
Az emberektôl való félelem tôrt vet; 
de aki bízik az Úrban, kiemeltetik.

Példabeszédek 29,25
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Január 1. – újév
„Adjatok hálát az urak Urának… Nagy csodákat mûvel egy-
maga, mert örökké tart szeretete.” (Zsoltárok 136,3-4)

Január 6. – vízkereszt
„Múlik a sötétség, és már fénylik az igazi világosság.” (1János
2,8)

Január 6. – 250 esztendeje született Fazekas Mihály
költô
„Óh Isten! áldd meg foglalatosságom / Melyben szent tetszésed
által nem hágom / Vezéreld hozzád vágyó lelkemet / Hogy
tôled várjam nyereségemet…”

Január 7. – 90 esztendeje született Szász Endre fes-
tômûvész
„Meghalni könnyû, élni sokkal nehezebb. Ugyanakkor érde-
kesebb dolog élni, mint meghalni.”

Január 12. – a doni áttörés emléknapja
„Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi baj-
tól, mert te velem vagy.” (Zsoltárok 23,4)
A második világháború idején a Don-kanyarban napok

alatt szinte teljesen megsemmisült a kétszázezres 2. magyar
hadsereg.

Január 18. – 745 esztendeje hunyt el Árpád-házi
Szent Margit 
IV. Béla magyar király és Laszkarisz Mária bizánci császári
hercegnô leánya, Szent Erzsébet unokahúga.
„Vallott nekem a Nyulak-szigete / Regék halk éjén. Ime a

titok: / Királyi atyja klastromba veté / Legendák szûzét, fehér
Margitot.” (Ady Endre)

Január 19. – a hejcei repülôkatasztrófa 10. évfor-
dulója
A szlovák légierô történetének legsúlyosabb katasztrófája
volt 2006. január 19-én. A Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyei Hejce település fölé magasodó Borsó-hegynek ütkö-
zött és lezuhant egy An–24-es típusú repülôgép. A
tragédiában 42 szlovák katona vesztette életét, csak egy
tiszt élte túl a becsapódást.

Január 22. – A magyar kultúra napja
„Verj bilincsbe egy népet, vedd el ruhájukat, tömd be szájukat,
még mindig szabad marad. Vedd el munkájukat, az útleve-
lüket, az asztalt, amirôl esznek, az ágyat amelyben alszanak,
még mindig gazdagok. Egy nép akkor válik szegénnyé és rabbá,
amikor ôsei nyelvétôl fosztják meg: akkor mindörökre elvész.”
(Ignazio Butitta)

Január 27. – nemzetközi holokauszt-emléknap
„Ezekért sírok én; szemembôl, szemembôl víz folyik alá, mert
messze távozott tôlem a vígasztaló, a ki megélesszen engem;
fiaim elvesztek, mert gyôzött az ellenség.” (Jeremiás siralmai
1,16)

Január 28. – 140 esztendeje hunyt el Deák Ferenc,
az elsô felelôs magyar kormány igazságügy-minisz-
tere
„Az emberiség általában és az egyes emberek is nem ritkán
olyan jók, minôk lehetnének s lenniök kellene, de ritkán oly
rosszak, minôknek ôket a gonosz akaratú rágalom festi.”

Január 30. – 460 esztendeje hunyt el Tinódi Lan-
tos Sebestyén magyar énekszerzô, lantos 
„Siess keresztény lelki jót hallani / Régi törvénybôl harcolni ta-
nulni / Az igaz hit mellett mint kell bajt vívni / Krisztusban
bízni!” (Tinódi intô éneke a keresztény hadnagyokhoz, részlet,
1549)

Összeállította: Kerecsényi Zoltán
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Hangoló

Álmatlanul forgolódunk az ágyunkban, a
párnánkat gyûrögetjük, próbálunk szép
tájra, kellemes emlékre gondolni, hogy
megnyugodjunk, ám hiába. Félünk. Szá-
molgatjuk, vajon kijövünk-e a pénzünk-
bôl, és ha igen, hogyan, ha nem, mit
tegyünk? Vajon mi lesz a szép, tehetséges
gyerekünkkel, aki egy semmirekellôre pa-
zarolja az idejét? Hogy mondjuk meg a
fônökünknek, ha valamit elmulasztot-
tunk? Mi lesz, ha megint összetalálkozunk
iskolába menet a rettegett bandafônökkel?
Mi van, ha az ágy alatt tényleg krokodil
lapul?
Nincs olyan életkor, amikor ne lennénk

képesek félni valamitôl. Az egészséges féle-
lem (vagy nevezzük óvatosságnak) életet
menthet, ám általában béklyóként érzé-
keljük ezt a bénító érzést.
Nem hagyjuk ott a biztos rosszat, mert

azt legalább ismerjük, az ismeretlen pedig
(ami akár jó is lehet) megrettent. Nem
 viselkedünk „komolytalanul”, mert mit
gondolnak rólunk? Nem megyünk el egy
útra, egy helyre, mert nem tudjuk, mi vár
ránk…
És közben érezzük legbelül, hogy jó vol -

na szabadnak lenni. Hogy egyszer talán
megbánjuk a félelmek által szigorú kere-
tek közé szorított életünkbôl kihagyott
 élményeket, és titkon irigyeljük a beválla-
lósokat.
Nem buzdítunk felelôtlenségre. He-

lyet te kívánjuk az új esztendôre is Isten
felszabadító szeretetét, ami kiûzi a félel-
met.

Iványi Margit
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BEVEZETÔ GONDOLATOK

Nem a félelemre
„Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erô, a szeretet és a józanság lelkét.”

(2Timóteus 1,7)

Kedves Barátnônk, Z. 93 éves. Ma is egyenes tartású, gyönyörû, erôs asszony. Ha meghív bennünket, feltétlenül fodrász-
hoz megy, majd elindul kis bevásárlókocsijával, tömegközlekedési eszköz igénybevételével, és beszerzi a vendégfogadás kel-
lékeit. A múltkoriban akadozott a közlekedés a hegyre, ahol hozzávetôleg fél évszázada él, ezért gyalog ment fel. Az elmúlt
csaknem egy évszázad minden jelentôs magyarországi eseményének tanúja volt. Ismeri az I. világháborúból lábadozó or-
szág hangulatát, a 30-as évek félelemmel teli idôszakát, részben saját tapasztalatból a zsidó-törvények kedvezôtlen hatásait,
és a felszabadulás utáni ország újjáépítésének nehézségeit, politikai botladozásait. Sok éven át szerkesztôként és fordítóként
dolgozott férjével együtt. Egy darabig közösen, aztán egy idô óta egyedül maradván is a szegények elkötelezett támogatója
két fiával és unokáival együtt. 
De most a több mint hetven esztendôvel ezelôtti 1944-es karácsonyra emlékezünk. A fôváros felett süvítenek a gráná-

tok, a város elôtt a szovjet hadsereg, a falakon belül rekedt német és magyar katonaság a kitörést fontolgatja, a város egy
része már romokban, a szövetségesek bombáznak, Z., a fiatal diáklány pedig sokkal rosszabb helyzetben lévô barátokhoz
és ismerôsökhöz megy a veszedelmes, kihalt utcákon át, hogy segélyt vigyen számukra. Igen, ismeri a félelmet, de valami-
ért fontosabb, hogy azokhoz, akik bezárkózva, elszigetelten élnek, valamilyen ennivaló vagy legalább egy bátorító emberi
mosoly eljusson. Z. nem tartja rendkívülinek azt, amit tett, úgy gondolja, ez természetes, és mindenkinek ezt kellett volna
tennie, aki valamivel jobb helyzetben volt a többieknél.

Az apostol félszeg, fiatal tanítványának sok más mellett azt a fontos dolgot hagyja örökül, hogy a félelem nem lehet dön-
téseink mozgatórugója, bölcsességünk alapja. Azonban nemcsak a bátorságra tanít, hanem arról akar meggyôzni, hogy az
Isten által kapott lélek három fontos összetevôbôl áll, melyek együtt kell, hogy jellemezzék a tanítványt. Ha csak erô és sze-
retet jellemez minket, az szenvedélyessé tehet ugyan, de vakmerôvé is. Hôsökké válhatunk, de lehet, hogy küldetésünket
nem tudjuk befejezni. Z. hallotta a gránátok sivítását, látta az éjszaka fényeit, hallotta a becsapódásokat, és mindig igye-
kezett úgy haladni, hogy a veszélyeket elkerülje. Nem állt meg, elvitte kis csomagjait, de lehetôleg semmi többletkockáza-
tot nem akart vállalni. Ha csak az erô és a józanság vegyülnek, az ember semmit nem kockáztat. Nagyon határozottan az
a véleménye, hogy vannak pillanatok, mikor tilos a legfontosabbat, az életünket mérlegre tenni, hisz mindannyiunknak csak
egy földi lehetôségünk van, és az a célszerû, ha mindenki megteszi önmagáért azt, amit lehet. 
Vajon létezik-e józan szeretet? Ki tudja. Egy azonban bizonyos, hogy ott, ahol a félelem felett úrrá lesz a jó szándék, ahol

a józanság megôriz a fölösleges kockázattól, ott a Mindenható csodákat vihet végbe életünkben és rajtunk keresztül egyaránt.

2016 kihívásait legfeljebb sejtjük, valójában nem tudjuk mi vár ránk. Lehet, hogy újra érkeznek menekültek, lehet, hogy
ki kell állni elveink és alapvetô jogaink miatt. Nem akarjuk engedni, hogy a félelem legyen tetteink mozgatórugója. Sze-
retetünk és józanságunk az isteni erôvel együtt adhatják azt a karaktert, melyet mindenható Urunk látni akar, s amire ennek
a világnak is szüksége van.

Boldog, eredményekben gazdag új esztendôt kívánok!

Iványi Gábor
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A világ keresztény templomaiban karácsonykor majd’
mindig elhangzik, hogy a pásztorok, amikor angyalt láttak
„nagy félelemmel megfélemlének” (Lukács 2,10). Habár
az angyal rögtön igyekezett pacifikálni a helyzetet: „ti ne
féljetek”, a pásztorok elsô reakciója természetesen a féle-
lem volt, nem is lehetett más. Elgondolkodtató prédiká-
ciót hallottam egyszer errôl a „ti”-rôl:¸ a lelkész – a magyar
nyelv sajátosságából kiindulva – értelmezésében a pászto-
rok ne féljenek, Jézus eljövendô ellenségei azonban csak
hadd féljenek. Nem vettem a bátorságot arra, hogy jelez-
zem az igehirdetônek, a szövegnek ilyen értelmezése csak
annak magyar fordítása alapján állja meg a helyét, az ere-
deti alapján biztosan nem. Bár az is igaz, hogy a Bibliában
átokzsoltárokat, meg jaj-mondásokat is találunk, mégis,
az Úr általában bátorítani szokta az embert. Amikor Izs-
áknak megjelent az Úr, hogy megerôsítse Izsákot a Gérár
és Beérseba közti kutak ügyében, így bíztatta: „Ne félj,
mert te veled vagyok” (1Mózes 26,24).
Mózes nagyon félt a honfoglalás kockázatától, bolyon-

gott is vagy 40 évig a pusztában, csak Józsuénak és nem-
zedékének volt bátorsága ahhoz, hogy az ígéret földjét
meghódítsa.
„Ha félek is, benned bízom, ha a halál árnyékának a völ-

gyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy”
(Zsoltárok 56,4.5 és 23,4) – különbözônek látszó, ám
mégis a bizalom és a félelem határmezsgyéjén lévô ember
gondolatai ezek a félelemrôl, ami úgy látszik, kiirthatatla-
nul benne van az emberi természetben. A Zsoltárok
56,12-ben a zsoltáros így kiált fel: „Istenben bízom, nem
félek, ember mit árthat nekem?!” Csodálatos bizonyságté-
tel ez arról, hogy micsoda erô rejlik az Istenbe vetett biza-
lomban. A zsoltáros megismerte és megértette Isten
hatalmát, ezért bármi történjék is, bízik benne. A félelem
legyôzésének tehát az Istenbe vetett teljes és maradékta-
lan bizalom a kulcsa. Aki bízik Istenben, nemet mond a
félelemre. E bizalomnak Isten ismerete a forrása, és e bi-
zalom Isten jóságának biztos tudatából táplálkozik.

Az Ézsaiás 41,10-ben is ezt olvassuk: „Ne félj, mert én
veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerô-
sítlek, meg is segítlek, sôt gyôzelmes jobbommal támogatlak”,
a 43,2-ben pedig a néven szólításról és a megváltásról is
szó esik. 
A megváltó Jézus pedig azt mondta, ne féljünk attól,

hogy magunkra maradunk, hogy túl gyengék vagyunk,
vagy nem hallgatnak meg bennünket, vagy esetleg szük-
séget szenvedünk valamiben. Gyakran a jövôtôl félünk, és
attól, hogy mi minden vár még ránk, de Jézus emlékezte-
tett bennünket, hogy Isten az ég madaraira is gondot visel,
hogyne törôdne akkor a gyermekeivel. „Ne féljetek tehát: ti
sok verébnél értékesebbek vagytok.” (Máté 10,31)
Amikor az Máté 10,28-ban Jézus a félelemrôl beszélt,

akkor sajátságos módon azt is közölte, hogy mitôl féljünk,
attól tudniillik, aki a lelket is meg a testet is el tudja pusz-
títani. Persze Jézus mint tökéletes ember emberi tulaj-
donságokkal rendelkezett, és így természetesen félt a
Getsemáné kertben, de bátran vállalta értünk a kereszt-
halált., holott halálfélelem kerítette hatalmába, angyal erô-
sítette meg Ôt kétségbeesésében, míg a tanítványok
mélyen aludtak (Lukács 24,43).
A 2Timóteus 1,7-ben a félelem lelkérôl olvashatunk, ez

az a félelem, amelynek nem szabad elhatalmasodnia ben-
nünk. „Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten,
hanem az erô, a szeretet és a józanság lelkét.” A bátortalan-
ság és a rettegés sohasem Istentôl ered.
Olykor mégis félünk, és úrrá lesz rajtunk a „félelem

lelke”, melyet az Istenbe vetett maradéktalan bizalom és
Isten szeretete révén gyôzhetünk le. „A szeretetben nincs fé-
lelem, sôt a teljes szeretet kiûzi a félelmet; mert a félelem gyöt-
relemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben”
(1János 4,18). Senki sem tökéletes, és Isten ezt nagyon jól
tudja. Ezért is van tele a Biblia a félelem legyôzésére biz-
tató igékkel. Isten újra meg újra arra szólít fel bennünket,
hogy ne féljünk.

Bereczky Géza
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28 évesen halt meg, de emlékét máig ôrzi a törté-
nelmi emlékezet, és nem egy esetben katolikus test-
véreink hitbeli buzgalma. Apja fogadalmát akkor is
komolyan vitte, mikor a király már másképp dön-
tött volna.

A 13. században élt, amikor Batu kán félelmetes seregével
kellett szembenéznie az európai uralkodóknak, köztük
édesapjának, IV. Béla királynak is. Édesanyja gyermeket
várt, amikor a tatárok betörtek Magyarországra. Úgy tûnt,
hódító hadjáratuknak semmi nem állja útját, a királyi
 párnak is Dalmáciába kellett menekülnie. A szülôk végsô
szorongattatásukban születendô gyermeküket, amennyi-
ben lány lesz, Istennek ajánlották fel Magyarországért.1 És
a lehetetlen megtörtént: messze Belsô-Ázsiában meghalt a
nagykán, és Batu a Duna-Tisza táján meghódított ha -
 talmas területeket hátrahagyva összegyûjtötte lovasait, és
sietve távozott kelet felé, hogy le ne késsen az osztozko-
dásról. Bár a tatár veszély nem múlt el véglegesen, érthetô
módon – ettôl kezdve – Margit személyét legendák soka-
sága veszi körül.2

Szülei teljesítették fogadalmukat, és a kislány már há-
romévesen a veszprémi domonkos rendi apácákhoz került. 
A nôvéreket Szûz Mária tisztelete, a szenvedô Megváltó

iránti nagy odaadás, valamint a mai szemmel sokszor szél-
sôségesnek tûnô vezeklô szellem jellemezte. Ehhez a lelki-
séghez Margit élete végéig hû maradt. 
Tízéves korában került rendtársaival a Nyulak szige-

tére, a mostani Margit-szigetre.3 A kolostort IV. Béla épít-
tette, hogy lánya a közelében élhessen, gazdagon ellátta
fejedelmi adományokkal, egyházi privilégiumokkal és bir-
tokokkal. Az alapítólevél 1255-ben megerôsíti a király fo-
gadalmát, mely szerint felajánlotta lányát, hogy itt, a
szigeti zárdában éli majd le egy ország bûneiért vezeklô
életét. 
Bár két király is megkérte a kezét – és apja biztos volt,

hogy a pápa politikai okokból felmenti fogadalma alól –,
kitartott elhatározása mellett. A cseh király bókja, misze-

rint szépsége a rendi ruha ellenére is elbûvölte, Margitot
úgy felháborította, hogy azt mondta a nôvéreknek: inkább
levágatja az orrát, hogysem még egyszer ilyen hûtlenségnek
kitegye magát. 
Margit kegyessége nagyon idegennek tûnhet nekünk.

Királylány létére a legmocskosabb konyhai és egyéb mun-
kákat vállalta, olyannyira, hogy társai sokszor nem viselték
el közelségét a szaga miatt. Évekig nem mosakodott, sün-
disznó tüskéivel kirakott vezeklô övet, ciliciumot hordott,
gyékényen aludt, és csak egy bôrdarab volt a párnája. A
zárda lakói rajongással vagy fejcsóválással figyelték Margit
aszketikus életét. Életének alapszabálya egyszerû volt: „Is-
tent szeretni, magamat megvetni, senkit meg nem utálni,
senkit meg nem ítélni.”
Társai egyre gyakrabban megalázták, így figyelme in-

kább a misztika és a vallási élmények felé irányult. Legen-
dáriumának legtöbb csodája is életének erre a szakaszára
esett.4

Ilyen csodaként tartották számon, mikor a fazekat ki-
rántotta a tûzbôl: „A szent szûz odaérkezett, belépett a kony-
hába, puszta kezét kinyújtotta, és megfogta az égô fazekat,
kiszabadította a tûzbôl. A tûz pedig egyáltalán nem érintette,
nem sebesítette meg ôt, és nem okozott neki fájdalmat, sôt,
sem a kezén sem a ruháján nem hagyott nyomot.” Egy másik
alkalommal imájára megáradt a Duna, megint mások
gyógyulásokat tulajdonítottak neki.
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NÔK AZ EGYHÁZBAN, 
NÔK A VILÁGBAN

Az önsanyargató királylány – 
Árpád-házi Szent Margit (1242-1271)

1 Tették ezt azért is, mivel eddig magyar királylányból még nem lett örökös

apáca. Szent Margit legendája: http://mek.niif.hu/00200/00246/00246.htm

2 Egy legenda szerint már kétéves korában megjósolta, hogy apja egy ausztriai

herceg elleni csatában, bár oda nem vész, de hadának egy részét megölik, és az

ellenséges herceg is elesik a harcban. Mivel ez tényleg megtörtént, ettôl kezdve

Margitnak jövendômondó képességet tulajdonítottak.

3 Errôl írt rövid cikk már megjelent az Élet és Világosság 2012/1. számában. Ba-

logh Edina: „Boldog Margit sziget.”

4 Deák V. Hedvig, Árpád-házi Szent Margit és a domonkos hagiográfia. Garinus

legendája nyomában, Kairosz, Budapest 2005.
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Margit kegyessége és vezeklô élete mögött azonban po-
litikai elhivatottság is állt. A fátyol alatt IV. Béla odaadó
leánya maradt. Bár édesapjával a visszautasított házassági
ajánlatok miatt kapcsolata meghidegült, nem felejthette,
hogy szülei felajánlották ôt az ország megmaradásáért. Tu-
dott az országban folyó eseményekrôl, és nemcsak imával
és vezekléssel, hanem személyével is igyekezett hatást gya-
korolni a politika fôszereplôire.
Életének legendái közé tartozik, hogy bár elôre tudta ha-

lála napját, változatlanul ellátta napi kötelességeit. Szinte
várta a halált, a beteljesülést. Kétszer temették el, de a ha-

gyomány szerint teste változatlan volt a második sírba té-
telkor is, mikor elkészült vörös márvány koporsója. Halála
után a 14-15. században legendás alakká vált, szentként
tisztelték a domonkos rendben és Európa-szerte.
Valószínû, hogy már testvére V. István (1270-1272)

kezdeményezte szentté avatását, de ez ténylegesen csak
1943-ban történt meg.
Az ôt körülvevô legendárium miatt nehezen ismerhetô

fel valós alakja. Ám olyan személyiség volt, aki hatott ko-
rára, és máig formálja egyesek hitét, szemléletét.

Szabó Ildikó
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A munkáról Max Weber, a híres német szociológus mondta
egyszer: „Luther és Kálvin megszüntették a kolostorokat,
de helyette az egész világot kolostorrá tették.” Ezzel arra
gondolt, hogy Isten szolgálata nem világi feladataink mel-
lett kell, hogy történjék, hanem földi hétköznapjaink kö-
zepette. A reformátorok világosan értésünkre adták, hogy
Isten szeretete tükrözôdésének napi munkánk egyformasá-
gában kell megjelennie. A Biblia arra szólít fel, hogy min-
den, amit teszünk szóban vagy tettben, az Úrért, nem
emberekért történjék (Kolossé 3,17-23).

Egy hajó sem
Egyszer feleségemmel elôadó körúton voltunk Skóciában.
Az utazás során éltünk az alkalommal, és meglátogattuk
azt a kis kikötôvárost, ahol édesapja született. Peggy szíve-
sen meglátogatta volna azt a hajógyárat, ahol nagyapja dol-
gozott. Mindenfelé kérdezôsködtünk, de mégsem
igazodtunk el. Végül megkérdeztünk egy középkorú asz-
szonyt,  tudna-e segíteni. „Természetesen! – felelte. – Én
ott dolgozom. Épp az éjjeli mûszakra igyekszem.” Útban
a hajógyár felé emberek jöttek szembe, akik a korai
mûszakról mentek éppen haza. Mindenki köszöntötte az
asszonyt, és jó napot kívánt neki. Úgy látszott, hogy a nô
mindenkit ismer, de egy ekkora városban ez nem volt fur-
csa. Ahogy az utcán mentünk, megkérdeztem: „Mit csinál
ön egyáltalán a gyárban?” Az asszony megállt, mi is, hogy
meghallgassuk a válaszát. „Mit csinálok? – ismételte a kér-
dést. – Azért vagyok felelôs, hogy a hajókon a sárgarézt

polírozzam.” Majd különlegesen büszke arckifejezéssel
tette hozzá: „Még egy hajó sem futott ki innen úgy, hogy
ne igazoltam volna elôtte: a sárgaréz úgy fénylik, ahogy
kell!” Világos volt, hogy ez nem csak a foglalkozása, hanem
isteni elhívatása! Munkája számára valami szent dolgot je-
lentett. Néhány évvel késôbb olvastam az újságban, hogy
Glasgow kikötôjében bezárták a hajógyárat, és nem építe-
nek ott több hajót. Mindjárt eszembe jutott az asszony,
hogy ô vajon hogy viselte ezt. Ha egy embertôl elveszik a
munkáját, gyakran lelki identitásába nyúlnak bele.

A postás
Egy nap egy állami egyetemen dolgozó fiatal docens je-
lentkezett a dékán irodájában, és közölte, hogy másnap már
nem jön munkába. Felmondott. A dékán kijelentette, hogy
az angol irodalom oktatójaként nem szegheti meg szerzô-
dését, és ha mégis megteszi, ezzel a karrierjének vége. Sehol
nem fogják többé alkalmazni. De a fiatalember megrán-
totta a vállát, és csak ennyit mondott: „Nem érdekel.” Az
édesanyja felhívott engem, és elmesélte, mit tett a fia. Meg-
kért, hogy menjek el hozzá, és beszéljek a fejével. Azt kér-
dezte, mihez kezdjen az angol irodalom doktora, ha nem
akar docensként dolgozni. Így hát meglátogattam a fiatal-
embert. Trentonban lakott (New Jersey) egy padlásszobá-
ban, egy felhôkarcoló tetején. A szobája tele volt furcsa
képekkel, és a polcokon avantgárd irodalommal. Hellyel
kínált, rám nézett, és azt mondta: „Egyszerûen abba akar-
tam hagyni. Többet nem mondhatok. Nem tudom többé

HITÉPÍTÔ IRODALOM

Tony Campolo történetei
(folytatás)
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elviselni. Minden nap, amikor tanítottam, meghalt egy rész
belôlem.” Nagyon is jól tudtam, mirôl beszél, mert magam
is abban az idôben fôiskolai docens voltam. Tudtam, mit
érez az ember, ha egy elôadóteremben áll, és izzó lelkese-
déssel megpróbálja azokat az igazságokat közvetíteni, me-
lyek az emberi lét szenvedésének és bajának legmélyebb
szakadékaiból törnek elô. És ha vért izzadva megpróbálta,
hogy a lét ezen végsô realitásait ecsetelje, egyszer csak je-
lentkezik egy diák a hátsó sorokból, és megkérdezi: „Kell
ebbôl szigorlatoznunk?” Erre aztán újból meghal a docens
lelkének egy darabja. Egy idô után világos lett, hogy nem
változtat a döntésén. „Na igen, és akkor mibôl akar élni?”
kérdeztem. „Postásként dolgozom” – válaszolta. „Postás
doktorátussal? Hát ez nem mindennapi!” A fiatalember ne-
vetett: „Hát igen, biztosan nem gyakori.” Mivel ismerem a
protestáns munkaetikát, így szóltam: „Jó, hát ha postás akar
lenni, akkor próbálja meg, hogy a legjobb postás legyen,
akit csak el lehet képzelni.” „Azt hiszem, elég rossz postás
vagyok – válaszolta nevetve. – A postafióknál, ahol dolgo-
zom, mindenki fél 3-3-ra elkészül. Én csak 5 óráig végzek.”

„Mi tart ennyi ideig?” „Hát, csevegek az emberekkel. El
sem tudja képzelni, hogy a körzetemben hányan vannak,
akiket soha nem látogattak meg azelôtt. Néhány nagyon
érdekes ember van köztük, akiket nagyon érdekel az iroda-
lom. És annyian vannak bajban, akik számára a nagy köl-
tôk versei eligazítást jelentenek. Sokan olvasnak, és alig
várják, hogy beszélgessünk a könyvekrôl. Esténként aztán
nem tudok elaludni.” Mikor megkérdeztem, miért nem,
ezt válaszolta: „Hát 20 csésze kávé után nem lehet jól
aludni.” Nem lepett meg, mikor pár évvel késôbb meg-
tudtam, hogy a körzetében az emberek összefogtak, hogy
egy meglepetés-születésnapot tartsanak neki. Fontos szere-
pet kapott az életükben, és ôk szintén a postás életében.
Körzete egy missziós terület lett a számára. Munkánknak
lehetôséget kellene biztosítania arra, hogy azt tegyük, ami
számunkra fontos, és sajátos módunkon megmutassuk má-
soknak a szeretetünket irántuk. Kevesebbel nem kellene
megelégednünk. A munka kell, hogy betöltsön lelkileg.                            

(Folytatjuk)
Fordította: Czövek Olivérné
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Mi!
Egy presbiteriánus gyülekezet lelkésze mesélte egyszer az alábbi történetet, ami jó 10 éve szolgálatának elején egy kis vidéki
gyülekezetben történt.
Egy nap egy fiatalasszony jött hozzá azzal a kéréssel, hogy keresztelje meg házasságon kívül született gyermekét. Vidéken

gyakran az ilyenek nôket megszólták, nem fogadták be.
A keresztelés napján az asszony egyedül állt gyermekével a karján a gyülekezet elôtt. A lelkész kezdetben nem vette észre,

milyen kínos a helyzet. Mikor a liturgiában ahhoz a részhez értek, melyben elhangzik a kérdés: „Ki áll e gyermek mellé és
kezeskedik arról, hogy az itt adott ígéretet valóban teljesítik-e? Ki lesz e gyermek mellett a szükség idején és gondoskodik arról,
hogy az Úr iránti bizalomban és útmutatása szerint neveljék?” A lelkész csak most ébredt tudatára, hogy nincsenek kereszt-
szülôk, akiknek erre a kérdésre felelniük kellett volna. Azonban a gyülekezet egy szempillantás alatt spontán felállt és habo-
zás nélkül egy emberként válaszolta: „Mi!”
Aki azt gondolja, hogy a templomba járó emberek alapvetôen képmutatók, annak ezen a vasárnapon jelen kellett volna

lennie, mert itt megmutatkozott, mi lehet valójában a gyülekezet: olyan szolidáris közösség, amely a szükségben mások ol-
dalára áll.



Isten jó illata
Rita Snowden írónô elmesélte egyszer a látogatását a dél-angliai Dover közelében fekvô kisvárosban. Késô délután épp egy
teázóban üldögélt, mikor váratlanul csuda jó illat töltötte be a helyiséget. A pincérnél kérdezôsködött a szag eredete iránt, s
az megmagyarázta, hogy az utcáról jön be. Éppen a közeli illatszergyárból mennek haza a munkások, és az illat a ruhájukból
árad, hiszen egész nap a parfümök közt tevékenykedtek.
Az írónô azonnal felismerte a történet csodálatos szimbolikáját.
Alapjában véve a gyülekezetnek is olyan embercsoportnak kellene lenniük, akik imádják az Urat, s közben az Ô szeretete

és jelenlétének jó illata járja át ôket. S ha aztán kimegyünk a világba, az Úr jó illata velünk jön, s a közelünkbe kerülô em-
berek észrevesznek valamit ebbôl az illatból.
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Mitôl is félünk? (Vagy egyszerûbb a kérdés: mitôl nem?)
Sötétségtôl, vadállatoktól, emberi szörnyektôl, természeti
katasztrófáktól és mindentôl, ami ismeretlen.
Miért lehet vonzó a thriller és a horror? Mi a különbség

a kettô között? A thriller olyan film, amely pszichológia-
ilag hat a nézôkre, a horror pedig általában a nyers bruta-
litást, öldöklést mutatja. A thriller az angol „thrill” szóból
ered, ami „rettegést, borzongást” jelent. Tehát a thriller je-
lentése „borzongató”. A „horror” jelentése „iszonyat, ré-
mület”. Mûfajilag a thriller sokat ment át a krimibôl.
Elsôsorban filmes mûfaj.
A horror az emberi félelemmel való manipulálás, iro-

dalmi mûfajként is gyakori. Legfôbb hatáseszköze a bi-
zonytalanságban tartás, várakoztatás (Hitchcock: „a
késleltetett feszültség”).
A thriller mûfaj két fô vonala, a pszicho-thriller az

egyéni frusztráció rémületével foglalkozik, és a társadalmi
paranoia központú filmek, ahol a gyanakvás, a mindenki-
tôl való félelem a központi gondolat. Megjelennek a tu-
dathasadásos személyiségek és a társadalmi méretûvé
duzzadt egyéni ôrület.
Miért is akarunk borzongani vagy félni? Miért nézzük a

rémület filmjeit?
Ezek a mûfajok a legôsibb a túlélési ösztöneinkre hat-

nak. (Masataka kutatása a tudat berögzülésének fejlôdésé-
rôl említi, hogy a hároméves gyerekek gyorsabban felis-
mernek egy kígyót, mint egy virágot.) A negatív érzésektôl,
félelmektôl, agressziónktól való szabadulás igénye mûkö-
dik. A filmnézôkben furcsa katarzisként az izgalom „transz-
ferjelenségben” jelenik meg, miközben tudjuk, hogy a film
csak utánzás, és biztonságunkat nem veszélyezteti. Ez a sza-
bályozott rettegés ennek ellenére az izgalom fizikai jelensé-
geit produkálhatja (például: légzésgyorsulás, izzadás,
szaporább szívdobogás stb.) A vonzódás a feszültséghez a
valószínûtlenség ismeretében történik.
A minôségi nagy rendezôktôl a thriller és a horror a bûn

pszichológiai hátterére, a bûntettek elkövetésére és követ-
kezményeire, nem pedig felderítésére, elkövetôjére helyezi
a hangsúlyt.

Néhány kedvencem a rémületkeltô filmek közül:
– Onibaba (Shindo Kaneto) 1964
– Psycho (Hitchcock)1960
– Carrie (Brian De Palma, King adaptációja) 1976
– A légy (David Cronenberg)1986
– Az ördögûzô (William Friedkin) 1973

Jó borzongást és gondolkodást kívánok!                    MÁ

GONDOLKODJUNK!

„A rémület bûvöletében”
Mottó: „Ha az agyban nem volna tere a képzeletnek, akkor a borzalom sem volna.” C. Doyle

Szeretlek. Nincs rá szó, nincs rá mozdulat.
A rémülettôl görcsösen szeretlek.
Elsorolom hányféle iszonyat
vár rám és rád, már arcunkba merednek.
Csak sorolom, csak számolom naponta,
hörögtetô álomból riadok,
készülôdöm még iszonyúbb koromra,
simogatom sovány, meleg karod –
Kint söröztünk az aquincumi kertben,
réteges emlék, gyönge, ôszi ég,
elmotyogtam egy gyerekkori versem:
„Sárgult a lomb, de nem hullott le még”,

sárgul a lomb és minden perc utolsó,
illir táncosnô köldökét riszálja,
a gyom között latin szabásu korsó,
biciklit hirdet kétméternyi tábla,
langyos az ég, a füst is tündököl,
a vonaton szöllô-szagú kosár,
a sûrû illat hajunkra ömöl,
csordultig érett, s szétbuggyant a nyár –
Hét esztendeje szeretlek, szerelmem,
fordíts egyet a Göncöl-szekeren,
szólj a világnak, mondd, hogy lehetetlen –
s maradj velem.

Nemes Nagy Ágnes: FÉLELEM
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Pont akkor, amikor 1902. január 1-jén megszületett a ná-
cizmusnak mindvégig ellenálló Hans von Dohnányi, va-
lamint egy évre rá annak húga, Grete, akkortájt a felvidéki
Dohnányi család elsô zseniális tagja, Dohnányi Frigyes,
Hans nagyapja még javában élte a boldog békeidôk igazi
polihisztorainak változatos életét.
Volt ô matematika- és zenetanár, hegedûs és csellista

(Liszt kamarapartnere is), ám a röntgenfotográfia ma-
gyarországi meghonosítójaként és egy univerzális, minden
nyelvre alkalmazható gyorsírás-nyelv feltalálójaként is hal-
hatatlanná vált. Pánsztenográfiának nevezte el ezt, s a Mo-
narchia száznyelvû írástudóit akarta egymáshoz közelebb
hozni. Hiába. Elgáncsolták. Hol? Pesten. S miért? Mert a
német rendszert már megszokták.
És a szülôk? Az édesapa, Dohnányi Ernô, a már akkor

híres zeneszerzô, akkor pont hat éve már, hogy Brahms is

dicsérte egyik szerzeményét; az édesanya, Elisabeth Kun-
wald szintén zenész és szintén zongorista volt, ám a két
zongorista nem fért meg egy családban. A szülôk csakha-
mar elváltak, és Elisabeth a gyerekekkel Berlinbe költö-
zött. Az apuka már a második feleségével élt, pont akkor
házasodtak össze, amikor a Tanácsköztársaság alatt a zenei
direktórium tagja volt. Hans akkor érettségizett.
Hans von Dohnányi a Grunewald gimnázium növen-

déke volt, amikor megismerkedett Klaus és Dietrich Bon-
hoefferrel. A gimnázium után jogot tanult, 1924-ben
megnôsült, elvette barátja nôvérét, Christine Bonhoeffert.
Érdekesség, hogy mindkét említett Dohnányi Bonhoeffer
családból származót választott élete párjául, Grete késôbbi
férje Karl Friedrich von Bonhoefer lett.
Hans házasságából a húszas évek végén gyors egymásután-

ban három gyermek született, Bärbel, Klaus és Christoph.
Amilyen szédítô gyorsasággal emelkedett Hans karrierje

a jogi pályán, olyan ütemben vált Németország a gonosz
erôk martalékává. 
Az édesapja Budapesten ekkorra már kibékült a rend-

szerrel, volt rádióelnök Hóman Bálint idejében, nevéhez
fûzôdik az akkoriban technikai csodának számító legen-
dás 6-os stúdió létrehozása. Bartók szerint „Budapest zenei
élete napjainkban egyetlen névben foglalható össze, Doh-
nányi Ernô nevében”. Visszavették a Zeneakadémiára, de
fôigazgató csak 1934-ben lett.
Hans nem békült, ôt elborzasztotta a hosszú kések éj-

szakája, nemcsak a gyilkosságsorozat, hanem, a jogi út tel-
jes megkerülése is. Amikor 1938-ban nyilvánosságra
került, hogy kritizálni merészelte a faji törvényeket, ala-
csonyabb beosztásba helyezték, ám aztán a már akkor az
angoloknak is kémkedô Canaris vezette Oberkommando
der Wermachthoz került, amely csakhamar a Hitler-ellenes
titkos szervezkedés egyik legfôbb központja lett.
Hans von Dohnányi elhagyta ugyan a jogi pályát, de

még arra is volt energiája, hogy 13 zsidó származású egy-
kori ügyvédkollegát családostul Svájcba segítsen, gondos-
kodva azok ottani kamarai felvételérôl is.
Hans von Dohnányi két Hitler-ellenes merényletben is

részt vett. Az 1943-as Walkür fedônévre hallgató merény-
letkísérletnél Hitler gépére bombát csempésztek, de a gyúj-
tószerkezet nem lépett mûködésbe. 

10
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ÍGY TÖRTÉNT

Bonhoeffer sógora, Hans von Dohnányi
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A Bonhoeffer-család éppen a híres pszichiáter, Karl
Bonhoeffer (ô volt Dietrich és Klaus édesapja) születés-
napját ünnepelte, rádiót hallgatott, leste a híreket, várta a
sikeres merénylet hírérôl szóló rádió-bejelentést, vagy az
errôl tudósító telefonhívást. A telefon meg is szólalt, a
vonal végén Hitlerrel, aki személyes telefonhívással kívánt
boldog születésnapot a nagy germán tudósnak. Hans von
Dohnányi ez idô tájt egy újabb letartóztatást került el,
Karl Sack egy másik titkos ellenálló hadbíróként szabo-
tálta el ügyét. 
Az édesapa pont ekkortájt hagyta el Magyarországot, de

a „nemzetvezetô kulturális konferenciájára” még elment.
Nagyon rosszul tette. Amikor primitív beszéde után Szá-
lasi a meghívottakhoz lépett, sokan a mosdóba siettek,
Dohnányi szerencsétlenségére kezet fogott a nyilas vezér-
rel, és ezt egy kamera is megörökítette. Fô bûnének az em-
lített kézfogást tartják, arra azonban hogy elárulta, sôt
Amerikáig üldözte volna apja növendékét, az ifjúkori ba-
rátot, Bartók Bélát, nincs bizonyíték, sôt Hóman Bálint-
nak ellenállva valószínûleg elszabotálta a Zeneakadémia
úgynevezett elsô zsidótlanítását, mintsem, hogy elôsegí-
tette volna azt. Hogy a másodikért ô lett volna a felelôs?
Tehetett volna valamit? Egy tehetségtelen brácsás, a pesti
hecclapok és Jemnitz Sándor mindenesetre fasisztaként,
háborús bûnösnek állították be.
Hans fia ekkor már nem menekülhetett, 1944-ben már

letartóztatták. Perdöntô bizonyíték nem volt ellene, próbálta
is utasítani kollegáit, hogy semmisítsenek meg bizonyos ira-
tokat, ezeket a parancsokat azonban munkatársai nem ér-
tették, és nem mindig hajtották végre. A döntô bizonyítékot
egy közvetlenül a háború vége elôtt megtalált Canaris-féle
titkos napló szolgáltatta ellene, melynek hatására Hans von
Dohnányit 1945. április 9-én Dietrich Bonhoefferrel egy

napon, a sachsenhauseni koncentrációs táborban kivégez-
ték. Állítólag egy zongorahúrral fojtották meg.
Az édesapa nem valószínû, hogy értesült fia haláláról,

ekkortájt kamaszkorú élettársával, késôbbi harmadik fele-
ségével egy ausztriai gyûjtôtáborban várta sorsának jobbra
fordulását, majd Bartókhoz hasonlóan emigrált. 
Nevét a Rákosi rendszerben le se lehetett írni. Amikor

Tátrai Vilmosék 1957-ben Moszkvában jártak, csodálkoz-
tak a vendéglátók kérdésén: „És Dohnányit nem játszanak?” 
Dohnányi ekkor már az USA-ban élt, és ott is halt meg

1960-ban, pont akkor, amikor megszületett Justus von
Dohnányi, a legifjabb híres Dohnányi-leszármazott, Chri-
stoph gyermeke.
1971-ben meghalt Grete Bonhoeffer, pont akkor, ami-

kor 45 után Magyarországon elôször jelenhetet meg könyv
Dohnányiról. Maga Aczél György is cenzúrázta Vázsonyi
Bálint mûvét.   
Christoph von Dohnányi, a ma is aktív, világhírû kar-

mester jelenleg nem hajlandó Magyarországra jönni, mert
felháborítja az itt megnyilvánuló antiszemitizmus, bátyja
Klaus von Dohnányi pedig SDP politikus, aki legújabban
Orbán Viktor egyik németországi propagátoraként tevé-
kenykedik. 
Justus ma ismert színész Németországban. Érdekes érzés

lehetett számára, amikor a Bonhoeffer – Die letzte Stufe
címû 2000-ben készült filmben Eberhard Bethgét, Bon-
hoeffer teológus barátját, a magyarul is kiadott Börtönle-
velek közreadóját alakította, aki egész életét Bonhoeffernek
szentelte, és aki pont akkor, 2000-ben halt meg. 

Bereczky Géza

A kép forrása:

http://www.dietrich-bonhoeffer.net/bonhoeffer-umfeld/hans-von-dohnanyi/

HONLAPJAINK

Egyház központi: www.metegyhaz.hu

Békásmegyeri gyülekezet: www.megbekelestemplom.hu
Dankó utcai gyülekezet: www.lelkeszi.hu
Kispesti gyülekezet: www.meltosagnapja.hu
Kisvárdai gyülekezet: www.galilea.hu
Nyíregyházi gyülekezet: www.metkapolna.hu
Szegedi gyülekezet: www.metszeged.hu

Oltalom Karitatív Egyesület: www.oltalom.hu

Wesley János Lelkészképzô Fôiskola: www.wesley.hu

Wesley Stúdió: www.wesleystudio.hu
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IFI SAROK

Senki sem szeret félni, mégis sokszor megesik velünk. Ha megtalálod a táblázat alatti szavakat, és a kimaradt betûket egy-
más után leírod, megtalálod, hogy mi az, ami kiûzheti a félelmet. 
Jó munkát és éneklést kívánok! 

Tdke

ijedtség, ijedelem, rémület, riadalom, félelem, idegesség, vakrémület, páni félelem, ima, 
víz, íz, zeke, est, aggódás, int, vád, vád, gond, bûn, véd, ér, pánik, Isten, ég, úr, ôs, ôs, kos, szív

Megoldás:  „A ____________     ____________ kiûzi a félelmet.” 1János 4;18

Taizé ének:
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A félelem sokszor gyávaságba fordul, de van egy
határ, amikor már nem megbénít, hanem cselek-
vésre késztet. A diaszpórában élô zsidókról sokan
úgy hitték, gyávák. Néha fel is teszik a kérdést, ho-
gyan lehetett, hogy a deportálások idején néhány
keretlegény kísérte a zsidókat a vagonokba, vagy
egyenesen a Duna partjára, ahol kivégezték ôket.
Miért nem lázadtak fel, miért nem fegyverezték le az
ôröket, hiszen ôk voltak túlerôben.

„Vagy a félelem még az életösztönnél is erôsebb?” – kér-
dezte egy jó barátnôm. Nem lehet mindenki Makkabeus,
válaszoltam, és azt kérdeztem tôle, vajon hová menekül-
hettek volna a kivégzésre hajtott zsidók, például Budapes-
ten? Barátnôm, aki köztudottan retteg mindenféle fizikai
fájdalomtól, azt mondta, ô befogadta volna a menekülô-
ket. – Akkor is, ha a fiad és a te életed lett volna a tét? –
Akkor is, ha megkínoztak volna, ha zsidókat rejtegetsz? –
Végiggondoltad amit mondasz? – Mit tettél volna, ha hoz-
zád menekültem volna a családommal? Barátnôm válasz-
ként zokogásban tört ki…
A varsói gettóban fellázadtak a foglyok. Tudták, hogy

nem élhetik túl. Ellentmondásnak tûnik, de félelmük tette
ôket bátorrá. Nem volt mit veszteniük.
Félelmeinket, szorongásainkat leküzdhetjük, erre szá-

mos technika létezik. Félünk a veszélyes helyzetektôl, a bi-
zonytalantól. Már gyermekkorunkban találkozunk a
félelemmel az ismeretlentôl. Meséinkbôl sok félelmetes
alakot ismerünk. Szükségünk is van némi borzongásra, és
arra, hogy megbizonyosodjunk, hogy a veszélyhelyzetek-
ben szüleink megvédenek, vagy a mesékben jó tündérek
segítenek elûzni a gonoszt. Sellye János professzortól tud-
juk, hogy a stresszhatások érlelik az embert. Ami azt illeti,
a zsidók minden bizonnyal igen érett személyiségûek, ha ez
a tanítás igaz. Az alkalmazkodást valóban meg kellett ta-
nulnunk az évezredek során, ráadásul úgy, hogy identitá-
sunk megmaradt. Nem kis feladat volt ez…
A galutban élô zsidóság helyzetéhez képest Izrael ál-

lamának kikiáltása alapvetôen megváltoztatta a zsidóság
lehetôségeit, életét. A holokausztból megmenekült túlélôk

saját hazát építhettek. Félelmeik, szorongásaik már nem a
napi túlélésért folytatott alkalmazkodásban nyilvánultak
meg, hanem régi-új hazájuk féltésében, védelmének épí-
tésében. Nagy árat fizettek-fizetnek a zsidók a mai napig
azért, hogy ne kelljen félelemben élniük. Ellenségeink sok
mindent elkövetnek azért, hogy a félelmet generálják. Iz-
rael állama rövidesen 70 éves lesz, de nem telt el egyetlen
nap fennállása óta sem, hogy ne támadták volna. És itt
nem csak az intifádákról beszélhetünk… Ha csak az el-
múlt hetek történéseit nézzük, a terroristák mindent meg-
tesznek annak érdekében, hogy békés hétköznapjainkat
feldúlják.
Mostanában is számos merénylet és merényletkísérlet

történik országszerte. Késelô arabok követtek el több me-
rényletet Hevronban és környékén, Sáár Binjáminban,
Rison Lecionban, Bétár Ilitben, Netánján, Afulán, Álon
Svuotban is. Gyújtóbombákat dobálnak jármûvek felé
Givát Zeev, Béitár Ilit, Hár Smuel és Rámot környéki uta-
kon. Jeruzsálemben, Ráhátban és Hevronban kôdobálás
folyik. Autós merényleteket is elkövetnek, így pl. Halhul-
ban és a Tápuách keresztezôdésnél. Megrongálták József
sírját is a somroni Sechem városában, melyet az izraeli ka-
tonaság egy éjszaka alatt helyreállított.
Több muzulmánok lakta városban hirdették meg a

„harag napját”. A jeruzsálemi óvárosban egy idegenvezetô
nôt üveggel ütött fejbe egy arab férfi. Egy napokkal eze-
lôtt érkezett új bevándorló, 70 éves zsidó férfi is az áldo-
zatok közt volt. Békés járókelôk közé hajtottak merénylôk
gépkocsijukkal több városban, és a védekezésre képtelen
elütött áldozatot nem egy esetben fejszével is megtámad-
ták. Egy Bét Hanina nevû arab negyedbôl érkezett pa-
lesztin Jeruzsálem nyugati részében, a Húr-híd (Geser
háméjtárim) közelében gépkocsijával felhajtott a járdára,
az autóbuszra várakozó emberek közé. A gázolásnak ösz-
szesen tizenkét sérültje van, köztük egy másfél éves cse-
csemô. Kiszállt volna az autójából, hogy fejszével a
sérülteket meggyilkolja, de ekkor egy helyszínen tartóz-
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ZSIDÓ ÉLET

„Gyáva népnek nincs hazája/Világ népe mind
megveti, Még az ég is kineveti…” 

Fenti idézet Sajó Sándor, A vén bolond címû versébôl való, bár sokan tévesen

Széchenyi Istvánnak tulajdonítják a mondást.
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kodó biztonsági ember agyonlôtte, mint több esetben is a
támadókat.
A Kirját Árbában lakó zsidók, amikor a Chájé Szárá he-

tiszakaszt olvassák fel a zsinagógákban, megnyitják ottho-
naikat, és vendégül látják azokat a zsidókat, akik a
Machpela-barlangban szeretnék meghallgatni azt. Az idén,
ezen a szombaton terrortámadás érte az odalátogatókat.
Egy arab orvlövész két fiatal zsidót sebesített meg életve-
szélyesen. Ôt is ártalmatlanították az izraeli katonák.
Legnagyobb hôsünk az az izraeli katona volt, aki az el-

múlt két hétben három terrortámadás során tette ártal-
matlanná a támadót.
Az izraeli polgárok úgy élik hétköznapjaikat, mintha

minden a legnagyobb rendben lenne. Hangoztatjuk, hogy
nem hagyjuk megfélemlíteni magunkat, de ha elismerjük,
ha nem, mégis félelemmel éljük napjainkat. Nem örülünk,
ha családtagjaink forgalmas bevásárlóközpontokban tar-
tózkodnak. Természetessé vált az évek során, hogy a csa-
ládtagok, barátok többször felhívják egymást telefonon,
hogy meggyôzôdjenek róla, szeretteiknek semmi bajuk
nem esett. De minden körben napi téma, hogy mit kell
tenni az ártatlanok életére törô terroristákkal. A folyama-

tos fenyegetettség radikalizálja a társadalmat: az izraeli la-
kosság több mint ötven százaléka az azonnali likvidálást
támogatja.
A kormány ugyan néhány héttel ezelôtt határozatot ho-

zott arról, hogy nem adják ki a megölt terroristák holttes-
tét a családnak, mert a „mártírok” temetése melegágya a
további merényleteknek, ennek ellenére múlt héten is több
terrorista holttestét kiadták a családjuknak. A muzulmá-
nok óriási ünneplések között temették el ôket. A palesztin
hatóság hôsökként tekint a gyilkosokra, és példaképül ál-
lítja ôket az arab ifjúság számára, bár kifelé nyilvánosan el-
ítéli a terrorcselekményeket. A lakosság szerint az Izraelt
sújtó terrorhullám megfékezésére az egyetlen lehetôség az
elrettentés lehet. Ugyanakkor, ahogy a gyakorlat mutatja,
a terroristáknak a saját életük sem drága, sôt, minél több
zsidót sikerül megölniük, annál nagyobb jutalom várja
ôket a túlvilágon hitük szerint.
A terroristák likvidálása több kérdést vet fel arra nézve,

hogy a halacha szerint mikor lehetséges önvédelembôl,
vagy büntetésbôl a támadó életét kioltani? De ez már egy
késôbbi cikkünk témája ezeken az oldalakon.

Schlesinger Hanna, Tel-Aviv
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Nyilatkozat - Követeljük a MET rehabilitációját!

A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség nevében követeljük, hogy fejezôdjék be egyházunk módszeres kivérezteté-
sének igyekezete, és felekezetünket helyezzék vissza az 1990. évi IV. törvény alapján fennállt egyházi jogállásába!
Ezt a rehabilitációt az Alkotmánybíróság a 6/2013 (III.1) számú határozatával, 2012. január 1-jével, elrendelte. Ugyanez

a döntés orvosolná mindazon egyházak helyzetét is, melyekrôl az Emberi Jogok Európai Bírósága – egyházunkhoz hason-
lóan - ugyancsak megállapította, hogy alkotmány- és nemzetközi egyezményt sértô módon fosztották meg egyházi státu-
szuktól. A magyar kormány részleges kárpótlást fizetve a jogsértést elismerte. Elfogadhatatlan viszont, hogy az egyházi
törvény jelenlegi, végszavazásra bocsátott (5.) módosításával mindent elkövet azért, hogy a törvénysértô állapotot fenntartsa,
és önkényesen korlátozza egyházunk és sorstársaink szabad közösségi vallásgyakorlását. 
Követeljük, hogy státuszunkat azon egyházakéhoz hasonlóan rendezzék, melyek helyzete érintetlen maradt, vagy nem

kényszerültek teljesíteni egyetlen olyan elvárást sem, melyet velünk szemben folyamatosan, és a jelenlegi törvénymódosí-
tás alapján is támasztanának. 
Követeljük, hogy a NAV azonnali hatállyal adja vissza a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség 0444 technikai

számát, amely a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásához szükséges.
Követeljük, hogy a Magyar Állam haladéktalanul térítse meg a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség egyházi stá-

tuszának megvonásából származó, ezidáig meg nem térített kárát. 

Kelt Budapesten, 2015. december 10-én, az Emberi Jogok Napján 

Iványi Gábor, 
a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség elnöke

HÍRMOZAIK
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Ez a lipcsei kantáta (Jézus alszik, miben reménykedjek? – Jesus schläft, was soll ich hoffen? BWV 81) 1724. január 3-ra íródott.
Szövege – amelynek librettistája ismeretlen – az aznapra rendelt evangéliumi szakaszhoz kapcsolódik (Máté 8,23-27): a
hajón alvó Jézust a vihartól megrémült tanítványok felébresztik, mire ô megzabolázza az elszabadult hullámokat. A hétté-
teles mû (akárcsak a bárka, amelyben az események lezajlanak) szimmetrikus (palindromikus) elrendezésû.
1. Ária (alt): A lassú tempójú nyitótételben a mélyfekvésû vonósok és két blockflôte sóhajmotívumai egyszerre ábrázo-

lják a mély nyugalomban alvó Jézust, s az emiatt magát elhagyatottnak érzô énekes-szólista szorongását. Az utóbbi tudat-
állapotot – az altatódalt még inkább panaszdallá változtatva – „a halál tátongó mélységébe” (des Todes Abgrund) ereszkedô
skálák is jól érzékeltetik: Jézus alszik, miben reménykedjek?/Már látom/Elsápadó arccal/A halál tátongó mélységét. (Gerôfi Gyu-
láné fordítása. A mû a világhálón meghallgatható: https://www.youtube.com/watch?v=n4YNE7K73d0)
2. Recitativo (tenor): Az elôzô tétel aggódó hangvétele jut érvényre ebben az énekbeszédben is. A tétel legeleje a 10. zsol-

tár elsô sorát idézi, majd újabb és újabb kérdéssel-kéréssel fordul az Úr felé. Bach zenéje szinte minden szövegrészt aprólé-
kosan ábrázol. A „távol” (ferne) szót a dallam távoli, kis nóna ugrása (e-f’) emeli ki, a „szükség” (Noth), a „szörnyû vég”
(kläglich Ende) és a „veszedelem” (Gefahr) szavak disszonáns akkordokkal (szûkített szeptimekkel) kapnak külön hangsúlyt:
Uram, miért állsz oly távol?/Miért rejtôzöl el a szükség idején?/Mikor a szörnyû vég fenyeget./Ó, tekinteted vajon nem indítja meg
nyomorúságom?/Hiszen Te nem szunnyadsz soha./Csillaggal vezetted a hozzád térô bölcseket/Hogy megtalálják az igaz utat./Ve-
zessen engem is tekinteted fénye/Mert az úton veszedelem leselkedik rám.
3. Ária (tenor): Amitôl az elôzô tételek aggódó szólistái tartottak, most bekövetkezik: pokoli vihar tör ki e tételben. A

száguldó, magasba törô, majd alázúduló dallamok plasztikusan érzékeltetik a tomboló tenger hullámainak örvénylô moz-
gását. Azonban a szöveg nem hagy kétséget afelôl, hogy nem csupán egy természeti jelenségrôl van szó, hanem a Sátán
mesterkedésérôl, amellyel Beliál az emberi gyûlöletet korbácsolja fel. Az aprólékos szövegábrázolás itt is megfigyelhetô: szó
szerint „a gyûlölet megkettôzôdik” (verdoppeln die Wuth), amely megkettôzôdés a continuo-szólam egyre magasabbra ka-
paszkodó kettôs hangjaiban azonnal megvalósul:

A természet és az emberi indulat pusztító energiái – „a keresztyénnek állni kell a hullámokat” szavakra – három alka-
lommal hirtelen, rövid idôre elcsendesednek, ám csak azért, hogy utána még ádázabban törjenek ki: Beliál patakjainak taj-
tékzó habjai/Megnövelik a gyûlöletet./Ha a bánat szelei fújnak is,/A keresztyénnek állni kell a hullámokat./A viharos áradat mégis
megpróbálja/A hit erôit meggyengíteni.
4. Arioso (basszus): A kompozíció középponti tétele Jézus gyengéden korholó, de egyben megoldást is ígérô szavait vissz-

hangozza (Máté 8,26): Mit féltek, ti kicsinyhitûek?
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BACH KANTÁTÁINAK NYOMÁBAN

Mit féltek, ti kicsinyhitûek?
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5. Ária (basszus): Az elôzô – evangéliumi textust tartalmazó – centrális arioso után minden megváltozik, a tételek sor-
rendje szimmetrikusan megfordul. Míg a 4. tétel elôtt Jézus elrejtôzött (aludt), mostantól tevôlegesen beavatkozik, s ennek
következtében a korábbi aggodalom innentôl bizakodássá alakul. Jóllehet ismét viharzenét hallunk, az elemek ereje itt már
egyre gyengül, amit a ki-kimaradozó, olykor teljesen elhallgató zenekari szólamok jól érzékeltetnek. A dolgok állásának meg-
változtathatóságát sugallja az A-B-A formálású ária központi (B) részének utolsó gesztusa is: az oboa fájdalmasan-panaszosan
ereszkedô, kromatikus dallamát (h-aisz-a-gisz-g-fisz) Jézus visszafordítja (fisz-g-gisz-a-aisz-h), így a melódiát reményteljesen
emelkedôvé téve: Hallgass, háborgó tenger!/Némulj el, vihar és szél!/Célod nem érheted el,/Mert választott gyermekemet/Nem
sújthatja szerencsétlenség.
6. Recitativo (alt): Az elsô énekbeszéd (2. tétel) tépelôdô szorongása e recitativóban immár végérvényesen eltûnik, s az

aggodalom – Jézus segítsége nyomán – örömre, nyugalomra vált: Boldog vagyok, Jézusom megszólalt,/Segítségem felébredt./Ezért
a viharos hullámoknak,/balsorsom éjszakájának,/és minden aggódásnak el kell tûnnie.
7. Korál: A kantátát Johann Crüger (1598–1662) dallama és Johann Franck (1618–1677) „Jézus, vigasságom” (Jesu,

meine Freude) kezdetû versének (MET: 178. dicséret) 2. versszaka zárja, az elôzô tétel bizakodását még inkább megszilár-
dítva, általánossá téve: Száz vihar ha támad,/Menedék vár nálad,/Biztos oltalom./Bár megrendül minden,/Mellettem állsz
híven/Drága Jézusom./Légy velem, s nincs félelem./Bûn, pokol hatalma ellen/Karod megvéd engem.

Göncz Zoltán

HAVI ISTENTISZTELETI REND

2016 – A fény és a fényalapú technológiák nemzetközi éve 
Az év igéje: „Ahogyan az anya vigasztalja fiát, úgy vigasztallak én titeket.” (Ézsaiás 66,13)

JANUÁR 
Január hónap igéje: „Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, 

hanem az erô, a szeretet és a józanság lelkét.” (2Timóteus 1,7)
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ÉLET ÉS ZENE 

Félô, hogy a félelem hangjait rövid terjedelemben képte-
lenség lesz maradéktalanul felsorolni, sem a félelmet kiváltó
hangzások, de a megfélemlített által kiadott hangok felso-
rolása sem lehet teljes. De tegyük félre félelmünket, és vág-
junk bele a felsorolásba!
Van-e, s ha van, mi a félelem jellegzetes hangja? A rette-

géstôl összekoccanó fogak tremolója? Egy vérfagyasztó sikoly
glisszandója? Vagy éppen a hang hiánya, a csend: a visszafoj-
tott lélegzet halálos szordínáltsága? S mitôl félünk jobban?
Az alattomosan mögénk lopózó halk, vagy a hirtelen ránk
rontó hangos hangoktól? A földet is megrengetô mély, vagy
a fülsértôen sivító, dobhártyát repesztô magas rezgésektôl?
Elgondolkodtató, hogy a Bibliában sokáig nincs se han-

gos, se halk hang. A teremtés, az elsô megkísértés, a bûnbe-
esés, a kiûzetés a kiegyensúlyozott „mezzoforte” dinamikai
tartományban zajlik. S ennek fontos dramaturgiai oka van,
ugyanis az elsô bibliai „forte” a legiszonyatosabb emberi
bûnre mutat rá. Az elsô hangos hang – egy kiáltás – maga
az ôsrettenet: az elsô gyilkosság! „Monda pedig az Úr: Mit
cselekedtél? A te atyádfiának vére kiált énhozzám a föld-
rôl.” (1Mózes 4,10) Ábel vére sikolt felé az égen át.
A Bölcsesség könyvében (jóllehet deuterokanonikus írás,

kár lenne nem megemlíteni) az egyre fokozódó hangerô ger-
jeszt félelmet: „Mindannyiukat a sötétségnek egyazon lánca
bilincselte meg. Akár szél suhogott, akár kedves madárdal
hangzott a sûrû lombú csalitból, akár sebesen iramló víz mo-
rajlása hallatszott, akár alágördülô sziklatömbök vad robaja,
akár ugrándozó állatok láthatatlan futásának zaja, akár or-
dító vadállatok bömbölô üvöltése, vagy visszhang verôdött
vissza a hegyek szakadékaiból, minden megfélemlítette és
megdermesztette ôket.” (Salamon bölcsessége 17,16-18)
A nagy amplitúdójú, hangos hang nem csak félelmet kelt,

de – Jerikó ostroma példa rá – rombol is: „A nép csatakiál-
tásban tört ki, a harsonákat pedig megfújták. Amikor a nép
meghallotta a harsonazengést, hatalmas csatakiáltásban tört
ki, s a falak leomlottak. A nép nyomban megrohanta a várost
– ki-ki, ahol éppen volt –, és bevették.” (Józsué 6,15-20)
A felfokozott hangerô máskor és máshol is vált ki félel-

met a Bibliában: „Azon a napon – mondja az Úr – harsány
kiáltás hallatszik majd a Hal-kapu felôl, jajveszékelés az Új-
város felôl, félelmetes zaj a magaslatokról.” (Zofóniás 1,10)
„Fordulj felém és hallgass meg!/A félelem hajszol,/az ellen-
ség zaja/és a gonoszok lármája megzavar./Mert bajt hoznak

rám, bôszülten támadnak.” (Zsoltárok 55,3) „Mindenki re-
megett, aki csak hallotta a sokaság zaját, a sereg robaját meg
a fegyvercsörgést.” (1Makkabeusok 6,41)
A rémisztô zaj szinte egy mai „thriller” hangkulisszájához

hasonló módon kelthet rettegést: „Ítéleteid súlyosak és ki-
fürkészhetetlenek, azért estek tévedésbe a javíthatatlan lel-
kek. Azt hitték ugyanis az elvetemültek, hogy elnyomhatják
a szent népet, de aztán a sötétség fogságában és az éjszaka
bilincseiben kellett ténferegniük, bezárva házaikba, szám-
kivetve az örök gondviselés színe elôl. Azt hitték, hogy tit-
kos bûneikkel megbújhatnak a feledés sötét leple alatt, de
szétszóródtak, iszonyú döbbenet kerítette ôket hatalmába,
és rémképek ijesztgették ôket. Még az ôket befogadó zug-
ban sem szabadulhattak a félelemtôl, hanem ijesztô zajok
zúgtak körülöttük, és félelmetes alakok jelentek meg nekik
sötét ábrázattal.” (Salamon bölcsessége 17,1-4)
A Jelenések könyvében a világ félelmetes pusztulása hét

 pecsét feltörésével veszi kezdetét, majd ezt követôen – egyre
rettenetesebb eseményeket elôidézve – hét harsonaszó meg-
szólalásával folytatódik: „Az elsô angyal megfújta a harsonát.
Erre vérrel vegyes jégesô és tûz záporozott a földre. A föld har-
mada elégett, a fák harmada pernyévé lett, és a zöldellô fû
mind elhamvadt. A második angyal is megfújta a harsonát.
Erre, mint lángban égô hatalmas hegy, valami a tengerbe zu-
hant. A tenger egyharmada vérré vált, a tengerben élô állatok
egyharmada elpusztult, és a hajók egyharmada elsüllyedt. A
harmadik angyal is megfújta a harsonát. Erre az égbôl lehul-
lott egy nagy csillag, s mint égô fáklya, lobogott. A folyó egy-
harmadára hullott és a vízforrásokra. A csillagnak Üröm volt
a neve. A vizek egyharmada ürömmé vált, és sok ember meg-
halt a víztôl, mert megkeseredett. A negyedik angyal is meg-
fújta a harsonát. Erre a Nap harmadát, a Hold harmadát és a
csillagok harmadát érte a csapás: harmadrészük elsötétedett,
a nappal és az éjszaka világossága a harmadával csökkent. […]
Az ötödik angyal is megfújta a harsonát. Erre egy csillagot lát-
tam, amint az égbôl a földre zuhant. Nála volt a mélység kút-
jának kulcsa. Megnyitotta az alvilágot, a kútból füst szállt fel,
amilyen a nagy kohó füstje. A nap és az égbolt elsötétedett a
kút füstjétôl. A füstbôl sáskák lepték el a földet, és akkora ere-
jük volt, amilyen a föld skorpióinak van. […] A hatodik an-
gyal is megfújta a harsonát. Erre szózatot hallottam az Isten
elôtt álló aranyoltár négy sarka közül. Így szólt a hatodik har-
sonás angyalhoz: «Oldozd fel a négy angyalt, aki a nagy Euf-

A félelem és rombolás hangjai
Szörnyû kiáltást hallottam: a rettegés szavát… (Jeremiás 30,5)
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rátesz folyónál meg van kötözve!» A négy angyal megszaba-
dult kötelékeitôl, és készen állt órára, napra, hónapra és évre,
hogy megölje az emberek egyharmadát. A hetedik angyal is
megfújta a harsonát. Nagy szózatok hallatszottak az égben:
«Urunk és Fölkentje megszerezte az uralmat a világ felett, és
uralkodni fog örökkön-örökké!» […] Ezután nagy harc tá-
madt a mennyben. Mihály és angyalai megtámadták a sár-
kányt. A sárkány és angyalai védekeztek, de nem tudtak
ellenállni, s nem maradt számukra hely a mennyben. Leve-
tették a nagy sárkányt, az ôsi kígyót, aki maga az ördög, a
sátán, aki tévútra vezeti az egész világot. A földre vetették, s
vele együtt letaszították angyalait is.” (Jelenések 8,7-12,9)
A legfélelmetesebb hangerejû bibliai zajt – hogyan is le-

hetne másképp – a Jelenések könyvének utolsó csapása kelti
(Jelenések 16,17–20): „A hetedik [angyal] a levegôbe ön-
tötte csészéjét. Erre az égi templomból, a trónusról egy ha-
talmas hang hangzott, és mondta: «Végbement» Villámlás,

égzengés, mennydörgés és akkora földrengés támadt, olyan
nagy, amilyen még nem volt, amióta ember él a földön. A
nagy város háromfelé vált, és a pogányok városai romba dôl-
tek. Az Isten színe elôtt megemlékeztek a nagy Babilonról,
és izzó haragja borának kelyhét nyújtották neki. Minden
sziget eltûnt, és a hegyeket nem lehetett többé megtalálni.”
Azonban nem a rombolás, a pusztulás, a félelem, a halál

diadalmával fejezôdik be a Könyv, hanem ezek végérvényes
megsemmisülésével (Jelenések 21,1-5): „Új eget és új földet
láttam. Az elsô ég és az elsô föld ugyanis elmúltak, és tenger
sincs többé. Akkor láttam, hogy a szent város, az új Jeru-
zsálem alászállt az égbôl, az Istentôl. […] «Íme, Isten hajléka
az emberek között! Velük fog lakni és ôk az ô népe lesznek,
és maga az Isten lesz velük. Letöröl szemükrôl minden
könnyet. Nem lesz többé halál, sem gyász, sem jajgatás, sem
fáradság, mert az elsôk elmúltak.» Akkor a trónon ülô meg-
szólalt: «Íme, újjáteremtek mindent.»”            Göncz Zoltán

Egyszer egy krimiben megöltek egy uzsorást, aki már idôs
volt, persze egész életében kíméletlenül bánt az emberekkel,
mint általában az uzsorások. Ez, úgy látszik, ilyen szakma.
Egy kicsit süsüke, enyhén értelmi fogyatékos néni fedezte
fel a holttestet, és így kommentált: „Látja, ô is megtanult
félni. Az utolsó pillanatban.” És valóban az arcon páni fé-
lelem tükrözôdött…
Van az úgy, hogy inunkba száll a bátorságunk. Pán isten

tudott a görög mitológiában páni félelmet gerjeszteni, de
szerette a kies vidékeket is, mert ô isten lévén már akkor is
tudta, hogy a nagyon nyugodtnak látszó környezetben tör-
ténnek majd a legvéresebb gyilkosságok, ez lesz a thriller-
készítés egyik alapszabálya. Van olyan álláspont is, amely
szerint Pannóniát is róla nevezték el. Hasznos dolog a féle-
lem, meg kell tanulnunk félni? Lehet, hogy azért van a fé-
lelem, hogy megtanuljuk legyôzni azt?
A színésznek lámpaláza volt, amikor lámpák világították

meg a színpadot, ma már mikrofon- és kameralázról is be-
szélünk, pedig a félelem ugyanaz, csak a technika fejlôdött.
Aki elôször csinál valamit, az bizony sokszor fél, mégpedig
az ismeretlentôl.
Egyik kiváló színésznônk mesélte, hogy gyerekként Sze-

geden debütált a telt házas Szabadtéri Játékokon. Amikor

a színpad felé közelített, arra gondolt, ha most elfut, sose
lesz belôle színésznô, ám ha eljátssza a szerepét majdnem
biztos, hogy egyenes út vezet majd a színészi pályára. Bele-
vágott. Sikerült, mert le tudta gyôzni félelmét.
Aki nem ismeri a félelmet, állítólag az hôs – már a mi-

tológiákban is gyakran találkozunk ilyenekkel. Siegfried a
germán mitológia szerint nem ismerte a félelmet, ezért
tudta felébreszteni az alvó Brünhildét. A mesehôsök sose
félnek megküzdeni medvével, farkassal, oroszlánnal.
A szuperhôsök is mind bátrak, talán a nem olyan bátor

hétköznapi ember innen merít bátorságot? Vagy éppen el-
lenkezôleg, eltompul, és még tehetetlenebb lesz, hiszen a vi-
lágon nincs semmi baj, és ha mégis lenne, akkor majd jön a
Superman, és úgyis megmenti bolygónkat, míg a nézô bor-
zong egy kicsit, de azért jól fogy a Cola, meg a chips? Meg
aztán jó, hogyha elôtör egy kis adrenalin, lehet, hogy az eu-
rópai ember élete túl biztonságos, ezért olyan népszerûek az
extrémsportok? Oda bátorság kell? Vagy az már vakmerôség?
A bátorság a gyávaság és a vakmerôség közt lehet?
Vajon gyávaság beismerni, hogyha fél az ember? Vajon

gyávaság örülni annak, hogy él?
Élni és félni? A magyar nyelv és logika szerint, aki fél,

az csak fél ember. Az egészséges ember az egész. És mégis

MARGÓ

Félénk gondolatok a félelemrôl
„Aki mindig fél, az nyúl. Aki sosem fél, az szamár.” (Vinkó József)
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félünk, mert ember voltunkhoz az is hozzátartozik. Félel-
münk ellenére azonban venni kell a bátorságot, hogy hely-
tálljunk az életben. A félelem talán csak édesebbé teszi az
életet, amikor elvégeztünk egy feladatot, nem vettük fel a
nyúlcipôt. Persze olyan mondás is van, hogy „szégyen a
futás, de hasznos”, lám-lám, sokszor mérlegelni kell! Sok-
szor, de nem mindig. Az Egri csillagokban Bornemissza
kardján az szerepelt, „ha félsz, nem élsz”, és nem az, amit
Tinódi javasolt, hogy „Bornemissza Gergely, szaporábban

nyergelj”. És amikor a késôbbi áruló Hegedûssel filozo-
fálgattak, Gergely úgy vélte, hogy „csak a közepes elme
ragaszkodik az élethez. A gyönge elméjû ember azért
bátor, mert nem érti a halált. Az erôs elméjû ember meg
azért bátor, mert érti, … mert érzi, hogy a test nem min-
dene, … a hôsök, a világtörténelem nagy hôsei mind lelki
emberek voltak. Mind egy szálig. No de most már alud-
junk.” 

Bereczky Géza

Sokat foglalkoztat az mostanság, hogy valójában
kik is azok, akik cselekszik az Atya akaratát. Ha csak
a 20. század második felének történelmével foglal-
kozunk egy kicsikét, szembesülünk azzal, hogy a
világosság mellett döntöttek olyanok, akik nem tar-
tották magukat feltétlenül Jézus követôinek, vagy
még csak istenhívônek sem, miközben sokan, akik
magukat keresztényként definiálták, mégsem a vi-
lágosságot választották. Ez az ellentmondás, mely
ma is megfigyelhetô, személy szerint engem arra
késztet, hogy feltegyem saját magammal kapcso-
latban is a kérdést: Vajon mi olyan vonzó a sötét-
ségben, és miért olyan félelmetes a világosság?

A minap egy, az ENSZ Menekültügyi Fôbiztossága meg-
bízásából a menekültek számára lakóépületeket gyártó cég
alkalmazottai beszámolóját hallgattam, amelyben megosz-
tották egy szíriaiak számára fenntartott jordániai mene-
külttáborban önkéntesként szerzett tapasztalataikat.
Megrendítô volt hallani, milyen hatása volt, amikor min-
denkinek napelemes lámpásokat osztogattak – a mene-
külttábor ugyanis a felvételek tanúsága szerint minden
lakott településtôl, így az elektromosságtól is távol helyez-
kedett el, napnyugta után tehát igazán sötét lett (ráadásul
a Közel-Keleten jóval rövidebb ideig tart a naplemente,
mint nálunk), és gyakorlatilag megállt az élet, mert az em-
berek a sötétben nem tudták elhagyni házaikat, ez pedig

igencsak megkeserítette egyébként is nehéz életüket. Ami-
kor azonban megkapták a lámpásaikat, mindenhol kigyúlt
a fény, és folytatódhatott az élet. Az egyik menekült így fo-
galmazta meg, hogy milyen sokat jelentett számukra ez az
adomány: „Light is life” – azaz a világosság élet.

Bevallom, ez a történet számomra új megvilágításba
 helyezte mindazt, amit Jézus mondott a világosságról. Mo-
dern, békés világban, és viszonylagos jólétben élô ember-
ként bonyolultabb kiviteleznem a koromsötétet, mint a
világosságot, hiszen, köszönhetôen a fényszennyezésnek,
még ott is van fény, ahol nem kapcsolok lámpát. És hát
maga a fény is csak egy kapcsolás kérdése. Jézus idejében
azonban a világosság ugyanannyira az életet jelenthette,
mint e szíriai menekültek számára a táborban. És akárcsak
a víz, Jézus korában a világosság sem volt olyan magától ér-
tetôdô, mint számunkra ma.

Ahogyan a világosság magától értetôdô a világ kiváltsá-
gosabb részén élô kiváltságos emberek számára (hiszen saj-
nos a világnak ezen a tájékán is megtörténhet, hogy valakit
megfosztanak ettôl), úgy az az érzésem, az igazsággal kap-
csolatban is mintha hasonló lenne a hozzáállásunk, mintha
azt hinnénk, hogy az csak úgy megadatik, ezért azzal nem
is igazán kell törôdnünk. Vagy mert – köszönhetôen annak,
de már tudomást sem véve a tényrôl, hogy voltak, akik ön-
magukat feláldozva kivívták, a zsidó-keresztény és az ókori

ÍGY ÍRUNK MI

Félelem a világosságtól
Ne feledd, hogy ha egy tökéletesen sötét teremben, teljesen sötétben egyetlen egy szál gyertyát 
meggyújtasz, akkor a fénye mindenhol látszik, ezt a drága fényt mindenki látni fogja. 

A te küldetésed az, hogy gyújtsd meg az igazság és a zsidó nép gyertyáját.
(Menachem Mendelson Schneerson rebbe Benjamin Netanyahunak adott tanácsa
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görög örökségre építve egy igazságosabb világban élhessünk
– kényelmes életet élünk, eszünk, iszunk, alszunk, és pénz-
tárcánk függvényében azt teszünk, amit akarunk, oda me-
gyünk, ahová akarunk, vagy – ami ugyanolyan rossz – mert
nem akarunk vele szembesülni, mert félünk tôle, hiszen
rögtön leleplezne minket is és körülöttünk lévôk helyzetét,
és kénytelenek lennénk reagálni – akkor arra kényszerül-
nénk, hogy döntsünk: magunkat kiszolgáltatva teszünk-e
azért, hogy ne legyen sötét, vagy inkább véka alá rejtjük a
világosságot, maradjon inkább körülöttünk sötétség, akkor
úgysem lehet tenni semmit, mi pedig élhetjük tovább tetsz-
halott életünket saját szórakoztatásunkra.

Az igazság lámpása az európai embereket ma sok min-
dennel szembesíti, és eldönthetjük, hogy ezt a világosságot
véka alá rejtjük, mert jobb, ha minden marad a régiben,

vagy egy világítótoronyba helyezzük, mert nem félünk tôle,
mert ez az, ami igazán szabaddá tesz. Mert belátjuk, hogy
Jézus ilyen-olyan, sokszor bizonytalan követôiként ezt a
nagy ajándékot kaptuk a zsidó néptôl, amelynek elhívását,
hogy a népek világosságává legyen, mint a fenti idézet is ta-
núsítja, Isten nem vonta vissza. E döntésünk következmé-
nye félelmetes, már csak azért is, mert szemben a sötét
halállal, az élet kiszámíthatatlan. De az a sejtésem, hogy egy
dolog mégiscsak biztos: nincs más módja annak, hogy az
Atya akaratát cselekedjük, mint ez. Schneerson rebbe sza-
vaival: „Amikor egy személy növeli az isteni világosságot az
életében, és különösen azt az isteni világosságot, amely va-
lódi, kézzelfogható örömöt ad neki, akkor az «az öröm át-
töri a korlátokat», és az az öröm áttöri a bensôjében lévô
korlátokat, és áttöri a körülötte lévô korlátokat, áttöri a
számûzetés sûrû sötétségét.”                               Kovács Judit

A jeles magyar költô, Fazekas Mihály, 1766 Vízke-
resztjén Debrecenben látta meg a napvilágot pol-
gárosult nemesi családban. 

Családja a cívisekhez (módosabb debreceni polgárokhoz)
tartozott. Édesapja gyógykovácsként munkálkodott. A kis
Mihály a híres debreceni kollégiumban kezdte meg tanul-
mányait; az irodalom és a botanika területén kitûnô volt. A
hatosztályos latin iskola elvégzését követve teológiára irat-
kozott, azonban hamarosan félbehagyta, és katonának állt.
A Császár-huszárezred tagjaként elôbb Galíciában szolgált;
meg is sebesült, kitüntetést kapott, hadnaggyá léptették elô.
A belgiumi hadszíntéren a poroszok oldalán a forradalmi
Franciaországgal háborúzott. Katonáskodása közben szü-
lettek meg elsô versei. Békeszeretô gondolatok szôtték át
ezeket a költeményeket. Hamar megfogalmazta magában:
az öldöklés nem az ô világa. 1796-ban levetette a katona-
ruhát, és hazautazott Debrecenbe. 
Fazekas Mihály a botanikához és az irodalomhoz fordult

vissza. Kertészkedik, növényeket termeszt, ritka növényeket
nemesít, rövidesen elkészíti barátjával, Diószegi Sámuel refor-
mátus lelkipásztorral az elsô magyar nyelvû tudományos nö-
vényhatározót, a Magyar füvészkönyvet. A debreceni közélet
aktív szereplôje, elôbb a kollégium, majd a város pénztárnoki
pozícióját tölti be, de ô a városi polgárkatonaság (polgárôr-
ség) parancsnoka is, a debreceni tûzvész utáni újjáépítés leg-
aktívabb szervezôje. „Legszentebb” foglalatoskodása azonban
az írás. Elindítja a Debreceni magyar kalendáriumot, az éven-

ként napvilágot látó kiadványba verseket, csillagászati, bota-
nikai cikkeket ír. Legjobb barátja Csokonai Vitéz Mihály.
1804-ben veti papírra legismertebb mûvét, a Lúdas Ma-

tyit. Elsô változatát baráti körének bíztatására készítette el, s
csak kéziratban terjesztette. Tíz év múlva, 1814-ben kiszíne-
sítette-kibôvítette, azonban 1815-ben az elsô változat neve
nélkül Bécsben megjelent. 1816-ban A szerzô az olvasókhoz
címû elôszót kiegészítéssel látja el, mely a magyarázata a har-
madik versszaknak, elmondva, hogy a Lúdas Matyi „Bécsbe
ugyan hírem nélkül szöke”, azaz szökött ez a mûve. 1817-ben
jelenik meg majd Fazekas neve alatt, ugyancsak Bécsben a
Lúdas Matyi. A népmesei szálakkal átszôtt elbeszélô költe-
mény rendkívül népszerû olvasmánnyá válik, olyannyira, hogy
a magyaron kívül számos idegen nyelvre is lefordítják és köz-
readják. A költô 1200-as évekbe helyezett története a jobbá-
gyok és a földesurak életét ismerteti meg, humoros formában
mutatva be, a furfangos szegénylegény hogyan jár túl a gazdag
uraság eszén, és miként diadalmaskodik az ügyesség és az el-
szántság a félelmek, a kapzsiság és a butaság felett. Fazekas
 Mihály mûvét az elmúlt két évszázad alatt több ízben feldol-
gozták: készült a történetbôl vásári komédia, a modern tech-
nika beköszöntével némafilm, mozifilm, egész estés rajzfilm
és diafilm is. Tizenöt éve, 2001-ben a nemzeti bank még egy
emlékpénzt is kiadott, A magyar ifjúsági irodalom alakjai-so-
rozat 200 forintos címlettel készült emlékérmeinek egyikén
Lúdas Matyi alakja látható. Mindezek jelzik, hogy Fazekas
Mihály halhatatlan szelleme és munkája ma is elevenen él. 

(kz)

PORTRÉ

250 esztendeje született Fazekas Mihály
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A félelem emberi tulajdonság. Nem a teremtés óta
fél az ember, hanem azóta, hogy Ádám bûnbe esett.
Ádám a bûnbeesés után elbújt Isten elôl, mert félt.
Az eredendô bûnnel együtt megörököltük a bûn
egyik következményét is, a félelmet. A világ az el-
lenség uralma alá került, aki embergyilkos kezde-
tektôl fogva, ezért nem barátságos környezet vesz
minket körül. A világ tele van fenyegetéssel, amitôl
félünk.

Félelmeink az esetek túlnyomó részében jogosak és indo-
koltak. Nem tudjuk a jövôt, nem ismerünk dolgokat, szá-
mos kihívással nézünk szembe. Egzisztenciális, érzelmi,
anyagi, egészségügyi és számos oka lehet a félelmünknek.
Vannak, akik túlaggódják az életet, de ha valaki csak a lát-
ható világra néz, jogosan fél. Féltjük a mieinket, a hozzánk
tartozókat.
Isten tisztában van azzal, hogy az ember félelmekkel él.

De a félelem nem épít. A Biblia azt mutatja, hogy Isten
meg akar szabadítani a félelemtôl. Az ördög ugyan uralko-
dik még a világ fölött, de nem uralkodik Isten fölött. Nem
tehet meg akármit. Isten szeret és vigyáz ránk. Kedves, jó és
tökéletes az akarata. Amit elkezd, azt be is fejezi. Oltalmazó
az Örökkévaló. Állandóan azt mondja Izraelnek, hogy ne
félj, Jákób, maroknyi Izrael. A hívô embereknek is, hogy
ne félj, mert megváltottalak, neveden hívlak, enyém vagy.
Ez a biztonság forrása, hogy „enyém vagy”. Istenéi va-
gyunk, ebben a világban ugyan, de nem egyedül. Isten ve-
lünk van, szeret minket, vigyáz ránk.
Az ember nem tud semmit. Nem lát a jövôbe. De a

múltba beleláthat, és abból következtethet a jövôre. Na-
gyon érdekes, hogy sokszor úgy vagyunk, hogy visszaemlé-
kezünk, mi történt, és látjuk magunkat, mennyire féltünk
valamitôl, hogyan aggódtunk, és aztán milyen simán meg-
oldódott, rendbejött. És akkor eszünkbe jut, hogy Isten ezt
akkor is látta, amikor aggódtunk. És felismerjük az Ô keze
nyomát, ahogyan beavatkozott a helyzetünkbe, vezetett
minket, megmutatta az utat, amelyen járjunk. Nem mi jöt-
tünk rá, nem nekünk kellett alkalmasnak lenni, hanem Ô
tett alkalmassá bennünket. Felesleges volt aggódnunk.
Talán ezért mondja annyiszor a Biblia, hogy emlékezz meg
az Úrról, az Ô tetteirôl, hogy megsegített az Úr, nem ha-
gyott el, kegyelmes és irgalmas. Ha eddig nem hagyott el,

ezután sem fog. Nem kell félni. Szüntelen azt mondja, „ne
félj”, veled vagyok, mindenben, amiben jársz.
Az ember sokszor csak azt látja, ami a fizikai szemei elôtt

vannak, és nem látja, hogy Isten mindenható, örökkévaló,
mindenhol jelenvaló. Por vagyunk, és nem tudjuk elkép-
zelni az Ô nagyságát. Sokszor átéltem, hogy valami nem
úgy történt, ahogyan szerettem volna, és nem úgy történt,
ahogyan Istentôl elvártam volna. Amikor az ember hívô
lesz, elôször azt gondolja, hogy egy palackot kapott, amiben
benne van egy szellem, megdörzsöli a palackot, kijön a szel-
lem, és megkérdezi, hogy „mit parancsolsz kisgazdám?”.
Nem az ember irányítja az Istent. Hamar megtanulja min-
denki, hogy ez nem így van. Sokszor nem értjük, mi törté-
nik, miért történik, de késôbb megértjük. És látjuk, hogy
oka volt. Isten gondolatai nem a mi gondolataink. De
bármi legyen is az Ô gondolata, abban biztosak lehetünk,
hogy nem fog cserbenhagyni minket, nem fog az Ô ter-
mészetével és ígéreteivel ellentétesen cselekedni. Megtanulja
az ember, hogy most ugyan még nem értem, de majd meg-
értem, és számíthatok arra, hogy Isten akkor is velem van,
meg fog védeni. Jót fog kihozni, nem hagy elveszni. Ha
most nem látom, hogy mi miért történik, akkor sem.
Bízzunk benne, ez a Biblia üzenete. Nem fogunk csa-

lódni. Nekem mindig felmelegszik a szívem, amikor arra
gondolok, hogy „csak Istenben nyugszik meg az én lel-
kem”. Kiemel a világból, függetlenít a körülményektôl, el-
választ a tértôl és az idôtôl. Van valami, valaki, aki minden
bajon, veszedelmen, fenyegetésen felül áll. Nem számít
semmi, ami félelmet okozhat. Még a haláltól sem félek,
mert ôbenne megnyugszik az én lelkem. Amikor erre gon-
dolok, és átélem ezt a nyugalmat, akkor értem meg, amit
Jézus mondott, hogy békességet adok nektek, az én béké-
met adom nektek. Nem úgy adom, ahogy a világ adja. A
világ úgy ad békességet, hogy minden jól megy. A békesség
és a nyugalom oka, hogy nincs semmi baj. De ha bejön va-
lami baj, elmegy a békesség.
Jézus olyan békességet ad, ami nem függ a világtól. Ez

fantasztikus. Nem a körülményeken múlik. Meg vagyunk
váltva, Isten gyermekei vagyunk, ki van fizetve a bûneink
ára, Isten szeret minket, az életét adta értünk, hatalmasabb
mindennél. Bölcs, tiszta, szent, személye kimeríthetetlen.
Az Ô jóságában gyönyörködhetünk, és személyesen kap-
csolatban lehetünk vele. Néha szinte hallom, hogy azt
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KITEKINTÔ

„Csak Istenben”
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mondja, „Laci”. Nevemen szólít, annyi szeretet van benne,
biztonság, béke, nyugalom. Lassan megtanulja az ember,
hogy bízzon benne, nem hagyja el.
Amikor levesszük a szemünket róla, és a háborgó ten-

gerre tekintünk, ami körülvesz minket, akkor süllyedni kez-
dünk. De ha rá tekintünk, akkor látjuk, hogy fogja a
kezünket. Én azért is akartam elmenni Magyarországról,
mert úgy éreztem, hogy elôre el tudom mondani a követ-
kezô negyven évet. Viszonylagos biztonságban vagyok, nem
süllyedhetek el, de nem is történik velem semmi váratlan,
meglepô, nem várt dolog, valami csoda. Magyarországon
védettnek éreztem magam. Szerettem volna inkább vízen
járni, naponta csodákat átélni, nem a külsô körülmények
biztonságában bízni, hanem ôbenne. Jobb Istenben bízni,
mint emberekben és a körülményekben reménykedni. A
teljes bizonytalanságnál nincs jobb állapot, amikor az em-
bernek csak Istenben nyugszik meg a lelke. Néha mondom,
hogy most már egy kicsit beülnék a csónakba, de aztán ott
unalmas. Szellemileg unalmas, mert nem a Mindenhatót
látom, hanem az anyagi világot. Az ad biztonságot.
A bizonytalanságban még több a természetes félelem,

ami nagyszerû, mert az embert beviszi az Istenben való
bízás csodálatos világába, ki tud lépni a körülmények szo-
rításából. Ezek soha nem is zavartak, mindig csak olyankor
veszítettem el a talajt a lábam alól, ha Isten nem úgy tett va-

lamit, amire számítottam, és nem tudtam összeegyeztetni az
Ô természetével, mert nem ilyennek ismerem. Hol vagy?
De késôbb megértem. És nagyon jó érzés, hogy most sem
hagyott el, egy percre sem felejtett el, erôs kézzel tartott,
vigyázott, elnézte, hogy ostobán perelek vele, megmutatta,
hogy ô szélesebb horizontban gondolkodik és cselekszik, és
élvezi, amit csinál. Tényleg élvezetes.
Rájöttem, hogy imádkozni sem azért kell, hogy felhívjuk

valamire a figyelmét, amit Ô nem vett észre, vagy kikö-
nyörögjük tôle, hogy jó legyen hozzánk, vagy megadja,
amit szeretnénk. Még szánkon sincs a szó, Ô már tudja azt.
Az imádkozásra nekünk van szükségünk, hogy az Ô jelen-
létében megértsük, hogy bízhatunk benne, ne féljünk, ve-
lünk van, és megértsük az Ô gondolatait, az Ô akaratát,
hogy saját kéréseinket, vágyainkat megvizsgáljuk, hogy a
szívünket formálja.
Az istenfélelem az egyetlen jó félelem. Nem félni tôle,

hanem bízni benne, ez az istenfélelem. Hogy számítsunk
rá, kalkuláljuk be ôt, és a szívünk alázatban várja az Urat,
ha bármilyen bajban is vagyunk, és akármilyen félelem is
gyötör bennünket. A pislákoló gyertyabelet nem oltja ki, a
megrepedt nádat nem töri el. A szegények, árvák, özvegyek,
nehéz sorsúak vigasztalója. Szeretete betölt és boldoggá tesz,
függetlenül attól, mi történik. Csak benne nyugszik meg
az én lelkem.                                                     Bartus László
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ADOMÁNYGYÛJTÉS AZ ADVENTI VÁSÁRON Az Ol-
talom Karitatív Egyesület sok éves hagyományt követve
az idei évben is lehetôséget kapott, hogy részt vegyen a
Vörösmarty téren megrendezésre kerülô karácsonyi vásá-
ron 11-17-ig. Minden kedves érdeklôdôt, támogatót sze-
retettel vártunk egy forró teára és egyéb apróságokra. Az
ezen idôszak alatt befolyt közel 125 ezer forintot az Olta-
lom Karitatív Egyesület rászoruló családok támogatására
fordította.

***

HÉTKÖZNAPI HÔSÖK E 2015-ben indított programunk -
ban halmozottan hátrányos helyzetû családokon segítünk.
50 ezer forint értékben gyûjtünk számukra egy olyan célra,
ami életükben éppen a legsürgetôbb: iskolaszerek, tûzifa,
kályha, ágy, mosógép, hûtô, ruhanemû, gáztûzhely, stb. A
támogatók által kapott segítséget az utolsó fillérig a rászo-
rulókra költjük. Az elmúlt évben 30 esetben tudtunk se-
gítséget nyújtani. Itt tájékozódhatnak és olvashatnak
beszámolót: www.hetkoznapi.hu

***

MET A CIVIL RÁDIÓBAN Júliustól minden vasárnap 17
órától egy órás mûsort (Kényes egyensúly) sugároz a Civil
Rádió, melyet kollégáink szerkesztenek. Az adás az FM 98-
on fogható vagy a civilradio.hu Mosssst menüpontja alatt.
Aznap 23 órakor illetve kedden de. 10 órakor megismétlik.

***

KÉPES BESZÁMOLÓK Rendezvényeinkrôl rövidfilmeket
a www.wesleystudio.hu-n, folyamatosan frissülô honlapun-
kon láthatnak, és megtalálnak bennünket a Facebook-on is
– mind az egyházat, mind a Wesley Stúdiót.

***

ADOMÁNYOZÁS Hálás köszönet folyamatos támogatá-
sukért! Ha általános munkánkat, mûködésünket segíteni
szeretné, megteheti sárga csekken (melyet kérésre postá-
zunk), vagy személyesen a 8. kerület, Dankó u. 11. sz.
alatt. Telefon: (06-1) 577-05-15 (hétköznap 8 és 16 óra
között), e-mail: info@metegyhaz.hu. Banki utalás esetén
számlaszámunk: 11708001-20520-380 (OTP Bank). A
közleménybe kérjük, írja be, adományát mire szánja!
Amennyiben nem szerepel ott semmi, fenntartási kiadá-
sokra fordítjuk az összeget. Köszönjük!

***

HÍRMOZAIK
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Január 1. péntek
„Szavadat hallám…és megfélemlém” (1Mózes 3,10)
Az ember alig egy napot tölt Isten csodálatos világában, ami-
kor az ezernyi szépség és öröm közepette átéli a félelemnek
a szorongatását is. Az állatok még nem ellenségei, a sötétség
még nem tapasztalata, rajta és feleségén kívül nincs ember
a földgolyón, aki ellenségévé lehetne, és mégis rettegni kezd.
Miért? Azért, mert Isten világosan megérthetô akarata elle-
nében tiltott útra lép, a máséhoz nyúl, és eközben felismeri
sebezhetôségét és kiszolgáltatottságát. Íme, Isten hangja,
mely számára a világot oly otthonossá teremtette, most a
 félelmet ébreszti föl benne. A félelem gyökerét mindig mé-
lyen belül, az Úrral való közösséged alakulásának esemé-
nyeivel összefüggésben találhatod meg…

Január 2. szombat
„…féljen és rettegjen tôletek a földnek minden állata…”
(1Mózes 9,2)
A régi világ íme odaveszett. Egy bárka oltalmában keve-
sen úszták meg a nagy ítéletet. A közös félelem örök szo-
lidáris barátokká kovácsolhatná ôket. Az új világ azonban
nemcsak a menekülésrôl szól, de egy új törvényrôl is: az
állatvilág is elveszíti a gondozásával megbízott ember iránti
bizalmát. Ha engedelmeskedik, ha idomul, ez csakis a fé-
lelemkeltés, a gyötrelem eszközeivel lehetséges. 

Január 3. vasárnap
„Szabadíts meg kérlek engem az én bátyám kezébôl…mert
félek ôtôle…”  (1Mózes 32,11)
Sajnálatos tény, hogy – fôként a szellemi, anyagi örökség
tekintetében – a testvér örökösök között a kapcsolat alap-
vetôen elromolhat. Sajnos még a gyilkosság sem ritka
ebben a körben. Jákob tehát nagyon is érthetôen retteg.
Gyermekekkel, nyájakkal van körülvéve, fivére pedig egy
négyszáz fôbôl álló fegyveres szabadcsapat élén érkezik.
Kihez fordulhatna Jákob ebben a szorultságában? Csak
Isten az ô menedéke, aki védelmezôje volt magányos ván-
dorlása során, megtartotta ôt apósával szemben, s most is
ugyanitt keresi a megtartatást. Tanulságos azonban az is,
hogy becsülettel bevallja félelmét. Ne hôsködj, valld meg
gyengeségedet, de tudd, az Úrra mindig számíthatsz.

Január 4. hétfô
„Ne féljetek: avagy Isten gyanánt vagyok-é én?” (1Mózes
50,19)
József bátyjai azt hiszik, hogy csupán édesapjuk személyes
tekintélye védte meg ôket Józseftôl, amikor fordult a

kocka, és öccsük végre abba a helyzetbe került, hogy bosz-
szút állhatott volna hajdani szörnyû sérelméért. József
azonban már régen tudja, hogy a bosszú Istenét és a hívô
ember sorsát nem teheti tönkre semmiféle emberi rossz-
akarat.

Január 5. kedd
„Mivel féltem a néptôl, azért hallgattam szavokra.” (1Sámuel
15,24)
Saul, a hajdan oly népszerû király beleesik a politikusok
gyakori hibájába. Meggyôzôdése és világos ismeretei elle-
nére olyan gesztusokat és engedményeket tesz a népnek,
melyek annak javát nem szolgálják, sôt talán biztonságát is
kockáztatják, de pillanatnyilag mégis alkalmasak arra,
hogy a legfôbb vezetô a befolyását megôrizhesse felettük.
A hatalom birtokosa kizárólag Istentôl félhet, és ezért kell
szorosan az ô akaratát teljesítenie. Így mondja a második
Zsoltár: „Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek resz-
ketéssel.” (Zsoltárok 2,11) 

Január 6. szerda
„…ki vagy te, hogy félsz halandó embertôl?” (Ézsaiás 51,12)
A hányatott sorsú ember vagy nép hajlamosabb arra, hogy
döntéseit a félelem árnyékában vigye végbe. Félelme azon-
ban nem mentség a számára. Igenis dolgoznia kell azon,
hogy erôsebb legyen benne az igazság iránti felelôs elköte-
lezettség, mint egzisztenciájának féltése. Hiszen csak ha-
landó emberek állnak vele szemben, miközben az igazi
hatalom Isten kezében van.

Január 7. csütörtök
„…nagy félelemmel megfélemlének.” (Lukács 2,9)
A pásztorok az elsô pillanatban nem tudják, hogy látomá-
suk ítélet vagy örömhír. Egy másik világ képviselôivel ke-
rülnek szembe egyhangú szolgálatuk sötét éjszakájában.
De „nagy” félelmükre „nagy” öröm hirdetése a válasz, a
Szabadító és Megváltó érkezése örömhírének lehetnek elsô
meghallói. Szorongásaidra és nagy félelmeidre ma is ez az
evangélium a válasz.

Január 8. péntek
„…ez kísértet és a félelem miatt kiáltozának… miért féltek, ó
kicsinyhitûek?” (Máté 14,26; 8,26)
Jézus tanítványai viharedzett, gyakorlott hajósok voltak.
Ismerték a kockázatot, de mégis muszáj volt olykor hajóz-
niuk. Még az ismerôs terepen is, a veszély pillanataiban,
el tudjuk veszíteni józanságunkat, és képesek vagyunk azt
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is ellenségnek nézni, aki egyetlen reményünk és megmen-
tônk. Valóban ilyen kicsinyhitûek volnánk?

Január 9. szombat
„…ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a go-
nosztól…” (Zsoltárok 23,4)
Ez a szoros, a halál árnyékának völgye életünk során gyak-
ran utunkba akad. De történetünk egy pontján vissza sem
tudunk fordulni többé onnan. Félelmetes hely volna? Bi-
zonyára az, de nem egyedül kell megtennünk az utat. Nem
azért imádkozunk, hogy a mi történetünkbôl iktassa ki ezt
a szakaszt az Úr, hanem hogy ígérete szerint ajándékozzon
meg ott is bátorító jelenlétével.

Január 10. vasárnap
„…a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok vol-
tak.” (Zsidókhoz írt levél 2,15)
A halandó, a haláltól betegesen rettegô embert félelmébôl
másként nem lehetett volna feloldani, csak olyan valaki
által, aki maga is testben jár, ismeri a félelmet, és mind-
annyiunk számára példamutató módon szembe mer
menni mindennel, ami halálfélelmünk miatt elvtelen
kompromisszumokra kényszerít bennünket. A Zsidók-
hoz írt levél szerzôje ilyen eszményképnek látja az Isten
Fiát. Bátorításunk, erônk, reménységünk és vigasztalá-
sunk Ô!

Január 11. hétfô
„Borzad testem a tôled való félelem miatt és félek a te ítélete-
idtôl.” (Zsoltárok 119,120)
A 119. Zsoltár hatalmas vallomás arról, hogy Isten igéje
milyen lelki munkát végez azokban, akik általa megszólít-
tatnak. Az ige befolyása alá kerülô ember nagyon helyesen
szédül bele azokba az isteni mélységekbe, melyek hétköz-
napi élete során rejtve maradnának elôle. Az isteni kije-
lentés fényében bûnei védhetetlenné, önmaga elveszetté
válik saját szemében is. Mindezt ki is kell beszélnie magá-
ból. Csak így válhat alkalmassá arra, hogy Isten kegyelmét,
az errôl szóló örömhírt képes legyen befogadni.

Január 12. kedd
„A bábák félték az Istent, és nem cselekedtek úgy, amint Egyip-
tom királya parancsolta.” (2Mózes 1,17)
Az istenfélelem közismert vallásos fogalom. A primitív
népek minden természeti jelenségben az embert, a félelem
által markában szorító istent vizionálják. Az igazi istenfé-
lelem azonban más. Ez azt jelenti, hogy nincs az a földi
halandó, bármilyen nagyhatalommal rendelkezzék is, aki
megparancsolhatná számunkra, hogy embertelen és isten-
telen törvényeit végrehajtsuk. Azaz megköveteli olykor, mi
azonban egy nagyobb Úr elôtt állunk, neki adunk számot,
az Ô parancsa szent a számunkra. Ne félj a nagyobb Úrnak
engedelmeskedni.

Január 13. szerda
„Mikor félnem kellene is, én bízom Tebenned.” (Zsoltárok
56,4)
Dávidnak volt oka a félelemre. Ellenséges filiszteusok vet-
ték körül, és el akarták pusztítani. A zsoltáríró tehát nem
azt mondja, soha nincs okunk a félelemre, hanem ha van
is közünk a rettenethez, ha érint is minket az ellenség tá-
madása, ha nem látjuk is elôre, hogy van-e kiút, az Úrban
való bizalmunkat mégsem akarjuk felmondani vagy elve-
szíteni. 

Január 14. csütörtök
„Ne féljetek azoktól, akik a testet ölik meg, a lelket pedig meg
nem ölhetik.” (Máté 10,28)
Aki testiesen gondolkodik, az elfogadhatatlannak tartaná
Jézus kijelentését. Van-e több a testnél, a földi életnél? Az
Úr azonban most a ráfigyelô tanítványokhoz szól, akiket
arra bátorít, hogy az igazság kimondásának terhét vállalják
a legsötétebb történelmi korokban is. A zsarnokkal szem-
beni kiállás mindig az élet részleges vagy teljes megvoná-
sával fenyeget. A hû tanítvány azonban tudja, hogy vannak
a testi létnél is magasabb rendû szempontok, melyeket, ha
úgy hozza a pillanat, annak árán is vállalnunk kell, hogy
földi történetünk befejezôdik.

Január 15. péntek
„Ne félj Ábrahám, én pajzsod vagyok tenéked.” (1Mózes 15,1)
Ábrahám a tôle elszakadt, és ôt csalafinta módon kijátszó
Lótot csak az imént szabadította ki ellenségei kezébôl.
Mert Ábrahám hûséges és nagyszívû is, mivel nemcsak
unokaöccsét, hanem annak újdonsült földijeit és városai-
kat is felszabadítja az ellenséges csapás okozta károk alól.
Istennek tetszik ez az önzetlen és nagyvonalú magatartás,
a barátság kockázatvállalása. Ami kívülrôl vakmerôségnek
tûnik, az belülrôl – fôként utólag – a megtapasztalható vé-
dettség. Aki az Úr nevében cselekszik, az számíthat oltal-
mazó hûségére.

Január 16. szombat
„Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém
vagy.” (Ézsaiás 43,1)
Mai igénkben különösen is figyelnünk kell a mondat elsô
részében megmutatkozó nyelvtani formára. A Mindenható
a prófétán keresztül a múlt idôt használja, oly módon,
hogy az a mában és mindörökre hordoz igazságokat. A
megváltás nem idôszámításunk kezdetén ment végbe,
hanem arról a Teremtô az emberi program elindítása elôtt
határozott. Döntését nem másítja meg az ember tévely-
gése sem. A megváltás látható megjelenési formája, a ke-
resztfa üzenete, a teremtés elôtt már megtörtént, és a mai
napig mindannyiunk életének biztos támasza is. Nem vagy
elveszett, nem vagy az ítélet alatt, nem a magadé vagy, Va-
laki szeretett, megváltott, és a magáénak ismer el.
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Január 17. vasárnap
„Ne féljetek, ti sok verebecskénél drágábbak vagytok” (Máté
10,31)
A szegény emberek eledele volt az ókorban a veréb. Egy
fillérért, a legkisebb forgalomban lévô pénzegységért ket-
tôt lehetett kapni, és két fillérbe került öt kis szárnyas,
mely egy egyszerû szegény ember egy napi kalóriaszükség-
letét volt hivatva elôteremteni. Az egy veréb kifizethetet-
lenül olcsó, ha lenne ilyen, fél fillérbe kerülne. Névtelenül,
ismeretlenül hullik a porba, esik áldozatul vásott gyerekek
köveinek vagy testesebb madarak támadásának. A Min-
denható azonban valamennyit ismeri. De minimális ér-
téknél mérhetetlenül több bármelyikünk érdeme. Miért is
kételkednénk hát az isteni figyelemben és hûségben!?

Január 18. hétfô
„Ne félj, hanem szólj, és ne hallgass!” (Apostolok cselekedetei
18,9)
Ismerjük ezt a kísértést: el kell mondanunk az Úr üzene-
tét, de ellenállásba ütközünk, és akár még biztonságunk is
veszélyben forog. Megfordul a fejünkben: ne mellôzzük-
e a radikálisabb mozgósító mondatokat? Még tovább
menve, nem kellene-e inkább hallgatnunk, bízva abban,
hogy a Szentlélek nélkülünk is munkálkodik? Vannak dol-
gok azonban, melyek megszületéséhez elkerülhetetlen a ki-
mondott szó. Végy hát bátorságot, és mondd!

Január 19. kedd
„Ne féljetek, megálljatok! És nézzétek az Úr szabadítását.”
(2Mózes 14,13)
Nagyon az út elején van Mózes a rábízottakkal. Nem szok-
tak hozzá ilyen hosszú úthoz, és bár látták az Úr csodáit,
a tíz csapást, most mégis azt hiszik, hiába minden, úgyis az
egyiptomiak gyôznek. Nem könnyû úrrá lenni a pánikon,
ráadásul úgy, hogy Mózes elôtt sem világos teljesen, hogy
Isten hogyan viszi végbe a szabadítást. De ennek ellenére
sem mondhat mást, hisz az a mennyei Atya, aki utat nyi-
tott a szabadok számára, miért semmisítené meg övéit az
elsô próbatétel alkalmával?

Január 20. szerda
„Ne légy messze tôlem, mert közel a nyomorúság.” (Zsoltárok
22,12)
A keresztfához szögezett Jézus ezt a zsoltárt imádkozta sú-
lyos fizikai és lelki kínjai között. Atyánk olykor le nem ál-
lítja a szenvedéssel járó próbát, a „nyomorúságot”, de
mindig „közel” van azokhoz, akik szenvednek. Ne borítson
el a teljes kétség! Az Úr most is veled van.

Január 21. csütörtök
„Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, és meghallgatott
engem; a Seol torkából sikoltottam, és meghallottad az én szó-
mat.” (Jónás 2,3)

Jónás korábban úgy vélte, hogy az Isten csak a megszentelt
falak között hallja meg könyörgésünket. A pusztulásra ítélt
városban bizonyára nem, és abban az élethelyzetben sem,
amibe ô került. Az Úr akaratával ellentétes irányba indult
íme el, kidobták a hajóból, elnyelte egy hal, mely lesüllyedt
a tenger mélységeibe, ô pedig itt, ebben az elképzelhetet-
len valóságban Istenhez sikolt, és azt tapasztalja, hogy meg-
hallgattatásra lelt. A hatalmas cet a partra veti, élete és
küldetése folytatódhat. Nem kerülhetsz olyan mélységbe
engedetlenséged útján, hogy az Úr ne lenne kész meghall-
gatni és megszabadítani! 

Január 22. péntek
„Mindenütt nyomorgattatunk, de meg nem szoríttatunk; két-
ségeskedünk, de nem esünk kétségbe.” (2Korinthus 4,8)
Az apostol becsületes nyíltsággal vázolja fel a Krisztus-kö-
vetô ember várható életútját. Mivel léte és bizonyságtétele
kihívás a világ számára, nem várhat arra, hogy ünnepelni
fogják. Ellenkezôleg. Mindig ellenállással találkozik majd,
nyomorgatást, kétségeket tapasztal, de tudhatja, ellenségei
nem gyôzedelmeskednek rajta, a vállalt szolgálatot Ura di-
csôségére képes lesz elvégezni.

Január 23. szombat
„…látjátok a nyomort, és féltek.” (Jób 6,21b)
Jób barátai látszólag egy mélyebb lelkiség magabiztosságá-
val oktatják ki és ítélik szenvedô társukat. A bajba jutott
ember azonban átlát mesterkedéseiken. Nem az Úr nevé-
ben szólnak, hanem lelkük mélyén rádöbbennek, bizony
ôk is kerülhetnek hasonló helyzetbe, és ezért utasítják el
Jób szenvedéseit. Talán egyidôs velünk a gondolat, hogy
ha jó úton járunk, semmi bántódásunk nem eshet. De
nem ezért ragaszkodunk az igazság ösvényéhez. Az Úr a
mi Istenünk akkor is, ha nem a jót, hanem a rosszat kell el-
vennünk Tôle.

Január 24. vasárnap
„Az Úr az én világosságom és üdvösségem: kitôl féljek?” (Zsol-
tárok 27,1)
Vannak egészen sötét korszakok, melyekben minden te-
remtett lélek fél és kiszolgáltatottnak érzi magát. Vannak
azonban olyanok, akik rendelkeznek belsô világossággal.
Akiket akkor is békesség tölt el, ha ég és föld elmúlnak.
Ha minden összeomlik, akkor is tudják mit kell tenniük a
többiekért. Ma divat szellemi restségünket, gyávaságunkat
a túl nagy sötétségre és a mögötte álló személyek elszánt-
ságára hivatkozva mentegetni. Mi azonban nem vagyunk
hajlandók félni, és így a félelemnek alárendelni az Úr iránti
és az Ô valódi értékei melletti elkötelezettségünket.

Január 25. hétfô
„Mózes pedig elrejtette az ô orcáját, mert félt az Istenre tekin-
teni.” (2Mózes 3,6)
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Mózes már évtizedek óta legelteti csendben a nyáját a jól
ismert kies pusztaságban. Minden bokrot, követ, kis és
nagy élôlényt megismert már, mi okozhatna neki megle-
petést. De most találkozik azzal, Aki mindennek terem-
tôje, övé a világ, mely benne él és mozog. Alkotója
azonban sokkal több ezeknél. Mózes tudja, hogy soha nem
fog szembesülni ennél hatalmasabb személlyel és annak
erejével. Az ô istenfélelme tehát mélységes tisztelet és nyi-
tottság az iránt, amit a Mindenható elvár most tôle. Em-
berek elôtt nem kell megsemmisülnöd. De vajon
meghallhattad-e már az Úrnak veled kapcsolatos elgon-
dolásait?

Január 26. kedd
„Megfélemlék azért Dávid azon a napon az Úrtól…” (2Sá-
muel 6,9)
A király jót akart. Az éveken át méltatlan helyen porosodó
szent ládát a fôvárosba akarta hozatni. Mindent olyan
nagyvonalúan eltervezett. Boldog volt, hogy szolgálhat az
Úrnak. Mit meg ne tett volna érte. Isten azonban ezekben
az emelkedett pillanatokban sem enged a szentséggel szem-
beni alázat követelményeibôl. Az amúgy minden tekintet-
ben messze leginkább nagyvonalú mennyei Úr azt akarja,
hogy ne csak érzelmeink terén, hanem akaratunk világá-
ban is ragaszkodjunk hozzá.

Január 27. szerda
„Hát nem fogtok a mi Istenünk félelmében járni, hogy vala-
hára ne gyalázzanak minket a pogányok, a mi ellenségeink?”
(Nehémiás 5,9)
Nehémiás döbbenten tapasztalja, hogy a szenvedés önma-
gában nem változtatja meg a karaktert. A kapzsi, zsugori,
szívtelen szemlélet megmarad a rabságból csak frissiben
szabadult nagyurak magatartásában. Kihasználják a gyen-
gébbek rosszabb pozícióit, saját maguk és klientúrájuk gaz-
dagszik csupán. Isten elôtt ez azonban utálatos, s a külsô
szemlélô is megvetéssel tekint azokra, akik vallásosságuk-
kal kérkednek, mindennapi döntéseik azonban távol van-
nak az isteni mintától.

Január 28. csütörtök
„…megszabadulván a mi ellenségeink kezébôl, félelem nélkül
szolgáljunk néki.” (Lukács 1,74)
Sokak várakozásának és reményének ad hangot Zakariás
magasztaló énekében. Boldog, hogy megérte a Messiásra

vonatkozó próféciák beteljesülését, s a várható jövevény-
ben azt látja, aki felszabadít az elvtelen kompromisszumok,
a gyáva megalkuvások kényszere alól. Szabaddá tesz min-
ket az Istent dicsôítô, igazság-követô életre. A félelem nem
magától tûnik el, és nem az aktuális ellenség távoztával. A
valódi Krisztus-követés a félelem-tagadó út.

Január 29. péntek
„Ezt mondja az Úr: a pogányok útját el ne tanuljátok, és az
égi jelektôl ne féljetek, mert a pogányok félnek azoktól!” (Jere-
miás 10,2)
Az emberek babonásak a XXI. században is. Miközben
esetleg tagadják az egyetlen szellemi hatalom létét, addig
képesek a maguk teremtette démonoktól és istenektôl ret-
tegni, égi jeleket vizsgálni, a teremtett világ mûködésébôl
útmutatást kiolvasni. Pedig a Mindenható is vezethetné az
útjukat!

Január 30. szombat
„Mindenféle halmocskától is félnek, és mindenféle ijedelmek
vannak az úton…” (Prédikátor 12,7)
Az emberi élet hanyatlásával együtt jár, hogy minden pró-
batételtôl egy kicsit tartunk. Korábban a hegyek se jelen-
tettek akadályt, ma a halmocskák is legyôzhetetlen
terepnek tûnnek. Korábban harcoltunk az egész világgal,
ma a lehulló ôszi falevél zizegése is félelmes gondolatokat
támaszt. Mindezt szabad bölcsen és tisztességgel látnunk
anélkül, hogy engednénk: az elmúlástól való félelem hatá-
rozná meg mindennapjainkat. Inkább arra gondolunk,
hogy még néhány tétova rogyadozó lépés, és mögöttünk
mindaz, amitôl féltünk, ami korlátozott anyagi valósá-
gunkban, ami azt sugallta, fölöslegessé lettünk. Nem visz-
szük át a kapun magunkkal a félelmeinket…

Január 31. vasárnap
„Azért nem félünk, ha elváltoznék is a föld, ha hegyek omla-
nának is a tenger közepébe (…) a Seregek Ura velünk van…”
(Zsoltárok 46,3.8)
A zsoltárossal együtt dobban a szívünk. Nem tudjuk mit
hoz az új esztendô. Lehet, hogy tovább fokozódik a föld és
népei zaklatottsága. Hisz maga a természet is vajúdik, ami-
kor az ember ismét indulatai zabolátlan áldozatává válik.
Mi azonban nem akarunk félelemmel elôre tekinteni, hisz
a Seregek Ura velünk van. Ô a mi védelmünk, és mi hûsé-
gesek maradunk hozzá életünk minden pillanatában.
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AJÁNLÓ

FILM
Párbaj (Duel)
Színes, amerikai filmdráma, 85 perc, 1971
Rendezô: Steven Spielberg
Író: Richard Matheson
Forgatókönyvíró: Richard Matheson
Szereplôk: Dennis Weaver, Jacqueline Scott, Eddie Fires-
tone, Carey Loftin

Mr. Mann (Dennis Weaver) egy kaliforniai úton autózik.
Nyugodtan halad, hisz van még ideje fontos üzleti meg-
beszéléséig. Megelôzi az elôtte pöfögô kamiont, és vissza-
áll egy kényelmes, jól tartható sebességre. Ám ekkor
történik valami, amit Mr. Mann nem ért: a kamion üldö-
zôbe veszi, a negyventonnás szörnyeteg, akinek az egész
film során nem látjuk az „arcát”, az életére tör. És Mr.
Mann, a békés kertvárosi polgár hamar rájön, hogy ha élni
akar, harcolnia kell. Gép gép ellen, sofôr sofôr ellen. Kez-
detét veszi egy különös, halálos párbaj…                        KKS



KÖNYV
Franz Kafka: A per
„Valaki megrágalmazhatta Josef K.-t, mert noha semmi rosszat
sem tett, egy reggel letartóztatták. Háziasszonyának, Gru-
bachnénak a szakácsnôje, aki nyolc óra tájt naponta behozta a
reggelijét, ezúttal nem jött. Ez még sohasem fordult elô.” 

Így indul Kafka regénye, és ezt követôen a valóság tör -
ténései mintha egy különös rémálom kusza képei, víziói
 lennének. Josef K. kálváriája elkezdôdik: az abszurd letar-
tóztatástól egészen az ítéletig úgy hánykolódunk a szorongás
és a félelem szürke képein, a zûrzavaros történések és a fel-
foghatatlan titokba zárt törvények útvesztôjén át, mint egy
segélykérô palack a tengeren. A legfontosabb kérdés, hogy
K.-t mivel vádolják, mit követhetett el, és hogy valóban el-
követte-e ezeket a bûnöket, sosem derül ki, mintha egyálta-
lán nem lenne lényeges, vagy semmiképp sem szabadna
kiderülnie. Egy biztos, ez a világ, melyben Josef K. egyre in-
kább bûnösnek érzi magát, ködös, homályos, szeszélyes,
szimbolikusan fantasztikus és teljesen kilátástalan.



ÉLET ÉS VIDÁMSÁG

Félelmeinkrôl, múlásukról az alábbi, az én lelkemnek ked-
ves történet jutott eszembe:

Mariska néninek epebántalmai miatt az orvos diétát aján-
lott, amit ô betartott, de epekedett zsírosabb falatok után.
Egyszer aztán a mezôn másokkal együtt dolgozva szemta-
núja volt, hogy valaki szalonnazsírban tocsogó rántottát
falatozott, ami felerôsítette benne jelen szenvedéseit. Ha-
zaérve isteni hangot vélt hallani, amely szózattal felérô volt,
mert így jött (ahogy ô szokta mondani): ,,Nem elvenni
akarok tôled hanem adni neked!” E kijelentés feletti örö-
mét a mezei menü fogyasztásával ünnepelte, és azóta sem
tartja a félelmetes diétáját. Nemrég újra elmondta felol-
dozásának történetét, egy hónappal 92. szülinapja elôtt.
Éljen sokáig Mariska néni! Éljünk hittel, szeretettel és
derûvel, mert ezek ûzik ki félelmeinket, amelyek sok eset-
ben indokolatlan diétára fognak bennünket.

Boldog új évet kívánnak: Iklódyék

��J J J

ÉLET ÉS BÖLCSESSÉG

A szabadság ott kezdôdik, ahol megszûnik a félelem.
Bibó István



Az életben semmi félelmetes nincsen. Csak meg kell pró-
bálnunk megérteni. Ha többet értenénk belôle, máris nem
lenne annyi félnivalónk.                                    Marie Curie



A félelem olyan, mint az idôjárás. Csak azért, mert esik az
esô vagy havazik, én nem mondom le a látogatást, ha már
megígértem. Felöltözök, és már indulok is hozzád, akár
esik, akár fúj. Meg lehet tanulni, hogy azt fogom csinálni,
amit én akarok, még akkor is, ha félek, rettegek vagy há-
nyingerem támad.                                     Feldmár András

Élet és Világosság

27

EV 2016 január 2:Layout 1  12/21/15  12:54 PM  Page 27



28
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RÍMELÔ

Tavasz jöttén a kis patak 
akár egy kis egérke 
kikukkint s nyomban kiszalad 
a jég alól a jégre 
Cincogat szaglál szimatol 
és azt mondja no végre 
kijutottam a jég alól 
a sötétbôl a fényre. 

És elindul megy mendegél 
cincogat mondikálgat 
és fölbiggyeszt - hamár egér - 
bajszul egy szénaszálat 
Térül-fordul s már szembejön 
és egyre azt zenéli: 
a legeslegnagyobb öröm 
félelem nélkül élni 

Elzirrenti a szúnyog és 
a szúnyogtól a szellô 
és tôle megfújja szél 
az a semmirekellô 
és azt se mondja köszönöm 
világgá fütyörészi: 
a legeslegnagyobb öröm 
félelem nélkül élni 

Vigyázba állnak a határ- 
sorompók égre néznek 
a tetejükbe gólyapár 
épít magának fészket 
és azt keleplik odafönn 
s még a béka se kétli: 
a legeslegnagyobb öröm 
félelem nélkül élni 

Zengik fütyülik huzalok 
a szerelô s a pózna 
cinkék cinegék víg rigók 
ereszen a csatorna 
Zengi lanka és hegytetô 
s fújja ahogy csak bírja 
az éppen égre röppenô 
parányi kis pacsirta 

Megáll a nap a delelôn 
s dúdolja döngicséli 
a legeslegnagyobb öröm 
félelem nélkül élni 
és ontja ontja sugarát 
hogy jutna bár egy résnyi 
oda is ahol nem lehet 
félelem nélkül élni 

Kányádi Sándor: 

ÚTRAVALÓ ÉNEK

oda is ahol nem lehet 
félelem nélkül élni
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