüljön az orvos elképzelése. 

Kereslek 
(rész/et) 

Kereslek, lsten, a földben, a vi rágban, a fákban 
és mindenütt megtalállak . 
Ez az én I stenkereső időm. 
Kereslek a fényes tavaszban, 
az erdők virágos feje int: itt vagy. 
Kereslek az esőben, a szomjas 
vetések susogják: jelen vagy. 
Kereslek a fűben: érez lek, tapogatlak. 
Ez az én boldog lstenta láló időm. 

Szeptember 9. 

Bartalis János 



6. Ima egészséges keresztyén életért 

Uram, most bevalljuk Neked, bár Te jobban tudod, hogy meny
nyire elpuhult a mi keresztény életünk. Valahogy úgy gondoljuk 
sokszor, hogy az igaz i tanítványság: az puhaság, mindenre bólin
tás, mindenkinek való kedveskedés. 

Uram, add, hogyacélosabb, határozottabb döntőkészség le
gyen bennünk. 

Add, hogy halljuk a halk és tiszta hangot, szüntelen kapcsolat
ban legyünk Ve led. Tanácsolj bennünket csöndességeinkben, az 
Igében, h ívő testvérek szívén keresztül , hogy világosak és Neked 
te tszőek legyenek döntéseink, akár igen-igen, akár nem-nem. 
Uram, add, hogy támasz is tudjunk lenni mások számára. 

Urunk Jézus Krisztus, taníts bennünket egészséges keresztyén
ségre, egészséges tanítványságra a Te nagy családodban . Add 
Urunk, hogy mi is a magunk módján , ha a "világosság fia i" címet 
vállaljuk, akkor valóban merjünk, tudjunk vil ágítani életünkkel , 
merjünk, tudjunk Neked tetsző módon éln i. Ámen . 

Fohász 
(rész/eO 

Köszönöm azt, Uram, hogy élek, 
Köszönöm azt, hogy ép hitem, 
S hogy e vil ágban ím, a lélek 
Gyönyörű házat építem. 

Bede Anna 

Szeptember 10. 



"Értsd meg az értelmes mondásokat" 

Vajon el tudnánk-e sorolni testünk, csontvázunk részeit név sze
rint? Ha most iskolában lennénk, jelentkezni lehetne erre. Nem te
szek próbát, nehogy még az egészségügyi ek közül se merje valaki 
feltenni a kezét, mondván, hogy egyszer tudtam .. . Már pedig van 
olyan iskola, ahol az alsó tagozatban ezt már tanítják . Nem is az a 
baj , hanem az, hogy eközben a gyermekek között nem is egy van, 
ak i nem tudja leírni személyes adatait, édesanyja nevét. Nem tud
nak rendesen olvasni , viselkedni harmadikos, negyedikes gyerme
keink. Ezeket konkrét tapasztalat alapján mondom. 

Természetesen az élet más területeiről is sok példát tudnék mon
dani, de amikor tanévet kezdünk, jó így is végiggondolni: vajon mi 
felnőttek nem vagyunk-e újságokból , tömegtájékoztatási eszkö
zökbői mindenféle információt összeszedve is tájékozatl anok az 
élet dolgaiban és nem tudunk bölcsen viselkedni . Isten bölcsessé
ge több és nagyobb megszerezhető ismeretei nk összességénél. Út
jai magasabbak út jainknál. És ő bennünket is bölcsekké szeretne 
tenni. Erre vonatkozóan a felolvasott igeszakasz (Példabeszédek, 
',' -7) három mozzanatot említ. Az első fogalmazzuk így: szüksé
günk van a tanulás i készségre. Ez nemcsak az iskolásoknak szól. 
mert lsten iskolájában 98 esztendősként is diákok vagyunk. De hát 
mit ismerjünk meg? Azt olvassuk: ismerd meg a bölcsességet. Mert 
a bölcsesség több mint az ismeret. Sok ismeretet megszerezhetünk, 
de összeá ll-e be l őle az élet? A bölcsesség tarta lmáva l kapcsolatban 
azt mondja a felolvasott ige: "Értsd meg az érte lmes mondásokat". 
Nem kellene-e elgondolkoznunk azon, hogy vajon érdekel-e ben
nünket felnőtteket, fiatalabbakat az, amiről a Példabeszédek köny
ve szól? Példázatok, hason latok, bölcs mondások, találós kérdé
sek. Akkor ott, abban az időben ezek fontosak vo ltak. Szüleink, 
nagyszüleink korában is. Napjainkban mintha veszítettek vo lna je
lentőségükből a saját kárunkra. 

Püski Lajos 

Szeptember 11. 



Bölcs mondások és aforizmák íróinktól 

Vallj színt! - rival lják. Szivárvány ... suttogom. 
A jó kotló holtig költ, a rossz költő holtig kotlik. 
Inkább műveket csodálj, mint csodákat művelj. 
A nyitott kezek több örömöt adnak, mint a tiszta ujjak. 
Az szokott szót kérni, akinek amúgy is bőven van. 
A humor és a tudás kultúránk két nagy reménysége. 
CSélk attól tűnnek ki sokan, hogy kitüntették őket. 
Az ég ékszere a nap, a ház ékszere a gyermek. 
Más az örömszerzés mint a szerzés öröme. 
Egy jó szóban három télre elégséges meleg van. 
Vannak akik csiszo lják, vannak akik köszörülik nyelvüket. 
Szép mindaz, amit az ember szeretettel szemlél. 
Mielőtt a tárgyra térsz, előbb ismerd meg az alany t. 
A legszebb ajándék, amit az ember kapott: az örömre való 
képesség. 
Inkább a hiányod legyen feltűnő, mint a jelenléted. 
Ha az ember felemeli tekintetét, nem lát határt . 
Gyöngéit csak az erős vállalja . 
Az ember éneklés nélkül éppen úgy nem tud élni , mint kenyér 
nélkül. 
A jó pap holtig tanul, a rossz pap holtig papol. 
A hegedű is fontos, de inkább a kéz, amely a vonót húzza. 
Idegen nyelvben úszó az ember, csak anyanyelvében hal. 
Aki nem akar látni, azon a szemüveg sem segít. 
Nagyon örömteli , ha a dugó az ember lelkéből kirepül. 
Bölcseknél a kulcsszót, az ostobáknál a zárszót várjuk . 
lsten Igéje a legjobb tavasz: új vetést csíráztat ki. 
Boldogok, akik nevetni tudnak önmagukon, mert nem lesz vége 
szórakozásuknak. 

Szeptember 12. 



Globalizálódó világban 

Kiélezett problémává nőtt a világ globalizálódása . Ennek lényege: kö
nyörtelenül kényszerítő központosítás a világfolyamatokban. Leginkább 
látványos a gazdasági vi lág lehengerlése, egybeszerkesztése. A legfájdal
masabb azonban a kultúra több évezredes értékein átgázoló "kultú ra-ex
port". A globalizáció elhatalmasodásával arányban fellángolnak az indu
latos nacionalizmusok. Alighogy kivívott magának sok kis nép valamiféle 
szabadságot, máris terelik őket befe lé egy o lyan világméretű társulatba, 
mely arctalan, jellegtelen és embertelenül pénzközpontú. Nagy társadal
mi robbanások fenyegetnek, ha nem találjuk meg az egyensúlyt a gazda
sági, politikai, kulturális egység, valamint az igaz emberiességet, a kultú
ra értékeit őrző sokszínűség közt. 

Lesz talpalatnyi bolygó? 

Ha erdők zö ldjét és folyók ezüstjét 
felfalta mind az ipari mocsok, 
mert gyárak szennyét, mérges máglya füst jét 
bocsá tják ránk szmokingos gyilkosok -

ha tályogokat csóko l a mohó Nap 
tikkadt bőrünkbe, s nem jut remegő 

szarvasünőnek, kókadt szomjazónak 
korty tiszta víz, korty tiszta l evegő -

ha sírásók felforgat ják a rendet, 
mit természet és józan ész teremtett, 
s elha lt a vers, a dal, minden, mi szép -

Uram, lesz-é az Űrben talpalatnyi 
kisherceg-bolygó, hol meg tud ragadni 
a hontalanná vált emberiség? 

Farkas józsef 

jánosházy Cyörgy 

Szeptember 13. 



"Nem ártott volna talán tekintetünket a történelem folyamán 
gyakrabban ama véres földű, de példaadóan csodálatos - magas
egű - 16, század felé fordítanunk, aho l Honterus, Heltai , Dávid 
Coresi csil laga ragyog iránymutatóan." 

Hol tanítják? 
Válasz egy körkérdésre 

Hol tanítják a gyávaságot? 
Hol és milyen iskolákban? 
Hogya féle lem-higany naponta 
kúszik föl akisdiákban. 

S ott van lehajtott fejében . 

Kányádi Sándor 

Kérdésre szaporán botló nyelvében. 
A rémült szempár lobogó lázában. 
Ott tanyáz nyugtalan álmában. 

A gyávaságot ha számonkérik? 
A hitet is naponta cserélik? 
Az iskola sunyít és hallgat: 
némán féli a birodalmat! 

Nagy Gáspár 

Szeptember 14. 



Életünk dialektikája 
(Rész/etek Farkas József (rásaibó /, könyveibő/ e/őadása ibó/ : 

szeptember 15-30) 

Életünk dialektikája 

A tapasztalatok azt bizonyítják, hogy amit élő hitnek nevezünk, 
el tud segíteni átlagon felüli békességhez is. Szándékosan váltok 
át itt a békesség szóra. Ebben ugyanis van bo ldogság is, de nem 
ez a legfőbb jel l emzője . A békesség gazdag belső világába bele
fér a szomorúság, a fájdalom is. Egyenesen gyanús, ha valaki a 
"hit által " útján nem ismer mást, csak ujjongó örömöket. 

Ha valami kicsi részt kaptunk az isteni szeretetből, akkor már 
nem tudjuk zavartalan örömmel élvezni ajándékba kapott üdvös
ségünket. Akkor minket is meggyötör a külső világban látható 
igazságtalanság, embertelenség, ártatlan szenvedés. De nem tor
zul el gondolkodásunk annyira, hogy belebetegszik a szenvedés 
óceánjának látványába. Az evangéliumi keskeny ösvényen együtt 
és egyszerre éljük át mindkettőt: együtt érzünk és segítünk, 
amennyire tudunk, ott, ahol kiáltó a szenvedés. Ez nem fojtja el 
bennünk az üdvösség örömét és a reménységet. 

A Szent Lélek minket is beleállít a világtörténelem és hazánk 
történelmének sodrásába, és úgy vezérel , hogy biblikusan "dia
lektikus" lesz az életünk. 

Jézus boldogmondásaiban ez a kettősség tárul elénk: "Boldo
gok, akik s(rnak, mert ők megvigasztaltatnak." Az lsten vigasztalá
sa bőséges öröm-kárpótlás annak, aki igyekszik becsületesen vé
gigküzdeni az élet minden nehéz küzdelmét. 

Farkas józsef 

Szeptember 15. 



Humanisták 
(rész /eO 

Humanisták is bejönnek néhanapján a templomainkba. Nem lelki szom
júság hozza őket, inkább csak az érdeklődés : vajon mit hirdetnek azok, 
akik hisznek Istenben. Ezek a humanisták sokszor minket megszégyenítő 

módon szolgálják az emberek ügyét. Öregeket gondoznak, betegeket láto
gatnak, szegényeket segítenek, harco lnak a békéért... A hívő keresztyének 
szép szavai és szegényes cselekedetei csak megerősítik őket abban, hogy 
"ne beszéljünk I s tenről, inkább segítsük az embereket." Kritikájukka l együtt 
is örömmel kell fogadnunk ezeket az emberbarátokat, mert végül is ők a mi 
legközelebbi szövetségeseink. Különbözőségei nk közepette is közös a "té
mánk" : nekik is, nekünk is az ember az ügyünk. Ha va laki tiltakozik ez el
len és azt va llja, hogy lsten a mi ügyünk, annak ezt vá laszoljuk: a Szentírás 
arra tanít minket, hogy az lsten ügye nem a saját boldogsága, vagy győzel
me, hanem az ember élete, gyógyulásJ, üdvössége. 

Isteni bölcsesség 
Az isteni bölcsesség: minden. 
Az én bö lcsességem annyi, mint fa levél, 
m it elsodor a szél. 
Az isteni bö lcsesség színtiszta víz, 
melyben meglátom az én szorongó, fé lszeg 
ügyefogyottságom ... 
Hibám van sok. 
Tévelygésem töméntelen. 
Bukdácsolok, mint szá rnyalni nem tudó 
madár ... 
Elkárhozok minden bizonnyal. 
Bűnök tüzére jutok. 
Egy vi rágháló összefog Szép-valakivel. 
Halálos váltságban sem lesz nekem részem. 
Egyetlen erényem, 
hogy szeretem a Szépet 
és aka rom a - Jót. 

Bartalis },ínos 

Szeptember 16. 



Globálisan és lokálisan 

Globálisan (vi lágtávlatokban) kell gondolkozni és lokálisan (a 
helyünkön) kell cselekedni . Ma ez az időszerű lecke, ezt kell 
megtanulni a politikusoknak, közgazdászoknak, tudósoknak és 
nem utolsósorban a teológusoknak és minden hívő embernek. 
Meg kell teremteni az egyensúlyt a kettő között. A földkerekség 
minden nyomorúsága ("fegyver, éhség, döghalál", bárhol a vilá
gon) személyesen érint engem is. Tudnom kell róla, beletartozik 
imádkozó életembe. De "cselekedni " csak szűkebb környezetem
ben tudok. Vannak "nagyokosok", akik mindig meg akarják válta
ni az egész világot, de közben elhanyagolják a családjukat, hét
köznapi feladataikat. De fordítva is igaz: nem hűséges keresztyén 
az az ember, aki bezárkózik saját csigaházába és hallani sem akar 
a nagyvi lág (ami ma már egy falu) dolgairól. De a globalizálás va
lamennyire mégis kormányozható. Nem kell beletörődni abba, 
hogy teljesen tehetetlenek vagyunk. 

Jóllehet, nem tudjuk megállítani egész életünk globális beháló
zását, mégis minden erőnkkel harcolnunk kell ellene. Például : új
ra meg kell tanulnunk szépen magyarul beszélni, magyarul gon
dolkozni, a magyar találmányokat itthon tartani, itthon megvaló
sítani. Keresztyén hitünket nem feltétlenül amerikai vagy keleti 
módon kell megélnünk. Globálisan hiszünk a feltámadott Úr Jé
zus Krisztusban, de magyarul éljük meg az Őbenne feltárult bol
dog egyetemességet. 

Kiválasztás 

életed édesanyád adta 
jövődel: lsten 

Szeptember 17. 

Fazakas László 



Birtokolni, vagy lenni? 

Könyvet írt a világszerte ismert pszichoanalitikus, szociológus 
Erich Fromm arról, amit Pál apostol már kétezer évvel ezelőtt meg
írt. A könyv címe: magyarul: Birtokolni vagy lenni, németül: 
Haben ader sein? Valójában kemény társadalomkritika van ebben 
a könyvben: leleplezi azt az elvadu lt életstílust, amiben a szerzés, 
a harácsolás, a vagyongyűjtés, a birtokolás (Haben!) lett az élet lel 
ki-szellemi minősége, az emberlét önmagában való öröme (Sein!) 

Pál apostol így fogalmaz : " Nem azt keresem, ami a ti étek, ha
nem titeket magatokat kereslek" (2 Korinthus 12,14). A ti Krisztus
ban megtalál!, de ugyanakkor el rejtett belső igazi valótokat kere
sem. A külső világban más mértékkel mérnek. Modell eset : a fia
talok párválasztása . Döntő szempont az, hogy mi mindened van 
(Haben) és nem az, hogy legbelül ki van (Sein). Legyen szép tes
ted és hozzá tisztes hozományod is. Légy jó táncos, de légy jó 
szakács is ... Ezek is kellenek, de ha csak ezekre tekintenek, nagy 
baj van. Legtöbben úgy esnek szerelembe és úgy házasodnak, 
hogy sejtelmük sincs arról, kicsoda a partner ön-mag-ában, lété
nek belső mag-jában . Miként lehetne a Haben-t, a szerzésre, bir
toklásra beállított lelket átállítani a Sein értékének fölfedezésére. 
Egyszerű a válasz: Jézus Krisztusban. Át kell élni " belső lelkikép
pen" azt, hogy Jézus elfogadott engem tanítványának, testvéré
nek, barátjának. Nem azért szeret, mert van mit szeretni rajtam, 
hanem azért, mert én én vagyok - ismételhetetlen egyedüli pél 
dány a világmindenségben. 

Egyetlen hazám van: 
anyanyelvem, 
benne kell halálig 
kitelelnem. 

Kőszeghy Elemér: Egyetlen 

Szeptember 18. 



Amputálók 

Sok jóhiszemű visszaélés történik ezzel az Igével: "Ne szabjá
tok magatokat a világhoz" (Róm 12,2). Volt olyan kieme l kedően 
tehetséges muzsikus konfirmandusom, akit minden tanára zenei 
pályára ajánlott, de nem került oda, mert a zene és a zenészek a 
"bűnös világhoz" tartoznak. Mások egyetemi tanu lmányokból ra
gadtak ki fiatalokat azzal , hogy "minek neked a diploma, téged az 
lsten is evangélistának teremtett!" Sok elhamarkodott "amputálás" 
történik. 

Milyen bölcsek voltak a görögök! Legendába, mítoszba öltöztet
ték azt a problémát, amiről most beszélek. Prokrusztész történeté
re gondolok. Ezt az attikai születésű útonálló rablót az jellemezte, 
hogy aki az ő "vendégségébe" került, azt befektette az ágyába. De 
ebben nem volt köszönet. Ugyanis: ha rövidebb volt a vendég mint 
az ágy, akkor erőnek erejével addig "nyújtotta", amíg elérte az ágy 
méretét. Ha pedig nagyobb volt, akkor levágta a lábait az ágy mé
retéig. 
Szülők , pedagógusok, lelkipásztorok gyakran hibáznak úgy, 

hogy saját beteljesületlen vágyaik és elgondolásaik méretei re 
akarják kinyújta ni, vagy éppen visszafaragni a gyermekek életét. 
Pedig ők mindig védtelenek a túl erős felnőttek társadalmával 
szemben. 

Szép dolog az egyenlőség, de nem kell mindjárt amputálni, ha 
valaki "túlméretes". 

Székelykapuk 

Alkonyatban pirosló kapuk 
Aki belép, éjszakába jut. 
De te, székely, csillagot faragj 
Sorsod fölött hogy ragyogjanak . 

Szeptember 19. 

Kozma László 



A pénz szerelme 

A pénz szerelméről elmélkedünk. Kockázatos ez a szerelem 
(lásd 1 Tim 6,10). De ez nem zavarja az embereket. Megszámlál
hatatlanul sokan imádják a Mammon-istent. Ma már mi is felzár
kóztunk a gazdag népek táborába: nálunk is össznépi kultusz lett 
a pénz imádata. A lényegre térve: mondd meg, hogy mit csinálsz 
a pénzeddel és megmondom, ki vagy. Az élet egésze művészet 
(lehetne!), természetes tehát, hogyarészjelenség, a pénz kezelé
se is művészet. Ám a megfigyelések arra mutatnak, hogy ehhez a 
művészethez a hirtelen-milliomosok sem értenek. Jellemző példa: 
a rafinált reklámpszichológus megkérdezi : Mit tenne ön, ha meg
nyerné a főnyereményt? És jönnek a szappanoperák tipikus felele
tei: vennék egy nagyon drága luxusautót, körülutaznám a világot, 
csodálatos házat építenék. Természetesen szóba sem jöhet az, 
hogya több mint ötszáz millióval egy-két milliót az árvízkárosul
taknak, hajléktalanoknak adna. Semmi közük az én szerencsém
hez! Ami az enyém, az maradjon az enyém! 

Egy depressziós kliensem mondotta: amikor rám tör a depresz
szió, elmegyek a nagyáruházba és veszek magamnak valamit. Tu
dom, hogy nincs rá szükségem, de jólesik az, hogy megajándé
koztam magamat valamivel. 

Uram, Jézus, vigyázz rám ! Ha fiatal vagyok, ne legyek "gazdag 
ifjú", ha öreg vagyok, ne legyek "bolond gazdag"! A Te erős sze
reteted nyissa szét az én görcsbe merevedett ujjaimat. Nyisd szét 
simogatásra, osztásra, ajándékozásra. És eközben fogd össze a ke
zemet imádkozásra. 

Cseppekben szivárgok a földbe, 
szétosztom magam minden rögnek. 
Nem vagyok cinkosa 
csíra rothasztó ördögöknek. 

Miklya Zsolt: 70redékek 

Szeptember 20. 



Simogassál 

Rádióban hallottam ezt a történetet. Egy katolikus püspök mond
ta el , hogy mit élt át egy nagy állami intézetben, ahol értelmi fo
gyatékos gyermekeket nevelnek. A pedagógusok arra kérték a püs
pököt, hogya lehető legrövidebbre egyszerűsítse a liturgiát, mert 
ezek a gyermekek nem tudják megérteni a szertartás hosszú mene
tét. A püspök elfogadta a kérést. A rendelkezésére álló három perc 
alatt elmondta, hogy mi fog történni: a gyermekek egyenként oda
mennek hozzá, kezét ráteszi a fejükre, homlokukra keresztet rajzol 
a szent olajba mártott ujjaival, megáldja őket, imádkozik értük ... 
így történt minden. A szertartás során odajött hozzá az egyik kis
fiú. Mint a többiek, ő is engedelmesen lehajtotta a fejét és várta, 
hogy mi történik vele. Amikor a főpap ujjai megérintették a fejét és 
a keresztet odarajzolta a homlokára, a kisfiú selypes hangon el
kezdte ismételgetni: szimogassál, szimogassál. .. Eddig tart a törté
net. Sok bölcsességet lehet kihámozni belőle. 

Ebben látom a lényeget: lsten belépett a liturgiába. E gyermek 
számára egyetlen "szentség" létezett: a simogatás. Az igazság az, 
hogy semmire sem szomjas az ember annyira, mint a "s imogatás
ra", a szeretetre. Lehetnek beteg lelkek (prédikátorok is!), akik ezt 
kívánják: korbácsolj , korbácsolj! Bizonyára lehet visszaélni a sze
retettel, meg a korbácsolással is . Nehéz itt az igazságot szálaira 
bontani , de ez semmit nem vá ltoztat azon, hogy az "átlagos bű
nösök" is, meg az "átlagos szentek" is igazában az egy szükséges 
dolgot akarják: lsten szeretetét. 

Fogyatékosok közt 

Nem tudhatom, mit bír el a lelke. 
Csak tartom karom, hogy magát felemelje. 

Kovács Tibor 
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Nem éntelenül 

Tisztázni kell az "ö ldökölés" fogalmát. "Öldököl jétek meg a ti 
fö ldi tagjaitokat..." (Ko l 3,5 v.ö. Róm 8,13 Káro li ford.). Az iskolá
zott hívők mindjárt helyesbítenek: nem a tagjainkat kell megöldö
kö lni , hanem a bűnös én-t. - Mi az, hogy én? Sűrített válasz: em
berlétünk gazdag működésének tudatos csúcspontja, irányító 
centruma. Ezzel a n agytehetségű énnel sokra vihetnénk az életün
ket, ha nem volna begörcsölődve az önakarat, az én önerősködé
sénekkicsinységeibe. Nemcsak élni akarunk, hanem győz n i is, az 
egész világot meg akarjuk nyerni. Uralkodásra gonosz úr az én, 
de szolgálni jól tudna, ha eljutna odáig, hogy fontosabb az igaz
ság, mint az én mindenkori érvényesülése. Erthető, hogy amikor 
elkezd ébredezni bennünk az "ember" (Isten képe és hasonlatos
sága) és fölméri, hogy milyen gonosz börtönőr az én, olyan indu
lat fogja el, hogy meg akarja ölni (ö ldökölni) az ént. Ezt lehet meg
tenni, de abból nem származik semmi jó. Lehet, hogy rosszul te
sz i dolgát az én, de akkor sem szabad földbe taposni . Az én tud 
megtérni, tud igazi Ura előtt meghódolni . 

A keresztyén ember nem én-telen ember, hanem Krisztusba öl
tözött én-tudattal élő ember. Az apostol idézett vallomása így tel
jes: "Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok". Szuverén egyén 
(egy én) vagyok, de nem magamtól. Jézus Krisztus nem megsem
misíti , hanem gyógyítja, újjáteremti az ént. Mai szóval élve: éle
tünk kommunikáci ós központja keresztyénül is az én, aki most 
már nem börtönőr, hanem Krisztusra figyelő irányítója annak a 
bonyolult egyedi rendszernek, amit embernek neveznek. 

lepecsételt kő vagyok 
sírod száján 
az éjben két angyal 
talál rám 

Fazakas László 
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Táplálj engem hozzám illő eledellel 

Régebben "csak" az üdvösségünket veszélyeztette a gazdagság. 
Manapság már a földi életünket is. Jézus még így tanított: "Köny
nyebb a tevének a tű fokán átmenni, mint a gazdagnak az lsten 
országába bejutn i". Ez változatlanul igaz, de a mai közbiztonság
ra gondolva, kiegészíthetjük ezzel a gyakorlati bölcsességgel : 
könnyebb a szegénységgel megbirkózni, mint a gazdagnak azok
kal a veszé lyekkel, amelyeket a gazdagság hoz magával. (Az au
tómat ellopják, felrobbantják, betörnek hozzám, kirabolnak, gyer
mekemet túszul ejtik, ha ellenállok, megölnek .) La Fontaine me
séje a boldog suszterről ma időszerűbb, mint amikor írta (1650 tá
ján): Volt egyszer egy szegény suszter, ak i olyan boldog volt, hogy 
reggeltől estig állandóan énekelt. Szomszédságában élt egy gaz
dag ember. Ez egész éjjel az aranyait számolgatta, nappal meg 
nem tudott aludni a suszter hangos éneklésétől. Egyszer odament 
a suszterhez, és az ölébe tett egy zacskó aranyat: - Ez a tied, ne
ked ajándékozom - mondotta. A suszter soha életében nem látott 
ennyi aranyat. Örömmel vette az ajándékot, de elkezdett szoron
ga ni. Hová, rejtse el, hogy biztonságban legyen? De sehol nem ta
lált jó helyet. Dolgozni sem tudott többé nyugodtan, sem énekel
ni . Végül kiásta kincsét és visszaadta. Amikor megszabadult az 
aranyaitól , újra vidám lett, örömmel dolgozott és énekelt nap
hosszat. 

Békét a csönddel kötni ki tud? 
Álmodd már álmom, ne csak aludd, 
csecsemő bolygó! - Merre sodor 
az idő? eljutok oda, ahol 
az anyag létformája a mosoly? 

Szilágyi Domokos: Ballada éjjel 
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Hit vagy rajongás 

Esztelen galaták, ki igézett meg titeket...? Ennyire esztelenek 
vagytok? (Ga l 3.) Esztelen keresztyének? Vannak ilyenek? Nem ez 
jellemzi a hívőket, de van ilyen is. Először is, tisztázni , sőt hang
súlyozni kell , hogy nem erkölcsi botlásról , vagy visszaesésről van 
szó. Idézzük fel a régi történetet. Missziói útja során az apostol el
jutott a galaták közé. Hirdette nekik az evangéliumot. "Szemetek 
előtt úgy írtuk le jézus Krisztust, mintha közöttetek feszítették vol
na meg" . Gazdag áldás volt a szolgálatán: " ... nagy dolgokat 
tapasztaltatok". Pál boldogan utazott tovább: új gyülekezetek szü
lettek. Ám nem tartott sokáig az öröme. Megtudta, hogy nem sok
kal a távozása után "atyafiak" jöttek a gyülekezetbe bizonyára a 
jeruzsálemi anyagyülekezetből - és alaposan elferdítették az 
evangéliumot. Ezt hirdették: Nem elég, hogy megismertétek jé
zust, Mózest is meg kell ismerni. Az ő vallását kell gyakorolni 
(szombat, körülmetélkedés, étel-ital szabályok .. .). 
Gyülekezetünkből való szomorú emlék: nagyszerű ifjúsági cso

portunk volt. Szerettük egymást, örültünk, énekeltünk, szolgál 
tunk ... Ámde minket is megtaláltak az aktuális "esztelenek" . Ezt 
hirdették fiataljainknak: Mindaz semmi, vagy legalábbis nagyon 
kevés, ami itt történik . Újra kell keresztelkedni , mert az eddigi 
nem érvényes. Az az igazi , amikor valaki ájultan hanyatlik hátra. 
Bementek a tóba és a vidáman lubickoló fürdőzők mellett ők 
"bemerítkeztek" . Erőszakos missziójukkal megbontották az ifjúsá
gi csoportot .. . 

jó annak, aki már múlt időben mondhatja: "Valamikor mi is 
esztelenek voltunk" (Titusz 3,3) . 
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Zsákutca 

Modern bibliamagyarázat jákóbról , pontosabban: jákób istenél
ményéről. Arról a bizonyos "jákób lajtorjájáról " . Emlékezünk a 
történetre: jákób elmenekül a csa ládból, Ézsau elől, aki meg akar
ja ölni. Hosszú, magányos vándorút ján kínozza az otthontalan
ság, a félelem, a bizonytalanság ... Sok ügyeskedése után zsákut
cába került az élete. Alig tudta megmenteni puszta életét. Ám ez 
a nyomorúságos állapota másfe l ő l az idők tejessége volt arra, 
hogy lsten megszólítsa. 

"Álomlátást" kapott: l épcsők hosszú sorát látta álmában. A láto
más szeri nt angyalok közlekednek az ég és a Föld között. 

Mi az üzenet ebben a különös álomlátásban? A téma az Isten
nel való személyes találkozás. Milyen úton-módon lehet lsten kö
zelébe kerülni? Felelet: sokféle úton, de a legbiztosabb út - a zsák
utca! Tudatosan vá lasztottam a képek ütközését: "zsákutcán" át 
vezet az "út" Istenhez. Zsákutcába jutott a sok mesterkedés után. 
Ám éppen akkor hajolt le hozzá lsten, amikor teljesen védtelen, 
tel jesen kiszolgáltatott volt. 

Zsákutca. Érdemes ezzel a szóva l "nevesíteni ", névvel megne
vezni bizonyos nehéz élethelyzeteinket. Ha lefordítjuk a képet a 
hétköznapi va lóság nyelvére, il yesm it jelent: valahol elakadt az 
életünk. Váratlan betegség, a házasság felbomlása, a család szét
hullása, haláleset, anyagi csőd, munkanélküliség, a felébredt lel
kiismeret vádjai, bűntudat , és még sok ezekhez hasonló megráz
kódtatás közös gyűjtőneve a "zsákutca" . jákób felismerte, hogya 
"menny kapuja" az a kietlen fö ld és a feje alá tett durva kő, amin 
az áldott éjsza kát töltötte . Hol van ma a menny kapuja? A mi hi
tünk szerint ez a kapu, egy csodálatos személy: jézus Krisztus. 
Őbenne nyílt meg igazán a menny kapuja. 
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Szó bálvány 

A sóbálvány szóba beiktatunk egy "z" betűt, és máris a témánk
nál vagyunk: szóbálvány. Ilyen is van. Rabjai, sőt rabszolgái va
gyunk a szóbálványainknak. Eredetileg minden szónak volt súlya 
és üzenete, de a felületes használat során elmosódott az üzenet, s 
maradtak az üresen zörgő kemény betűk . Egy történet ablakán át 
nézzünk a probléma mélyére. A világhírű, de állítólag "legendá
san botfülű" - angol karmesterről, Sir Thomas Beechamről mesé
lik: Amerikai zenekarral próbált. Egyszer csak abbahagyta a diri
gálást és elkezdett üvöltözni: A második harsona tűrhetetlenül ha
mis! - Az első harsonás meglepetten válaszolt: - De, Uram, hiszen 
a második harsonás még meg sem érkezett! - A híres dirigens 
megrezzent, de nem jött zavarba: - Nem számít! Ha majd meg
jön, mondják meg neki , hogy hamisan játszott! - így működik a 
szóbálvány. Akár igaz, akár nem, én csak mondom a magamét. Je
len esetben az ő ítélete volt "hamis", nem a harsonás muzsikája .. . 

Itt az ideje, hogyaszóbálványok helyett élő és életet adó sza
vak szólaljanak meg. A szóbálványok leginkább bántásra, ütésre 
alkalmasak. Az élő Igék viszont vígasztalnak, békéltetnek, építe
nek, örömöt munkálnak . A szóbálványok hidegek, sarkosak, sebe
ket osztogatnak. Az élő Igék melegek, átölelők, befogadók. Jézus 
Krisztusnál lehet megtanulni azt, hogy milyenek voltak a szavak, 
mielőtt bálványokká, dermedtek, és milyenek lesznek, ha Ő rále
hel a szavakra, és életre támasztja azokat. 

Kimittud 

Van, aki gyorsan fut , 
Van, aki gyorsan olvas, ír. 
Én gyorsan érzek. 

Fodor Ákos 
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Madárijesztők az uborka földön 

Bátor vo lt a próféta és bátrak voltak a mostani bibliafordítóink 
is, amikor nevükön nevezték a bálványokat: "Olyanok, mint a 
madárijesztő az uborkaföldön" (Jer 1 0,5). A próféta látta a sok fel
cifrázott bálványszobrot. A nép hajlongott a szobrok előtt, áldo
zatokat mutattak be az " isteneknek". Jeremiás ránézett a csillogó 
szobrokra és nagy bátran ezt mondta. : olyanok, mint a madár
ijesztő az uborkaföldön. Nevetségessé tette a bálványisteneket. 
Van-e üzenete a "madárijesztőnek"? Pontosabban: szabad-e ilyen 
bátran - szabadon, ilyen gúnyosan -, fölényesen beszélni a bálvá
nyokról? Azért kell ezt tisztázni, mert úgy tűnik, a mai hivő embe
rek közül sokan "rosszban" vannak a bálványokkal. Nagyobb ha
talmat tulajdonítanak nekik, mint kellene. Nem hiszik el , :lem me
rik komolyan venni , hogy a bálványok az emberek " hite által" 
gyakorolják hatalmukat. Csak annyi hatalmuk van, de annyi bizo
nyosan van, amennyire hisznek nekik az emberek. Pál apostol 
nyugodtan sétált Athénben a sok bálványszobor között. Eszébe se 
jutott, hogy ő most "démoni erők" sugárzásába került. 

Remélhetőleg elmúltak azok az idők , amikor nem volt vége
hossza a riogatásoknak. Például: ha egyszer régen anagyanyád 
kimondott feletted valamilyen varázsszót, vagy lekopogott vala
mit az asztalon, akkor olyan démoni erők hatalmába kerültél , 
amikből többé nincs szabadulás. A modern bálványok (pénz, tes
ti kondíció, TV, szerencsejáték, drog) felettébb erősek, mert milli
ók gyermeteg, de erős hite szinte ellenállhatatlan sodró erővel ru
házza fel őket. De van szabadulás. - Gúnyolódni nem szabad. Hi
tünk csöndes derűjével bensőnkben kimondhatjuk: madárijesztők 
ezek, félni sem fogok tőlük , tisztelni sem fogom őket. 
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Nem minden hiábavalóság! 

Tegyük bátor elmélkedés tárgyává a Prédikátor "bölcsességét" : 
" Igen nagy hiábavalóság! Minden hiábavalóság!" (Préd 1,1 ). Fá
radtságunkban, csalódásunkban, keserűségünkben, öregségünk
ben hajlandók vagyunk rábólintani erre a nihilista filozófiára. Mit 
erőlködünk, mit okoskodunk? Igaza van a Prédikátornak: minden 
hiábavalóság! Nincs értelme a jóságnak, tisztaságnak, hűségnek. 

A teljesebb igazság keresésének fontos szabálya a "viszont meg 
van írva" jézusi módszere és gyakorlata. Jelen esetben ez úgy hang
zik, hogy viszont meg van írva: "a ti munkátok nem hiábava ló az 
Úrban" (1 Kor 15,58). 

Ige Ige ellen: minden hiábavalóság - nem hi ábava ló. Hol van az 
igazság? 

Először abban, hogy "az Úrban" való élet is produkál hiábavaló
ságokat. Ezt bizonyítja az az Ige, hogy "nem mindenki megy be a 
mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram .. . " (Mt 7l. 
De ennél is súlyosabb az a másik Ige, amely arról szól , hogya va
lóságos fundamentumra, Krisztusra, is lehet "fát, szénát, pozdorját" 
építeni, ami aztán hamuvá ég az ítélet tüzében (1 Kor 3). Aki meri 
látni a valóságot, jól tudja, mennyi pozdorja kerül beépítésre az 
egyházak szellemi építkezéseiben. 

Másik ellenvetésem az idézett pietista teológia ellen az, hogy 
nem hiábavalóság a hitetlenek minden munkája. A Prédikátor idé
zett Igéjében nem a "hiábavalóság" szót nem vállalom . Fájdal mas 
érvényessége van ennek a szónak. A "minden" szó ellen va n el
lenvetésem. Valóban minden csupa hiábavalóság volna? A súlyos 
kiábrándul ások, vagy a hívő gőg tesz vakokká, hogy ne lássuk: 
mennyi értéket teremtenek minden nemzedékben a nemhívő em
berek is. Az elfogult hitből születő sárdobálás a kultúra valóban 
értékes alkotásaira nem öregbíti Jézus Krisztus dicsőségét. 
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Korlátoz a személyiség 

Önmagát is megtéveszti, aki azt állítja, hogy engedelmes nyi
tottsággal olvassa a Bibliát. Az az igazság, hogya Bibliától függet
lenül kialakult élet- és világszemléletünk legalább annyira befo
lyásolja a bibliaolvasásunkat, mint amennyire a bibliaolvasásunk 
befolyásolja a gondolkodásunkat, életvitelünket. Összjáték van 
itt. Ma már az igazi tudósok is bevallják, hogy akarva sem tudnak 
személyiségük korlátai közül kiszabadulni. 

A hívő embereknek is be kellene vallaniok, hogy beleviszik sze
mélyiségüket a bibliaolvasásba. Naív ember az, aki azt állítja, 
hogy ő mindig "fehér lappal" áll lsten elé és ezt kéri: írd rá, Uram, 
lelkem fehér lapjára a te gondolatodat. Üzeneteit mindig teleir
kált-firkált lapra mondja és írja lsten. 

Arra jó az egyház, hogy ott testvéri közösségben lepleződjenek 
le az egyéni "beütések" és így tisztázódjék az érvényes üzenet. 
Aki ezt megérti, az nem lesz türelmetlen a másként hívőkkel 
szemben . 

Már a Biblia írói között is fölismerhetők a "színek". Nem mer 
gondolkozni az, aki azt állítja, hogy Pál teológiája azonos Jakab 
teológiájával, Márk evangéliuma azonos János evangéliumával. A 
végső azonosság a szentírók egyéniségének fénytörésében jelent 
meg. Az lsten egy igazsága a szivárvány színeire bomlik, mihelyt 
átmegy a tökélet len emberi tudaton és hiten. Sok egyéni hittapasz
talat és bizonyságtétel összecsiszolódásából születnek az egyhá
zak, pontosabban a felekezetek. 

Kevesen gondolnak arra, hogy mindenki a maga lelkülete szerint 
válogatja, rendszerez i az Igéket. Csak röviden: aki eleve nyitott, be
fogadó, "ökumenikus" lélek, az természetesen azt vallja, hogy tágas 
az lsten önközlése, Szentlélek áldása. Akinek merev, dogmatikus a 
lelkülete, az természetesen azt vallja, hogy csak az kap Szentlelket, 
aki kimondja Jézus nevét. Ezek eretnekeknek mondják azokat, akik 
boldogan vall ják, hogy tele van a vi lág istenhatásokkal (művészek, 
tudósok, embermentőlv, civil és egyházi ökumenikusokl. 
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Az írástudók dicsérete 
Németh Lászlónak 

Mit volt íróknak tolla vésett, 
azt játsszák el, jó, rossz színészként 
a következő nemzedékek. 

ma a zászlókon, és ha lép, 
arra tart , merre ők mutattá k, 
az ébredő sok ifjú nép. 

Mert bárm ilyen egetverők 

a győzelmes nagy forradalmak, 
a toll ott járt a kard előtt. 

De közben fu tnak fürge tollak, 
készítik fehér, tiszta arcát 
az e ljövendő századoknak . 

Gondolat nélkül ujj se moccan, 
a történelem tőlük éled, 
az ő vérük lobog pirosan 

A bátor, nagy sohasem az, 
ki a múlttal lép egy ütemre, 
jövőbe néz, mind ki igaz. 

Ideje jött 

Ideje jött, Uram, hogy kiüljek ide eléd 
a dombtetőre . 

Látom, borul az ég már templomaid fölött. 
Az októbe resedő kertben 
kutyám is a legkövérebb rózsáidat harapja ketté, 
mint trágyadombra kidobott kakasfejet. 
Szervezkedik a romlás ellenünk, Uram, 
kár volna letagadnunk. 
Én, aki túl akartam élni szememben fényeidet , 
szemetes világtájakat látok naponta egymásba csúszni 
s tengerbe köpködő, fásult birodalmakat. 
Füst, füst, mérgezett por és mérgezett szavak 
bandája csatangol csöndes óráink között. 

Tóth Bá/int 

Mi lesz vízcseppjeiddel , Uram? Mi lesz hóharmatoddal? 
Mi lesz ájulásba zuhant, zsoltáros méheiddel? 

Csoóri Sándor 
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OKTÓBER 

AZ ISTEN A MI REMÉNYSÉGÜNK 



Protestantizmus és iroda/om 

Vallását nem kérdezzük már régóta az embernek; az egykori vi
ták elcsöndesedtek. A keresztes és cs illagos tornyok egymásnak in
tegetnek, papjaik - mint az Illyés-vers beszéli - vasárnap délután 
barátságos harcsa-torra hívogat ják egymást. S együtt szólnak az 
emberért, a személyiségért; az ökuménia jegyében. Magam is is
merek Amerikában é l ő magyar tiszteletest, ak i huszonnégy nyel
ven keresztelt - természetesen nemcsak református szülők gyerme
keit -, s álltam hosszú számkivetettségből hazai földbe kívánkozó 
magyar író sírjánál, hol piarista szerzetes imádkozott és református 
pap hirdette a vigaszta lódás igéit. Köztudott igazság: minden val
lás adott megtartó értékeket. Csak irodalmunkra, művészetü nkre 
gondolva is: Vörösmartyt, Babitsot, Tamás i Áront, Dsida jenőt a ka
tolicizmus adta a magyarságnak, Berzsenyit, Petőfi t, Reményik 
Sándort evangéli kusnak keresztelték, Kriza jános, Szabédi László, 
Bözöd i György unitárius tájakról indult, Bródy Sándor, Kiss józsef 
Déry Tibor a Mózes-hitűek világából , s a református religi ó jegye
it vise lte Csokonai és Arany jános, Ady, Móricz és Szabó Dezső. S 
bőven volt, az egyesek életét ill etően, a religiók között szövődés is: 
az evangélikus Petőfi reformátusnak szerette tudni magát, Ady kál
vinista lelkét " katolikus szellők" is "legyezték", a katolikus Kodály 
kedvvel zenésítette a protestáló írásokat, Radnóti érett fejjel katoli
zált, s Bartók már őszéhez érkezőn kérte bejegyzését az unitáriu
sok anyakönyvébe. Az egyes religiók a vá ltakozó idők során mó
dosuló hangsúlyokkal voltak jelen az anyanyelvi közösség életé
ben, még a va llási küldetés elképzelése tekintetében is. 

Annyi bizonyos, a magyar művelődés , a magyar irodalom az 
utolsó négy évszázadban e rősen protestáns, s ezen belül inkább 
református színezetű; sokszor még a katolikus alkotók műveiben 
is. Ezért kérdezhette a katolikusnak keresztelt, de műveiben erősen 
protestáns szellemű Illyés a reform ác ió genfi emlékműve előtt tű
nődve: "Hiszed, hogy vo lna olyan amilyen magyarság, ha nincs 
Kálvin? " Nem hiszem - adta határozottan a maga fele letét. 

Czine Mihály 

Október 1. 



"A jövendő teszi széppé az embert: a sejtett, áhított jövendő, 
amelyért dolgozni, szenvedni, áldozni kell," 

Magyar táj 

Az ujjaimmal néz lek, 
pedig itt se vagy, 
csak térképem van rólad, 
csontok és inak. 

Dús kebled a Mátra, 
szájad a Balaton 
s a Tiszára találva 
szíved hallgatom. 

Régi és kopott kép ez, 
itt-ott beszakadt, 
ma is sajogni érzem 
sérült ujjadat. 

Levágott karok, lábak 
visszanőnek-e? 

Csak ne légy soha másnak 
csalárd kedvese! 

Simulj hozzám szép vidék, 
egyetlenegy hely, 
hogy ujjaim érezzék, 
ami nem leszel. 

Ravasz László 

Tamás i Miklós 
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"Kétségtelen, hogya vallásnak általában is szükségképpeni és 
ezért életbevágóbb kapcsolata van az erkölcsiséggel, mint akár a 
tudománnyal, akár a művészettel. De a kálvinizmus az összes val
lásos típusok között is a legjellegzetesebben erkölcsi ... A kultúra 
etizálásában, az erkölcsi kultúra megteremtésének nagy munkájá
ban ... a kálvinizmust illeti az oroszlánrész a múltban és ez a kö
telezettsége a jelenben is." 

Október 3. 

Kettős parafrázis 

Temploma-volt 
Marosszentimrén 
denevér régtől 

nem riad, 
kuvik se szól már. 

A gyü lekezet 
eltöröltetett, 
lapjaira hullik 
a Szótár. 

Egy igaz lsten 
virrasztja csak 
a porrá-Ietteket, 
s a porrá-törteket. 

Támadj fel , 
Szenczi Molnár! 

Makkai Sándor 

Pelrőcz i Éva 



A kö/tészetrő/ 

"A költészetnek van egy temploma, melynek alapjába Janus 
Pannonius még lati nul rakta a köveket . Zrínyi a fa lakat erősítette, 
Csokonai hatalmas ab lakokat vágott, hogy bejöj jön a fényesség. 
Berzsenyi orgonát szerelt, s Vörösmarty szószéket - a nyelv tölgy
fájából ... Ady megemelte a tetőt, hogy beragyogjanak a csillagok, 
s József Attila elmondhassa: "A semmi ágán ül szívem / kis teste 
hangtalan vacog, / köréje gyűlnek szelíden / nézik-nézik a csilla
gok." Ez a templom épül-tágul nemzedékről nemzedékre. Szeret
ném én is ott tudni magam az építőmunkások között. Itt-ott helyé
re tenni egy követ, megigazítani a padokat, kicserélni egy abla
kot .. . , hogy szent legyen e szent egyházban valami, ami majd rám 
emlékeztet. " 

Mesterségemhez 
(rész/et) 

erkölcs és rémület között, 
vagy erkölcstelen rémületben , 
mesterségem mégis te vagy, 
mi méred, ami mérhetetlen, 

ha rángva is, de óránként, 
mely képzelt ütemet rovátkol 
egy-egy időn - mégis a fényt 
elválasztja az éjszakától. 

Kányádi Sándor 

Nemes Nagy Ágnes 
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ősz; húrokon 
(rész/etek) 

Most minden érik . A mezők s a lelkem 
Zománca csupa mosolygó arany, 
Áldottság terhe rajtam és a kerten, 
Gyümölcsös évszak, érés szaka van! 

Tompa László: Szüret elöli 

dobolt a földö n a kemény dió 
s a szilva oly édes re aszalódott, 
mint álmos és szerelmes alkonyok! 
A hegyek mind színes lángokkal égtek, 
dadogott a lelkem: kié mind e pompa? 

Karácsony Gábor: Hegyi énekekböl 

Most gyűjtsd a fé nyt. Magas hegyekre menj , 
ahol kékebb és ragyogóbb a menny. 
A lelkedet csűr-szé l esség re tárd 
és kéve-számra szedd a napsugárt. 

Áprily Lajos: Ködös évszak elöli 

Létrafokok lazulnak. 
Felnyúlnék minden szem hez. 
EI-nem-ért szi lvák lehullnak. 
Nyújtózkodnék amennyhez. 

Október S. 

Kovács Tibor 



"A Jézus követése nélküli dicsőítés semmivel sem jobb, mint dicsőítés 
nélkül i követése" 

lsten kezében 

Ázik a föld, csusszan a sár, 
fu Idok ló gi liszták tekeregnek, 
csapzott a kutya szőre, deszkarakás 
alá húzódik a macska, didereg kicsinye. 
Ami jó egyiknek, rossz a másiknak, 
egyszerre senkinek se lehet jó, 
csak lsten Lelke ontja magát odafentről 
egyetemleges fényben, - idelent, 
felhők alatt ázni nehéz. 

Nagyokat kortyolnak most a növények, 
s fáznak a melegvérű állatok mind: 
lsten kezében ott leng a mérleg, 
fáj nek i minden, ami szenved esőtő l , 

s örül annak, hogy szomjat is olt. 
így kívánnám: értelme legyen 
minden fájásnak lega lább: 
ez örök körforgásban sose győzzön 
sem a vízözön - sem az aszály. 

Farkas józsef 

Szentmihályi Szabó Péter 

50. zsoltár 

Az erős lsten, uraknak Ura, 
Szól és e földet mind előhívja , 

Támadatról és nap enyészetről, 
Nagy szépséggel a Sion hegyérő l 
Elj ő az lsten ő fényességében, 
Semmit el nem hallgat ítéletében. 
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Kereszt és porció 

A Galata levé lben két egymásnak ellentmondani látszó Ige talál
ható. (Gal 6,2 és 5) "Hordozzátok egymás terhét" és "Mindenkinek 
a maga terhét kell hordozn ia." Az eredeti görög szöveg ismereté
ben feloldódik az ellentmondás. Pál apostol az egymás terhét hor
dozásáva l kapcsolatban ezt a szót használja: barot, ami azt jelen
ti , kívülről rám rakott teher, kereszt. Tehát egymás kereszthordozá
sában segítsetek, ha az roskadozik. Mindnyájunknak adatik ilyen 
cirénei Simon szolgálat - aki segített Jézus keresztjét hordozni . 

Egy sorral lejjebb már egy ismerősebben csengő kifejezés a gö
rög szó: porcion. Ki-ki hordozza a maga porcióját. A kereszten Jé
zus halt meg, az nem a Cirénei Simon porciója volt. 

Attól ta rtok, mi néha igencsak fé lreértelmezzük a dolgot. A má
sik keresztje alól kicsúszunk: vigye csak ő maga a keresztjét. A 
magunk porcióját viszont szeretnénk odacsempészni a másik há
tára . Vigye a gyermekem, a feleségem, barátom, szül őm, férjem. 

Október 7. 

Cyökössy Endre 

Az üzenet 

" Kényszerítettek egy arra menő emberr, 
cirénei Simont, Alexander és Ruíusz apját, 
aki a mezőről jött, hogy vigye a keresztet. " 

(Mt 15,21) 

- Cirénei Simon, hová mégy? 
- Keresztet viszek, rám tették . 
- Alexander, Rufusz, hová mentek? 
- Apá nk hátán írt pergamen nek 
szá lkás betűi üzentek. 

Kovács Tibor 



A magányosság porciója 

Sok esetben a magányosság porc iója sem megosztható. Ez a te porci
ód. Aki méltóságga l tudja viselni, az az igazán keresztyén ember. Ugyan
is minél inkább növekszik emberségben, a tömegből kin ő. Az igazán nagy 
emberek nagyon magányosak is. Ol yan érzéseket, gondolatokat hordoz
nak, amit senkivel sem tudnak megosztani . 

De magányos óráinkban, éveinkben, kínjainkban mindig van olyan 
porció, amelyet nincs jogunk a másik vállára, szívére áttenni. Az a tied, 
mert nekem és a másiknak is megvan a magáé. Feleségem sem ülhet be 
velem együtt a fogorvosi székbe, legfeljebb az e l őszobában gondolhat 
rám szeretettel. Ez az ő porciója. Halálom óráján is foghatja a kezem, ha 
éppen beengedik a kórházba. Mel lém ülhet, de az én halálom az én por
cióm és nem az övé. 

Sok házasságot láttam már így tönkremenni a helytelen "porciózáson", 
mert nem számoltak a lega lapvetóbb szabállya l: segíts a kereszthordozásban, 
de a magad porcióját magad vidd. Mert összeroppanhat az egyik, míg a má
sik elnyargal mel lette. Ó, azok a lelki testvérek, akik a maguk porciójából 
csomózott batyut mindig belerakják a másik nyakába, zsebébe, idejébe ... 

Cyökössy Endre 

Cirénei Simon 

Került embert, templomot, istenséget -
Forró dél volt, mikor az útra lépett. 

Kövek hullnak, valakit ostoroznak. 
- Mi közöm van? - Egyszerre porba roskad. 

Nem görnyesztette alázat vagy szentség -
A vá llán érzi mégis a keresztjét. 

Sose látta. S míg káromoina ajka 
Ráismer a vérző, könnyes arcra. 

Kozma László 
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"A csatorna jósága aitól függ, hogy minden vizet felfogjon és le
vezessen: a hálás ember nagyszerű kiváltáságát éppen az mutat
ja, hogy Istennek minden áldását lehetőleg felfogja és kellő hely
re vezeti ." 

Október 9. 

Mikor az ember 

Mikor az ember egyedül 
bizonyos pontig ér el, 
ismét szembe kerül 
a tájjal és a térrel. 
S miközben rendületlenül 
nézi csupán magát, 
kinyílik hirtelen 
körülötte a végtelen, 
nem is sejtett világ, 
amelyről otthon asztala előtt 
meg-megfeledkezik. 
Megérzi , hogy ez itt 
szebb és hatalmasabb -
túllépi Őt... 
S bámulva nézi, milyen magasak 

Ravasz László 

a hegyek, s milyen tágasak a mezők! 

Szemlér Ferenc 



ősz; r;gódal 

Megeste már a dér a bokros oldalt, 
fenn vadlúd-ék húz vadlúd-ék után, 
Ragyog az ősz. És dalt hallok, rigódalt, 
egy ritka lombú vadcseresznyefán. -
Ilyenkor cinke cserreg és ökörszem, 
rég hallgat búbosbanka - s gerleszó. 
Ha pártalan s nem várja fészek-öl sem, 
miért szó l még a megtévedt rigó? 
Tán június sugár-illúziója 
remegelt át a bibor lomb felelt, 
s altól dalol a völgy révült rigója 
ilyen évszak-tévesztő éneket. 
Nem is téved: halkan szól, mintha félne, 
köd ül a hangok túlfinom során, 
mintha húnyt szemmel, álmában zenélne, 
egy álom-őszben, álom-fuvolán. 
A hangja nem fog mámorral kitelni, 
nagy líra nincs. S mégis, így volna jó: 
amíg a hófelhő jön, énekelni, 
mint az a révült, holdkóros rigó. 

Magasban fészkelj 

Magasban fészkelj - mint a madarak 
Ne érjenek ragadozó vadak. 
Álmodat, a halványkék-erest 
Színes tojások j övőjébe mentsd. 
A szívdobbanás alig hallható 
De tojás mélyén kopogtat a szó. 
És fölszárnyal a csillagokon át 
A szabadság, mely kimondja magát. 

Áprily Lajos 

Kozma László 
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Magyarnak születn; 

"Magyarnak születni - önmagában még sem nem végzet, sem 
nem dicsőség, hanem feladat: minél nagyobb, nehezebb feladat, 
annál drágább, annál gazdagabb ~ándék. 

Minden nemzet csak addig él a földön , amíg sajátos fe ladata, 
értékes egyéni jellemvonása van . Találja meg önmagát a magyar 
és megtalálta , megmentette - jövendőjét. " 

Nem a fenyők 

A szépség, a vérség mind kevés, 
több kell ide: hű számvetés -
itthon vagy, itt lehetsz magad, 
kötések kötnek, hogy légy szabad 
léted csak itt lelheti igazát, 
lényegét: házat és Hazát. 

Haza 

a haza nemcsak a magasban 
a haza bennünk van 

bennünk a haza 
mifelénk 

innen megyek 
ide térek haza hazátlan is. 

Október 11 . 

Ravasz László 

Magyari Lajos 

Fazakas László 



Örök vágy vagy ... 

Csak egyszer láthatnálak 
ősvizeken lebegő Lélek: 
zengő márványba önten élek, 

szavad csak egyszer hallanám, 
mit még fü l sosem hallgatott: 
beinnám, mint az 
útszéli fű a harmatot. 

De oly nagy vagy, mint a 
végtelen vi lágok álma 
s örök arcodra ki találna !? 

S hogy hallhatnám te remtő dalod, 
ha vajúdó Végtelenbe rebben, 
mikor Zsolozsmád 
örök zengés a szívemben ... 

S milyen jó, hogy így fo rmáltál, 
hogy vakon is fussak utánad, 
hogy örök Vágy vagy ... örök Vágy vagy. 

Hármasút 

Kiss Tamás 

Szerelem nélkü l az élet: alvás. 
A szerelemben álom az élet. 
Kit szeressek, hogy felébredjek? 

Szabadság nélkül a nemzet: halott. 
A szabad népek boldogok: élnek. 
Forradalom szüli újra a népet. 

Reménytelenség: a világ vége. 
A remény tart meg a vég közelébe. 
Végtelenségét tudja a kezdet. 

Tábor Ádám 
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Lelki magyarság 

"Homályosan bár, de mintha már bontakoznának el őttem a lel
ki magyarság n agysze rű körvonalai . Új jelentést kap ez a szó, 
hogy magya r s ez a jelentés nem politikai lesz, hanem sze ll emi és 
erkölcs i é rtékje l ző. Magyarnak lenni majd ann yit jelent, különb
nek lenni , küldetésse l bírni. Magyar az, aki többet szenved, töb
bet dolgozik és mélyebben imádkozik." 

Egyszerű 
(rész/et) 

Mert kebledre betegen mentem, 
s talál talak még betegebben, 
megvirradt lázban égő orcád, 
óvlak hát, kics iny Magyarország. 

Ha éhes voltam ennem adtál, 
ha fáz tam, kínnal betaka rtál, 
de takarómat ell optátok, 
s majdnem e ki s Magyarországot. 

Erdélyi vo lnék, malomkő van 
nyaka mban, úszni így ta nul ta m, 
s vi lágtengeren vé rem átráng 
vé led, te tutaj-Magyarország. 

Október 13. 

Ravasz László 

Farkas Árpád 



Mindenütt otthon 

Mikor hazám csak rendőrállam, 

félgyarmat, félfegyenctelep 
- személyi kultusz korszakában -
s egész pokol lett s emberek 
folytak el, mintha hó leve 
s nem csont, test s eszme erdeje 
feszült volna az életekben, 
akkor az otthont félretettem, 
hogy bőröm mentesem s jelenem ... 

Azóta egyre keresem, 
mi lett vo lna? .. De nincsen válasz. 
Az ember újabb hazát választ 
s tökben megkapja ugyanazt: 
rendőrt, a rácsot, csak a méret 
felpuffadtabb s a vér fehérebb, 
a tetvek száma kevesebb. 

De vissza azért nincsen ösvény. 
Nyakát aMammonhoz kötözvén 
maga építi lágy ce lláját 
a kispolgár, hogy meg ne lássák: 
már szabadon is elveszett. 
Ezért többé nem rendszerekben, 
osztályban, csak az emberekben 
határok nélkül kutatom 
az oszthatatlan végső választ, 
mely összeta rt és nem leválaszt, 
s nem dicsőség, sem hatalom. 
Haza, mely sosem enged el. 
Mert aki egyszer megtalálja, 
hogy minden ember lehet társa, 
az nem szorul be önmagába 
s mindenütt otthon énekel. 

Kannás Lajos 
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Keresztyénség és kultúra 

A francia reformátusok hetilapja, a Réforme, öt egymás után következő 
számban s9rozatot mutatott be az olvasóknak ezzel a címmel: "Öt teoló
gus, aki meghatározta a 20. századot". Az újságban minden teológus élet
művét egy-egy oldalon jellemezték. Az öt teológus: Albert Schweitzer (Az 
élet feltétlen tisztelete), Barth Károly (Nem önmaga körül keringő vallásos
ságot, hanem felü lről , kegyelemből megszólaló Igét), Rudolf Bultmann 
(De a vallásosság is fontos, mert ez az a "cserépedény", ami a "kincset" 
hordozza), Dietrich Bonhoeffer ( Hűség Istenhez, az evangéliumhoz és az 
elvilágiasodott világhoz). Az ötödik : Paul TilIich, akinek nevét sem ismeri 
a magyar hívő. Sajátos teológiájának jelentős része e téma körbe sorolha
tó: keresztyénség és a kultúra. Két szélsőség között keresi a keskeny utat. 
Egyik: a kultúra teljes tagadása olyan címeken, hogy Jézus nem járt szín
házba . Káin ivadékai kezdték a "kultúrát " munkálni, ahelyett, hogy meg
tértek volna bűneikből az élő Istenhez. Másik szélsőség a teljes belemerü
lés, feloldódás a kultúrában. A járható keskeny utat így jellemezhetjük: a 
keresztyénség a kultúra legmélyebb tartalma, a kultúra a keresztyénség 
leginkább méltó fo rmája. 

Szellemes és sok mindent megvi lágító az a mód, ahogyan Pascal egyik 
híres mondását idéz i. Pascal szerint lsten "nem a filozófusok Istene, hanem 
Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak Istene ... " Igen, mondja TilIich, de 
mindjárt hozzáteszi: minthogy lsten mindennek Ura és Istene, azért Ő nem 
csupán a nomád pásztorok Istene, hanem ugyanúgy a filozófusok Istene is. 

Előbb a tagolatlan sírás, 
értelme-nincs dadogás, előbb 
a látható világ még 
megnevezetlen dolgaival. 

Azután a l egel~ő tisztán 
kimondott szó, már nem tudom: 
tűz? víz? madár? kő? fű? virág? 
talán a Nap? talán a Hold? 

Farkas József 

Hives patakra hajló szarvas: 
mohón ittam igéd, anyanyelvem, 
ütött-kopott fedelű Bibliámból, 
mit nagyanyám testált reám. 

Az utolsó szavakat is majd 
te súgd fülembe, gyönyörűm, 
te nyelvek közt egyetlen árva 
anyanyelvem, édes mostohám. 

Kerék Imre: Vallomás az anyanyelvhez 
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Fáim 

Kőris Csokonai, szilfa-hű Kölcsei 
első rokonaim, lelkemnek csőszei. 

Topolya Berzsenyi, Barkócfa Vajda 
ma is belezúgnak a magányos dalba. 

Vörösmarty komor, száztitkú tiszafa, 
Petőfi virágzik, szerelmes mandula. 

Öreg tölgyfa Arany, vérbükké lett Ady, 
noha lombjuk lehullt, zúgásuk hallani. 

Csendes hárs Tóth Árpád, Attila árvafűz , 
ma is fellobognak, mint a csereklyetűz. 

Nyírfa Kosztolányi , sötét éger Babits, 
micsoda ellentét, az vagyok magam is. 

Juhász akác lombja és eperfa-Sinka 
álomba ringató, gyermekkori hinta. 

Áprily örökzöld, Erdélyi nyárfa-szép 
ég felé mutatnak annak, ki sárba lép. 

Diófa Sík Sándor, gyertyános Mécs Lász ló, 
előbbi a címer, utóbbi a zászló. 

Juhar Szabó Lőrinc, Radnóti somvirág, 
ci nkosként hajolnak hozzám mint cimborák. 

Weöres dús platánj a, Illyés vadkörtéje 
testem takarója, lelkem elesége. 

Szelíd árnyékukban, kis dudvafa, állok, 
ezer virágomma l egyre orgonálok. 

Tamási Miklós 
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A "mégis és újra ... " hitében 

A magyar irodalmi kultúra még világomlásokkor is eligazítónak megtar
tónak bizonyult. Az első világháború lövészárkaiból jövők a nagy történel
mi kataklizma után, mikor más csillagon, más ál lamkeretben - Csehszlo
vákiában, Romániában, a $zerb-Horvát-Szlovén ki rályságban - találták 
magukat, Ady igéivel vállalták az új keretben való életépitést: "Ember az 
embertelenségben, / Magyar az űzött magyarságban ... " A "mégis és új
ra .. . " hitében. S a születő kisebbségi magyar irodalmak mutatták fel legtel
jesebben a kisebbségbe szakadt magyarság arcát, kultú ráját, identitását, 
jelezve: a tengerszemek a tengerrel egy mélységűek. 

Az irodalom, az irodalmi kultúra mindenütt őrzi az identitást, mindenütt 
kínálja a szívbéli haza lehetőségét. Ahogya magyar lélek ugyanaz Csíkban 
és Szatmárban, Budapesten és Montrea lban, a magyar irodalom is egysé
ges, összetartozó minden ágában. Az irodalom bizonyítja, hogy lehetséges 
a földrajzi határok fölött egy virtuális szellemi haza. Magyar irók nemcsak 
Magyarországon, nemcsak a szomszédos országokban élnek, de Nyugat
Európában és a tengerentúl is; más népek életébe ékelődve, más mozga 1-
makba sodródva. A diaszpórában élők az irodalom segítségéve I őr izhetik 

talán leginkább identitásukat. Jól látta Cs. Szabó László: a szétszórtságban 
élő magyaroknak az irodalom lehet az összetartó Tórája. 

Czine Mihály 

Azért is 

Azért is - kell az ének 
sónak, falat kenyérnek 

lega lább ez a nóta 
maradjon mutatóba'. 

Azért is rímbe zárva 
tolakodjon a számra. 

Kinek is? Aki várja: 
csönd ül a Holt-Tiszára, 

s édesanyám, ha élne, 
korty tejet adna érte. 

Bényei József 
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Költőink a szeretetről 
(rész/etek) 

A szeretetet szét kell osztani, 
mert természete szerint oszthatatlan; 
mikor már másnak nem jut, 
magadnak sem marad belőle . 

Garai Gábor: Példázat a szeretetről 

Földszintes volt a szeretet, 
Mégis, a szívhez közelebb. 

Besze Imre: Megsárgult fotográfia 

A szeretet a Teremtő szándékának megértése, 
a szeretet színhelye a Földtest, 
a szeretet kezdete a világosság, 
a szeretet módja az odaadás, 
a szeretet eszköze az alázat, 
a szeretet útja a követés, 
a szeretet iránya a közeledés, 
a szeretet jelenléte a bizonyosság, 
a szeretet célja a tökéletesedés, 
a szeretet minden ember kötelessége. 

Oravecz Imre: A szeretetről 
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PÁSZTOR VAGY BÉRES AZ EGYHÁZ 
(Rész/etek Szathmáry Sándor áhítataibó/: október 24-27) 

1. A jó pásztor életét adja a juhokért 

János evangéliumából a mai Ige a reformációról, az egyház megújításá
ról beszél. 

1. Első üzenetében a pásztor, a béres és a farkas összefüggéséről szól Jé
zus. A pásztor nem magáért fél. Hata lmas feladat, amit a pásztor kap. A 
béres csak pénzért, haszonért dolgozik nincsenek nemes céljai. Elvei sin
csenek, amelyek után menne, életét nem adja oda, takaréklángon tartja, 
magának spórolja. Annyit ad életéből, amennyi nélkülözhetetlen. Úgy 
gondolja, azért jön, hogy az emberi életet megszegényítse, hogy az ember 
ezen a világon ne találja meg pásztorát. Az a célja, hogya nyájat, a kö
zösséget szétszórja. 

2. Azt gondolom, világos: az egyházról van itt szó. Az egyházról, ame
lyen belül vannak a pásztorok, béresek és farkasok. Most a reformáció ün
nepe van. 1517. október 31. napján Luther Márton kiszögezte a maga té
teleit a wittenbergi vártemplomra. Ezt a 95 tételt ugyanott ma is látni lehet 
bronzba öntve. Magam is többször láttam és gyönyörködtem benne. Ott 
van eltörölhetetlenül, amit Luther annak idején csak papírra írt. 

Lutheren keresztül egyszerre csak megnyIl ik lsten országa. Boldogan to
longnak az emberek és mint a futótűz, úgy terjed a hír, hogy van kegye
lem, van szabadulás, van Istennek csodálatos ajándéka. - Wittenbergtől 
Magyarországig nagyon hamar elj utott a hír, mert a pásztor megnyitotta az 
ajtót az üdvösségre. A pásztor, aki az emberekért van, aki kegyelmet tud 
adni. A reformáció azt a kérdést veti fel: tudunk-e pásztorai lenni az em
bernek, tudunk-e az emberek javára élni, tudjuk-e adni azt, amit lsten ránk 
bízott: az Ő kegyelmét, hogy az ember boldog legyen és üdvözüljön. 
Ezért vagyunk ezen a földön, hogy az ember számára hozzáférhetővé te
gyük a kegyelmet. A béres haszonért dolgozik, a pásztor életet közöl, éle
tét odaadja a juhokért. 
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2. "Azért jöttem, hogy életük legyen, 
sőt bőségben éljenek" 

A reformáció valamikor a magyarság é ltető ereje lett. Abból a 
szellemi erőből újult meg a magyarság, amit a reformáció hozott. 
A reformáció az egész magyarságot talpra áll ította a mohácsi vész 
után, és olyan lelki gazdagsággal árasztotta el, hogy ez a nép a 
nagy leverettetés ellenére újra önmagára talált. Megindultak az is
kolák, megindult a szellemi áramlás a reformáció révén, amely az 
egész magyarságot feleme lte lelkileg, ku lturálisan, társadalmilag. 
Ez vo lt, és ez ma is a református egyház küldetése. Ehhez kell 
visszatalálni. Ezeket a kérdéseket kell nekünk ma felvetni . Az egy
ház kell , hogy az életet nyújtsa, mint ahogy nyújtotta. Egy apokrif 
evangélium, "Hermász pásztora", gyönyörű látomást közöl. Ez a 
látomás egy öregasszonyt mutat. Ez az öregasszony egyre fiatalo
dik. Egyszer csak menyasszony lesz. Azt kérdi a látnok: "Ki vagy 
te, úrnőm?" A válasz ez: "Én vagyok az egyház!" Az egyház, amely 
öregből fiatalabbá, majd menyasszon nyá válik. Ez az egyház titka. 
Az öreg egyház egyszer csak fiatal lesz, Krisztusban megújul. Az 
egyház titka a belső megújulás, átalakulás, változásra való készség. 
Ezt a megújulást átélni azt jelenti: az egyház újra tud az embernek 
olyan kegyelmet nyújtani, amelyben lsten az emberi élet gazdag
ságát hozza Krisztusban megfogható közelségbe. 

Tiszta csúcsok 

Uram, ha már a sorsunk vándorlás itt 
Szívünknek add meg tiszta csúcsok csodáit. 

Kozma László 

Október 20. 



3. "Más juhaim is vannak" 

Azt mondja jézus: "Én vagyok a jó pásztor, életemet adom az enyé
imért" . Ezután két gondo latot mond. Az egyik: "'smerem az enyéimet 
és az enyéim is ismernek engem". A más ik: "Más juhaim is vannak, 
azokat is e l ő kell hívni és lesz egy nyáj és egy pásztor". - Ennek a két 
gondolatnak a szépségét szeretném bemutatni . El őször azt mondja jé
zus: "'smerem az enyéimet". Amikor a Bibl ia ezt a szót használja, 
hogy "ismer", o lyan szót használ, ami tulajdonképpen a Biblia a há
zastársak számára tart fenn . Ami azt jelenti, hogy életközösség. Ezt a 
szeretetben való teljes életközösséget akarja Krisztus kifejezn i: "Az 
enyéim ismernek engem, én is ismerem enyéimet". Olyan közösség
ben vagyunk egymássa l, amelyikben az én titkomat ők átveszik. En 
ped ig egész életüket átveszem és hordozom. 

Ezt ígéri jézus nekünk. Ugyanakkor megszólal ez a kü lönös mon
dat: "Más juhaim is vannak". Korunkban a reformáció egyútta l öku
menikus távlatot is je lent. Azaz kitek intést a többi felekezetre. Mert 
nem szabad a reformációt úgy értelmezni , hogy: csak mi! Hanem úgy, 
hogy szeretettel ki nyíl unk a többi felekezet felé is . Korunk egy ik nagy 
gondolkozója így magyarázza az ökumenikus szem léletet: a szakadás 
sze llemében va ló gondolkodás abban áll , hogy az ember a maga sa
ját részét egésznek tartja, ezzel szemben az ökumeni kus gondolkodás 
a fé lelemnek és a gőgnek ezt a szindrómáját felo ldja. Lehetővé teszi, 
hogy tudatosan úgy létezzünk, mint ak ik nem vagyunk teljesek, sőt 
korlátok között élünk. Másokra utaltak vagyunk. Ökumenikusan gon
dolkodni azt jelenti: gondold meg, csak egy rész vagy, az egyik egy
háznak egyik része. Mit jelent a mély értelmű gondola tsor? Azt, hogy 
úgy ke ll gondolkodnunk, hogy nyitottak vagyun k a másik testvér ré
szérő l jövő minden igaz gondolat befogadására. A ka tolikus testvérek 
iránt és más kisebb közösségben élő testvér iránt. Ebben a nyi tottság
ban kell élnünk. A cél nem az, hogya másikat rávegyük arra, hogy ad
ja fel magát. Sőt maradjon inkább önmaga, de a teljesebb igazság, 
egymás igazságának megismerése által. Próbáljunk kezet nyújtani 
mindenkinek, mert ma a reformációt, az egyház megújulását csak is 
ökumenikusan lehet áté ln i. Legyek nyitott, szeressem azt, amit én 
kaptam örökségü l, mint református ember, de legyek fogékony, empa
tikusan beleérző a másik ember világába. 
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"A nagy fejedelem" 

Bethlen Gábor, a legszebb erdélyi regény címe szerint: "A nagy 
fejede lem", mint mesebeli királyfi szegénységből, árvaságból 
emelkedik fel a megérdemelt fejedelmi székhez, és azt - Európát 
és fél Ázsiát meglepve -, magas szi nten tudja betölteni. Reformá
tus hittudósai segítségéve l kidolgoztatta a fejedelmi felségjog el
vét: lsten kegye l mébő l uralkodik a fejedelem, s a tőle vett köteles
ségét hajtja végre. Ezért tudott alázatos és büszke lenni egyszerre. 
Európai műveltségével, magyaros szívességével és vendégszerete
tévei, ékesen szóló latin és török beszédével meglepte a hozzá 
forduló országok követeit. Öntudatos volt minden gondolatában 
és cse lekedetében, de sohasem elfogult. Szenczi Molnár Albert 
tudományos munkássága mellett támogatta Káldy György róm ai 
katolikus bibliafordításának a kiadását is. Hadjáratai mind béke
kötéssel végződtek. Nagyságát a külföldiek pontosan értékelték, 
de siratni csak a magyar költők siratták szép és igaz gyásszal: 

Nemzetünk virága, é letünk világa, 
Országunk tüköre ... 
El esők csi llaga, nagyerős kővára 
A magyari nemzetnek, 
Kiben mint kafalban, nagyerős bástyában 
Úgy bízunk vala ennek, 
De már hatalmában, és erős markában 
Maradtunk az Istennek 

Kemény János így siratta el: "Meghala ez a nagy fejedelem, ki
hez hasonló Mátyás kirá lytól fogva és István királyon kívül nem 
hallatott. " 

mikor hogy vo ltak a szokások; 
de ahogy jön a lehetetlen, 
egy jellemünk lehet: a bethlen . 

Bottyán jános 

Lászlóffy A ladár: Erdély 
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Október 23. 

Még egy lecke 
(részlet) 

Se zene hát, se fénycsóva, de főleg 
semmi mutatvány, hanem 
csönd és tiszta mondat 
oly éles-veszélyesen, mint a nyíl, 
mely levitte Tell fia fej éről az almát 
és ugyanakkor - bajtá rsaim -
a szolgaságot egy ország szívéből. 

Át/őtt szívvel 
(Október 23. emléke) 

A fiúk e lőttem vonulnak 
Mellükön lőtt seb a kokárda 
Fiúk ti édes kis suhancok 
ezért jöttetek a világra?! 

Hosszú hosszú amenetetek! 
Vonultok megszen te lő őszben 

Fiúk ez a ti ünnepetek 
örök fén yeskedő s időtlen 

Kisöcséi m vonuljatok csak 
arcotokon sírgyertyák fénye 
Legkü lönbjei suhancoknak 
legenda lesztek ezer évre! 

A fiúk e l őttünk vonulnak 
hőse i a l eggyönyörűbb ősznek 

Vérvi rágos kokárdát hordnak 
és á tlőtt szívükkel is győznek 

Illyés Gyula 

Kiss Dénes 



Magyarország 

Adatott elk ísérnem 
A sorsát végigvérzem. 

Lobogó cseppet hullat 
Szívem a Márciusnak. 

Október vége táján 
Feszül piros szivárvány. 

Túlélők 

Legyen csendes az álmuk, 
mert nem haltak hiába. 
- Letarolt erdő fái -
úgy fekszenek vigyázba'. 

Földtömte szájuk némán 
kiált időtlen esküt 
Elvetett mag a rögben 
a csontmeztelen testük. 

Feldúlt sírjukon mécses, 
október tűzvirága , 

a holtak jogán kérdez, 
választ mit se várva. 

Múltunkat elrabolták, 
a sivár jelen hallgat. 
Ők élik túl , - a holtak, 
a győztes forradalmat. 

Kozma László 

Tollas Tibor 
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A kivándorlás kilenc lépcsőfoka 
" Ha a hajnal szárnyaira kelnék és a tenger szélére szállnék, 

ott is a te kezed vezérelne engem." Zsolt. 139,4. 

Ó, ió, ció, áció, káció, akác ió, VAKÁCIÓ, 
Darálta, daná lta sok ezer gyermekszáj. 
Volt is öröm, OVÁCiÓ, 
Mikor beköszöntött a nyá r. 
Ám, derűre-ború, kitört a háború! 
Félbeszakadtak az iskolák, 
A di ákok már katonák. 
Jött hazánkba sok NÁCiÓ, 
Kezdődött az INFLÁCIÓ, 
Új szavak, új szólamok. 
Akció, REAKCiÓ, 
Sok szenzáció, KOMPLIKÁCiÓ, 
Mit áté lt , átszenvedett 
Az akkor s még most is élő GENERÁCIÓ. 
Nem jött ki ebből semmi jó. 
Ami kijött, - aki kijött, -
Ó, ió, c ió, ác ió, rác ió, gráció, igrác ió, migrác ió, 
Az a pánikszerűen megi nduló EMIGRÁCiÓ. 
Hogy legyen újabb élmény, 
Kellett hozzá kérvény 
És még egy ció: PROTEKCIÓ. 
M ost már feketén vagy fehéren, 
Gyalogosan vagy szekéren, 
Elindult egy hosszú menet. 
Édes hazám, 

lsten ve led ! 

Október 25. 

Jenei Erzsébet 



A reformáció jegyében 

Tudott igazság - már az akadémiai irodalomtörténet is így fogal
mazza -: öntudatos polgári kultúra és irodalom Magyarországon 
első ízben a refo rmác ió jegyében bontakozott ki . Méghozzá köz
vetl enül Mohács után, a nagy nemzeti tragédia idején, a három 
részre hullt, szabdalt országban. Csodálatos gyorsasággal , alig két 
évtized alatt győzött a reformáció; a 16. század második fe lében 
már protestáns lett a magyarság. A népességnek mintegy kilenc
ven százaléka. Hogyan, miért? Hiszen a reformáció elsőrendűen 
nyugati vívmány, keleten a lábát se igen tudta megvetni . Legkele
tibb pontjai: a német lovagrendi városok, a lengyel Krakkó, a ma
gyar népességű Debrecen, Kolozsvár, Marosvásárhely és az erdé
lyi szászok Brassója. Igaz, a 15. század végén, Mátyás korában, 
már eléggé e l őrehaladott volt a magya rországi polgárosodás - a 
városi polgárság és a mezővárosi parasztpolgárság kész volt a re
formáció polgá ri , demokratikus jellegű eszméinek a befogadására 
-, de a Mátyás király halála utáni időben sokat rom lott a polgáro
sodás lehetősége, jött a török, az ország szétesése. De talán éppen 
ez gyorsította fel a német, majd a svájci reformáció üzenetének az 
áramlását. A magyarság nemcsak polgári fejlődése okán, de lelki 
állapota szerint is el vo lt készítve - ahogy Trombitás Dezső írta -
"Isten megtartó kegyelmének hittel va ló megragadásá ra , az élő 
igére .. . , hogya lélek békességét és az üdvösséget nem pápai pe
csétes írás, hanem a szentírás biztosítja; hogy lsten az ő Fiával 
menlevelet adott minden bűnös számára; hogy földi nyomorúság, 
próbatételek között is megállhat az egyén, ha hittel hiszi , hogy 
Erős várunk nékünk az lsten . A gondba, bánatba, kitartástalanság
ba ágyazott magyar lélek itta a vásárokon, n1Űhe l yekben hall ott 
bizonyságtételt arról , hogy az utolsó szó az Istené és nem a törté
nelmi helyzeté; hogy üszök, vér, könny, egyéni és nemzeti tragé
dia közepette is szabad és erős lehet valaki , ha a Krisztus neve 
nemcsak magata rtás, de valóságos, bizonyos segítség a minden
napokban azoknak, akik azt hittel megvallják." 

Czine Mihály 
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Ökumenikus kihívások az évezred küszöbén 

"Ökumenikus kihívások az évezred küszöbén" címmel tartottam 
meg e l őadásoma t. Elmondottam a Heidelbergi Káté ötvennegyedik 
kérdésére adott feleletet, mely az egyházat úgy fogalmazza meg, hogy 
lsten Fia a világ kezdetétől a világ végeztéig minden népből és nem
zetbő l egy kiválasztott gyülekezetet gyűj t egybe. Ez az én egyházam . 
Ennek vagyok én é l ő tagja és az is maradok. Én közöttetek - mondot
tam - nem idegenben vagyok, hanem a mi egyházunkban, az én egy
házamban. Ha úgy tetsz ik, otthon érzem magamat. Harminc-negyven 
évvel aze lőtt valami olyasfajta "veszedelmes" kijelentést tettem, hogy 
nekem tes tvéreim vannak a róma i katolikus egyházban." 

Három alagút építése indult meg a nagy hegynek az áttörésére, ame
lyik elvá lasz tj a a róma i katolikus és a protestáns egyházakat. Az e l ső a 
misszió hangsú lyozása, melyik mind a római katolikus egyházban, 
mind a protestáns egyházakban egyre e rőte ljesebben utat tör magá
nak. Mindkét egyház hisz abban, hogy lsten az egyháznak a róla va ló 
tanúbizonyság-tételt, a Krisztus-esemény hirdetését, megélését és szol
gá latát adta fe ladatául. A missziót minekünk Magyarországon kell va
lósággá tenni . Tehát a misszió nem egyik tevékenysége az egyháznak, 
hanem szíve és lényege. Péter levele azt mondja, hogy az egyház olya
nokból áll, ak ik újjászülettek a Jézus Krisztusban, akik a közösségnek 
a létét megélték mint é lő kövek és ak ik a missz iói küldetést teljesítik. 
A második terül et, ahol a római katolikus és a protestáns egyházak egy 
húron pendü lnek az utóbbi években, az a helyi egyház újra felfedezé
se. A helyi egyházért van minden, az a harcvonal. A teológia, a püspö
kök és az esperesek mind azért vannak, hogya helyi egyházban össze
gyűlt h ívők végezhessék azt, ami t lsten reájuk bízott. Szokták ezt úgy 
mondani , hogy "gondolkodj globá li san és cselekedj loká lisan". 

A harmadik terület, ahol megint közös látásban mozgunk, az pedig 
a laikusoknak, a gyü lekezeti tagoknak a fontossága . Helyet kell biz
tosítanunk nemcsak a presbiterek szolgá latának, hanem minden gyü
lekezeti tag lelki ajándékai felhasználásának is. A laikusok szo lgá lata 
nélkül - mondja a római ka toli kus egyház - nincsen evangélizác ió. 
Európa evange lizálása csak akkor fog megtörténni , ha a laikusok 
vá llalják cz t a fe ladatot. 

Bütös; János 

Október 27. 



Ökumenikus humor 1. 

A tiszteletes a plébánosnál ebédel. Nem győzi dicsérni a felsé
ges levest: 

- Kedves Kolléga! Hogy tudnak ilyen ízletes levest főzni?! 
- Ez igen egyszerű, - nevet az atya: Önök a templom tetejére 

rakják a kakast, mi pedig a levesbe tesszük. 

* * * 

- Tudod-e, hogy közelednek a reformátusok a katolikusokhoz? 
- ?? 
- VégighalIgatják a prédikációt, aztán úgy mennek haza, mint-

ha MISE történt volna. 

* * * 

Volt a faluban egy baptista és egy metodista imaház. Az idén 
egyesültek. 

- Akkor most két imaház helyett csak egy van? 
- Szé sincs róla! Most három van: az Egyesület egyház - és a két 

régi. 

Október 28. 



Kölcsönös tisz telet 
(rész/et) 

Csak aki rendíthetetlenül kálvinista, az engedheti meg magá
nak, hogy tisztelje a másik keresztyén felekezetet, és felismerje 
benne az ősi, már mint a Szent István-i eredetet. Miként rendíthe
tetlen katolikus hit kell ahhoz, hogy a jezsuita Pázmány Péter bí
boros, főkancellár jó kapcsolatot tartson fenn a református Beth
len Gábor erdélyi fejedelemme l, s közös költségen adjanak ki Bib
liát, és Pázmány azt mondja Bethlen követének, hogy minden nap 
imádkozunk a fejedelem őnagyságáért, mert amíg Bethlen Gábor 
a fejedelem, addig miránk hallgat a császár őfelsége. Ez a kölcsö
nös tisztelet egymás hite iránt is mindvégig élt a magyar történe
lemben, ha nem is mindig diadalmaskodott. Hála Istennek, mint
ha ez most újra feltámadóban lenne. 

Október 29. 

Reformáció 

és akkor 
a csillagok 

szálltak 

o 

n 
y 
o 
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a 

Nemeskürty István 

Fazakas László 



Keresztes és csillagos templomok 

A keresztyénség felvételével lépett be a magyarság Európába. A keresz
tyénség adta az Árpád-korban azt az egyházi rendet, amely a kulturális ja
vakat jó ideig egymaga ápolta és gyarapitotta. S szeliditette a nomádabb er
kölcsöket. A kolostorok lettek a fejlettebb mezőgazdasági termelés, a kéz
művesség, az irodalom, a tudomány központjai . Megkezdődött az iskolák 
szervezése, a könyvek másolása, a könyvtárak megteremtése, az egyházi 
tudomány művelése. Indultak az egyházi épitkezések, az első nagy lépése
ket tette meg a zene, a képzőművészet , az irodalom. 11 50 körül már meg
született a Halotti beszéd. A magyarság a nyugati kereszténység jegyében 
berendezkedett a Kárpát-medencében. Mátyás király idejében Magyaror
szág már európai nagyhatalom: annyi vo lt a lakossága - négy millió körül -
, mint a korabeli Franciaországnak és Angliának. 

A török előretörés , a mohácsi csatavesztés (1526) megtörte ezt a folya
matot. Az ország három részre szakadt: közepén a török lett az úr, Felső
Magya rország Habsburg uralom alá került, s Erdélyen "a pokol" uralkodott. 

A magyarság mégis megmaradt. Megmaradásához nagy segitséget adott 
a reformáció . A reformáció nyugati vivmány volt, Magya rországtól kele
tebbre a lábát se igen tudta megvetni. 

Katolikusok és protestánsok között Magyarországon sohasem voltak vé
res va llásháborúk. Mára má r az egykori hangos viták is elcsendesedtek: a 
keresztes és csillagos templomok békésen integetnek egymásnak. 

Czine Mihály 

Harangszó 

Igen, igen, az Ő árnya 
és visszhangja vagyunk mi, 
s bá r nem izlelhetjük a húsvéti bárány húsát, 
mindennapi kenyerünkben és vizünkben 
dicsérjük, 
hogy vérünkbő l való és meghalt értünk 
a kereszten. 

Kassák Lajos 

Október 30. 



A reformáció 

"Hogya reformáció nálunk létszükségletet elégített ki, ez abból 
is látszik, hogya magyarság a XVI. század végére több mint 90 
százalékáig protestáns lett. Még a XVII. század i, állami segítséggel 
fo lytatott ellenreformációt is, bár szenvedések árán, kibírta. Mind
ez olya n erős nyomot hagyott a magyar szellemi életben, amit az 
utóbbi évtizedek tervszerű egyházell enessége sem bírt kiirtani. 
Egy nép nem a vesztett háborúkba, sem a feldarabolásba és szét
szóródásba hal bele, hanem abba, ha küldetéstudatát és ezzel lé
te értelmét is elveszíti. " 

Török István: A nemzeti küldetéstudat 

Csodákra emlékezni jó! 

Határkőnél hittel megá llni, 
határköveknél visszanézni , 
hál ás szívvel múltat idézni: 
csodákra em lékezni jó! 

Meglátni, hogy minden utunkat 
hű és hatalmas kéz vezette, 
javunkra szolgált minden tette: 
csodákra em lékezni jó! 

Látni, hogy át viharon, vészen 
hű Mesterünk hogyan segített, 
éjekre fényt hogyan derített: 
csodákra em lékezn i jó! 

Október 31. 

Határköveknél hálát adni, 
és hallelujás köszönetben 
méregetni, mi mérhetetlen: 
csodákra emlékezni jó! 

Messzi évekre visszanézni, 
és számbavenni ezer áldást, 
erőt , kegyel me!, megbocsátást: 
csodákra emlékezni jó! 

Hallelujás hálaadással 
leborulni egy határkőre, 
s elindulni hittel e l őre: 

amerre hív az égi szó. 

Turrnezei Erzsébet 
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Értelmiségiek 

Értelmiségiek vitáznak egymással az értelmiségiekről ország
szerte. Mindnyájan érezzük és tudjuk, hogy ezen a pontosan meg 
nem határozható társaságon fordul meg az egész nép sorsa. Van
nak arisztokraták, technokraták, demokraták, tudósok, művészek , 
szentek, furfangos nemzetfosztogató gazemberek. Ezek ugyan az 
át lagemberek fölé emelkednek, de ettől még nem biztos, hogy ér
telmiségiek is. Tal álkoztam parasztemberekkel , népiskolai taní
tókkal, kétkezi munkásokkal , akikből sugárzott a szellem, az értel
messég/értelmiség . Hol van akkor a "punctum sal iens", a fogalom 
veleje, lényege? Tekervényesen egybeszerkesztett szóval felel a 
kérdésre egyik rokonszenves humanista filozófusunk, Heller Ág
nes. Szerinte az érte lmiségi: a transzkontextuális ember. Ne ijed
jünk meg a szótól. Érdemes kiteregetni telitalálatos igazságát: 
" Kontextuá lis" az az ember, aki ért i a szakmáját, de nem csőlátá
sos. Ha tudós, ha csizmadia tudja, hogy szorosabb szakmáját kö
rülfogja egy sereg más szakma. Azok is érdekesek, fon tosak, azok 
is hozzátartoznak az ő szakmájához. Szeretik a munkájukat, de 
nem szakbarbárok. Akkor lesznek i.8azán értelmiség iek, ha tudnak 
a saját kontextusukon túl figyelni. EI bennük a "részek" szereimén 
túlmenően az egész iránti szomjúság és keresés. Akár földi , akár 
mennye i transzcendenciá ra gondolnak, a lényeg itt az, hogy gaz
dag, de mégis szűkös világomon túl is van még va lami . Az ilyen 
emberekkel öröm beszélgetni , mert bölcsek és türelmesek. 

Posztumusz 

Mikor a költő meghal , vagyis az ember, 
akkor megtaláltatik, akkor elővétetik , 
ami már megvolt é l ő életében, az a 
levegőre égetett költemény, amelyről 
kiderül , hogy az a Himnusz, az a Szózat. 

November 1. 

Farkas józsef 

Bihari Sándor 



Ökumenikus humor 2. 

A mennyben csoportokat vezetnek, bemutatják nekik, hogy ho
va is érkeztek. 

Egy terem előtt mindig azt mondja az angyal: cs itt! Megkérde
zik től e: miért kell annyira csendben lennünk? 

"Azért, mert ott bent a katolikusok vannak, és azt hiszik, hogy 
rajtuk kívül senki sincs a mennyországban." 

* * * 

A rabbi és a plébános nincsenek valami jó kapcsolatban. De a 
plébános egy ik nap, barátsága jeleként megmossa a rabbi autóját. 
Másnap reggel látja, hogya rabbi fémfűrésszel levágja autója ki
pufogócsövének a végét. 

- Mit csinálsz? - kérdezi a plébános, hát így viszonzod amit tet
tem veled? 

- Igen-igen, te megkeresztelted az autómal, én meg körülmetél
tem a tiédet. 

* * * 

H ívő kislány imája : Úr Jézus add, hogy bölcs legyen apa , csak 
nálad ne legyen okosabb. 

November 2. 



Az öregedés művészete 
(Részletek Gyökössy Endre írásaiból: november 3-6) 

1. Elviselni művészet 

Ha van minőség i megöregedés, akkor annak egyik méltósága, hogy ezt 
meg tudjuk tenni, mégpedig addig, amíg az öregedés visszafordíthatatlan 
folyamata úgy ki nem kezdi szürkeállományunkat, hogy azt hisszük: nél
külözhetetlenek vagyunk. Nélkülünk megáll a világ. Olykor valóban meg
áll - de miallunk. Csoda-e, ha még nem is dobnak le "hidunkról", ám ki
és lenéznek róla, mi pedig " saját életünk ellen élünk" - halálunkat siellet
ve és a haladást késleltetve. 

Ha van mentségünk, akkor talán az öregedő, vagy éppen öreg ember
nek az az egyetemes tapasztalata látszik annak, amiről az idős Arany Já
nos öniróniával és nem kis keserűséggel így vall: 

De az öregember csak tövis az ágon, 
Látja, hogy ő nem kell ezen a világon. 
Ide-oda zsémbel, zörög, mint a haraszt, 
Érzi , hogy oly vendég, kit senki se maraszl. 

Igaza volt Goethének, hogy az öregkort nem megérni - elviselni a mű
vészel. Hadd tehessem hozzá, be kár, hogy sehol sem tanítják - időben ezt 
az művészetet. Pedig az egyetlen lehetőség az öregség, hogy sokáig éljünk 
- mondta egykor Anatol France. 

November 3. 

Ősz van 

Ősz van. Minden nappal 
Hosszabbak az éjek . 
Jössz-e, örök nappal 
Derülsz, örök élet? 

Gyökössy Endre 

Kozma László 



2. Lelki ráncaink 

Jó, ha azt is tudjuk, hogy öregedvén lelki ráncaink is elmélyül
hetnek s karikatúrává válhatunk egykori önmagunknak. Az egykor 
zsörtölődő emberből - kötekedővé lehetünk; a takarékosból - zsu
gori; az iszogatóból - iszákos; a beszédesből - fecsegő; a rendsze
retőbő i - rendezkedő; a gyerekes önállótlanból - tehetetlen; a ke
gyesbő l - kegyeskedő és folytathatnám. Ám ha van öndiagnózi
sunk, már el is kezdődhet a terápia . Va lójában csak azt a szenve
délybeteget tudják az alkohológusok, vagy toxikológusok meg
gyógyítani, akinek betegségtudata van és maga is meg akar gyógy
ulni , ezért kész orvosával a teljes és lelkes együttműködésre. Ha 
tudatában vagyunk lelki ráncainknak, máris kész kisimogatni Az, 
Aki soha nem végez félmunkát (Fi ll ,6). 

Gyökössy Endre 

Végrendelet 

A világot úgyis ki kell bírni. 
Ne engedd a virágokat sírni. 

Ne engedd a madarakat félni, 
a hűséget hóban elvetélni , 

az álmokat este mega lázni , 
almafákat áprili sban fázni, 

a perceket ne engedd megállni, 
ablakokat örökre bezárn i, 

csi Ilagfényű éjszakákra lőni , 

ösvényeket indákkal benőni . 

Ameddig a vállad íve bírja , 
vigyázz minden virágtalan sirra, 

vigyázz minden társtalan magányra, 
füst re, fényre, ember-glóriára. 

Aki árva arccal sír az égre, 
takarj szelíd álmot a szemére. 

Tanulj könnyet, sebet, jajt szeretn i: 
valakinek embernek kell lenni . 

Bényei József 

November 4. 



3. félelmek 

A kisgyermek és az öregedő ember fé lelmei a legfélelmeteseb
bek. Az öregedő embernek tapasztalnia kell , hogya "sikernek és 
nem a sikerült életnek" van manapság becsülete. A teljesítmény
nek és nem a tapasztalatnak, hiszen ez utóbbi a mikroprocesszor
ok gyorsan fejlődő világában néhány év alatt érvényét veszti. 

Méltán érezheti az öregedő ember, hogy felesleges s ez a halál
vágy kezdete; a legtöbb nem is a haláltól fé l, hanem a meghalás 
hogyanjától , az elkerített kórházi ágyak hörgő hangjaitól, a kiszol
gáltatottságtói, a "ha lálon innen, életen túl " állapottól, a hiábava
ló szenvedését meghosszabbító manipulációktól. Ezért menekül 
e l őre , a halál elől, olyan sok öregember a hal álba - a világon ná
lunk a legtöbben -, ha szemernyi hite sincs. 

Boldog öregedő az, aki az örökkévalóság és nem a halál felő l 
néz az életre, még a szenvedésre sem. Boldog homo christianus 
az, aki hiteles életéve l elpecsételt szavai által erre a látásra tudja 
elvezetni embertársait. Ha csak néhányat is. 

Ám il végső dolgokkal ne várju nk a végsőkig . Se az egyház, se 
a társadalom. Máris igencsak elkéstü nk. Sok tennivalónk van még 
az öregedő k védelmében és érdekében - lelki téren is. 

Cyökössy Endre 

Kökény 

Kökény. De hiába 
csupa kék 

Várjad, szívem, télnek 
A fagyát 

Fagyban érik, hogyh J 

Hull a dér. 
A bánatnak érIeid 
Zamatát. 

November 5. 

Legyen, aki egyszer 
Megszedi 
Dús termésen örömét 
Leli. 

Kozma László 



4. Mégis 

Nem csüggedünk ... Ha a külső 
emberünk megromlik is, 

a belső emberünk MÉGIS 

megújult napról napra. (Pá l aposto/) 

Lehetetlenkedő lehetőségeink után bátrabban figyeljünk az öre
gedés órájára, amelynek nincs mutatója - de van Mestere, Aki a 
Gazdája is. 

Engedtessék el , hogy biztató-bátorításul felsoroljam a geronto
lógusok által ilyenkor emlegetett vénségükig termékeny és alkotó 
nagy személyiségeket. Még azt mondhatná valaki - ezek kivételek 
vagy lsten kiválasztott emberei voltak. Lehet. Ám a legújabb geri
át riai és gerontológiai , orvosi és elméleti kutatások nem a vénsé
gükig alkotó szellemóriásokat, művészeket vizsgálták csupán. így 
az utóbbi néhány évtizedben igen sok rögzült előítélet és summás 
megállapítás megdőlt, amely eddig az öregedő korosztályt többé
kevésbé "leírta" . 

Gyökössy Endre 

Rozsdásodik a lomb ... 

Rozsdásodik a lomb, 
csorog a fák vére: 

A szőlőlevél ről 

vérpiros bokrok guggoltak 
az e rdő szélére. 

Lekopott a permet. 
Betakarítva már minden, 
amit a föld termett. 

így majd megbirkózunk 
a közelgő téliei: 
Istenadta hittel , zsírral , 
borral és kenyérrel. 

Bódás János 

November 6. 



lsten előtt: öregedőben 
(rész /etek) 

November 7. 

Adj Istenem bölcsességet. 
vágyaimnak csendességet, 
illedelmes öregséget, 
s könnyű véget, könnyű véget. 

Áprily Lajos: Imádság 

* * * 

Egyre sötétebb alagút. 
de egyre fényesebbek a lámpák. 

* * * 

Mikor egy ajtó 
bezárul , lsten kinyit 
egy sokka l szebbet. 

* * * 

Rónay Cyörgy: Öregkor 

Pálos Rozita: Vigasz 

Nem kell rajtunk segíteni fiam 
mi orrabukva is kapálunk 
csak ne legyen csak ne legyen 
igen nagy terhedre halálunk 

Kalász László: Nem tudsz 



Szépen megöregedni 

Ö rökzöld téma: szépen megöregedni. Most az lelkesített be a témá
ba, hogy elém kerü lt egy szellemes gondolat-bukfenc Ö rkény István 
baráti kö réből. A neves író hatvanadik születésnapjára egy díszes ka r
tonlapot kapott a ba rátaitó l. Ez állt rajta: Könnyű neked, te már túl vagy 
a nehezén (emlékezetből idézem). Megford ította a ka rtont, s a másik 
olda lon ezt találta: Vigyázz, mert most következ ik a neheze. Én már ré
gen "profi" vagyok a témában, s mint i lyen, lelkesen bó logatok e d ia
lekti ka-gyöngyszemre. Összegyűjtöttem néhány k i eme l kedő bölcses
séget az ö regségrő l - azt bizonyítandó, hogy milyen okosakat tudunk 
sziporkázni az uto lsó fe lvonásról. (Az más kérdés, hogy mi lyen nehéz 
e bö lcsességek va lóra vá ltása az uto lsó évek "k ifutópá lyáján"). íme: 

Semmi nem öregít gyorsabban, mint az a fé lelem, hogy hamar meg
öregszünk. - Ha irígykedel a fiatalokra, attó l nem lesze l fiata labb, de 
megsokszorozod az öregedés kínja it. - Mindenki sokáig akar élni, de 
senki nem akar megöregedni . 

Ezek után nyissuk ki a Bibliánka t. Az emberi bö l csességekbő l és 
bö l cse l kedések rő l lehet tanulni , lehet akár derülni is rajtuk, de evan
gé liumot, örömüzenetet végül is csak a Biblia mond az öregeknek. 
El őszö r idézzük em lékezetünkbe a nagy szembesítést: " ... am ikor fia 
talabb voltál, felövezted magadat és odamentél, ahova akartál, de 
amikor megöregsze l, ki nyúj tod a kezedet, más övez fel téged és oda 
visz, ahova nem akarod. " (János 21,18). Ez e l ső renden egy személy
hez szó lt, de egyetemes érvényessége is van: Az öregség az élet be
szűkü l ését hozza magáva l. De ha ezt csöndesen, engedelmesen tudo
másul vesszük, akkor megszó lalhat a v igasztaló eva ngélium. Két 
"nagy" Igét idézek. Mindkettőben ha talmas evangél ium bátorítja az 
öregeket. 1. Az igazak "öreg korban is sarjat haj tanak, dús lombúak, 
és zöldek maradnak ... " (Zsolt 92,15). Szűkebbek ugyan a keretek, de 
a lényegből semmit nem kell abbahagyni, azért, mert megöregedtünk. 
lsten sem hagyja abba: 

"Vénségetekig ugyanaz ma radok, ősz korotokig én hordoz lak!" (Ézs 
46,4). E vigasztalások fénye már átv ilágít az öregségen túlra, az örök
kéva lóságba. 

Farkas j ózsef 

November 8. 



"Az Úr közelsége következményekkel jár: szelídlelkűség, bizo
nyosság, háládatosság, békesség - ezeket sorolja fel az apostol. 
Mindezek azonban ős alapérze lemnek kiágazásai , annak az érze
lemnek, amit református elveink az egész emberi élet fundamen
tumává tettek: a háládatosság érze lmének." 

November 9. 

A vizek kapujában 
(va llássérülteknek) 

állunk az idők határán 
e l őtt e lassan meghajlik a fej 
aztán a térd 
megerősödik a hitem 
a lábam 
más kiapad vagy túlbuzog 
állok a vizek kapujában 

Ravasz László 

Fazakas László 



Felszólalás Belgrádban 

ott ahol gyerek voltam, 
a Balatontól délre, 
Buzsák öt utcájába n 
egy fa lu törzseként lakott: 
Kara - Miseta Bogdán, 
Koseluk - Orban - Jager, 
Perusza - Fraisz - Magyar, 
Dörnyei - Knézics - Gurgel, 
Vincze - Kovácsics - Jancsikity, 
Lukács - Kiss - Nagy - Skrinyár, 
Szatucsek - Pántics - Kondor, 
Gyurica - Purpa - Sifter, 
Dénes - Iváncsics - Bárány, 
Babina - )árfás - Kosztolitz, 
Pasztusics - Lerger - Hajba, 
Proity - Dumity - Blazics, 
Hardegen - Odeszár, 
Ba rcsánics - Violányi, 
Simon - Gerencsér - Boszkovics ... 
És mindig, mindenütt: 
cs ikorgó télben, tikkadt nyárban, 
tarlón, gyűlésen , lakodalomban, 
templomban, bicskás szüreti bálban, 
csúfolkodón, ujjongva, marakodva, 
dühüktől is csak visszajózanodva , 
magukat fogták közös szövedékbe, 
mert - esküszöm, míg élek -
ki voltak éhezve halálig, 
egymás szeretetére. 

Fodor András 

November 10. 



Életünk ideje .. . 
(Zso lt 90,10) 

Ennek a szép zso ltárnak a vezérfonalán elindulva szeretném vé
giggondolni a kedves Olvasóva l a betegség és az öregség néhány 
problémáját. Meggyőződésem , hogy ha va lamit vég iggondolunk, 
azt jobban megértjük és értelmesebben viszonyulunk hozzá: jelen 
esetben a betegekhez, öregekhez egyarán t. 

Az e l ső gondolat: jól ért jük-e a betegség és a halál vi szonyát? 
Nem téveszt jük-e össze az okot az okozattal? Nem az rögzü lt 
bennünk, hogy vannak betegségek és végü l van o lyan kor, amibő l 
nincs gyógyulás, ez a halálig tart, sőt átvisz a ha lálon? A halál oka 
egy gyógyíthatatlan betegség? Biztos, hogy így van ez? Fe lülnézet
bői is? Nem fordítva? 

Egyre inkább azt hiszem, hogy más az okozat, más az ok: azért 
vannak betegségek és végül egy végső betegség, mert meg ke ll 
halni. Ha így megfordít juk a sorrendet, akkor egészen másképpen 
látunk bizonyos dolgokat. Pé ldául a zso ltáros azt mondja : "É le
tünk ideje hetven esztendő, vagy ha több, nyolcva n esz ten dő, 
olyan gyorsan eltűnik, mintha repü lnénk". 

Jób könyvéből 

Mert ő megsebez, de be is kötöz, 
összezúz, de kezei meg is 
gyógyítanak. 

November 11. 

Cyökössy Endre 

(jób 5, 78) 



2. Atyánk ébresztő csengője 

Tehát úgy gondolhatunk a betegségre - a szívem mélyén ezt sej
tem -, mint a nagyon szerető, nagyon tapi ntatos Mennyei Atyánk 
ébresztő csengőire, amikkel jelez, mintha figyelmeztetni akarna 
bennünket minden betegséggel, főképpen a legutolsóval, hogy: 
készülj ! íme így szólok hozzád, hogy beteg vagy: készülj! Minden 
betegség egy jelzés. 

Ha így fogjuk fel, akkor rögtön másképp helyezkedik el a prob
léma közepe: a halál akkor nem pont, hanem kettőspont! Életünk
ben jelzéseket kapunk a betegség által, majd jön az utolsó beteg
ség, a vég, de az nem pont, hanem kettőspont, mert utána folyta
tás következik. A mondat nincs lezárva. Nem az élet fejeződött 
be, csak az e lső szakasza! Egy másik dimenzió nyl1ik meg előt
tünk . - így a betegségek csak jelzések, a kettőspontra mutató jel
zések. 

Szívénél hamarébb öregszik az ember 
s persze utóbb mindent ért, megérez. 
Vágyai hoz szépül nek az évek, 
álmatlan emlékszik: feje búbjától 
lábujja hegyéi~ sebek - szerelmek 
hege fénylik. Es szavak, szemek ... 
Miféle titkok tudói vagyunk, 
mi egymás-magunkba rej tett emberek? 

Cyökössy Endre 

Farkas Olivér: Nincs búcsú 

November 12. 



Grádicsok útján 

Várja lelkem az Urat, jobban, mint az örök a 
reggelt, mint az örök a reggelt. 

Zsoltárok 130,6 

"A mélységből kiáltok hozzád, Uram!" - hangzik a zarándokének első 
sora . A kiáltás az elhagyatottság mélypont ján tör fel, azon a helyen, ahol 
kiszolgáltatottságunk immár fokozhatat lan. A zsoltár sorai között a vára
kozás nagy tereit lehet fölfedezni , mintha minden mondat, valamennyi 
nekirugaszkodás után hosszú , feszült hallgatás következnék. 

Avagy valóban van-e visszhangja az emberi szónak? "Kicsodánk van az 
egekben?" Mi az, ami ezt a távolságo! fölemészthetné? 

Az odalent l évő el akar jutni lsten színe e lé, nem takargatja e lesettségét, 
kiált, mindhiába csitítgat ják. Még szavait sem hajlandó megválog~_tni, em
lékezteti Istent arra, ami rajta áll, hiszen a találkozás feltételéül O szabta 
meg a bocsánatot, ha nem szolgáltatja ki, ha magánál tartja, úgy ezt az 
akadályt ember nem hághatja át: "Hiszen te nálad van a bocsánat, hogy 
fé ljenek téged!" (4.v.) 

Mit tehet az alant lévő? 
Várakozik, sőt jobba n várakozik, egész lényével teszi és elindul. 
A templomba vezető l épcsőso r, az egész szertartás ezt a várakozó elin

dulást , úton l évő várakozást jeleníti meg. Fokról fokra szól az Istent szó
lásra bíró de profundis clamivi. Olyan responsorium-forma ez az ének, 
amelyben a válasz helyén nagy csend-térségek vannak: így mutatja meg 
az elhagyatottság mértékét Istennek. "A létező alany ténylegesen csak úgy 
gondolható el, hogy megadjuk neki a szót. " (Marcel) 

De várakozhat-e intenzívebben a lent élő ember a magasságban lako
zó Istennél? Aki időről időre mérhetetlen hallgatásba bu rkolódzik, várván 
vá rva, hogya hallgatás égnyi paizsát áttörje a reá vágyakozó emberi szó? 

lsten hallgatását csak a vele ~?Ió együtt-hallgatás enyhítheti. Aki lsten 
megszólalására vá rakozik, az az O csendjébe lép. Kiált és hallgatózik, és is
mét kiált. Mígnem kiragadja Istent a hallgatásból. Hogy, mire a templomba 
ér, mikor megálIna az oltár e l őtt, lsten is odaérjen. 

A lent élő az oltá rnál találkozik az alászállóval. 
Az elhagyatott ember az elhagyatott Istennel az áldozatban ismernek 

egymásra . 
Az áldozatban, ahol lsten a l ege lh~gy<l tottabb emberként emeltetett föl, 

szenvedett és megmutatta magát az Ot elhagyónak. 
Visky András 

November 13. 



HIRDESSÉTEK DICSÉRETÉT! 
(Részletek Ravasz László Zsoltárok könyve c. írásából: 

november 74-23) 

Az ótestamentumi istentisztelet énekeskönyve 

Az, hogy ezek az énekek az ószövetségi gyülekezet számára 
adattak, azt is jelenti, hogy az újszövetségi gyülekezet számá ra is 
szólnak. A szövetség az lsten végének két állapota: egyik az ígé
ret , a másik a beteljesedés állapota; egyik a Törvény alatt, másik a 
krisztusban, de ugyanazok a szövetséges felek és ugyanaz az üdv, 
ugyanaz a kétoldalú kötés: Én a tied vagyok, légy az enyém! Azért 
a zso ltárok végső magyarázási elve a Krisztusró l való bizonyság
tétel. 

Ravasz László 

84. zsoltár 

Ó, seregeknek Istene, mely kedves gyönyörűsége 
A te szerelmes hajlékidnak! 
Az én lelkem fohászkodik, tornácodba kívánkozik. 
Ó, Istene a magasságnak! 
Áhítozik testem, lelkem Tehozzád élő Istenem! 

A verébnek is va n fészke és honjában költ a fecske . 
Én királyom, Zebaoth lsten : hol vannak a te oltárid, 
És te szentséges hajlékid, hol dícsértetel felségesen? 
Bizony boldog az oly ember, ki házadban dicsér. 

November 14. 



Zenekíséret 

A zso ltárok nagy zenekísérettel hangzottak el. A zenekarok épp
úgy, mint a Kóru sok, a lév iták zömébő l telt ki . A léviták nem kap
tak az ország fe losztásánál birtokot; a többi 11 törzs tartotta el 
őket. Az ő munkájuk a templ omi szo lgá lat ell átása volt. Ide tarto
zott az énekkar is, több száz instrumentumnak a kezelése. F őbb 
hangszerek: al a fúvósok: sófár (tülök), jóbél (kürt), keren (kos
szarvbó l készült kürt); bl húrosok: hárfa (nebel), ászór, tízhúrú he
gedű, lant (kinnór), nyolchúrú cimbalom; cl ütő: dob (tóph l. Nem 
ismerték a hangskálát, kü l ön böző magasságokba n énekeltek férf i
ak, gyermekek (asszonyok a kórusban nem vo ltak). Egy istenti sz
telet csúcspontján, m ikor az összes kórusok éneke ltek, hangsze
rek játszottak, a gyü lekezet fe lkiáltásokat hangoztatott, mindenki 
tapsolt és tánco lt, valóságos hangorkánt teremtett a Sionon. Részt 
vett benne az egész város, köze l gő és távo lodó zarándokcsapa
tok. Erre mondja a Sira lmak könyve: Zajt ütöttek a templomban, 
mint ünnepnapon (Sir 2,7). 

150. zsoltár 

Di csérjétek őt kürtben, ékes énekl ésekben; 
Hegedűkbe n , lantokban és hangos ci terákban 
Az Úrn ak zengedezzetek! Sípokban, orgonákba n, 
És más szép muzs ikákban örvendjetek az Istennek! 

November 15. 



4. zsoltár 
Esti imádság 

Ezt a zsoltárt az egyéni panaszzsoltároknak abba az osztályába 
sorolják, amelyet bizonyságtevő zsoltárnak neveznek. A panasz 
csak alka lom a bizonyságtételre. Elnyugvó, kibékülő zsoltárok 
ezek, halk, megbéké lt imádságok. A zsoltáríró szemben áll egy hi
tetlen, zúgolódó csoporttal, s igyekszik őket lecsendesíteni. Miért 
zúgolódnak és fenyegetőznek ezek az emberek? Rossz volt a ter
més, nincs búzájuk és boruk (8), pedig több van nekik, mint a 
zso ltárírónak. Most kezdték támadni, csúfolni, gyalázni, mint a 
Jahve védőj ét, s egyszerre le akarnak számolni Urral és szolgájá
val. Ebben a helyzetben tárul ki a költő lelke, s tesz forró hitval
lást az Úr mellett. 

A 2. vers, a zsoltár gyökere, bizonyságot tesz arról, hogy meg
hallgatta lsten. Éppen azért el lehet fogadni azt a felfogást, hogya 
második vers első fele (2a) eredetileg nem kérés, hanem bizony
ságtevés volt: "Mikor ki áltottam, meghallgattál engem", s csak ké
sőbb a kultusz teológus gondozói írták át könyörgés formájára. Ér
dekes a megszabadítás, az imádság meghallgatásának kifejezésé
re az a kép, hogy "szorultságomból tág tért adtál nekem". A térér
zet a legősibb érzések közé tartozik, és a szabadulás vágya min
dig a térérzet fenyegetéséből áll e l ő. A bizonyságtevés (meghall
gattál) átcsap segítségül hívásba : " Hallgass meg! " (Kérjük, reggeli 
és esti áhítatunk alkalmával a zsoltárok elolvasását aBibliából) 

November 16. 



15. zsoltár 
Szabad a bemenet! 

A régi vidámabb világban megcsinálták azt a tréfát, hogy mező
gazdasági kiállításon az egyik deszkapavilon ajtajára óriási betűk
kel kiírták: "Magyarok bejövetele. Szenzációs! Belépti díj 1 pen
gő". Tódúlt a közönség a pénztárhoz. A jeggye I egy nagy üres te
rembe léptek, amelynek szemben l évő ajtaján e felírás ékeskedett: 
"Magyarok kimenetele". Átment a pavilonon a vásár fele közön
sége és nem tudta mit keresett benne; csak azt tudta, hogy semmit 
sem talált. Vajon nem hasonlít ehhez némely református temp
lom? Úgy tódulnak be az emberek, mintha nádmézet adnának, s 
a végén kijönnek úgy, hogy semmit sem kaptak. 

Befelé fel lehetne írni: "Református magyarok bejövetele", s ki
felé: "Református magyarok kimenetele". Közbül nincs semmi. 
Nem történhetett ez meg Salamon templomában, a Sion hegyén. 
Mert ott tudni kellett mindenkinek, ki mehet a templomba, és mi
ért. Ott álltak a papok az ajtóban s amikor odaért a menet, meg
kérdezték: Ki mehet be a templomba s mit keresünk ott. A látoga
tók szépen megfeleltek. Mindez gyönyörűséges énekszóban tör
tént, sok-sok zeneszámtól kísérve. Bizonysága a 15. zsoltár, ame
lyik éppen egy ilyen istentiszteleti jelenetet örökít meg. A menet a 
templom elé érkezett, megállott egy pillanatra, aztán felzendült 
sok száz, sok ezer ember ajkán az ének: " Uram, kicsoda 
tartózkodhatik sátorodban és kicsoda lakozhatik szent hegyeden?" 
Sok embert látnánk ott, akikről azt hittük, hogy nem járnak oda. Ki 
mehet be az lsten színe elé? A bűnbánó szív, az alázatos lélek, aki 
vádo lja magát, s rábízza magát lsten kegyelmére: "Amint vagyok, 
sok bűn alatt" ezt még nem tudta a 15. zsoltár írója. 

November 17. 



23. zsoltár 
Pásztor és gazda 

A világ egyik legszebb költeménye s legmélyebb keresztyén ta
nítása. írója egy öreg ember: Dávid, aki pásztor volt, király volt, 
költő s hívő volt, élete végén felteszi magának a kérdést: ki nekem 
lsten? - és így felel: Pásztorom és vendéglátó Gazdám. Az Úr az 
én pásztorom. Ez a kép visszavisz minket az emberiség gyermek
korába, a pátriárkák világába . A törzs vagyona a nyáj . Ezt terelge
tik jó legelőre, friss forrásokhoz. Keleten ez nagyon nehéz dolog, 
kivált ha az ország köves, sivatagos. Ilyen helyeken csak az oázi
sok mellett fakad fel víz, és terem fű. De az oázisok is változnak. 
Tovább kell menni , mert vagy elfogy a fű, vagy más törzseknek is 
kell hagyni belőle. Az oázisok mellett nagy közbevettetések 
terjengenek: sivatag-foltok halálos terméketlenséggel. Ott leselke
dik mindenféle veszedelem: rablótörzsek, vadállatok. Mindez a 
pásztornak dolga és felelőssége, akinek kezére van bízva a közös
ségi vagyon: a nyáj . Foglalkozása nem idilli , mint a görög pászto
roké, hanem hősies életforma, mely az élet s hal ál szakadatlan 
kockázatával jár. Maga Dávid is suhanc korában oroszlánokkal 
viaskodott, s így érett meg a Góliáttal való viadalra. A pásztorbot 
éles szegekkel kivert buzogány volt, s ezzel oltalmazta a nyájat a 
pásztor. A nyájnak a pásztor a sorsa, tőle függ élete és halála. 
Azért egyetlen dolog kívántatik a nyájtól: bízza rá magát a pász
torra. A pásztor tudja , hol van jó legelő, mikor kell továbbmenni, 
téli karámba hazamenni. A költő az Urat pásztorának nevezi . 
Ezért nem szűkölködik. Ő tudja, mire van szükségünk, az hol ta
lálható meg, s mennyi elég belőle. 

November lB. 



25. zsoltár 
"Utaid, Uram, mutasd meg!" 

Örök emberi kérdés az útkeresés, a tájékozódás egzisztenciális 
kérdése. Az állat ösztönszerűen táj ékozódik, nézzük csak a költö
ző madarakat, vagy a vándorívó halakat. Az embernek ezt tuda
tosan kell elvégeznie. Ezért táj ékozódik. jeleket különböztet meg, 
s ahhoz igazodik. Égi és fö ldi j eleiből csillagászat és földrajz lesz, 
de az az életnek egy igen kis szeletén, a fizikai térben ad tájékoz
tatást. Hol van még a történelem és a lelki vi lág?! - Az ember úgy 
segített magán, hogy vezetőket keresett, s rájuk bízta magát. Ez a 
neve lés roppant birodalma. Az egész felett felséges magasságban 
tündöklik az isteni vezetés gondolata. Ezt a rég i puritánok azzal a 
tanítással kerítették ki világnézetté, hogy az ember zarándok lény: 
Homo Viator. Átmegy az élet és halál közötti mesgyén, s ez az át
menetel az élet, sőt az örök élet. Ez a gondolat az ótestamentumi 
kegyességből származik . Izraelnek egzisztenciális, alakító és szer
vező élménye a pusztai vándorl ás. Hárántó l Kánaánig: ez Ábra
hám. Kánaántól Egyiptomig: ez jákób és józsef. Egyiptomtól Ká
naánig: ez Mózes és józsué. Azóta is vándoro l: a diaspora élet -
vándorélet. 

Egy örök emberi kérdésre: az útkeresés, a tájékozódás egzisz
tenciál is kérdésére ad örök érvényes feleletet a vezetés gondola
tában . Az ember útkereső lény, mint a költöző madár, és hazafelé 
tart. Itt vagyunk a régi puritán igazságnál: az ember zarándok 
lény: Homo Viato r. S az egésznek a háta mögött ott magasodik fel 
az ótestamentum i Exodus: a pusztai vándorlás, mely a szolgaság
nak házából a szabadság földjére, Egyiptomból Kánaánba vezet. 

November 19. 



37. zsoltár 
"Hagyjad az úrra a te utaidat... " 

A vallásos érzés hamar reflexió tárgyává lesz, és az ember gon
dolatokból számol be magának róla. A dicséret mellett megszüle
tett az elmélkedés, a himnusz mell ett a tan ítás. A zsidó kegyesség 
különösen hajlamos volt erre, mert az érzések eleven ereje a ref
lexió éles világosságáva l párosult benne. El ei nte csa k közmondás
ok, példabeszédek gyöngyszemeit pergette, majd kisebb tanító 
verseket - héber epigrammákat - regélt, végül hatalmas átfogó, 
roppant mélységeket kutató tankölteményeket ihletett. - A jó sok
szor szenved, a rossznak jól megy dolga. Akkor jött a másik nagy 
gondolata : de csak ideig-óráig. Várj bizalommal : lsten felhozza a 
te igazságodat, mint a fe lkel ő Napot, s a gonoszoknak örökre be
alkonyul. Mikor megjelent az egyik legnagyobb vigaszta ló gondo
lata: az eszkatológia, ez a vigasztalás még e rősödött. - A közép
kori kegyességben két rész re oszlott az élet és a vil ág: a földi élet
re és a túl vi lágra, s a jutalom és büntetés az örök boldogság és 
örök kárhozat a jövő élet nagy kérdése lett, mely a fö ld i élethez 
igazodik (a gazdag és Lázá r példázata). Végül az ember meglátta 
a Kijelentésben kezde ttől fogva megadott gondolatot: lsten azzal 
jutalmaz, hogy önmagát adja, s azza l büntet, hogy önmagát elve
szi tőlün k . Önmagát adja annak, aki hitével átkarolj a feléje hajló 
szeretetét; önmagá t elvesz i attól, aki hitetle nül e ll ök i magától , 
vagy fe l sem ismeri. 

Mivel ebben a megromlott vil ágban a szeretet inkább a fájda
lom, mint az öröm kö ntösében jár, ami t bizonyít az, hogya legna
gyobb szeretet a Golgota keresztjébe került: minél bensőbb kö
zösségben vagyunk Istennel, ann ál több szenvedést vá ll al unk má
sokért, s az így nyert szenvedés ann ál erősebben kapcsol Istenhez. 

November 20. 



105. zsoltár 
Az ősatyák 

A 78. és 105-107. zsoltárok közös témája: lsten a történelem
ben. Építő költemények vagy költői tanítások arró l, mit tett lsten 
az Ő népéért a múltban. A 78. zsoltár ezt különösképpen Izrael 
felemelésével és Juda örökségével egészíti ki. A 105. zsoltár fő
képp azt emlegeti, mit adott lsten a pátriárkák alatt és által. A 106. 
zsoltár a nép bűneit; a 107. zsoltá r az irgalom nagyságát hangsú
lyozza. Kultikus jellege leginkább a 105. zsoltárnak van. M ajd
nem teljes szövegében magába foglalja az a diadalének, melyet 
Dávid intonált (az 1 Krón 16,8-22 szerint) akkor, amikor a vissza
szerzett frigyládát a szentélyben elhelyezték. 

A himnusz törzsrészét a 12-42. vers foglalja magában, amely el
mondja, mit tett maga részéről lsten, a szövetségben az egyik fél, 
de az egésznek az ajándékozója és szerzője, az ígéretek végrehaj
tására. Minden mozzanat az lsten hűségének és kegyelmének bi
zonysága, mert a legnagyobb kegyelmi ajándék maga a Törvény. 

így lesz az üdvtörténet, mint múlt, a kultuszban és a kultusz ál
tal jelenva ló é l ő fo lyamattá. Ez az igehirdetés és a sákramentumok 
csodája is. 

105. zsoltár 

Adjatok hál át az Istennek, imádkozzatok szent nevének! 
Hirdessétek dicséretét és minden jótéteményét! 
Beszéljétek a nép előtt nagy csudáit, melyeket tött! 

Néki vígan éneke ljetek, sok csuda dolgát dicsérjétek! 
Magasztaljátok szen t nevét, kik szívből félitek őtet! 
Örvendjen azoknak szívük, kik az Úrról em lékeznek! 

November 21. 



118. zsoltár 
"Ez az a nap, amelyet az Úr rendelt" 

Luther kedvenc zsoltára volt. Azt mondta róla : "Sok olyan nehéz
ségből segített ki , amilyenből sem császár, sem királyok, sem bö l
csek, sem okosok, sem szentek nem tudtak volna segíteni". Igen, 
mert rendkívüli bizonyságtétel a hit erejéről. Nem csoda, ha sok 
ezer hívő századokon át ezzel növelte hitét. Ők is alakultak általa, 
de a zsoltár is általuk. - Az 5. verstő l a 21.-ig tart a hálaadás szóló
ja. Elképzelhető, hogy egyedül énekelte valaki, s az is, hogy kóru
sok és anti kórusok felelgettek neki , és úgy vitték e l őbbre az elbeszé
lést. Alapmotívuma: Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, és Ő 
megszabadított. Kimondja a vakmerő Igét, amelyet majd a Római 
levélben látunk viszont: Ha lsten velem, mit árthat nekem az em
ber? Akkor az ember nem ellenem, hanem az Úr ellen támad, s mit 
tehet a féreg lsten ellenében? De rávi lágít a kérdés más oldalára is . 
Minél bizonyosabb az Úr segítsége, annál feles legesebb vagy sem
mit nem érőbb az emberek segítsége. 

Azért jobb az Úrban bízni , mint emberekben, még ha fejedel
mi személyek is. Most köze l ebbről leírj a a szorongattatást. Min
denféle pogá nyok körül vettek engem, de az Úr nevében eltapos
tam őket. Háromszor is variálja: körülvettek, mint méhek, körül
vettek, mint a sövény tűz , de eltapostam őket. Meglöktek, hogy el
essem, de az Úr karja felfogott. Erőm és énekem az Úr nékem, az 
Úr keze hatalmas cse lekedeteket hajtott végre. Ez a kéz nem ha
nyatlott alá; ez a kéz az erő és igazság jobbja, fel van van emelve 
Izrael felett. Bár nagyon megfedett, de a halál nak nem adott át , s 
íme itt vagyok: Nem halok meg, hanem élek és hirdetni fogom az 
Úr cse lekedeteit . 

November 22. 



137. zsoltár 
Babilon leánya 

Lelk il eg még alacsony fokon áll ez a zsoltár, de költő i érték 
szempontjábó l a v il ágirodalom egyik legnagyobb alkotása . Ennyi 
szenvedély, az érzések il yen vá ltozatossága, drámai feszítőerő és 
a szinte robba n ásszerűen felsustorgó cé lpont más költői termék
kel nem hasonlítható össze. Hát még ha arra gondolunk, hogy ez
előtt jó kétezer évve l keletkezett. Úgy kell értenünk, hogya szer
ző a Cyrus-féle szabadság levél alapján visszament Jeruzsálembe. 
Most a romokat látja és ez a benyomás a fogság fájó emlékéve l és 
a fe lszabadu lás érzése ive l különös feszítő érze lmi vi hart készít elő 
nála, amelynek kitörését még vissza tudja tartani. 

Lépések hallatszanak. Néhány babi lon i jön a sanyargatók, a rab
tartók közül. Hallották az éneket és kapva kapnak az alkalmon, 
hogy még többet halljanak a v ilághíres izraelita templomi énekből. 
Rászólnak a zsidókra, kik közben citeráikat fe laggatták a fűzfákra: 
"Mondjatok nekünk éneket! De vígat ám! Olyat, amelyikben tom
bol és ujjong a gyü lekezet" . 

Kétségbeesett fe lháborodása e lső személyben tör ki: ha én itt 
énekelek és játszom, azaz, ha elfe ledkezem J e ruzsálemről és a 
Sionról , jobb kezem bénuljon meg, nye lvem ragadjon az ínyem
hez, mert nekem csak ő az örömöm és a vigasságom. (Ez a helyes 
fordítás: " bénul jon meg", s nem: "fe ledkezzék meg ró lam" az én 
jobb kezem. ) 

Hogya babi loni v izekné l ültünk, 
Ott mi nagy si ralomban keseregtünk 
A szen t Sionról megemlékezvén, 
Mel ynél gyönyörűségesb hely nincsen. 
A nagy búnak és bánatnak miatta 
Hegedűnket függesztettük fűzfákra . 

November 23. 



Gyanútlan zsoltár 
(Szenez; Molnár Albert emlékére) 

"És nem mondta már akkor ez a nép: nem az én zsoltárom ez, idegen 
szülötte. És nem mondta ez a nép: Nem kell énnékem zsoltár, nem éne
keltem nádkunyhóban, Tisza-parton. És nem mondta ez a nép: Inkább 
énekelek csak török szegfűt, csak kezes galambot, csak vitéz i életet. És 
nem mondta ez a nép: Nem értem ezt a zengést, föl nem foghatom, a zsol
tá r szolgáljon engem. És nem mondta ez a nép: Nem az Én istenem ez, 
hisz messzi rő l jövő, nem itt ringatták bölcsőj é t , nem borom itta, nem ke
nyerem ette. És nem mondta ez a nép: Gyanakszom a zsoltáraitokra! ... 

És azt mondta most már akkor ez a nép: A zsoltárban nincs gyanakvás. 
És azt mondta most már ez a nép: És mégsem rózsaszín a zsoltár, minden 
színű csak rózsaszínű nem. És azt mondta most már az a nép: Új hit anya
nyelvén szól hozzám a Költő . Van s lesz nem-haló vers, va n s lesz magyar 
poézis, mert ha koldus is vagy - nem tarisznyátlan a lélek. Ámen . 

Ki a fordító - kérdez lek Molnár Albert 
És megnevezel mindenki embert -
Szemem nye lvére fo rd ítom a színt 
Újbegy nye lvére fordítom a selymet. 

Peregrinus dala 

Páskándi Géza 

Éhezék kenyérre 
szomjú valék szavakra. 
Keresék tudományt 
idegen országokban. 

Menék lsten házába, 
találék rá kenyérre, 
szomjat oltó pohárra, 
bűnök bocsánatjára. 

Gondolék naponta 
szép magyar szavakra 
szeletelt kenyérre, 
s híves patakokra 
szomjúhozó hazámra. 

Kovács Tibor (Szenczi Moln.ír Albert emlékére) 

November 24. 



Van egy álmom 

Van egy álmom. Vajon nem jött-e el az ideje annak, hogya Kár
pát-medence egyházi vezetői, római katolikus, protestáns és orto
dox részrő l összejöjjenek és egymást bátorítsák a szent missziói 
látásban és annak ökumenikus gyakorlatában? Az évezred küszö
bén nincs fontosabb, mint megl átni a misszió!, tehát a másik em
berért való égő fe l e l ősségtudato!, ha kel l, a saját magunk kényel
mének, életének feláldozása árán is. Ez minden politikai tervezge
tésnél fontosabb. Ha az egyházak nem fogják a misszió i feladatot 
komolyan venni, akkor jön a v ihar. Sok választásunk nincsen. 
Vagy Krisztus lelkületéve l teljesítjük missziós kötelességünket, 
vagy pedig lsten más utat tal ál arra, hogy bennünket rákényszerít
sen az engedelmességre. 

Bülösi János 

Szentkép fatáb/án 

Vad ugatás a vaksötétben, 
a fagyott csillagok ragyognak . 
.. . Az ezüsterdőn készenlétben 
megint a farkasok topognak. 

Heródes mondta egykor: nem kell , 
egy kisded nem iog megelőzn i ! 
... Isten egyszülött-ez redekkel 
megostromolja és legyőzi . 

Most megátalkodottabb Róma, 
mégis megint bevárjuk holnap . 
... Leterítették már a hóra 
a ringy-rongy jászolnakvalókat. 

A téli szél mint szarvas iram. 
... A réz erdőn is túl egy gyermek, 
s a Kárpátok kis falvaiban 
itt szerte Jézuskák hevernek. 

Az első kísérletre ráment 
csak eddig jó kétezer évünk . 
... Addig senk i ne mondjon ámen t, 
míg szerteszórtan is, de élünk. 

November 25. 

László/Ty Aladár 



Bánkódók de mindig örvendezők 

Tágas jelentésköre van a görög akoé szónak. Ebből lett az akusz
tika: hangtan, hangzengés, ki hangzás. Az akoé egyszerre jelent ki
felé irányuló odahallgatást és befelé forduló hallgatózást, feszült 
tétlenséget, szomjas nyitottságot. 

Sok kegyes ember szerint a bennünk legmélyebben megszólaló 
hang először ezt mondja: Te bűnös ember vagy. Erre ezt mondom: 
Aki ezt a hangot hallja meg először, annak eszerint kell lépnie. De 
sok tapasztalásból és sok hűséges lelki ember bizonyságtételéből 
vallom, hogya Szentlélek így is tudja kezdeni: Te lsten gyermeke 
vagy. Annál többre hivatott ember vagy, amit most csinálsz. Egy 
fölragyogó látomás, megvilágosodó életcél, küldetés és gyökeres
től megváltoztathatja az életet. Menet közben erőltetés nélkül ala
kul ki az értékek új rendszere. Nagyon bűnössé lesz a bűn , de 
ugyanakkor az új élet alaphangulata az öröm lesz. " Bánkódók, de 
mindig örvendezők ... " (2Kor 6,10). Mindig van okunk a bűnbá
natra, de mindig több okunk az örömre. Boldog az az ember, aki 
belső csöndjéből örömmel lép ki a világba. 

Farkas József 

34. zsoltár 

Mindenkoron áldom az Urat míg engem éltet, 
És az ő szent dicséretét szá jamban hordozom 
Dicsekedvén áldja lelkem jó voltát az Úrnak, 
Mit a szegények hallanak és örülnek rajta . 

November 26. 



Kiáltás el-nem múlásért 

Elnyelő vak örvénybe 
Ne süllyessz el, Uramisten, 
Minket. 
Kívánkozom a Törvénybe, 
Szoros rendbe, alkotásba, 
Mindig, mindig bölcs csodásba; 
Erős, súgó akaratodda l 
Vidd kezünket. 
Mert elhagytuk ügyünket, 
De a lel künk irgalmat kér, 
És reszketve, íme, megtér, 
Vérlik, mint a kifakadt vér, 
S nagy bú renget. 
Oly kicsi, kezünk, mit tettél, 
S hiányzi k, mi súgva- lobbant, 
És vágy juk a Mondhatatlant, 
Mert vad az álom és roppant -
S rónánk, mert több-vo ltunk jelet kér, 
Bús jegyünket. 
És az élet o lyan mint a szé l, 
És ami va n, semmit sem ér, 
S kell az igazító tenyér; 
Jók sugalma, mindennél jobb kenyér, 
Láss bennünket. 
Mert bennünk a félelem csenget, 
És meddőséget hordozunk, 
Mint furcsa vemhet. 

November 27. 

Fodor József 



Kételkedés 

A kételkedés jelenségéről és j e lentőségéről elmélkedjünk most. A szó 
hallatán beugrik Tamás neve és kemény kételkedésének feloldódása a 
Krisztus-élményben. Először helyezzük el értékrendünkben a kételkedést, 
azután ismerjük fel és el, hogya mai embernek bőven van oka és joga ké
telkedni. Végül vizsgáljuk meg: tudunk-e valamit tenni ez ügyben? 

Először tehát minősítsünk : súlyos bűn , vagy megbocsátható emberi 
gyarlóság a kételkedés? Egyik sem. Az egészséges intellektus, az okos gon
dolkodás természetes jelensége. 

A hit "tárgya i" ugyanis emberfeletti (transzcendentális) va lóságok, a 
gondolkodás pedig jellegzetesen emberi funkció. A legmagasabb rendű, 
de így is csak emberi l ehetőség . Nem tehet i, hogy ne "ostromolja" az em
berfeletti titkokat, de akár alázatos szorgalommal, akár dühödt kese rűség
gel (Nietzsche) zajlik ez az ostrom, mindig kiderül az emberi vállalkozás 
csődje . A véges nem foghatja fel a végtelent. A csődöt így fejezzük ki: nem 
értem, nem hiszem, nem tudom elfogadni, ilyen nincs. Az emberi gondol
kodás olyan, mint a tűzoltók létrája : "felku rbli zhatom" nagyon magasra az 
ég felé, de soha nem jutok el az "égig" . Nem tudok saját erőmmel az is
teni vi lág magasságaiba behatolni. Csakis fö lülrő l lefelé - kegyelemből -
van megoldás. Le ntrő l fölfelé törve nem tudok a kétségeim fölé emelked
ni. De éppen itt mutatkozik a kételkedés haszna: benne és általa kivilág
lik okosságom erőtlensége: szeretném, aka rom, küzdök érte, de nem 
megy, nem sikerü l. Ez a fölismerés leleplezi az elhibázott utakat és meg
mutatja a járható utat. 

Aki mindent elhisz, csak hogy ne kelljen gondolkozni, az önmagát sze
gényíti meg, mert olcsó hiedelmeivel lehetet lenné teszi , hogy Jézus maga 
ajándékozza meg é l ő hitte l önköz lésének kegyelme által. 

Van jogosultsága a mai ember kételkedésének? Ma több oka van rá. 
Gyötrelmes ellenmozgás: az egész embervilágra kiömlik a spirituális 

éhség és szomjúság s ugyanakkor üresednek azok a templomok, amelye
ket legrégebben építettek lsten dicsőségére (szekularizáció). 

Hogyan s merre tovább? Tamás a kicsi "gyülekezetben" találkozott Jé
zussal. A gyü lekezeti életben oldódik a kételkedés. 

Az Ige és a Szentlélek közösségi megélésében oldódik a béna kétke
dés. Kemény igazság: Tamás becsületes kételkedése vJlósággal "meghív 
ta" Jézust. Arra késztette, hogy Tamás "kedvéért " kijel entse magát a gyü
lekezetben. 

Farkas József 

November 28. 



"Mi megszokhatunk mindent, de lsten nem fogja megszokn i azt, hogy 
az ember ne legyen az Ő gyermeke." 

November 29. 

Példázat 

Hogy hajdanában nagyapám 
Patak felé indult gyalog, 
Körülsürögték zömöken 
A kálvinista angya lok . 

Mert iskolába így megyen, 
Akinek a tájék: haza, 
M egszánja néha egy szekér, 
Üldözi farkasok hada. 

Fekete réti farkasok 
Kergették meg egy éj jelen 
(Karácsony volt, bodrogköz i), 
Amikor szupplikálni ment. 

- A fa rkast könyörögjed el 
Nagyapám, igazi legény! -
De ő inkább csa k megfutott, 
És ekként megszülettem én . 

Ó farkasok, kegyes vadak, 
Kik vissza nem fordultatok, 
S a megriasztott fiú-pap 
Életén taszítottatok, 

Fogadjátok köszönetem, 
Mert nagyapám ott úgy rohant, 
Hogy látszott : éln i érdemes, 
Ha térd ig is csa takosa n. 

Ravasz Lász ló 

Nemes Nagy Ágnes 



Hozzád vagyok készüIOben 

Hozzád vagyok készülőben 
juhászbunda tél időben. 
Amerre a csillag mutat, 
a gya logút arra szalad. 

Arra hajlik még a nád is, 
csillagporral fedett fák is, 
arra aranylik a szalma 
a szegényes istállóban. 

Ott állok meg jászolodnál, 
ugye énrólam is tudtál , 
mikor mint a kereszt foglya, 
áldást adtál a latorra. 

Tudtad, egyszer elindulok: 
mint az árnyék hosszabbodom, 
mint a csi llag fényesedem , 
mint az ének teljesedem. 

Mint az egynapos gödölye, 
az én szívem olyan gyönge. 
Juhászbunda tél időben 
Hozzád vagyok készülőben. 

Tamási Miklós 

November 30. 





DECEMBER 

JOBBAN MINT AZ ŐRÖK A REGGELT 



Kapuk, emelkedjetek 
(3 04. ének) 

Szőny i Benjámin legszebb énekeinek egyike a Szentek Hegedű
jébő i (1762). Minden verse, sz inte minden sora nyomán szentírá
si igék rajzanak fel bennünk, annak bizonyságáu l, hogy az ének 
írójának sz íve és elméje túl csordul ás ig telve vo lt az ádventi Kri sz
tus-titokkal, annak lsten igéjében fog lalt minden megnyilatkozá
sáva l és az abból fa kadó örömmel és háláva l. Az egész éneket ide 
lehetne iktatnunk, de csak két versét idézzük: 

lsten Báránya, j őve l , mutasd szelídséged; 
Uram, felemelt főve l várom idvességed. 
Igazság napja, tá madj , adj vi lágosságot, 
magam nak nincs: reám adj örök igazságot. (6.vers) 

Tégy szívedre pecsétül , bélyegül karodra : 
így lelked erejétül élek csa k szá modra. 
Mindvégig ve lem maradj mennyei e rőve l , 
holtom órájá n ne hagyj, j őve l , ámen, j őve l ! (9 .vers) 

Csoma sz Tóth Kálmán 

December 1. 



144. zsoltár 

"Hajl ítsd le az eget, Uram és szá llj le" (Zso ltárok 144). Nyilván a szo
rongatott király annak a történelmi helyzetnek a nyomorúságá ra gondolt, 
ame l ybő l kiált. Egy bizonyos harci helyzet jobbra fordulására és egy olyan 
fordu latra, ame lyben sz inte földre szál l a Seregek Ura és e l űzi Izráel szo
rongató ellenségét. De adventi időben lehetetlen nem úgy hallani ezt a 
zsoltárt , mint Izráel nagy könyörgését egy sokkal nagyobb ügyben, mint 
egy vesztes csata, vagy szorongató ellenség okozta bajokbó l való szaba
dulás. Mindig, minden izráeli sóhaj mögött ez volt a gyökérkérés, a titkolt 
vágy: a meghajló egeken mikor jön a győztes Messiás! Mi tudjuk már, 
hogy eljött. Az érdemtelen, bűnös emberi nemzetség fe lett megnyl1t az ég, 
aláhajló " l épcsőjén " angya li seregek és hírt hozó küldött jönnek a hírrel: 
"Született nektek Megtartó" . 

Jézus Krisztus 

Ádvent a szívnek, 
Húsvét a léleknek 
Mindörökké 
az énekek Róla zengnek. 

Jöhet más hős , 
ki mindent győzni akar. 
- A madár szárn ya 
napot nem takar. 

Ő van bennem, 
s én Belé merülök. 
A múlandóságban 
egyetl en Örök. 

Fekete Károly 

Fazekas Lajos 

December 2. 



Jöjj, népek Megváltója 
(Részletek Berkesi Sándor Tenéked zengek éneket c. könyvéből: 

december 3-8) 

Jövel, jövel Immánuel 

1943 számunkra a második vi lágháború legkritikusabb éve volt. A má
sodik magyar hadsereg a Don-kanyarnál mérhetetlen emberveszteséget 
szenved, a nemzethalá l réme fenyeget. Van-e kiút, lesz-e kimenekedés, 
jöhet-e segítség? Kodály Zoltán ekkor talál rá egy XVIII. századi francia mi
sekönyv latin nyelvű énekes imádságára: "Veni, veni Emmanuel, Cap
tivum solve Israel (Jövel, jövel Emmánuel, szabadítsd meg a fogoly Izra
elt)". Mint olyan sokszor történelmünkben, most is adódik az egybevetés 
a zsidó s a magyar nép sorsa, szenvedései között. Ezzel a vigasztaló, re
ménységet adó szándékkal készül el Kodály háromszólamú vegyes karra 
írt remekműve, az Adventi ének. A partitúrában a latin szöveg mel lett 
megtalálhatjuk Szedő Dénes költői magyar fo rd ítását is. Dallamában ha
mar felfedezhetjük a gregorián hatás jelenlétét. A magyar evangélikus éne
keskönyvben megtalálhatjuk néhány apró szöveg- és dallamváltoztatással , 
Ó jöjj , ó jöj j Immánuel - kezdettel. Énektanításnál a tartalommal teli szé
les tempóban, megszólaló ünnepélyes karakterre és a refrén ö rvendező 

csúcspontjára legyünk figyelemmel. Advent e lső vasárnapjá ra különösen 
is ajánlj uk megszólaltatásál, hogya Krisztus-vá rás öröme, iény, meleg és 
béke vegyen bennünket körül, gyógyítva beteg világunkat. 

December 3. 

Jövel, jövel Immánuel, 
Csak téged áhít Izráel. 
És hozzád sóhajt untalan. 
Mert lsten hÍján hontalan. 
Meglásd, meglásd, ó Izráel, 
Hogy eljövend Immánuel. 

Berkesi Sándor 

(ford. Szabó Dénes) 



Egyedüli reményem 
(276. dicséret) 

A dallam születése, alakulása, változása hasonlatos a hullámok, 
felhők évezredes játékához. Ez az ének először mint német világi 
dallam, a xv. században kerül fe lszínre, nem egészen száz eszten
dő múltán már egyház i szöveggel éneklik. Az eredeti alakhoz közel 
állt a 388. dicséretünk dúr hangnemű variánsa (Hallgasd meg, Jé
zus Krisztus), amelynek dallamtestvérei megta lálhatók német, cseh 
és sz lovák énekeskönyvekben. Ezt a moll-os variánst feltehetően 
Kálmán Farkas (1838-1906) készítette, alakította. Az e l ső néhány 
hang éneklése után kiderül a nyilvánvaló magyar népzene i rokon
ság. Különösen a Dunántúl népzenéje kedveli ezt a fordulatot. 

Éneklésünk akkor lesz reménnyel , v igasztalássá teli , ha a pon
tos ritmus mellett az elbeszé l ő karakter érvényesü l, s a gördülé
keny tempóban gondot fordítunk az értelmi hangsúlyokra. 

Egyedüli reményem, 
Ó lsten csak te vagy. 
Jövel és nézz meg engem, 
Magamra ó ne hagyj ! 
Ne légy t ő l em oly távo l, 
Könyörülj hű szolgádon, 
Úr lsten el ne hagyj! 

December 4. 



Már keresztem vállra vettem 
(426. dicséret) 

Fordítsuk meg a sorrendet: hadd essen most e l őször szó énekünk 
fordítójá ról, Áprily (Jéke ly) Lajosról, századunk jeles költőjé rő l , 
műfordítójáról , irodalomtudósáról, pedagógusáról , Brassó szülöt
téről, a kolozsvári Református Kollégium diákjáról , a nagyenyedi 
Bethlen Kollégium tanáráró l, a Kisfaludy Társaság tagjáról , a Pro
testáns Szemle szerkesz tőjé rő l , a Baár-Madas Gimnázium igazga
tójáróI. Fordításai minden szempontból egyenértékűek saját műve
ivel. Verse inek, műfordításainak szakmai minősége, hitvallásos lel
kisége mindig a tökéletességre való törekvést példázzák. Kedves 
Testvér! Ha Visegrád felé visz utad, a temetőben keresd meg a sír
ját és rá emlékezve énekeld el csendben az ál tala fo rdított éneke
ink (a 167., 300., 328., 340., 341., 343., 356., 363 ., 367. , 426., 
445.,457.,470.,472.,5 10.,5 11 .,5 12. dicséretek) va lamelyikét. 

December 5. 

Már keresztem váll ra vettem 
S érted mindent elhagyok. 
Mindenem vagy, árva lettem, 
Honja vesztett szív vagyok. 
Vágyat, célt a múltnak adtam , 
Nincs már bennem vak remény, 
Mégis gazdag úr maradtam: 
lsten és a menny enyém. 

Ember bánthat és zavarhat: 
szíved áldott menedék( 
Sorsom próbál és sa nyargat: 
Édes csendde l vár az ég. 
Nincsen búm, mely könnyet adjon, 
Míg szerelmed van velem, 
Nincs öröm, mely elragadjon, 
Hogyha nem Benned lelem. 



Ez nap nékünk dicséretes nap 
(320. dicséret) 

Szövegében s tartalmában tradicionál is, katekizáló, dallamában 
rendhagyó magyar karácsonyi ének az "Ez nap nékü nk dicséretes 
nap". Krisztusnak, mint megígért magnak szü l e tésérő l , mindany
nyi unk váltságáról, az ördög hatalmának megtöretéséről , fé lel
münk, nyomorúságunk megszűnésének ga ranciájá ról, az angya
lok dicsérő énekéről beszél hitvallásos tömörséggel. 

Ez a nap nékünk dicséretes nap, 
Bizony vigasságnak napja, 
És idvesség nek bizodalma, 
Mert született ez nap nékünk 
Mi vá ltságunkra 

A Krisztus Jézus, Istennek Fia. 
Áronnak vesszeje megvirágozék, 
Ti szta szűztől gyermek születék, 
Mennyei királyul nékünk adaték, 
Krisztus Jézusnak nevezteték. 

December 6. 



Szólj, szólj hozzám, Uram 
(5 12. dicséret) 

Mindannyian ismerjük az 1 Sám 3, 1-1 Q-ben leírt történetet, a gyer
mek Sámuel éjszakai látomását. Amikor az ifjú megtudja, hogy az Is
ten szólítja, s nem Éli pap, bátran feleli: "Szólj , mert hallja a te szol
gád! " Énekeskönyvünk záró énekét, amely a gyűjtemény méltó ösz
szefoglalása is kell hogy legyen, ez a szakasz ihlette. Ha lsten az ő 
Igéjével megszólít bennünket, a lelkünk "megfeszül, s a hall ásban 
segít". Az Úr szavának igazsága így átformálja, megtisztítja, vigasz
talja, gyógyítja az övéit. 

A neves fra ncia költő és drámaíró: Pierre Corneille szövegének 
magyar fordítása Ápril y Lajos nevéhez fűződik. Több is ez, mint 
fordítás: remekbe szabott, művészi átköltés. Német e redetű dalla
mának szerzőjét nem ismerjük. Egy ősvariánsa Kálvin 1539-es 
zso ltárk iadásában l el h ető fel; mai alakja száz évvel később Han
noverben kerü It ki nyomtatás ra. 

Szólj , szólj hozzám Uram, mert szolgád hallja szódat 
így mondom, mert magam rég annak érzem. 
Hadd járjak utadon, hadd várjam égi jódat 
Hű szívvel szüntelen, h ű szívvel szüntelen. 

December 7. 



Jöjj, népek Megváltója 
(303. dicséret) 

Advent idejére az egyháztörténet nagy alakjának, az egyházi 
ének lés, a korabeli zeneelmélet rendszerezőjének, Aurelius Amb
rosiusnak (kb. 340-397) klasszikus himnuszát aján ljuk. Az ének
variáns Szenczi Molnár A lbert oppenheimi Bibliájának (1612) 
énekfügge l ékéből való, jóllehet az ősa l ak több mint másfélezer 
éves. 

Ériekeskönyvünknek egyetlen szár nélküli kottákkal lejegyzett 
éneke ez, amely a kötetlen, szabad, értelmi hangsúlyokat megva
lósító éneklés lehetőségét kínálja. A 192. (Adj békességet, Úr Is
ten) és a 233. dicséretek (Úr lsten, te tarts meg minket) ugyanen
nek a dallamcsaládnak rokonai . Énekünkhöz alapvetően csendes 
és nyugodt karakter illik. Ha a gyü lekezetben támad néhány gya
korlott mély hangú női énekes, aki négy hanggal lejjebb tudja a 
vá ltozatlan dallamot énekelni a többiekkel együtt, akkor vol takép
pen a többszólamú éneklés gyakorlatának egyik legelső formáját 
valósítottuk meg. 

Jöjj , népek Megváltója, 
Szűz nek ékes virága, 
Mind e vi lág csudálja, 
Mint jöttél, lsten Fia. 

December 8. 



December 9. 

Éji zsoltár 
(rész/eO 

Pengeéles Hold korongja 
fe lhőket szel át, 
mi lesz csi llagunknak sorsa, 
nézd az éjszakát. 

Zsoltárt fú a szél az éjben, 
jaj, ha elsodor, 
vele zúg az árokszélen 
egy cs ipkebokor. 

Zsoltárdallamra 
(rész /eO 

Vi lágtalan, 
látj átok, 
v il ágtalan vagyok, 

s mégis 
zsoltárdall am ra, 

örök zso ltárra 
írtam 

- én tudom miért -
a da lom. 

Tollas Tibor 

Kiss Domonkos 



JÉZUS IDEJE ÉS A MI IDŐNK 
(Rész/etek Szathmáry Sándor igemagyarázatábó/: december 1 Q-IS) 

1. Lelkünk titkai 

János evangéliumának nehezebben érthető szakasza a 7. rész . 
Mélyre kell hatolni ahhoz, hogy ezeket a gondolatokat meg tud
juk érteni és az üdvtörténet egészébe el tudjuk helyezni. 

Olyán gondolatok ezek, amelyek egyetlen evangéliumban sem 
találhatók meg. Tul ajdonképpen párbeszéd, amit itt olvastunk: Jé
zus a testvérei között. Sehol sem olvasunk arról , hogy Jézus és a 
testvérek vitatkoztak vo lna, vagy olyan kérdések merültek vo lna 
fe l, amik itt elhangzanak. Azt o lvassuk, hogy Jézust testvérei nem 
értették meg. Föl lehetne tenni a kérdést, hogy miért. Szabad-e 
ezen csodálkozni? Mondhatná az ember, hogy engem megérte
nek az én testvéreim? Akár hívő testvérei m, akár test szerinti test
véreim? Olyan könnyű az embert megérteni? Azonban itt nem 
ilyen egyszerű kérdésről van szó. Induljunk ki abból, amit Pál 
apostol ilyen gyönyörűen fogalmaz meg: "Akiben nincs a Szent
lélek, az nem értheti lsten Lelkének a dolgait". Követhetem nagy 
gondolkodók, írók, tudósok megállapításait. Képes vagyok beha
tolni az irodalom szépségei be, olyan írásokba, ahol az emberi lé
leknek il titkait fejtegeti va laki . Meg tudom érteni, mert lélek van 
bennünk. Ezzel a lélekkel , az emberi lélek gondolataihoz közel 
tudok jutni. Dosztojevszkij azt mondta : nincs csodálatosabb, mint 
az emberi lélek. - Valóban így van! Az ember lelke a legcsodá lat
raméltóbb ezen a világon. Örülünk annak, amikor tal álkozunk 
olyan íróval , vagy olyan költőkkel, akik próbálják megfejteni az 
emberi léleknek, benne az én lelkemnek is a titkait. Akiknek a 
gondolataiból valamit könnyebben ismerek fel. Az emberi lélek
nek a titkaihoz közelebb jutok rajtuk keresztül. 

December 10. 



2. Jézus belső titka 

Jézusnál azonban másról van szó. Arról , hogy Jézus életének van 
va lami be l ső titka . Ez a Szentlélek. Jézus azt mondja magáró l: én 
nem innen alul ró l va ló vagyok, én onnan fe lülrő l való vagyok. - Őt 
tehát az ember nem is értheti meg, csak akkor, ha valaki ugyanab
ból a Lé l ekből kapott, ami Őbenne van . A tanítványok sem értik Őt 
teljesen. De nekik megadatott az a kegyelem, hogy Jézust követték 
az úton - és majd megértik . De Jézus testvérei , akik őt nem értik, -
nem értik Istent. Jézust nem értik, mert nem értik Istent, aki Őt 
küldte. M ert nem ismeri k azt a Lelket, ami Jézusban va n. Ez azóta 
is így va n! Jézusnak egyedül álló titka van ezen a vil ágon. - Érde
mes megfigyeln i : a h ívő zsidók nem érti k Jézus titkát. A keleti val
lás követői nem értik Jézus üzentét. A fi lozófusok nem tudják meg
ragadni az Ő t itkát és még a va ll ásos ember sem érti . - Mert Jézus
nak titka van, és egyedül lsten jelentheti meg azt, ami Őbenne va n. 
Jézus egyszer azt mondja ujjongva: "Hálát adok Neked, Atyám, 
mennynek és fö ldnek Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és ér
telmesek e lő l , a kisdedeknek ped ig megjelentetted! " Azt mondja 
ezze l, hogy bö lcsek, értelmesek, va ll ástudósok az én titkomat nem 
fe jthetik meg, mert maga lsten rejtett el engem mindenki e l ől. Csak 
annak jelent i meg, akinek karj a! Ezek mindenek e l őtt a kics ik, a 
gyermekek, az alázatosak, az egyszerűek . 

Szá nj meg, Uram, ügyeimben 
lakhassam ligete idben, 
szá rnyad árnyékában rejts el, 
to ll aiddal Te fedezz el. 

Buda Ferenc: Szólásért va ló ének 

December 11 . 



3. Jézus ideje 

Jézus nem így van. Ő a maga titkát Istenre bízta. Ezért hiába 
mondják neki: menj fel a templomba és mutasd meg magadat. Ő 
azt mondja: nem. De Ő ezt különös módon fejezi ki. Ezt olvassuk: 
"Az én időm még nincs itt! A ti időtök mindig készen van". Mit je
lent ez? Végső fokon azt jelenti: ti magatok rendelkeztek magatok
kal. Az időt úgy használjátok fel, ahogy jónak látjátok. Én azonban 
nem rendelkezem magammal. Életem Istenben el rejtett élet. Az 
idő számomra az lsten vezetése! Nekem lsten mondja meg, hogy 
ezen a világon mit kell tennem, hogy mikor kell kilépni ebből a rej
tettségből. Az én időm az lsten vezetésétől függ . Minden ember
ben van egy bizonyos biológiai óra, amelyik meghatározza életrit
musát. Jézus azt mondja: az én életem Istenben van elrejtve, még
pedig óráról-órára. Jobban megértjük ezt a csodálatos gondol atot, 
ha figyelembe vesszük amit Pál ~gy mond: "Mikor eljött az idők tel
jessége, isten elbocsátotta az O Fiát.". Vagy ahogy az énekben 
énekeljük: "Eljött az idők teljessége, Betölt minden szentek re
ménysége" . - Vagyis Jézusban rendkívüli idő érkezett el. Amikor 
átváltott a történelem menete. Hiszen úgy is szoktuk mondani: 
Krisztus előtt és Krisztus után . A történelem két részre oszlik, mert 
Krisztusban elválik a régi és az új . Krisztusban a régi ígéretek egy
szer csak előlépnek. Elkezdődött egy olyan idő, amikor lsten min
den titka, megígért üzenete belépett a beteljesedés korszakába . 

Te a csi lIagvi lágot átléped, 
én magamtól s jövendőmtől félek . 

Család s világ engem kitagadnak, 
légy irgalmas, fogadj el fiadnak! 

Nagy László: Zsoltár 

December 12. 



4. A lelepleződött történelem 

Új korszak, amikor a beteljesedés ideje elkezdődik. így mond
ja a Biblia, hogy "kijelentés" . De tulajdonképpen mit jelent ez a 
szó? Szó szerint azt jelenti: a lep let elvenni . Elveszi lsten a lep let 
önmagáról. Az ószövetségrő l , az ígé retekrő l, a történe l emről , az 
emberi l élek ről. Hogy lelepleződjön az élet, a történelem. Lelep
lezi lsten , hogy miért teremtett ben nünket, a vi lágot és kicsoda Ő . 
Hogy mit jelent az emberlét értelme. Hogyan ér a történelem cé l
ba? Mindez jézusban vette kezdetét. jézus éppen ezért egész éle
tében Istenre figyel és addig nem lép egyetlen lépést sem, amíg Is
tentől nem kapja meg a vezetést, a felhívást arra, hogy induljon. -
gondoljunk arra a történetre, amikor azt olvassuk, hogy anyja 
odamegy jézushoz és azt mondja: " Elfogyott a bor!" Azt mondja 
erre jézus: "Nem jött még el az én órám!" Első pillanatra az em
ber ezt nem érti. Elfogyott a bor és segíteni kellene. jézus erre így 
válaszo l: " Nem jött még el az én órám! " - Ez azt jelenti , Istentől 
várom az utas ítást. Mert minden kijelentés, minden közl és, min
den cselekedet, amit teszek, isteni indítás ra indu l el tőlem. 

Hóta/an a hegyek inge 

Ez a tél még megváltatlan, 
nincs rá mentség: fehér paplan, 
se hó, se hold nem világol -
amíg fö lragyog a jászol 

hordjuk szívünk szakadat lan, 
kormos arcot száz darabban, 
nincs ajándék, semmi tömjén -
rí Boldizsár, Menyhért meg én . 

Az indul el aka ratlan 
kinek angyala jelen van , 
hótalan a hegyek inge -
el kell érnünk Betlehembe! 

December 13. 

Nagy Gáspár 



5. Itt az óra 

Érdekes módon, ha az Újszövetséget végigolvassuk, látjuk jézus 
óráját, amint lassan pereg lefelé. Egyszer csak azt mondja a tanít
ványoknak: "Közel van az én órám, készítsétek el a pász kát, vele
tek akarom elkölteni ". jézus felismeri: az óra elköze lgett és ő nem 
szeretne lemaradni erről az útró l. És mikor kell neki lépni , hogy le 
ne maradjon lsten órájáról? A tanítványoknak azt mondja: "Itt az 
óra , menjünk. Eljött, ak i elárul engem" . Tudta, hogy itt van a pil 
lanat, amikor mennie kell. Nem árul ója fogja őt megkeresni , ha
nem Ő megy és Ő adja magát át az árul ó kezébe. Megy, mert itt 
az óra, amelyben cse lekedn i kell. 

Arra figyelek, hogy az lsten ideje számomra mit jelent. A világ
történelem legnagyobb eseménye percnyi pontossággal halad 
előre. jézus é l etműve a beteljesedés fe lé megy. 

lsten minden döntésének és szeretetének drámája a golgotai ke
reszten ér véget. - Figyeljük ezt a csodálatos utat! A tanítványok
nak jézus azt mondja: " Kell , hogy az Ember Fia bűnös emberek ke
zébe adassék". Mi az, hogy kell ? Hárombetűs szó a görögben. Azt 
jelenti , hogy isteni elhatározás, ami végbemegy. Ez a kell , ez az is
teni akarat, ez kell hogy megtörténjen életem odaadásáig. De jé
zus belsőleg igen t mond Istennek. Nemcsak I stentő l jön ez, hogy 
kell , hanem a Fiú egész életével fe lel erre az isteni " kell "-re, és 
kezdettől fogva ezt mondja: Nem azért jöttem el, hogya magam 
akaratát cse lekedjem, hanem annak akaratát, aki elkü ldött engem. 

Pár hónappal ezelőtt kaptam egy csodálatos könyvet; Salvador 
Dalinak a könyvét, amelyben a Miatyánkot illusztrálja, ez a hatal
mas művész. A töviskoronáva l megkoszorúzott Krisztusnak az ar
cát mutatja, ahogya kereszten függ. Ez az lsten arca? "Mi Atyán, 
ki vagy a mennyekben". Ez a töviskoszorúzott Kr isztus? Ez mutat
ja lsten arcát? Amikor azt mondom: Mi Atyánk, ki vagy a meny
nyekben, akkor lsten arcát ott látom a golgotai kereszten. 

December 14. 



6. És a mi belső óránk? 

Egy kérdés támad végül: van-e a mi életünknek is belső órája? Mert jé
zus óráját megértjük. Vajon tudok-e Istenre figyelni? Látom-e a küldetést? 
Tudom-e, hogy mit kell tennem? Vagy ta lán a világ eseményei dobálnak 
kényükre-kedvükre? Ki vagyok-e szolgáltatva a történelem menetének, az 
emberek gondolatának, érzésének, vagy pedig van bennem egy I stentől 

adott kijelentés, hogy értem, mi életemnek a titka és merre ke ll menni és 
mit kell tenni ezen a földön? Átélem-e, hogy milyen csodálatos lsten ve
zetésében élni? Mit jelent az, hogy az én parányi életemet is jézus tartja 
kezében, vezeti és értelmet ad neki. Időmet megtölti el nem múló tarta
lommal. Lépéseimet irányítja, hogy célhoz érjen. EI tudom-e mondani , 
amit a zsoltáros mond: "É letem ideje a kezedben van!" - Vagy ahogy jé
zus ezt kifejezte: "Atyám, a Te kezedbe teszem le az én lelkemet! " Ember
nek lenni azt jelenti . halad életem egy pályán, és haladok e lőre benne, a 
lépéseket magam határozom meg. Keresztyénnek lenni azt jelenti: a pá
lyát Istentől vettem, életemet jézusban értem, létemet az Ő kezébe teszem 
le nap mint nap. Azért, hogy egyszer majd az egészet odatehessem biza
lommal. - Vajon ilyen isteni közösségben élek-e, amiben jézus élt? 

Áldjon meg bennünket lsten, hogy ez Ige ajándék legyen számunkra. 
jézus követésében, önmagunk megértésében és saját életünk lsten szerin
ti betöltésében. 

December 15. 

Féleimen túli ... 

Hogy fényesednek az éjszakák! 
amint élesednek a kések, 
de a félelmes pen~e-arzenált 
kicsorbíthatja az ENEK. 

Aki a féleimen túli tartomány 
dalokra elszánt kölyke, 
jól tudja miért e földi ágy 
s miért a csillagok - fölötte. 



Csak Istent hisznek 

A rom lásban szótlanná gyötörtek 
ajkán, hogyan teremne ének? 
Megváltásukat kinek hinnék, 
kihez könyöröghetnének? 

Hinnének az új kapzsiságnak, miből 
most is a rontás érzik? 
Bízzák maradék sorsuk azokra, 
kik múltjuk is lenézik? 

Csak végzik dolguk konok derékkal , 
mit rájuk parancsolt az élet. 
Csak Istent hisznek, és bólogat ják 
feltámadását a reménynek. 

Ének a forrásról 

Fazekas ls/ván 

Van egy fo rrás valahol egy 
öreg erdő sátorában, 
valamikor a korsómmal 
vízért én is odajártam. 

Láttam belő l e kortyolni 
nyári napot, teleholdat , 
csillaghullás idején a 
csillagok mind belehullnak. 

Ott tanyáznak a rigók is, 
közelében raknak fészket( 
alkonyatkor odajárnak 
sza rvasok és szomjas őzek. 

Jóbarátom az a forrás, 
biztatott, s én hittel hittem: 
sikerül az aratóknak 
egy csillagot kimerítnem. 

Kárpótlásul a csillagért 
azoknak , kik várva várnak, 
megtanított jég alatt is 
pengetni a ci teráma t. 

Kányádi Sándor 

December 16. 



Mintha rögtön 

meghalnék 
úgy kellene élnem: 
élesü l nyakamra szél 
eresztget i vérem 

talpam alatt füvek is 
tőrként meredeznek 
még az útilapuk is 
bárddá élesednek 

megrepedezik a föld 
áhít beleesnem 
e szerelmes szü l őfö ld 

elveszejt már engem 

mintha rögtön meghalnék 
úgy kellene élnem 
születéstől halálig 
tartó emberségben. 

KARÁCSONY 

Kalász László 

Holdra ül az Életfavágó, 
szalonnát süt csillagparázson. 
- Hova, hova, Három Királyok?! 

- Urunk, Teremtőnk , Istenünk! 
Viszünk aranyat, tömjént, mirhát, 
de vinnénk mi a félvilágot, 

- Betlehembe. Itt a karácsony. 

- Siessetek csak, menjetek csak, 
kísérjen utatokon csil lag, 
köszöntsétek fiamat illőn, 
a Megváltót, kit M ária ring,lt! 

December 17. 

ha bírnánk, Urunk, ha bírnánk. 

- Jó l van, jól van , Három Királyok, 
menjetek csak lsten hírével, 
mert hideg lesz, nagyon hideg, 
farkasordító hideg éjje l. 

Ulassy józseí 



A m; boldog reménységünk 

Lehet reménységek nélkül botorkáini a jövő felé. Lehet illúzió
kat kergetni. Lehet létünk belső szomjúságának kielégülését re
mélni . És lehet lsten ígéreteinek valóra válásában reménykedni . 
Mit jelent ez közelebbről? Az apostol a nagy "hármasság" köze
pére teszi a reménységet: "Most azért megmarad a hit, a remény, 
a szeretet". A hit a mú ltba tekint (Jézus meghalt és feltámadott), a 
remény a jövőbe tekint (Jézus visszajön), és a szeretet élteti mind
kettőt. A múltban az az értékes igazán, ami szeretetből történt. 
Könyörülő szeretetéből kihozta lsten választott népét a rabszolga
ság házából. A jövő akkor lesz jobb jövő, ha szeretet élteti és ala
kítja. A gyűlöletnek, erőszaknak nincs jövője, mert miközben öl, 
rombol , pusztít, önmagát is elpusztítja. 

Nem egyszerűen csak ismétlődik a történelem, hanem egyen le
tes mozgásban hal ad a beteljesedés fe lé. A keresztyén reménység 
csa k azért "optimista", mert bizonyos abban, hogy van értelme és 
célja a történelemnek. Most csupán egyik fázisában vagyunk an
nak a napi történe lem fö lötti eszkatológikus végtörténelemnek, 
amelynek beteljesedését így írja a Bibl ia: "Isten lesz minden min
denekben". 

Várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üd
vözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését, aki önmagát 
adta értünk ... (Tit 2,13-14). így jó élni , így jó halni, így jó elindulni 
minden esztendő bizodalmat igénylő bizonytalanságai felé. 

Farkas józse!" 

December 18. 



Jézusban velünk van az lsten 
(lij. Fekete Károly elmélkedései: december 19-21) 

1. Örök vigasztalás 

"Ve lünk az lsten" - "Én veletek vagyok minden napon a világ végezeté
ig": olyan ez a két kijelentés, mint egy összetartó keret, egy szoros gyűrű. 
Ezek tartják össze az evangélium kezdő és végpontja közötti eseményeket. 
Ez a mondat: "Velünk az lsten" azonban nemcsak a Máté evangéliumára 
j e ll emző, hanem az egész Szentírás ezt hirdeti. 

Már az ószövetségi ember vigasztalása is ez az ígéret volt: veled le
szek ... Amikor lsten valakit kiszemelt magának, kiválasztott valamilyen 
nehéz feladatra, vagy valami olyat kért től e, aminek a végrehajtására ke
vésnek érez te magát az ember, akkor lsten mindig ezzel az ígérettel vér
tezte fel a kiválasztottat , mint egy pajzzsal: én veled leszek. Aki ezt elhit
te, az valóban el tudta látni a rábízott íeladatot. Ezt az ígéretet kapta Mó
zes, amikor Iste ntől azt a küldetést kapja, hogy szabadítsa ki népét az 
egyiptomi fogságból (Ex 3,12), Ez teszi képessé józsuét a honíoglalásra 
(Józs 1,5), ennek segítségével kormányozták a népet a bírák (Bír 6,16; 
1 Sám 3,19), a királyok (2Sám 7,89; 2Ki r 18,7), ezzel az ígérettel a szívük
ben merték kockára tenni életüket a próféták (Jer 1,8-191. 

Az ószövetségi ember számára ez volt az örömhír, az életforrás, a re
ménység. Amikor Ézsaiás arról az Úrtól rendelt férfiúról beszél, akitől a 
nép üdvössége íügg (Ézs 7, 14), akkor a gyermek nevét Immánuelnek pró
íétálja, ami azt jelenti: velünk az lsten. 

De vajon miért jelentett oly sokat az Ószövetség emberének ez az ígé
ret? Azért, mert ahol és amikor ez elhangzik, ott ez szabadulást, győzel
met, jót jelent. Míg az lsten közelléte, jelenléte a hitetlenek számára íté
let, addig az az övéinek kegyel em. Tehát, aki ezt az ígéretet kapja az 
Ószövetségben, legyen az nép, egyén, kicsi vagy nagy, öreg vagy fiatal , 
férfi vagy nő, annak az Istennel való közösség a legíőbb jót hozza. 

Akinek lsten a jelenlétét, a vele létét ígéri, az előtt lehet bármi és bárki , 
nem vész el. Lehet e l őtte fáraó, Vörös-tenger, jerikó falai , erősebb és ügye
sebb népek, modernebb haditechnika, cselszövés, - bármi: ha lsten vele, 
nem lehet senki és semmi eredményesen ellene. 

Ezt tudva érthetjük meg annak a névnek a sokat mondó jelentését, 
amellyel Máté evangéliuma az ézsaiási próféc ia beteljesedését hirdeti . 

jézus az, aki az Immánuel, akiben valóság lett: velünk az lsten! 

December 19. 



2. Karácsonyi vigasztalás 

Sokan természetesnek vesszük ezt, de ha mindazt felidézzük, 
amit az ember valaha is tett ennek a mindent elsöprő kijelentésnek 
a megvalósulása ellen, ahogy kereszttel fogadta a jézusban megje
lent Istent, ahogy az államvallássá lett keresztyén egyház visszaélt 
ezzel az ígérettel és elbízta magát, ahogya reformáció népe meg
csontosodott napjainkra és felrázására szoru l, vagy ahogy mi rugó
dozunk a velünk lévő lsten ellen, az mind azt mutatja, hogy ez 
egyáltalán nem természetes. A hit történetére és önmagunkra néz
ve az lenne a természetes, ha az írásban az állna: " Ellenünk az Is
ten! " Igazság szerint ezt érdemelnénk, de mi azt kaptuk: velünk az 
lsten! 

Az lsten jelenlétének ténye volt az első karácsonyon a vigaszta
lás józsefnek és Máriának az idegen helyen, a kétes indulásnál , az 
Egyiptomba menekülésnél. Ez tény hajtóerővé vált jézus számára is. 
Ez vitte előre az országszerte tanítót, gyógyító!, jót tevőt a keresztiJ} 
és ez az erő volt az, ami a halálban is vele volt, akkor is, amikor O 
már így kiáltott: " Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el enge
met?" Még itt is Vele volt és feltámasztva kihozta a Fiút a halálból. 

Máté evangéliumának tetőpontja a feltámadott Krisztus " kiált
ványa", aki meghirdeti: Nékem adatott minden hatalom mennyen 
és földön ... és megígéri: "ímé, én tiveletek vagyok minden napon 
a világ végezetéig". 

Amit Krisztus születésénél reá vonatkozóan hallottunk, azt föl
di munkásságának végén, az evangélium utolsó szavaiban, mint 
vigasztalást halljuk tanítványai felé: veletek leszek ... 

jézus tudja , hogy egyedül nem lesz egyszerű a dolguk. A sike
res munkálkodás, a bizonyságtevő élet csak Vele, jézussal képzel
hető el. 

December 20. 



3. A világ végezetéig 

Karácsony ünnepén minket is, kései tanítványait ezzel vigasztal: veletek 
leszek minden napon. Aki ezt hiszi és elfogadja Jézus társaságát élete út
ján, az át tudja menteni karácsonyát a hétköznapokba, mert minden kül_' 
söség, vendég eltűnhet, de a karácsony lényege: Jézus Kri sztus jelenléte az 
életünkben, az megmarad. Aki nem küldi el magától ezt a társat, az nem 
marad egyedül akkor sem, amikor a messzire szakadt gyermekek, unokák 
lármája nem veri fe l a ház nyomasztó csendjét; az tud több kedvességet 
adni, amikor az átl ag férj vagy fe leség tal álékonysága, ka rácsonyi kedves
sége szürkeségre, közömbösségre vált át a társa iránt. Aki tudja, hogy Jé
zus Krisztus vele va n, az nem lesz életunt öreg, amikor a karácsonyi aján
dékok után új ra elfe lejtett öreg lesz . És azok, akikkel Jézus van, azok ké
pessé vá lnak arra, hogy békességet szerezzenek azokban a munkahelyi, 
családi ellenségeskedésekben, amik három napos fegyverszünet után újra 
aka rnak kezdödni. 

Ha Jézus veled marad minden napon, akkor te is oda tudsz állni mások 
mellé, társ tudsz lenni. Ez a képesség az a karácsonyi ajándék, amit min
den n~p közö l velünk Jézus és ez az az ajándék, ami t mi továbbadhatunk 
másoknak. Ez nem kiemel az emberek közül , hanem betagol, közösséget 
munkál, hogy igaz legyen a "velünk az lsten" többes száma. Ámen. 

Menedék 

Meghalni menj haza végleg, 
seho l sincs jobb menedéked. 
Az a kétölnyi meleg otthon 
készül, hogy befogadjon . 

Ott pihen édesanyád is, 
fö lötte fénylik a nárcisz, 
fejednek csont-karja párna: 
vá rhatsz a feltámadásra. 

December 21. 

Templomod harangja hívja: 
fél fa lu néz majd a sírba, 
kántál ják hosszan a vének: 
szívedre száll az az ének -

Tebenned bíztunk - a dall am 
ott kereng égi pitarban, 
kopogtat, kéri a mennyet, 
legyen hol végleg pihenned. 

Bényei józsef 



Fenyők 

I 

tű
l eve lű 

csend kupolái, 
örök-

zöld fenyvesek, 
a hó 

alól is reményt szikrázni, 
csak zengjetek! 

lsten nélküli istállóknak mélyén 
ti őrzitek a szárnyatok alá menekült 

kisdedel. 
Túl: arasznyi ágaitok sza lmazsákokba rejtve, 

ha őrök 
elkobozzák, rabok szabad szívében nyiltok tovább! 

Némán is hirdessétek a gyűlölet-rengetegbe: 
csak a 

szeretet 
tehet 

csodál. 

Jegyezvén szalmaszál/al 

- ... mindig és mindig: 
bűnökben édesült, iramuh napok 
habjaiban fuldokló emberek, 
egy szalmaszál lal , tudjátok-e? 
talán a menthetetlent mentitek. 

- .. . kívül és belül: 
poklosan örvényült , háborult világ, 
de a remény sohasem meghaló, 
ha minden utolsó szalmaszál 
ABBÓL A JÁSZÓlBÓl VALÓ! 

Tollas Tibor 

Nagy Gáspár 

December 22. 



Karácsony előtt 
(rész/etek) 

De jó volna megint karácsony 
versére várni , s hinni hogy, 
megváltó tekint be a rácson, 

Elrepülni karácsonyeste 
a sistergő vi lág fölött, 

s minden igazság győzni fog. 
s megérkezni a legszebb versbe, 
amelyben tiszta rím a föld . 

December 23. 

Magyar karácsony 

Uraim, 
most már emelt főve l 

szégyenkezhetnek! 
És vihetik a koszorút, 
gyújthat ják 
vagy fújhat ják a gyertyát: 
várhatják karácsonyt, 
/hisz megnyerték 
ezl a háborút.! 
Most már dicsérhetik is 
az ÁCSOT, 
aki nem barkácsolt , 
de ácso lt, 
és vitte súlyos keresztjét. 
Uraim, 
önök megtettek mindent, 
- bedoblak ezeregy gáncsot, -
hogy siettessék elestét! 

Itt egy kicsi ország 
mosl megnagyult Családja, 
mégis csonkán, riadlan várja 
a legszentebb Estét. 

Bartók László 

Nagy Gáspár 



Krisztus Urunknak áldott születésén 
(315. dicséret) 

Ha karácsonyi énekeink között keressük a magyar református 
énekhagyomány legszebb mintapéldáját, bizonyára a 315. dicsé
retre esik a vá lasztásunk. Vi lágos, tömör klasszikus magyar nyel
ven fogalmazza meg számunkra a karácsony lényegét. A pompás 
szöveghez nép i ihl etésű, ékes dór dallam társul. Énekünk legko
rábbi feljegyzése a XVII. századból, a Csurgói graduá lból va ló. 
Mondanunk sem kell, hogy tempóját, ritmusát karácsony ünnepé
hez méltóan, örvendezően , a szövegkiejtést a magyar dicséretekre 
jellemzően mértéktartó szabadsággal kell megforrnálni . 

Berkesi Sándor 

Krisztus Urunknak áldott születésén, 
Angyali verset mondjunk szent ünnepén, 
Mely Betlehemnek mezejében régen 
Zengett eképpen: 

A magasságban di csőség Istennek, 
Békesség légyen földön embereknek, 
És jóakarat mindenféle népnek 
És nemzetségnek! 

A nemes Betlehemnek városába 
Gyermek született szűztől e világra, 
Örömet hozott Ádám árváira, 
Maradékira. 

December 24. 



Ahogy fény-évezredeke t 

Ahogy fény-évezredeket 
által repül egy kis sugár, 
s régi csi llagtörténetet 
távcsőbe diktál egy kvazár, 

sok nemzedéknyi télen át 
idefénylik egy kisgyerek, 
'aki didergő éjszakák 
istá llójában született. 

December 25. 

Remény született általa: 
lsten fia a csecsemő, 
akinek hideg jászola 
szalmáján szunnyad az idő . 

Karácsonyi ének 

Öt szál gyertya égig érne, 
hajnalonként fellobogna, 
karácsonyra földig égne. 

Fenyőfára gyertya kéne. 
Háromkirá ly sírdogálja: 
másvilágra ki megy érte? 

Egy za rándok a holdra fagy, 
másik kettőt föld nyeli el. 
Gyermek Jézus, merre vagy? 

Az a gyertya, jaj, de kéne! 
Közénk sújt az lsten kardja, 
s fellobog a pásztor vére ... 

Nehéz a szó, száll az ének 
Mind meghalnak, akik félnek. 

Mezey Ka talin 

Vári Fábián Lász ló 



Földből a szégyen 

Üres a betlehemi jászol, 
csodák nem esnek mostanában, 
pedig, Uram, nagyon hiányzol: ' 
vas- és vér-felhőszakadás van. 

A három király mint a részeg 
katonák, csapszékek körében 
bambán él, falsul fütyörészget, 
s lopott aranyrudat fecsérel. 

Sompolyog három vézna pásztor. 
A gyönge bárány űzve béget. 
6rizz a nagy megalkuvástól, 
csillagok rendje: vég ítélet. 

Az álmokat most visszakérik, 
s adóztat ják a tisztaságot. 
Mária s József egyre nézik, 
földből a szégyen hogy szivárog. 

"Ne féljetek ... !" 
(rész/et) 

Pedig félhettek volna bőven! 
Ahogy mondani szokás: 
lehetett volna félnivalójuk, 
hiszen a király Heródes 
reggeltől estig elhatárolódott. 

" Ne féljetek ... !" - lángolt a szózat 
az éjféli félelmes éjben . 

Bényei józsef 

Mentek már, Illi mást tehettek volna, 
sodorván magukkal az álomból ébredőket. 
így mennek egyre többen, így kétezer éve, 
"s az Úr dicsősége beragyogja őket". 

Nagy Gáspár 

December 26. 



Karácsonyi imádság 

Uram köszönöm akit adtál s 
kinek adtál: a nemzetet 
köszönöm hogy itthon hazátlan 
adsz erőt megköszönni ezt 

köszönöm hogy annak születtem 
hogy mindenek közt az vagyok 
hogy lakásunknak határt szabtál 
s még szólnak hozzánk angyalok 

adtál nyájat pásztortüzet 
őszi éjszakán társakat 
küldtél csillaggal-látogatni 
soros világnagyságokat 

hogy ez egykor független ország 
eldugott helyén gyermeket 
árva kiszolgáltatottságban 
Megváltóként tiszteljenek 

Uram köszönöm Rákhel könnyét 
a papokat tekercseket s 
fájva bár köszönöm Heródest 
s hogy karácsonyom lehetett. 

December 27. 

Fazakas László 



Űj év előtt 
(rész/et) 

Kövekre kő, a múltra múlt zuhan, 
igére ige, verssorokra verssor, 
rohanó felhők mögött hold suhan, 
új évre új év, múltra múlt zuhan. 

Majd holnap! - Hosszú holnapig az út! 
Találsz egy jó szót, aztán elfelejted. 
Elfelejt. Talán majd eszedbe jut. 
Majd holnap! - Hosszú holnapig az út! 

Summák 

Kántor Péter 

Bezársz körödbe némaság 
s nincs rajtunk kívül senki 
gyémánt valónk kék csúcson ég 
s halott világ a lenti 

A perc végtelen szendergés 
ölében álom robban 

Nagy életünk vastörvénye 
mindent ölelve várni 
a napok hulló csillagok 
holtan tanulnak járn i 

a lét kevés újjá lenni 
bár titka tengersok van 

Amíg mikrobák tánca áll 
s zenit szédül vak körbe 
a halál is csak szélütés 
felvillanó tükörbe 

Mert villanás az élet csak 
nagy némaság az álom 
ott túl dereng az igazi 
ott túl a láthatáron 

Horváth Loránd 

December 28. 



A 151. zsoltár 

,,1613. november 1. Ez nap látta házam népe fiamnak, jánoská
nak két alsó fogait... November 21. Fiamnak két felső fogai nőni 
kezdtenek ... 1614. március 10 .... Láttatott fiamnak ötödik foga 
jobb fe lőL .. Április 3 . ... Elválasztatott fiúnk." 

(Rész/el Szencz; Mo/nár A/berl Nap/ójábóIJ 

Zsoltár ez is, 
ez a szűkszavú 
tejfog-leltár: 
a százötvenegyedik. 

Tudjuk mi mind, 
megváltó kanálkoccanásra 
lesők, hogy nincs 
ezidőtájt a teremtésben 

nagyobb örömünk, mint ama 
végre! - "láttatott", 
s hogy szóra méltó 
minden gond, 
ha emberi . 

Csak így tudhatunk 
a halálnak ellene mondani. 

December 29. 

Pelrőcz; Éva 



l.ehet elfelejteni? 

Magyarázatra szorul Pál apostol szép szava: "". ami mögöttem van, azt 
elfelejtve ... " (Fil 3,14). A lélektan mai tudósai ugyanis azt állít ják, hogy 
serpmit sem lehet végképp elfelejteni. Lehet nem emlékezni azokra és le
het szándékosan elfojtani azokat, amiket átéltünk, de bizonyított tény az, 

hogy az idegrendszerünkben megmarad a pontos "lenyomata " (engramm) 
mindennek, ami velünk történt. Magunk erejéből nem tudjuk felidézni a 
betemetett régieket (a pszichoanalízis valamennyit ki tud bányászni), de 

megtörténhet az, hogy valamilyen megrázó élmény hatására akaratunk el
lenére is robbannak a betemetett "aknák". Rendszerint régi , belső sebesü
lések, sérelmek, vagy az általuk elkövetett bűnök emléke tör elő váratla
nul és kínoz meg alaposan. 

Ezeknek fényében mit gondoljunk az apostol vallomásáról? Ő valóban 

elfelejtette a múltját? Egyik válaszunk erre az, hogy ő teljesen "belefelejt

kezett" a szolgálatába és így valóban nem foglalkozott azzal, ami "mögöt
te" volt. Ez azonban korántsem jelenti az t, - ez a második felelet a kérdés

re - hogy az apostol nem is akart tudni a múlt járól. Akart tudni róla, sőt 

emlegette is a múltját: " ... arra sem vagyok mél tó, hogy apostolnak nevez
tessem, mert üldöztem az lsten egyházát..." (1 Kor 15,9). Azért beszélhe

tett így, mert a múltja "elrendezett múlt" volt. Megbocsáttattak a bűnei, s 

ő lsten kegyelmének prédikálása során bátran emlegethette a saját példá
ját: minél szégyenletesebb dolgokra kell visszaemlékezni, annál dicsősé
gesebb az a kegyelem, amely minden befedezett. Elgondolkoztató mai 
példa: azok az alkoholisták szabadu ltak meg igazán rabságukból, akik 

nem rejtegetik, hanem nyíltan megvallják "történetüket". 
Két fontos igazság: A rendezet len múlt terhes batyu, és még el is akná

sítja mostani útainkat. Az elrendezett múlt viszont felfelé segítő erő, mert 
lsten szeretete világít benne. Mit jelent ez közelebbről? Azt, hogy magunk 

is bi rkózhatunk a múltunkkal, de igazi megoldás csak Istennél van . 
Az egyedüli járható út: lsten kezébe teszem le a múltamat. Az egészet. 

Azt is, amire emlékezem, azt is, ami mélyen a tudatom alá süllyedt. 

Farkas József 

December 30. 



Vörösmarty Mihály 

SZÓZAT 
Hazádnak rendületlenül 
Légy híve, oh magyar; 
Bölcsőd az s majdan sírod is, 
M ely ápol s eltakar. 

A nagy világon e kívül 
Nincsen számodra hely; 
Áldjon vagy verjen sors keze: 
Itt élned, halnod kell. 

Ez a föld, melyen annyiszor 
Apáid vére folyt, 
Ez melyhez minden szent nevet 
Egy ezredév csatolt. 

Itt küzdtenek honért a hős 
Árpádnak hadai; 
Itt törtek össze rabigát 
Hunyadnak karjai. 

Szabadság! Itten hordozák 
Véres zászlóidat, 
S elhulltanak legjobbjaink 
A hosszú harc alatt. 

És annyi balszerencse közt, 
Oly sok viszály után, 
Megfogyva bár, de törve nem, 
ÉI nemzet e hazán. 

S népek hazája, nagy világ! 
Hozzád bátran kiált: 
" Egy ez redévi szenvedés 
Kér éltet vagy halált!" 

December 31. 

Az nem lehet, hogy annyi szív 
Hiába onta vért, 
S keservben annyi hű kebel 
Szakadt meg a honért. 

Az nem lehet, hogy ész, erő, 
És oly szent akarat 
Hiába sorvadozzanak 
Egy átoksúly alatt. 

Még jőni kell , még jőni fog 
Egy jobb kor, mely után 
Buzgó imádság epedez 
Százezrek ajakán. 

Vagy jőni fog, ha jőni kell, 
A nagyszerű halál, 
Hol a temetkezés fölött 
Egy ország vérben áll. 

S a sírt, hol nemzet süllyed el, 
Népek veszik körül, 
S az ember millióinak 
Szemében gyászkönny ül. 

Légy híve rendületlenül 
Hazádnak, oh magyar: 
Ez éltetőd, s ha elbukál, 
Hantjával ez takar. 

A nagy világon e kívül 
Nincsen számodra hely; 
Áldjon vagy verjen sors keze: 
Itt élned, halnod kell. 

1836 





TARTALOMJEGYZÉK 

Előszó, Bevezetés, Szerzői tanácsok 

Január 

Február 

Március 

Április 

Május 

Június 
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Mert ezer esztendő előtted annyi 
Az idő Ura 
Generációs vá ltás 

1-23 napokra 
24-31 napokra 

6, mely boldog az oly ember éltébe 
Zsoltárok forrásvidéke 1-19 napokra 
Egészséges keresztyén élet 20-29 napokra 

Hogy jókedvvel vigyük véghez életünket 
Zsoltáros áhítatok 6-13 napokra 
Haza egy, egyetlenegy 14-18 napokra 
Zsoltáros áhítatok 19-31 napokra 

Dicsérlek Téged, Úr lsten 
Szerelemről, párválasztásról 
Húsvéti ünnepkör 

Kikben szíved örül 
Anyám jóságra, apám becsületre 
A házasság "vitaminjai" 
Gyermekáldás, családi élet 

1-6 napokra 
7 -30 napokra 

1-9 napokra 
1 0-1 8 napokra 
19-31 napokra 

Énekeljetek dicséreteket, szép énekeket 
Énekkel szeret lek 1 -5 napokra 
Zsoltáros áhítatok 6-10 napokra 
Pünkösdre készü lve 11-17 napokra 
Gyülekezeti énekeink 18-30 napokra 



Július Övé a Földnek kereksége 
Zsoltáros emlékek 1-7 napokra 
Zsoltáros áhítatok 8-31 napokra 

Augusztus Mindnyájan dicsérjétek 
A megosztott öröm 1-9 napokra 
Feladataink Európában 10-31 napokra 

Szeptember Te ösvényidre taníts meg 
Sáfárságra, felelősségre 1-14 napokra 
Józan kegyességre 15-30 napokra 

Október lsten a mi reménységünk 
Múltunk, erkölcsi kultúránk 1-24 napokra 
Semper reformari . Ökumené 25-31 napokra 

November Kutakat és csatornát ás 
Az öregedés művészete 1-13 napokra 
Az ígéret és beteljesedés énekei 14-31 napokra 

December Jobban, mint az őrök a reggelt 
Adventi időben 1 -19 napokra 
Betelt ígéretek: karácsony 20-27 napokra 
Várt ígéretek 28-31 napokra 





A sorozat eddig megjelent kötetei: 
(zárójelben a sorozat számai) 

1. Keresztség az Újszövetsé~ben 
2. Theológiai antropológia dióhejban 

3. Krisztus követése 
4/a. Bibliaismeret I. - Ószövetség 

4/b. Bibliaismeret II. - Ujszövetség 
. 5. A reménység etikája 

6. Az Uj szövetség kriszto lógiáJa 
7. Jézus példázata i 

8-9 . Az Újszövetség theológiája 
10. Hiszen meghalni egészen más 

11 . Teológia etika 
12 . Barth Breviárium 

13. " Én pedig azt mq[ldom néktek" 
14. Oröm - Naptár 

15. Szabadon az Úr szolgálatában 
16. A Kárpátaljai Református EgyhjÍz története 

17. Uj életstl1us 
18. Tévtanitások pergőtüzében 

19. Vég nélKüli ünnep 
20. Szeretet - Naptar 

21. "Az igaz ember hitből él" 
22. Károli Gáspár bibliafordltásának jelenléte 

a népi va llásosságban 
23. Mondhat-e újat a feminista theologia? 

24. Kincs a szántóföldben 
25. Reménysés-Naptár 

26. Teológia i iranyzatok 
27. Az Isten-kérdés 

28. Élő vizek folyamai 
29. Balogh Ferenc é letműve 

30. Az élet forrása 
A Szentlélek és az élet theológiája 

31 Tanulmányok az orosz orthocbxia történelm 
32. Böjt és ünnep 

33. Szivárvny - Naptar 
34. Az Apostoli Hitvallás magyarázata 

igehirdetésekben 
35 . Hanaui biblia 

36. Melanchton úrvacsoratana 
37. Fe le lősségteljes élet 

38. Teológia a teljesség örömében 
39. Keresztyénség az Ameri~ai Egyesült 

Allamokban 
40. Bibliaismeret 

41 . A M egfeSZllett Lel ke 
A Szentlélek teológiá/'a Pálnál 

42. Tea ógia ma 
43 . Napke l ettő l napnyugatig 

44 . Dogmatikai prol egomena 
45. Komáromi S::sipkés György Biblia 

46. U jszövctségi bevezetés 
47. A gyü lekezetépités szo lgá latában 

(Szathmáry Sándor) 
(Sza thmáry Sándor) 
(Ra iner Strunk) 
(Szathmáry Sándor) 
(Szathmáry Sándor) 
(Szathmáry Sándor) 
(Oscar Cullmann) 
(Joachim Jeremias) 
(Goppeit) 
(Hampe) 
(Szűcs Ferenc) 
(Barth) 
(Ma rt in Hubacherl 
(Kovács-Szathmáry) 
(Ruth Epting) 
(Fritz Peyer-Müll er) 
(Moltmann) 
(Bütösi János) 
(Szathmáry Sándor) 
(Kovács-Szathmáry) 
(Martin Hubacher) 
(Ötvös Lá sz ló) 

(Zámbó AndrJs) 
(Moltmann-Szathmáry) 
(Kovács-Szathmáry) 
(Kantzenbach) 
(Heinz Zahrnt) 
(Szathmáry Sándor) 
(Otvós László) 
Uürgen Moltmann) 

(Medgyessy László) 
(Rudolf Bohren) 
(Kovács-Szathmáry) 
(Marti n Hubacher) 

(Ötvös LJszló kiadása) 
(Buzogány Dezső) 
(Gott hol d Müllerl 
(Szűcs Ferenc szerkesztése) 
(Medgyessy László) 

(Szathmáry Sándor 3. kiadás) 
(Dieter Schneider) 

(Jürgen Moltmann) 
(Nagy Antal Mihály) 
(Török-Kocsis-Szűcs) 
(Ötvös LJszló) 
(Varga Zsigmond) 
(Fekete Káro ly) 
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A sorozaton kívül a Tanulmányi Osztály kiadványai: 

Az Újszövetség könyveinek ismertetése 
Képek ismeretlen református 

egyházak történetéből 
Kettős perspektívában 

Ha összehajolnánk 
500 Gondolat 

Újabb 500 Gondolat 
• A világvallások etikája 

• A világvallások parlament jének nrilatkozata 
Reménységge gyűrűzött 

Via dolorosa 

A Heidelber~i káté magyarázata 
Legujabb 500 Gondolat 

(Nagy István) 
(Kiss Sándor) 

(Kovács Tibor) 
(Kovács Tibor) 
(Imre Ernő) 
(Imre Ernő) 
(Hans Kúng) 
(Hans Kúng) 
(Kovács Tibor) 
(György, Horváth l. 
Máger Agnes) 
(Szathmáry Sándor) 
(Imre Ernő) 

('-gal jelölt az Egyházfórummal Ökumenikus kiadói együttműködés 
révén jelent meg) 

A sorozat következő kötetei: 

Dogmatika 6 kötetben 

A könyvek megvásárolhatók a Kálvin János Kiadónál, 
Budapest, Bocska i út 35 . 

Megrendelhetők minden református lelkészi hivatalban 
és Interneten: http://www.datcom.hu/konyvek 
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Kiadja a KORDA Kiadó 
6000 Kecskemét Lestár tér 2. (Tel. : 76/328-977) 

Megjelent a MERCATO Bt. gondozásában (Tel. : 76/487-41 7) 
Cofinec Sz ilády Nyomda Kft. Kecskemét, Mindszenti krt. 63. 

Felelős vezető: Boros Gábor ügyvezető igazgató 
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