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A bib lia ol va só Út mu ta tó ál tal 2009-re ki je lölt
ige Jé zus és a gaz dag if jú ta lál ko zá sá nak vé gén
hang zik el. Jól is mert ez az el be szé lés. Egy ro -
kon szen ves fi a tal em ber őszin te ér dek lő dés sel
sze ret né meg tud ni az örök élet re ve ze tő utat.
El is me rés re mél tó, hogy az ószö vet sé gi pa ran -
cso la to kat if jú ko rá tól fog va meg tar tot ta. Még
azért is di csé ret il le ti, hogy tud ja, ki hez ér de -
mes for dul nia. 

Jé zus – a pár hu za mos már ki tu dó sí tás sze rint
– nyil ván nem vé let le nül ked vel te meg ezt az em -
bert. Lel ke se dé se és if jú ko ri tu dás szom ja mu -
tat ko zott meg ab ban, ahogy oda futott az ál ta -
la még nem is is mert Mes ter hez. In tel li gens nek,
is ko lá zott nak lát szott. Kel le mes volt ve le tár sa -
log ni. Jé zus kér ges te nye rű ta nít vá nyai mel lé ta -
lán még jól is jött vol na egy ilyen „ér tel mi sé gi”.

Ám a Mes ter, mint min dig, őszin te volt be -
szél ge tő part ne ré vel. Nem a szá mí tás ve zé rel -
te, és sem mi kép pen sem tak ti ká zott. Meg kel -
lett mon da nia ne ki, a gaz dag em ber nek, hogy
egy va la mi meg aka dá lyoz za őt ab ban, hogy
ta nít vány le gyen. Pa ra dox mó don az a fo -
gyat ko zá sa, hogy több le te van.

Ed dig nye re sé ges nek hitt vál lal ko zá sá ról –
vagy is éle té ről – most azt kell meg tud nia, hogy
va ló já ban de fi ci tes. Sőt mér he tet le nül el van
adó sod va. Csőd kö ze li ál la pot ba ke rült. E hír
hal la tán na gyon el szo mo ro dik az if jú, ám alig -
ha nem Jé zus is mély só ha jok kí sé re té ben
mond ja: „Könnyebb a te vé nek a tű fo kán át men -
ni, mint a gaz dag nak az Is ten or szá gá ba be jut -
ni.” (Lk 18,25)

Az év igé jét ak kor ért het jük meg a ma ga
mély sé gé ben, ha ér zé kel jük az azt meg elő ző jé -
zu si mon dat nak, a te vé ről és a tű fo ká ról
mon dott pa ra do xon nak a je len tő sé gét. Bi zo -
nyos rab bi ni kus mon dá sok sok szem pont ból
ha son lí ta nak eh hez. Egy tal mu di rab bi így
jel lem zi Is ten min den ha tó sá gát: „Nyis sá tok meg
előt tem a szí ve te ket csak annyi ra, mint egy tű
fo ka, és én olyan szé les re tá rom azt, hogy sze -
ke rek is ke resz tül me het nek raj ta.” A ha son ló -
ság el le né re jól lát ha tó a kü lönb ség: a tal mu di
mon dás a mennyi sé gi el len tét re épít, ami a ma -
ga mód ján re á lis is: a rés nyi re ki nyi tott aj tót szé -
les re le het tár ni. Jé zus me ta fo rá ja vi szont a vál -
lal ko zás le he tet len sé gét ér zé kel te ti.

Egy má sik ko ra be li zsi dó böl cses ség kép vi -
lá ga is Jé zus sza va i ra em lé kez tet, ám a fen ti rab -
bi ni kus sza kasz hoz ké pest már pesszi mis tább
hang sze re lés ben: „Ré gen a ta nít vá nyok szí ve
olyan volt, mint egy szé les re nyi tott aj tó, ezért
a Tó ra böl cses sé ge könnyen be me he tett raj ta.
Most vi szont olyan, mint egy kes keny aj tó, sőt
mint egy vé kony tű fo ka.”

Jé zus sza vai az ál tal vál nak még ra di ká li sab -
bá, hogy a te vét ál lít ja szem be a tű fo ká val. A
kép egé szen ab szurd. Ho gyan jut hat na át ez a
nagy tes tű ál lat a vé kony ka ré sen? Még be le gon -
dol ni is ne vet sé ges – vagy in kább szá nal mas! 

Ezek a pár hu za mos he lyek se gít he tik a jé zu -
si „le he tet len az em be rek nek” ki fe je zés mé lyebb
meg ér té sét. 

Re mé nyik Sán dor Ke gye lem cí mű ver sé nek
el ső fe le ép pen er ről szól. Az em be ri erő fe szí -
tés nek és le he tő sé gek nek kor lá tai van nak. Le -

het nek olyan élet hely ze tek, ami kor hi á ba a sí -
rás, az át ko zó dás. Ami kor hi á ba fe szí ti meg va -
la ki kö röm sza kad tig ma ra dék ere jét. Ha az
imád ság is csu pán em be ri erő fe szí tés, eget ost -
rom ló aka rat, ak kor az sem ér sem mit. Ver sé -
ben a köl tő így fog lal ja össze a csú fos ku dar -
cot: „[…] a le he tet len ség ko nok fa lán / Zú zod
vé res re ko po nyád.” En nél meg ren dí tőb ben
alig ha szem lél tet het nénk a jé zu si „le he tet len az
em be rek nek” mon da tot. 

Is mer jük ezt az élet hely ze tet. Ami kor ká bán
zú gó fej jel, ér tet len ked ve vagy ép pen lá za doz -
va bön gésszük az or vo si di ag nó zist. Ami kor
kéz be vesszük az el bo csá tás ról szó ló le ve let.
Ami kor két ség be es ve lát juk, hogy hi á ba min -
den em be ri pró bál ko zás, nem tu dunk va la kit
a rom lás út já ról le té rí te ni. Ami kor dü bö rög ve
hul la nak a fa gyott rö gök a ko por só ra.

„…le he tet len az em be rek nek” – kí mé let len ez
a mon dat. De fi gyel jünk csak! Jé zus nem zár -
ja itt le a mon da tot! Mint ha foly tat ná! Ez csak
egy fél mon dat volt. Mi lyen kár, hogy a gaz dag
if jú már szo mo rú an és két ség be es ve tá vo zott.
Ta lán mi, akik ma sze ret nénk Jé zus ta nít vá nyai
len ni, még meg hall juk a foly ta tást. Mert a po -
ko li sza vak után mennyei üze net kö vet ke zik:
„Is ten nek le het sé ges”!

Ami Bá bel ben le he tet len volt, az pün kösd -
kor le het sé ges lett. Amit a kő vel le pe csé telt sír
fe lé bal la gó asszo nyok hús vét haj nal ban le he -
tet len nek tar tot tak, az az an gya lok szá má ra le -
het sé ges volt. Ma gun kat sa ját ha junk nál fog -
va ki húz ni a mo csár ból: le he tet len. De Is ten –
Lu ther sza vá val – mint egy Her ku les, ki emel -
het min ket on nan. Ezo té ri á val és em be ri prak -
ti kák kal le he tet len, ku ruzs lás sal és rá ol va sás -
sal le he tet len, ön szug gesz ti ó val és ön meg vál -
tás sal le he tet len – de fe lül ről ka pott se gít ség -
gel le het sé ges. „Ami le he tet len az em be rek nek,
az Is ten nek le het sé ges.”

Re mé nyik fent idé zett ver sé nek má so dik fe -
le ép pen er ről szól: 

„Ak kor meg nyí lik ma gá tól az ég,
[…]
Ak kor – ma gá tól – szű nik a vi har,
Ak kor – ma gá tól – min den el csi tul,
Ak kor – ma gá tól – éled a re mény.
Álom fá id nak min den arany ágán 
Csak úgy ma gá tól – friss gyü mölcs te rem. 

Ez a ma gá tól: ez a Ke gye lem.”

Lát tuk, az em ber szük ség sze rű en vé res re zúz -
za ko po nyá ját „a le he tet len ség konok fa lán”.
Krisz tus vé res ko po nyá ja – és így a meg vál tás
mű ve – azon ban vé get ve tett a le he tet len ség
kor sza ká nak, és meg nyi tot ta az is te ni le he tő -
ség aj ta ját. Ez va ló ban ke gye lem. Ad ja Is ten,
hogy 2009 mind annyi unk éle té ben az Úr ke -
gyel mé nek esz ten de je le gyen!

Az Úr ke gyel mé nek
esz ten de je

Szteh lo Gá bor, a temp lom- és pa ró kia épí tő, gyü -
le ke zet szer ve ző lel kész, az el ső ma gyar or szá gi
evan gé li kus nép fő is ko la ala pí tó ja, kö zel két ezer
ül dö zött gyer mek meg men tő je, a Ga u dio po lis
meg ál mo dó ja és meg va ló sí tó ja, a fá rad ha tat lan
dia kó ni ai ve ze tő 2009. szep tem ber 25-én len -
ne száz éves. A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház a cen te ná ri um al kal má ból Szteh lo-év -
ként hir de ti meg a 2009. esz ten dőt.

Is ten irán ti há lá val em lé ke zünk Szteh lo Gá -
bor sok ol da lú, kre a tív, tág öle lé sű em ber men -
tő és -for má ló szol gá la tá ra, amely egy há zunk -
nak ed dig még kel lő kép pen fel nem tárt ér té -
ke és el kö te le ző örök sé ge. A ju bi le u mi év so rán
pá lyá za tok, ki ad vá nyok, kon fe ren ci ák, ün ne pi
ren dez vé nyek se gí te nek köz kinccsé ten ni Szteh -
lo Gá bor mun kás sá gá nak ma is ak tu á lis lel ki-
szel le mi ha gya té kát.

Az év ki emel ke dő ün ne pe ként a ter vek sze -
rint szep tem ber 25-én Szteh lo-szo bor ke rül le -

lep le zés re Bu da pest szí vé ben, a De ák té ren. A
Szteh lo-em lék mű fel ál lí tá sá ra köz ada ko zást
hir de tünk. Az ado má nyok a Szteh lo Gá bor Ala -
pít vány e cél ra nyi tott szám lá já ra fi zet he tők be:
10102086-14657200-01001007 SWIFT BU DA
HUH8.

Fel hív juk gyü le ke ze te in ket, hogy le he tő sé -
gük sze rint kap cso lód ja nak be a Szteh lo-év ün -
nep lé sé be, amely re mény sé günk sze rint egész
egy há zunk éle tét, ezen be lül kü lö nö sen is
dia kó ni ai mun kánk el kö te le zett sé gét erő sít he -
ti és gaz da gít hat ja. Er re bá to rít Szthe lo Gá bor
hit val lá sa: „A ke resz tény ség nem a dog mák, ha -
nem a sze re tet vi lá ga. Az élő, ele ven, cse lek vő
sze re te té.”

Erős vár a mi Is te nünk!
Bu da pest–Győr, 2009. ja nu ár 1.

Dr. Fa bi ny Ta más püs pök,
Gáncs Pé ter püs pök,

Itt zés Já nos el nök-püs pök

2009: Szteh lo-év

g Fa bi ny Ta más

„Ad ja Is ten, hogy 
mind annyi unk éle té ben
az Úr ke gyel mé nek
esz ten de je le gyen!

A 2009.
E SZ TEND Ő
IG ÉJE:

Lássunk színesebben! f 3. oldal
Hóangyal f 6. oldal
A kerületi felügyelőknél jártunk f 8–9. oldal
Találd meg a helyed! f 11. oldal
Sulyok Imre halálára f 14. oldal
Az internetes média matematikája f 15. oldal

Az Evangélikus Élet történetében mérföldkőnek számító idei
vízkereszti lapszám címlap-illusztrációja ismeretlen festő

alkotása – A napkeleti bölcsek látogatása.
(Fent: „amennyit” egy képből 2009

előtt mutathattunk meg…)
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Úton lé vő egy ház. A nap ke le ti böl csek
ha za in dul tak. Csak rö vid pil la nat
le he tett, míg meg áll hat tak a já szol -
nál, s már is út ra kel tek. Az Úr pa ran -
csa sze rint út ra kelt Jó zsef is kis
csa lád já val. 

Et től a pa rancs tól kez dő dő en Jé -
zus egész éle te ván dor lás. De nem -
csak Jé zu sé, ha nem mind azo ké is,
akik Jé zus mel lett él nek. Jó zsef hi á -
ba ál lí tot ta össze ács mű he lyé nek
kö vet ke ző évi mun ka ter vét – út ra
kel lett kel nie. Csa lád já val is mét vé -
gig jár ta az ős atyák út ját. A ta nít vá -
nyok is ott hagy ták csa lád ju kat: Jé zus -
sal együtt be jár ták Ga li lea és Jú dea
vá ro sa it. Ma is úton va gyunk. A
pol gá ri év for du ló ja is jel zi ván dor -
lá sunk esz ten de it.

Az uta zás fel té te le a cél tu dat. Ha
út ra ke lünk – akár csak szel le mi
vagy gaz da sá gi ér te lem ben is –,
ter vet ké szí tünk. Tud nunk kell,
hon nan in du lunk, és ho vá ér ke -
zünk. Fel ké szü lünk akár vá rat lan
hely ze tek re is. Egy ka masz me sél -
te, aki a VII. ke rü let sö té te dés után
már ve szé lyes kör ze té ben la kik,
hogy min dig vé gig gon dol ja, mit
kell ten nie, ha hir te len tá ma dás
ér né. Egy vő le gényt meg kér dez -
tek, hogy mit tesz, mi sze rint dönt,
ha ke nyér ke re ső és fér ji hi va tá sa
össze üt kö zés be ke rül. Ő ma ga biz -

to san ál lí tot ta: min den ilyen hely -
ze tet jól tud ke zel ni.

Va ló ban fon tos, hogy cél tu da to -
san in dul junk út nak. Ki száll na föl
ar ra a busz ra, amely nek a ve ze tő je
nem tud ja meg mon da ni, ho vá is
tart? Az au tó meg állt a stop pos
mel lett. „Ho vá megy?” – hang zott a
kér dés. Mi re a stop pos: „Mind egy.”
A so főr ki szólt: „Ne ha ra gud jék, én
nem ar ra me gyek.” És gázt adott. Az
uta zás elő fel té te le, úgy lát szik, a
ma ga biz tos ság.

Ma ga biz tos ság és bi zo nyos ság. Ezt
az elő fel té telt so kan vall ják. Itt már
nem cél tu dat ról van szó. Ma ga biz tos
az is le het, aki nem tud ja a cél ját. Sze -
rin tem az a vő le gény is csak ma ga biz -
tos volt.

A je gyes pá ro kat ál ta lá ban meg ké -
rem, hogy ír ják le jó és rossz tu laj don -
sá ga i kat. Ré geb ben töb ben ar ról szá -
mol tak be, hogy alig tud tak ma guk -
ról jó tu laj don sá got ír ni, rosszat vi -
szont an nál könnyeb ben. Né hány
év óta for dult a hely zet. Könnye dén
so rol ják a jó kat, s alig-alig a rossza -
kat. Bi zo nyo san nem let tek job bak az
em be rek. Egy sze rű en meg ta ní tot -
ták őket ar ra, hogy ma ga biz tos nak
tűn je nek. At tól tar tok, ve szé lyes
csap dá ba csal ták őket.

A Ja kab ál tal em lí tett, egy más fe -
let ti íté let és a ke res ke dők üz le ti ter -

ve is cél tu dat nél kü li ma ga biz tos ság.
Ezért vá lik tar tal mat lan szó vá, sőt
Is ten el le ni terv vé, mint a bá be li to -
rony. Ami kor Jé zust kö vet jük –
aho gyan Jó zse fet er re kész tet te az
Úr –, nem le he tünk ma ga biz to sak.
A ma ga biz tos ság hi á nya így nem bi -
zony ta lan sá got ered mé nyez, ha -
nem bi zo nyos sá got. Azt a bá tor
bi zal mat, hogy Jé zus Egyip to mon
ke resz tül is az ígé ret föld jé re, a ha -
lá lon át is élet re ve zet. Ja kab in té -
sét meg fo gad ni te hát nem eti kai
cse le ke det, ha nem hi tünk aján dé ka. 

Csak a Jé zus irán ti bi za lom bá to -
rít fel ar ra, hogy sa ját ter ve in ket fel -
ad va, igaz sá gunk szik la vá rá ból ki -
vo nul va az Úr út ja in jár junk. Ja kab
hit ről, nem pe dig eti ká ról be szél. Ezt
az zal te szi ért he tő vé, hogy nem
tilt ja el a ke res ke dő ket sem az út tól,
sem a ha szon szer zés től. Szem lé -
let vál to zás ra hív ja őket, ma ga biz tos -
ság ból az Is ten irán ti bi za lom bi zo -
nyos sá gá ra.

Úton Is ten ve ze té se alatt. A nap -
ke le ti böl csek ha za in dul tak. Mi is

ma gunk mö gött hagy juk az ün ne pe -
ket. Hol nap kez dő dik a ta ní tás is.
Út köz ben Ba bits Zsol tár fér fi hang -
ra cí mű ver sét dú dol gat juk: „Tu dod
hogy ér ted tör tén nek min de nek –
mit bu sulsz? (…) Ma dár ka tol la se
hull ki – ég se zeng – föld se re meg,
/ hogy az Is ten rád ne gon dol na. Az
Is tent sem ért he ti meg, / aki té ged
meg nem ért.”

Meg bá to rod tunk. Mert ugyan el -
vesz tet tük hi tün ket ön ma gunk ban,
de meg nyer tük a hi tet Jé zus ban.
Ezért nem kell si et nünk, ma ga biz to -
san haj ta nunk elő re. Ér tünk van itt
min den. Még a ke rü lő utak és a zsák -
ut cák is. Mi énk az idő és a tér.

Az au tó meg állt a stop pos mel lett.
„Ho vá megy?” – hang zott a kér dés.
Mi re a stop pos: „Mind egy.” A so főr
ki szólt: „Jöj jön ve lem, en gem biz tos
ke zek ve zet nek” – és szé les re tár ta a
ko csi aj ta ját. Ámen.

g Ben c ze And rás

Imád koz zunk! „Jé zus, rád te kin tek, /
S mú ló föl di kin cset / Nem ke re sek én.
/ Hír ne vet, nagy sá got, / Si kert itt
nem vá rok, / Csak te légy enyém! /
Uta mon ha fáj da lom / És ke reszt vár,
hor dom hit tel: / Tő led nem sza kít el.”
(EÉ 357,3) Ámen.
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Út köz ben
A VA SÁRNAP IG ÉJE

Az ének dal la ma mély ről tör fel fe -
lé, és szép ív ben száll vissza. A kö -
zép rész – kis szek ven ci á já val – len -
dü le te sen vi szi to vább a dal la mot,
vál to za tos for du la tot hoz va, majd is -
mét le ke re kít ve. Az utol só ze nei ív
pe dig egy sze rű en és meg nyug ta tó -
an zár ja be a vers sza kot, ke rek
egésszé té ve a dal la mot. Szer ző je a
17. szá zad má so dik fe lé ben kom po -
ná ló Se ve rus Ga s to ri us (1646–1682);
min den va ló szí nű ség sze rint 1681-
ben ír ta ezt a cso dá la tos ko rált.
Öröm éne kel ni, hi szen egy szer re
len dít és bá to rít, ugyan ak kor a ren -
de zett ségnek, a „min den a he lyén
van” ter mé sze tes ségének az él mé -
nyét is ad ja.

A ver set a gro be ni szü le té sű Sa mu -
el Rod igast ber li ni gim ná zi um igaz ga -
tó (1649–1708) ír ta meg be te ge dett ba -

rát ja, a kán tor Ga s to ri us szá má ra
vi gasz ta lá sul.

Az ének szö ve gét több fé le mó -
don ér tel mez het jük. Te kint het jük
is ten di csé ret nek, hi szen szin te lis ta -
sze rű en so rol ja fel, mi lyen ha tal mas
dol go kat cse le ke dett ve lünk az Úr is -
ten. Meg vé dett, gyó gyí tott, meg se gí -
tett, hit tel aján dé ko zott meg, ér tel met
adott ese mé nyek nek, fo lya ma tok -
nak, ál dá sa i val hal mo zott el, el osz lat -
ta fé lel me met, sze re te té vel kí sért,
re mény sé get ol tott a lel kem be.

Az ének azon ban egy faj ta bel ső
gon dol ko dás, ön biz ta tás, Is ten kö zel -
sé gé nek és ak tív sze re te té nek tu da -
to sí tá sa is. Nem üres ön szug gesz tió,
ép pen el len ke ző leg. Ál lan dó tu da to -
sí tá sa an nak, ami az élet iga zi va ló -
sá ga: Is ten te rem tő, gond vi se lő, meg -
tar tó és örök táv la tot adó sze re te té -

nek. Mi vel a bűn tu laj don sá ga és ve -
le já ró ja, hogy fe le dé ke nyek va gyunk
– kü lö nö sen is Is ten dol ga i val kap -
cso lat ban –, szük ség van er re a tu da -
to sí tás ra. Jó, ha éle tem min den hely -
ze té ben em lé kez te tem ma gam, ki hez
tar to zom, s mit is je lent ez a min den -
na pok ban. Ha pe dig ezt még – az
ének ál tal – más is hall ja, ak kor ez a
bel ső meg erő sí tő gon do lat bi zony ság -
té tel lé, ige hir de tés sé vá lik.

E ket tő mel lett s ta lán ezek fö lött
ez az ének alap ve tő hit val lás. Éle tet,
élet mó dot, men ta li tást meg ha tá ro -
zó hit val lás. „Mit Is ten tesz, mind jó
ne kem…” Min den! Né ha meg lá tom,
né ha nem is tu dok ró la. A hit bi zo -
dal ma ép pen ezt je len ti. Akár lá tom,
akár nem, akár tu da to san élem meg,
akár nem is ve szek ró la tu do mást, így
van: Is ten a ja vam ra mun kál ko dik.
Min den ben. Örö möm és fáj dal mam
oka i ban, éle tem po zi tív és ne ga tív
ese mé nye i ben, be teg ség ben és egész -
ség ben, bé kes ség ben és nyug ta lan sá -
ga im ban, biz ton sá gos pil la na ta im ban
és fé lel me im ben je len van. Nem biz -

tos, hogy min den tő le szár ma zik, de
biz tos, hogy még a tő le tel je sen ide -
gen rossz ból is tud ál dást elő hoz ni.

Azért kell so kat éne kel nünk ezt az
éne ket, hogy – úgy mond – a vé rünk -
ké vál jon. Hogy át jár ja ér tel mün ket,
szí vün ket, lel kün ket. Azért kell új ra
meg új ra kéz be ven nünk, hogy hi -
tünk ké vál jék ez a bi zo nyos ság. Ez a
cso dá la tos az éne kek ben: le het, hogy
a szí vünk bi zony ta lan, a lel künk ké -
tel ke dik, az ér tel münk lus ta, de a szá -
junk már mond ja, ének li, vall ja: mit
Is ten tesz, mind jó ne kem! Jó, hogy a
fe jünk és a szí vünk utol ér he ti a
szán kat.

Nem tu dok ob jek tí ven ír ni er ről az
ének ről. Csa lá dunk ked ves éne ke.
Őse im ezt éne kel ték min den na -
gyobb csa lá di ese mény nél: szü le -
tés nél, élet mér föld kö vek nél, de ha -
lál eset és te me tés ide jén is. Ami kor
én is be kap cso ló dom eb be a fo lya -
mat ba, ér zem, hogy mö göt tem van -
nak az előt tem járt sze ret te im és test -
vé re im, s az ő hi tük ál tal erő sö döm
én is. Szép nagy kó rus ban éne kel jük
– túl har sog va a vi lág za ját, a gon dok
hang za va rát, a bi zony ta lan ság jaj sza -
vát –: mit Is ten tesz, mind jó ne kem!
Ezt val lom, bár mi ér jen. Őt ál dom
mind ha lá lig. Így in dul ha tunk az új
esz ten dő be.

g Ha fen scher Ká roly (ifj.)

Mit Is ten tesz, mind jó ne kem
É NE K K INCSTÁR

b Éne kes köny vünk egyik csú csa ez az ének – ál lí tom el fo gul tan. Úgy
gon do lom, ez mind a dal lam, mind pe dig a szö veg vo nat ko zá sá ban
igaz. A Mit Is ten tesz, mind jó ne kem (EÉ 348) a Bi za lom Is ten ben cí -
mű fe je zet be tar to zik. Az ének az esz ten dő el ső va sár nap ján csen dül
fel. Az ün nep té má ja: „Alá zat tal ha gyat koz zunk Is ten ve ze té sé re”. Az
evan gé li um Má ria, Jó zsef és a kis Jé zus me ne kü lé sét, majd Ná zá ret -
ben va ló le te le pe dé sét ír ja le: azt, aho gyan Is ten ve zet te a szü lő ket,
meg ment ve Jé zust a rá le sel ke dő ve szély ről. Nem biz tos, hogy ér tet -
ték, mi tör té nik, mi ért kell út ra kel ni ük, de rá bíz ták ma gu kat Is ten
ve ze té sé re.

Mennyei Atyánk! Az új év el ső va sár -
nap ja van. Kí sérj min ket, ké rünk, ka -
rá csony fé nyé vel és me le gé vel. Kö -
szön jük, hogy ve led ta lál koz hat tunk
az ün ne pek ben. Urunk, szük sé günk
van „je les na pok ra” a sok-sok jel te len
kö zött! Há lá sak va gyunk, hogy iga -
zi je led nem a fé nyes csil lag és a já -
szol, ha nem a Bet le hem ben meg szü -
le tett és köz tünk nö vek vő Fiú. 

Kö szön jük, hogy a kö ze lé ben le he -
tünk, és a sze re te té ből él he tünk. Kö -
szön jük, Urunk, hogy al kal mat ad tál
a csa lá di és gyü le ke ze ti kö zös ség meg -
élé sé re. A te rí tett asz tal nál rég nem lá -
tot tak kal ta lál koz hat tunk, és ve led
azok kal is együtt le het tünk, akik na -
gyon hi á nyoz tak az ün ne pünk ből.

A hét köz na pok ban ta pasz tal ni
fog juk, hogy nem is olyan könnyű
ott hon len nünk vi lá god ban. So kan is -
me rik a me ne kült lét há nyat ta tá sa it,
meg aláz ta tá sa it. Sok em ber nek nincs
iga zi ott ho na. Jé zu sunk, te, aki mind -
ezt meg íz lel ted köz tünk, tégy ér zé -
kennyé ben nün ket má sok ki szol gál -
ta tott sá ga iránt. Add, hogy a hi á nyo -
kat szen ve dők a kö ze lünk ben még -
is meg ta pasz tal has sák me ne dé ket
adó sze re te te det!

Ir gal mad ba ajánl juk a jö vő mi att
szo ron gó test vé re in ket. A mun ka he -
lyük el vesz té se mi att ag gó dó kat, a ne -
héz dön tés előtt ál ló kat, a ki út ta lan -
ság ban, szen ve dé lyek csap dá já ban
ver gő dő ket, a ma gány mi att szen ve -
dő ket, tes ti-lel ki be teg sé gek ter he
alatt gör nye dő ket. Jé zu sunk, mu -
tass utat, ki utat ne kik! Légy te ma gad
út tá és élet té szá muk ra a hit ben!

Imád ko zunk hoz zád, Urunk, igéd
vi lá gos sá gá ért, hogy fel is mer jük aka -
ra to dat, ve ze té se det egyé ni és kö zös -
sé gi éle tünk ben. Gyer me ki bi za lom -
mal sze ret nénk rád ha gyat koz ni út -
ke re sé se ink ben, dön té se ink ben. Ne
en gedd, hogy ön ző en má sok ká rá ra
él jünk, és szé gyent hoz zunk ne ved -
re. Add, hogy a tő led ka pott ké pes sé -
ge ink kel a te szol gá la tod ban áll junk.

Imád ko zunk egész né pe dért, egy -
há za dért, hogy öröm hí red del élő és
öröm hí re det hir de tő kö zös ség le -
gyen. Hadd bíz zunk ott és ak kor is
ha lált le győ ző, új éle tet te rem tő
erőd ben, ahol és ami kor em be ri leg
sem mi esély sincs a meg úju lás ra.
Hadd épül jön és nö ve ked jen kö zöt -
tünk or szá god! Ámen.

Oratio
œcumenica

forrás

SE MPER REFOR M ANDA

„Isten mindenható, nemcsak le he tő -
sé gei, hanem tettei alapján is kor -
látlan Úr (ahogy mondtam), hiszen
kü lönben nevetséges Isten volna.”

d Luther Márton: A szolgai
akarat (Jakabné Csizmazia Eszter,

Weltler Ödön és Weltler Sándor
fordítása)

Az Evangélikus Élet 2005., 2006.,
2007. és 2008. évi lapszámai
PDF formátumban letölthetők
a www.evangelikuselet.hu címről.
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Új év: új le he tő ség! Ezen túl szí nes ben
ol vas hat juk egy há zunk leg na gyobb
pél dány szá mú nép lap ját! Nyi tott a
kér dés: va jon a nyom da tech ni kai
elő re lé pés től, a szí nes ben va ló meg -
je le nés től, amely ma már épp olyan
ter mé sze tes és szük ség sze rű, mint a
szí nes te le ví zió, von zóbb, szí ne sebb
lesz-e egy há zunk éle te is?

A szín gaz dag ság hoz több fény
kell! Víz ke reszt ün ne pé nek kö ze lé -
ben fo gal maz zunk egy ér tel mű en:
több vi lá gos ság, több krisz tu si fény
kell! Zin zend orf ének so rá val vall -
juk: „Ő a fény, mi szí nei.” Nél kü le
szür kék va gyunk, és min dent szín -
te le nül, fe ke te-fe hér ben lá tunk. Iga -
zán a Jé zus ban meg je lent, ir gal mas
sze re tet fé nyé ben döb be nünk csak
rá, hogy mennyi re hí já val va gyunk a
krisz tu si in du lat nak, és így – nem -
csak szín te le nül, de né ha szív te le nül
is – lát juk vi lá gun kat, egy há zun -
kat, em ber tár sa in kat.

Úgy vé lem, ez zel a kis sé sar kos, ér -
des, fe ke te-fe hér lá tás mód dal szem -
be sül het tünk egy há zunk el ső Or -
dass La jos-dí ja zott já nak, Ter ray Lász -
ló nak a lau dá ci ó já ban, amely egy
fel eme lő, ün ne pi órá ban a szín pom -
pás fa so ri temp lom ban, zsi na tunk je -
len lé té ben hang zott el. A mél ta tás tel -
jes szö ve gét la punk de cem ber 14-i
szá má ban ol vas hat tuk.

Ma gam is őszin te tisz te lő je va gyok
„La ci bá csi nak”. Ő szá mom ra a hi te -
les, alá za tos és kö vet ke ze tes Krisz tus-
ta núk egyik eta lon ja ko runk ban. Bár
1946-tól nem él ha zánk ban, szí ve
még is együtt do bo gott a Ma gyar or -

szá gi Evan gé li kus Egy ház éle té vel.
Meg ér tem, hogy az őt mél ta tó Fa biny
Ti bor pro fesszor lel kes he vü let tel
szólt ró la, hi szen Ter ray Lász ló va ló -
ban ins pi rá ló szol ga tár sunk. Alig ha
ke rül he tett vol na mél tóbb hely re ez
az ér té kes ki tün te tés.

Ti bor ba rá tom – re mé lem, sok év -
ti ze des őszin te, test vé ri kap cso la -
tunk ki áll ja né hány kri ti ku sabb so -
rom pró bá ját – ta lán úgy vél te, hogy
az ün ne pi per cek ben Ter ray Lász ló
fé nye an nál meg győ zőbb lesz, mi nél
sö té tebb kon tex tus ba he lye zi el.

Így han goz ha tott el a bom basz ti -
kus be je len tés, amely sze rint ez zel a
ki tün te tés sel vég re meg tért, vissza -
tért „a té koz ló egy ház” – a Ma gyar -
or szá gi Evan gé li kus Egy ház – Ter ray
Lász ló hoz! Egyet len per cig sem kér -
dé ses szá mom ra, hogy ma is van mit
ta nul nunk La ci bá csi tól. Er ről győ zött
meg a lau dá ci ó ra adott, hi he tet len
sze rény sé get és mély böl cses sé get su -
gár zó vá la sza, amely ben, töb bek kö -
zött, mél tat ta azo kat, akik itt hon, más
és ne héz kö rül mé nyek kö zött pró bál -
tak hű sé ges ta núi ma rad ni az egy ház
Urá nak.

Ép pen eb ben az össze füg gés ben
ér zem bán tó ál ta lá no sí tás nak a „té -
koz ló egy ház” fe ke te-fe hér ké pét.
Krisz tus egy há za – ben ne a Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház –
tag ja i ban, akár püs pö ke i ben is el buk -
hat ugyan, de egé szé ben alig ha ra -
gaszt ha tó rá a „té koz ló egy ház” bé -
lyeg. Lel ké sze ink dön tő több sé ge Is -
ten ke gyel mé ből és ere jé ből hű sé ge -
sen, ál do za to san vé gez te szol gá la tát

ab ban a bi zo nyos „át kos” negy ven
esz ten dő ben is. Kü lön ben ma már
nem vol na evan gé li kus egy ház ha -
zánk ban, nem vol na ki nek szí nes
he ti la pot fel kí nál ni…

Ugyan csak bán tó volt szá mom ra
– le het, ez „dé li ke rü le ti túl ér zé keny -
ség” – a lau dá ci ó ban, de saj nos már
má sutt is fel tű nő „Ká dár/Kál dy-kor -
szak” meg je lö lés. Alig hi szem, hogy
a két név ilyen fel szí ne sen le egy sze -
rű sít ve, ítél ke ző mó don össze kap -
csol ha tó. Tény, hogy a Moszk vá tól
meg fé lem lí tett Ká dár Já nos pro le tár -
dik ta tú rá já ban a Bel ügy mi nisz té ri -
um és az Ál la mi Egy ház ügyi Hi va tal
ál tal meg fé lem lí tett Kál dy Zol tán
dik ta tó ri kus esz kö zök kel ve zet te
egy há zun kat. Kö zel más fél év ti ze dig
szol gál tam „ural ma alatt”, ne kem is
van nak ke ser ves em lé ke im. Há lás va -
gyok azon ban, hogy ak kor sem né -
mult el az evan gé li um egy há zunk -
ban! Szól ha tott az öröm hír raj tunk
ke resz tül is, de töb bek kö zött Kál dy
Zol tán püs pök ige hir de té se in ke -
resz tül is, ame lye ket teo ló gus hall ga -
tó ként, szom jas lé lek kel hall gat tunk
a De ák té ri temp lom kar za tán, együtt
a min dig né pes gyü le ke zet tel.

Jócs kán akad nak Ti bor ral kö zös

em lé ke ink is er ről az idő szak ról, hi -
szen rész ben együtt vol tunk a De ák
té ri, a bu da vá ri evan gé li kus if jú ság -
ban, ahol alig hi szem, hogy ma sok -
kal töb ben vol ná nak, mint ak ko ri ban
vol tunk. Le het azon ban, hogy most
én szí ne zem, fé nye zem a „ré gi szép
idő ket”, és sze lek tív me mó ri á val in -
kább a jó ra em lé ke zem…

Min den eset re nem gon do lom,
hogy a rend szer vál tás egy há zunk ban
2008. no vem ber 28-án, Ter ray Lá szó
ki tün te té sé nek pil la na tá ban kö vet ke -
zett vol na be. Ez a lau dá ci ó nak
ugyan csak meg le pő és fél re ért he tő
ki je len té se volt.

Re mé lem, egy há zunk, a re for -
má ció örö kö se ként, fo lya ma to san
újul, vál to zik, tisz tul nap ja ink ban is.
Így gyó gyul hat a múlt lá tá sunk, ön -
ér té ke lé sünk is. Er re hi va tott, és ezt
pró bál ja se gí te ni a tény fel tá ró bi -
zott ság mun ká ja is. Öröm mel hal -
lot tam leg utób bi zsi na ti je len té -
sük ben, hogy ők is igye kez nek egy -
re dif fe ren ci ál tab ban lát ni és lát tat -
ni egy há zunk ár nyé kos, de a fényt
sem nél kü lö ző kö zel múlt ját. Eb -
ben az össze füg gés ben ér té kes, friss
for rás a Fa bi ny Ta más püs pök kol -
lé gám mal ké szí tett, nem rég meg je -
lent in ter jú kö tet, mely ben egy ár -
nyal tabb Kál dy-kép je le nik meg.
(Ne ki nö ve ked nie kell… – Fa bi ny Ta -
más sal be szél get Sző nyi Szi lárd.
Ka i rosz Ki adó, Bu da pest, 2008.
Mi ért hi szek? so ro zat)

Re mény te li ér dek lő dés sel vá rom
Ko rá nyi And rás ha bi li tá ci ós dol go -
za tá nak kö ze li meg je le né sét is. Egy -

ház tör té né szünk ép pen Kál dy Zol -
tán élet pá lyá ján ke resz tül az egész
kor sza kot vizs gál ja. A té má nak kü -
lön ak tu a li tást ad, hogy az idén lesz
hu szon öt éve, hogy ha zánk és egy -
há zunk ad ha tott ott hont a Lu the rá -
nus Vi lág szö vet ség nagy gyű lé sé nek,
amely Kál dy Zol tánt el nök ké vá -
lasz tot ta. Jó len ne mind ezt va ló ban
fe lül ről ér ke ző vi lá gos ság ban, vég re
tisz táb ban, élet- és kor hű szí nek ben
lát ni.

Hi szem, hogy ez nem csak a Dé li
Egy ház ke rü let püs pö ké nek vá gya
és re mény sé ge. Bár tu dom, spe ci á -
lis hely zet ben va gyok, ami kor Or -
dass La jos, De zsé ry Lász ló, Kál dy
Zol tán és Har ma ti Bé la püs pök
utó da ként sze ret ném job ban meg -
ér te ni egy há zunk Urá nak va lós, de
sok szor rej tett mun ká ját az el múlt
fél év szá zad ban, hogy vi lá go san
meg lát has sam, mer re akar ve zet ni
min ket a je len ben a jö vő fe lé. Az in -
du ló év igé jé nek jé zu si bá to rí tá sa eh -
hez is „ég tá jo ló” irányt mu tat: „Ami
le he tet len az em be rek nek, az Is ten -
nek le het sé ges.”

Lás sunk szí ne seb ben!
É GTÁJOLÓ

Gáncs Péter püspök
Déli Egyházkerület

Ta valy volt Pet rő czy Ka ta Szi dó nia ha lá lá nak há rom szá za dik év for du ló ja. A
Lu ther Ki adó eb ből az al ka lom ból je len tet te meg az evan gé li kus köl tő nő élet -
raj zi re gé nyét.

Sz. Bérczi Mar git mű vét de cem ber 18-án az Evan gé li kus Or szá gos Mú ze -
um ban S. Sár di Mar git iro da lom tör té nész, egye te mi do cens aján lot ta (ké -
pün  kön) az ér dek lő dők fi gyel mé be. A csa lá di as lég kö rű könyv be mu ta tón Pet -
rő czy Ka ta Szi dó nia megzenésített ver se i ből Csör sz Ru men Ist ván éne kelt. 

„Ez a könyv egy szer re mo nog rá fia, ben ne min den adat tal, hát tér rel és for -
rás sal; egy szer re iro da lom tör té net, ver se i nek ala pos elem zé sé vel; egy szer -
re teo ló gia, a te o di cea vagy a pi e tiz mus nagy sze rű fel dol go zá sá val, két ke dők
hit erő sí té sé vel, és egy szer re re gény, mert a hé za go kat szé pen töl ti ki na gyon
va ló szí nű le írá sok kal, bel ső ví vó dá sok kal, fan tá zia szül te le ve lek kel…” – ol -
vas ha tó D. Ke ve há zi Lász ló nyu gal ma zott lel kész aján ló ja a Bú val te li esz -
ten de im cí mű kö tet bo rí tó ján.

g Bo da Zsu zsa fel vé te le

Köl tő nő regényben
Rek lám fe lü let ként szol gál na a ro -
má ni ai Besz ter ce (Bis t ri ta) szász
evan gé li kus temp lo má nak ke rí té se,
hogy a be vé tel ből ál lít sák hely re a le -
égett temp lo mot – ír ta a kö zel múlt -
ban a bu ka res ti Új Ma gyar Szó cí mű
or szá gos na pi lap.

A Besz ter ce jel ké pé nek te kin tett
temp lom ta valy jú ni us 11-én égett le,
ja ví tá sán je len leg is dol goz nak. A
rek lám táb lák el he lye zé sé re a Mű em -
lék vé del mi Hi va tal is en ge délyt
adott már.

A temp lom tűz vész előt ti ál la po -
tá nak vissza ál lí tá sá ra egy mil lió eu ró -
ra (265 mil lió fo rint) len ne szük ség.
Ed dig több mint hét száz ezer lej
(mint egy 50 mil lió fo rint) gyűlt össze.
Jo hann Di e ter Krauss, a temp lom lel -
ké sze ki ad egy nap tá rat is, me lyen a
temp lom épí té sze ti és ré gé sze ti ér té -
kei lát ha tók, töb bek kö zött a tűz ben
tel je sen el ol vadt ha rang.

d MTI

Rek lám ból
építik újjá

A fa so ri evan gé li kus gyü le ke zet adott ott hont az ad vent 4. va sár nap ján meg ren de zett an gol nyel vű evan gé li kus is ten tisz te let nek, ame lyen – Ara di György
lel kész li tur gi ai szol gá la ta mel lett – dr. Fa bi ny Ta más püs pök hir det te Is ten igé jét. A szer ve zők cél ja, hogy a jö vő ben rend sze res le gyen az an gol nyel vű
evan gé li kus szol gá lat Bu da pes ten.

g Dé vai György fel vé te le

A júniusi lángok
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b A Szlo vá ki ai, il let ve a Ma gyar or -
szá gi Egy há zak Öku me ni kus
Ta ná csá nak el nök sé ge 2008. de -
cem ber 16-án ad ven ti hit tel, re -
mény ség gel és vá ra ko zás sal ta -
lál ko zott Rév ko má rom ban, és az
aláb bi nyi lat ko za tot tet te. 

Mint or szá ga ink evan gé li u mi hit -
ben osz to zó, fe le lős pol gá rai a két
nem zet meg bé ké lé sé ért imád ko -
zunk. En nek az imád sá gos ta lál ko zás -
nak szo mo rú ak tu a li tást ad, hogy a
két nép kap cso la ta az utób bi idő ben
fe szült té vált, sok eset ben el mér ge -
se dett. Szo mo rú an vesszük tu do -
má sul, hogy a mi nisz ter el nö ki és ál -
lam fői ta lál ko zók nem hoz tak ja vu -
lást sem a ma gyar és szlo vák po li ti -
ku sok, sem pe dig a két nem zet hez
tar to zó pol gá rok kap cso la tá ban. 

Mint a szlo vá ki ai és a ma gyar or -
szá gi egy há zak öku me ni kus tes tü le -
té nek kép vi se lői jó lel ki is me ret tel
ki je lent jük, hogy mind két or szág
Krisz tus-hí vői bé kes ség ben, meg ér -
tés ben és sze re tet ben kí ván nak él ni.
Ez zel a lel kü let tel tud ják ka rá csony -
kor a Krisz tus ban alá szál ló is te ni
ke gyel met fo gad ni, és ar ról így tud -
nak hi te le sen bi zony sá got ten ni a ma -
guk anya nyel vén. Kö zös meg lá tá -
sunk, hogy min den le het sé ges esz -
köz zel kö te les sé günk elő moz dí ta ni
or szá ga ink ban és or szá ga ink kö zött
a sze mé lyes meg bé ké lést és a köl csö -
nös ki en gesz te lő dést. 

Hisszük, hogy az em be ri kap cso -
la tok ban meg le vő bi zal mat lan sá got
a múlt ke se rű ta pasz ta la tai is táp lál -
ják. Eb ből a bi zal mat lan ság ból a té -
nyek pon tos is me re tén ke resz tül ve -
zet az út az őszin te bűn bá nat hoz,
meg bo csá tás hoz és az egy más sal va -
ló meg en gesz te lő dés hez. Ezért el en -

ged he tet len, hogy a kö zös vi lá gi és
egy ház tör té nel mi tu do má nyos tes tü -
le tek mun ká ju kat na gyobb ha té -
kony ság gal vé gez ve szol gál ják a két
nép ja vát. Mun ká juk ban rög zí tést
nyer het nek a té nyek kö rü li kon szen -
zu sok, de az ér tel me zé sek kü lön bö -
ző sé ge is. Az egy há zi, öku me ni kus
kö zös sé gek pe dig őszin te ön vizs gá -
lat tal és bűn bá nat tal szol gál ják a
meg bé ké lést. Mél tat lan kö zös múl -
tunk hoz és tör té nel mi szom széd sá -
gunk hoz az egy más el len han go lás,
sőt oly kor uszí tás fáj dal mas je len sé -
ge és az el len sé ges in du la tok éb -
resz té se. A múlt ter hét, amely új ra és
új ra éle te sen ne he ze dik ránk, nem kí -
ván juk to vább hor doz ni.

Azért imád ko zunk, és azért fá ra -
do zunk, hogy a két nem zet fe le lős ve -
ze tői ül je nek tár gya ló asz tal hoz, és tel -
jes nyi tott ság gal, őszin te el ha tá ro zás -
sal mun kál ják a szlo vák és a ma gyar
nép ha té kony, ered mé nyes és bé kés
jö ven dő jét. Eb be az imád ság ba és te -
vő le ges igye ke zet be sze re tet tel meg -
hí vunk min den ke resz tyént és min -
den fe le lő sen gon dol ko dó jó aka ra tú
em ber tár sun kat. „Az igaz sá gos ság
fel ma gasz tal ja a né pet, a bűn pe dig
gya lá za tuk ra van a nem ze tek nek.”
(Péld 14,34)

Ad ven ti vá ra ko zá sunk és ka rá -
cso nyi örö münk le gyen az zal tel jes,
hogy nem ze te ink – a Kár pát-me den -
ce és a vi lág né pe i vel együtt – egy
szív vel di cső í tik a Szent há rom ság
Is tent, aki ma is el hoz za ne künk a bé -
kes sé get és a jó aka ra tot. 

A Szlo vá ki ai Egy há zak 
Öku me ni kus Ta ná csa ne vé ben

Jan Sem jan elnök és
La dis lav Krpa la főtitkár

A Ma gyar or szá gi Egy há zak
Öku me ni kus Ta ná csa ne vé ben

D. Sze bik Im re elnök és
dr. Bó na Zol tán főtitkár

A Szlo vá ki ai és a Ma gyar or szá gi
Egy há zak Öku me ni kus Ta ná csá nak

kö zös ad ven ti nyi lat ko za ta

2009 feb ru ár jában ta lál ko zót tart a
tel jes szlo vák és ma gyar evan gé li kus
püs pö ki kar; ez lesz a két he lyi egy -
ház tör té ne té ben az el ső ilyen al ka -
lom – tá jé koz tat ta de cem ber 17-én a
Ma gyar Táv ira ti Iro dát a Ma gyar or -
szá gi Evan gé li kus Egy ház (MEE) el -
nök-püs pö ke.

Itt zés Já nos el mond ta: a két nem -
zet kö zöt ti meg bé ké lés elő se gí té se áll
majd a két or szág egy há za i nak vi szo -
nyá ban át tö rést je len tő ta lál ko zó kö -
zép pont já ban. „A két or szág egy há -
za i nak vi szo nyát nem sza bad, hogy
be fo lyá sol ja a po li ti ka, ez zel szem ben
ápol ni kell a test vé ri kö zös sé get” –
tet te hoz zá.

A meg be szé lé sek té mái kö zött sze -
re pel, hogy hosszú évek óta elő ször
küld az MEE ösz tön dí jas hall ga tót Po -
zsony ba. En nek az a cél ja, hogy a Ma -
gyar or szá gon élő szlo vák aj kú evan -
gé li kus kö zös sé gek lel ki gon do zá sát
job ban meg tud ják ol da ni az anya -
nyel vü ket is me rő lel késszel. Ez zel
együtt ar ról is foly tat nak meg be szé -
lé se ket feb ru ár har ma dik he té ben,
hogy a szlo vá ki ai lel ké szek kö zül
kül de nek né há nyat Ma gyar or szág ra
nyel vet ta nul ni. Ez azt szol gál ja, hogy
a szlo vá ki ai ma gyar kö zös sé gek több
ma gyar nyel vű is ten tisz te le tet hall gat -
has sa nak – kö zöl te Itt zés Já nos.
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Feb ru ár ban ta lál koz nak a szlo vák
és a ma gyar evan gé li kus püs pö kök

ProCh rist 2009 –
új ra Ma gyar or szá gon is!
…hogy Jé zus Krisz tust mi nél töb ben meg is mer -
jék, s hogy gyü le ke ze te ink vi rá goz za nak!

Kap cso lód jon be és je lent kez zen! Az Ön
gyü le ke ze te is részt ve het ben ne! Je gyez ze meg
az idő pon tot: 2009. már ci us 30-tól áp ri lis 6-
ig! Nyolc es tén át ma gá val ra ga dó is ten tisz te le tek a né met or szá gi
Chem nitz ből Ul rich Par zany evan gé li kus lel kész ige hir de té sé vel! Mű -
hol das köz ve tí tés Eu ró pá ban kö zel 1400 hely szí nen!

Ke res se a szer ve zőiro dát: 6200 Kis kő rös, Lu ther tér 3. Te le fo non hív -
hat ja Szent györ gyi né Gom bár Il di kót (20/824-4700) vagy Lup ták Györ -
gyöt (20/824-4748). Tá jé ko zód jon hon la pun kon: www.proch rist.hu,
vagy küld jön e-mailt: in fo@proch rist.hu. Se gí tünk a szer ve zés ben ta nács -
adás sal, pla ká tok kal, szó ró la pok kal, se géd anya gok kal, el ér he tő árú vi -
deoki ve tí tők kel! Még nem ké ső, vár juk je lent ke zé sét!

H I R D E T É S

A könyv be mu ta tón meg je len te ket
dr. Csep re gi And rás, az OKM Egy há -
zi Kap cso la tok Tit kár sá gá nak ve ze -
tő je kö szön töt te. A tit kár ság ve ze tő az

1947. évi val lá si tör vény meg szü le té -
sé nek hat va na dik év for du ló ja al kal -
má ból szer ve zett ta va lyi tu do má -
nyos kon fe ren cia elő adá sa i ból szer -
kesz tett könyv is mer te té se kor ki fej -
tet te: nem igaz az a köz ke le tű el gon -
do lás, mely sze rint a to le ran cia a
gyen gék jel lem ző je, akik ké szek el ve -
i ket, né ze te i ket és ál lás pont ju kat fel -
ad ni. El len ke ző leg: „A to le ran cia az
erő sek lel ki és szel le mi ál la po ta,
mert leg in kább ők ké pe sek ar ra,
hogy akár leg szen tebb gon do la ta i kat
és el ve i ket is a má sik fél kri ti ká ja alá
ves sék, ter mé sze te sen anél kül, hogy
val lá sos meg győ ző dé sü ket, hi tü ket és
iden ti tá su kat fel ad nák.” A most el ké -
szült ki ad vány szel le mi sé ge és ta nul -
má nyai is ezt tá maszt ják alá.

A ta nul mány kö tet tar tal má ról dr.
Ba logh Mar git egy ház tör té nész, a
Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia
(MTA) Tár sa da lom ku ta tó Köz pont -

já nak igaz ga tó ja nyúj tott át te kin -
tést. Hang sú lyoz ta, hogy az 1947.
évi tör vény rend kí vü li mó don ha la -
dó szel le mi sé gű volt, mert a be vett és
az el is mert val lás fe le ke ze tek kö zöt -
ti kü lönb sé ge ket meg szün tet te. Így ez
a két ka te gó ria egyen lő bá nás mód -
ban ré sze sült az ál lam ré szé ről, s csak
a jel lem ző en leg ki sebb és leg fi a ta labb,
úgy ne ve zett „el nem is mert” fe le ke -
ze tek nek nem adott jog egyen lő sé get.
Ba logh Mar git ar ra is rá mu ta tott,
hogy az eh hez a kon fe ren ci á hoz és a
meg je lent kö tet hez kap cso ló dó ku -
ta tá sok a tör té net tu do mány szá má -
ra is új ered mé nye ket hoz tak, az
1947-ben született tör vény lét re jöt -
té nek kö rül mé nye it vizs gá ló és hát -
te rét sok fé le szem szög ből elem ző

elő adá sok pe dig a je len le gi kor mány -
zat nak is ad hat nak öt le te ket az egy -
há zak kal va ló kap cso lat tar tás fej -
lesz té sé re vo nat ko zó an.

A ta va lyi kon fe ren cia egyik elő adó -
ja, dr. Fa ze kas Csa ba tör té nész, a
Mis kol ci Egye tem Böl csé szet tu do -
má nyi Ka rá nak dé kán ja ki emel te,
hogy az 1947. évi tör vényt mél tat la -
nul fe led te el az utó kor – ez még an -
nak el le né re is ki je lent he tő, hogy a to -
váb bi évek ben a ha ta lom ideo ló gi ai
okok mi att „már nem bá bás kod ha tott
a vég re haj tá sa fö lött”. A kö tet ta nul -
má nyai ab ban pró bál nak át fo gó se -
gít sé get nyúj ta ni az ol va só nak, hogy
mi nél szé le sebb össze füg gé sek ben

gon dol kod has son a val lá sok és az
egy há zak vi szo nyá ról, a val lás és a to -
le ran cia kö zöt ti kap cso lat ról.

A ki ad vány egy út tal se gít ki iga zod -
ni az alap ve tő egy há zi fo gal mak kö -
zött, és vi lá go san meg fo gal ma zott
cél ja sze rint op ti má lis eset ben hoz -
zá kí ván já rul ni ah hoz is, hogy „az
egy há zak ön szán tuk ból, kény sze rí tő
erők nél kül bé ké ben él je nek egy -
más mel lett”. 

A ke res ke del mi for ga lom ban nem
kap ha tó kö te tet el ső sor ban fel ső ok ta -
tá si in téz mé nyek hez, egy há zi és vi lá -
gi könyv tá rak hoz jut tat ják el ku ta tá -
si cé lok ra, de az Egy há zi Kap cso la tok
Tit kár sá gá nak cí mén ér dek lő dő ma -
gán em be rek is meg ren del he tik.

g P. G.

To le ran cia: az erő sek
lel ki és szel le mi ál la po ta

b Az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um (OKM) Egy há zi Kap cso la tok
Tit kár sá ga 2007-ben tu do má nyos kon fe ren ci át szer ve zett Egy há zak
és to le ran cia Ma gyar or szá gon cím mel a val lá si to le ran cia el vét meg -
le pő tisz ta ság gal meg szö ve ge ző 1947. évi XX XI II. tör vény meg szü le -
té sé nek hat va na dik év for du ló ja al kal má ból. A ta nács ko zá son el hang -
zott elő adá sok szer kesz tett vál to za tai ból ta nul mány kö tet ké szült az
Egy há zi Kap cso la tok Tit kár sá ga és a Mis kol ci Egye tem Böl csé szet tu -
do má nyi Ka ra kö zös szer ve ző mun ká já nak ered mé nye kép pen. A
kon fe ren cia cí mét vi se lő ki ad vány be mu ta tó já ra de cem ber 18-án ke -
rült sor az OKM épü le té ben.
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Nem ráz ta meg kü lö nö seb ben az
egy há zak költ ség ve té sét a gaz da sá gi
vál ság, van olyan ka te gó ria, amely ben
nőtt, és van, amely ben csök kent a ne -
kik fo lyó sí tan dó összeg a 2009. évi
költ ség ve tés el ső vál to za tá hoz ké pest,
a leg na gyobb té te lek pe dig vál to -
zat la nok ma rad tak – mond ta Csep -
re gi And rás, az Ok ta tá si és Kul tu rá -
lis Mi nisz té ri um Egy há zi Kap cso la -
tok Tit kár sá gá nak ve ze tő je de cem ber
22-én a Ma gyar Táv ira ti Iro dá nak. 

Az egy há zak nak át nem adott
épü le tek után já ró örök já ra dék
össze ge a költ ség ve tés vál ság előt ti
el ső és az utá ni utol só ver zi ó ja kö -
zött csak nem száz mil lió fo rin tos
nö ve ke dést mu tat, 9 mil li árd 464
mil li ó ról 9 mil li árd 556 mil li ó ra
nőtt – mu ta tott rá.

A tit kár ság ve ze tő kö zöl te: az iga -
zán nagy té te lek nem vál toz tak, így
ugyan annyit fo lyó sít az ál lam 2009-
ben az el ső, gaz da sá gi vál ság előt ti
ver zi ó hoz ké pest a sze mé lyi jö ve de -
lem adó egy szá za lé ka ként és en nek
ki egé szí té se ként (9 mil li árd 511 mil -
lió), a hit tan ok ta tás tá mo ga tá sá ra

(3 mil li árd 305 mil lió) és az öt ezer fő -
nél ki sebb te le pü lé se ken szol gá ló
egy há zi ak jö ve de lem pót lé ká ra (1
mil li árd 700 mil lió).

Csök kent a tá mo ga tás a 2009-es
költ ség ve tés ben az egy há zi köz gyűj -
te mé nye ket és köz mű ve lő dé si in -
téz mé nye ket il le tő en, itt a 816 mil li -
ó ból ke re ken 100 mil li ót fa rag tak le,
míg az egy há zi épü le tek re konst -
ruk ci ó já ra szánt összeg 1 mil li árd 96
mil li ó ról 796 mil li ó ra rö vi dült meg –
foly tat ta.

Az idén fo lyó sí tan dó egy há zi költ -
ség ve tés a 2008-as hoz ké pest szin tén
tar tal maz emel ke dé se ket és csök -
ke né se ket is. Az egy há zi köz gyűj te -
mé nyek tá mo ga tá sa és az egy há zi
épü le tek ál lag meg óvá sá ra for dí tott
összeg mint egy a két és fél sze re sé re
nő, az in gat lan-örök já ra dék pe dig
tör vé nyi au to ma tiz mus alap ján szin -
tén nő több mint fél mil li árd fo rint -
tal. Eny he emel ke dést mu tat ta valy -
hoz ké pest a kis te le pü lé sek lel készi -
fi ze tés-ki egé szí té se, s a hit tan ok ta tás -
ra szánt pénz meg egye zik az elő ző
évi vel. 

Az egyet len je len tős csök ke nés a
jog sza bá lyi mó do su lás mi att az
egy há zak nak fel aján lott sze mé lyi jö -
ve de lem adó ál la mi ki egé szí té sé -
ben kö vet ke zett be, emi att a 2008.
évi 11 mil li árd 862 mil lió fo rint
he lyett az egy há zak 9 mil li árd 511
mil lió fo rin tot kap nak ezen a cí -
men. Az egy há zak a 2008-as mint -
egy 26,5 mil li árd fo rint hoz ké pest
2009-ben 25,6 mil li ár dot kap nak
majd – össze gez te.

Bölcs kei Gusz táv püs pök, a Ma -
gyar or szá gi Re for má tus Egy ház Zsi -
na tá nak lel ké szi el nö ke tavaly ok tó -
ber 8-án tar tott saj tó tá jé koz ta tó ján
a 2009-es költ ség ve tés ter ve ze tét
diszk ri mi na tív nak ne vez te, mert
összes sé gé ben szá muk ra ke ve seb bet
irány zott elő a 2008. évi hez ké pest.
Ne hez mé nyez te ak kor, hogy a sze -
mé lyi jö ve de lem adó fel aján lá sa i ból
je len tő sen ke ve seb bet kap nak, s ezt
a költ ség ve tés nem el len sú lyoz za
meg fe le lő mér ték ben más te rü le -
tek 2008-hoz ké pest ma ga sabb fi -
nan szí ro zá sá val.

d MTI

„Csak” ki lenc száz mil li ót buk nak
az egy há zak a vál sá gon

keresztutak

A kötettel a kezében Fazekas Csaba (jobbján Balogh Margit, balján Csepregi András)
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b A Mu zsi kás együt tes rend ha -
gyó ének órá val jár ja – a Magyar
Olaj- és Gázipari Részvénytársa -
ság (Mol Nyrt.) tá mo ga tá sá val –
az or szá got. Be szél ge té sünk nek
az ad ta az ap ro pó ját, hogy ad -
vent ben el lá to gat tak a De ák Té -
ri Evan gé li kus Gim ná zi um ba is,
és kö zös ze né lés re in vi tál ták a
di ák se reg le tet. Ak kor még nem
tud hat tuk, hogy a né hány nap -
pal ké sőbb át adott Pri ma Pri -
mis si ma Díj 2008. évi ki tün te -
tett je it is tisz tel het jük ben nük…

Tu dom, hogy a ti zen éve sek több sé -
ge nem ma gyar nép ze né vel si mít ja ki
az ide ge it, és gya ní tom, hogy több -
sé gük től tá vol áll en nek a mu zsi ká -
nak a hang zás vi lá ga. Ezért ki csit
szo rong tam at tól, va jon ho gyan fo -
gad ják majd ezt a vi lág hí rű együt test,
va jon a ze né szek ké pe sek lesz nek-e
meg szó lí ta ni a gye re ke ket. Az tán
ahogy el kez dő dött az óra, meg nyu -
god tam. Úgy érez tem, las sú ol va dás
zaj lik. Si pos Mi hály, az ének óra ve -
ze tő je egyen ként be mu tat ta a ze ne -
kar hang sze re it; meg szó lal tat ták a
nagy bő gőt, a gar dont, a he ge dűt és
a fu ru lyát. A „be mu tat ko zás” vé gén
a gye re kek vas taps sal ju tal maz ták a
mu zsi kát, és alig akar ták el en ged ni a
ze né sze ket. Ki csön ge tés után Si pos
Mi hállyal be szél get tem.

– Mi kész te ti Önö ket ar ra, hogy
rend ha gyó ének órák kal jár ják az or -
szá got?

– Azt ta pasz tal tuk, hogy a tan -
anyag csök ken tés je gyé ben el ső sor ban
az ének órák szá mát apasz tot ták az
utób bi idő ben. Jár tam olyan is ko lá -
ban is, ahol az el ső négy osz tály ban
egy ál ta lán nem éne kel tek a di á kok, a
má so dik négy osz tály ban pe dig ze ne -
szer zők élet raj zát ta ní tot ták ne kik.
Hol ott os to ba ság azt hin ni, hogy az
ének- vagy hang szer ta nu lás el ve szi az
ener gi át a töb bi tan tárgy ta nu lá sá tól.
Sa ját di ák ko ri ta pasz ta la ta im is er re
rí mel nek. Ko dály-mód szer rel ta ní tó
ze ne is ko lá ba jár tam, ahol hét ének -
óránk volt egy hé ten, két szer jár tunk
kar ének re és egy szer ze ne kar ra. En -
nek el le né re a fő vá ro si és ke rü le ti ver -
se nye ken is rend re szép ered mé -
nye ket ér tünk el ma te ma ti ká ból, tör -
té ne lem ből, iro da lom ból, nyelv tan -
ból. Szá mom ra ak kor de rült ki, hogy
a ze nét nem le het túl zás ba vin ni. 

A mu zsi ká lás olyan ál la po tot te -
remt, amely ben a lé lek hal lat la nul fo -
gé konnyá vá lik, és na gyon gyor san
meg jegy zi, amit meg kell ta nul nia.
Ezek a meg fon to lá sok kész tet tek
min ket ar ra, hogy el kezd jük jár ni az
or szá got, és a leg el du got tabb kis fa -
lu ba is el vi gyük az élő ma gyar nép -
ze nét. Kö rül be lül négy ezer is ko la
van az or szág ban az ál ta lá nos tól a
szak is ko lá kon át a gim ná zi u mo kig.
Ki szá mol tuk, hogy ha éven te leg alább
öt ven in téz mény be el lá to ga tunk, ak -
kor nyolc év alatt a gye re kek tíz szá -
za lé ká hoz ju tunk el. 

– Mi lyen ta pasz ta la to kat sze rez tek?
– Ami kor el kez dő dik az ének -

óránk, el ső fel ada tunk az, hogy meg -
ra gad juk a gye re kek fi gyel mét. Az el -
ső per cek ben a fe jük még te le van az
elő ző órák ese mé nye i vel, rá kell han -
go lód ni uk a ze né re. El me sél jük, meg -
mu tat juk, ho gyan ala kult ki a ma gyar
nép ze ne, ho gyan hat az em ber re.
Las san el kez de nek ki nyíl ni, oda fi gyel -
ni, a vé gé re már egé szen fel sza ba dul -

nak, éne kel nek, csu jo gat nak, és lel -
ke sen tap sol nak. 

– Úgy tu dom, hogy az együt tes a
het ve nes évek óta mű kö dik…

– Va ló ban, ak ko ri ban igen pezs gő
nép ze nei élet zaj lott Ma gyar or szá -
gon. A Bar tók Tánc együt tes ben tán -
col tunk, ez volt az el ső olyan for má -
ció, amely a nép tán cot kö tött ko re -
og rá fi án kí vül, sza bad tánc ként is jár -
ta. 1972-ben el lá to gat tunk az er dé lyi
Szék köz ség be is, ahol meg hív tak
min ket egy bál ba. Itt is mer ked tem
meg if jabb Cso ó ri Sán dor ral. Össze -
ba rát koz tunk, és szep tem ber ben a
Bar tók együt tes ben ta lál koz tunk új -
ra – mind ket tőnk nagy örö mé re.
Ké sőbb Ha mar Dá ni el is oda ke rült
bő gős nek, és így hár man ala pí tot tuk
az együt test. Ké sőbb csat la ko zott
hoz zánk Éri Pé ter, aki az óta is tag ja
a Mu zsi kás nak, il let ve Se bes tyén
Már ta, aki vel az tán év ti ze de kig
együtt dol goz tunk. 

– Hon nan me rí tik a ze nei anya -
gukat?

– A Ko dály és Bar tók ál tal el in dí -
tott és szá mos tu dós ál tal foly ta tott
gyűj tés ha tal mas ar chí vu mot ho -
zott lét re. Mi is in nen ju tot tunk elő -
ször fel vé te lek hez. Ké sőbb ter mé sze -
te sen so kat je len tet tek a fa lu si ak kal
va ló sze mé lyes ta lál ko zá sok, akik az
éle tük ter mé sze tes ré sze ként – ami -
kor an nak ide je volt – tán col tak,
da lol tak. Ren ge te get utaz tunk, prí -
má sok kal, éne ke sek kel, tán co sok kal
be szél get tünk. 

Ne kem meg van az az óri á si elő -
nyöm, hogy mi vel klasszi kus ze nét ta -
nul tam ti zen egy évig, le tu dom je -
gyez ni a hal lott dal la mo kat. A gyűj -
té se in ket le ad tuk a Ma gyar Tu do má -
nyos Aka dé mi án, a Ha gyo má nyok
Há zá ban pe dig bár ki hoz zá fér het
ezek hez. A het ve nes-nyolc va nas
évek ben pél dá ul mun kás szál lá sok ra
jár tam gyűj te ni, mert ott la kott a vi -
dék ről fel ke rült leg sze gé nyebb ré teg,
amely még őriz te a ré gi éne ke ket. Ha
va la ki gon do sab ban vé gig jár ja a Mis -
kolc, Eger fe let ti fal va kat, még most
is ta lál hat prí má so kat, ra gyo gó éne -
ke se ket. 

– Ho gyan áll nak össze a Mu zsi kás-
le me zek?

– A ze nész nek min dig az volt a
dol ga a ha gyo má nyos kul tú rák ban,
hogy ki szol gál ja a kö zös sé get. Azt kell
ze nél ni, amit a meg ren de lő hal la ni
akar. Ne künk is össze kell han gol ni
azt, amit mi sze re tünk ját sza ni, az zal,
ami re ép pen fo ga dó kész ség van. 

Az el ső le me zünk pél dá ul egy
kör kép volt a Kár pát-me den cei ma -
gyar ság ze né jé ről. Ké sőbb azon kezd -

tünk el gon dol koz ni, ho gyan le het re -
konst ru ál ni azt a cso dá la tos ze nei vi -
lá got, amit a Kár pát-me den cé ben
élő zsi dó ság te rem tett. Mi vel a zsi dó
ze né szek jó ré sze el pusz tult a má so -
dik vi lág há bo rú alatt, ne künk kel lett
el vé gez nünk a gyűj tést. Olyan ci gány
és ma gyar ze né sze ket ke res tünk
meg, akik még együtt ját szot tak
ezek kel az em be rek kel, és is mer ték,
őriz ték a ze né jü ket. Be lő lük va rá zsol -
tuk elő és az adott kör nyék mu zsi ká -
lá si stí lu sá ban szó lal tat tuk meg Se -
bes tyén Már tá val a Szól a ka kas
már cí mű le me zün ket. 

A to váb bi két le me zünk kel ar ra ke -
res tük a vá laszt, hogy a beat- és a
rock ze ne ho gyan vi szo nyul a nép ze -
né hez. Azt pró bál tuk be mu tat ni,
hogy a mo dern és a nép ze ne ener gia -
fel fo gá sa mennyi re kö zel áll egy -
más hoz. Ha in nen néz zük, a le mez
hang zás vi lá ga tisz tán nép ze ne, ha on -
nan néz zük, igen kö zel áll a kor
rock ze né jé hez. Tu laj don kép pen min -
den le me zünk ar ra pró bált vá la szol -
ni, hogy az adott kor ban mi re jó a
nép ze ne. Igye kez tünk meg mu tat ni,
hogy a nép ze ne nem rek vi zi tum,
ha nem az éle tünk szer ves ré sze le het,
ha mű vel jük, hasz nál juk. 

– Kül föl dön is na gyon res pek tál ják
a Mu zsi kás ze né jét. A vi lág nagy, hí -
res kon cert ter me i ben lép nek fel, sőt
2008-ban Eu ró pá ból el ső ként a Mu -
zsi kás együt tes kap ta meg a vi lág ze -
nei vá sár – World Mu sic Ex po –
nagy dí ját, a Womex-dí jat.

– Na gyon büsz kék va gyunk er re a
ki tün te tés re. Ezt olyan nép ze né szek -
nek ad ták ed dig, akik sa ját né pük ze -
né jét ter jesz tik bel- és kül föl dön egy -
aránt. Vi lág hí rű együt te sek, éne ke sek
kap ták meg előt tünk. És va ló ban,
mi is fel lép tünk az utób bi idő ben kül -
föl dön: klasszi kus ze nei kö zön ség
előtt ad tunk olyan kon cer te ket, ame -
lye ken egy más mel lett je lent meg az
au ten ti kus gyűj tés és a mű ze ne. 

Az volt a cé lunk, hogy a Ko dály- és
Bar tók-mű vek és a hoz zá juk han gu -
lat ban kö tő dő nép ze nei dal la mok
egy más hoz il leszt ve je len je nek meg.
A ko moly ze nei mű vek té te lei kö zött
mu zsi kál tunk: ab ból a ze nei anyag ból
in dul tunk ki, amit a té tel ép pen be -
fe je zett, és a já té kunk vé gén vissza ve -
zet tük a hall ga tót ugyan ar ra a pont -
ra, ahon nan el in dul tunk. Bar tók fe -
jé ben egy más mel lett lé te zett ez a két -
fé le ze ne, és tel jes egy sé get al ko tott.
Te hát jo gos meg kö ze lí té se ez a Bar -
tók-mű vek nek, és ér té kel te is a kö -
zön sé ge, sőt ko moly ze nei szak la pok -
ban is igen el is me rő kri ti kát kap tunk. 

g Já no si Va lé ria

Ének óra he ge dű re,
nagybő gő re és gar don ra
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Az Egy há zak Vi lág ta ná csa (EVT)
2006-ban a bra zí li ai Por to Al leg re vá -
ro sá ban tar tott nagy gyű lé sén fo gad -
ta el azt a nyi lat ko za tot és fel hí vást,
me lyet 2008 ad vent jén ve het tünk
kéz be ma gya rul. Köz ben ha tal mas
vál to zás tör tént a vi lág ban. „Is te -
nünk, ke gyel med ből vál toz tasd meg
a vi lá got!” – szólt a nyi lat ko zat li tur -
gi kus ref rén je, és a vi lág meg vál to zott.
Év ti ze dek óta a leg na gyobb vál ság ról
szól nak a hí rek. Gaz da sá gi rend sze -
rünk krí zi sét má ra min den ki a sa ját
bő rén érez he ti. 

Az EVT 1998. évi ha ra rei nagy gyű -
lé sét ala pos elő ké szí tő és egyez te tő
mun ka kö vet te, mely nek ered mé nye -
ként fo gal maz ta meg a köz gaz dá -
szok ból és teo ló gu sok ból ál ló cso port
a do ku men tu mot. An gol nyel vű cí -
mé nek kez dő be tű it össze ol vas va egy
mo za ik szót ka punk, amely az egész
do ku men tum köz pon ti üze ne tét hor -
doz za: AGAPE. Ma gya rul a cím Al -
ter na tív glo ba li zá ció a né pe kért és a
Föl dért.

Az aga pé, a fe le ba rá ti sze re tet ra -
di ka li tá sa hat ja át az egész szö ve get.
Szo kat la nul ha tá ro zott hang vé te le
bi zo nyá ra új lesz a ma gyar ol va só szá -
má ra. Ke mény kri ti kát fo gal maz
meg a glo ba li zá ló dott neo li be rá lis
gaz da sá gi és pénz ügyi rend szer rel
szem ben a sze gé nyek és el nyo mot tak
ér de ke i re kon cent rál va. Ko moly ön -
kri ti ká ra szó lít ja fel a gaz da go kat és
a pénz ügyi rend szer meg ha tá ro zó in -
téz mé nye it. Ered mé nyes pél dá kat
mu tat az el len ál lás ra a ki szol gál ta tott
or szá gok és cso por tok szá má ra. 

Kü lö nös fi gyel met szen tel az
AGAPE nyi lat ko zat a leg in kább el -
hall gat ta tott cso por tok nak: ős la ko -
sok nak, gye re kek nek, nők nek. Vi lá -
gunk alap ve tő struk tu rá lis bű ne in
ve zet vé gig: az adós ság csap dá tól az
öko ló gi ai krí zi sen, a ki zsák má nyo ló
ke res ke del mi struk tú rá kon, a köz szol -
gál ta tá sok pri va ti zá ci ó ján ke resz tül a
me ző gaz da ság szem pont ja i ig. Ke -
resz tény hi tünk alap ján ha tá ro zott bi -
zony ság té tel re hív a szen ve dő em be -
rek mel lett, az el em ber te le ní tő struk -
tú rák és szer ve ze tek dé mo ni ere jé vel
szem ben. Fá sult és ci niz mus ba haj ló
vi lá gunk ban, ahol nyu ga ti egy há za ink
is el ve szí tet ték a ki ál tó szó evan gé li -
u mi ere jét, fel rá zó ez a kö tet.

A nyu ga ti gaz da ság rend sze ré ben
élő ol va sót még sem elé gí tik ki ma -

ra dék ta la nul a meg fo gal ma zott vá -
la szok. A na gyon ha tá ro zott kri ti -
ka mel lett a re mélt al ter na tív út nem
bon ta ko zik ki tel jes sé gé ben. A hat -
va nas éve ket idé ző lel ke se dés va lós
al ter na tí va ként kér dé ses, még is ki -
in du ló pont le het ez a ha tá ro zott ál -
lás fog la lás a té ma vé gig gon do lá sá -
ra. Ezt se gí tik a bő vebb for rá sok ra
való fo lya ma tos hi vat ko zá sok.

A könyv a Lu ther Ki adó – szo ci -
ál eti kai és öku me ni kus vo nat ko zá sú
– Esz me cse re so ro za tá nak ötö dik
kö te te ként va ló di esz me cse ré re in dít.
Köz ért he tő nyel ve ze te és a for dí tó -
nak a té má ban ke vés sé já ra tos ol va -
sót se gí tő meg jegy zé sei al kal mas sá
te szik a ki ad ványt ar ra, hogy szé le -

sebb kör ben, pél dá ul gyü le ke ze ti al -
kal makon is meg vi tas sák.

Négy ta nul mány zár ja a kö te tet: ol -
vas ha tók a for dí tó nak, Göm böcz El -
vi rá nak az anyag hoz fű zött jegy ze tei;
Nagy pál Sza bolcs az öku me né tör té -
ne té ben he lye zi el a do ku men tu -
mot, Já vor Be ne dek a ci vil moz gal -
mak ré szé ről ér té ke li, míg Sza bó
La jos a gyü le ke ze ti élet ben va ló al kal -
ma zá sá ról ír.

A Lu ther Ki adó és a Véd egy let kö -
zös gon do zá sá ban meg je lent ki ad -
vánnyal olyan köny vet ve he tünk kéz -
be, mely ki tű nő vi ta in dí tó ko runk
leg ége tőbb prob lé má já nak vé gig -
gon do lá sá ra.

g Sza bó B. And rás

Al ter na tív glo ba li zá ció a né pe kért és
a Föl dért – AGAPE. Az Egy há zak Vi -
lág ta ná csá nak do ku men tu ma és kí -
sé rő ta nul má nyok. Szer kesz tet te
Göm böcz El vi ra. Lu ther Ki adó –
Véd egy let, Bu da pest, 2008. Ára 980
fo rint.

AGAPE – fe le ba rá ti
szere tet

a glo bá lis vi lág ban
A HÓNAP KÖN YVE

Protestáns antológia

Az Evan gé li kus Élet több ál lan dó szer -
ző jé nek írá sát is tar tal ma zó kö tet Bu -
da pes ten ki adónk Ül lői úti köny ves bolt -
já ban, il let ve a De ák té ri Hu szár Gál
köny ves boltban is kap ha tó, de előfi ze -
tő ink – után vét tel – köz vet le nül szer -
kesz tő sé günk től is meg ren del he tik
(1085 Bu da pest, Ül lői út 24.; te le fon:
1/317-1108, 20/824-5519).

Szerkesztette: Faggyas Sándor
és T. Pintér Károly
Protestáns Újságírók Szövetsége
Budapest, 2008 (218 oldal)
Ára 2500 forint

kultúrkörök

Sipos Mihály (balra) a Deák téri gimnázium dísztermének pódiumán
hangszerbemutatót tart Hamar Dániellel
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A ter mé szet meg is me ré sé nek vá gya,
il let ve az egyes tu do mány ágak mű ve -
lé sé hez va ló ér zék, úgy tű nik, gyak -
ran csa lá don be lül, akár nem ze dék -
ről nem ze dék re is örök lőd het – mint
szá mos ma gyar tu dós di nasz tia tag jai,
így a két száz öt ven esz ten de je szü le -
tett Ge ner sich Ke resz tély és a Ge ner -
sich fa mí lia ese té ben is jól lát ha tó.

Jó mó dú lu the rá nus cip szer ke -
res ke dő, Ge ner sich Ke resz tély és
Roy ko An na Zsu zsan na gyer me ke -
ként 1759. ja nu ár 4-én szü le tett Kés -
már kon. (Ke reszt ne vét a szlo vák
nyel vű for rá sok Kris ti ánként em lí tik,
a né met és egyéb ide gen nyel vű for -
rá sok ban pedig Ch ris ti anként sze re -
pel.) Észa ki szom szé da ink né met
nem ze ti sé gé ről és ma gyar ál lam -
pol gár sá gá ról ál ta lá ban meg fe led kez -
ve szlo vák ként em lé kez nek meg ró -
la, vi szont élet mű vét a má sik két
nem zet hez ké pest sok kal in kább
ma gu ké nak ér zik. 

Ta nul má nya it szü lő vá ro sá ban
kezd te, majd a sze pes sé gi né me tek -
nél meg szo kott mó don a ma gyar
nyelv el sa já tí tása vé gett Deb re cen ben
ta nít tat ták. Szű kebb pát ri á já ba
vissza tér ve Fel ső sa jón, az ot ta ni lel -
kész nél foly tat ta ta nul má nya it, a ré -
gió har ma dik nyel vé vel, a szlo vák kal
pe dig Fel ső sza ló kon is mer ke dett.
Az tán is mét Kés már kon, majd Po -
zsony ban ké pez te ma gát. 

1778-ban be irat ko zott a jé nai egye -
tem re, majd a gött in ge ni, il let ve az ut -
rech ti uni ver zi tást lá to gat ta. 1784-ben
tért vissza szü lő ha zá já ba. Elő ször a
sa jó gö mö ri gim ná zi um nak lett ta ná -
ra. Utá na Kés márk ra hív ták. 1786-
ban egy részt az ot ta ni evan gé li kus lí -
ce um nak lett kon rek to ra – töb bek
kö zött teo ló gi át, egy há zi jo got, ho mi -
le ti kát, fi lo zó fi át ok ta tott –, más részt
1789-től a vá ros gyü le ke ze té nek lel -
ké szi poszt ját is be töl töt te.

Hi va ta li be osz tá sai mel lett nem -

csak szü lő vá ro sa pol gá ri és egy há zi
vo nat ko zá sú hely tör té ne té vel, ha -
nem az egész Sze pes ség múlt já val is
be ha tó an fog lal ko zott, il let ve pub li -
kált ez zel kap cso la to san.

Ge nersich Keresztélyt a ter mé szet -
tu do má nyok lel kes hí ve ként és mű -
ve lő je ként is szá mon tart ják. Több -
ször be jár ta a Tát ra hegy sé get, ku tat -
ta és több kö tet ben le ír ta föld raj zi és
ter mé szet raj zi jel leg ze tes sé ge it. Mi -
ne ra ló gus ként je len tős ás vány gyűj -
te ményt tud ha tott ma gá é nak, a jé nai
mi ne ra ló gi ai tár sa ság le ve le ző tag já -
nak vá lasz tot ta. Mind a sa jó gö mö ri
kö zép is ko lá ban, mind a kés már ki
lí ce um ban a fi zi ka ok ta tá sa is rá há -
rult. Ezek re vo nat ko zó an több kéz -
irat is fenn ma radt, így meg tud hat juk,
hogy a fi zi kai föld rajz, a tes tek ál ta -
lá nos tu laj don sá ga i nak le írá sa, a me -
cha ni ka, a sta ti ka, a hid ro szta ti ka, az
akusz ti ka és az elekt ro mos ság tan
mel lett csil la gá sza ti kér dé sek kel is
fog lal ko zott (me te o rok kal, égi tes -
tek hold ja i val).

* * *

A Ge ner sich csa lád ta gok kö zül Mi -
hállyal ta lál ko zunk 1720-ban mint a
kés már ki lí ce um egyik fi zi kai té má -
jú dol go za tát ere de ti ből má so ló ta -
nár ral. Ge ner sich Ke resz tély öccse,
Já nos (1761–1823) tör té nész, iro dal -
már, a kés már ki lí ce um rek to ra és a
bé csi pro tes táns teo ló gi ai in té zet
pro fesszo ra; má sik test vé re, Sá mu el
(1768–1844) kés már ki gyó gyí tó, Lő -
cse vá ros fő or vo sa és bo ta ni kus volt.
Já nos fia, az if jab bik Ge ner sich Já nos
ke re sett ügy véd ként, De ák Fe renc
ba rát ja ként is mert. Já nos uno ká ja,

An tal (1842–1918) kór bonc nok, a
Szent Ist ván Kór ház fő or vo sa, a ko -
lozs vá ri egye tem ta ná ra, a bu da pes -
ti tu do mány egye tem tan szék ve ze -
tő je, aka dé mi kus. An tal gyer me kei
kö zül hár man is aty juk pá lyá ját vá -
lasz tot ták: Vil mos (1872–1916), aki ál -
ta lá nos or vos ként prak ti zált; az if jab -
bik An tal (1876–1944), aki a hód me -
ző vá sár he lyi kór ház fő or vo sa, majd
igaz ga tó ja volt; va la mint Adél (1878–
?) aki szem or vos ként dol go zott. 

A le szár ma zot tak kö zött kell meg -
em lí te ni az 1812-ben szü le tett lő -
csei or vost, Je nőt; Gusz tá vot (1865–
1921), a Ko lozs vá ron gyó gyí tó or vost,
egye te mi ta nárt, gyer mek men hely-
igaz ga tót; An dort, a mát rai tü dő sza -
na tó ri u mot 1932-ben meg ala pí tó
igaz ga tó fő or vost, va la mint az egy ko -
ri Ma gyar or szá gi Kár pát Egye sü let,
il let ve Ma gyar Tu ris ta Egy let ke re té -
ben a 19. szá zad vé gén és a 20. szá -
zad ele jén a Tát ra he gye it já ró Ala -
dárt, a ke res ke dő Emilt, a gyógy sze -
rész Jó zse fet és Ká rolyt, Sán dort és a
nagy ke res ke dő Ti va dart.

* * *

Ge ner sich Ke resz tély 1825. már ci us 9-
én Kés már kon hunyt el. Em lé két a Tát -
ra Tar pa tak-völ gyé ben ta lál ha tó
Hosszú-tó to váb bi el ne ve zé sei – Ge -
ner sich-tó, Ge ner sich See – őr zik. A
Ma gyar or szá gi Kár pát Egye sü let 1902-
ben a ré gi Tát ra-ku ta tók em lé ké re a
hegy ség lá to ga tot tabb pont ja in fe ke -
te már vány ból ké szült – az óta el -
pusz tult – em lék táb lá kat ál lí tott fel,
Ge ner sich Ke resz té lyét Bar lang li ge ten
fel avat va. Em lé két mi is meg őriz zük.

g R. N.

Lel kész, csillagász, hely tör té nész, mi ne ra ló gus
A kétszázötven éve született Ge ner sich Ke resz tély em lé ke ze te

Petz val Ot tó Bol di zsár 1809. ja nu ár
6-án a fel vi dé ki Sze pes bé lán szü le tett
Petz val Já nos Fri gyes és Kre utz man
Zsu zsan na fi a ként, lu the rá nus csa -
lád ban. Ap ja Mor va föld ről szár ma -
zó ta ní tó csa lád sar ja volt, evan gé li -
kus ele mi is ko lai kán tor ta ní tó ként,
kar nagy ként és ze ne szer ző ként mű -
kö dött, ta lál má nyok fű ződ nek a ne -
vé hez, de dol go zott vá ro si föld mé rő -
ként is. Cip szer szár ma zá sú fe le sé gé -
től, a sze pes bé lai ta ní tó lá nyá tól,
Kre utz man Zsu zsan ná tól hét gyer -
me ke szü le tett.

A csa lád ne vé vel ta lál koz ha tunk
Petz vál for má ban is is, Ot tó ke reszt -
ne ve a szlo vák for rá sok ban Pet rol
Bal ta zár, a né met és an gol hi vat ko -
zá sok ban Ot to. A csa lád ti pi kus kö -
zép-eu ró pai be ágya zott sá gá ra jól jel -
lem ző, hogy az apai ági fel me nők
mor va or szá gi kap cso ló dá sa mi att a
cse hek, Ot tó és Jó zsef fel vi dé ki szü -
le té se mi att a szlo vá kok, az anyai ág
cip szer gyö ke rei mi att a né me tek, Jó -

zsef bé csi mű kö dé se mi att pe dig az
oszt rá kok is ma gu ké nak vall ják a
Petz va lo kat, akik kö zül Jó zsef ről
köz tu dott, hogy min dig is ma gyar nak
val lot ta ma gát.

Petz val Ot tó gim ná zi u mi ta nul má -
nya it Lő csén vé gez te, majd böl csé sze -
ti is me re te it Kas sán sze rez te. Kez det -
ben or vos nak ké szült, de báty ja ha -
tá sá ra 1828-tól a pes ti egye tem Mér -
nök kép ző In té ze té ben ta nult, és
1835-ben mér nö ki ok le ve let szer -
zett. 1840-ben a böl csész dok to ri cí -
met is el nyer te.

A ki tű nő elő adó kész ség gel ren del -
ke ző fi a tal em ber a ta ná ri pá lyát vá -
lasz tot ta. 1835-től a Mér nök kép ző In -
té zet víz épí tés ta ni kor re pe ti to ra,
1837-től 1846-ig he lyet tes ok ta tó ja;
1851-től 1857-ig a Jó zsef Ipar ta no da
(mely egye sült a Mér nök kép ző In té -
zet tel) mér ta ni és víz épí tés ta ni he -
lyet tes ta ná ra. 1839-től egé szen 1883-
ig az egye tem fel sőbb mennyi ség ta -
ni tan szé ké nek ok ta tó ja, 1848-ban

me cha ni kát és mér tant is ta nít. 1843
és 1846 kö zött, majd 1860-tól 1863-
ig a böl csész kar dé kán ja. Gim ná zi u -
mi, majd kö zép is ko lai tan fel ügye lő,
az or szá gos kö zép is ko lai ta nár egye -
sü let tisz te let be li tag ja; a „gőz ka zá -
nok és gőz gé pek vizs gá ló-bi zott sá gá -

nak szak ér tője”, több mű sza ki ta lál -
mány al ko tó ja, két tu cat nyi ma gyar és
né met nyel vű szak- és tan könyv
szer ző je; je len tős a szerepe a ma gyar
nyel vű ma te ma ti kai szak ki fe je zé sek
meg al ko tá sában.

Aszt ro nó mi ai is me re te it Tit tel
Pál mel lett a Gel lért-he gyi csil lag -
vizs gá ló gya kor no ka ként sa já tí tot ta
el, de ta nult Bécs ben, Jo seph Litt row
mel lett is. 1872 és 1883 kö zött a tu -
do mány egye te men a csil la gá szat he -

lyet tes ta ná ra, az ak ko ri Mennyi ség -
ta ni Föld raj zi és Csil la gá szati Tan -
szék tu laj don kép pe ni tan szék ve ze tő -
je, bár hi va ta lo san ez a poszt nem
volt be tölt ve. Ok ta tó ként el ső sor ban
szfe ri kus csil la gá szat tal és égi me cha -
ni ká val fog lal ko zott. Te vé keny sé ge
nagy mér ték ben hoz zá já rult ah hoz,
hogy mű kö dé se alatt nőtt az aszt ro -
nó mi á ból vizs gá zó di á kok szá ma, és
meg szü le tett egy igen te het sé ges új
ma gyar csil la gász ge ne rá ció. Pub li ká -
ciói kö zül meg kell em lí te ni az 1875-
ben az Aka dé mia ál tal ki adott, A csil -
la gá szat ele mei kü lö nös te kin tet tel a
ma the ma ti kai föld rajz ra ta nár je -
löl tek és ma gán ta nu lók szá má ra cí -
mű, az ok ta tás ma gas szín vo na lát
alap ve tő en meg ha tá ro zó kö te tét.

1858-ban lett a Ma gyar Tu do má -
nyos Aka dé mia ren des tag ja – szék -
fog la ló ját a gőz gé pek fel ta lá lá sá ról és
szer ke ze té ről tar tot ta. 1858-ban egy
ma te ma ti kai, 1865-ben pe dig egy
me cha ni kai mű vé ért ka pott aka dé mi -
ai nagy ju tal mat. 1877-ben Fe renc Jó -
zsef a Vas ko ro na-rend III. osz tá lyú
jel vé nyé vel tün tet te ki. Ugyan ezen
esz ten dő ben a ma gyar tu do má nyos
iro da lom és ok ta tás te rén el ért ér de -
me it el is mer ve a tu do mány egye tem
böl csé sze ti ka ra el is me rés ben ré -
sze sí tet te. A sze rény sé gé ről köz is mert
po li hisz tor 1883-ban vo nult nyug ál -
lo mány ba, és még ab ban az esz ten -
dő ben, au gusz tus 28-án Bu da pes ten
hunyt el.

g Rezsabek Nándor

Két száz esz ten de je szü le tett Petz val Ot tó

A nap órák tól kezd ve a kvad rán so kon
át a Já kob-bo tig a 17. szá za dot meg elő -
ző en is szám ta lan csil la gá sza ti esz közt
hasz nál tak a Nap já rá sá nak és az égi -
tes tek moz gá sá nak a meg fi gye lé sé re.
A táv cső fel ta lá lá sa – a köz vé le ke dés -
sel el len tét ben – né met al föl di, hol land
szár ma zá sú szem üveg ké szí tő op ti -
kus mes te rek nek volt kö szön he tő. A
csil la gá szat iga zi for ra dal mát azonban
– Ni ko laus Ko per ni kusz he lio cent ri -
kus vi lág ké pé nek ma gya rá za tá val, va -
la mint 1609-ben tett el ső táv csö ves
meg fi gye lé sé vel – az itá li ai tu dós,
Ga li leo Ga li lei in dí tot ta út já ra. Ő pil -
lan tot ta meg el ső ként a Hold krá te re -
it, a Nap folt ja it és a Ju pi ter hold ja it.

E je les ese mény ke rek, 400. év for -
du ló ja ad ja az ap ro pó ját az Egye sült
Nem ze tek Szer ve ze te (ENSZ) ál tal
meg hir de tett, a csil la gá szat nem -
zet kö zi éve 2009 el ne ve zé sű ese -
mény  so ro zat nak.

A prog ra mot az aszt ro nó mu sok
szak mai vi lág szer ve ze te, a Nem zet kö -
zi Csil la gá sza ti Unió és a UNES CO
kez de mé nyez te, a ha tá ro zat ter ve ze tet
Ga li lei szü lő ha zá ja, Olasz or szág nyúj -
tot ta be, és az ENSZ 2007. de cem ber
19-i 62. köz gyű lé se hagy ta jó vá.

A nem zet kö zi év alap gon do la ta,
hogy ese mé nye i vel el ső sor ban nem a
csil la gá szo kat cé loz za meg. Az egye -
te mes em be ri sé get, a Föld boly gó
la kó it kí ván ja meg szó lí ta ni, egy részt
em lé kez tet ve min den kit a tu do má -
nyos és tech ni kai fej lő dés szem pont -
já ból mér föld kő nek szá mí tó ese -
mény re, más részt – nem zet kö zi jel -
le gé nél fog va – erő sít ve az egyes
nem ze tek köz ti kap cso la tot, a csil la -
gá szat min den em ber szá má ra meg -
mu tat ko zó szép sé ge és egye te mes sé -
ge ré vén fe lül emel ked ve a meg le vő et -
ni kai és po li ti kai meg osz tott sá gon.

A szer ve zők nem zet kö zi prog -
ra mo kat hir det nek meg, az egyes
nem ze ti szer ve ző bi zott sá gok pe dig
a sa ját or szá ga ik szint jén ren dez nek
ese mé nye ket. A ma gyar or szá gi szer -
ve ző bi zott ság el nö ke Oláh Ka ta lin,
a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia
(MTA) Csil la gá sza ti és Űr fi zi kai
Bi zott sá gá nak el nö ke, az MTA Kon -
koly-The ge Mik lós Csil la gá sza ti Ku -
ta tó in té ze té nek mun ka tár sa. A ha -
zai ese mé nyek ko or di ná lá sá ban a
ku ta tó in té zet mun ka tár sai mel lett az
Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem
Csil la gá sza ti Tan szé ké nek, a Bács-
Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Csil -
lag vizs gá ló In té ze té nek (Baja), a
szom bat he lyi Got hard Aszt ro fi zi kai
Ob szer va tó ri um nak, a deb re ce ni
Nap fi zi kai Ob szer va tó ri um nak, a
Sze ge di Csil lag vizs gá ló nak, a Ma -
gyar Csil la gá sza ti Egye sü let nek és a
Tu do má nyos Is me ret ter jesz tő Tár -
su lat Bu da pes ti Pla ne tá ri u má nak
szak em be rei vál lal nak fő sze re pet.

A 2009. esz ten dőt vé gig kí sé rő, az
egész or szá got be há ló zó, vár ha tó an
igen ér de kes és ér té kes ter mé szet tu -
do má nyos is me ret ter jesz tő prog ra -
mok idő pont ja i ról és hely szí ne i ről a
csil la gá szat nem zet kö zi éve 2009 ma -
gyar or szá gi hi va ta los in ter ne tes por -
tál ján, a http://www.csil la g a szat -
2009.el te.hu/ cí men le het tá jé ko zód ni.

g – rezsabek –

2009 a csil la gá szat nem zet kö zi éve

b Petz val Jó zsef, az el ső sor ban a Petz val-ob jek tív ről hí res ma te ma ti -
kus, fi zi kus, mér nök és ta nár a tu do mány tör té net nem zet kö zi leg is
el is mert alak jai kö zé tar to zik. Bu da pes ten em lék táb lá ja, Bécs ben
mell szob ra áll; fő vá ro sunk ban, Sze pes bé lán, Bécs ben és Bra unsch -
weig ben ut ca, a Hol don krá ter vi se li ne vét. Ha zánk ban és Auszt ri -
á ban em lék ér met ad nak ki tisz te le té re; fel vi dé ki szü lő há za em lék -
mú ze um ként funk ci o nál. Mind ezek ár nyé ká ban ke vés bé is mert, de
ha son ló an je len tős test vér öccse, a két száz esz ten de je szü le tett
po li hisz tor, Petz val Ot tó mér nök, ma te ma ti kus, csil la gász és ta nár
mun kás sá ga. 

fókusz
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Dr. Ga dó Pál ki tün te té se az em be ri jo gok nap ján
Az em be ri jo gok nap ja al kal má ból de cem ber 10-én az igaz ság ügyi és ren -
dé sze ti mi nisz ter ün ne pé lyes kö rül mé nyek kö zött Em be ri Jo go kért em lék -
pla ket tet és ok le ve let ado má nyo zott dr. Ga dó Pál nak, a Moz gás kor lá to zot -
tak Egye sü le te i nek Or szá gos Szö vet sé ge al el nö ké nek, a pi lis csa bai Si ló Tár -
sa sott hon és Ön ál ló Élet Köz pont ala pí tó já nak.

d For rás: Evangélikus Hír szol gá lat

Fo ga dás a se gí tő és ka ri ta tív szer ve ze tek szá má ra
Só lyom Lász ló, a Ma gyar Köz tár sa ság el nö ke de cem ber 9-én fo ga dást
adott a se gí tő és ka ri ta tív szer ve ze tek szá má ra, ez zel kö szön ve meg szol gá -
la tu kat. A fo ga dá son – amely re hat van szer ve ze tet hív tak meg – La borczi
Gé za evan gé li kus lel kész vett részt az Ol ta lom Sze re tet szol gá lat és a Joób
Oli vér Sze re tet in téz mény (képünkön) kép vi se le té ben.

Csu pa nap su gár – gyer mek le mez
Va la mi kor még tavaly nyár ele jén az új pest-bel -
ső vá ro si re for má tus gyü le ke zet ve ze tő sé ge, La -
zsá di Ákos hit tan ok ta tó irá nyí tá sá val, ének-te -
het ség ku ta tót hir de tett meg, mely re jöt tek is
szép szám ban az éne kes ta len tu mok kal bí ró
gyer me kek. A győz te sek nyá ron stú di ó ba vo -
nul tak, és a Szö vet ség ze ne kar tag ja i val együtt
új ra hang sze rel tek ti zen hét is mert evan gé li u -
mi gyer mek éne ket. Így szü let he tett meg a Csu -
pa nap su gár cí mű gyer mek le mez. A ké szí tők ma gu kat Nap ra for gók nak
ne ve zik, és vall ják: „Ahogy a nap ra for gó nak a Nap ra, úgy kell ne künk
is min dig az Is ten re te kin te nünk, és be lő le erőt me rí te nünk.”

Ér de kes, hogy le het va la mi ezek ben a da lok ban, ha már ge ne rá ci ók
nö ve ked tek fel, és ju tot tak hit re se gít sé gük kel. Így vé gül nem is annyi -
ra gyer mek-, mint in kább mo dern csa lá di al bu mot ajánl ha tunk sze re -
tet tel ki csik és na gyok fi gyel mé be.

A Nap ra for gók Csu pa Nap su gár cí mű le me ze több ke resz tény köny -
ves bolt ban is kap ha tó, il let ve meg ren del he tő a ze ne kar hon lap ján:
www.nap ra for gok.ub re.hu.

H I R D E T É S

If jú sá gi ve ze tők, hit ok ta tók, cser kész ve ze tők,
gyer mek mun ká sok fi gyel mé be

Pá lyá za ti fel hí vás fi a ta lok nak
Az Evan gé li kus Kül misszi ói Egye sü let (EK ME) if jú sá gi ta go za ta pá lyá -
za tot ír ki hit tan cso por tok, gyer mek- és if jú sá gi cso por tok szá má ra Te
ho gyan csi nál nád? – Misszió a 21. szá zad ban cím mel.

A pá lyá zó cso por tok fel ada ta rö vid je le net for má já ban be mu tat ni, ho -
gyan kép ze lik a misszi ót nap ja ink ban, hogy sze rin tük mi ként se gít he -
tünk ma em ber tár sa ink nak, hogy az Is ten hez ve ze tő út ra lép je nek. Se -
gít ség kép pen – el ső sor ban ál ta lá nos is ko lás hit tan cso por tok nak – ja va -
sol juk az eti óp kincs tár nok meg té rés éről szó ló tör té net (Ap Csel 8,26–
40) ak tu a li zá lá sát. A mű faj sza ba don vá lasz tott, le het ze nés, tán cos vagy
pan to mim, mind ezt 10-15 perc ben. En ged jé tek sza bad já ra a fan tá zi á to -
kat!

A pá lyá zat nyer te sei ér té kes ju ta lom ra szá mít hat nak, az egye sü let cen -
te ná ri u mi ün ne pén elő ad hat ják mű vü ket.

A cso por tok elő ze tes je lent ke zé sét 2008. feb ru ár 21-ig vár juk e-mail -
ben a gaal.janos@gmail.com vagy le vél ben az EK ME – 1085 Bu da pest,
Ül lői út 24. cím re. Kér jük, tün tes sétek fel a kap cso lat tar tó el ér he tő -
sé gét!

Az el ké szült je le ne te ket CD-n vagy DVD-n vár juk 2009. már ci us 31-
ig a fen ti cím re. A bo rí ték ra ír já tok rá: „If jú sá gi pá lyá zat”.

To váb bi in for má ció kér he tő Gaál Já nos tól a 20/824-5541-es vagy B.
Pin tér Már ta társ el nök től a 20/824-2791-es te le fon szá mon.

Jó fel ké szü lést kí ván az EK ME ve ze tő sé ge!

H I R D E T É S

Aján ló
Az Eu ró pai Pro tes táns Ma gyar Sza bad egye tem (Bá zel) negy ven éves fenn -
ál lá sát ün nep li. A 2009. áp ri lis 27. és má jus 2. kö zött az auszt ri ai St. Geor -
gen am Läng see (Ka rin tia) fes tői kon fe ren cia-köz pont já ban tar tan dó ta -
lál ko zón Az ala pí tók örök sé ge: egy füg get len ma gyar szel le mi mű hely cím -
mel elő adá sok, ke rek asz tal-be szél ge té sek, mun ka cso por tok em lé kez nek
a sza bad egye tem ala pí tó i ra és négy év ti ze des mű kö dé sét meg ha tá ro zó
sze mé lyi sé ge i re.

Ar ra a kér dés re, hogy mi a jö vő je en nek a füg get len szel le mi mű hely -
nek, egy fon tos ke rek asz tal pró bál vá la szol ni Ba log Zol tán re for má tus
lel kész, De ák Er nő tör té nész, a Bé csi Nap ló fő szer kesz tő je, Ma sát
And rás nyel vész pro fesszor és Pus kás-Vaj da Zsu zsa ant ro po ló gus rész -
vé te lé vel, Nagy Il di kó po zso nyi új ság író ve ze té sé vel.

A sza bad egye tem az öku me né szol gá la tá ban té mát Bal la Bá lint (evan -
gé li kus) szo cio ló gus, Bo ór Já nos (ró mai ka to li kus) fi lo zó fus, va la mint
Szent-Ivá nyi Ilo na uni tá ri us, Var ga Pál és Ku ti Jó zsef re for má tus lel ké -
szek vi tat ják meg.

Reg ge li áhí ta tok, hang ver se nyek, iro dal mi és fil mest, ki rán du lás és öku -
me ni kus is ten tisz te let egé szí tik ki az öt na pos gaz dag prog ra mot.

Ér dek lő dés, je lent ke zés (már ci us 6-ig): De ák Pé ter, Bel le ri vestr. 59, 8008
Zü rich; tel.: 044-383-85-37; e-mail: pe ter.deak@zh.ref.ch.

H I R D E T É S

„Ser kenj fel, aki alu szol! – A ma gyar evan gé li kus
ébre dés ki emel ke dő egyé ni sé gei a 20. szá zad ban II.”

Az Evan gé li kus Bel misszi ói Ba rá ti Egye sü let (EB BE)
prog ram jai 2009 ta va szán

Az elő adá sok min den hó nap má so dik csü tör tök jén 17 óra kor kez dőd -
nek áp ri lis ki vé te lé vel, ami kor 16-án (a hó nap har ma dik csü tör tök jén)
lesz az al ka lom, ugyan úgy 17 óra kor. Hely szín: Bu da pest, Ül lői út 24., az
evan gé li kus köny ves bolt mel let ti föld szin ti te rem.

• Ja nu ár 8.: Tú róczy Zol tán. Elő adó: dr. Fa bi ny Ti bor.
• Feb ru ár 12.: Jó zsa Már ton és La borczi Zol tán. Elő adók: dr. Fa bi ny

Ta más és dr. Fa bi ny Ti bor.
• Már ci us 12.: Dan ha user Lász ló. Elő adó: Ke re kes Ti tusz.
• Áp ri lis 16.: Győ ri Já nos. Elő adó: Széll Bul csú.
• Má jus 14.: Kis Já nos. Elő adó: Győ ri Já nos Sá mu el.
• Jú ni us 11.: Ba li kó Zol tán, Scholz Lász ló és Ur bán Er nő.

Elő adó: dr. Reuss And rás.

H I R D E T É S

II. Alek szij
mun kás sá gát

ér té ke lték
orosz la pok

A de cem ber 5-én el hunyt II. Alek szij
pát ri ár ka je len tő sen át ala kí tot ta az
orosz or to dox egy há zat, és nagy -
mér ték ben nö vel te be fo lyá sát – eb -
ben egyet ér tet tek az orosz la pok.

A Ve dom osz tyi cí mű te kin té lyes
üz le ti lap rá mu ta tott: a tit kos vá lasz -
tás sal az egy ház élé re ke rült II.
Alek szij het ven évi szo ci a liz mus és
val lás el le nes ség ha gya té kát örö köl -
te. Az újabb orosz tör té ne lem rend -
kí vü li idő sza ká ban állt ti zen nyolc
éven át az egy ház élén, és reg ná lá -
sa alatt tel jes mér ték ben át ala kult az
egy ház sze re pe az or szág éle té ben,
kap cso la ta a tár sa dal mi in téz mé -
nyek kel és az ál lam mal.

A lap szá mo kat so rolt: az ál lam a
temp lo mo kat ez ré vel, a ko los to ro kat
szá zá val ad ta vissza az egy ház nak.
Orosz or szág ke resz ténnyé vá lá sa ez -
re dik év for du ló já nak évé ben, 1988-
ban hét ezer temp lom, továbbá hu -
szon egy ko los tor és mo nos tor mű kö -
dött. Je len leg a temp lo mok szá ma
mint egy har minc ezer, a ko los to ro ké
és mo nos to ro ké 459. Fel mé ré sek
sze rint 1990-ben a la kos ság hu szon -
négy, idén het ven há rom szá za lé ka
val lot ta ma gát or to dox hí vő nek. Igaz,
a Le va da Köz pont sze rint csu pán a
la kos ság nyolc szá za lé ka jár ha von -
ta több ször temp lom ba, a nagy böj -
töt há rom szá za lék tart ja meg, a tíz 
pa ran cso la tot pe dig csak két szá za -
lék tud ja fel so rol ni, de pél dá ul a
hús vé ti ka lács szen te lés már a né pi
kul tú ra ré szé vé vált.

A cikk em lé kez te tett ar ra, hogy II.
Alek szij ne vé hez fű ző dik az orosz or -
to dox egy ház és a kül föl di orosz or -
to dox egy ház ki lenc ven évi sza ka -
dás utá ni új ra egye sí té se. Vé gül a lap
rá mu ta tott: II. Alek szij a nyolc va nas
évek ben még az ál lam és az egy ház
tel jes és vég le ges szét vá lasz tá sá nak
szük sé ges sé gé ről írt le ve let Mi ha il
Gor ba csov nak, vi szont az utób bi
évek ben az egy ház és az ál lam – nem
in téz mé nyes, de jel ké pes – kö ze le dé -
se kö vet ke zett be.

A No va ja Ga ze ta cí mű, éle sen el -
len zé ki lap ar ra is rá mu ta tott: az el -
hunyt egy ház fő a (vi lá gi) ha ta lom ké -
tes kez de mé nye zé se it is meg ál dot ta,
s ez zel nö vel te a le gi ti mi tá su kat,
pél dá ul a cse csen föl di há bo rú ese té -
ben. Az idén au gusz tus ban ki tört
grú zi ai há bo rút azon ban tün te tő leg
nem ál dot ta meg, s ez in ge rült sé get
vál tott ki „a sze re tett ve ze tők egyi ké -
nél”. Hoz zá já rult azon ban a Vla gyi -
mir Pu tyin volt el nök ál tal az orosz
kul tú ra ter jesz té se vé gett kez de mé -
nye zett „orosz vi lág” meg va ló sí tá sá -
hoz: a kül föl di orosz egy ház „le nye -
lé sé vel”, an nak há ló za ta ré vén a vi lág
leg tá vo lab bi sar ka i ban is meg je len -
he tett az Orosz or szá gi Fö de rá ció.

A né hai pát ri ár ka te vé keny sé gé nek
fő ered mé nyét a lap a Moszk vai Pat -
ri ar chá tus Orosz Or to dox Egy há za
egy sé gé nek meg őr zé sé ben lát ja, mi -
vel az egy ség a szi lárd ság szá mos pró -
ba té te lé nek volt ki té ve Uk raj ná ban,
Észt or szág ban és má sutt. Mi vel nem
Jel cin vagy Pu tyin vá lasz tott ja volt, az
el hunyt őriz te az egy ház vi szony la gos
ön ál ló sá gát az orosz tár sa da lom ban.
Utó dá nak – akit majd a Kreml fel -
ügye le te alatt vá lasz ta nak meg – ez
nem ada tik meg, ami előbb-utóbb a
Moszk vai Pat ri ar chá tus Orosz Or to -
dox Egy há za ad mi niszt ra tív egy sé gé -
nek szét hul lá sá val (pél dá ul az uk rán
egy ház ki vá lá sá val, Orosz or szág ban
pe dig az al ter na tív or to do xia ter je dé -
sé vel) fe nye get – ír ta az el len zé ki lap.

d MTI

Szer ze tes nek állt egy New York-i bró ker
Szer ze tes nek állt egy New York-i bró ker Bul gá ri á ban. Azért ott, mert az a
szü lő ha zá ja. A jó ko ra vál tás oka nem a mos ta ni bank vál ság, Hrisz to Mis kov
már ko ráb ban meg elé gel te a Wall Street-i vi lá got. Mint mond ja, in kább lel -
ki jó lét re vá gyik, mint anya gi bő ség re.

Szer ze tes ként haj nal ban kel, bi va lyok kal baj ló dik – a sajt ju kért tart ja a mar -
há kat a csuno gorsz ki ko los tor –, öl töny és fi nom bőr ci pő he lyett pe dig dur -
va csu ha és sa ru az öl tö zé ke.

„A mos ta ni össze om lás vár ha tó volt a túl zott mo hó ság mi att. Sok em ber
a vi lá gon nem ve szi ész re, hogy az éte lé ért sem dol go zik meg, de el vesz min -
dent, amit csak tud, anél kül hogy ad na. De ha va la ki töb bet fo gyaszt, mint
amennyi ért meg dol go zik, ak kor va la ki nek ke ve sebb jut, és az éhe zik. Bár -
ki le het jó bró ker, ügy fe le i nek nagy, de a vi lág nak vaj mi ke vés hasz not haj -
tó” – idéz te a Daily Te le gra ph cí mű brit lap a bró ker múl tú szer ze test.

d MTI

Telt ház zal és fer ge te ges han gu lat tal bú csú zott kö zép-eu ró pai ra jon gó i tól a
De li ri o us, nap ja ink ta lán leg nép sze rűbb ke resz tény könnyű ze nei együt te se.
Kül föld ről is – Né met or szág tól Auszt ri án és Szlo vá ki án át Ro má ni á ig és Uk -
raj ná ig – so kan ke res ték fel de cem ber 19-én es te a bu da pes ti Pe tő fi Csar no -
kot, hogy lát has sák a brit ze ne kart, és részt ve hes se nek Mar tin Smit hék kel
együtt Is ten di cső í té sé ben. A koncertet a Budapest Gospel és az Ez az a nap!
felekezetközi szer ve ző csoport rendezte.

g Lu kács Ga bi fel vé te lei

mozaik
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KERÜLETI
FORDULÓ:
2OO9. MÁRCIUS 21.

ORSZÁGOS
FORDULÓ:
2OO9. MÁJUS 9.
Célunk az, hogy az országban található evangélikus óvodák gyermekei számára
egyházkerületenként olyan alkalmat teremtsünk, amelyen csapatokba szerveződve játékos
bibliai feladatok megoldása közben összemérhetik ügyességüket és talpraesettségüket.
További információ: Pál Marietta gyermekreferens: marietta.pal@lutheran.hu.

A gyer mek- és if jú sá gi
osz tály gyer me kek nek
szó ló prog ram jai
 ta va szán
VI II. or szá gos evan gé li kus báb ver seny

Té má ja: Gyer me kek a Bib li á ban
Idő pont ja: . már ci us ., szom bat, -től  órá ig
Hely szín: Mar czi bá nyi Té ri Mű ve lő dé si Köz pont ( Bu da pest, Mar czi bá nyi tér /a.)

A ver se nyen sa ját kéz zel ké szí tett bá bok kal le het sze re pel ni. Az elő adan dó je le ne tek
idő tar ta ma ma xi mum hét perc le gyen. Je lent ke zé si ha tár idő: . ja nu ár ., hét fő.
Je lent kez ni a kö vet ke ző cí me ken, te le fon szá mo kon le het:

Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Gyer mek- és If jú sá gi Osz tá lya,
 Bu da pest, Pf. .;
ma ri et ta.pal@lu the ran.hu; /- vagy /-.

Kér jük, hogy a je lent ke zés sel egy idő ben a báb je le net ter ve zett szö veg köny vét
is le gye nek ked ve sek el kül de ni! Gyü le ke ze ti gyer mek cso por tok és gyer me kes csa lá dok
je lent ke zé sét is vár juk sze re tet tel
kö zön ség nek! A be lé pés in gye nes!

VI II. or szá gos evan gé li kus hit tan ver seny

Té má ja: Vi zek a Bib li á ban
Négy kor osz tály ban vár juk a csa pa to kat:
–., –., –. és –. osz tály. A gyü le ke ze tek és az is ko lák csa-
pa tai az el múlt évek hez ha son ló an kü lön ver se nyez nek. Egy gyü-
le ke zet, il let ve is ko la egy kor osz tály ból négy fő ből ál ló csa pa tot
küld het a me gyei/te rü le ti for du ló ra. Kér jük, a csa pa tok össze ál -
lí tá sá nál min den ki tö re ked jen ar ra, hogy mind két meg je lölt is-
ko lai osz tály ból ke rül je nek gye re kek a cso port ba! Négy el sős
gyer mek pél dá ul könnyen hát rány ba ke rül het a ver seny so rán.

Kér jük to váb bá, hogy az egy há zi is ko lá ban ta nu ló gyer me kek
ne gyü le ke ze ti csa pat ként ver se nyez ze nek, mert így a gyü le ke -

ze tek ből ér ke ző gyer me kek rosszabb esé lyek kel in dul nak a hit tan ver se nyen.
Gyü le ke ze ti/is ko lai for du ló: . már ci us ., szom bat
Me gyei/te rü le ti ver seny: . már ci us ., szom bat
Or szá gos for du ló: . áp ri lis ., szom bat, Bu da pest, Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem

A fel ada to kat a gyer mek-és if jú sá gi osz tály ál tal fel kért hit ta ná rok és lel ké szek ál lít ják össze.
Az ige he lyek, ame lyek ből ké szül ni kell a hit tan ver seny re, a kö vet ke zők:

–. osz tá lyo sok • Jor dán: Áb ra hám tör té ne te (Móz ,–); Jé zus meg ke resz te lé se (Mt
,–); Jé zus a ten ge ren jár (Mt ,–); Jé zus a vi zet bor rá vál toz tat ja (Jn ,–).
• Ní lus: Jó zsef tör té ne te (Móz ,–). • Ge ne zá re ti-tó: Ta nít vá nyok el hí vá sa (Lk ,–
); a ten ger le csen de sí té se (Mk ,–). • Tig ris, Euf rá tesz: Móz ,; Móz ,.

–. osz tá lyo sok • Az –. osz tá lyo sok anya ga és azon fe lül: • Özön víz (Móz . fe je zet től
a Móz ,-ig). • Ní lus: Mó zes el hí vá sa (Móz ,); a ne gye dik csa pás (Móz ,); Mó -
zes vi zet fa kaszt (Móz ,); át vo nu lás a ten ge ren (Móz ,–). • Vö rös-ten ger: Jó -
nás tör té ne te (Jón ,–); a bű nös asszony tör té ne te (Lk ,–). • Jor dán: Il lés
tör té ne te (Kir ,–) • Be tes da tó: Jn ,–; aki kő szik lá ra épít (Mt ,–); Re be ka
tör té ne te (Móz ).

–. osz tá lyo sok • A –. osz tá lyo sok anya ga és azon fe lül: Jé zus Pi lá tus előtt (Mt ,–
); Jé zus meg mos sa ta nít vá nyai lá bát (Jn ,–); az eti óp kincs tár nok (Ap Csel ,–
); Ke resz te lő Já nos bi zony ság té te le (Jn ,–); Ni ko dé mus Jé zus nál (Jn ,–).

–. osz tá lyo sok • Az –. osz tá lyo sok anya ga és azon fe lül: Jé zus és a sa má ri ai asszony (Jn
,–); Jé zus ha lá la (Jn ,); Jé zus meg je le nik a Ti bé ri ás-ten ger nél (Jn ,); Jé zus az élő
vi zet ígé ri (Jn ,–); a hold kó ros fiú meg gyó gyí tá sa (Mt ,); az Em ber fia el jö ve te le
(Mt ,–); Jé zus meg gyó gyít ja a ga da rai meg szál lot tat (Mk ,); a gaz dag és Lá zár (Lk
,); Is ten pa ran csa és ígé re te Jó zsu é nak (Józs ,–); Jó zsué ké me ket küld Je ri kó ba (Józs
,..); meg ér ke zés a Jor dán hoz (Józs ); a ti zen két em lék kő fel ál lí tá sa (Józs ); Is ten
ma gá hoz ve szi Il lést (Kir ,..); Eli ze us meg gyó gyít ja Na a mánt (Kir ,.).

Jó felké szü lést kí vá nunk!
Pál Ma ri et ta gyer mek re fe rens

(/-, /-, ma ri et ta.pal@lu the ran.hu)

hirdetés
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Ön kén te le nül is a ket tős evan gé li u -
mi gon do la tot jut tat ja eszem be mai
ószö vet sé gi igénk: Jé zus a vi lág vi lá -
gos sá ga. S a jé zu si man dá tum nyo -
mán a ta nít vá nyo ké a fon tos sze rep:
le gye nek ők a vi lág vi lá gos sá gá vá!

Az egy ház né pe szá má ra kez det -
től fog va iz gal mas kér dés, hogy ki ről
éne kel nek Ézsa i ás pró fé ta köny vé ben
az „Úr szol gá já ról” szó ló sza ka szok.
Egy bi zo nyos sze mély ről? A pró fé tá -
ról ma gá ról? Ne tán egy cso port ról?
Vagy Iz rá el ről, Is ten vá lasz tott né pé -
ről? A ke resz tény írás ma gya rá zók
kez det től fog va Jé zus ra ér tet ték eze -
ket a fe je ze te ket. Az el jö ven dő Mes -
si ást ol vas ták ki a pró fé ci ák ból, s a
meg ér ke zett Meg vál tó ban tel je sül tek
be az itt ol va sott ígé re tek.

Jé zus, az em ber ré lett Is ten – szol -
ga. Az Úr szol gá ja. Ennyi re meg aláz -
ta ma gát – ér tünk. Szol gá la tát itt a
föl dön el ső sor ban úgy vé gez te, hogy
hir det te Is ten or szá gá nak el kö ze -
led tét és meg je le né sét. Azt, hogy
Is ten or szá ga köz tünk van. Tet te ezt
úgy, hogy sza va a bűn és a sö tét ség
el len har colt kör nye ze té ben, de az
egész te rem tett vi lág ra ér vé nye sen.
Er re utal a kard és az íj. Az el ső a kö -
zel harc ra szol gál, a má sik pe dig tá -
vo li cél pont el len al kal mas.

Szol gá la tát ér tet len ség, el len ke -
zés, sőt gya láz ko dás kí sér te. Em be -
ri leg néz ve ez csak a mély pa nasszal

fe jez he tő ki: „Hasz ta lan fá ra doz -
tam…” (4a) A nem alap ta la nul ke se -
rű jé zu si szó új ra meg új ra meg je le -
nik az evan gé li u mok ban is („Med dig
kell még el vi sel nem ben ne te ket?”;
„hi tet len nem ze dék”; „Én Is te nem, én
Is te nem, mi ért hagy tál el en ge met?”
– és így to vább). De a leg ke se rűbb
em be ri szó ba is be le vág az Atya
irán ti tel jes bi za lom: „…az Úr nál
van az én ügyem, és mun kám ju tal -
ma Is te nem nél.” (4b)

Igénk má so dik sza ka sza – be tel -
je se dett pró fé ci a ként – Jé zus kül de -
té sé ről be szél. Ar ról, hogy az Úr szol -
gá ja meg té rés re hív, in dít és se gít.
Azért jött, hogy vissza té rít se Is ten
né pét Urá hoz, Is te né hez. Nem az
ide ge nek ről van itt szó, ha nem a ki -
vá lasz tott és ezért kü lön le ge sen ke -
zelt nép ről. Elő ször is Já kób nak, az -
az Iz rá el nek van szük sé ge meg té rés -
re. Is ten azért adott erőt szol gá já nak,
hogy a leg ve sze del me sebb el len ség -
gel, a Te rem tő től el tá vo lí tó erő vel
meg küzd jön, le győz ze, és új ra együtt
le hes sen Atya és gyer me ke, Te rem -
tő és te remt mé nye. Az Is ten nél kül
sö tét vi lág ba így hoz ta el Jé zus az
Atya sze re te té nek, jó sá gá nak, ke gyel -
mé nek vi lá gos sá gát. És ez víz ke -
reszt ün ne pé nek iga zi evan gé li u ma
is.

Az ta pasz ta la ti tény, hogy sok a sö -
tét ség a vi lág ban. Kör nye zet ben, fe jek -

ben, szí vek ben, lel kek mé lyén. Ar ra a
Szent írás mu tat rá, hogy ez a sok sö -
tét ség azért van, mert mi, em be rek el -
sza kad tunk az iga zi vi lá gos ság tól, tá -
vol ke rül tünk Is ten ra gyo gó fé nyes sé -
gé től. De Jé zus ban új ra meg je lent a vi -
lá gos ság. Nem kell sö tét ben ta po ga -
tóz nunk, nem kell szür ke ho mály ban
bo tor kál nunk, nem kell min dig az élet
ár nyé kos ol da lán ban du kol nunk. Tisz -
tul hat a ho mály, tűn het a sö tét ség, s
a fel ke lő nap su ga ra i tól éle sed nek
ugyan az ár nyé kok, de ne künk nem
kell az ár nyék ban ma rad nunk, ki lép -
he tünk a fény re, él vez het jük a me le -
get, él vez het jük a vi lá gos sá got.

A hús vét haj na li li tur gia – min den
ke resz tény ün nep lés lé nye ge ként –
ezért ki ált ja be le az éj sö tét jé be:
Krisz tus, vi lá gos sá gunk! Ő a vi lág vi -
lá gos sá ga. Nem csu pán a vá lasz tott
né pé. Hogy is ol vas tuk igénk ben?
„Ke vés nek tar tom, hogy Já kób tör zse -
i nek hely re ál lí tá sá ban és a meg men -
tett Iz rá el vissza té rí té sé ben légy az én
szol gám. A po gá nyok vi lá gos sá gá vá
tesz lek, hogy el jus son sza ba dí tá som
a föld ha tá rá ig.” (6. vers)

Mi at ta van nak olya nok, akik ma -
guk is hord ják a vi lá gos sá got. Az ő ta -
nít vá nyai. Nem a sa ját fé nyük kel
csil log nak. Az ő ra gyo gá sát tük rö zik
to vább. Cso da ez a ja vá ból.

Mi, em be rek mind sö tét ala kok va -
gyunk. Nem kí vül ről, de be lül ről

jön a sö tét ség. Gén je ink ben hor -
doz zuk, szü le té sünk től fog va áraszt -
juk. „…nin csen, aki jót te gyen, nincs
egyet len egy sem” – ír ja Pál apos tol
(Róm 3,12). Ezért az után a ha lál ár -
nyé ká nak völ gyé ben já runk – vall ja
a zsol tá ros. De a sö tét ség ben fel ra -
gyo gott a vi lá gos ság.

Bet le he met be ra gyog ta a csil lag, a
vi lá got be ra gyog ta a bet le he mi gyer -
mek. A ha lál sö tét völ gyét pe dig
hús vét haj na la, ra gyo gá sa. Ha nem
bú junk el elő le, ha ki tesszük ma gun -
kat a fény nek, le het, hogy el ső re
meg va ku lunk, mint Pál a da masz ku -
szi úton, de tisz tu lunk, vi lá go so -
dunk, át me leg szünk mi ma gunk is,
és hor doz hat juk a fényt. Nem a sa já -
tun kat, az leg fel jebb lát szat vi lá gos ság
vagy ki ra kat fény, üres vil lo gás. De fel -
töl tőd het éle tünk ak ku mu lá to ra az ő
fé nyé vel, s így mi is az Úr szol gá já vá
vál ha tunk. Jé zus ta nít vá nya ként. Ő a
vi lág vi lá gos sá ga, mi is le he tünk vi -
lá gos ság gá.

g Ha fen scher Ká roly (ifj.)

Imád koz zunk! Ra gyogd be éle tün -
ket, vi lá gun kat, Krisz tus, vi lá gos sá -
gunk! Nél kü led sor vad az élet. Ve led
ha za ta lá lunk az atyai ház hoz, fé nye -
det to vább ad va em be rek lép het nek új -
ra a hoz zád ve ze tő út ra. Ámen.

VÍZ K E RE SZ T ÜN NE PE  ÉZ S 49,16

A vi lág vi lá gos sá ga
AZ ÜNNEP IG ÉJE

Ez utób bi kér dés re nem tu dok egy -
ér tel mű vá laszt ad ni, csak utal ni ar -
ra, hogy gyü le ke ze ti ének kin csünk
nagy ré sze a kü lön bö ző ko rok ban és
gyűj te mé nyek ben sok szor igen kü -
lön bö ző dal la mok kal sze re pelt. Szö -
veg és dal lam kap cso la tá nak, egyes
gyűj te mé nyek ben el fog lalt sze re pé -
nek vizs gá la ta igen fá rad sá gos és
össze tett mun ka. Er re itt ter mé sze -
te sen nem vál lal koz ha tunk. Ves sünk
te hát rö vid pil lan tást ked velt éne künk
egy há zi esz ten dő ben el fog lalt he -
 lyé  re s ke let ke zé sé nek tör té ne tére!

„Égi csil lag tisz ta fé nye / Hí vott há -
rom böl cset rég, / Hogy meg lel jék
cél hoz ér ve / Já szol ágy kis gyer me két,
/ És ott térd re hull ja nak, / Né ki há -
lát ad ja nak.” (1. vers)

Víz ke reszt – ide gen szó val epi fá -
nia – ün nep lé se a mai gya kor lat ban
kis sé hát tér be szo rult, ami már csak
azért is saj ná la tos tény, mi vel gaz dag

jel kép rend szert hasz ná ló, ősi ün -
nep ről van szó. Mon da ni va ló já nak
kö zép pont já ban a fény, fé nyes ség
áll. Já nos evan gé lis ta sza va i val: „Az
Ige volt az iga zi vi lá gos ság, amely
meg vi lá go sít min den em bert: ő jött el
a vi lág ba.” (Jn 1,9)

A má so dik vers szak ban ki bom lik
a ke resz tény élet út, mely min den ki
szá má ra ka pasz ko dót, ér tel met je -
lent het a föl di úton. Az utat kí sé rő
fény ve zet el a vég ső fé nyes ség be:
„Szent igéd, mint égi csil lag, / Hív jon,
von jon, Jé zu sunk, / Utat int ve, míg
meg vir rad, / Míg te hoz zád el ju tunk!
/ Min den bús szem lás sa meg / Ál -
dott égi fé nye det!”

A szö veg Eli as Lönn rot finn nyel -
vész és or vos ver se Túr me zei Er zsé -
bet for dí tá sá ban. A dal lam pe dig
Loys Bour geo is 100. gen fi zsol tá rá nak
finn né pi vál to za ta.

Bour geo is 1510 kö rül szü le tett Pá -

rizs ban. Kán tor volt Genf ben, ze ne -
szer ző, a gen fi zsol tá rok egyik dal lam -
szer ző je. Éle té nek ér de kes sé ge, hogy
1551 de cem be ré ben egy nap ra be bör -
tö nöz ték, mi vel a nyom ta tás ban
meg je lent zsol tá rok dal la mát en ge -
dély nél kül meg vál toz tat ta. 1552-ben
az tán el hagy ta Gen fet, előbb Ly on -
ban, majd Pá rizs ban élt. Itt is halt
meg, az éne kes köny vi ada tunk tól
el té rő en 1561-ben.

Lönn rot (1802–1884) kör or vos
volt egy el du gott kis fa lu ban, szor -
gal ma san gyűj töt te a nép da lo kat és
nép me sé ket, ta nul má nyoz ta finn
anya nyel vé nek tit ka it, ke res gél te a
finn iro da lom em lé ke it. Hel sin ki ben
a finn nyelv és iro da lom pro fesszo -
ra lett; szo ros szá lak kal kap cso ló dott
Ma gyar or szág hoz is, hi szen a Ma -
gyar Tu do má nyos Aka dé mia tag ja
volt. Ér de kes tud nunk, hogy – nagy
meg le pe tés re – it te ni szék fog la ló
be szé dét ma gyar nyel ven tar tot ta! Vi -
lág te kin télyt az tán a Ka le va la szer -
kesz té sé vel szer zett. Ilyen mó don

éle te és sze mé lyi sé ge szo ros össze -
füg gés ben áll a misszi ó val, amely re
ver sé nek har ma dik és ne gye dik stró -
fá ja oly egy ér tel mű en szó lít fel: „Ké -
rünk, tartsd meg tisz tán né künk /
Ezt a drá ga szent igét! / Sür gess
min ket, el ne kés sünk / Vin ni fé nyét
szer te szét, / Hogy meg lás sák min de -
nek, / S üd vös ség re lel je nek! // Benn
a szí vünk mé lyén ég jen / Kül dő
han god: »Men je tek!« / Hogy a drá -
ga hír el ér jen / Vég re min den né pe -
ket! / Szent igéd szol gá la tát / Lel ked
láng ja has sa át!”

Vé gül az utol só vers szak egy ség be
fog lal ígé re tet, el jö ve telt, vá ra ko -
zást, vá ra ko zást az új ra el jö ve tel re, s
mind ezt ki ter jesz ti a föld vég ső ha tá -
rá ig. „Hozd el azt a haj nalt vég re, /
Me lyet ígért szent igéd: / Mind e föld -
nek min den né pe / Me lyen térd re
hull eléd, / S úgy zeng min den nyelv
ne ked / Ál dó há la éne ket!”

Víz ke reszt tel és az azt kö ve tő,
vál to zó szá mú va sár na pok kal zá rul
a ka rá cso nyi ün nep kör. Éne künk
vers sza kai a böl csek meg ér ke zé sé től
a vég ső idő kig kí sér nek min ket – ün -
nep lés ben, küz de lem ben, szol gá lat -
ban, misszi ó ban, a már meg élt igaz -
sá gok új ra ér tel me zé sé ben s az el jö -
ven dő re mény sé gé ben.

g W. Kincz ler Zsu zsan na

Égi csil lag tisz ta fé nye
ÉNEK K INCSTÁR

b Éne kes köny vünk Víz ke reszt cí mű fe je ze té ben el ső he lyen sze re pel ün -
ne pi gra du ál éne künk: Égi csil lag tisz ta fé nye (EÉ 185). Míg ma ga a cím
s már az el ső vers szak is egy ér tel mű vé te szi az ün nep hez va ló kap cso -
la tot, an nál több kér dés me rül het fel ben nünk, ha a dal lam, il let ve a
szö veg szer ző jé re né zünk. Ha ki csit is jár ta sak va gyunk éne ke ink tör -
té ne té ben, egy má sik kér dést is fel te he tünk: ho gyan ke rült egy más mel -
lé fran cia ere de tű dal lam és finn szö veg?

[Lel kész:] Sze re tő mennyei Atyánk!
Há la telt szív vel va gyunk előt ted a mai
ün ne pen. Annyi öröm és vi szon tag -
ság kö zött e hét köz na pon is ün ne -
pünk le het, örö me le het szí vünk nek,
hi szen ar ra gon dol ha tunk, hogy ka -
rá csony fé nyét nem csak a pász to rok -
nak ad tad, ha nem az egész te rem tett
vi lág szá má ra utat nyi tot tál Jé zus
Krisz tus ál tal örök or szá god ba. Ké -
rünk, hall gass meg min ket, ami kor
eléd visszük ké ré se in ket.

[Lek tor:] Ké rünk, légy az egész te -
rem tett vi lág gal, légy azok kal, akik
ma nem ün ne pel het nek. Áldd meg
mind azok ke ze mun ká ját, akik nek
ma dol goz ni uk kell, s add, hogy le -
gyen al kal muk az el csen de se dés re.
Légy azok kal, akik ma már nem
dol goz hat nak, hi szen az ün ne pük
sem le he tett fel hőt len mun ka he -
lyük el vesz té se mi att. Add, hogy
ér tel mes meg ol dást ta lál ja nak szo -
rult hely ze tük ben. Jé zus Krisz tu -
sért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!

[Lek tor:] Ké rünk, légy ha zánk -
kal, egész nem ze tünk kel. Add, hogy
az új év ben a fel ra gyo gó új vi lá gos -
ság ban ta lál junk utat egy más hoz és
hoz zád. Ké rünk, légy a csa lá dok kal,
szü lők kel és gyer me kek kel, nagy -
szü lők kel. Te adj ér tel mes jö vő ké pet
mind azok nak, akik ki csúsz ni ér zik a
ta lajt a lá buk alól. Te adj össze fo gást,
sze re te tet a csa lá dok ban, te adj erőt
min den ki nek hi va tá sa hű sé ges és
sze re tet tel jes be töl té sé hez. Jé zus
Krisz tu sért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!

[Lek tor:] Ké rünk, légy egy há zunk -
kal! Légy az egy há zi ve ze tők kel, hogy
ne ked tet sző mó don, aka ra tod sze rin -
ti ve ze tés sel se gít sék a rá juk bí zot ta -
kat hi tük meg ta lá lá sá ban és meg tar -
tá sá ban. Légy gyü le ke ze tünk kel, add,
hogy a bé kes ség, a nyu ga lom és a
mennyei vi lá gos ság szi ge te le hes sen
a min ket kö rül ve vő vi lág ban. Te adj
se gí tő ket, hogy azok, akik az el mú ló
ün ne pek so rán kap cso lat ba ke rül tek
gyü le ke ze tünk kel, meg is ma rad has -
sa nak a gyü le ke zet kö zös sé gé ben.
Add, hogy hű sé ges esz kö ze id le hes -
sünk mind nyá jan egy há zad épí té sé -
ben. Jé zus Krisz tu sért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!

[Lek tor:] Ké rünk, légy azok kal,
akik nek fáj dal mat, gyászt kell el hor -
doz ni uk. Légy az egye dül ma rad tak -
kal, az idős em be rek kel. Ké rünk,
légy tá ma szuk, és szó líts meg min ket,
hogy mi le hes sünk se gí tő ik a föl di
ván dor lás út vesz tő i ben. Légy a be te -
gek kel, az ér tük ag gó dók kal, te adj
erőt az őket ápo lók nak. Jé zus Krisz -
tu sért ké rünk…

[Gyü le ke zet:] Urunk, hall gass meg
min ket!

[Lel kész:] Ké rünk té ged, Urunk, te
légy ol tal munk és erős sé günk éle tünk
min den hely ze té ben! Ké rünk, ígé re -
ted sze rint hall gasd meg min den
imád sá gun kat. Ámen.

Oratio
œcumenica

forrás

Idén tizenötödik alkalommal ren-
 dez ték meg a Magyar Mezőgazda-
sági Mú ze umban (Budapest XIV.,
Városliget, Vaj da hunyadvár) január
18-ig lá to gat ha tó Betlehemi jászol
című kiállítást. Anyagát az azonos
címmel kiírt pályázatra – hivatásos
és műkedvelő alkotók, kézművesek,
népművészek, képző- és iparművé-
szek által – beküldött munkák al-
kotják.

g Lukács Gabi felvételei
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Min dig is hit tem ben ne, leg alább is
amed dig vissza tu dok em lé kez ni.
Min dig érez tem, hogy ez az egész –
bár mennyi re is an gyal káz nak, jé -
zus káz nak meg jó po fiz nak sok szor a
fel nőt tek – ko moly do log. Per sze
nem a be csem pé szett ka rá csony fá ra
meg az el tit kolt aján dé kok ra gon do -
lok, ha nem ma gá ra a lé nyeg re. Hogy
vég re van egy pár nap, ami kor a sok
ro ha nás és „tel je sítsd ezt-azt gyor san”
után időt és ener gi át for dí tunk fon -
tos dol gok ra is. Konk ré tan ar ra,
hogy örö met sze rez zünk a sze ret te -
ink nek.

Meg is be szél tük mi ezt már kis -
is ko lás ko runk ban az öcsi vel, és el ha -
tá roz tuk, hogy mi sem ma ra dunk ki
be lő le töb bé, ha már így rá jöt tünk,
mi ről is van szó. Ele in te per sze ke vés -
bé ta lál tuk fel ma gun kat. Nyo masz -
tott ben nün ket, hogy nincs pén -
zünk aján dék ra (egy nyolc-tíz éves
gye rek min dig csó ró), meg hogy
egye dül se ho va sem me he tünk el in -
téz ni ezt-azt, de az tán még is csak
meg ta lál tuk az utun kat. Alig kell
va la mi ah hoz, hogy dal ra fa kad ja nak
a ka rá cso nyi an gya lok.

Azt hi szem, éle tem leg nagy sze -
rűbb ka rá cso nyi aján dé kát ab ban az
év ben ad tam, ami kor épp egy fil lé -
rem sem volt. Ab ban az év ben,
amely nek az őszén bal eset ér te a
szom széd kis lányt, Esz tert.

Nyo masz tó, sú lyos köd ként ül te
meg az egész köz sé get ez a hír. Jól is -
mer tük Esz tert, ug ri bug ri ki csi lány
volt, vi dám és fék te len, mint bár ki
más az ő ko rá ban. Hi he tet len nek
tűnt, hogy most ta lán meg is hal – a
gye re kek nem szok tak meg hal ni!
Ért he tet len volt az egész. És va la hogy
ak kor tu da to so dott ben nünk az a
tény is, hogy a bal ese tek, ame lyek ről
a rá dió meg a té vé be szél, iga zi, élő
em be rek kel es nek meg, nem csak
olyan tá vo li fi gu rák kal.

Az tán csak jött a hír, hogy meg ma -
rad a kis Esz ter ke, de jár ni nem fog
tud ni, a ge rin ce úgy sé rült meg,
hogy to ló ko csi ba kény sze rül to váb -
bi éle té re. Az em be rek ar cán bo rús
fel hő ként ült a döb be net, mi, gye re -
kek hi tet len ked ve ráz tuk a fe jün ket.
Hogy le het az? Mi is mer jük Esz -
tert, ő nem ilyen. Nem egy hely ben
ülő, szo mo rú kis lány. Moz gé kony
és ele ven, mint mi. Les át a ke rí té sen,
és ha a me den ce elő ke rül nyá ron, át
is ug rik a ke rí tés te te jén egy kis pan -
cso lás ra.

Em lék szem, ahogy áll tunk ott az
öcsém mel a nyir kos hi deg ben azon
a de cem be ri na pon, ami kor meg hoz -
ták. Kis ar ca cso dál ko zó volt in -
kább, mint el gyö tört.

– Hogy meg vál to zott min den…
Ezt mond ta csak csön de sen, ami -

kor az apu ká ja ki emel te a ko csi ból, és
át ül tet te a ke re kes szék be. Iga za volt,
tény leg meg vál to zott min den. Csen -
de sebb és szür kébb lett a há zuk kö -
rül az egész vi lág.

– Mi lyen szo mo rú a kert – sut tog -
ta könnyes szem mel.

Ugyan ki nek volt ere je a bal eset
után a kert tel fog lal koz ni? A bok rok
kó co san, csap zot tan áll tak a té li hi -
deg ben, a vi rá gos kert ben az el nyí lott
nö vé nyek fa gyott-mál lott ka rói ék -
te len ked tek. Ron da volt, na, mit
szé pít sük.

– És én ezt a ker tet fo gom lát ni nap
mint nap az ab lak ból…

„De hogy fo god te ezt a ker tet né -
ze get ni – gon dol tuk ak kor –, hi szen
mi annyi szor át me gyünk majd hoz -
zád, hogy időd sem ma rad né ze get -

ni!” De az tán va la hogy olyan ne héz
volt el in dul ni. Olyan ide gen nek tűnt
az a szo mo rú ság gal te li ház. Nem bír -
tuk rá ven ni ma gun kat, hogy be men -
jünk. Egy sze rű en nem mer tük le -
nyom ni a ki lin cset. Majd hol nap,
majd es te, majd leg kö ze lebb. Ké -
szül tünk, de so se ér tünk oda. Ahogy
pe dig leesett a hó, és eljött a szán kó -
zás, csúsz ká lás, hó em ber épí tés ideje,
bi zony el is te rel te a fi gyel mün ket, és
elő for dult, hogy egész hé ten eszünk -
be se igen ju tott a szom széd kis lány.

Egy té li es tén – ép pen ka rá csony
előt ti nap – az tán el szé gyell tük ma -
gun kat. Mi cso da ku tyák va gyunk
mi, itt van ez a sze gény kis cim bo ra,
mi meg fe lé sem né zünk!

– Te, épít sünk egy hó em bert az
Esz ter ké ék há za elé is! – aján lot tam
bűn tu da tom ban az öcsém nek egy jó
kis ha vas han cú ro zás után.

Ő csak a kesz tyű jét dör zsöl get te.
– Majd hol nap, le fagy a ke zem,

meg már éhes is va gyok. Kü lön ben
is, ab ban a dzsum buj kert ben el se tu -
dod ké szí te ni – há rí tott. – Nézd
csak meg! – mu ta tott a szer te szét
ágas ko dó össze vissza ság ra.

De az én te kin te tem az ab lak ra
esett, ahon nan egy gyer tya fé nyé ben
bá na tos kis gye rek arc le sett só vá rog -
va ki fe lé.

– Te, mi len ne, ha rend be ten nénk
a ker tet is? Sze rin tem csu da jó len -
ne! – bök tem ol dal ba.

Öcsém ki csit el gon dol ko dott. Ta -
lán ő is meg lát ta köz ben azt a szo mo -
rú kis te kin te tet, mert na gyot ta szí -
tott raj tam, és fut ni kez dett a giz ga -
zos ren ge teg fe lé.

– Gye rünk! – ki ál tot ta, és tép -
ked ni kezd te a könnyen en ge dő gyo -
mo kat, el vi rág zott kó ró kat.

A tisz to ga tás sal ha mar vé gez tünk;
elő ke rült a fé szer ből a met sző ol ló is.
Hol egyi künk, hol má si kunk met sze -
ge tett ügyet len kén, de lel ke sen, és a
bok rok nak egy ket tő re szo li dabb for -
má juk lett.

Mi re el ta ka rí tot tuk a sok ág hul la -
dé kot, már ko rom sö tét volt. Egy más -
ra néz tünk. Le gyen még hó em ber,

vagy má ra elég volt? Mind ket ten
egy szer re moz dul tunk, gör dül tek a
hó go lyók, göm bö lyö dött a po cak, a
ko bak, hem pe reg tek a ka rok, s máris
elő ke rült egy ág csó va is sep rű nek,
lyu kas fa zék is ka lap nak.

– Te, mi len ne, ha hó an gyal len ne
be lő le? – jött hir te len az öt let.

Ka cag va la pít gat tuk a ro po gós ha -
vat, ta paszt gat tuk a szár nya kat, ame -
lyek mind un ta lan le hull tak. A hó em -
ber nem akart an gyal lá vál toz ni se -
ho gyan sem.

– Mit akar tok csi nál ni? – nyílt ki
az ab lak, és Esz ter ke meg az anyu ká -
ja né zett ki ne vet ve raj ta.

– Hó an gyal lá akar tuk ala kí ta ni a
hó em bert, de nem si ke rül – val lot -
tuk be váll vo no gat va.

– Jaj, hó an gyal az már így is, és ti
is an gya lok vagy tok. Esz ter ke annyit
ne ve tett. Annyit, de annyit ma es te!
– sut tog ta el csuk ló han gon a szom -
széd né ni. – Gyer tek gyor san, igya -
tok egy te át, biz to san jól át fáz ta tok!
– hí vo ga tott ben nün ket.

Csu rom vi ze sen és bol do gan néz -
tünk vé gig még egy szer a mű vün kön.
Az ab lak ból ra gyo gó szem mel mo -
soly gott ránk a kis Esz ter. Olyan jó fé -
le volt a mo so lya. Már nem érez tük
ide gen nek, tá vo li nak, el ér he tet len -
nek. Ugyan az a kis lány volt, akit ad -
dig sze ret tünk, aki vel ját szot tunk és
ka cag tunk sok-sok éven át gond ta la -
nul. Ta lán to ló ko csi ban, de ugyan az

volt. Tud tam, hogy most vissza kap tuk,
hogy új ra ba rá tok le szünk épp úgy,
mint az előtt. Ter mé sze te sen és iga zán.

– Azt hi szem, ezt most jól csi nál -
tuk – sut tog tam az öcsém nek.

– Mi ért nem ér zem, hogy ez most
nagy do log volt? – sut to gott vissza
be fe lé me net. 

– Ta lán mert jót ten ni nem is
olyan fenn költ va la mi, mint hit tük –
gon dol tam.

És ezt gon do lom ma is. Jót ten ni
nem ék te len ha tal mas fel adat. Csak
egy ki csi jó szán dék kell hoz zá, egy
ki csi ta lá lé kony ság, egy ki csi idő.
Olyan könnyen dal ra fa kad nak azok
a ka rá cso nyi an gya lok…

Hó an gyal
Kö szö nöm azt a po hár for ralt
bort, ame lyet te vet tél né hány
nap ja a ka rá cso nyi vá sár ban.
Nem, nem azt, ame lyi ket ne kem
szán tál. Azt már meg kö szön tem
ott hely ben, ami kor a sze mer ké -
lő eső és a hű vös szél elől be hú -
zód tunk a pony vák alá. Igen, az
is jól esett: nem csak a fű sze re zé -
sét ta lál ták el a ven dég lá tók, ha -
nem tel je sen fel is me le gí tett a
zord idő ben.

Most azon ban a má si kat kö szö -
nöm ne ked. Azt, ame lyet nem ne -
kem vet tél. Egy szer ki bon tot tad
ma gad a sza bad té ri szék ben el he -
lye zett pléd vé del mé ből, oda men -
tél a pult hoz, kér tél egy po hár for -
ró italt, és meg kí nál tál va la kit.
Egy em bert, aki ak kor ta lán már
na pok óta nem evett egy fa la tot
sem. Ta lán el is fe lej tet te már, mit
je lent egy po hár me leg fo lya dék
okoz ta öröm. Azt a fér fit, akit ak -
kor, azon az es tén ta lán csak te vet -
tél ész re a vá sá ri for ga tag ban, túl
az ér té kes por té ká kat kí ná ló fa há -
za kon és az iz zók kal fel dí szí tett
fe nyő fá kon.

Ak kor nem be szél tünk er ről.
Csak annyit mond tál, hogy nem fo -
gad ta el. De töb bet nem fog lal koz -
tunk ve le. Ta lán azért, mert nem il -
lett a fa hé jas-szeg fű sze ges han gu -
lat ba va la ki, aki nek le het, hogy
nem il la ta, ha nem sza ga van. Ta -

lán azért, mert mi, akik még ott ül -
tünk ve led az asz tal nál, fá radt nak
érez tük ma gun kat ah hoz, hogy
más ba ját is ma gunk kal vi gyük. Ta -
lán azért, mert olyan ci ki, túl „nyá -
las” lett vol na be szél ni er ről a je le -
net ről. (Lá tod? Ide ju tott a vi lá -
gunk! Egy po hár bor ral tör té nő
ven dég lá tás ról sem be szé lünk szí -
ve sen…) Nem be szél tünk ró la, ezért
meg kö szön ni sem tud tam.

Itt fe je zem hát ki a há lá mat.
Mert bár vissza uta sí tot tak, iga zi
ün ne pet tud tál va rá zsol ni egy
kom mer ci á lis ad vent be. Be bi zo nyí -
tot tad, hogy nem kell nagy dol go -
kat ten nünk, he gye ket meg moz gat -
nunk, csak ki nyit ni a sze mün ket és
ad ni, amit tu dunk. Pe dig tu dom,
hogy ne ked sem volt sok. Előt te
gon do san szá mol tad a zse bed ben
az ér mé ket és a fi ze tés át uta lá sá -
ig hát ra lé vő na po kat. Azon ban
elég volt csu pán akar nod vál toz tat -
ni egy pi cit ezen az egyen lőt len vi -
lá gon…

Be bi zo nyí tot tad, hogy az iga zi
sze re tet „nem kér ke dik, nem fu val -
ko dik fel” (1Kor 13,4), csak csend -
ben oda megy a pult hoz, ki kér egy
po hár for ralt bort és oda ad ja a
szom ja zó és di der gő em ber nek.

Kö szö nöm hát még egy szer azt a
po hár for ralt bort… Sze re tet tel üd -
vö zöl:

g Je n

Ked ves Zsolt!

Üdü lé si le he tő sé gek 2009 nya rán
Ba la ton szár szón

In téz mé nyünk ja nu ár 1-jé től vár ja a je lent ke zé se ket
a 2009. évi nya ra lá si sze zon ra

Ja nu ár 1. és 31. kö zött ki zá ró lag lel kész csa lá dok je lent ke zé sét fo gad juk.
Feb ru ár 1. és 28. kö zött fo gad juk az egy há zi in téz mé nyek nél dol go zók,
va la mint gyü le ke ze ti al kal ma zot tak je lent ke zé sét. Lel ké szek és egy há -
zi dol go zók hoz zá tar to zó i nak (kü lön ház tar tás ban élő csa lád tag, pél dá -
ul gyer mek, nagy szü lő, uno ka stb.) a je lent ke zé sét már ci us tól tud juk re -
giszt rál ni. (Az in téz mény apart man já nak fog la lá sa min den ki szá má ra el -
ér he tő ja nu ár tól.)

Egy há zi al kal ma zot tak a ked vez mé nyes üdü lé si le he tő sé get ki zá ró -
lag a fog lal koz ta tó tól, gyü le ke zet től ka pott iga zo lás bir to ká ban ve he -
tik igény be. Egy há zi al kal ma zott nak szá mít a gyü le ke zet nél fog lal koz -
ta tott fő ál lá sú hit ok ta tó, kán tor és gond nok, pénz tá ros, va la mint egy -
há zi ve ze tő tiszt ség vi se lők. Egy há zi al kal ma zott nak szá mít bár mely
evan gé li kus egy há zi in téz mény ben mun ka vi szony ban fog lal koz ta -
tott sze mély.

Vál to zás a tur nu sok ban! Az ed di gi ek től el té rő en a tur nu sok hét fő
ebéd től a kö vet ke ző hét fő reg ge li ig tar ta nak! El ső nya ra lá si nap: jú li us
6., hét fő, az utol só: au gusz tus 24., hét fő.

Vál to zás a rész vé te li díj fi ze té sé ben! A fog la lás tól szá mí tott 30 na pon be -
lül 30 elő leg be fi ze té se szük sé ges. Egy hó na pon be lü li le mon dás ese -
tén en nek vissza fi ze té sé re nincs mód!

Nyug dí jas lel ké szek üdü lé si he te: jú ni us 21–28.
Fi a tal lel kész csa lá dok he te: jú li us 6–13.
Utó sze zon: au gusz tus 26–31.

2009. évi rész vé te li dí jak:
– Lel ké szek, egy há zi al kal ma zot tak ese té ben: fel nőt tek nek (14 év fe lett):

4600 Ft/fő/nap tel jes el lá tás sal (+ ifa 300 Ft/fő/nap 18 év fe lett); gyer -
me kek nek (3–14 év kö zött): 2300 Ft/fő/nap tel jes el lá tás sal.

– Egyéb egy há zi sze mé lyek ese té ben: fel nőt tek nek (14 év fe lett): 8600
Ft/fő/nap tel jes el lá tás sal (+ ifa 300 Ft/fő/nap 18 év fe lett); gyer me kek -
nek (3–14 év kö zött): 4300 Ft/fő/nap tel jes el lá tás sal.

– Apart man dí ja: 20 000 Ft/nap el lá tás nél kül.

Elő ze tes fog la lás te le fo non le het sé ges a 20/824-3143-as te le fon szá mon.
Hon lap: http://ba la ton szar szo.lu the ran.hu/ (on-line fog la lás). E-mail:
balaton szar szo@lu the ran.hu.

H I R D E T É S

A nyug dí jas lel ké szek bu da pes ti kö re a De ák té ren ja nu ár 9-én, pén te -
ken fél 10-kor ren de zi meg leg kö ze leb bi össze jö ve te lét, me lyen Ká kay
Ist ván tart elő adást egy há zunk szer ve ze ti kér dé se i ről. Min den kit sze re -
tet tel vá runk.

H I R D E T É S

él víz

g Fül ler Tí mea
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Lát tuk az ő di cső sé gét, mint az Atya
egy szü lött jé nek di cső sé gét, tel ve ke gye -
lem mel és igaz ság gal.” (Jn 1,14)

Új év utá ni hé ten, egy ben víz ke reszt
he té ben az Út mu ta tó reg ge li és he ti
igéi a test té lett Ige vi lá gos sá gá ban va -
ló já rás ra buz dí ta nak. „Aki se gít sé gül hív ja az Úr ne vét, az üd vö zül.” (Róm 10,13;
LK) Alá zat tal ha gyat koz zunk az Úr Is ten ve ze té sé re! „Me ne dé kem vagy és vá -
ram, én Is te nem, ben ned bí zom.” (GyLK 729) A ti zen két éves Jé zust ag gó dó szü -
lei csak „há rom nap múl va ta lál ták meg a temp lom ban”. Szá muk ra ért he tet -
len vá laszt adott: „Nem tud tá tok, hogy az én Atyám há zá ban kell len nem?” (Lk
2,46.49), avagy – a Pro tes táns Mé dia Ala pít vány ál tal re vi de ált Ká ro li-for dí -
tás sze rint –: „Hát nem tud já tok, hogy ne kem az én Atyám dol ga i val kell fog -
lal koz nom?” Lu ther tud ja: „Ért sé tek meg hát, hogy Krisz tus nincs s nem ta -
lál ha tó se hol, csak ab ban, ami az Atya dol ga; se hol az igén kí vül. Egész éle té -
vel er re akar meg ta ní ta ni.” És Urá val együtt Já nos is akar ja, „hogy tud já tok: örök
éle te tek van”. „Ez a bi zony ság té tel pe dig az, hogy (…) akié a Fiú, azé az élet…”
(1Jn 5,11–13) Az özön víz vé gén Is ten egy ol da lú, örök szö vet sé get kö tött a föld
la kó i val: „…szi vár vány íve met he lye zem a fel hők re…” (1Móz 9,13) Víz ke reszt -
kor: „Há rom cso dá val meg éke sí tett, szent na pot tisz te lünk: / E na pon a csil -
lag ve zér lé a böl cse ket Jé zus hoz; / E na pon a víz bor rá vál to zék a me nyeg ző -
ben; / E na pon Krisz tus Já nos tól meg ke resz tel ke dék, hogy min ket üd vö zít sen,
al le lu ja.” (GyLK 722) Epi fá nia a po gá nyok kö zött vég zett misszió ün ne pe is.
A nap ke let ről jött po gány böl csek nek „igen nagy volt az örö mük”. Meg lát ták
a gyer me ket, és le bo rul va imád ták őt; „aján dé ko kat ad tak ne ki: ara nyat, töm -
jént és mir hát” (Mt 2,10.11). Ezek Jé zus hár mas tiszt sé gé re utal nak: ő ki rály, fő -
pap és pró fé ta, a meg ígért Mes si ás! Pál az ő tit kát hir de ti: „…a po gá nyok örö -
kös tár sa ink, ve lünk egy test, és ve lünk együtt ré sze sek az ígé ret ben is…” (Ef 3,6)
Ők is üd vös ség re hí vat tak el! Jé zus Krisz tus a vi lág vi lá gos sá ga, és benne „az
iga zi vi lá gos ság, amely meg vi lá go sít min den em bert, jött el a vi lág ba” (Jn 1,9;
LK). Já nos sze rint két em ber cso port lé te zik: Is ten gyer me kei, akik ál ta la új -
já szü let tek, és az ör dög gyer me kei, akik a bűnt cse lek szik. Ám de Jé zus „azért
je lent meg, hogy el ve gye a bű nö ket”. „Aki őben ne ma rad, az nem vét ke zik…” (1Jn
3,5.6) Is tent sze res sük tel jes szí vünk ből, ne pe dig e vi lá got! Lu ther ta nít ja: „Min -
den nél job ban kell Is tent fél nünk, sze ret nünk s ben ne bíz nunk!” (Kis ká té)
„…mind az, ami a vi lág ban van, a test kí ván sá ga, a szem kí ván sá ga és az élet -
tel va ló kér ke dés…” (1Jn 2,16) Ez Pál új évi aján la ta: „…újul ja tok meg lel ke tek ben
és el mé tek ben, ölt sé tek fel az új em bert, aki Is ten tet szé se sze rint va ló sá gos igaz -
ság ban és szent ség ben te rem te tett.” (Ef 4,23–24) A vi lá gos ság ban va ló já rás s a
bűn bo csá nat kö zöt ti kap cso lat, „hogy az Is ten vi lá gos ság (…), és Jé zus nak, az ő
Fi á nak vé re meg tisz tít min ket min den bűn től” (1Jn 1,5.7). Vi lág vi lá gos sá ga, „gyó -
gyítsd ko nok po gány sá gunk, / S mind örök ké té ged ál dunk” (EÉ 400,4).

g Ga rai And rás

HETI Ú TRAVALÓ

Tel jes erő vel vá gott az üveg be. Be le -
ad ta min den dü hét az ütés be, amely -
nek nyo mán ap ró szi lán kok ra tört a
fül ke fa la. Egon üvöl tött és ká rom ko -
dott is mind eh hez, pe dig egyik sem
volt szo ká sa, de úgy érez te, most
mind ket tő hoz zá se gí ti őt ah hoz, hogy
tel je sen ki tud ja en ged ni ma gá ból a
fe szült sé get, ami fel gyü lem lett ben ne.

A ke ze ter mé sze te sen azon nal vé -
rez ni kez dett. A lát vány tól rög tön le -
hig gadt; seb té ben be kö töz te ma gát
tex til zseb ken dő jé vel, és el si e tett, há -
lát ad va ma gá ban azért, hogy sen ki
nem lát ta. Or vos ba rát já hoz igye ke -
zett, aki ről tud ta, hogy affé le éj je li ba -
goly, így nem lesz mér ges azért, hogy
ilyen ké sőn za var ja.

Csön ge tett. Kis idő be telt, míg ba -
rát ja el ért az elő szo ba aj tó ig, és ki -
szólt:

– Ki az?
– Egon va gyok – vá la szol ta.
Már is nyílt az aj tó, az or vos rá né -

zett, és döb ben ten kér dez te:
– Mi tör tént, öre gem, mi ba jod?
– Hosszú… – fe lel te Egon, sok kal

in kább ma gá nak, mint a kér de ző nek.
Ba rát ja el lát ta a se bét. Az tán

meg it tak együtt egy-egy po hár bort,
és el szív tak mel lé egy-egy szál ci ga ret -
tát. Szó nem esett köz tük. Gyer mek -
ko ruk óta is mer ték és sza vak nél kül
is jól meg ér tet ték egy mást; az or vos
tud ta, jobb, ha ő most sem mit sem
kér dez, ha nem meg vár ja, amíg Egon
szól. De ő hall ga tott. A be széd nek, úgy
lát szik, még nem jött el az ide je,
gon dol ta a jó ba rát. Azt azon ban már
nem ál lot ta meg, hogy ne kér dez ze
meg a tá vo zót:

– Bel la…?
A kér dés re, ha le het, még az ed di -

gi nél is mé lyebb csönd volt a vá lasz.

– Bel la. Igen, Bel la – za ka tolt a név
Egon agyá ban, mi u tán be zá rult mö -
göt te az or vos la ká sá nak aj ta ja.

Mi at ta tör tént min den. Fe le sé ge ne -
vé nek em lí té se ki ra gad ta őt a va ló ság -
ból, egy re csak a haj na li ut cá kat
rót ta, és em lé ke zett.

Bel la és Egon fi a ta lon, az egye te men
is mer ték meg egy mást. Mind a ket ten
köz gaz dász nak ké szül tek, és vi lág -
meg vál tó ter ve ket szőt tek. A dip lo ma
meg szer zé se után há za sod tak össze, so -
kat dol goz tak, de szé pen is gya ra pod -
tak. Két gyer me kük szü le tett. Az tán teg -
nap es te min den meg vál to zott. Bel la
va cso rát ké szí tett, le fek tet te a gye re ke -
ket, az tán így szólt Egon hoz:

– Gye re, be szél nünk kell.
Az ét ke ző ben ül tek le, a lám pa

meg vi lá gí tot ta fe le sé ge fél ar cát,
ami kor Egon fe lé for dult, és azt
mond ta:

– Für dés köz ben cso mót ta lál tam
a mel lem ben. Vol tam or vos nál is.
Meg vizs gál tak. Úgy tű nik, rossz in du -
la tú.

Só haj és hosszú csönd után Bel la
még ennyit tett hoz zá:

– Le het, hogy nem so ká ra meg -
 ha lok.

Ek kor tör tént. Egon fel ug rott, el ro -
hant. Be az el ső kocs má ba. Ivott.
So kat. Pe dig so ha nem szo kott, mert
nem is bír ta és nem is sze ret te az italt.
Öreg es te, majd éj sza ka lett, mi re tá -
vo zott. Egy re csak rót ta az ut cá kat,
azt sem na gyon tud ta, mer re jár, és
egy szer csak ott volt előt te a busz meg -
ál ló és az üveg.

Most, hogy a ke ze sem vér zett, és
za ka to ló agya is kis sé nyu god tabb
volt már, gon dol koz ni kez dett: „Sze -
gény Bel la, hogy meg ré mít het tem…
Ha za kel le ne men nem hoz zá. Át -
ölel ni, vi gasz tal ni. Ha kell, ve le sír -
ni. És ta lán mon da nom is kel le ne
va la mit…”

Bár hogy mit, ar ról fo gal ma sem
volt. Csak azt tud ta és érez te, hogy a
ha lál ról és az el mú lás ról nem akar -
na és nem is tud na most be szél ni. A
gon do lat, hogy el veszt he ti a fe le sé gét,
ré mü let tel töl töt te el. Úgy érez te,
kép te len len ne nél kü le él ni. „Mi lesz
most, mi lesz most…?” – kér dez te ma -
gá tól új ra meg új ra. 

Ha za fe lé me net egy temp lom mel -
lett ve ze tett az út ja. El ha lad ván mel -
let te, egy pil la nat ra ar ra gon dolt,
ta lán az Is ten se gít het ne…

De az tán le mon dó an le gyin tett,
mert Is ten ről azon nal gyer mek ko ra
„kö te le ző”, vagy is a szü lei ál tal „rá -
kény sze rí tett” hit tan órái, az unal -
mas is ten tisz te le tek és a kép mu ta tás
ju tott az eszé be. Ap ja és any ja min -
den va sár nap ott ült ugyan a temp -
lom pad ban, de sem ak kor, sem a
hét köz na pok ban so ha egy jó sza vuk
nem volt egy más hoz. Egon so ha nem
tud ta el dön te ni, hogy nem sze re tik
egy mást, vagy egy sze rű en csak nem
tud ják ki mu tat ni az ér zel me i ket.

Bel la egé szen más volt. Te le élet -
kedv vel, sze re tet tel, ne ve tés sel. Egon
nem csak érez te, de tud ta is, mel let -
te, ve le kez dett el él ni iga zán. Bel la is
sze ret te Is tent, de egé szen más képp,
mint Egon szü lei. Bol do gan, mo so -
lyog va ment az is ten tisz te le tek re, és
még bol do gab ban jött on nan ha za. A
fér je tud ta ró la azt is, hogy ol vas sa a
Bib li át, és imád ko zik. Egy szer azt
mond ta, ér te is…

Ami kor Egon ha za ért, fe le sé gét
még min dig az ét ke ző ben ta lál ta,
be csu kott szem mel, fur csán át szel le -
mült, bol dog arc cal. Imád ko zott.
Ami kor a fér fi be lé pett, Bel la ön -
kén te le nül össze rez zent. Ki nyi tot ta a
sze mét, a fér jé re né zett, és meg ölel te
őt. Egon hang ta la nul zo kog ni kez dett,
és köz ben azt érez te, ott van mel let -
tük az Is ten.

Tö rés pont

– Hány éves vagy?
Ahogy vá la szo lok, ma gam is el -

ször nye dek. Ő per sze könnyen kér -
dez, úgy nyolc le het. 

– Ak kor vol tál már negy ven éves?
– Igen. 
– Vol tál har minc is? 
Olyan ez, mint va la mi fé le múlt -

ba me rü lés. Vi szont úgy lát szik, őt
tény leg ér dek li, ezért vá la szo lok hő -
si e sen.

– Ak kor vol tál húsz is?
Bi zony, ré gen volt már. 
Ez után azon ban el gon dol ko zik

hosszan. Kezd az idő bé li tá vol ság tör -
té nel mi lép té kű len ni. Nem is megy
to vább, he lyet te ezt kér de zi:

– Ak kor te él tél már ak kor, ami kor
az em be rek fe ke te-fe hé rek vol tak?

– Vol tak ak kor is fe ke ték és fe hé rek.
– Nem úgy, ha nem olyan fe ke te-

fe hé rek, ahogy a té vé mu tat ja, most
szí ne sek, de ré gen olyan fe ke te-fe hé -
rek vol tak.

Sze re tem az olyan hely ze te ket,
ami kor szak ér tel mem leg alább egy
nyolc éves szint jén meg győ ző tud

len ni, most azon ban in kább meg tisz -
tel ve ér zem ma gam, hogy be szél get -
he tek ez zel a kis tu dós sal. 

Az tán ar ra a ko rom ra gon do lok,
ami kor a dol gok és az em be rek még
fe ke te-fe hé rek vol tak. Most va ló ban
időn tú li tá vol ság ból tű nik ez elő.
Egy sze rű en volt jó és rossz, könnyű
íté le tek szár nya in rö pül tem. Könnyű
volt el iga zod ni a fe ke te-fe hér ár nya -
la ta in. Bol dog idő volt? Vissza te -
kint ve azt gon do lom, in kább szé gyell -
ni va ló. Mennyi re nem tud tam sem -
mit sor sok ról, in dí té kok ról, szen ve -
dé sek ről! 

Jé zus el jö ve te le ta lán ép pen ar ról
be szél, hogy Is ten ré mül ten lát ja,
hogy szép sé ges, szín gaz dag tör vé nyét
fe ke te-fe hér ré tesszük, és sze ret né
meg mu tat ni ne künk az élet va ló di ár -
nya la ta it, ame lyek ben a jó és rossz, az
igen és a nem va ló di ar cai tűn nek elő. 

– Tu dod, ami kor nyolc éves vol -
tam, nem volt té vénk – mon dom a
kis fi ú nak.

Hi tet len ked ve néz rám. 
g Ko czor Ta más

Hány éves vagy?

Egy szer a kö vet ke zőt hal lot tam: az em ber nek va la mi olyan
dol got kell ke res nie, amit sze ret csi nál ni, ami vel sze ret fog -
lal koz ni, akár fi zet nek ér te, akár nem; majd ta lál nia kell
va la kit, aki haj lan dó ér te fi zet ni. Úgy tű nik, hogy ez a mód -
szer sok fé le hi va tás ese té ben jól al kal maz ha tó. Pél dá ul sok
pro fi at lé ta, ze nész, szí nész, író, fo tós, sí ok ta tó vagy au -
tó ver seny ző nyu god tan be vall hat ja, hogy így in dult a pá -
lyá ja. So kan má sok egyet ér te né nek az zal, hogy hi va tá suk
ki vá lasz tá sá nál az egyik fő szem pont az volt, hogy sze ret -
ték az adott te vé keny sé get.

Há rom kü lön bö ző kar ri ert fu tot tam be, me lyek mind -
egyi ke va la mi lyen hob bi ként vagy fog lal ko zás ként in dult,
és ké sőbb hi va tás sá vált. Ze nész ként kezd tem a pá lyá mat.
Min dig ámu lat ba ej tett, hogy az em be rek haj lan dó ak ezért
fi zet ni, és még jól is ér zem ma gam! Ez után kö vet ke zett
a fo tó zás, mely nek so rán az a vá gyam, hogy fi nan szí roz -
ni tud jam ezt a kedv te lést, hu szon öt éves kar ri ert ered -
mé nye zett. Majd az Is ten és az em be rek irán ti sze re te -
tem el ve ze tett a fő ál lá sú ke resz tény szol gá lat hoz, ame -
lyet üz let em be rek és ve ze tők kö zött vég zek. Ha lesz még
egy-két fog lal ko zá som, mi előtt mun kás nap ja im vé get ér -
nek, biz tos va gyok ben ne, hogy va la mi olyan lesz, amit
sze re tek – vagy pe dig nem fo gom túl so ká ig csi nál ni.

Egy ki rály ta ná csai az élet hez
Sa la mon ki rályt a va la ha élt leg böl csebb em ber nek
tart ják. Emel lett a tör té ne lem egyik leg gaz da gabb em -
be re is volt.

Nap jai vé ge fe lé meg ír ta éle te tör té ne tét, azt, hogy mit
ta nult meg az élet ről. Nyíl tan be szélt si ke re i ről és ku dar -
ca i ról, ösz tö nöz ve az ol va sót ar ra, hogy ta nul jon a pél -
dá já ból. En nek a tör té net nek a cí me a Pré di ká tor köny -
ve. A 3. fe je zet 12–13. ver sé ben a kö vet ke zőt ír ja (ka to -
li kus for dí tás): „Ek kor meg ér tet tem: nem te het job bat az
em ber, mint hogy örül jön, és él vez ze az éle tét. Mert hi szen
az is Is ten aján dé ka, hogy az em ber eszik, iszik, és ked -
vét le li a mun ká já ban.”

Pál apos tol Kol 3,23-ban a kö vet ke zőt ír ta (ka to li kus for -
dí tás): „Bár mit tesz tek, te gyé tek szív ből, mint ha az Úr nak
és nem em be rek nek ten né tek.”

Lé te zik egy igen el ter jedt fél re ér tés a hí vő em be rek kö -

zött: a mun ka „szük ség sze rű en rossz”, és ez a bűn bün -
te té sé ből fa kad. Ez zel szem ben a Bib lia leg el ső köny vé -
ben, 1Móz 2,15-ben ar ról ol vas ha tunk, hogy a mun ka már
a bűn eset előtt is lé te zett. Is ten Ádá mot és Évát ar ra kér -
te – még mi előtt el kö vet ték vol na el ső bű nü ket –, hogy
gon doz zák a ker tet. Eb ből lát hat juk, hogy Is ten el vár ja
tő lünk azt, hogy dol goz zunk, és ide á lis eset ben en nek van
olyan ré sze, ame lyet sze re tünk csi nál ni, ame lyet oda adás -
sal tu dunk vé gez ni.

Sze re tett el fog lalt sá god fel is me ré se ré vén
fe dezd fel el hí vá so dat!
Is ten mind annyi un kat cél lal te rem tett. Ő min den kit egye -
di nek al ko tott – egyé ni jel lem vo ná sok kü lön le ges gyűj -
te mé nyé vel, sa já tos te het ség gel és ér dek lő dés sel vagy
„szen ve déllyel”. „El hí vá sunk” fel fe de zé se fon tos lé pés afe -
lé, hogy ké pe sek le gyünk sze ret ni a mun kán kat.

Saj nos so kunk ban ezek a „szen ve dé lyek” már ré gen el -
vesz tek. Fel ku tat ni őket pe dig né ha olyan nak tűn het,
mint ha egy ré gé sze ti ex pe dí ci ó nak vág nánk ne ki. Is me -
rek egy sze mély ze ti ta nács adót, aki ami kor el kezd dol -
goz ni egy új ügy fél lel, min dig ké szít tet ve le egy ön élet -
raj zot, hogy az il le tő fel fe dez hes se, mi kor vesz tet te el
„szen ve dé lye it”.

He lyén va ló le het a kér dés: „Mi az, ami vel szí ve sen fog -
lal koz nál, ha a fé le lem nem ri asz ta na vissza?” A „Ne félj!”,
il let ve a „Ne ag gódj!” fel szó lí tás há rom száz hat van öt ször
sze re pel a Bib li á ban, vagy is az év min den nap já ra jut be -
lő lük! Úgy tű nik, hogy Is ten na gyon ko mo lyan gon dol -
ja, hogy ne ag gód junk a jö vőnk, a szük ség le te ink
kielégítése és a mun kánk mi att.

Ha nyug ta lan nak ér zed ma gad a mun ka he lye den,
vagy azt hi szed, hogy sok kal elé ge det tebb len nél, ha va -
la mi más sal fog lal koz nál, tedd fel ma gad nak a kö vet ke -
ző kér dé se ket: Mi az, amit ked velsz, mi a szen ve dé lyed?
Ér tel mes és hasz nos do log-e, ami vel sze ret nél fog lal koz -
ni? Hagy tad-e, hogy egy sze mély vagy a kör nye ze ted „el -
lop ja” tő led ezt a szen ve délyt? Ezek nek a kér dé sek nek a
meg vá la szo lá sa se gít sé ged re le het ab ban, hogy új ból át -
gon dold Is ten el hí vá sát az éle ted ben és a mun kád ban.

g Jim Ma t his (Forrás: Monday Manna)

Ta láld meg a he lyed!

g Gazdag Zsuzsanna
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– Őszin tén be val lom, nem tu dom,
hogy a ke rü le ti fel ügye lők ve zet nek-e
a lel ké szi nap ló hoz ha son ló do ku men -
tá ci ót gyü le ke ze ti lá to ga tá sa ik ról és
egyéb egy há zi al kal ma kon va ló rész -
vé te lük ről, de ab ban biz tos va gyok,
hogy fel ügye lő asszony nap ló já ban
csak na gyon ke vés nap nál nem sze re -
pel ne be jegy zés…

– Há la Is ten nek, ez így igaz. Meg -
vá lasz tá som el ső per cé től fog va na -
gyon fon tos a szá mom ra, hogy meg -
is mer jem azo kat az em be re ket, akik
egy há zunk ban él nek. És itt nem csak
a dé li ke rü let re gon do lok – or szá gos -
fel ügye lő-he lyet tes ként az or szág
min den ré szé ről ka pok meg hí vást.
Min den ho va bol do gan me gyek, de
meg mon dom őszin tén, le ges leg job -
ban a gyü le ke ze tek ben ér zem ma gam.
Én min dig mon dok kö szön tőt – ki -
csit hosszab ban an nál, mint amennyi
az Evan gé li kus Élet tu dó sí tá sa i ba be -
le fér –, és min dig cso da azt a lég kört
és sze re te tet meg ta pasz tal ni, amellyel
fo gad nak. Olyan be szél ge té sek ben
van ré szem, ame lyek nél kül sok kal
sze gé nyebb len nék. Öröm mel ta -
pasz ta lom, hogy hí ve in ket mennyi re
ér dek li egy há zunk sor sa, és hogy
mi lyen sok hit éle ti kér dés me rül fel
egy-egy ilyen al ka lom mal. Eze ket
na gyon fon tos nak tar tom, mert iga -
zán így le het meg is mer ni, mi van egy -
há zunk ban, és így tu dom én is, hol
mi re len ne szük ség, vagy mi lyen egy-
egy hit tan óra, bib lia óra, hol mennyi -
en ül nek a temp lo mi pa dok ban…

– Szá mos kul tu rá lis ren dez vé nyen
is meg for dul. Mi a ta pasz ta la ta a
Bib lia évé vel kap cso lat ban?

– Na gyon örül tem en nek a kez de -
mé nye zés nek, és az év vé ge fe lé úgy
érez tem, ez már túl mu tat azon, hogy
csu pán egy kam pány le gyen. Va ló já -
ban az ilyen al kal mak nem annyi ra a
hí vő em be rek nek szól nak, mint in -
kább azok nak, akik nem vagy csak
ke vés sé is me rik a Bib li át. A sok meg -
hir de tett egy há zi ren dez vény úgy
ha tott, mint ami kor a ko vász meg ke -
lesz ti a ke nye ret; sok is me rő söm ről
konk ré tan tu dom, hogy ta valy kap -
tak vagy vet tek Bib li át – előt te nem
volt ne kik –, és el men tek pél dá ul bib -
li a ki ál lí tá sok ra.

– És ha a ke rü let ber ke in be lül ma -
ra dunk?

– Akár ho va men tem, azt ta pasz -
tal tam, hogy a he lyi le he tő sé gek ből
ki in dul va, azo kat ma xi má li san ki -
hasz nál va ké szül tek a ren dez vé nyek -
re. Min den hol volt bib li a ki ál lí tás,
még a leg ki sebb gyü le ke ze tek ben is!
Iga zi kin csek, csa lá di örök ség ként őr -
zött Szent írá sok ke rül tek elő. Meg -
ha tó volt lát ni pél dá ul azt a több mint
száz öt ven éves Bib li át, amely még a
déd nagy ma ma déd nagy ma má jáé
volt. És ami ezek nek a ki ál lí tá sok nak
még kü lön hasz nuk volt: el vit ték az
óvo dá so kat, is ko lá so kat is, fi a ta lok
tér tek be, hogy be le la poz has sa nak a
ré gi kö te tek be, kéz be ve hes sék a
Bib li á kat, ahol er re mód volt. Összes -
sé gé ben na gyon po zi tív nak, ered mé -
nyes nek íté lem meg a Bib lia évét. Az
imént fel so rol ta kon túl azt is fon tos -
nak tar tom, hogy a Szent írás ol va sá -
sá ra is rá irá nyí tot ta a fi gyel met.

– Meg em lí te ne olyan he lye ket,
ahol va la mi egye di öt le ttel, kez de mé -
nye zéssel találkozott?

– A fent em lí tett okok mi att egyet -
len gyü le ke ze tet sem emel nék ki
szí ve sen, vi szont hadd em lít sem a ke -
rü le ti misszi ói na pot. A Har tán meg -
ren de zett nap ra Gáncs püs pök úr ral
és Sza bó né Mát rai Ma ri an na püs -
pök he lyet tes asszonnyal hár mas ban,
mint a ke rü let el nök sé ge, össze ál lí -
tot tunk egy kér dő ívet, amely a Bib -
li á val kap cso la tos – tar tal mi, tár gyi
is me re tek re vo nat ko zó, bib lia ol va sá -
si szo ká sok ra és ked venc igék re, tör -
té ne tek re irá nyu ló – kér dé se ket tar -
tal ma zott. A mi ke rü le ti na punk ra

jöt tek el a leg töb ben, így nyolc száz
kér dő ívet osz tot tunk ki. Mi u tán ki -
töl töt ték a részt ve vők, a dél utá ni
fó rum be szél ge té sen eze ket ki is ér -
té kel tük.

– Gon do lom, na gyon ta nul sá gos
ered mé nye ket ho zott a fel mé rés.

– Na gyon po zi tí vak vol tak; őszin -
tén meg mon dom, job bak, mint amit
vár tam. Vi szont azt ne hez mé nyez -
tem, hogy ke vés em ber ír ta, hogy
egé szé ben el ol vas ta a Bib li át. Ezt a
fó rum be szél ge té sen szó vá is tet -
tem. Az egyik ven dé günk, dr. Solt
Pál, a Leg fel sőbb Bí ró ság volt el nö -
ke ek kor ki csit ri ad tan né zett rám,
és be val lot ta, hogy ő bi zony pél dá -
ul az unal mas csa lád fá kat át szok ta
ug ra ni. Bár min den ki úgy is mer né
a Szent írást, ahogy Solt Pál, de én
ak kor is azt tar tom, hogy még a csa -
lád fá kat is el kell ol vas ni. En gem an -
nak ide jén Ta kács né Ko vács há zi
Zel  ma döb ben tett rá az evan gé li kus
teo ló gi án ar ra, hogy pél dá ul a Má -
té evan gé li u ma ele jén le vő nem -
zet ség táb lá zat mi ért olyan fon tos az
evan gé li um to váb bi meg is me ré se
szem pont já ból. A Bib li á ba sem mi
sem ke rült be vé let le nül.

Ta pasz ta la tom sze rint in kább az
Út mu ta tó for ga tá sa az ál ta lá nos, saj -
nos a Bib lia na pon kén ti rend sze res
ol va sá sa nem. Pe dig na gyon fon tos
len ne, hogy a köny vek köny vét min -
den ki tel jes egé szé ben el ol vas sa. Én
reg gel az Út mu ta tó sze rint nem -
csak a ki je lölt ige sza kaszt ol va som el,
ha nem azt a tel jes fe je ze tet is, amely -
ben az adott ige áll. És füg get le nül at -
tól, hogy hol haj tom álom ra a fe jem,
min den es te is ol va som a Bib li át – öt
fe je ze tet az Ószö vet ség ből, öt fe je ze -
tet az Új szö vet ség ből és egy zsol -

– A Bib lia éve al kal má ból a Ma -
gyar Bib lia tár su lat össze ál lí tott egy
ti zen ki lenc szí nes tab ló ból ál ló ki ál -
lí tá si anya got, amely a Szent írás ke -
let ke zés tör té ne tét és ha tá sát, a ha zai
bib lia ki adás és -ter jesz tés mun ká ját
mu tat ja be. A nyu ga ti egy ház ke rü let
– a há rom ke rü let kö zül egye dü li ként
– vá sá rolt eb ből egy kol lek ci ót. Mi lett
a sor sa?

– A ván dor ki ál lí tást az egy ház ke -
rü le ti na pun kon, feb ru ár 23-án Cell -
dö möl kön in dí tot tuk út já ra. Az óta
több ez ren te kint het ték meg, kö -
szön he tő en an nak, hogy nem csak
gyü le ke ze tek és egy ház me gyék „köl -
csö nöz ték ki” az anya got. Lát hat ták
pél dá ul a sió fo ki misszi ói nap, a
rév fü lö pi finn ugor lel kész kon fe ren -
cia és a kő sze gi Szél ró zsa or szá gos
evan gé li kus if jú sá gi ta lál ko zó részt -
ve vői is. A Volt fesz ti vál idő pont já -
ban Sop ron ban, a Sa va ria tör té nel -
mi kar ne vál ide je alatt pe dig Szom -
bat he lyen járt a ki ál lí tás. Re mé lem,
az én kis fa lum ba, Győr új ba rát ra is
el jut majd.

Ter mé sze te sen vol tak he lyi kez de -
mé nye zé sű ki ál lí tá sok is. Né hány
he te az Evan gé li kus Élet ben is ol vas -
hat tunk (a 2008. no vem ber 30-ai
lap szám 4. ol da lán – a szerk.) pél dá -
ul a ne mes csói gyü le ke zet sa ját tár -
la tá ról, amely a hí vek el fe le dett, ed -
dig pin cék ben, pad lá so kon, lo mok
kö zött kal ló dó ré gi, ér té kes Bib li á it,
zsol tá ros-, áhí ta tos- és éne kes köny -
ve it mu tat ja be.

– Gon do lom, a ke rü let el nök sé ge
ál tal ki írt teo ló gi ai pá lyá zat té má ja
sem vé let le nül volt Lu ther bib lia ér tel -
me zé se…

– …ahogy az sem, hogy a püs pö -
ki hi va tal ban mű kö dő Lu ther-ol va -
só kör – a ke rü let el nök sé gé nek tá mo -
ga tá sá val – Lu ther és a Bib lia cím mel
hir de tett rajz pá lyá za tot ál ta lá nos és
kö zép is ko lai ta nu lók ré szé re. Ez
utób bi ra még ja nu ár 15-ig vár ják a pá -
lya mű ve ket.

A Bib lia évé hez kap cso ló dó an
még egy ki sebb prog ra mot sze ret nék
ki emel ni. No vem ber 30-án a té ti
evan gé li kus temp lom ban a vá ros if -
jú sá gi fú vós ze ne ka rá nak ha gyo má -
nyos ad ven ti kon cert je csu pa olyan
ze ne mű re épült, ame lyet a Szent írás
ih le tett. 2007. évi mű so ruk után én
ja va sol tam az együt tes kar na gyá -
nak, hogy idei hang ver se nyük té má -

ja a Bib lia le gyen. Örü lök, hogy tet -
szett ne kik az öt let, és hogy ilyen for -
má ban is fel hív hat tuk a fi gyel met a
köny vek köny vé re.

Összes sé gé ben po zi tív ta pasz ta la -
ta im van nak a Bib lia évé ről, és sze -
ret ném, ha len ne foly ta tá sa, leg alább
a sa ját sze mé lyes éle tünk ben. Dr.
Fa bi ny Ta más püs pök úr tól hal lot -
tam, és öröm mel adom min dig to -
vább, hogy a Bib lia a Jó is ten hoz zánk
írt sze rel mes le ve le, és aho gyan a pár -

kap cso lat, a há zas ság ápo lá sá ra is időt
kell szen tel ni, úgy a Szent írás ol va sá -
sá hoz, sza va i nak, üze ne té nek meg -
ér té sé hez is er re van szük ség.

– A Bib lia éve után újabb te ma ti -
kus év kö vet ke zik. 2009-ben egy há zunk -
ban Szteh lo Gá bor ra em lé ke zünk.
Gondolom, a kerület is bekapcsolódik
az emlékév programjaiba…

– A Szteh lo-év öt le tét egy há zunk
dia kó ni ai osz tá lyá nak ve ze tő je ve tet -
te fel. A köz pon ti ren dez vé nyek mel -
lett bi zo nyá ra – bár még nin cse nek
rá konk rét ter vek – a ke rü let ben is
lesz nek meg em lé ke zé sek.

– Ezek mellett nyilván nem ma rad -
nak el a saját rendezvényeik sem.

– Ter mé sze te sen ha gyo má nyos
prog ram ja in kat – kö zöt tük spe ci a li -
tá sa in kat, az egy ház ke rü le ti na pot és
az egy ház ke rü le ti kó rus ta lál ko zót –
az idén is meg ren dez zük. Meg em lí -
te nék még egy olyan ese ményt, ame -
lyet ugyan nem mi szer ve zünk, de a
ke rü let te rü le tén lesz. Jú li us el ső
hét vé gé jén Sop ron ban ün nep ség so -
ro zat tal em lé ke zünk majd a ha tár nyi -
tás hu sza dik év for du ló já ra. Az ün ne -
pi is ten tisz te le ten a tervek szerint Jo -
han nes Fried rich ba jor evan gé li kus
püs pök fog pré di kál ni.

– Ha már az ige hir de tést em lí ti: mi
jut eszé be a 2009. esz ten dő igé jé ül vá -
lasz tott lu ká csi sza kasz ról? „Ami le -
he tet len az em ber nek, az Is ten nek le -
het sé ges.” 

– A sa ját éle tem ben is na pon ta
meg ta pasz ta lom ezt. A ta va lyi év
elég ala po san meg ren get te gaz da sá -

gi lag a vi lá got, ezt én is meg érez tem
az egyé ni kis vál lal ko zá som ban,
amely el ső sor ban az épí tő ipar hoz
kö tő dött. A nyár el ső fe lé ben fel aján -
lot tak egy al kal ma zot ti mun ka vi -
szonyt, ezt el fo gad tam, így a sa ját csa -
lá dom el tar tá sa biz ton sá go sab bá
vált. Mi vel ezen a mun ka he lyen reg -
gel hat tól dol go zom, a fel ügye lői
szol gá lat ra is ma rad még idő a dél utá -
no kon és a hét vé gé ken. Ab ban biz -
tos va gyok, hogy ha most, öt ven hét
éve sen a ma gam ere jé ből ke res nék
mun ka he lyet, ak kor nem len nék
ered mé nyes. De Is ten nek min den le -
het sé ges! Ez zel a bi zo nyos ság gal kí -
vá nok min den ked ves ol va só nak ál -
dott, bé kés, bol dog, bi za lom mal és
re ménnyel te li, a sze re tet gya kor lá -
sá ban, va la mint gyer mek ál dás ban
gaz dag új esz ten dőt.

g Vi tá lis Ju dit

Sza bó György (Nyu gat) Len gyel A
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tárt. Ha a püs pök úr ral több nap ra
me gyünk vi dék re, a cso ma gom ban
min dig ben ne van a Bib li ám, az Út -
mu ta tóm és az éne kes köny vem.

– Az új esz ten dő be kö szön té vel
egy há zunk ban egy újabb prog ram so -
ro zat in dul. Mit vár a Szteh lo Gá bor
evan gé li kus lel kész szü le té sé nek szá -
za dik év for du ló já ra meg hir de tett
em lék év től?

– Na gyon so kat. Az utób bi na pok -
ban az is me rő se im kö ré ben vé gez tem
egy kis köz vé le mény-ku ta tást, meg -
kér dez ve, hogy ki volt Szteh lo Gá bor.
A leg na gyobb döb be ne tem re sen ki
nem tud ta! Azért is örü lök az em lék -
év nek, mert így le he tő ség nyí lik mi -
nél több em ber rel meg is mer tet ni
en nek a nagy sze rű és ki vé te les em -
ber nek az éle tét és mun kás sá gát,
amit én na gyon jól is me rek.

Ve le kap cso lat ban az el ső meg ren -
dí tő él mé nyem az volt, ami kor – még
a párt ál la mi idők ben – az Evan gé li -
kus Or szá gos Mú ze um szer ve zett egy
Szteh lo-ki ál lí tást. Én még a ki ál lí tá -
si anyag he lyé re ke rü lé se előtt jár tam
a mú ze um ban, és ke zem be ve het tem
pél dá ul hat éves ki csi gye re kek nek az
írá sa it, nap ló it. Csak úgy su gár zott
be lő lük az az őszin te sze re tet,
amellyel Gá bor bá csi ra néz tek! Ezek
a sok szor ce ru zá val, gyöngy be tűk kel
írt mon da tok rám olyan ele men tá ris
erő vel ha tot tak, hogy a mai na pig a
ha tá suk alatt va gyok. Ak kor ab ban
bíz tam, hogy so ha töb bet nem lesz
szük ség Szteh lo Gá bo rok ra, de ma
úgy gon do lom, csak egy lé pés vá laszt
el ben nün ket at tól, hogy új ra nél kü -

löz he tet le nek le gye nek a hoz zá ha -
son ló bá tor em be rek, akik nem csak
ki csi nye ket párt fo gol nak, de a fel nőt -
tek ne héz sé ge in is tud nak se gí te ni –
gon dol junk csak pél dá ul Szteh lo
nép fő is ko lai te vé keny sé gé re!

Gyű löl kö dé sek kö ze pet te élünk, az
egyik em ber azt sem tud ja, hogy te -
gyen ke reszt be a má sik nak, ér dek cso -
por tok fe szül nek egy más nak. Na -
gyon kö zel va gyunk ah hoz, hogy ki -
csi gye re ke ket kell jen új ra ki men te -
ni, ha nem is há bo rús kö rül mé nyek
kö zül… Vissza tér ve a ki ál lí tás ra, ak -
kor ott ke zem be ve het tem pél dá ul a
na gyon ne ves di vat ter ve ző nek, We -
ing ru ber Évá nak a ba ba ru há ját,
ahogy már ak kor pró bál ko zott öt le -
te it for má ba ön te ni. En nek az ak kor
hat éves, éhes kis lány nak, aki nek
nem vol tak meg a szü lei, Gá bor bá -
csi volt az egyet len meg men tő je… 

De a Szteh lo Gá bo rok ból nem csak
ma nap ság, ha nem ak kor is na gyon
ke vés volt. Hi szen ő az éle té vel ját -
szott, ami kor eze ket a gye re ke ket

men tet te – elég lett vol na, ha egy szer
a gye rek sí rást vagy han go sabb ne ve -
tést az ut cán jár őrö ző ka to nák meg -
hall ják. De ő ez zel nem tö rő dött; az
em be ri éle tet min den nél fon to sabb -
nak tar tot ta. A bá tor sá ga pe dig Is ten -
től ka pott adott ság volt. Egy há zunk -
nak büsz ké nek kel le ne len nie ar ra,
hogy volt egy ilyen lel ké sze, és ut cák,
te rek, is ko lák el ne ve zé sé vel, szob rok
ál lí tá sá val be kel le ne vin ni a sze mé -
lyét a köz tu dat ba. 

– Úgy tu dom, 2009-ben a dé li ke -
rü let ben ter vez nek a dia kó ni á hoz
más mó don is kö tő dő prog ra mot.

– Így van. Az ed dig jól be vált ke -
rü le ti ta lál ko zó ra idén nem a pe da -
gó gu so kat, ha nem a dia kó nia te rü le -
tén dol go zó kat vár juk. Er re az össze -
jö ve tel re ezen túl min den má so dik év -
ben – fel vált va a pe da gó gu so ké val –
ke rül ne sor. Hi szen a dia kó nia iga zi
ke resz té nyi, egy há zi fel adat, és őszin -
tén be kell val la nunk: van még mit
ten nünk ezen a te rü le ten. Van nak di -
cken si ál la po to kat tük rö ző dia kó ni -
ai in téz mé nye ink, és van nak na gyon
jó, azt is mond ha tom, sváj ci szín vo -
na lú ak. Eze ket va la hogy kö ze lí te ni
kel le ne egy más hoz. Emel lett azt is
fon tos nak tart juk, hogy meg is mer jük
a ben nük dol go zó mun ka tár sa kat.
Saj nos a mun ka erő hi á nyá ban fel -
vesz nek olya no kat is – ez fő leg vi dé -
ken jel lem ző –, akik nek nem biz tos,
hogy egy há zi in téz mény ben kel le ne
dol goz ni uk. Hi szen ott egy sze re tet -
kö zös ség nek kell ki ala kul nia, és az ott
dol go zók nak is ezt a hoz zá ál lást kel -
le ne köz ve tí te ni ük.

Ezen kí vül hadd emel jek ki még két
ren dez vényt. Eb ben az esz ten dő ben
Szé kács püs pök nek is év for du ló ja
lesz. En nek al kal má ból feb ru ár 8-án
a De ák té ri temp lom ban szer ve zünk
nagy ün nep sé get. Ok tó ber ben pe dig
Kis kő rö sön lesz az el ső ke rü le ti egy -
ház ze nei ta lál ko zó, amelyre már
most na gyon so kan ké szül nek, és na -
gyon vár ják.

– „Ami le he tet len az em be rek nek,
az Is ten nek le het sé ges” – így szól az év
igé je. Mit üzen ez az Ön szá má ra?

– Nem sze ret nék egy ilyen gyö -
nyö rű és re mény tel jes ige fé nyé ben
ne ga tív dol gok ról be szél ni, de ben -
nem óha tat la nul fel idé ző dik az a
sok ör dö gi rossz, ami kö rül vesz ben -
nün ket. És er re ez az ige az is te ni fe -
le let. Ezt sze ret ném min den ki ben
erő sí te ni, mert en nek tük ré ben még
a „fe ke te” ol dal is ke vés bé fe nye ge tő.
Eb ben bíz va, a ránk bí zott fel ada to -
kat tő lünk tel he tő en a leg job ban vé -
gez ve kezd jük el az új esz ten dőt.

g B. Zs.

– Azon a ka rá cso nyi üd vöz lő la pon,
ame lyet az Észa ki Egy ház ke rü let ne -
vé ben Ön mint fel ügye lő, va la mint a
püs pök jegy zett, az 1341 kö rül ké szült
po zso nyi mis sale, az az mi se könyv
egyik ini ci á lé ja lát ha tó. A P be tű ben
sze rep lő rajz a ka rá cso nyi tör té ne tet je -
le ní ti meg. A Bib lia évé ben, gon do lom,
nem volt vé let len ez a vá lasz tás.

– Va ló ban nem, és Ézsa i ás köny -
vé ből idéz tünk hoz zá egy mon da tot,
a negy ve ne dik rész el ső ver sét: „Vi -
gasz tal já tok, vi gasz tal já tok né pe -
met!” A nap tá ri esz ten dő egy há zi
szem pont ból is fon tos ün nep kö re a
ka rá csony, amely a Bib lia évé ben
így kü lö nös hang súlyt is kap, hi szen
ezen az ün ne pen Jé zus ban Is ten le -
ha jolt hoz zánk. Aho gyan a ké pes la -
pon is ír tuk, az egy re ne he zebb gaz -
da sá gi hely zet ben és sok bi zony ta lan -
ság kö ze pet te élünk. Az ézsa i á si igé -
be ka pasz kod va ar ra biz ta tunk min -
den kit – be le ért ve sa ját ma gun kat is
–, hogy fo gad juk el mind nyá jan Is ten
igé jé nek vi gasz ta lá sát, hogy má so kat
is vi gasz tal has sunk.

– A köny vek köny vé nek üze ne te
szá mos ün ne pi és sze mé lyes al ka lom
ke re té ben szó lí tot ta meg 2008-ban az
em be re ket. Fel idéz ne né hány ilyet
az észa ki ke rü let éle té ből?

– Nagy öröm volt, hogy sok he lyen
sok fé le kép pen em lé kez tek meg a
Bib lia évé ről. Ke rü le ti szin ten – a dé -
li ek hez és a nyu ga ti ak hoz ha son ló an
– a má ju si misszi ói na pon ná lunk is
a Szent írás ke rült a köz pon ti hely re.
Gyü le ke ze ti szin ten ta lán ki emel -
ném azt a bu da vá ri kez de mé nye zést,
hogy meg pró bál ták egy esz ten dő
alatt kö zö sen le má sol ni a tel jes Új szö -
vet sé get – en nek év vé gén még egy kis
hí ja volt. Tu do má som sze rint több
he lyen szer vez tek ki ál lí tást a gyü le -
ke ze ti ta gok csa lá di – oly kor na -
gyon ér té kes – Bib li ák ból, il let ve
ve tél ke dő ket bib lia is me ret ből. De
mind eze ken túl a leg fon to sabb, hogy

elő tér be ke rült a köny vek köny vé nek
a tar tal ma. Vol tak olyan he lyek, gyü -
le ke ze tek, ahol tu da to san elő vet ték
és együtt gon dol ták át az egyes fe je -
ze te ket, bib li ai tör té ne te ket, míg
más hol prog ram sze rű en – egy ve zér -
fo nal se gít sé gé vel – egy év alatt vé -
gig ol vas ták a Szent írást.

– A 2009. esz ten dő egy há zunk ban
Szteh lo Gá bor-év lesz. Ön mi ben
lát ja en nek a je len tő sé gét?

– Ő rend kí vü li em ber volt, aki a
dia kó ni át nem az ak ko ri hi va ta los ér -
tel me zés ben, ha nem szó sze rint, Is -
ten szol gá já nak a mód ján gya ko rol -
ta. Nem tett kü lönb sé get hí vő és nem
hí vő, ke resz tény és zsi dó kö zött; ar -
ra tet te fel az éle tét, hogy akin tud,
azon se gít. Er re szá má ra a leg na -
gyobb le he tő ség a má so dik vi lág há -
bo rú alatt nyílt, ami kor gye re kek
ezer szám ra ma rad tak szü lők és csa -
lád nél kül. Ül döz ték őket, nagy szük -
ség volt a meg se gí té sük re. Ezt a
szük sé get meg lát va pró bált Szteh lo
Gá bor se gí te ni ne kik. Sok em ber
éle tét men tet te meg.

– Nagy sze re tet tel me sél ró la – ta -
lán sze mé lye sen is is mer te?

– Igen, csa lá di jó ba rá tunk volt,
ma gam kis gye rek ko rom óta is mer -
tem. Ami kor még az Ül lői úton lak -
tunk, gyak ran for dult meg ná lunk.
Em lé ke im kö zött ő úgy sze re pel,
mint aki nek gye rek ként min dig örül -

tünk: min dig tu dott a „nyel vün kön”
be szél ni, min dig ked ves volt hoz zánk.
Biz tat ta az egész csa lá dot, ami kor ne -
héz sé gek kö zött él tünk… Na gyon
so kat je len tett a szá munk ra.

Utol já ra egye te mis ta ko rom ban
már Svájc ban ta lál koz tam ve le a hat -
va nas évek vé gén, ami kor öcsém mel
ki ju tot tunk hoz zá. Egy ön fe ledt na -
pot tölt het tük el együtt – ki rán dul -

tunk, meg mu tat ta a há zát, a pi pa -
gyűj te mé nyét, amely nek nagy ré -
szét ő ma ga fa rag ta.

– Mi lyen em ber nek lát ta őt?
– Örö kö sen te vé keny ke dő nek,

szer ve ző nek. En nek is kö szön he tő,
hogy annyi em bert meg tu dott men -
te ni, és nem csak a há bo rú alatt. 

– Ha már a 2009. esz ten dő nél
tar tunk, mik a ter vek az észa ki ke rü -
let ben?

– A sok kö zül ta lán most csak
egyet emel nék ki. Ná lunk im már
ha gyo mánnyá vált, hogy min den év -
ben össze hív juk a ke rü let te rü le tén
élő azo nos fog lal ko zá sú evan gé li -
ku so kat – 2007-ben pol gár mes te rek,
ta valy tu dó sok és mű vé szek gyűl tek
össze, hogy kö tet len for má ban is mer -
ked je nek egy más sal, míg idén az
evan gé li kus or vo so kat vár juk már ci -
us 5-re a püs pö ki hi va tal ba. A szer -
ve zés meg könnyí té se ér de ké ben ja -
nu ár 5-ig vár juk a vissza jel zé se ket a
rész vé te li szán dék ról az esza ki.ke ru -
let@lu the ran.hu e-mail cí men vagy
a 20/824-4111-es mo bil szá mon.

– Ne fe jez zük be a be szél ge tést anél -
kül, hogy meg kér dez zem: mit üzen
fel ügye lő úr szá má ra az év igé je?

– A Lu kács evan gé li u má ban ta lál -
ha tó vers egy Jé zus ál tal mon dott pél -
dá zat „csat ta nó ja”. Üze ne te az, hogy
üd vö zü lé sünk csak is Is ten ke gyel mi
aján dé ka. A glo ba li zált vi lág 2008-as

gaz da sá gi vál sá ga le gyen fi gyel mez -
te tés ar ra, hogy az em ber el tá vo lod -
va Is ten től a sa ját rom lá sát idé zi
csak elő. 2009-ben en ged jük ma -
gunk hoz kö zel, ne akar juk el ta szí ta -
ni a min ket sze re tő és ne künk re -
mény sé get adó Urat! Ezt az üze ne tet
kell köz ve tí te nünk szol gá la tunk kal a
kö vet ke ző esz ten dő ben és az után is.

g Bo da Zsu zsa

Ben czúr Lász ló (Észak)
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An na (Dél)

őknél jártunk A ta va lyi esz ten dő höz ha son ló an idén is „be ko pog tat tunk”
ke rü le ti fel ügye lő ink aj ta ján, meg kér ve őket, hogy röviden
össze gez zék ta pasz ta la ta i kat a Bib lia évé ről, il let ve ad ja nak
egy kis elő re te kin tést az új esz ten dő ter ve it il le tő en.
(Az interjúkhoz az illusztrációkat a kerületek május 17-ei
missziói napján készült felvételekből válogattuk.)
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Újév utáni vasárnap. Liturgikus szín: fehér. Lekció: Mt 2,13–23;
Ézs 61,1–3(4.9)10–11. Alapige: Jak 4,10–17. Énekek: 357, 181.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Bencéné Szabó Márta; de. 10. (német, úrv.) Andreas Wellmer;
de. 11. (úrv.) Balicza Iván; du. 6. Bencéné Szabó Márta; II., Hűvösvölgyi út 193., Fébé de.
10. (úrv.) Veperdi Zoltán; II., Modori u. 6. de. 3/4 11. (úrv.) Sztojanovics András;
Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. de. fél 10. (úrv., családi) Fodor Viktor; Csillaghegy–
Békásmegyer, III., Mező u. 12. de. 10. (úrv.) Donáth László; Óbuda, III., Dévai Bíró M.
tér de. 10. (úrv.) Hokker Zsolt; Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38. de. 10. (úrv.) Solymár
Péter Tamás; Káposztásmegyer, IV. Tóth Aladár út 2–4. de. 9. (úrv.) Solymár Péter Tamás;
V., Deák tér 4. de. 9. (úrv., családi) Smidéliusz Gábor; de. 11. (úrv.) Gerőfi Gyuláné; du. 6.
Cselovszky Ferenc; VII., Városligeti fasor 17. de. fél 10. (családi) Pelikán András; du. 11.
(úrv.) Aradi György; VIII., Üllői út 24. de. fél 11. Szabó Bertalan; VIII., Rákóczi út 57/a
de. 10. (szlovák) Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII., Karácsony S. u. 31–33. de. 9. Szabó Bertalan;
VIII., Bláthy Ottó u. 10. (Betánis Szeretetszolgálat) de. 9. (úrv.) Benkóczy Péter; IX., Haller
u. 19–21. I. emelet de. 11. (úrv.) Koczor Tamás; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. fél 11.
(úrv.) Benkóczy Péter; Kerepesi út 69. de. 8. (úrv.) Tamásy Tamás; Kelenföld, XI., Bocskai
út 10. de. 8. (úrv.) dr. Blázy Árpád; de. fél 10. (úrv., családi) dr. Joób Máté; de. 11. (úrv.) dr.
Blázy Árpád; du. 6. dr. Blázy Árpádné; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. dr. Blázy Árpádné;
Budagyöngye, XII., Szilágyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.) Balicza Iván; Budahegyvidék, XII.,
Kék Golyó u. 17. de. 10. (családi, úrv.) Keczkó Pál; de. fél 12. (úrv.) Keczkó Szilvia; XIII.,
Kassák Lajos u. 22. de. 10. (úrv.) Kendeh György; XIII., Frangepán u. 41. de. fél 9. Kendeh
György; Zugló, XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) Tamásy Tamás; XIV. Gyarmat u. 14. de.
fél 10. Tamásy Tamás; Pestújhely, XV., Templom tér de. 10. (úrv., rádiós istentisztelet-
közvetítés) Szabó B. András; Rákospalota, XV., Juhos u. 28. (kistemplom) de. 10. (úrv.)
Bátovszky Gábor; Rákosszentmihály, XVI., Hősök tere 10–11. de. 10. (úrv., családi) Börönte
Márta; Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. fél 11. (úrv.) Blatniczky János; Mátyásföld, XVI.,
Prodám u. 24. de. 9. (úrv.) Blatniczky János; Rákoshegy, XVII., Tessedik tér de. 9. (úrv.)
Nagyné Szeker Éva; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél 11. (úrv.) Nagyné Szeker
Éva; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. (úrv.) Eszlényi Ákos; Rákosliget, XVII., Gózon
Gy. u. de. 11. (úrv.) Eszlényi Ákos; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. de. 10. (úrv.)
Baranka György; Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83. (református templom) de. 8. (úrv.)
Hulej Enikő; Kispest, XIX., Templom tér 1. de. 10. (úrv.) Széll Bulcsú; XIX., Hungária út
37. de. 8. (úrv.) Széll Bulcsú; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. (úrv.) Győri János Sámuel;
Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11. (úrv.) Zólyomi Mátyás; Budafok, XXII., Játék u. 16. de.
10. (úrv.) Solymár Gábor; Budaörs, Szabadság út 75. de. 10. (úrv.) Endreffy Géza; Budakeszi
(református templom) du. 2. Lacknerné Puskás Sára.

Vízkereszt ünnepe. Liturgikus szín: fehér. Lekció: Mt 2,1–12; Ef 3,2–6.
Alapige: Ézs 49,1–6. Énekek: 185, 186.

I., Bécsi kapu tér de. 11. (úrv.) Bence Imre; du. 6. Bence Imre; II., Hűvösvölgyi út 193.,
Fébé de. 10. (úrv.) Gyekiczky János; II. Pesthidegkút, II., Ördögárok u. 9. du. 6.  Fodor
Viktor; Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező u. 12. du. 5. Donáth László; V., Deák tér
4. de. 11. (úrv.) Smidéliusz Gábor; du. 6. Gerőfi Gyuláné; VII., Városligeti fasor 17. de.
11.du. 6. (orgonazenés) Pelikán András; VIII., Karácsony S. u. 31–33. du. 6. Szabó Bertalan;
IX., Haller u. 19–21. I. emelet de. 11. (úrv.) Koczor Tamás; Kőbánya, X., Kápolna u.
14. de. fél 11. (úrv.) Benkóczy Péter; Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 11. (úrv.) dr. Blázy
Árpádné; du. 6.  dr. Blázy Árpádné; Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17. du. fél 7 (úrv.)
Keczkó Szilvia; XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. Kendeh György; XIV. Zugló, Lőcsei
út 32. de. 11. (úrv.) Tamásy Tamásné; Rákospalota, XV., Juhos u. 28. (kistemplom) du.
6. Bátovszky Gábor; Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. fél 11. Blatniczky János;
Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3. du. 6. dr. Korányi András; Kispest, XIX., Templom
tér 1. du. 6. Széll Bulcsú; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. Győri János Sámuel;
Csepel, XXI., Deák tér de. fél 11. Zólyomi Mátyás; Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 10.
Solymár Gábor; Budaörs, Szabadság út 75. du. 6.  Endreffy Géza.

Összeállította: Boda Zsuzsa
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Pestúj hely és Új pa lo ta két na gyon
kü lön bö ző vá ros rész. A 2009-ben
szá za dik szü le tés nap ját ün nep lő
Pestúj hely iga zi kert vá ros csa lá di
há zak kal, ker tek kel, míg Új pa lo ta Bu -
da pest egyik leg na gyobb la kó te le pe,
tíz eme le tes pa nel há zak kal. A gyü le -
ke zet temp lo ma a ’30-as évek től áll
Pestúj hely fő ut cá ján, ün nep na po -
kon és va sár nap es tén ként fény ár ban
úsz va, messzi ről lát szik. Az er dé lyi
fa mű ves ség iga zi ter mé sze tes sé get és
vi dé ki at mo szfé rát va rá zsol a kis
kert kö ze pén ál ló temp lom ba.

A gyü le ke zet éle tét és prog ram ját
há rom szó ban le het ne össze fog lal ni:
nö ve ke dés, har mó nia és fe le lős ség.
Nö ve ke dés, mert egy ilyen kis kö zös -
ség szá má ra az ön ál ló lét fel té te le,
hogy nö ve ked ni tud jon lét szá má -
ban, lel ki ek ben és fi zi ka i lag egy aránt.
Je len leg ki csit több mint két száz tag -
ja van a gyü le ke zet nek, és az utób bi
évek ben töb ben újon nan csat la koz -
tak. A gyarapodás je le a vi szony lag
sok kis gye rek és fi a tal je len lé te is
hét köz ben és va sár nap. A nö ve ke dés

fi zi kai épít ke zést is je lent majd a jö -
vő ben, mi vel a hely szű ke na pon ta
aka dá lyoz za a gyü le ke ze ti éle tet.

A má so dik jel lem ző a har mó -
nia, a gyü le ke zet bel ső bé ké jé nek
va ló sá ga, ahol sok fé le hang szó lal -
hat meg csa lá di as kör ben. Fon tos
sze re pe van a ze nei har mó ni á nak,
kü lö nö sen ha az egy éve Müns ter
vá ro sá ból ér ke zett or go na hang já -

ra vagy az év kö zi kon cer tek re, az if -
jú sá gi kó rus ra gon do lunk. Egy re
fon to sabb az az együtt mű kö dés,
amely két má sik észak-pes ti gyü le -
ke zet tel, Rá kos pa lo tá val és Új pest -
tel tar tott rend ha gyó „Új ta lál ko zás”
is ten tisz te le tek har mó ni á já ban je -
lent ke zik.

Min den kis gyü le ke zet is me ri
azt a kü lö nös fe le lős sé get, ame lyet
min den egyes tag ja vi sel azért,
hogy a kö zös ség fenn ma rad jon és
mű köd hes sen. Ez a fe le lős ség na -
pon ta meg mu tat ko zik, hi szen min -
den fel ada tot ön kén tes mun ká val
vég zünk, és csak a ko moly sze mé -
lyes anya gi fe le lős ség vál la lás biz to -
sít ja a fenn tar tást. A gyü le ke zet szá -
má ra a fe le lős ség szo ci á lis és kör -
nye ze ti té ren is hit val lás té tel lé vá -
lik. Le gyen szó egy csé sze, mél tá -
nyos ke res ke de lem ből szár ma zó
ká vé ról az is ten tisz te let után vagy
a ha tal mas há zak kö zött ma gá nyo -
san élő em be rek nek adott kö zös ség -
ről. Ke resz tény kül de té sünk fe le lős -
sé ge na gyon sok ol da lú.

I STENTI SZ TELETKÖZ VETÍTÉ S A M AG YAR R ÁDIÓBAN

A pestúj hely–új pa lo tai
evan gé li kus gyü le ke zet

Evan gé li kus
is ten tisz te let
a Ma gyar
Rádi ó ban

Ja nu ár 11-én, a víz ke reszt utá ni
el ső va sár na pon 10.04-től is ten -
tisz te le tet hall ha tunk az MR 1 –
Kos suth rá dió hul lám hosszán
Pestúj hely ről. Igét hir det Sza bó
B. And rás lel kész.

Ki lenc ven hat éves ko rá ban tavaly
no vem ber 24-én ha za tért Urá hoz
Su lyok Im re (1912–2008). Hogy ki volt
ő az egy há zi és a ma gyar ze ne kul tú -
ra szá má ra, ne héz meg fo gal maz ni. 

Gyer mek ko ra óta mu zsi kált, már
di ák ko rá ban vég zett kán to ri szol -
gá la tot. Ti zen ki lenc éves ko rá ban
nyert fel vé telt a bu da pes ti Ze ne aka -
dé mi á ra. Itt el ső sor ban ze ne szer -
zést ta nult, de mi vel ez nem biz to sí -
tot ta vol na meg él he té sét, ének ta ná -
ri dip lo mát is szer zett. Kö te le ző tan -
tár gyai kö zött sze re pelt az or go na.
Így ke rült kap cso lat ba Za lán fy Ala -
dár or go na pro fesszor ral, aki mel lett
meg sze ret te az or go na já té kot is. Így
több tan sza kot vég zett, az or go na
mel lett az egy ház ze ne it is. 

Ta nul má nyai so rán szé les kö rű

tu dás ra tett szert. Egy ház ze nész
volt egy éle ten ke resz tül. Tu dós
egy ház ze nész. Ku ta tó tu dós. Az
egy há zi gyűj te mé nyek nagy ku ta tó -
ja. A ré gi pro tes táns éne kes köny -
vek ből, gra du á lok ból, kéz ira tok ból
össze gyűj töt te a sok száz fel lel he tő
ének kot tá ját, eze ket rend sze rez te,
és mai írás mód ra át ír ta. En nek a ha -
tal mas ku ta tó mun ká nak ered mé -

nye ként je len he tett meg Schu lek
Ti bor szö ve gi szer kesz té sé vel 1945-
ben a Ré gi ma gyar is te nes éne kek cí -
mű gyűj te mény, amely a ké sőb bi
pro tes táns éne kes köny vek ma gyar
ének anya gá nak for rá sá vá vált. Ez a
mű gaz da gí tot ta az 1950-es ki adá -
sú Can ta te ének fü zet és az 1955-ös
éne kes köny vi új rész anya gát. Su -
lyok Im re mai éne kes köny vünk
szer kesz té sé ben és a hoz zá kap -
cso ló dó Ko rál könyv meg al ko tá sá -
ban is je len tős részt vál lalt. Az éve -
ken ke resz tül tar tó szer kesz tő mun -
ká ban mind vé gig hű sé ge sen és ak -
tí van vett részt, vé le mé nye meg ha -
tá ro zó volt a vég ső meg fo gal ma zás -
ban.

Tu dá sát is mer ve bíz ták meg a
Liszt-össz ki adás szer kesz té sé vel. Ez

a mun ka hal lat lan ap ró lé kos ku ta tó -
mun kát igé nyelt. Ha zai és kül föl di
kot ta tá rak ban kel lett meg ke res ni
az ere de ti kéz ira to kat, má so la to -
kat, hogy a ze nei szö veg hang ról
hang ra hi te les le gyen. Su lyok Im re
a tu dós ku ta tás mel lett ok ta tó mun -
kát is vég zett, az Evan gé li kus Teo -
ló gi ai Aka dé mi án ze nei tan tár gya -
kat ta ní tott.

Ze ne szer ző volt, ki nek mű ve it le -
xi ko nok so rol ják fel. Ének kar ra írt vi -
lá gi és egy há zi mű vei, ka ma ra ze nei
együt te sek nek és ze ne ka rok nak szer -
zett kom po zí ci ói szá mát csak az or -
go ná ra írt da ra bok szá ma múl ja fe -
lül. Kö zel öt ven ko rál elő já té ka, szá -
mos pre lú di u ma és fan tá zi á ja az
evan gé li kus is ten tisz te le tek és kon -
cer tek ál lan dó an ját szott da rab jai. Az
ál ta la szer ve zett ke len föl di ze nés
áhí ta to kon az öt ve nes évek től kezd -
ve év ti ze de ken át sze re pel tek kan tá -
tái és na gyobb sza bá sú, több té te les
zsol tár fel dol go zá sai. 

Su lyok Im re gya kor la ti egy ház ze -
nész is volt. Öt éven át az óbu dai kán -
tor sá got lát ta el, majd 1951-től 2002-
ig, ki lenc ven éves ko rá ig volt a ke len -
föl di temp lom or go nis tá ja. Gond ja
volt a gyü le ke zet ének kin csé nek gya -
ra pí tá sá ra. Az elő já té ko kat gon do san
vá lo gat ta, hogy az is ten tisz te le ti ze -
ne vál to za tos sá gát biz to sít sa. Kó -
rust ve ze tett Óbu dán, majd Ke len föl -
dön. Sze ret te a li tur gi át, en nek gaz -
da gí tá sá ra ve zet te be a ke len föl di ves -
pe rá kat, me lyek a mai li tur gi kus
moz ga lom egyik elő fu tár já nak te kint -
he tők.

Hű sé ges, egy há zát sze re tő, hi tét
meg val ló em ber volt. Egy há zi szol -
gá la tát ak kor sem hagy ta ab ba,
ami kor hát rá nya it az öt ve nes évek -
ben el kel lett szen ved nie. A Ma gyar
Rá di ó ban 1939-től be töl tött ze nei
szer kesz tői mun ká ját egy há zi kap -
cso la tai mi att 1950-ben ab ba kel lett
hagy nia. Ne héz, szű kös kor sza kot
kel lett fe le sé gé vel és négy gyer me -
ké vel át él nie. Sú lyos meg ráz kód ta -
tás volt szá má ra, hogy sze re tett fe -
le sé ge évek kel ez előtt meg halt. Tü -
rel mes, ke resz tény hit tel vi sel te e
csa pást.

Egyik in ter jú já ban így val lott: „Mi -
ó ta tu da to san mű ve lem az egy há zi
ze nét, min dig ar ra tö rek szem, hogy
az Is ten di cső sé gét, igé jé nek hir de -
té sét szol gál jam.” Egész élet pá lyá já -
ból, em be ri ma ga tar tá sá ból mind vé -
gig ez a tö rek vés su gár zott. Mi, el tá -
vo zá sát fáj la ló ba rá tai, volt mun ka -
tár sai, sze re tett gyü le ke ze te ek ként
gon do lunk rá.

g Trajt ler Gá bor

Su lyok Im re ha lá lá ra

Fo ga dó órá mat min den hó nap el ső hét fő jén tar tom. Min den kit sze re -
tet tel vá rok dél után há rom órá tól öt órá ig a Dé li Egy ház ke rü let szék há -
zá ban (1088 Bu da pest, Pus kin u. 12.). Erős vár a mi Is te nünk!

Ra dos né Len gyel An na or szá gos fel ügye lő-he lyet tes,
a Dé li Egy ház ke rü let fel ügye lője

H I R D E T É S

krónika

A Pest szent im rei Sport kas tély ban
ren de zik meg ez év szep tem be ré ben
a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
pres bi te re i nek or szá gos ta lál ko zó ját.
A hely szín ki vá lasz tá sa kor, il let ve a
lő rin ci hi va tal vizs gá lat ide jén a Dé -
li Egy ház ke rü let püs pö ke, Gáncs Pé -
ter is meg for dult Im rén. Már ak kor
meg ál la pí tot ta, hogy a lát vá nyo san
fej lő dő ke rü let rész és az új be te le pü -
lők meg szó lí tá sa itt kü lö nö sen is
fon tos misszi ói fel adat; ér dek lő dött
az im rei le ány gyü le ke zet ben fo lyó

mun ká ról Győ ri Gá bor es pe res től, és
ígé re tet tett ar ra, hogy még 2008-ban
meg lá to gat ja a gyü le ke ze tet. A püs -
pö ki lá to ga tás ra vé gül ad vent 4. va -
sár nap ján ke rült sor. Az egy ház ke rü -
let lel ké szi ve ze tő je kö szö ne tet mon -
dott a re for má tus test vé rek nek, akik
be fo gad ták temp lo muk ba a pest -
szent im rei evan gé li ku so kat, ugyan -
ak kor je lez te: mun kál kod ni kel le ne
egy sa ját gyü le ke ze ti haj lék meg te -
rem té sén.

g Hu lej Eni k

Szent im rei ima nap
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Rupert Mur doch auszt rál mé dia -
mág nás sze rint a nyom ta tott saj tó
azért őr zi még min dig haj szál nyi
elő nyét az in ter net tel szem ben, mert
az ol va sók meg bíz ha tóbb nak tart ják
– és a jö vő ben is ez fog ja az új sá go -
kat naggyá ten ni. Ez zel a gon do la tá -
val a mé dia cé zár az „igaz, mert azt ír -
ja az új ság” ol va sói hoz zá ál lás ra utal.
Ezt az ér ve lést még ma nap ság is
gyak ran hall hat juk, fő leg az idő sebb
kor osz tály tól. 

Ami az in ter ne ten van, azt egyik
pil la nat ról a má sik ra át le het ír ni, a
kö zös sé gi in ter net tel pe dig gya kor -
la ti lag a fel hasz ná lók, az az az ol va sók
ke zé be ad juk az új ság szer kesz té sét.
Ha mind ezt úgy kép zel jük el, mint -
ha a pa pír új sá gok szer kesz té sé ben az
ut cá ról be hí vott em be rek ven né nek
részt, ak kor va ló ban úgy tűn het: az
in ter ne tes mé dia meg bíz ha tat lan, a
kö zös sé gi pe dig nem is le het más,
mint szó be szé den és fél igaz sá go kon
ala pu ló plety ka lap hal maz.

De néz zük csak meg, mit is gon -
dol nak a kér dés ről ma guk az új ság -
írók! Egy, az Ame ri kai Egye sült Ál -
la mok ban új ság írók nak tar tott kon -
fe ren ci án is mer te tett ku ta tá si ered -
mény ből ki de rül: nem csak a 18–29
éves zsur na lisz ták 100 szá za lé ka
gon dol ja, hogy az in ter net és a kö zös -
sé gi szol gál ta tá sok jót tesz nek az
új ság írás nak és a mé di á nak, de még
az 50–64 éves kor osz tály je len tős ré -
sze (40 szá za lé ka) is ha son ló an gon -
dol ko zik.

Te hát ma guk a cikk írók és szer -
kesz tők is az új ság írást erő sí tő esz köz -
nek, er go hi te le sen, kor rek tül fel -
hasz nál ha tó nak lát ják az in ter ne tes,
azon be lül is a kö zös sé gi mé di át,
konk ré tan a blo go kat is, me lye ket az
összes vá lasz adó 68 szá za lé ka hasz -
nál fel mun ká ja so rán. A Wi ki pé di á -
ból (be val lot tan) az új ság írók 71 szá -
za lé ka me rít. Így an nak is, ami vel az
ol va só pa pí ron ta lál ko zik, je len tős ré -
sze ép pen olyan for rás ból szár ma zik,

ame lyet ő nem fel tét le nül tart meg -
bíz ha tó nak, ám ame lyet a szak mai
sze mek hi te les nek te kin tet tek.

Mer re visz majd 2009?
Az már köz hely, hogy a ko ráb bi
struk tú rá kat át ala kí tot ta a web 2.0:
meg je le né sé vel egy re na gyobb ha ta -
lom ke rült a fel hasz ná lók, a kö zös ség
ke zé be, egy re ke vés bé tart hat ja egy
szűk cso port ké zi ve zér lés alatt a va -
ló sá got le ké pez ni igyek vő, ám rend -
sze rint tor zí tó mé di át.

Én az „1 + 2 = 3” mo dell meg va ló -
su lá sát tar tom éssze rű nek és va ló szí -
nű nek is. Ez en azt ér tem, hogy míg
ko ráb ban a „fe lül ről” szer kesz tett
tar tal mon volt a hang súly (1), most
pe dig a kö zös sé gi, web 2.0-s tar ta -
lom-elő ál lí tás ter jed (2), a két mo dell -
nek szük ség sze rű en öt vö ződ nie kell
ah hoz, hogy át lát ha tó mennyi sé gű,
rend sze rű és meg bíz ha tó in for má ci -
ó hoz jus sunk.

A blog szer zők és a tar ta lom-elő -
ál lí tás ban részt ve vő egyéb fel hasz -
ná lók csak ak kor kap nak az új ság író -
ké hoz ha son ló „sú gá so kat”, in for -
má ci ó kat, ha ma guk is olyan szin tű
kap cso lat rend szert tud nak ki épí te ni,
mint az új ság írók egy ré sze. Te hát
ugyan úgy ki ala kul egy elit, csak pro -
fesszi o ná lis vagy ok nyo mo zó blog -
írók nak fog ják hív ni őket, nem pe dig
ugyan ilyen új ság írók nak.

Meg fog hat juk a má sik ol dal ról is:
a je len le gi to p új ság írók kö zül az ma -
rad majd élet ben, aki kész ség szint re
fej lesz ti in ter ne tes is me re te it.

Ez zel együtt a kö zös ség mé dia -
kont rol lá ló sze re pe to vább ra is erő -
sö dik: már nem csak a szer kesz tők ál -
tal vagy ki do bott, vagy be szer kesz tett

ol va sói le vél ben fe jez he tik ki (el -
len)vé le mé nyü ket, ha nem va lós idő -
ben, azon nal hoz zá szól hat nak egy-
egy té má hoz. De ez passzív sze rep,
kár len ne össze ke ver ni az ak tív új ság -
írói mé dia mun ká val.

Az (evan gé li kus) egy ház
mé dia le he tő sé gei
Az egy há zi mé di á ba még alig-alig szi -
vár gott be a szak má ban né ha már túl -
ha la dott nak is ítélt web 2.0, ám ilyen
té ren a ma gyar lu the rá nu sok elöl
jár nak: az evan gé li kus kö zös ség hez
köt he tő my Lu ther az or szág ban egye -
dül ál ló bel ső, ám kül ső sök szá má ra is
tel je sen nyi tott kö zös sé gi tér.

Míg a leg több ma gyar or szá gi egy -
ház nál a kö zös sé gi web he lyek ki -
ala kí tá sa a fel adat, ad dig az evan gé -
li kus egy ház elő rébb jár: már lé te zik
olyan kö zös sé gi tar ta lom hal ma za,
mellyel sem mi más dol ga nin csen,
mint össze kap csol ni a hi va ta los egy -
há zi kom mu ni ká ci ó val. Ez utób bi
ugyan is hi á ba kép vi se li hű en és meg -
bíz ha tó an az egy ház vé le mé nyét,
fel épí té se túl zot tan hi e rar chi kus,
hang ne me ki fe je zet ten ko moly. A
kö zös sé gi tér ben elő ál lí tott tar tal ma -
kat (blog be jegy zé se ket, hoz zá szó lá -
so kat) pe dig – hi á ba fris sek, sza ba -
dab bak, és hi á ba szól nak mo der -
nebb nyel ve zet tel – nem so kan ve szik
ko mo lyan az egy há zi mé dia és kom -
mu ni ká ció szem pont já ból.

A köl csö nös be csa tor ná zás ko -
moly sá got és üde sé get egy aránt je -
lent het ne, nem mel lé ke sen pe dig
von zó vá te het né a kö zös sé gi éle tük
egy re na gyobb há nya dát az in ter ne -
ten élő, út ke re ső fi a ta lok szá má ra az
egy há zi élet ben va ló ak tív rész vé telt.
Az pe dig már csak ma gán a kö zös sé -
gen mú lik, hogy mennyi re ké pes
mind ezt át ül tet ni az in ter ne ten kí vü -
li élet be, egy ben át ül tet ve a kö zös ség
tag ja it is a mo ni to rok elől a temp lom -
pa dok ba.

g Ba logh Csa ba

Az in ter ne tes mé dia ma te ma ti ká ja:
1 + 2 = 3

E G YH ÁZ É S VIL ÁG H ÁLÓ

E VÉ L&LE VÉ L

Zú gó ha rang
Uj jon gó lé lek kel vár tam azt a pil la na tot, ami kor Sár szent lő rinc gyö nyö rű
evan gé li kus temp lo má nak tor nyá ban az új la kó, a há rom száz tíz ki lo gram -
mos, H han gú ha rang meg szó lal. A há bo rú ál do za ta lett az elő ző, a kö zép ső
ha rang, s e he lyett ka ptunk újat. 

Igen, van nak még cso dák eb ben a sö té te dő, ön ző vi lág ban is. Fel-fel gyul -
lad né hány fény su gár, osz lat va a kö döt. Is ten ál tal meg szen te lő dött lel kü le -
tű em be rek égő gyer tyák kal mu tat ják az iga zán jár ha tó utat. Urunk ki vá laszt -
ja azt az „esz közt”, amely vagy aki ál tal gaz da gab bá vá lik a kö zös ség. Mint -
ha azt üzen né: „Nem hall já tok meg a két ha rang hang ját?! Kap tok egy har -
ma di kat.” Ta lán ez a há rom meg szen telt tárgy han go sab ban üzen.

Jöj je tek, Is ten Fia hív:
„Térj én hoz zám, meg ter helt szív!
Jöjj, hív lak, fá radt lé lek!
Te, if jú s öreg, jöj je tek!
Hadd ad jak örök kin cse ket
És nyu gal mat ti nék tek!”

Hall juk meg Urunk hí vá sát! 
A rö gös út ne le gyen gát
Kö vet ni Jé zust hit ben!
Az ige erőnk, tá ma szunk.
Szent vi lá gá nál jár ha tunk.
Így áld, ve zé rel Is ten.

(EÉ 435. ének, 1.3)

Bi zony! Szól nak a ha ran gok. Csak tisz ták le gye nek a lel ki fü lek a hal lás -
ra, s a szív nyi tott le gyen a be fo ga dás ra.

De ki az „esz köz”, ki nek kö szön het jük ezt az aján dé kot? Egy sze líd, csen -
des, sze rény em ber nek, aki úgy ad, mint ha kap na.

Dr. Kéry La jos Bu da pes ten szü le tett. Elő dei 1900-ban ke rül tek a fő vá ros -
ba Sár szent lő rinc ről. Nagy any ja (ősei a nyolc fa lu ala pí tó kö zött vol tak), Szivós
Ju li an na el mon dá sá ból tud ta meg, hogy lel ki ott ho nu kat az ak kor szer ve -
ző dő fa so ri gyü le ke zet ben ta lál ták meg. A nagy ma ma so kat be szélt sze re -
tett szü lő fa lu já ról, és a kis uno ka át érez te az él mé nye ket.

Pél dás hí vő csa lád ban nőtt fel, pres bi ter volt édes ap ja, azok voltak nagy -
báty jai is. Kis gyer mek ként át élt egy lé gi ri a dót a va sár nap dél előt ti is ten tisz -
te le ten, ami kor a hí vek a fa so ri gim ná zi um pin cé jé be me ne kül tek. Hal lot -
ták a bom bák be csa pó dá sa i nak za ját. Ha za fe lé a ro mok és ha lot tak ször nyű
lát vá nya tá rult elé jük. Ott hon há la adás ra ül tek össze meg ma ra dá su kért, és
ve zér igét vá lasz tot tak, 2Tim 2,19 egy ré szét: „Is me ri az Úr az övé it…” Ez az
ige el kí sér te, erő sí tet te, bá to rí tot ta, vi gasz tal ta őket a hit ben, az élet ter he -
i nek el hor do zá sá ban.

Kéry Lajos tisz te let tel jes han gon so rol ta meg ha tá ro zó, pél da ké pe i vé vált
lel ké sze i nek ne vét: Ke mény La jos, Ke ken And rás. Amíg le he tett, egy há zi
is ko lá ba járt. Hi tet és em bert pró bá ló ne héz idők ben is ott volt az al kal -
ma kon.

1962-ben a Bu da pes ti Or vos tu do má nyi Egye tem Ort o pé di ai Kli ni ká já ra
ke rült. Egy évet Ut recht ben, fél évet Lon don ban ta nult. 1981-ben az or vos -
tu do má nyok kan di dá tu sa lett. Je len leg a Szent Ró kus Kór ház ban fő or vos.
1971-ben a fa so ri gyü le ke zet pres bi te re, majd 2000-ben a Pes ti Egy ház me -
gye fel ügye lő je lett.

Ki tün tet ték a Dé li Egy ház ke rü let Hű ség ér mé vel és a Pró nay Sán dor-em -
lék pla ket tel.

Dr. Kéry La jos az el is me ré se ket az ige fé nyé ben ér té ke li: „Azért te hát ti
is, ha tel je sí tet té tek mind azt, amit pa ran csol tak nek tek, mond já tok ezt: ha -
szon ta lan szol gák va gyunk, azt tet tük, ami kö te les sé günk volt.” (Lk 17,10) A
nagy lel kű ada ko zó még hoz zá fű zi: „Ma gam ré szé ről pe dig úgy te kin tem, hogy
ez zel az a szel le mi ség nyert el is me rést, ame lyet csa lá dunk Sár szent lő rinc -
ről ho zott a fő vá ros ba. Hit hű elő de im től ezt az élet for mát ta nul tam. Is ten -
nek le gyen há la ál do za tos éle tü kért! Most, élet pá lyám őszén el mond ha tom,
hogy min dig ar ra tö re ked tem, hogy ne le gyek mél tat lan csa lá di ve zér igém -
hez: »Is me ri az Úr az övé it…«”

„Ado mány le vél
A Sár szent lő rin ci Evan gé li kus Egy ház köz ség pres bi té ri u má nak
Sár szent lő rinc

Test vé re im az Úr ban!
A min den ha tó, nagy Is ten gond vi se lő jó sá ga irán ti há lá ból ado má nyo zom a
sár szent lő rin ci evan gé li kus temp lom ba e 310 kg sú lyú, H han gú ha ran got, ame -
lyet Gom bos La jos arany ko szo rús ha rang ön tőmes ter ké szí tett őr bottyá ni ön -
tö dé jé ben a 2008. év ben.

Zeng jen e ha rang sza va: az Atya, Fiú, Szent lé lek, Szent há rom ság egy igaz
Is ten örök di cső sé gé re; a Sár szent lő rin ci Evan gé li kus Gyü le ke zet épü lé sé re; az
in nen el szár ma zot tak em lé ké re. Bá to rít son és vi gasz tal jon a hit ben Pál apos -
tol sza vá val: „Is me ri az Úr az övé it.” II. Tim 2,19.

Ké rem a gyü le ke zet min den ko ri pres bi té ri u mát, hogy gon dos kod jék e ha -
rang ren del te tés sze rin ti hasz ná la tá ról, a he lyi szo ká sok nak meg fe le lő en.

Bu da pest, 2008. ok tó ber 
»Is ten a mi ol tal munk és erős sé günk!« (Zsolt 46,2)

Dr. Kéry La jos”

Ezek után Kéry dok tor még el mond ja, hogy a ha ran got na gyon sze re ti, mert
a ha rang sza va Is ten hí vá sát je len ti. Érc be ön tött igei üze net hor do zó ja. Bár -
csak mind töb ben hall gat nák és meg is hal la nák üze ne tét: „Hí vom az élő -
ket, si ra tom a ha lot ta kat, meg tö röm a vil lá mo kat.”

Gom bos La jos mes ter sze re tet tel mun kált ha rang ját, dr. Kéry La jos ado -
má nyát ok tó ber 26-án meg szen tel ték Sár szent lő rin cen. 

Erő sen re mé lem, hogy az el ve tett mag jó hely re ke rül, s te rem szá zannyit,
ezer annyit!

A ha ran gok fel ira ta:
1. „Ha Is ten ve lünk, ki le het el le nünk”
2. „Is me ri az Úr az övé it”
3. „Em ber, int a ha rang szó; itt csak zsel lér vagy. Ta nulj, légy Is ten-sze re -

tő, így ke resd az örök jó kat”
Min de nért, mind eze kért di cső ség le gyen Is ten nek. 

Tóth Már ta (Sárszentlőrinc)

Szlo vá kia gon dot vi sel mű em lé ke i re
– er ről min den ki meg győ ződ het
észa ki szom szé da ink hoz lá to gat va.
Le gyen szó a Sze pes ség vá ra i ról, a tet -
sze tő sen be ren de zett fő úri kas té -
lyok ról, Po zsony vagy a „ke le ti fő vá -
ros”, Kas sa tör té nel mi bel vá ro sá ról
vagy akár a dél-szlo vá ki ai fal vak
Ár pád-ko ri temp lo ma i ról. Mind -
ezek mö gött ott hú zó dik az egész -
sé ges, de – fi a tal or szág ról lé vén
szó – né ha túl zó nem ze ti ön tu dat
és az eb ben gyö ke re ző je len tős ál -
la mi sze rep vál la lás. Saj nos azon -
ban mind ez sem a szlo vá ki ai, sem
az itt ho ni ma gyar ság szá má ra
nem szerezhet fel hőt len örö möt,
hi szen – a kö zös tör té nel mi múlt -
hoz ha son ló an – az egyes mű em -
lé kek his tó ri á ja is ki zá ró la go san
szlo vák jel le get kap; könnyen tet -
ten ér he tő az ez zel kap cso la tos ha -
tá ro zott és erő tel jes „ma gyar ta la -
ní tá si” szán dék.

Az Ár pád-ko ri mű em lé ke ket
őr ző hely sé gek kö zött kü lö nö sen
ér de kes egy vi szony lag kis te le pü -
lés, a Fel vi dék ka pu já ban, Esz ter -
gom tól mind össze ti zen öt ki lo -
mé ter re fek vő Bény (szlo vá kul Bíňa),
ahol két je len tős egy há zi em lék, egy
ro tun da és egy mo nu men tá lis mo -
nos tor temp lom is ta lál ha tó – me lyek
ma gyar jel le gü ket és gyü le ke ze tü ket
to vább ra is hű en őr zik.

A Ti zen két Apos tol-ro tun dát –
az az cent rá lis el ren de zé sű ke rek
temp lo mot – 1140 kör nyé kén emel -
ték. A ro mán ko ri épü let bel se jé ben
a ti zen két apos tol ra utal va ti zen két
bolt íves fül ke ta lál ha tó. Ab la ka i nak
sor sát az épí té sze ti stí lu sok já té ka ha -

tá roz ta meg: a ro mán ko ri a kat az
1755-ben zaj lott ba rokk át ala kí tás so -
rán fa laz ták be, és csak a má so dik vi -
lág há bo rút kö ve tő fel újí tás kor ke rül -
tek is mét nap vi lág ra; ba rokk ab la ka -
it el len ben ek kor tá vo lí tot ták el. A

há bo rús sé rü lé sek „po zi tív” ha tá sa
volt az is, hogy ek kor „búj tak elő” a
ba rokk dí szí té sek alól az Ár pád-ko -
ri fal fest mé nyek. A ro tun da te te jét
ere de ti leg fa zsin dely fed te, csú csán
Szent Ist ván apos to li ket tős ke reszt -
je lát ha tó.

A ke rek temp lom kö ze lé ben ál -
ló, fran cia or szá gi meg ol dá so kat
idé ző, szin tén ro mán stí lu sú apát -
sá gi mo nos tort 1217-ben épí tet -
ték. A Szűz Má ria tisz te le té re
emelt temp lo mot és ko los tort a
te rü le tet bir tok ló Hont-Páz mány
nem zet ség le szár ma zott ja, Omó -
dé fia Ist ván ala pí tot ta a pre -
mont rei szer ze tes rend szá má ra.
A ké sőb bi szá za dok ban gó ti kus,
ké sőbb ba rokk stí lus ban épí tet ték
át, majd egy 19. szá za di re no vá -
lás után 1896–98-ban Henszl -
mann Im re öt le tei alap ján neo ro -
mán stí lus ban ál lí tot ták hely re fel -
té te le zett ere de ti ál la po tát. A
temp lom hoz épí tett ko los tor -
épü let vi szont az idők fo lya mán
el pusz tult. 

A jel leg ze tes, két tor nyú is ten -
há zá nak a 20. szá zad ban el szen -

ve dett – vi lág há bo rús és egyéb – sé -
rü lé se it több szö ri fel újí tás so rán ál -
lí tot ták hely re, ere de ti pom pá já ban
al kal mas sá té ve az épü le tet hit éle ti és
tu risz ti kai cé lok ra.

g – re zsa bek –

Ro tun da és mo nos tor temp lom

mozaik
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Va sár nap
Én pe dig meg lá tom or cá dat, mint igaz em ber, öröm tölt el, ha meg lát lak, ami -
kor föl éb re dek. Zsolt 17,15 (Lk 2,30–31; Lk 2,41–52; 1Jn 5,11–13; Zsolt 16) Az
év el ső he té ben pi cit fá rad tan, ki me rül ten, pi cit még vissza vágy va az ün nep -
be, még is to vább kell men nünk. A kül ső kö rül mé nyek re né zünk: bi zony nem
ígér nek sok biz ta tót. Szür ke na pok, ün nep se hol a lát ha tá ron, ám an nál több
a fel adat, szo ron ga tó ak a ter hek. Is me rős ér zés? Ol vas suk hát fi gyel me sen
az igét: üd vös sé get, Is ten or cá ját, örö möt, el ké szí tett, vé get nem érő – és im -
már ne künk Krisz tus ban „át adott” – aján dé kot ígér. Jó irány ba kell te kin te -
nünk! Fel kell éb red nünk, és ér de mes is, mert öröm re éb red he tünk. Nem a
te her, ha nem a min ket hor do zó Is ten a na gyobb! Há lá val, ben ne bíz va kezd -
jük ezt a he tet, ezt az évet! Ő ve lünk van min den na pon. Ez bi zo nyos.

Hét fő
Mind nyá jan té ve lyeg tünk, mint a ju hok, min den ki a ma ga út ját jár ta. De az
Úr őt súj tot ta mind nyá junk bű né ért. Ézs 53,6 (Lk 15,4; 1Móz 9,12–17; Lk 3,15–
20) Há nyan buk nak be le adós sá guk ba nap ja ink ban! Tra gé di á kat okoz nak a
le tör leszt he tet len ter hek. Nincs ki re to vább tol ni. Fi zet ni kell. Egy sze rű ma -
te ma ti ka pe dig, még sem ren dez he tő e föl di adós ság ál lo mány sem. Is ten nel
szem ben mink van? Té vely gő, lá za dó, bű né vel őt meg ta ga dó né pe be le pusz -
tul na, ha „adós sá gát” ren dez nie, ma gát tisz táz nia kel le ne! Bárcsak egy re töb -
ben ér te nék meg, hogy Jé zus ér tünk, a mi ügyünk ren de zé sé ért halt meg, és
tér ne meg té vely gő ből az Is ten út ját já ró vá!

Kedd
Is ten a mi ol tal munk és erős sé günk, min dig biz tos se gít ség a nyo mo rú ság ban.
Ezért nem fé lünk. Zsolt 46,2–3 (Mt 2,20; Mt 2,1–12; Ef 3,2–3a.5–6; Lk 3,21–
38) Erős vár a mi Is te nünk – ez a „mi zsol tá runk”. Éne kel jük Lu ther ko rál -
ját, fel áll va a temp lom ban, mint a Him nuszt, és szét árad tag ja ink ban, még
in kább a lel künk ben az erő, a hit, a bi za lom, a há la, a tett vágy, a bá tor ság.
Mert nem fé lünk! Vár ban va gyunk, véd ve va gyunk. El len ség erőt nem ve -
het azon, aki Is ten nél ke res me ne dé ket.

Szer da
Ha meg ta lál ta az el ve szett ju hot, fel ve szi a vál lá ra örö mé ben. Lk 15,5 (Ézs 63,9;
1Jn 3,1–6; Lk 4,1–13) Hány fé le for mát ölt het az el ve szett ség, mi kor nem va -
gyunk a he lyün kön! Nincs lel ki bé kénk, cé lunk, hi tünk, tá ma szunk. Ke ser -
ve sen bé get az el ve szett juh, de – úgy tű nik – sen ki sem hall ja gyen ge kis hang -
ját. Sen ki sem nyúl ér te. Az tán egy erős, ám gyen géd kar fel eme li, és öröm -
mel ma gá hoz öle li. Az el ve szett em ber: mi va gyunk. Mert a bűn ből és an -
nak kö vet kez mé nyé től meg vál ta ni sem ma gun kat, sem egy mást nem tud -
juk. Jé zus eb ben a ha lá los el ve szett sé günk ben ta lál meg. Föl di ér te lem ben
le het nek vesz te sé ge ink, nyo mo rú ság is jö het, de az örök éle tet a Pász tor kar -
já ban meg bú jó bá rány tól nem ve he ti el sen ki so ha.

Csü tör tök
Krisz tus mond ja: „Ti azért ku tat já tok az Írá so kat, mert azt gon dol já tok,
hogy azok ban van az örök éle te tek: pe dig azok ró lam tesz nek bi zony sá got.”
Jn 5,39 (5Móz 32,46–47a; 1Jn 2,12–17; Lk 4,14–21) Ta valy egy évig ün ne -
pel tük a Bib li át, és „ku tat tuk az Írá so kat”. Ál dás sá vált – re mél jük, so kak -
ban –, hogy ki ál lí tá so kon, gyü le ke ze ti dél utá no kon, ver se nye ken, já té ko -
kon, cik ke ken, mű so ro kon, okos és szép köny ve ken ke resz tül az élet köny -
ve élet kö zel be ke rült, olyan ke zek be is, ame lyek ed dig nem for gat ták. Hogy
mi lesz a mér le ge en nek a rend kí vü li év nek? Er ről a lel kek vizs gá ló ja tud,
aki lát ja és ma gá hoz öle li a hoz zá té rőt. S aki éle tet és üd vös sé get ta lált,
an nak a szá má ra a Bib lia éve foly ta tó dik, mi több, meg ha tá ro zat lan (örök)
idő kig ki to ló dik.

Pén tek
Atyánk, szen tel tes sék meg a te ne ved. Lk 11,2a (2Móz 20,7; Ef 4,17–24; Lk
4,22–30) Jé zus imád koz ni ta nít. Min den sza va fon tos, hi szen nem szó szá -
tyár, bő be szé dű imád ko zás ra ad pél dát. Is ten ne vé nek szent sé ge te hát az Úr
Jé zus ta ní tá sa sze rint a leg főbb do log. Mi ért? Mert ami kor Is ten elé ál lunk
imád sá gunk kal, meg szó lít juk őt, ak kor a hoz zá va ló vi szo nyunk lep le ző dik
le. Ne kem va ló ban ő a leg fon to sabb? Az ő ne vét aka rom di csér ni, ha meg -
szó la lok, ha olyat te szek, amit lát va má sok a mennyei Atyát di cső í tik? Min -
den nél szebb, na gyobb és szen tebb ne kem a te rem tő Is ten ne ve? Csak ne
ve gyük so ha át ko zód va, gya lá zat ra a szánk ra a min ket vég te le nül sze re tő
Is ten ne vét! Bárcsak so ha sen ki e föl dön ne ten ne így, ha nem ál da ná és di -
cső í te né őt!

Szom bat
Hall já tok meg az Úr igé jét! Pe re van az Úr nak az or szág la kó i val, mert nincs
igaz ság, nincs hű ség, és nem is me rik Is tent az or szág ban. Hós 4,1 (Lk 6,46;
1Jn 1,5–7; Lk 4,31–37) Hó se ást ol vas va fel rém lik előt tünk egy er köl csi zül -
lés be tar tó, ri deg, em ber te len, Is tent nem is me rő, tör vé nyét tip ró, bál vá nyok -
nak ál do zó or szág ké pe, ahol csak az anya gi az ér ték, az if jú ság gaz dát la nul
kal ló dik, az öre gek fe les le ge sek, a sze gé nyek ki ta szí tot tak. Bűn tor nyo sul az
ut cá kon, a lel kek ben. Ta lán a mi or szá gunk, ahol élünk? Jaj ve szé kel ni, ítél -
kez ni, ke ze ket tör del ni le het – de nem er re van szük ség! Bűn bá nat ra és cse -
le ke det re szól a hí vás. Most van iga zán fel ada ta a Krisz tus-kö ve tő nek. Ha -
la dék ta la nul, mert itt az idő.

g K há ti Dó ra

Új nap – új kegyelem

VASÁRNAP

8.30 / Ci vil rá dió
Az Evan gé li kus Rá dió misszió
fél órá ja
10.30 / m1
Egy há zi nap tár
11.10 / m1
Re for má tus if jú sá gi mű sor
11.15 / Du na II. Au to nómia
Is ten ke zé ben (26')
Mus tár mag kö zös ség
12.10 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó) (26')
Új évi be szél ge tés Er dő Péter
bí bo ros sal
20.00 / Du na II. Au to nómia
Arany szar vas – Ma gyar
száza dok (mű ve lő dés tör té ne ti
ma ga zin) (56')
23.15 / m2
Ma gán be szél ge tés
Frenkl Ró bert tel Juszt Lász ló
be szél get.

HÉTFŐ

13.00 / m2
Csol no ki rab tá bor
(ma gyar do ku men tum film,
2007) (56')
18.30 / Du na II. Au to nómia
Ös vény a Vi har sa rok ban
22.30 / Du na Tv
Az élet mél tó be fe je zé se
(ma gyar is me ret ter jesz tő
film so ro zat, 2006) (47')
1. rész
Ha lál és hal dok lás: fé lel mek
és re mé nyek, kér dé sek és
véle mé nyek
22.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Ak va rell. Kul tu rá lis pa let ta
23.00 / m1
Vissza ját szás (tör té nel mi
soro zat) (35') 1. rész
Pár tunk és ál la munk
23.20 / Du na Tv
Af ter Crying Live (ma gyar
kon cert film, 2008) (62')

KEDD

12.15 / Film mú ze um
A ti ze des meg a töb bi ek
(fe ke te-fe hér ma gyar víg já ték,
1965) (111')
14.55 / Du na Tv
Eu ró pa kék sza lag ja,
a Du na (ma gyar is me ret ter -
jesz tő film so ro zat, 2000) (26')
15.00 / m1
Sír ja ik hol dom bo rul nak…
(do ku men tum film)
18.30 / PAX
Ha lott ja van
mind annyi unk nak
Ver sek és kó rus mű vek
20.00 / Du na Tv
Han gya boly
(ma gyar já ték film, 1971) (95')
22.05 / Hír Tv
Ősök te re
23.05 / m1
Az utó kor íté le te. Var nus
Xavér ko moly ze nei mű so ra

SZERDA

9.00 / PAX
Itt az Is ten köz tünk
(do ku men tum film) (12')
Evan gé li ku sok Ja pán ban
9.55 / m2
Az én vi lá gom
1. rész: Kő rö si Cso ma Sán dor
nyo má ban
13.00 / m2
Mu si ca His to ri ca (17')
Capel la Sa va ria
14.30 / Du na II. Au to nó mia
Min den tu dás Egye te me
(ma gyar is me ret ter jesz tő
film so ro zat, 2003) (50')
Dzsessz a XXI. szá zad
ze ne kul tú rá já ban
19.40 / M. Ka to li kus Rá dió
Gos pel kró ni ka
21.00 / m2
Fe ne ket len mély ség
(ame ri kai té vé film, 2005)
(97')

VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból január 4-étől január 11-éig

CSÜTÖRTÖK

8.00 / Du na II. Au to nó mia
Gyön gyök kel gyö ke rez tél
(ma gyar do ku men tum film,
1998) (56')
Mold vai ar cha i kus né pi
imád sá gok
8.35 / Du na Tv
Tö re dé kek – Fe je ze tek a ma -
gyar mű ve lő dés tör té ne té ből
(ma gyar is me ret ter jesz tő
film so ro zat, 2001) (24')
Szer ze tes ren dek a kö zép ko ri
Ma gyar or szá gon
13.34 / M. Ka to li kus rá dió
Szép ko rú ak klub ja
16.30 / PAX
Örök ké élet, örök élet
(is me ret ter jesz tő film) (40')
20.00 / Du na Tv
Don Bos co – A sze re tet
kül de té se
(olasz film drá ma, 2004)
(103')
1. rész

PÉNTEK

8.35 / Du na Tv
Tö re dé kek – Fe je ze tek a ma -
gyar mű ve lő dés tör té ne té ből
(ma gyar is me ret ter jesz tő
film so ro zat, 2001) (21')
A ha rang szó
17.10 / PAX
Raffay Sán dor
(ma gyar do ku men tum film,
2007) (36')
17.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Ars Sac ra. Vers imád sá gok és
hit val lá sok Gyur ko vics Ti bor
köl té sze té ben
17.45 / m2
Mes ter sé ge szí nész
Sza bó Gyu la
20.00 / Du na II. Au to nó mia
A pénz em ber (ma gyar
do ku men tum film, 2007) (27')
22.35 / Du na Tv
Az a cso dá la tos spli ti éj sza ka
(hor vát film drá ma, 2004)
(100')

SZOMBAT

9.20 / Du na II. Au to nó mia
Éle tek baj no kai
(ma gyar do ku men tum film,
2008) (22')
10.15 / Du na Tv
Arany szar vas – Ma gyar
szá za dok (mű ve lő dés tör té ne ti
ma ga zin) (56')
11.00 / Lánc híd rá dió
Hit tel és gi tár ral
(ke resz tény rock ze nei össze ál -
lí tás)
12.05 / Du na Tv
Is ten ke zé ben (26')
Hit tel és hű ség gel
15.20 / m2
Épí tett szép sé gek (25')
Sze ged
19.00 / Vi a sat His to ry
Is ten rott wei le re? (an gol
doku men tum film, 2005)
21.00 / PAX
Er dé lyi ka la zan ci u sok
(do ku men tum film) (58')

VASÁRNAP

8.00 / Ci vil rá dió
Gos pel va sár nap
(ke resz tény ze nei mű sor)
10.05 / m1
Egy há zi nap tár
10.20 / m1
Re for má tus ma ga zin
10.45 / m1
Re for má tus if jú sá gi mű sor
12.05 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó) (26')
12.20 / Du na II. Au to nó mia
Be for dul tam a kony há ra (26')
Pe tő fi vers ben és dal ban
17.15 / PAX
Egy ház ze nei áhí tat – Bony -
hád. A Zá ke us Mé dia cent -
rum mű so ra
21.00 / m2
Fogd a pénzt, és játssz! – Egy
év egy ze ne kar éle té ben
(nor vég do ku men tum film,
2008) (50')

A Dé li Evan gé li kus Egy ház ke rü let
Püs pö ki Hi va ta lá ban Smi dé li usz
And rás lel kész vég zi a püs pö ki tit ká -
ri szol gá la tot 2009. ja nu ár 1-jé től. El -
ér he tő sé gei: e-mail: and ras.smi de li -
usz@lu the ran.hu; mo bil te le fon:
20/824-8991. Az ed di gi püs pö ki tit -
kár, Pet ri Gá bor a Lu ther Ki adó nál
szer kesz tő ként dol go zik to vább.

A Ke len föl di Kö zép kör ben dr. Ben -
ce Gá bor, a De ák Té ri Evan gé li kus
Gim ná zi um ta ná ra elő adást tart A
nagy stí lus vál tás – Eu ró pa ze né je a
XVI–XVII. szá zad for du ló ján cím -
mel. Min den ér dek lő dőt sze re tet tel
vá runk ja nu ár 9-én, pén tek es te 8
órá ra gyü le ke ze tünk ta nács ter mé -
be, a Bu da pest XI. ke rü let, Bocs kai
út 10.-be. Kö zép kö rünk minden
hónap má so dik pén tek es téjé re
szer vez elő adást és tart azt kö ve tően
be szél ge tést.
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Szená-torok a Fasorban. December 18-án este a Budapest-Fasori Evangélikus
Gimnázium dísztermében a Magyar Országgyűlés – pártszempontból is –
vegyes kórusa, a Szená-torok lépett fel. A karácsonyi zeneműveket megszólaltató
koncert fővédnöke Prőhle Gergely, a Magyarországi Evangélikus Egyház országos
felügyelője volt. A műsort a Brass in the Five nevű fúvószenekar virtuóz játéka
is színesítette.


