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„Az ab lak mel lé ült. Ott ki -
hú zott egy fi ó kot, ab ban
hosszan-hosszan ke res gélt.
Föl tet te a pá pa sze mét.”

Öreg pap f 7. oldal

„Ma gá nyos kis ház tar tá som ban
so ká ig se gít sé gem re lesz a kö rül te -
kintő gon dos ság gal össze ál lí tott
külde mény!”

Nem csak levéltári anyag f 4. oldal

„Ha a köz le ke dé si prob lé má kat úgy
pró bál ják meg ol da ni, hogy több és na -
gyobb utat épí te nek, az olyan, mint ha
ben zin nel pró bál ná nak tü zet ol ta ni.”

Autóböjt f 11. oldal

„Édes apám, én és a fi am / nem egy sor -
ban, fel so ra koz va. / Így lá tott min ket
ál ma i ban / déd apám. / Ne künk nem
mind egy, há nyan va gyunk / kü lön so -
rok ban s még is együtt…”

(Bar tis Fe renc: Fér fi ak kró ni ká ja)

He tek óta fi gye lem az Evan gé li kus
Élet ol va só tá bo rá val együtt azt a vi tát,
amely az egy há zi kö zel múlt kap csán
in dult a lap ban. So kak tól hal lok az óta
ide gen ke dést épp úgy, mint csön des
töp ren gést. Mé lyen meg tu dom ér te -
ni azo kat, akik ben az íté lő mes te rek ér -
ze lem mel te li vi tái lát tán a tör té ne lem -
tu do mánnyal szem be ni, év ti ze dek óta
amúgy is mé lyen ülő el len ér zé sek új -
ra fel ka va rod nak. Még in kább ak kor,
ami kor a múlt ürü gyén a je len nel
szem be ni ki áb rán dult ság, az egy más
irán ti tü rel met len ség su gár zik egy-egy
mon dat ból, be kez dés ből. 

Én is érez tem így az el múlt he tek -
ben. Még is örü lök an nak, hogy vég -
re jól-rosszul vi tat ko zunk a múl tunk -
ról, s hogy – az el múlt két hó nap cik -
ke i re utal va – nem csak egy szí nű,
akár egy ko ri, akár mai ér te lem ben vett
kor rek ten „vo na las” igaz ság köz lés
foly hat. Örü lök, hogy év ti ze dek lap -
pan gá sa után egy re vi lá go sab bá vá lik
a múl tunk szám ba vé te lé nek, kö zös fel -
dol go zá sá nak a fel ada ta s az is, hogy
eb ben nem csak szak mai, de em be ri,
sőt oly kor test vé ri kö te le zett sé ge ink
is van nak. Hi szen a múlt nem pusz -
tán szá raz tan köny vi igaz ság – ami
mi att a leg töb ben meg utál ták a tör té -
nel met az is ko lá ban –, ha nem kö zös -
sé gi drá ma is, ta lán ak kor já runk leg -
kö ze lebb az igaz ság hoz, ami kor szín -
pad és né ző tér össze ér, sőt oly kor – za -
var ba ej tő en – egy be nyí lik.

A tör té ne lem íté lő szé ke • Az új -
szö vet sé gi pa rancs, hogy ke resz tény
hit test vé rek ne men je nek per le ked ni
vi lá gi bí ró ság elé, igaz az egy ház tör té -
net sze rep lőinek és a tör té ne lem íté -
lő szé kének az össze füg gé sé ben is.
Sok szor az a be nyo má som, hogy a
múlt meg idé zé se va la mi fé le bí ró ság elé
szó ló ci tá lás. Nem fe led het jük azon -
ban, hogy a vég ső szót ki mon dó bí ró
sze re pét Is ten ki zá ró lag ma gá nak tart -
ja fenn, s amíg ben nünk rész sze rint
van az is me ret és meg ér tés ké pes sé ge,
ad dig meg ál la pí tá sa in kat is csak ez zel
az alá zat tal sza bad ki mon da nunk. 

Gaz da ság tör té ne tet, jog tör té ne -
tet vagy ép pen a po li ti kai buz gó ság
je gyé ben meg fo gal ma zott prog ra -
mo kat ta lán könnyeb ben le het a
szenv te len szak sze rű ség – hadd ne
mond jam, akár a fleg ma – at ti tűd jé -
vel mű vel ni, az egy ház tör té net azon -
ban so ha sem le het csu pán kül ső,
szám sze rű, do ku men tu mok szá raz -
anyag-tar tal má ban mér he tő adat -
hal maz. Nem is csu pán val lá sos vagy
hí vő em be rek élet tör té ne té nek egyik
ér de kes szem pont ja. Az egy ház tör -
té net teo ló gia – az az mély sé ges
össze füg gés ben áll Is ten nel, az zal a

mér he tet len erő fe szí tés sel, hogy em -
be rek a fe jük fö lé ke re ke dő kö rül mé -
nyek kö zött mi ként küz de nek Is ten
aka ra tá nak fel is me ré sé ért és meg va -
ló su lá sá ért. Ép pen ezért nem az íté -
let mon dás, ha nem a drá mai meg ér -
tés, át élés nyit ja meg a ka put a helyt -
ál ló és el bu kó – de min den kép pen
küz dő – test vé rek meg ér té sé hez. 

Pál apos tol, Ágos ton, As si si Fe renc,
Lu ther, Or dass La jos vagy Szteh lo Gá -
bor nem at tól nagy, hogy bűn te len vagy
hi bát lan lett vol na – de még is meg ra -
ga dó és meg ra gad ha tó ben nük va la mi
lé nye ges a tör té ne lem Urá nak aka ra -
tá ból. Mint aho gyan – ta lán más for -
má ban, más in ten zi tás sal vagy csu pán
más sor son át szűr ve, kí sér té sek kel
más ként küsz köd ve, meg áll va és el buk -
va – so kan má sok ban, ne ve sek ben és
név te le nek ben is. Kál dy Zol tán ban,
Kál dy Zol tán élet drá má já ban is.

Atyák szí ve, utó dok szí ve • Még -
is min den egész sé ges kö zös ség ben, sőt
egyé ni éle tünk ben is szük sé günk van
a pél da ké pek re, erőt adó, sors for dí tó
ese mé nyek kö zös ün ne pé re. A pél da -
kép, az ün ne pi, fel eme lő szim bó lum
ál ta lá nos, hosszú tá vú, sőt oly kor
örök igaz sá go kat hir det. Alap ja még -
is va ló sá gos sze mély és el lent mon dá -
so kat is hor do zó ese mény. Nin csen
bűn te len és té ve dés től men tes em ber,
nin csen vér te len for ra da lom, nin -
csen győ ze lem le győ zöt tek nél kül…

Vál sá gos ko rok ban élet be vá gó an
fon tos, hogy meg ta lál juk, meg be szél -
jük, fel emel jük pél da ké pe in ket. Az
em be ri ség 20. szá za di szel le mi és kö -
zös sé gi ka taszt ró fái után – szél ső sé ges
po li ti kai ideo ló gi ák vál ta ko zá sa ide jén,
ta lán még ma is – meg ma rad nak ne -
vek, akik nek ez a meg ma ra dás volt a
kül de té sük a kö zös ség ér de ké ben:
Bon hoeffer, Bergg rav, Or dass… A kér -
dés most még is az, hogy min den más
kö zös meg be szé lé sé hez, ne ve sek és
név te le nek év ti ze de ken át tar tó fel -
emel ke dé sé nek és bu ká sa i nak drá -
mai át élé sé hez is van-e ele gen dő kö -
zös sé gi erőnk. Van-e min de nekfe lett
Is ten be ve tett bi zal munk?

Bar tis Fe renc fenn idé zett ver se egy -
re több ször jár a fe jem ben: „Édes -
apám, én és a fi am / nem egy sor ban,
fel so ra koz va…” Igen, hosszú nem ze dé -
kek óta ez volt a sor sunk, kü lö nö sen
Kö zép-Eu ró pá ban, ma gyar ha zánk -
ban is. Ge ne rá ci ók egy más el len for dít -
va, sőt oly kor „egy más ra ál lít va”. Po li -
ti kai ideo ló gi ák, párt szim pá ti ák im már
év szá za dos táv lat ban vég ze te sen egy -
más el len tud nak for dí ta ni – sok szor ci -
ni ku san ve zé nyelt hí vó sza vak ra – gyer -
me ke ket szü le ik kel vagy szü le ik em lé -
ké vel – vagy ép pen meg for dít va. Sok -
szor még az egy ház ban le vők nek is fon -
to sab bak a po li ti kai né ze te ik an nál,
mint hogy Jé zus Krisz tus ta nít vá nyai az
egy ház kö zös sé gé ben. Pe dig sen ki sem
szol gál hat tel jes szív vel két úr nak… 

Va jon van-e erőnk ar ra, hogy
szem be néz zünk a va ló ság gal: hogy ez
– is – a mi tör té ne tünk? Mert „ne -
künk nem mind egy, há nyan va gyunk
/ kü lön so rok ban s még is együtt…”

Édes apám, én és a fi am
g Dr. Ko rá nyi And rás

b A Cseh Köz tár sa ság Ma gyar or -
szá gon akk re di tált nagy kö ve te,
Jaro mír Plíšek is meg tisz tel te je -
len lé té vel a zsi nat ti ze dik ülés sza -
kát, ame lyet múlt pén te ken tar -
tot tak a Bu da pest-Fa so ri Evan gé -
li kus Gim ná zi um dísz ter mé ben.
Az ülés szak ra várt – töb bek kö -
zött – a Ma gyar or szá gi Evan gé -
li kus Egy ház 2009. évi köz pon ti
költ ség ve té sé nek el fo ga dá sa.

A zsi nat Sza bó And rás nak, a Nóg rá -
di Egy ház me gye es pe re sé nek, va -
nyar ci lel kész nek az ige szol gá la tá val
kezd te meg mun ká ját.

Nagy kö ve ti lá to ga tás a zsi na ton

A ta lál ko zót indító rö vid tár gya lá -
son a vendégek és egyházunk püs-
pökei – Ittzés János, Gáncs Péter és
dr. Fabiny Tamás –, illetve a két egy-
 ház sajtójának képviselői az orszá-
gaikban zajló evangélikus média-
munkát ha son lí tot ták össze. Ha mar
meg is ál la pod tak ab ban, hogy a jö-
 vő ben he ti rend sze res ség gel „hír cse -
rét” tar ta nak mind az írott, mind az
elekt ro ni kus saj tó kép vi se lői.

Az el ső nap fő ese mé nye az ezt kö -
ve tő fo ga dás volt, ame lyet Prőh le
Ger gely or szá gos fel ügye lő adott a
szlo vá ki ai püs pö kök tisz te le té re a
De ák Té ri Gim ná zi um dísz ter mé ben,

s amely re szá mos szlo vá ki ai ma gyar
lel kész, gyü le ke ze ti fel ügye lő, va la -
mint a ma gyar or szá gi szlo vák ság
kép vi se lői kap tak meg hí vást el ső sor -
ban az egy ház, va la mint rész ben a ki -
sebb sé gi ön kor mány za tok, rész ben a
nagy po li ti ka te rü le té ről.

A fo ga dá son Prőh le Ger gely hang -
sú lyoz ta: „De mok ra ta ként és ke resz -
tény ként mind annyi unk nak a szí vün -
kön kell vi sel nünk a ki sebb sé gek sor -
sát. De ahol a de mok rá cia már nem ké -
pes biz to sí ta ni a ki sebb sé gi jo go kat, ott
a fe le ba rá ti sze re tet je gyé ben kell cse -
le ked nie min den jó ér zé sű em ber nek.”

Az es tét a szlo vák aj kú gyü le ke zet -

ben töl töt te a szlo vák és ma gyar püs -
pö ki kar, ahol is ten tisz te le ten vet tek
részt Mi loš Klá tik egye te mes püs pök
szol gá la tá val, majd az ezt kö ve tő va -
cso rán a gyü le ke zet hely ze tét mu tat -
ta be Gregor Papucsek má sod fel ügye -
lő , Hollósy Tiborné pres biter és Gu lá -
csi né Fa bu lya Hil da lel kész.

A ta lál ko zó más nap ján – bu szos vá -
ros né zés után – még egy szer tár -
gya ló asz tal hoz ült a két egy ház ve ze -
tő sé ge. Munkaebéd keretében meg -
vi tat ták töb bek kö zött a Magyar Evan -
gé li kus Konferencia (Maek) lét jo go -
sult  sá gát és je len tő sé gét, va la mint a
szlo vá ki ai ma gyar ki sebb ség spi ri tu -
á lis és anya gi le he tő sé ge it és igé nye it.

Mér föld kő volt ez a más fél nap a
szlo vák és a ma gyar evan gé li kus
egy ház ed di gi tör té ne té ben. El ső lé -
pés, ame lyet azon ban kö vet nie kell
még sok to váb bi ap ró lé pés nek
ahhoz, hogy egy kö zös út kez de te i -
ről be szél hes sen a jö vő nem ze dék.

d EvÉlet-infó

Dr. Mi loš Klá tik szlo vák és dr. Fa bi ny
Ta más ma gyar püs pök kel in ter júnk
az 5. ol da lon

Szlo vák–ma gyar evangélikus
csúcs ta lál ko zó

b A 2008 jú ni u sá ban Po zsony ban meg tartott ke resz té nyek ta lál ko zó ja
volt az utol só na gyobb sza bá sú ren dez vény, amely nek kap csán he ti -
la punk ol va sói bő veb ben ér te sül het tek a szlo vák–ma gyar evan gé li kus
egy ház kö zi kap cso la tok ról. Az az óta el telt bő fél év ben a két egy ház
kö zöt ti szo ro sabb együtt mű kö dést érin tő konk rét kér dé sek to vább -
ra is na pi ren den van nak, a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház ve ze -
tő sé ge ezért két ol da lú püs pö ki csúcs ta lál ko zót kez de mé nye zett,
amely re meg hív ta a Szlo vá ki ai Evan gé li kus Egy ház mind há rom lel -
ké szi ve ze tő jét. Az in vi tá ci ót el fo ga dó szlo vák püs pö kök – dr. Miloš
Klátik, Milan Krivda és Slavomír Sabol – feb ru ár 11–12-én kon zul -
tál tak a ven dég lá tó ma gyar egy ház ve ze tők kel.

f Folytatás a 3. oldalon F
O

T
Ó

: 
LU

K
Á

C
S

 G
A

B
I

Ötvened vasárnapjának evangéliu-
mában (Lk 18,31–43) az Úr harmad-
szor jelenti szenvedését tanítványai-
nak, és elindul a via dolorosa felé. Az
egyház a böjt küszöbére érkezett, és
az evangélium megvilágítja az Áldo-
zat útját, és meg akarja nyitni a sze-
münket, hogy a fájdalmak férfiában
meglássuk a bűn, halál sötétségébe
merült világ világosságát, szabadí-
tónkat, megváltónkat, királyunkat.

Címlapfotónkon a jeruzsálemi Szen-
vedések útját jelző utcanévtábla lát-
ható.

Melléklet:
Útitárs –
magyar
evangéliumi lap

„Vissza te kint ve azon ban mind a né gyen – két gyer -
me künk ve lünk van e so rok fo gal ma zá sa kor –
egyet ér tünk ab ban, hogy sem mi ért nem ad nánk azt
a négy évet, amelyet ott tölt het tünk.”

Pápuaföld európai szemmel f 4. oldal
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Az evan gé li u mi sza kasz ol va sá sa köz -
ben az a kér dés ve tőd het fel ben nünk,
hogy ki hez szól nak Jé zus sza vai. Ta -
lán hoz zánk, akik rend sze re sen já runk
temp lom ba, min den nap ol vas suk a
Bib li át, akik Jé zust kö vet jük, őben ne
bí zunk? Ne künk mond ja, hogy jaj ne -
künk, kép mu ta tók nak, mert meg -
szűr jük a szú nyo got, a te vét pe dig le -
nyel jük? Jaj ne künk, mert kí vül ről
szép nek lát szunk, de be lül te le va -
gyunk un dok ság gal? Jaj ne künk, mert
kí gyók és vi pe rák faj za tai va gyunk, és
ezért nem me ne kü lünk meg a kár ho -
zat tól? Va ló ban ne künk szól ná nak
ezek az igen ke mény sza vak? És nem
ta lán azok nak, akik Krisz tus-hit nél -
kül, a ba bo nák ban, a pénz min den ha -
tó sá gá ban, a vé let len ben vagy ép pen
sa ját ma guk ban hisz nek? 

Azt biz to san tud juk, hogy Jé zus
sza vai el hang zá suk ide jén a fa ri ze u -
sok nak és az írás tu dók nak szól tak.
Őket úgy is mer jük, hogy kép mu ta -
tók vol tak, szok tuk is mon da ni: fa ri -
ze us, az az kép mu ta tó, ál szent, ala kos -
ko dó. Ez az ál ta lá nos fel fo gás azon -
ban csak rész ben igaz, mi vel tény leg
kép mu ta tók vol tak, de nem ál szen -
tek, nem ala kos ko dók. Kép mu ta tók
vol tak a szó iga zi ér te mé ben: más nak
kép zel ték és tar tot ták ma gu kat, mint
ami lye nek va ló já ban vol tak! Az Is ten
előtt igaz nak, tisz tá nak tar tot ták
ma gu kat, pe dig nem vol tak azok! 

Na gyon ko mo lyan vet ték Is ten
aka ra tát, a tör vényt, és el szán tan, ha -
tá ro zot tan meg akar ták tar ta ni.
Ezért ap ró rész le tek re bon tot ták,
hogy az élet min den te rü le tén meg -
tart has sák. Sza bá lyoz ták éle tük min -
den ré szét, az is ten tisz te let től kezd -
ve az imád sá gon, ada ko zá son, ru -
ház ko dá son, tisz tál ko dá son át az
étel fo gyasz tá sig és a há zi mun ká ig
be zá ró lag. Ki dol goz ták az ap ró lé kos
sza bá lyo kat, hogy az Is tent sze re tő
em be rek min den hely zet ben és al -
ka lom mal meg tud ják tar ta ni Is ten
aka ra tát.

Mind eköz ben nem vet ték ész re,
hogy el vesz nek az elő írá sok, az Is ten
tör vé nyé nek va ló meg fe lel ni aka rás
rész le te i ben. Éle tük ben fel bo rult a
he lyes arány ér zék: az elő írá sok pon -
tos be tar tá sa fon to sabb lett, mint a
lel kü let! Nem vet ték ész re, hogy mi -
köz ben kí no san ügyel tek a ke zük és
ru há juk tisz ta sá gá ra, hogy tisz tán áll -
ja nak Is ten elé, aköz ben a szí vük
tisz tá ta lan ma radt! Úgy gon dol ták,
hogy az élet vi te lük, a cse le ke de te ik
iga zol ják őket, hi szen ők be tart ják az
elő írá so kat. Eköz ben el fe lej tet ték,
hogy ki zá ró lag az Úr ke gyel mé ben bí -
zó hit tart ja meg az em bert. A fa ri -
ze u sok tisz tel ték Is ten em be re it, a
pró fé tá kat, szent áhí tat tal ol vas ták az
írá sa i kat, azon ban nem is mer ték el és
nem is mer ték fel, hogy Jé zus ban

ma ga a te rem tő Is ten lá to gat ta meg
őket, és ő szólt hoz zá juk.

Jé zus sza va ak kor a fa ri ze u sok nak
szólt. Ma, öt ve ned va sár nap ján hoz -
zánk is szól, és ke mény sza va ön vizs -
gá lat ra in dít most, köz vet le nül a
böj ti idő szak előtt. Néz zük meg,
hogy a lel künk mé lyén min den rend -
ben van-e! Rend ben van-e min den a
ke gyes sé günk ben, az Is ten nel va ló
kap cso la tunk ban? Nem ve szünk-e el
mi is az ál ta lunk vagy má sok ál tal fel -
ál lí tott sza bá lyok ten ge ré ben úgy,
hogy a kö ve tel mé nyek, elő írá sok
kény sze res meg tar tá sa és tar ta tá sa
fon to sabb lesz az igaz sá gos, hű sé ges,
sze re tet tel jes, kö nyö rü le tes lel kü -
let nél!? 

Jé zus sza va hoz zánk is szól, hogy
lás suk és tud juk, nem a kül ső sé gek –
az élet mó dunk és a cse le ke de te ink –
iga zol nak ben nün ket Is ten előtt, ezért
ne a sza bá lyok be tar tá sá nak tö ké le -
te sí tő ere jé ben bíz zunk, ha nem egye -
dül a raj tunk kö nyö rü lő, ke gyel mes
Úr Krisz tus ban! A szí ve ket, a mi én -
ket is, csak egye dül ő tisz tít ja meg
bűn bo csá tó ke gyel mé vel. A meg tisz -

tult szív ből pe dig Is ten nek tet sző, jó
cse le ke de tek fa kad nak.

Jé zus sza va ma ne künk szól, hogy
meg hall juk Is ten nek most, a je len ben
meg szó la ló ak tu á lis üze ne tét, hogy
tud juk és meg ért sük: Is ten most is
szól hoz zánk, nem csak a rég múlt
idők ben szólt őse ink hez. Sza va ezért
nem holt be tű, ha nem ele ven, élő és
lel ket meg újí tó ige: bűnt le lep le ző,
ön vizs gá lat ra kész te tő szó!

Jé zus ke mény sza va ma azért
hang zik, hogy so se fe lejt sük el: egye -
dül őben ne van biz tos re mé nyünk,
igaz sá gunk, meg tar ta tá sunk, örök
éle tünk.

g Isó Zol tán

Imád koz zunk! Urunk, Krisz tu sunk!
Kö szön jük szent igé det, mellyel meg -
szó lí tasz ben nün ket, és ön vizs gá lat -
ra, bű ne ink fel is me ré sé re, meg val lá -
sá ra kész tetsz min ket. Ké rünk, add,
hogy min dig a te ke gyel med ben bí zó
hit tel te kint sünk rád, és ne a ma gunk
tel je sít mé nyé ben re mény ked ve él jünk
úgy, hogy az aka ra tod nak va ló meg -
fe le lés kény sze re has son át. Tisz títsd
meg szí vün ket min den bű nös in du lat -
tól és kí ván ság tól, hogy a te ke gyel mes
sze re te ted tölt sön el ben nün ket, mely
jó cse le ke de tek re in dít min ket, hogy a
te di cső sé ged re él jünk ve led örök ké.
Ámen.

ÖT VE NED VA SÁR NAP  MT 23,2336

Ér tünk szó ló ke mény sza vak
A VA SÁRNAP IG ÉJE

„Légy párt fo góm!” – va la mi ilyes mit
gon dolt, re mélt a va sár nap evan gé -
li u má ban (Lk 18,31–43) sze rep lő vak
em ber is, ami kor az őt csön de sí tő
sza vak el le né re ki tar tó an ki ál tott Jé -
zus hoz: „Dá vid Fia, kö nyö rülj raj -
tam!” Jé zus – is mer jük a tör té ne tet
– meg szán ja őt, és vissza ad ja a sze -
me vi lá gát. Egy ré geb bi for dí tás sze -
rint: „És azon nal lá ta és kö ve té őt,
ma gasz tal ván az Is tent.” 

Va jon mi lyen út ra kö vet te a je ri kói
vak Jé zust? S va jon med dig tud ta őt
kö vet ni azon az úton? Hi szen ez az
út Je ri kón át egye ne sen Je ru zsá lem -
be és a Gol go tá ra ve ze tett. Lu kács
evan gé li u ma sze rint Jé zus köz vet le -
nül a vak em ber meg gyó gyí tá sa előtt
je len ti be har mad szor ta nít vá nyai
szű kebb kö ré nek sa ját szen ve dé sét,
meg aláz ta tá sát és ha lá lát.

Az egy ház li tur gi á ja év ről év re
lé lek ben vé gig jár ja Krisz tu sá val ezt az
utat. Az öt ve ned va sár nap ját kö ve tő

szer dán kez dő dik a böj ti idő, amely
nagy pén te ken ér ke zik majd csúcs -
pont já hoz, s ame lyet hús vét meg rá -
zó öröm hí re old hat csak fel.

En nek az út nak az ele jén éne kel -
jük te hát az ün nep gra du ál éne két (EÉ
441): „Lel kem, vi gyázz, ké szülj fel, /
Is tent buz gón kér ve; / Vá rat lan ne ér -
jen el / A kí sér tés éje.” Le gyen nagy
ben nünk az el szá nás, hogy meg áll juk
a pró bát! Le gyen nagy ben nünk az el -
szá nás, hogy ébe ren szol gál junk! Le -
gyen nagy ben nünk az el szá nás, még
ak kor is, ha tud juk, hogy nagy pén te -
ken a Bá rány ról már úgy ének lünk
majd, mint aki egyes-egye dül in dul
a szen ve dés út já ra: „…És szól: El tű -
röm ér ted!” (EÉ 370) Az utat egye dü -
li ként vé gig já ró Jé zus ne vé ben kér -
het jük ma a go nosszal vi as kod va Is -
ten ere jét és ke gyel mét – ahogy az
éne ket le zá ró vers szak is bi zony sá got
tesz er ről.

Böjt ka pu já ban – Es to mi hi va sár -

nap ján – év szá za dok óta hang zik a kö -
nyör gés a kol lek ta imád ság ban: Sza -
ba díts meg bű ne ink bi lin csé ből, és
tartsd tá vol tő lünk a go nosz min den
csel ve té sét! A kol lek ta imád ság ép pen
on nan kap ta ne vét, hogy össze gyűj ti
és ké rés for má já ban össze fog lal ja egy-
egy ün nep ki emelt mon da ni va ló ját.

Ezt az imád sá got ol vas va szin te
úgy érez zük, mint ha a Lel kem, vi -
gyázz, ké szülj fel kez de tű ének gon -
do la ta it fog lal ná össze. Az imád ság -
ban ezt hall juk: Sza ba díts meg bű ne -
ink bi lin csé ből! Az ének ben így éne -
kel jük: „Kér jük Is te nün ket, / Ol doz -
zon fel, és te gyen / Sza bad dá ben nün -
ket.” Az imád ság ban ez áll: „…tartsd
tá vol tő lünk a go nosz min den csel ve -
té sét!” És az ének ben: „Vá rat lan ne ér -
jen el / A kí sér tés éje”, majd: „Mel lénk
áll, úgy kí nál, / Úgy ad erős lel ket, /
Új meg új győ zel met.”

A bűn el le ni küz de lem re buz dít,
lel ke sít az ün nep éne ke. Lel ke sí tő és

len dü le tes a hoz zákap csolt dal lam is.
Dal lam vo na la szin te mind vé gig fel -
fe lé tö rek szik, s emi att a so rok vé gén
csak fur csa nagy le ug rás sal tud az
alap hang ra vissza ér kez ni. Rit mu sa a
szö veg té má já hoz il lő en fe szes, s
még kí sé ret nél kü li ének lés kor is
hall juk a dal lam hoz il lő fé nyes har -
mó ni á kat. Ere de ti leg vi lá gi ének (La -
men te-dal lam) le he tett, s bár a 17.
szá zad vé gén ez már rit ka ság nak
szá mí tott, új szö ve get kap va – Straf
mich nicht in de i nem Zorn – egy há -
zi hasz ná lat ba ke rült: Bra unsch weig,
1686; Drez da, 1694.

A vers köl tő je a drez dai jog tu dós
Jo hann Bur chard Freys te in (1671–
1718), aki ko rán meg mu tat ko zó te het -
sé ge és tu dá sa ré vén Erős Ágost her -
ceg ud va ri ta ná cso sa lett: a her ceg
kü lön bö ző re form ter ve ze tek ki dol go -
zá sá val bíz ta meg. Ver se a pi e tis ta
köl tők stí lu sá hoz áll kö zel, de az
egyes szám el ső sze mély ben fo gal ma -
zott kez de ti gon do la tok után töb bes
szám ra vált, s a tel jes gyü le ke ze tet ta -
nít ja köl te mé nyé vel. Az ere de ti leg hat
vers sza kos mű ből – Túr me zei Er zsé -
bet di a ko nissza test vér for dí tá sá ban
– né gyet kö zöl éne kes köny vünk.

g Ben ce Gá bor

Lel kem, vi gyázz, ké szülj fel!
É NE K K INCSTÁR

forrás

SE MPER REFOR M ANDA

„Hogy az evangéliumban Krisztus,
később pedig Szent Péter és Szent
Pál sok rendeletet és tanítást adnak,
és a törvényt is magyarázzák, úgy
kell szemlélnünk, mint Krisztus
többi cselekedetét és jótetteit. Mert
hiába ismered cselekedeteit és tör-
ténetét, még nem ismered a valódi
evangéliumot: mivel nem tudod,
hogy Krisztus győzött a bűn, a halál
és a pokol felett, ugyanígy akkor
sem, ha a tanításokat és rendelése-
ket megtanultad; egyedül ha szózat
érkezik, amely azt mondja: legyen
tiéd Krisztus, életével, tanításával,
cselekedeteivel, halálával, feltáma-
dásával és mindenével együtt.”

d Luther Márton:
Előszó az Újtestamentumhoz

(Szita Szilvia fordítása)

Mennyei Atyánk, há la telt szív vel ál lunk
meg előt ted. Ál dunk ke gyel me dért,
hogy egy há zat ala pí tot tál a föl dön, és
hogy mi is a tag jai le he tünk. Add ne -
künk Szent lel ke det, hogy el hí va tá -
sunk hoz mél tó an él jünk ezen a föl dön.

Is te nünk, te lá tod, hogy mi lyen
sö tét ség vesz kö rül min ket, és mennyi -
re jól érez zük ma gun kat eb ben a sö -
tét ben, mert így nem lát hat juk bű ne -
in ket, és sok szor úgy gon dol juk: ami
nem lát szik, az nincs is. Ké rünk, add
ne künk Szent lel ked vi lá gos sá gát, hogy
ne elé ged jünk meg a kül ső csil lo gás -
sal – mely ide ig-órá ig va ló –, vi lá gíts
éle tünk be szent igéd ál tal, hogy töb -
bé ne le gyen von zó szá munk ra a sö -
tét. Ne en gedd, hogy vi lá gos sá god fé -
nyét vé ka alá rejt sük. Tégy min ket al -
kal mas esz kö ze id dé, hogy meg lás -
sák raj tunk a te vi lá gos sá go dat ab ban
a kö zös ség ben, aho vá ren del tél.

Kö szön jük, Urunk, hogy te azo kat
ke re sed, akik erőt le nek és ki csi nyek.
A te ke zed be tesszük le min den ter -
hün ket, me lyek től ros ka doz nak vál la -
ink; min den kép mu ta tá sun kat, mely
el hi te ti ve lünk, hogy min den nap új ál -
ar cot vi sel he tünk; ön zé sün ket, mely
el ta kar ja elő lünk em ber tár sun kat;
mind ezek től va kok és sü ke tek va -
gyunk, ma gá nyo san él de gé lünk be zárt
vi lá gunk ban. Te hal lod két ség be esett
ki ál tá sun kat, kö nyö rülj raj tunk!

Se gíts, hogy meg ma rad junk gyer -
me ke id nek, ne akar junk mi erő sek és
böl csek len ni ön ma gunk ban, ha nem
a te erőd del és böl cses sé ged del jár junk
azon az úton, me lyen el in dí tot tál.

Imád ko zunk a gyer me ke kért, fi a -
ta lo kért. Ren delj mel lé jük olyan szü -
lő ket, ne ve lő ket, lel ki kí sé rő ket, akik
az iga zi ér té ke ket tud ják köz ve tí te ni
szá muk ra, hogy ne té ved je nek el
ku sza, kép mu ta tó vi lá gunk ban, hogy
meg lás sák igéd ben az egye dü li vi lá -
gos sá got, az út mu ta tást.

Gon do lunk azok ra, akik be te gen
fek sze nek ott hon vagy a kór há zak ban,
és vár ják a gyó gyu lást; a szo mor ko -
dók ra, akik vi gasz ra vár nak; a ma gá -
nyo sok ra, akik nem lát ják lé tük ér tel -
mét. Add ne kik erő det, mert a te erőd
ál tal erőt len sé gük, el esett sé gük nem
lesz nyo masz tó szá muk ra.

Kö nyör günk azo kért, akik re egy -
há zunk ve ze té sét bíz tad; adj böl -
cses sé get és erőt ne kik, hogy he lye -
sen dönt se nek, és hi tet, hogy egye -
dül rád tá masz kod ja nak.

Jé zus Krisz tu sért ké rünk, hall gass
meg min ket! Ámen.

Oratio
œcumenica

b „Es to mi hi in De um pro tec tor em” – „Légy ne kem párt fo gó Is te nem!”
Így kez dő dik a be ve ze tő zsol tár öt ve ned va sár na pon. És foly ta tó dik:
„Hoz zád fu tok, Uram, ne vall jak szé gyent, ments meg en gem ir gal -
ma san!”

Tréfáld meg ellenségedet azzal,
hogy rámosolyogsz. Képzeld azt,
hogy a világ rosszaságát mint ellen-
séget a te mosolyod fegyverzi le.

(Sri Chinmoy)

Sötét kétséggel kezdődött ez a nap.
Makacs dolgok tornyosultak fölém;
de minden gondom messze szállt,
mikor valaki mosolyát küldte
felém.

(Ismeretlen szerző)

Mindössze tizenhét izom munkája
kell egy mosolyhoz, de negyvenhá-
roméra van szükség a haragos te-
kintethez. Tedd hát azt, amit egy
mosolyhoz kell tenned, és meglá-
tod, ez jóval kevesebb erőfeszíté-
sedbe kerül.

(Stuart és Linda MacFarlane)

Ha a távoli faluba érkező megfá-
radt utazót mosollyal fogadják, ő
úgy érzi, hogy hazatalált.

(Pam Brown)

Kárba veszett nap, amelyen egy-
szer sem nevettünk.

(Sébastien Chamfort)

Amikor valaki ahhoz is fáradt, hogy
rád nevessen, tedd meg te, hogy rá-
mosolyogsz.

(Liz a barátság évkönyvéből)

A béke egy mosollyal kezdődik.
(Teréz anya)

Tanuld meg üdvözölni barátaidat egy
mosollyal; túl sok gond nyomasztja
őket ahhoz, hogy érted aggódjanak.

(Mary Allette Ayer)

MOSOLY
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Ren ge teg böl cses ség, hosszú év szá -
za dok ta pasz ta la ta van a cím ként ol -
vas ha tó ré gi ma gyar köz mon dás
mö gött. Az óva tos, bölcs em ber még
azt is tud ja, hogy a hall ga tás nem csak
fej fá jás el le ni re cept, de né ha ara nyat
is ér. Fő leg ak kor igaz ez, ami kor a sa -
ját ir há ját men ti az em ber.

Va la hogy er ről a nagy né pi igaz ság -
ról fe led ke zett meg dr. Pász tor Al bert
mis kol ci rend őr ka pi tány, ami kor „fe -
le lőt len” tár gyi la gos ság gal ki je len -
tet te, hogy a de cem ber ben a vá ros ban
tör tént va la mennyi rab lá sos bűn cse -
lek mény el kö ve tő je ci gány szár ma zá -
sú volt. Lett is er re ha tal mas za jon -
gás, meg szó lalt a mi nisz ter el nök, az
om buds man, ilyen-olyan jog vé dő,
tár sa dal mi és em ber ba rát szer ve ze tek
kép vi se lői, par la men ti atyák és anyák.
Dras ko vics Ti bor ren dé sze ti mi nisz -
ter sem tét len ke dett, jó im pul zust ad -
va a bű nö zők bol dog tár sa dal má nak
fel füg gesz tet te hi va ta lá ból a „gyű lö -
let be széd-gya nús” rend őr ka pi tányt.
A tör té net foly ta tá sát is mer jük.

Én úgy tud tam, hogy a de mok rá -
cia azt je len ti, hogy van szó lás sza bad -
ság, a té nyek ről sza ba don le het nyi -
lat koz ni. Még Bi bó tól tu dom, hogy a
de mok ra ta nem fél, mert a de mok -
ra ti kus tár sa da lom nyi tott sá got, sza -
bad sá got és em be ri mél tó sá got ga -
ran tál. Ja, és még egye bek mel lett egy
na gyon fon tos dol got: a bé kés, tisz -
tes sé ges em be rek biz ton sá gát, nyu -
gal mát, éle tük, va gyo nuk, egész sé gük
vé del mét. Min den fi lo zó fi ai esz me -
fut ta tás nél kül ta lán ez len ne a jog -
ál lam fel ada ta.

Saj nos, rég óta van nak igen ko moly
jel zé sek itt Ro má ni á ban is, de leg -
alább annyi ra nyo ma té ko san az anya -
or szág ban is, hogy en nek a jog ál la mi

fel adat nak, kö te les ség nek a tel je sí té -
se se hogy sem si ke rül. Az em be rek -
ben, a tár sa da lom ban ki ala kult ál ta -
lá nos vé le mény, hogy a ha tó sá gok, az
adók ból fenn tar tott bűn ül dö ző szer -
vek kép te le nek sza va tol ni, meg őriz -
ni a tisz tes sé ges em be rek biz ton sá -
gát, ép sé gét, bé ké jét. Sőt egy re in -
kább úgy lát juk – ter mé sze te sen
ma ga mat is be le ért ve –, hogy ha tó -
sá ga ink las san a bű nö ző ket vé dik a
tár sa da lom bé kés ré te ge i vel szem ben. 

Az el múlt na pok ban Amb rus At -
ti lá nak, a Bras sói La pok fő szer kesz -
tő jé nek ve zér cik két ol vas tam, mely -
ben konk rét ada tok kal tá maszt ja alá
azt, hogy a ro má ni ai bör tö nök ben
csak a kis stí lű tol va jok, a „tyúk tol va -
jok” ma rad nak be zár va. A ne héz fi ú -
kat, a ke mény rab ló gyil ko so kat és ha -
son ló ka li be rű bű nö ző ket ilyen-olyan
ürüggyel – egész sé gi prob lé ma, jó
ma ga vi se let – el en ge dik.

A veszp ré mi ké zi lab da-já té kos, a
ro mán Ma ri an Coz ma ha lá lá val új
for du la tot vet tek a dol gok. Ahe lyett,
hogy Pász tor Al bert rend őr ka pi tány
ki je len té sét ér tel me sen, tár gyi la go -
san, in du lat men te sen ele mez te vol -
na a fel sőbb ség, és ko moly cse lek vé -
si prog ram mal igye ke zett vol na meg -
vé de ni a tár sa dal mi bé két, el in dí tott
egy jó ko ra hisz té ria ro ha mot, a hely -
zet egész ré gi ónk ban pat ta ná sig fe -
szült. Ma ri an Coz ma tra gi kus ha lá -
lá val azon ban meg tört a hall ga tás, az
os to ba ma gya ráz ko dás, a mel lé be szé -
lés. Az em be rek kezd ték vi lá go san ki -
mon da ni, ami a szí vü kön volt és
van. A ro mán saj tó pe dig, el len tét ben
a ma gyar or szá gi val, ke mé nyen ki pa -
kolt, a nyers té nye ket ne vén ne vez -
ve te le kür töl te a vi lá got, jól fel szít va
a han gu la tot.

Vég re itt Ro má ni á ban – de Ma -
gyar or szá gon is – ki kell mon da ni,
hogy a kés cson tig ha tolt, hogy az
egész tár sa da lom eb ben a pil la nat -
ban egy rob ban ni ké szü lő idő zí tett
bom bá hoz ha son lít. Ilyen kor mint
fe le lős egy há zi ve ze tő, mint hí vő
ke resz tény em ber úgy ér zem, szól -
nom kell, de szól nia kell az egy ház -
nak is, hi szen – amint Ba bits ír ta a
Jó nás köny vé ben – azt mond ta az Úr
a pró fé tá nak: „Kelj fel és menj / Ni -
ni vé be, ki álts a Vá ros el len! / Nagy ott
a baj, meg áradt a go nosz ság: /
szennyes hab jai szent lá ba mat mos -
sák.” Hi va tá sunk kö te lez ben nün -
ket szó lás ra, mert a hall ga tás, Ba bits -
nál ma rad va, vét ke sek kel va ló cin -
kos sá got je lent.

Még ma ga Gyur csány Fe renc mi -
nisz ter el nök is hi va ta lo san ki mond -
ta nagy fel is me ré sét, hogy a „veszp -
ré mi eset drá mai kö vet kez mé nyek -
kel jár hat”. Én csak annyit ten nék hoz -
zá, hogy a veszp ré mi eset csak a jég -
hegy csú csa, mert ott van Olasz lisz -
ka, Ma kó, az er dé lyi Apá ca, Tat rang
ese te, és még so rol hat nám.

Vé ge kell, hogy le gyen a sző nyeg
alá söp rés ká ros stra té gi á já nak. At -
tól, hogy nem le het nyíl tan be szél ni
egy prob lé má ról, az még nem tű nik
el, nem szű nik meg, sőt bú vó pa tak -
ként hat vá nyo zott erő vel tör fel.
Egyet ér tek Szik in ger Ist ván al kot -

mány jo gásszal, aki 2007-ben egy
kon fe ren ci án ki je len tet te, hogy lé te -
zik olyan fo ga lom, hogy „ci gány bű -
nö zés”. A ré gi rend szer bűn ül dö ző
szer vei ezt ob jek tív tény ként hasz nál -
ták. A Né ző pont In té zet 2008 nya -
rán vég zett rep re zen ta tív fel mé ré sé -
nek ered mé nye azt mu tat ja, hogy a
ma gyar la kos ság ki lenc ven egy szá za -
lé ka sze rint is lé te zik ci gány bű nö zés. 

Igen is van ci gány bű nö zés, úgy,
ahogy van ma gyar-, ro mán- stb. bű -
nö zés is. A lé nyeg az, hogy en nek ki -
mon dá sa azon ban ne tel jen meg
rasszis ta in du lat tal, gyű lö let tel, ha -
nem le he tő leg tisz tes sé ges fi gye lem -
fel kel tés le gyen egy olyan prob lé má -
val kap cso lat ban, ame lyet meg kell ol -
da ni, amely nem tűr ha lasz tást.

Ör vend tem an nak, hogy Dras ko -
vics úr meg véd te az enyin gi, veszp -
ré mi vagy mit tu dom én mi lyen ro -
ma kö zös sé ge ket a tö meg ha rag tól, a
lin cse lés től, de leg alább ennyi re ör -
ven de nék, ha a tisz tes sé ges, jog kö ve -
tő pol gá rok – akár ma gya rok, akár ci -
gá nyok, ro má nok vagy má sok – bé -
kes sé gét, biz ton sá gát és nyu gal mát is
meg vé de né, sza va tol ná. Mert fél -
tem or szá ga ink bel ső, tár sa dal mi
bé ké jét, nyu gal mát, ag gó dom gyer -
me ke ink, asszo nya ink, idős em ber -
tár sa ink biz ton sá gá ért, tes ti ép sé gé -
ért. Sze ret nék gyer me ke im mel együtt
es te is nyu god tan sé tál ni Bu ka rest
vagy Bu da pest ut cá in.

A Ma gyar Gár da-vi tá ba nem kí -
vá nok be le szól ni, még is fel ve tő dött
ben nem – és má sok ban is – a kér -
dés, hogy va jon ez a moz ga lom
vagy a gom ba mód sza po ro dó kü lön -
bö ző ön- és nem zet vé del mi moz gal -
mak nem an nak jel zői-e, hogy va la -
mi nincs rend ben tár sa dal munk -

ban. A ci gány bű nö zés kér dé sé ben
vég re el kell in dul ni a konk rét és ha -
té kony cse lek vés és meg ol dás út ján.
Mert be szél ni, azt tu dunk, a po li ti kai
re to ri ká nak jobb- és bal ol dalt se vé -
ge, se hossza, vi rág zik az et no biz nisz,
EU-pro jek tek gar ma dá val van nak,
ame lyek ből vé gül sem mi sem lesz.

Cso dál ko zunk, hogy a ci gány sá -
gon be lül új ra ter me lő dik a tár sa dal -
mi, anya gi le sza ka dás, ki ala kul egy
tra di ci o ná lis bű nö zé si szub kul tú -
ra, egy fur csa fo gé kony ság az erő -
szak ra és ez zel szem ben a mun ká -
hoz, mű ve lő dés hez va ló el uta sí tó,
ne ga tív vi szony. Meg ol dás – sze rin -
tem – van, de óri á si anya gi, szel le -
mi, lel ki, sőt po li ti kai ál do za tot kö -
ve tel, em pá ti át, tisz tes sé ges meg ol -
dá si szán dé kot, ren det és tör vé -
nyes sé get, tár sa dal mi össze fo gást.

S ta lán mint ke resz tény, hí vő em -
be rek ar ról se fe led kez zünk meg,
hogy az élet nek van egy fon tos spi -
ri tu á lis di men zi ó ja is, a hit, a hit ből
fa ka dó sze re tet és re mény. Ez az a kü -
lön le ges több let, ame lyet mi mint
egy há zak, ke resz tény kö zös sé gek
hoz zá tu dunk ten ni ah hoz a nagy és
szük sé ges tár sa dal mi össze fo gás hoz,
mely sze rin tem egye dül ké pes or vo -
sol ni a prob lé mát.

Ne szólj szám, nem fáj fe jem
É GTÁJOLÓ

Adorjáni Dezső Zoltán püspök
Erdélyi Egyházkerület

Ez után sza va zás ra ke rült sor: a zsi -
nat lel ké szi al el nö két kel lett meg vá -
lasz ta nia a tes tü let nek. Az or szá gos
je lö lő bi zott ság elő ze te sen aján lá so -
kat kért az egy ház me gyei pres bi té ri -
u mok tól. Négy je lölt ne vét küld ték be
az egy ház me gyék, de csak ket ten
vál lal ták a je lö lést. A tit kos sza va zá -
son vé gül har minc ki lenc sza va zat tal
Szar ka Ist vánt, a Fej ér-Ko má ro mi
Egy ház me gye es pe re sét, ba kony -
cser nyei lel készt vá lasz tot ták meg a
zsi nat lel ké szi al el nö ké nek. Be ik ta tá -
sá ra a kö vet ke ző, má ju si ülés sza kon
ke rül majd sor.

A hit tan é rett sé gi rend jé ről szó ló
tör vény mó do sí tás várt a kö vet ke -
zők ben a gré mi um ra. A 100/1997-
es kor mány ren de let ki mond ja,
hogy érett sé gin vizs gáz ta tó ta nár

csak az le het, aki az adott vizs ga -
tár gyat kö zép is ko lá ban ta nít hat ja.
Ez a ki té tel vo nat ko zik a hit tan é -
rett sé gi re is. Ezért kel lett a kö vet -
ke ző tör vé nyi sza kaszt be il lesz te -
ni az egy ház hit ok ta tá sá ról szó ló
tör vé nyi fe je zet be: „Egy há zi fenn -
tar tá sú ne ve lé si-ok ta tá si in téz -
mény ben evan gé li kus lel kész, il let -
ve egye te mi vég zett sé gű hit tan ta -
nár vizs gáz tat hat.”

Or szá gos bi zott sá gok be szá mo ló -
i nak meg hall ga tá sá val foly ta tó dott a
mun ka. El hang zott az épí té si és in -
gat lan ügyi, a gaz da sá gi, a gyűj te mé -
nyi, az ok ta tá si és ne ve lé si, vé gül a saj -
tó bi zott ság je len té se; a tes tü let mind -
egyi ket el fo gad ta. 

Ezek után ven dé get kö szönt he tett
dr. Ko rá nyi And rás, zsi na tunk lel ké -
szi el nö ke. A Cseh Test vé rek Egy há -
zá nak kép vi se le té ben meg lá to gat ta

egy há zunk tör vény al ko tó tes tü le tét
Jaro mir Pli sek, a Cseh Köz tár sa ság
ma gyar or szá gi nagy kö ve te, aki ma -
gyar nyel ven ol vas ta fel Jo el Ruml nak,
az egy ház zsi na ti ta ná csa el nö ké nek
a kö szön tő le ve lét.

A ti ze dik ülés szak utol só fel ada -
ta ként a zsi nat egy há zunk 2009. évi
költ ség ve té sét tár gyal ta meg. Elő ter -
jesz tő je Prőh le Ger gely or szá gos
fel ügye lő volt. Be ve ze tő jé ben hang -
sú lyoz ta, hogy to tá lis ki szá mít ha tat -
lan ság ban kel lett el ké szí te ni egy há -
zunk költ ség ve té sét, hi szen az ál la -
mi költ ség ve tés ed dig már két szer
is össze om lott. A zsi nat fe je ze ten -
ként vi tat ta meg a 8 568 300 000 fo -
rin tos be vé te li és ki adá si fő összeg -
gel el ké szí tett költ ség ve tést, majd
vé gül öt ven két igen sza va zat tal és
egy tar tóz ko dás sal el fo gad ta.

g Kiss Mik lós

Nagy kö ve ti lá to ga tás a zsi na ton
f Folytatás az 1. oldalról

A Di ós győr-Vas gyá ri Evan gé li kus
Egy ház köz ség feb ru ár 15-én a vas gyá -
ri temp lom fel szen te lé sé nek het ve ne -
dik év for du ló ját ün ne pel te. Ez al ka -
lom mal ke rült sor a fel újí tott al -
temp lom fel szen te lé sé re is. 

Az ige szol gá la tot dr. Fa bi ny Ta -
más, az Észa ki Egy ház ke rü let püs pö -
ke vé gez te. A 46. zsol tár igéi alap ján
pré di ká ci ó já ban ki emel te: „Vár sze rű
for má já val ez a temp lom ma is ol tal -
mat jel ké pez, de csak Is ten az »erős
vár«, ná la kap ha tunk egye dül me ne -
dé ket.” Az ün ne pi is ten tisz te let li tur -
gi á já ban D. Sze bik Im re nyu gal ma zott

püs pök, Sán dor Fri gyes, a Bor sod-
He ve si Egy ház me gye es pe re se, va la -
mint Mol nár Jó zsef, a gyü le ke zet lel -
ké sze szol gált. 

A temp lom alatt ta lál ha tó al temp -
lom és gyü le ke ze ti te rem Hra bács Jó -
zsef ről, a gyü le ke zet egy ko ri fel ügye -
lő jé ről kap ta a ne vét. A kor sze rű en
ki ala kí tott he lyi ség akár száz em ber
be fo ga dá sá ra is al kal mas, il let ve to -
vább bő vít he tő, így a gyü le ke zet és a
ben ne fo lyó lel ki élet egy újabb „bás -
tyá ja” le het ma és a jö vő ben a vas gyár
kö ze pén.

g C. I.

Ju bi lá l a vas gyári „vár”

Az ün nep ke re té ben Lá zár Zsolt lel -
kész és in téz mény ve ze tő is mer tet te
az el múlt évek fej lesz té se it. A fo lya -
ma tos fej lő dés fon tos ál lo má sa ként
ér té kel te a fel újí tott gyü le ke ze ti ter -
met és az ott hon új lak ré sze i nek ki -
ala kí tá sát. El mond ta: ter ve ik sze rint
a bő ví tés kö vet ke ző lép cső je a sze re -
tet ott hont az idő sek klub já val össze -
kö tő épü let rész el ké szí té se lesz. 

Az ün ne pen Gáncs Pé ter püs pök
Mt 13,10–17 alap ján hir det te Is ten
igé jét. Le het, hogy a te rem ből az ut -
cá ra ki szű rő dő hit val lás sza va it nem
fog ja fel az, aki ép pen el megy a gyü -
le ke ze ti épü let mel lett – fo gal ma -

zott –, de a se gí tés re ki nyúj tott kéz sze -
re tet moz du la tát ér tik az em be rek. A
Jé zus kö ve té sé ből fa ka dó iga zi nö ve -
ke dés nem fel fe lé irá nyu ló ha tal mi tö -
rek vést je lent, ha nem oda for du lást a
baj ba ju tot tak és mély ben lé vők fe lé. A
Szar va son bő vü lő dia kó ni ai mun ka Is -
ten sze re te té nek ki ára dá sa, mely ké pes
hi te le sí te ni a ki mon dott sza va kat is –
zár ta ige hir de té sét a püs pök.

Az ün ne pi al ka lom szol gá la ta i -
ban részt vett Ri bár Já nos, a Nyu gat-
bé ké si Egy ház me gye es pe re se, il let -
ve kö szön tőt mon dott Ba bák Mi hály,
Szar vas vá ros pol gár mes te re is.

g Smidéliusz András

Szar va siak kettős ünnepe
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b A Szar vas-Ótemp lo mi Evan gé li kus Egy ház köz ség meg újult ima há zá -
nak ol tár te rét és az Ótemp lo mi Sze re tet szol gá lat ki bő ví tett sze re tet -
ott ho ná nak új épü let szár nyát szen tel te fel feb ru ár 15-én Gáncs Pé ter,
a Dé li Egy ház ke rü let püs pö ke. A hét te tő té ri szo bá val és egy be teg -
szo bá val bő vült  in téz mény az 1992. évi in du lá sa óta má ra negy ven -
ki lenc fé rő he lyes ott hon ná nőt te ki ma gát.
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La punk múlt he ti szá má ban a Fried -
rich Ya mo war lel késszel ké szí tett in -
ter júnk ar ra vi lá gí tott rá, ho gyan lát -
nak ben nün ket, eu ró pa i a kat pá pua
test vé re ink. Ígé re tünk höz hí ven most
a Bá lint csa lá dot fag gat juk ar ról, ők
ho gyan él ték meg azt az 1995-től
1999-ig tar tó négy évet, ami kor misszi -
ói ki kül de tés ben Pá pua Új-Gui nea
szo kat lan, ide gen kul tú rá já ban él tek.

Kü lön pi kan té ri á ja a ve lük ké szült
in ter jú nak, hogy Zol tán nal és Be á tá -
val szá mí tó gé pen, e-mai len ke resz tül
„be szél get tünk”, hi szen a há zas pár je -
len leg Ke nyá ban él. A víz mér nök
férj a szom szé dos Szo má lia víz raj zát
tér ké pe zi föl, Be á ta, a fe le ség pe dig az
Evan gé li kus Kül misszi ói Egye sü let
ön kén tes mun ka tár sa ként Nai ro bi
nyo mor ne gye de i ben szer ve zi az
AIDS-ár vák, az öz ve gyek, rá szo ru ló
be te gek meg se gí té sét. 

El ső ként azt kér tem tő lük, hogy
ha son lít sák össze Ke nya és Új-Gui -
nea föld raj zi fek vé sét.

– Ér de kes, hogy ha Pá pua Új-
Gui ne á ból az Egyen lí tő men tén el in -
dul nánk nyu ga ti irány ba, át szel ve a
Csen des-óce ánt, meg ke rül ve Bor -
neó és Szu mát ra szi ge tét, majd to -
vább ha lad nánk az In di ai-óce á non,
szin te egye ne sen Ke nya part ja i ba
üt köz nénk. Csak hogy itt egé szen
más tró pu si ten ger part vár ránk! Itt
pál má kat, gyö nyö rű – sok eset ben te -
le pí tett és ön tö zött – nö vény ze tet, le -
an dert, hi bisz kuszt és más szín pom -
pás vi rá go kat lá tunk. A táj ba il lő
ven dég há zak, szál lo dák so ra hú zó dik
a part men tén. Pá pua Új-Gui ne án el -
len ben az eső er dő át ha tol ha tat lan. A
dzsun gel sű rű jét csak az óri á si kó -
kusz- és ka kaó ül tet vé nyek és a né -
hány kuny hó ból ál ló fal vak sza kít ják
meg. A dús, túl zott csa pa dé kot ka pó
nö vény zet szü net nél kül le he li ki

ma gá ból a rot ha dás me leg, ne héz il -
la tát. A fe ke te vul ká ni ho mok ban kí -
mé let len csí pé sű ho mo ki bol hák
hem zseg nek. A part men ti fal vak leg -
több jé ben hosszú pal ló ve zet a fa lu
víz fö lé épí tett, egyet len WC-jé hez.
Fény ké pen sok szor iga zi tró pu si pa -
ra di csom ké pét fes tik ezek a tá jak,
test kö zel ben azon ban tik kasz tó, ke -
mény, ve szé lyes he lyek.

– Úgy tű nik, eu ró pai em ber szá -
má ra ne he zen vi sel he tő az ot ta ni
klí ma.

– Pá pua Új-Gui nea óri á si or szág,
ahol a tró pu si ten ger part tól a ko pár
hegy csú cso kig min den meg ta lál ha -
tó. Mi a ten ger par ton él tünk négy
évig. Itt évi öt ezer mil li mé ter eső

esett – Ma gyar or szág át la ga hat-
hét száz mil li mé ter –, el vi leg két év -
szak volt, de va ló já ban alig érez -
tünk kü lönb sé get. Há rom száz hat -
van öt nap sza u na – így jel le mez het -
nénk ta lá ló an az ot ta ni ég haj la tot. A
pá ra és for ró ság elől nincs me nek vés,
a szek ré nye ket fű te ni kell, hogy a ru -
há kat, fon tos ira to kat vagy a fény ké -
pe ző gé pet ne bo rít sa be a pe nész. Az
ágy ne mű ál lan dó an ned ves, az em -

ber bő re úgy szin tén. Az el ső év ben
meg kel lett küz de nünk az ál lan dó fer -
tő zé sek kel, bőr prob lé mák kal, ame -
lyek a he lyi la ko so kat sem kí mé lik, hi -
szen az ő élet kö rül mé nye ik, sze gé -
nyes táp lál ko zá suk még véd te le neb -
bé te szi őket.

– A pá rán és a for ró sá gon kívül
volt más is, amit ne he zen vi selt el a
csa lád?

– Ami re a leg ne he zebb szív vel
gon do lunk vissza a Pá pua Új-Gui ne -
án el töl tött négy évünk ből, az a
rend kí vül rossz köz biz ton ság. Ott lé -
tünk kor min den na po sak vol tak a
rab lá sok, be tö ré sek, tá ma dá sok, lö -
völ dö zé sek. Időn ként a bű nö zők el -
tor la szol ták az uta kat, hogy könnyen
ki foszt has sák a gép ko csi kat és a ben -
nük ülő véd te len uta so kat. Akadt
olyan misszi o ná ri us csa lád is, amely
nem bír ta en nek a fe szült sé gét, és né -
hány hó nap múl va ha za ment. A
misszió oda ér ke zé sünk kor pi ci ha jó -
kür tök kel lá tott el min ket, hogy min -
dig tart sunk egyet a ke zünk ügyé ben,
és fül si ke tí tő hang já val ijesszük el a
tá ma dót, és kér jünk se gít sé get. Ar -
ról, hogy ser dü lő lá nyunk egye dül az
ut cá ra lép jen, szó sem le he tett, de
még a bolt ban is szo ro san a kö ze lem -
ben kel lett ma rad nia, hogy ne zak las -
sák. Még most, évek múl va is azon
ka pom ma gam né ha, hogy úgy szo -
rí tom ma gam hoz a ké zi tás ká mat,
hogy el zsib bad a ka rom… A négy év
alatt hu szon négy al ka lom mal ért
min ket kár, va la mi fé le at ro ci tás, de
há la Is ten nek egyi künk kel sem tör -
tént tra gé dia, sze mély sze rint nem
bán tal maz tak ben nün ket.

– A vá ros ban élők sze gény sé gén túl
más is elő idéz het te az erő szak  ilyen
fo kú ter je dé sét?

– Bi zo nyá ra hoz zá já rult eh hez az
or szág fur csa, de egy ben meg le he tő -

sen kor rupt tár sa dal mi be ren dez ke -
dé se is. Ott lé tünk kor, a ki lenc ve nes
évek má so dik fe lé ben a po li ti kai
éle tet a tör zsi szo ká sok és tör vé nyek
ural ták. A par la men ti kép vi se lők kö -
zött akadt írás tu dat lan em ber, és a
„wan tok” – egy nyel vet be szé lő –
rend szer jel lem ző volt. Ez tu laj don -
kép pen azt je len ti, hogy az egy törzs -
ből szár ma zók erő sen össze tar ta nak,
és min den szin ten ki zá ró la gos ked -
vez mé nye ket biz to sí ta nak egy más -
nak, nem szá mít, ki nek a ká rá ra. A
par la men ti vá lasz tá sok ide jén ki -
sebb tör zsi há bo rú zaj lott, ilyen kor
a vá ro sok ban es te nyolc után ki já rá -
si ti la lom volt.

– Mind az, ami ről most hal lot -
tunk, bi zony el ret tent he ti azo kat,
akik nek a fejé ben meg for dult eset leg,
hogy misszi ói szol gá lat ra je lent kez ze -
nek Pá pua Új-Gui ne á ba. Mit ta ná -
csol ná nak ne kik?

– Min den ki nek ma gá nak kell ve -
ze tést kér nie az Úr is ten től, és úgy kell
dön te nie. Rá nem be szél he tünk sen -
kit. Pá pua Új-Gui ne án nem könnyű
az élet a he lyi ek nek sem, de az eu ró -
pai em ber nek még ke vés bé. Né ha
úgy érez tük, majd nem le he tet len
„nor má lis” éle tet él ni, fő leg az ég haj -
lat és a köz biz ton ság mi att. Vissza te -
kint ve azon ban mind a né gyen – két
gyer me künk ve lünk van e so rok fo -
gal ma zá sa kor – egyet ér tünk ab ban,
hogy sem mi ért nem ad nánk azt a
négy évet, amelyet ott tölt het tünk.
Olyan benn szü lött ba rá tok ra lel -
tünk, akik nek a ba rát sá ga nél kül
sze gé nyebb lett vol na az éle tünk. S,
ha tud nánk, hogy egyi kün ket sem éri
majd bán tó dás – mint aho gyan így is
volt, Is ten va ló ban min den vég ze tes
baj tól meg őr zött ben nün ket –, ma is
ugyan úgy be le vág nánk.

g B. Pin tér Már ta

K É SZ Ü LÜNK A NŐK VI L ÁG IM A NAP JÁ R A  M ÁR C I US 6.

Pá pu a föld eu ró pai szem mel

Ta valy de cem ber 8-án mint a Gusz -
táv Adolf Se gély szol gá lat (GAS)
ügy vi vő lel ké sze el küld tem az ilyen -
kor szo ká sos aján dék cso ma go kat a
lel kész öz ve gyek szá má ra. A cím -
zet tek nek több mint het ven szá za lé -
ka adott vissza jel zést. Sok ez vagy ke -
vés? Nem tu dom. Azt vi szont igen,
hogy egy re idő seb bek és el eset teb bek
öz vegy pap né ink. Hogy mit tud ró -
luk a köz vé le mény, nem tu dom.
Kéz ira ta ik val lo má sok az el múlt
egy há zi élet ről, a gyü le ke ze tek ben
vég zett ál do za tos szol gá la tuk ról. De
én nem azt ke re sem le ve le ik ben,
hogy min men tek át, ha nem hogy
mi ben él nek, hogy van nak ma, ho -
gyan küz de nek nap ról nap ra.

Van nak el gon dol kod ta tó, ri asz tó
mon da tok ezek ben a le ve lek ben. Né -
hány pél da: „A cso mag tar tal ma több
hó nap ra is át se gít gaz da sá gi ne héz sé -
ge i men.” „Már rég nem lá tott ér té ke -
ket kap tam!” „Ma gá nyos kis ház tar -
tá som ban so ká ig se gít sé gem re lesz a
kö rül te kin tő gon dos ság gal össze ál lí -
tott kül de mény!” „Jó ar ra gon dol ni,
hogy egy há zunk nem fe led ke zik meg
ró lunk!” „A sze re tet nek, tö rő dés nek
kéz zel fog ha tó bi zo nyí té ka ez a cso dás
cso mag!” „Le ve lem mel nem tu dom
ér zé kel tet ni meg ha tott sá go mat!”
„Min den ki nek egy öle lés sel tar to -
zom, akik ezt össze ál lí tot ták!” „Las -
san írok, mert már nem en ge del mes -

ke dik a ke zem!” „Vá rom, mi kor szó -
lít ha za az Is ten!” „Örü lök, hogy
olyan kéz ben ma radt e ne mes cse le -
ke det vég re haj tá sa, amely hin ti fe lénk
a sze re te tet!” „Kö szö nöm Ön nek
egy há zunk ban vég zett mun ká ját,
ideg hir de té se it és szol gá la ta it!” „A
cso mag ki bon tá sa kor elő ször a le vél
után nyúl tam. Nem hi á ba, mert most
is szép üze ne tet, sok bá to rí tást, biz -
ta tó gon do la tot és Krisz tus Urunk ról
va ló, erőt adó bi zony ság té telt ta lál tam
ben ne!” „Jó ar ra gon dol ni, hogy ez a
cso mag a meg be csü lés je le!”

Gye re kek le ve le i ből: „Édes anyánk
évek óta nem lát, de hi he tet len bé ke
van a szí vé ben, lel ké ben!” „Re mél jük,
hogy lesz még egy szer »em be ribb« ez
az or szág!” „E se gély szol gá lat nél kül le -
he tet len vol na szá mon tar ta ni azo kat,
akik se gít ség re szo rul nak!” „Jó ér zés
ta pasz tal ni, hogy az Önök szol gá la tán
ke resz tül még min dig le het érez ni egy -
há zunk gon dos ko dó sze re te tét!” 

Sze mé lyem nek szó ló idé zet tel
zá rom min den kit tá jé koz tat ni szán -
dé ko zó írá so mat: „Most, mi kor
ezért sok há lá val kö szö ne tet mon -
dok – Ma gá nak, ügy in té ző lel ké -
szünk nek nem csak a szép ha gyo -
mány rend sze res sé gét kö szö nöm,
ha nem a sze re te tet, a fi gyel mes
gon dos ko dás szán dé kát és új bó li
meg nyil vá nu lá sát.”

g Ká posz ta La jos

Nem csak
le vél tá ri anyag

A Szlo vá ki ai Re for má tus Ke resz -
tyén Egy ház nyol ca dik zsi na tá nak
ala ku ló ülé sét meg nyi tó is ten tisz te -
let ke re té ben ik tat ták be hi va ta lá ba
Fa ze kas Lász ló meg vá lasz tott püs pö -
köt, rév ko má ro mi lel készt, va la mint
Fe ke te Vin ce fő gond no kot és he -
lyet te se i ket feb ru ár 14-én a rév ko má -
ro mi re for má tus temp lom ban. A
püs pö ki szék dr. Er dé lyi Gé za nyu -
ga lom ba vo nu lá sá val üre se dett meg.
A tiszt sé get az egy ház tör vé nyei ér -
tel mé ben hat évig tölt he ti be a meg -
vá lasz tott püs pök.

g M. Gy.

Re for má tus püs pök ik ta tás a Fel vi dé ken

Kö vesd őt!
Az Öku me ni kus Ta nul má nyi Köz pont 2009-ben há rom za rán dok la tot ter vez.
El ső za rán dok la ta is mét a Szent föld re hív Jé zus nyo má ban, „aki meg je lent ne ked az úton” (Ap Csel 9,17). A Bib -
li á ból is mert tör té nel mi he lyek fel ke re sé se cél já ból két cso port áll szer ve zés alatt: az egyik idő pont ja má jus 14–
21, a má si ké ok tó ber 8–15. A tisz ta el szál lá so lást és a tel jes biz ton sá got ga ran tál ja a húsz éve ki ala kult szo ros
együtt mű kö dés a szent föl di part ner rel. A kí sé rő ma gyar lel kész a prog ram során felkeresendő min den bib li ai
helyszín tör té ne tét be ha tó an is mer te ti. A csa lá di as lel kü le tű cso por tok az el múlt évek ta pasz ta la tai sze rint test -
vé ri-ba rá ti kap cso la tok ki ala ku lá sá hoz ve zet nek. A rész vé te li díj, amely min den költ sé get ma gá ban fog lal, 1300
USA-dol lár. (Fo rint ban is fi zet he tő a be fi ze tés kor ér vé nyes ár fo lya mon át szá mít va.)

A ta va szi idény re ko ráb ban meg hir de tett ró mai lá to ga tást az árak ké sői ki ala ku lá sa és a nagy mér té kű drá -
gu lás mi att ez év őszé re, no vem ber 8–12-re kel lett ha lasz ta ni. Így si ke rült egy há zi szál lást, fa pa dos re pü lő já -
ra ton ol csó he lyet biz to sí ta ni. A ke resz tény ség ki emel ke dő köz pont já nak, ren ge teg cso dás lát ni va ló já nak leg -
hí re sebb je it ke re si fel a cso port ma gyar nyel vű ide gen ve ze tés sel és lel ké szi ma gya rá zat tal. Az el fo gad ha tóbb
árak, ame lyek min dent ma guk ban fog lal nak: 750 eu ró vagy annak megfelelő fo rintösszeg, a be fi ze té skor érvényes
ár fo lya mon számítva. Jöj jön öku me ni ku s, fe le ke ze te ket át hi da ló kö zös sé günk kel együtt Ön is oda, ahol Pé ter
és Pál apos tol is meg for dult (Ap Csel 28,17)!

Min den kér dés re rész le tes tá jé koz ta tás sal szol gál te le fo non vagy sze mé lye sen az Öku me ni kus Ta nul má nyi
Köz pont (1114 Bp., Bocs kai út 15. III. 3.; tel./fax: 1/466-4790, 20/594-7918; e-mail: oku me nik@fre e start.hu) vagy
Gi me si Zsu zsa szer ve ző lel kész (70/508-7624; e-mail: ssngms@cit ro mail.hu).

H I R D E T É S

Pápua Új-Guinea – egy hegyi házban
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b Dr. Mi loš Klá tik el nök-
püs pök kel a szlo vák–ma -
gyar püs pök ta lál ko zó má -
so dik nap já nak reg ge lén a
Ko ro na szál ló ká vé zó já -
ban volt al kal mam az
Evan gé li kus Élet és a Ma -
gyar Rá dió Evan gé li kus fél -
órá ja szá má ra „kö zös” in -
ter jút ké szí te ni. Gu lá csi né
Fa bu lya Hil da, a bu da pes -
ti Rá kó czi úti szlo vák aj kú
gyü le ke zet – a de le gá ció
egyik ven dég lá tó kö zös sé -
ge – lel kész nő jének a szak -
sze rű szink ron tol má cso -
lá sá val és dr. Edi ta Sko do -
vá nak, a po zso nyi el nök-
püs pö ki hi va tal saj tó re fe -
ren sé nek a je len lé té ben ol -
dott han gu la tú be szél ge -
tés nek le het tem ré sze se.

– El nök-püs pök úr, Prőh le
Ger gely or szá gos fel ügye lő „tör -
té nel mi je len tő sé gű nek” ne -
vez te ezt a ta lál ko zót a teg na -
pi, az Önök tisz te le té re adott
fo ga dá son – s ki fe jez te re mé -
nyét is, hogy két szom szé dos or -
szág evan gé li kus püs pö kei kö -
zött ez „min den na pos sá vál -
hat”. Ho gyan fo gad ták a ma -
gyar püs pö ki kar Bu da pest re
szó ló meg hí vá sát?

– Nagy öröm mel vet tük az
in vi tá lást, és vá ra ko zá sok kal
tel ve ké szül tünk a ta lál ko zó ra.
Az egyet len meg ol dan dó
prob lé ma csu pán az volt, hogy
al kal mas idő pon tot kel lett ta -
lál nunk – hi szen hat (!) püs -
pök nek kel lett össze egyez tet -

nie a nap tá rát. De sze ren csé -
re ez az aka dály is el há rult, s
ezt a feb ru á ri két na pot si ke -
rült mind annyi unk nak sza -
bad dá ten nünk. Nagy je len tő -
sé gű nek érez zük a ta lál ko zót,
hi szen most elő ször ke rül sor
ilyen fon tos té mát érin tő, a két
or szág tel jes evan gé li kus püs -
pö ki ka rá nak rész vé te lé vel zaj -
ló ta lál ko zó ra.

– A teg na pi tár gya lás ered -
mé nyes sé gé ről mit mond hat el -
nök-püs pök úr? Itt zés Já nos el -
nök-püs pök a saj tó tá jé koz ta -
tón rá mu ta tott: „új kap cso lat -
rend szer kez de tén, egy ben a
kom mu ni ká ció új le he tő sé gei
előtt” ál lunk.

– Va ló ban. Az új kap cso lat -
rend szer és kom mu ni ká ció
egy ben új em be re ket is je -
lent, hi szen az el múlt évek
so rán meg újult a két or szág
püs pö ki ka ra. A püs pö ki be ik -
ta tá sok ra nyi tott szív vel in vi -

tál tuk a ma gyar or szá gi püs pö -
kö ket, akik el fo gad ták a meg -
hí vást, s a po zso nyi ta lál ko zó
is fon tos lé pés volt a test vé ri
kap cso la tok épí té se te rén.
Mos ta ni tár gya lá sunk so rán
sze re tet tel meg hív tuk a ma -
gyar or szá gi de le gá ci ót a 2010-
ben tartandó zsol nai ün ne pi
zsi na ti ülé sünk re – hi szen
négy száz éves év for du lót ün -
nep lünk.

A je len le gi bu da pes ti tár -
gya lá sok na pi rend jén töb bek
kö zött szó volt öku me ni kus
kap cso la tok ról, az egy ház és az
ál lam ak tu á lis kér dé se i ről
mind két or szág ban, a ma -
gyar or szá gi szlo vák és a szlo -
vá ki ai ma gyar evan gé li kus kö -
zös sé gek tár sa da lom ban el -
fog lalt he lyé ről, a két or szág
kö zöt ti egy há zi in for má ció -
áram lás ja ví tá sá ról, a mé dia -
kap cso la tok élén kí té sén és a
test vér in téz mé nye ken ke resz -
tül egy aránt.

Fon tos té ma volt a szlo vá -
ki ai ma gyar, il let ve a ma gyar -
or szá gi szlo vák aj kú gyü le ke -
ze tek pász to ro lá sa. Az anya -
nyel ven tör té nő ige hir de tés,
ige hall ga tás ér de ké ben pél -
dá ul egy Du na szer da hely mel -
let ti köz ség be nem rég ne vez -
tek ki ma gya rul tu dó lel ki -
pász tort, és Po zsony ban most
ik tat tak be ma gya rul szol gá ló
lel kész nőt, Eri ka Hla čok ovát.

A teo ló gi ai kép zés, ösz tön -
díj-le he tő ség – a po zso nyi
teo ló gi ai fa kul tás ra ma gyar
lel kész je löl tek men nek a szlo -
vák nyelv el sa já tí tá sa végett –
, az if jú sá gi mun ka és a nem -

zet kö zi sí kon va ló együtt mű -
kö dés is sze re pelt a tár gya lá -
sok na pi rend jén.

Re mény ség gel te kin tek a
két or szág kö zöt ti jö vő be li
gyü möl csö ző kap cso lat ra, an -
nak konk rét ered mé nye i re. E
kö zel két na pos esz me cse re
so rán meg tör tén tek az elő -
ké szü le tek a jö vő be li meg ál la -
po dá sok ra.

– „A ke resz tény hit át lé pi az
or szág ha tá ro kat, Krisz tus sze -
re te te össze kö ti Eu ró pát” – fo -
gal ma zott püs pök úr Po zsony -
ban 2008 jú ni u sá ban, a ke resz -
té nyek ta lál ko zó ján. Mi lyen
esé lye ink van nak, mit te gyünk
mi, evan gé li ku sok a ha tá rok el -
tün te té se ér de ké ben?

– Az Eu ró pai Uni ó ban el -
tűn tek az or szág ha tá rok, együtt
va gyunk Eu ró pá ban. Ez a tény
is se gí ti a kom mu ni ká ci ót.
Nyit nunk kell egy más fe lé,
aho gyan teg nap es te az ige hir -

de té sem ben is szól tam er ről,
hi szen ez ke resz tény re mény -
sé günk is, és Is ten meg áld ja
eze ket a lé pé se ket.

Fon tos és elő re mu ta tó, hogy
a dia ló gust a sze mé lyes kap cso -
la tok is se gí tik, erő sí tik. Két
pél dát hadd em lít sek: Fa bu lya
Hil da lel kész nő vel, aki nek gyü -
le ke ze té ben teg nap ven dé ges -
ked tünk, évek óta ba rá ti kap -
cso la tot ápo lunk. Gáncs Pé ter
püs pök úr ral pe dig még mint
nagy tar csai gyü le ke ze ti lel -
késszel egy nem zet kö zi kon fe -
ren ci án ta lál koz tam, jó ma gam
ak kor Petržal kán (Po zsony li get -
fa lu – a szerk.) szol gál tam lel -
kész ként. Ba rát ság szö vő dött
kö zöt tünk, s gyü le ke ze te ink is
így ke rül tek kö zel egy más hoz.
Ak kor még egyi künk sem gon -
dol ta, hogy püs pö kök le szünk
– de az élet így ad ta. Ez a ré geb -
bi is me ret ség most igen jó
gyü möl csö ket te rem.

De a töb bi szom szé dos or -
szág evan gé li kus egy há za i val is
jó kap cso lat ra tö rek szünk.
Len gyel or szág gal és Auszt ri á -
val együtt mű kö dé si meg ál la -
po dást kö töt tünk, Szi lé zi á val
fo lya mat ban van, az EL CA-val
– az Ame ri kai Evan gé li kus-Lu -
the rá nus Egy ház zal – is kap -
cso la tot épí tünk, és most a
bu da pes ti tár gya lá son is ezt a
fo lya ma tot sze ret nénk elő -
moz dí ta ni.

– El nök-püs pök úr, ké rem,
zár szó ként ér té kel je, hogy ez a
pél da ér té kű ma gyar–szlo vák
püs pök ta lál ko zó mi lyen üze ne -
tet hor doz a tár sa da lom szá -
má ra.

– Min de nek előtt azt sze ret -
ném üzen ni, hogy a bé kes ség -
re, a bé kés egy más mel lett
élés re kell tö re ked nünk, s eb -
ben itt Eu ró pá ban, az EU tag -
ja i ként is ne künk, ke resz té -
nyek nek kell pél dá val elöl jár -
nunk. Ami kor a ta valy őszi saj -
ná la tos du na szer da he lyi eset
tör tént, a szlo vák és a ma gyar
püs pö ki kar kü lön-kü lön nyi -
lat ko zat ki adá sá val re a gált,
ez zel kap cso lat ban meg fo gal -
maz tuk ál lás pon tun kat, az
egy más sal szem ben ál ló fe le -
ket bé kü lés re hív ták fel mind -
két egy ház ve ze tői, egy be -
hang zó an el ítél ve min den szél -
ső sé ges meg nyil vá nu lást. Pél -
dát kell mu ta tunk ne künk,
evan gé li kus ke resz té nyek nek
ab ban, hogy le het más ként is:
krisz tu si sze re tet ben, bé kes -
ség re tö re ked ve, a sze re tet és
igaz ság szel le mé ben él ni.

g K há ti Dó ra

Új kez det – re mé nyek kel
te li jö vő b A feb ru ár 11–12-én zaj -

lott szlo vák–ma gyar evan -
gé li kus egy há zi csúcs ta lál -
ko zó mér le gét ma gyar
rész ről dr. Fa bi ny Ta más
püs pök von ta meg.

– Püs pök úr, mi mo ti vál ta
Önö ket, hogy ma gyar or szá gi
lá to ga tás ra hív ják meg a
szlo vák evan gé li kus egy ház -
ve ze tést?

– Az el múlt idő szak ban
több nem zet kö zi fó ru mon,
kon fe ren ci án is volt al kal -
munk ta lál koz ni szlo vák püs -
pök test vé re ink kel. Ben nem

me rült fel a gon do lat, hogy ha -
zánk ba in vi tál juk a szom szé -
dos egy ház püs pö ke it a kö zös
ügye in ket érin tő kér dé sek mi -
nél ha té ko nyabb meg tár gya lá -
sa ér de ké ben és a rend sze res
mun ka kap cso lat re mé nyé ben:
egy egyez te té si so ro zat el ső ál -
lo má sá nak szán tuk ezt a ta lál -
ko zót.

– Mi lyen jel leg gel és fő hang -
sú lyok kal ké szí tet ték elő a ta -
nács ko zást?

– A tár gya lá so kat tu da to san
úgy ké szí tet tük elő, hogy nem
szi go rú an pro to kol lá ris ta lál -
ko zót, ha nem őszin te, nyílt és
a gya kor la ti kér dé sek re kon -
cent rá ló, kö tet len han gu la tú
pár be szé det sze ret tünk vol na.
En nek je gyé ben nem csak egy -
ház dip lo má ci ai tár gya lást
szer vez tünk, ha nem – a hi va -
ta los tár gya lás tól el kü lö nít ve
– egy kö tet le nebb, kö zös sé gi
jel le gű fo ga dás ra is hív tuk a
szlo vák és a ma gyar tár sa dal -
mi és köz élet vi lá gi és egy há -
zi pro mi nen se it, a szlo vák
nagy kö ve tet, szlo vák ki sebb sé -
gi ön kor mány za tok ve ze tő it,
or szág gyű lé si kép vi se lő ket, a
szlo vá ki ai ma gya rok kép vi se -
lő it. A hang súly azon ban a
püs pö ki tár gya lá so kon sem a
„pro to kol lá ris hi va ta los sá gon”
volt. A fo ga dást adó Prőh le
Ger gely or szá gos fel ügye lő ezt
úgy fo gal maz ta meg, hogy bár
ezt a püs pö ki ta lál ko zót „egy -
ház tör té ne ti je len tő sé gű nek”
tart juk, még is az vol na jó, ha
tel je sen hét köz na pi len ne.

– Si ke rült el ér ni ezt a ki tű -
zött célt?

– Amíg olyan té mák ke rül -
tek szó ba, mint egy ház és ál -
lam vi szo nya, öku me ni kus
kér dé sek, kö zös kép vi se let az
egy há zi vi lág szer ve ze tek ben,
ad dig ez vi szony lag jól mű kö -
dött. A dip lo má ci ai nyelv me -
rev sé gei ak kor kezd tek fe lül -
ke re ked ni, ami kor a két egy -
ház kö zöt ti kap cso lat konk ré -
tu ma i ról, akár a múlt kér dé se -
i nek a fel dol go zá sá ról, akár a

je len együtt mű kö dé si le he tő -
sé ge i ről kel lett vol na be szél ni.
A múlt még min dig nagy
súllyal ne he ze dik rá a két or -
szág kap cso la tá ra, és ezt az ál -
la po tot még nem si ke rült
meg ha lad ni.

– Mi lyen konk rét kér dé sek
ke rül tek szó ba a tár gya lá so -
kon, és mi lyen ered mé nyek
szü let tek?

– Ve gyes a kép. A mé dia -
kap cso la tok te rén öröm mel
em lít he tő, hogy egy há za ink
in ter ne tes por tál ja i nak szer -
kesz tői rend sze res mun ka -
kap cso lat ban lesz nek, és hí re -
ket köz ve tí te nek egy más nak.
Mi szor gal maz tuk az elő re lé -

pést az írott saj tó te rén is.
Öröm mel mu tat tuk szlo vák
kol lé gá ink nak az Evan gé li kus
Élet lap szá ma it, ame lyek ben
éven te több ször je le nik meg
szlo vák nyel vű ol dal, ese ten -
ként egy-egy szlo vák nyel vű
cikk is. A szim met ria je gyé ben
azt kér tük, moz dít sák elő an -
nak az ügyét, hogy az ő egy há -
zuk he ti lap já ban is je len hes se -
nek meg ma gyar nyel vű írá -
sok. Er re egy elő re nem kap -
tunk ígé re tet.

Aho gyan ar ra a fel ve tés re
sem, hogy a ná lunk mű kö dő
szlo vák lel ki gon do zói szol gá -
lat min tá já ra az ot ta ni egy ház -
ban is lét re le het ne hoz ni a
ma gyar nyel vű szol gá la tot vég -
ző lel ké szek ha son ló há ló za tát. 

A har ma dik nagy te rü let,
amely nek kap csán va lós igény -
re épü lő konk rét ké rést fo gal -
maz tunk meg, a ma gyar nyel -
vű hit tan köny vek ügye. Azt az
el uta sí tó vá laszt kap tuk, hogy
Szlo vá ki á ban szi go rú ál la mi
ren del ke zé sek sza bá lyoz zák,
mi lyen tan köny vek ből le het
ta ní ta ni. Mi azon ban nem az
ál la mi, csak a gyü le ke ze ti hit -
ok ta tást sze ret nénk el lát ni
meg fe le lő ma gyar ki ad vá nyok -
kal. El mond tuk, hogy a li tur -
gi ai jó rend ér de ké ben kül de -
nénk szí ve sen Agen dát és éne -
kes köny ve ket a ma gyar is ten -
tisz te le tek tar tá sá ra. A szlo vák
püs pö kök vá la sza ik ban érez -
he tő en nem tud tak szá munk -
ra biz ta tó dol go kat meg fo gal -
maz ni. A Ma gyar Evan gé li kus
Kon fe ren cia mű kö dé sé vel
kap cso lat ban pe dig olyan bi -
zal mat lan sá got érez tünk,
amely re az el múlt két és fél év
ese mé nyei sze rin tünk egy ál ta -
lán nem szol gál tak rá. 

– Úgy tű nik, a ma gyar fél
ál tal fel ve tett kér dé sek ről zöm -
mel si ker te le nül tár gyal tak…

– Ezek a kér dé sek sze ren -
csé re még nem zá rul tak le. To -
vább ra is ké szek va gyunk bár -
mi lyen kér dés ről őszin tén be -
szél ni, igény ese tén a szük sé -

ges tá jé koz ta tást meg ad ni. Bí -
zunk ab ban, hogy szlo vák püs -
pök test vé re ink a meg fe le lő
egy ház ve ze tői fó ru ma i kon fel -
ve tik eze ket a problémákat, és
elő se gí tik a fel ada tok meg -
nyug ta tó meg ol dá sát. Hi va ta -
los tes tü le ti fel ha tal ma zás hi -
á nyá ban ta lán nem akar tak
fe le lőt len ígé re te ket ten ni.

– El hang zot tak-e a tár gya -
lá son szlo vák rész ről meg fo gal -
ma zott ké ré sek?

– A szlo vák evan gé li ku sok
rég óta sze ret nék, ha a De ák
té ren em lék táb lát ál lí ta ná -
nak Ján Kol lár evan gé li kus
lel kész nek. Az or szá gos pres -
bi té ri um ban mi hoz tunk egy
ha tá ro za tot, amely sze rint a
táb la el he lye zé sét kí vá na tos -
nak tart juk. A De ák té ri el he -
lye zés sel a he lyi gyü le ke zet
je len leg nem ért egyet,
mond ván, hogy olyan lel ké -
szek sem kap tak kü lön em -
lék táb lát, mint Szé kács Jó -
zsef vagy Or dass La jos. De
ke res sük a meg ol dást.

A má sik kér dés a Rá kó czi
úti egy ko ri szlo vák temp lom
mai hely ze tét érin tet te. Ré -
szünk ről igye kez tünk egy ér tel -
mű vé ten ni: ne künk is fáj,
hogy az egy ház ál la mi nyo -
más ra a szo ci a liz mus ide jén el -
ad ta az in gat lant, de még ha
vissza is ke rül ne egy há zi tu laj -
don ba, a fel újí tás és fenn tar tás
költ sé ge saj nos messze meg -
ha lad ná az egy ház anya gi te -
her bí ró ké pes sé gét.

– Püs pök úr, a ta valy nyá -
ron ren de zett po zso nyi ta lál -
ko zó után úgy fo gal ma zott: a
két egy ház kö zöt ti vi szony ban
meg tör tént az át tö rés. Eh hez
ké pest ho gyan ér té kel he tő a
mos ta ni tár gya lás?

– A két egy ház ve ze tés kap -
cso la ta i ban a biz ta tó kez de tek
után nem tör tént vissza lé pés,
de saj nos je len tős elő re lé pés -
ről sem szá mol ha tok be. Amo -
lyan fon tol va ha la dás ta núi
va gyunk. Van nak re mény kel -
tő je lei a kap cso la tok jö vő be -
li ki bon ta ko zá sá nak és el mé -
lyü lé sé nek, a bi za lom erő sö dé -
sé nek. To vább ra is szor gal -
maz zuk a már meg lé vő és új
test vér-gyü le ke ze ti és test vér -
is ko lai kap cso la to kat, az ösz -
tön dí jas cse re di ákprog ra mo -
kat, va la mint éven te két szlo -
vák lel kész ma gyar nyelv-ta nu -
lá sá nak biz to sí tá sát.

Úgy tű nik, nem ju tot tunk
még el odá ig, hogy kö zös
ügye ink konk rét kér dé se i nek
meg ol dá sá ban olyan nagy lép -
tek kel ha lad junk elő re, mint
ami lye ne ket kez de ti lel ke se dé -
sem ben re á lis nak gon dol tam.
Tör té nel mi te her té te le ink mi -
att ezek a ké nyes kér dé sek
több időt és tü rel met, na -
gyobb kö rül te kin tést igé nyel -
nek. A mos ta ni friss ta pasz ta -
la tok alap ján hosszabb tár gya -
lás so ro zat ra kell be ren dez -
ked ni. Er re a ma gam ré szé ről
vál to zat la nul ké szen ál lok.
Ezért is uta zom na po kon be -
lül Szlo vá ki á ba: Lack ner Pál
egy ház tör té nésszel, tá bo ri
püs pök test vé rem mel öröm -
mel ve szek részt a ke le ti egy -
ház ke rü let Pop rád mel lett
tar tan dó lel kész kon fe ren ci á -
ján, amely nek té má ja a 20.
szá zad el ső fe lé nek egy ház tör -
té ne te.

g Pet ri Gá bor

Fon tol va ha la dás

Dr. Miloš Klátik, Milan Krivda és Slavomír Sabol a Deák téri Evangélikus Országos Múzeumban
tartott sajtótájékoztatón
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Megbeszélés a Déli Egyházkerület Püspöki Hivatalában
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b El ve szett nem ze dék ben és Mai
hit val lá som cí mű írá sa a könyv
utol só lap ja in a szerzőt mint
em bert hoz za kö ze lebb az ol va -
sók hoz, a cik kek több sé ge pe dig
a tu dós mun ká já ba en ged be te -
kin tést. Dr. Fa bi ny Ti bor iro da -
lom tör té nész, vi lá gi teo ló gus,
tan szék ve ze tő egye te mi ta nár,
pres bi ter és egy ház me gyei fel -
ügye lő Hí vő meg ér tés – Vá lo ga -
tott egy há zi pub li cisz ti ka cí mű
kö te té ben – amelyet az ál ta la ala -
pí tott Her me ne u ti kai Ku ta tó -
köz pont adott ki – az egy há zi saj -
tó ban 1999 és 2008 kö zött meg -
je lent írá sa it szed te cso kor ba.

A Fa bi ny név bi zo nyá ra is me rő sen
cseng az Evan gé li kus Élet ol va sói
szá má ra is. Nem csak a szer ző édes -
ap ja, né hai idő sebb dr. Fa bi ny Ti bor
egy ház tör té nész vagy Fa bi ny Ti bor
test vé re, dr. Fa bi ny Ta más püs pök
mi att, ha nem a „sa ját jo gán” is, hi szen
ő is rend sze re sen pub li kál la punk ha -
sáb ja in. Leg utóbb kö tet be ren de zett
írá sa i nak több sé ge is itt volt ol vas ha -
tó el ső íz ben. 

A szer ző egy há zi, teo ló gi ai, iro dal -
mi kér dé se ket bon col gat tu do má nyos
ala pos ság gal, öt fe je zet be (Hí vő meg -
ér tés; Hit tu do mány – és az an gol szász
vi lág; Egy ház, kö zel múlt és új já szü -
le tés; Meg bé ké lés és a ke resz tény kö -
zös ség; Drá mai ke resz tény ség) ren -
dez ve cik ke it.

Az elő szót kö ve tő el ső írás az Ami
vál to zik és ami/Aki örök a Szent írás -
ban cí met vi se li, bi zonnyal nem vé -
let le nül. Mert itt ki vi lág lik, hogy Fa -
bi ny Tibor sze mé ben az Is ten hez, igé -
hez, hit hez és egy ház hoz va ló hű ség
evi dens, ami kor teo ló gi ai és egy há -
zi kér dé se ket ele mez. So rai jól tük -
rö zik a pa ra do xont: a fe le ke ze ti hű -
sé get és ugyan ak kor az öku me ni kus
nyi tott sá got.

A ke resz tény ség, a hit a szerző
szá má ra „nem csak fel is me rés, meg -
is me ré si esz köz, ha nem cse le ke det,
az az kö ve tés is” (5. o.); gon do la tai e
gya kor lat ban meg élt kö ve tést tük rö -
zik, és egy faj ta pá lya ké pet is nyúj ta -
nak. Mert az írá sok gya kor ta tu dó -
sí tá sok, ame lyek egy-egy kon fe ren -
ci án va ló rész vé te le nyo mán szü let -
tek. Ol va só ként így pil lant ha tunk be
tu do má nyos pá lya fu tá sá ba, fe dez -
het jük fel sok ol da lú sá gát teo ló gi ai,
iro dal mi vagy egy ház tör té ne ti kér -
dé se ket il le tő en. A köny vet la poz va

meg is mer het jük egy-egy ame ri kai
vagy épp ha zai té má val kap cso la tos
vé le mé nyét, és új in for má ci ók hoz
jut ha tunk olyan, a szé le sebb kö -
zön ség előtt ke vés bé is mert sze -
mé lyek ről vagy té mák ról, mint pél -
dá ul John Mil ton, az amis hok vagy
Søren Ki er ke ga ard.

A pro fesszor köny vé nek egyik
fon tos eré nye az igé nyes ség és ala pos -
ság. Dol go za ta i nak má sik lé nye ges
ele me a né hol már szin te kí mé let len
őszin te ség; nyíl tan szól az egy há zi kö -
zel múlt „ké nyes” kér dé se i ről, meg is -
mer tet ve ol va só it a ma ga lá tás mód -
já val (pél dá ul: Egy ház és po li ti ka,
egy ház és köz élet; A négy száz éves tör -
té ne lem leg ne he zebb év ti ze dei; Öt ven
és hu szon öt éve tör tént – ho gyan?).

Írá sa i ban az egy há zunk éle té vel,
tör té nel mé vel, pró ba té te le i vel kap cso -
la tos kér dé sek mel lett ki tér a sze mé -
lyes ke gyes ség ben je lent ke ző né hány
fon tos prob lé má ra is (A ké tel ke dés Is -
ten em be re i nek éle té ben; Pol gár ke resz -
tény ség, drá mai ke resz tény ség).

Köny vé ről összes sé gé ben el mond -
hat juk, hogy nem könnyű, es ti ol vas -
mány, ám meg éri a fá rad sá got, mert
ta nít  és el gon dol kod tat.

g G. Zs.

Fa bi ny Ti bor: Hí vő meg ér tés – Vá lo -
ga tott egy há zi pub li cisz ti ka. Her me -
ne u ti kai Ku ta tó köz pont, Bu da pest,
2008. Ára 1500 fo rint. Meg vá sá rol ha -
tó a Lu ther Ki adó köny ves bolt já ban
(1085 Bu da pest, Ül lői út 24.), a
Huszár Gál papír- és könyvesboltban
(1054 Budapest, Deák tér 4.), il let ve
meg ren del he tő a ku ta tó köz pont tól
(1088 Bu da pest, Re vicz ky u. 4/a.;
tel.: 1/483-2935; e-mail: her me ne u ti -
ka.btk@kre.hu).

Hin ni és ér te ni
Fa bi ny Ti bor vá lo ga tott egy há zi

pub li cisz ti kái kö tet ben
Az égő csip ke bo kor előtt tér de lő
fér fi két kar ját fel fe lé eme li. A bo kor
tü zes szí nei, a tér de lő moz du la ta
drá mai pil la na tot idéz nek: Mó zest
meg szó lít ja az Úr! A kép Ré ti Zol tán
al ko tá sa, a mű vész Ma dách Im re
Mó zes cí mű mű vé hez ké szí tett ak va -
rell je i nek egyi ke.

Mó zes az em be ri ség tör té ne té -
nek, a Bib lia vi lá gá nak nagy alak ja;
sze mé lyi sé ge, sze re pe asszo ci á ci ók
so rát kel ti föl az ol va só ban, a né ző -
ben. Ma dách 1861-ben el ké szült mű -
ve al le go ri kus ér tel met hor do zó,
ma gyar ha za fi as drá ma. Az 1848-as
for ra da lom ta nul sá gai tar tást ad tak
né pünk nek, célt és hi tet a jö vő nek.
Ha el bu kott is a sza bad ság harc, meg -
di cső ül ve él te meg a ma gyar ság.

A drá ma író és a fes tő mű vész egy -
aránt Nóg rád me gye szü löt te. Az áb -
rá zolt tá jak, em be rek, az Ipoly men ti
kör nye zet, nóg rá di ka rak te rek gyak ran
fel is mer he tők a ké pe ken. Ré ti Zol tán
Mó zes cí mű, hu szon nyolc lap ból ál ló
so ro za ta sze mé lyes él mé nyek, lá to má -
sok nyomán készült; a 20. szá zad mó -
ze si konflik tu sa it sű rí ti kép pé. Il luszt -
rá ci ó i nak ép pen az az ér té kük, hogy
nem for dít ják át a kép nyel vé re a sza -
vak ban meg fo gal ma zott tar tal mat.

Ki fe je zé si esz kö ze a fes tés egyik
tech ni ka i lag leg ne he zebb ága, az ak -
va rell. Ré ti Zol tán az ak va rell mű vé szet
ki emel ke dő alak ja. A tech ni ka min den
faj tá ját is me ri. Az ak va rell vi zes fes -

ték kel ned ves pa pi ros ra igen gyor san
ké szü lő fes té si mód, ja ví ta ni nem le -
het! A pil la nat mű vé sze té nek is ne ve -
zik, s nem vé let len, hogy olyan mű vész
ke zé ben lesz élő és iz gal mas, aki

meg ér zi az em be ri lé lek bel ső rej tel -
me it. A mű vész lát ni en ge di ze nei
múlt ját, ér tő ér dek lő dé sét a lí rai ér ze -
lem mel te lí tett ak va rel lek ben. A tra -
dí ci ó hoz kö tő dés és a kor társ mű vé -
szet ki fe je ző esz kö zei jól meg fér nek
egy más sal. A Mó zes cí mű ak va rell so -
ro zat ki emel ke dő al ko tás.

Az iro dal mi mű ről ír ta Ke resz -
tury De zső: „Te le van nak ko moly
ak tu á lis vo nat ko zás sal a drá ma mon -
da ni va lói is: kö zös ség és ve zér egyé -
ni ség, jö vő és ha gyo mány, sza bad ság

és ál do zat, tör vény és önös én, esz -
me és tu laj don, erő sza kos el nyo más
és ön ként vál lalt fe gye lem vi szo nyá -
ról és annyi min den ről még!”

A so ro zat két lap ján Mó zes port ré -
ját drá mai fe szült ség gel áb rá zol ja: az
em ber eggyé vá lik az is te ni tör vénnyel.
A két kő táb lán lé vő Tíz pa ran cso la tot
tar tó alak já nak kül de té sét a mű vész
ké kes szür kés szí nek kel erő sí ti. S a
má sik: az a Mó zes, aki a negy ven év -
nyi ván dor lás vé gén tud ja már, hogy
ő nem jut hat be Ká na án ba, az ígé ret
föld jé re. Az idős em ber szo mo rú, de
nem el ke se re dett. Lát ja az is te ni pa -
rancs be tel je se dé sét, és a fe lénk for -
du ló arc sze mé ben tük rö ző dik Ká na -
án föld je – vagy ta lán a nóg rá di táj?

Ré ti Zol tán ak va rell so ro za ta könyv -
ben is meg je lent. Méltóképpen idézi
meg a Szent írást és Ma dách Im re
zse ni a li tá sát, s gaz da gít ja a Madách-
művet gon do la ta i val, te het sé gé vel, a
kép ző mű vé szet esz kö ze i vel.

Kö szö net a mű vész nek és a könyv
meg je le né sét se gí tő tá mo ga tók nak.

g Pol gár Ró zsa

Ré ti Zol tán ak va rell jei Ma dách Im re
Mó ze sé hez. Szer kesz tet te Zász ka licz -
ky Zsu zsan na, 2008. Kap ha tó a Luther
Kiadó könyvesboltjában (1085 Bu da -
pest, Üllői út 24.) és a Huszár Gál
papír- és könyvesboltban (1054 Bu da -
pest, Deák tér 4.) is. Ára 2900 fo rint.

Mó zesről a pillanat művészetével

A Luther Kiadó tisztelettel meghívja Önt az 1987 és 2006 között
épült magyarországi evangélikus templomokról készült,

Új evangélikus templomok
című könyvének bemutatójára.

A kötetet ismerteti:
Cságoly Ferenc DLA Kossuth-díjas építész, egyetemi tanár.

A könyvbemutató kapcsán dr. Harmati Béla és D. Szebik Imre
nyugalmazott püspökkel beszélget dr. Fabiny Tamás püspök.

Időpont, helyszín: 2009. február 26. 17 órától, budahegyvidéki
evangélikus templom (1123 Budapest, Kék Golyó utca 17.).

Pá lyá zat – Bu da pest, Ró zsák te re
A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Or szá gos
Pres bi té ri u ma pá lyá za tot hir det in téz mény ve ze tői ál -
lás be töl té sé re.

Meg hir de tett mun ka hely: a Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus Egy ház Bu da pes ti Kol lé gi u ma, 1074 Bu da pest,
Ró zsák te re 1.

Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház köz ok ta tá si in téz mé nye i ről szó -
ló tör vény nek meg fe le lő en: egye te mi vagy fő is ko lai
szin tű pe da gó gus-ok le vél; leg alább öt éves pe da gó -
gu si vagy egye te mi ok ta tói gya kor lat vagy evan gé -
li kus lel ké szi vég zett sé get iga zo ló ok le vél és leg alább
öt éves, köz ok ta tá si in téz mény ben szer zett ok ta tói,
hit ok ta tói gya kor lat; evan gé li kus val lás; a pá lyá zó öt
éve meg fe lel az egy ház köz sé gi tag ság fel té te le i nek;
kon fir má ció; lel ké szi aján lás.

Jut ta tá sok, il let mény, pót lék, egyéb: az ál lás el fog -
la lá sá nak ide je: jú li us 1. A meg bí zás hat éves idő tar -
tam ra szól. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: feb -
ru ár 26. A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: má jus
28. Jut ta tá sok a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó -
ló tör vény nek meg fe le lő en.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell a pá lyá zó je len -
le gi mun ka he lyét, be osz tá sát, ön élet raj zát, rész le tes
szak mai élet raj zát, az in téz mény ve ze té sé re vo nat -
ko zó szak mai prog ram ját, szak mai hely zet elem -
zés re épü lő fej lesz té si el kép ze lé sét.

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell a pá lyá za ti fel té te lek -
ben elő ír tak tel je sü lé sé ről szó ló iga zo lá so kat: a leg ma -
ga sabb is ko lai vég zett sé gét iga zo ló irat(ok) hi te les má -
so la tát, ér vé nyes er köl csi bi zo nyít ványt, lel ké szi aján -
lást a pá lyá zó gyü le ke ze ti lel ké szé től, lel kész ese té ben
az il le té kes püs pök től, a kon fir má ci ói em lék lap hi te -
les má so la tát vagy a kon fir má ció iga zo lá sát.

Fel vi lá go sí tás a rész le tes pá lyá za ti fel té te lek ről: Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Ok ta tá si és Is ko lai
Osz tály, 1085 Bu da pest, Ül lői út 24., Mi há lyi Zol tán -
né osz tály ve ze tő, tel.: 1/429-2035.

A pá lyá zat cím zé se: Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház Or szá gos Iro da, Mi há lyi Zol tán né, 1085
Bu da pest, Ül lői út 24. A bo rí ték ra – az in téz mény
meg je lö lé sé vel együtt – ír ják rá: „Igaz ga tói pá lyá zat”.

H I R D E T É S

Pá lyá zat – Bé kés csa ba
A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Or szá gos
Pres bi té ri u ma pá lyá za tot hir det in téz mény ve ze tői ál -
lás be töl té sé re.

Meg hir de tett mun ka hely: Bé kés csa bai Evan gé li kus
Gim ná zi um, Mű vé sze ti Szak kö zép is ko la, Kol lé gi um
és Alap fo kú Mű vé szet ok ta tá si In téz mény, 5600 Bé -
kés csa ba, Sze be ré nyi tér 2.

Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek a Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus Egy ház köz ok ta tá si in téz mé nye i ről szó ló tör -
vény nek meg fe le lő en: egye te mi szin tű pe da gó gus-ok -
le vél; leg alább öt éves pe da gó gu si vagy egye te mi ok ta -
tói gya kor lat vagy evan gé li kus lel ké szi vég zett sé get iga -
zo ló ok le vél és leg alább öt éves, köz ok ta tá si in téz mény -
ben szer zett ok ta tói, hit ok ta tói gya kor lat; evan gé li kus
val lás; a je lent ke ző öt éve meg fe lel az egy ház köz sé gi
tag ság fel té te le i nek; kon fir má ció; lel ké szi aján lás.

Jut ta tá sok, il let mény, pót lék, egyéb: az ál lás el fog -
la lá sá nak ide je: jú li us 1. A meg bí zás hat éves idő tar -
tam ra szól. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: feb -
ru ár 26. A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: má jus
28. Jut ta tá sok a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó -
ló tör vény nek meg fe le lő en.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell a pá lyá zó je len -
le gi mun ka he lyét, be osz tá sát, ön élet raj zát, rész le tes
szak mai élet raj zát, az in téz mény ve ze té sé re vo nat -
ko zó szak mai prog ram ját, szak mai hely zet elem -
zés re épü lő fej lesz té si el kép ze lé sét.

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell a pá lyá za ti fel té te lek -
ben elő ír tak tel je sü lé sé ről szó ló iga zo lá so kat: a leg ma -
ga sabb is ko lai vég zett sé gét iga zo ló irat(ok) hi te les má -
so la tát, ér vé nyes er köl csi bi zo nyít ványt, lel ké szi aján -
lást a pá lyá zó gyü le ke ze ti lel ké szé től, lel kész ese té ben
az il le té kes püs pök től, a kon fir má ci ói em lék lap hi te -
les má so la tát vagy a kon fir má ció iga zo lá sát.

Fel vi lá go sí tás a rész le tes pá lyá za ti fel té te lek ről: Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Ok ta tá si és Is ko lai
Osz tály, 1085 Bu da pest, Ül lői út 24., Mi há lyi Zol tán -
né osz tály ve ze tő, tel.: 1/429-2035.

A pá lyá zat cím zé se: Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház Or szá gos Iro da, Mi há lyi Zol tán né, 1085
Bu da pest, Ül lői út 24. A bo rí ték ra – az in téz mény
meg je lö lé sé vel együtt – ír ják rá: „Igaz ga tói pá lyá zat”.

H I R D E T É S

Asz ta li be szél ge té sek
Az Asz ta li Be szél ge té sek Kul tu rá lis Ala pít vány a Pi linsz ky Já nos iro dal -
mi ká vé ház zal együtt mű köd ve sze re tet tel hív ja az ér dek lő dő ket kö vet -
ke ző dis pu tá já ra. Meg hí vott be szél ge tő part ne rek: Csep re gi And rás
teo ló gus, lel kész és Spi ró György író. Té ma: Min den ki nek van egy üze -
ne te. Idő pont: feb ru ár 24., kedd, 18 óra. Hely szín: Pi linsz ky Já nos iro dal -
mi ká vé ház, Bu da pest V., Vá ci ut ca 33. A ren dez vény in gye nes!

H I R D E T É S
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Jé zus így szólt hoz zá juk: „Most fel me -
gyünk Je ru zsá lem be, és az Em ber fi -
án be tel je se dik mind az, amit a pró -
fé ták meg ír tak.” (Lk 18,31)

Öt ve ned he té ben az Út mu ta tó reg -
ge li és he ti igéi a ke reszt fe lé in du ló
Jé zust ál lít ják elénk, és ta ní tást ad nak a böjt lé nye gé ről, hogy így el jus sunk
a bűn vak sá gá ból Is ten mű ve i nek lá tá sá ra. „Ál dott le gyen az Úr ne ve örök -
kön-örök ké, mert övé a böl cses ség és az erő.” (Dán 2,20; LK) Kér jük: „Légy né -
kem kő szá lam, én Is te nem!” (GyLK 691) Az Úr Jé zus elő ször szólt nyíl tan
ta nít vá nya i nak kül de té sé ről e „négy kell” igé ben: „…az Em ber fi á nak so kat
kell szen ved nie, és el kell vet tet nie a vé nek től, a fő pa pok tól és az írás tu dók -
tól, és meg kell ölet nie, de har mad na pon fel kell tá mad nia.” Lu ther sze rint:
„Bi zony, ha tal mas és cso dá la tos do log is az, hogy az em ber Fia ön ként, jó -
szán tá ból ke reszt re megy ér tünk, be töl te ni az írá so kat. Ti tok ez, és az is ma -
rad.” Jé zus az őt hall ga tó so ka ság elé tár ta kö ve té se elő fel té te lét: „Ha va la -
ki én utá nam akar jön ni, ta gad ja meg ma gát, ve gye fel a ke reszt jét, és kö ves -
sen en gem.” (Mk 8,31.34) Mi ként va gyunk mi er re ké pe sek? Csak ha Is ten sze -
re te te él ben nünk; és mi vel „Is ten sze re tet” (lásd 1Jn 4,8 és 4,16), „a sze re tet
so ha el nem mú lik”! Min den ke gyel mi aján dék el fog tö röl tet ni; a hit lá tás -
sá lesz; a re mény be tel je sül, s meg ma rad a leg na gyobb: a sze re tet (1Kor 13,8.13).
„Sze res sé tek az Urat, ti hí vei mind!” Es to mi hi – légy ne kem „erős kő szik lám,
erős vá ram, se gíts raj tam, Istenem” (Zsolt 31,24.3)! Jé zus üze ne te He ró des -
nek: har mad nap be vég zi kül de té sét, fel tá mad, és fel megy a menny be. És hoz -
zá te szi: „…nem lát tok ad dig en gem, míg el nem jön az az idő, ami kor ezt mond -
já tok: Ál dott, aki jön az Úr ne vé ben!” (Lk 13,32.35) Hús ha gyó ked den Jé zus
így ta nít a böjt ről: „Rá ve het né tek-e a nász né pet, hogy böj töl jön, amíg ve lük
van a vő le gény? De jön nek majd na pok, ami kor el vé te tik tő lük a vő le gény, ak -
kor azok ban a na pok ban böj töl ni fog nak.” (Lk 5,34–35) Ham va zó szer dá tól nagy -
szom ba tig tart – a va sár na pok ki vé te lé vel – a negy ven na pos böj ti idő. Urunk
fi gyel mez tet: „…böj tö lé se det ne az em be rek lás sák, ha nem Atyád, aki (…) meg -
fi zet ne ked.” Tit kos böj tünk nem ér dem szer ző cse le ke det, ám örök kin csünk
Is ten írott és test té lett Igé je. „Mert ahol a kin csed van, ott lesz a szí ved is.”
(Mt 6,18.21) Za ka ri ás hoz szólt az Úr igé je: „…az én ked ve mért tar tot ta tok-e
böj töt?” „Igaz sá gos íté le tet hoz za tok, sze re tet tel és ir gal ma san bán ja tok egy -
más sal!” (Zak 7,5.9) Jé zus egy lé nye gű az Atyá val, s ön ki je len té se is az övé:
én va gyok! Ezt át fo gó ér te lem ben há rom szor mond ja ő, aki az Atyá tól jön,
s az Atyá hoz megy, „mert ha nem hi szi tek, hogy én va gyok, meg hal tok bű -
ne i tek ben” (Jn 8,24; 8,28; 13,19)! Bél sacc ar nem böj tölt, nem hitt a fel sé ges
Is ten ben, sőt fö lé he lyez te ma gát: bál vány is te ne ket imá dott. De „szám ba vet -
te Is ten ki rály sá go dat”; „meg mért té ged mér le gen, és könnyű nek ta lált”; „fel -
osz tot ta ki rály sá go dat” (Dán 5,26–28)! Ó, jaj, „mér le ge den, örök Urunk, / Mind
könnyű nek ta lál ta tunk. / Igaz sá god mér le gé re / Hull jon Jé zus drá ga vé re!”
(EÉ 524,2)

g Ga rai And rás

HETI Ú TRAVALÓ
Ki sebb vi ta ala kult ki a szü lői ér te kez -
le ten. A ta nár nő ugyanis sze lí den és
iga zán fi no man meg kér te a szü lő ket,
ne en ged jék meg a hat-nyolc (!) éves
kis lá nyok nak, hogy ki lak ko zott kö -
röm mel jöj je nek is ko lá ba. 

A szü lők több sé ge egyet ér tett a pe -
da gó gus sal, de volt, aki mor go ló dott.
Sze mé lyes sza bad ság ra, sze mé lyi sé -
gi jo gok ra hi vat koz tak, sőt akadt,
aki egye ne sen az em be ri sza bad ság -
jo gok em lí té sé re ra gad tat ta ma gát. Az
egyik anyu ka pe dig kép te len volt
meg ér te ni, el fo gad ni, hogy a lak ko zott
kö röm kom mu ni ká ci ós tar tal ma túl -
mu tat a mell ső vég ta gok sza ru so dott
vé ge i nek ace to nos fes ték kel tör té nő dí -
szí tő fes té sén.

Hi szen ez is – csak úgy, mint min -
den más tu da tos cse le ke de tünk –
üze ne tet hor doz. Szí né vel, for má já val,
mé re té vel tu laj do no sa egyé ni sé gé ről
hi va tott tá jé koz tat ni, de egye di sé gé -
vel egy szer s mind meg is kü lön böz te -
ti vi se lő jét min den ki más tól. Ugyan -
ak kor dí szí tő funk ci ó ja is van,
amennyi ben ki eme li a gon do zott női
kéz szép sé gét, fel kel ti a fi gyel met, és
rá irá nyít ja a te kin te tet az amúgy is
szeb bik nem re. 

Mind ez el fo gad ha tó na gyobb lá -
nyok nál, fel nőt tek nél, és ter mé sze tes
a pár ke re sés ko rá ban, hely ze té ben lé -
vő if jú höl gyek nél. De nem va ló még
az ép pen cse pe re dés nek in dult pa lán -
ták nak. Hi szen ami he lyén va ló a
pár vá lasz tás ide jén, nem fo gad ha tó
el, sőt adott eset ben ki fe je zet ten ká -
ros le het az if jab baknak. Kom mu ni -
kál ni uk még ko rai len ne ve le, fel dí szít -
ve is ko lá ba jár ni pe dig szük ség te len.
Mert ne kik eb ben a kor ban nem a
kül csín re kel le ne összpontosí ta niuk,
amely a szem nek szól, s a fel szín ről ta -
nús ko dik. Sok kal fon to sabb, hogy az
írás-ol va sás el sa já tí tá sá nak ide jén

meg ta nul ják meg kü lön böz tet ni az
iga zi és a ha mis ér té ke ket, fel is mer -
ni a kül ső csil lo gás és a bel ső ér té kek
kö zöt ti, sok szor át hi dal ha tat lan sza -
ka dé kot. Így hát alig ha an nak kell a
leg fon to sabb nak len nie, hogy kül se -
jük kel ki tűn je nek osz tály tár sa ik kö -
zül, ver seny be, ri va li zá lás ba is kény -
sze rít ve ez zel egy mást.

Egy szer ne ked, más kor ne kem,
vagy is egy szer te, más kor én – ak tu -
a li zál hat nánk a né pi böl cse le tet. Hi -
szen hány szor va gyunk mi is úgy, hogy
nem ért jük meg vi lá go san va la mi nek
a lé nye gét, ahogy említett szü lő tár -
sunk is járt az ér te kez le ten. Nem
akar juk, eset leg nem tud juk meg lát -
ni, el fo gad ni az Úr aka ra tát. Nem né -
zünk a dol gok mé lyé re, ha nem meg -
elég szünk a fel szín nel, a csil lo gó kül -
ső vel. Úgy csi ná lunk, mint ha se gí te -
nénk, pe dig csak le aka runk tud ni va -
la mit; úgy te szünk, mint ha jót ten -
nénk, pe dig csak sza ba -
dul ni aka runk a fel -
adat tól; el -
hisszük, el -
hi  tet  jük ,
hogy hí vők
va gyunk, pe -
dig csak
a
v a  -
sár -
n a  p i
ke resz té -
nyek éle tét él -
jük. S úgy te szünk,
mint ha meg hal la nánk az
igaz sá got, mi köz ben be csap -
juk ma gun kat.

Pe dig nem le he tet len
alap ve tő en nem csak
a kül ső sé gek re fi gyel -
ve, tar tal ma sab ban
él ni. Jó kez det, ha

meg ért jük, el fo gad juk az ál lí tást: nem
az élet hossza, ha nem a mély sé ge, a
tar tal ma a lé nye ges. A kö vet ke ző lé -
pés pe dig az le het, ha el kez dünk egy
ki csit job ban fi gyel ni egy más ra, a
kö rü löt tünk le vők re. Ha ész re vesszük
a jót és a rosszat, és mer jük szó vá is
ten ni. S ha rá szán juk ma gun kat a se -
gít ség re ak kor is, ha elő re lát ha tó, hogy
nem fog be lő le elő nyünk szár maz ni. A
leg fon to sabb azon ban még is csak az
len ne, hogy ne csak ma gunk kö ré, de
föl fe lé is fi gyel jünk, ke res sük, ol vas suk,
hall gas suk, ért sük meg és fo gad juk be
Te rem tőnk sza vát.

Ne héz hely ze te ken, or szá gunk mos -
ta ni ne héz idő sza kán csak úgy le he -
tünk úr rá, ha szo ro sabb ra zár ják so -
ra i kat, job ban össze tar ta nak azok,
aki ket egy idő ben egy hely re ren delt az
Úr. Véd jük meg te hát együtt a kor szel -
lem dik tál ta mú ló di vat ár tó ha tá sa -
i tól a ránk bí zott cse me té ket, és vi gyáz -

zunk rá juk, hogy tisz ták
ma rad has sa nak tes ti,
lel ki és szel le mi ér te -
lem ben egy aránt! Köz -
ben pedig tö re ked jünk
rá, hogy meg ért sük, he -
lye sen ért sük azt, ami

ne künk, ró lunk
szól.

g Gyar ma ti
Gá bor

Szí nes kör mök

Gyer mek ko rom ban még an gol–búr
há bo rút ját szot tunk. Az egyik fél
volt a „ma rok nyi sza bad ság sze re tő”
búr nép, a má sik az an gol, a „zsar nok”,
aki láb bal ti por ja a hő sö ket.

Egy va sár nap, mi nek előt te temp -
lom ba men tünk vol na, az osz tály ban
gyü le kez tünk. Ak kor is ki tört az an -
gol–búr há bo rú.

Ál ta lán min den ki búr akart len -
ni. Az erő sek, a mar ko sok, az erő -
sza ko sak azon nal ki ne vez ték ma gu -
kat búr föl ke lők ké, har co so kat to bo -
roz tak zász ló juk alá, s az a né hány
fiú, aki té to vá zott, el mé lá zott, a
gyön ge és cse ne vész, a ter mé sze ti ki -
vá lasz tó dás és a több ség rém ural ma
foly tán, an gol lett. Ne kem is több -
nyi re ez a sze rep ju tott. Ezt an nak
ide jén vál tig szé gyell tem. Nem is
mer tem be val la ni sen ki nek. Csak
most be szé lem el, mi u tán idő köz ben
si ke rült tá jé ko zód nom, hogy nem is
olyan rop pant szé gyen ah hoz a nép -
hez tar toz ni, mely meg te rem tet te a
sza bad el vű sé get, a vi lág ke res ke del -
met, és olyan fér fi a kat aján dé ko zott
a vi lág nak, mint Hu me, New ton és
Shakes peare. Hogy a bú rok mit
mű vel tek az alatt, ar ról nincs tu do -
má som.

Az tán az is ko lai vi a da lok ban a
harc es he tő sé ge olyan volt, hogy
több hősi ség kel lett an gol nak len ni,
mint búr nak. Az arány itt tud ni il lik
tel je sen meg for dí tó dott. A „ma rok -
nyi sza bad ság sze re tő” nép ba sás ko -
dott, pü föl te-po foz ta az an go lo kat,
gyom roz ta a zsar no ko kat, akik sze -
gé nyek már az el ső pil la nat ban a
föl dön he ver tek.

Én is így fe küd tem lenn a tan te rem
pad ló ján, fö löt tem egy cso mó vas tag

ka masz test tel, mely moz gó, iz ga tott
ré teg ben he lyez ke dett fö lém.

Egy szer re nyílt az aj tó. La tin ta ná -
runk nyi tott be, az osz tály fő nö künk.
Pa pok ta ní tot tak ben nün ket, de rék,
tu dós pa pok, akik mind tes ti, mind
lel ki jó vol tunk ra atyai sze re tet tel
ügyel tek.

La tin ta ná rom kü lö nö sen szi go rú
volt. Meg kö ve tel te, hogy még ál -
munk ban is el fúj juk a rend ha gyó
igé ket, és jaj volt an nak, aki va la mit
el vé tett. Ezt go nosz te vő nek ne vez te.
Nem tü rel met len ség ből vagy el va -
kult ság ból. Be lül, a lel ke mé lyén va -
ló ban meg volt győ ződ ve, hogy aki
nem sze re ti a la tin nyel vet, és nem
hord ja szí vén a rend ha gyó igék ügyét,
az a tár sa da lom sze me te, go nosz te -
vő és ha za áru ló.

Ami kor ő fel tűnt az aj tó ke re té ben,
az el len sé gek, akik az imént még oly
ádáz küz de lem ben ga ba lyod tak össze,
a meg egye zés min den re mé nye nél -
kül, hir te len bé két kö töt tek. Ki-ki a
he lyé re ug rott. Én tá pász kod tam fel
utol já ra, mert leg alul ke rül tem.

Nem szólt sem mit. Gú nyo san a fe -
jét csó vál ta, rosszal ló an pil lan tott
utá nam, amint haj long va pa dom ba
som po lyog tam.

Csak a mi se alatt vet tem ész re,
hogy új ta va szi ru hám, me lyet ezen
a na pon vet tem föl elő ször, el sza kadt.
Ka bá tom al ján egy elég nagy ha sa dás
tá ton gott.

Tud tam, hogy mit je lent ez. Apám,
ha meg lát ja ott hon, el nad rá gol. Egy -
elő re te nye re met szo rí tot tam rá,
mint va la mi seb re, hogy gyó gyul jon.

De mi helyt le vet tem ró la a te nye re -
met, a sú lyo san sé rült be teg kel me le -
fittyent. A seb gyó gyít ha tat lan nak
mu tat ko zott.

Mi se után a ká pol na alatt ott állt
a la tin ta ná rom.

– Mi ért sírsz? – kér dez te ke mé nyen.

– El tép ték – he beg tem, és mu tat -
tam.

– No lásd – bó lin tott –, meg ér de -
mel ted, ha szon ta lan.

Néz te a ka bá tom, va la min tű nő -
dött, így szólt:

– Gye re ve lem.

Men tem a hosszú, sö tét fo lyo són
utá na. A fo lyo só vé gén volt a cel lá -
ja. Ki nyi tot ta az aj tót egy nagy
kulccsal. Szűk kis cel la volt. A vas rá -
csos ab la kon vi rág cse re pek áll tak. Fe -
ke te ned ves ség fol tok üt köz tek ki a
sár ga fa lon. A fa lon csak fe szü let ló -
gott meg egy Szűz Má ria-kép.

– Vesd le a ka bá tod – pa ran -
csolta.

Fo gal mam se volt, mi kö vet ke zik
ez után. Azt hit tem, hogy el ko boz za
a ka bá to mat, és mint bűn je let át ad -
ja az igaz ga tó nak, vagy va la mi bor -
zal mas fe gyel mi el já rás kö vet ke zik,
be lát ha tat lan kö vet kez mé nyek kel.
Né mán le ve tet tem a ka bá tom. Ő át -
vet te né mán.

Az ab lak mel lé ült. Ott ki hú zott
egy fi ó kot, ab ban hosszan-hosszan
ke res gélt. Föl tet te a pá pa sze mét.

Tűt vett elő, cér nát, fol do zó fát.
Nyá laz ta a cér nát. Ban dzsít va tra -
fál gat ta ve le a tű fo kát. Vég re be -
fű zött, varr ni kez dett. Varr ta a ka -
bá tom.

A ma gá nyos fér fi ak gya kor lott sá -
gá val varrt, de so ká ig tar tott, amíg el -
ké szült ve le.

Köz ben gon dol koz hat tam ar ról,
hogy mi tör té nik.

Elő ször is meg döb ben tem, hogy
kö zös sé get vál lal egy ne bu ló val, és
cin kos társ ként lep le zi azt, amit bün -
tet nie kel le ne. Más részt va sár nap
ti los varr ni. Ezt a na pot pi he nés sel,
el mél ke dés sel, Is ten nek tet sző cse le -
ke det tel kell meg szen tel ni. Aki varr,
az bűnt kö vet el. Azon té pe lőd tem,
va jon nem jut-e bű ne mi att a po kol -
ba, az örök kár ho zat ba. Ma már tu -
dom, hogy nem. Az óta ha szen tek -
ről, föl di an gya lok ról hal lok, min dig
tű vel-cér ná val kép ze lem el őket és
fol do zó fá val.

(1930)

Öreg pap
g Kosz to lá nyi De zs
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A szo ká sos kö rö met fu tot tam a ne -
ten: majd fél tu cat nyi pos ta fi ók, ca mi -
nós fó rum, my Lu ther, né hány blog,
vé gül a Hír ke re ső. Mond hat nám,
már csu kott szem mel is megy. És ak -
kor, mi köz ben azt hit tem, jó cí met
pö työ gök be, azt ír tam: www.hit ke -
re so.hu… Ol dal be töl té si hi ba, a cím
nem ta lál ha tó… Vagy csak én ke re -
sem rossz he lyen…?

* * *

Fo lya ma to san ke re sek – és nem csak
a hí re ket az in ter ne ten.

…
Hogy a hí re ken kí vül mit? Ke re sem

a he lyé re akasz tott kulcs cso mó mat,
a raj tam lé vő szem üve ge met, a fél pár
zok ni mat. Ke re sem az üres par ko ló -
he lyet, a tisz ta la pot, az új le he tő sé -
get. Ke re sem – ta lán kis sé fél ve,
hogy va jon em lé kez nek-e és egy ál ta -
lán kí ván csi ak-e még rám – a rég
nem lá tott ba rá to kat-is me rő sö ket.
Ke re sem – ta lán né mi lel ki is me ret-
fur da lás sal, ne hogy köz ben va la mi
fon tos(abb)ról ma rad jak le – a csen -
des-töl te ke ző per ce ket.

…
Egy mon dat ban fo gal maz zam

meg? Azt ke re sem, aki re/ami re szük -
sé gem van…

…
Hogy mon dod?! Sze rin ted azt ke -

re sem, aki ről/ami ről úgy ér zem-

gon do lom, hogy szük sé gem van
rá…? Azt, aki től/ami től – köz vet ve
vagy köz vet le nül, együt te sen vagy kü -
lön-kü lön, röp ke pil la nat ra vagy
hosszú táv ra – a(z előbb re vagy fel -
jebb vi vő) se gít sé get és bá to rí tást, a
(hőn áhí tott) si ker él ményt és győ zel -
met, a (vágy va vá gyott) biz ton sá got
és nyu gal mat, a har mó ni át és ki -
egyen sú lyo zott sá got, a bé kes sé get
és bol dog sá got re mé lem?

…
A kér dés az, hogy a sok-sok ke res -

gé lés kö ze pet te az is te ne met vagy Is -
tent ke re sem-e…

* * *

Tény leg: van a menny or szág nak in -
ter ne tes meg je le né se? Do ma in ne -
ve? És Is ten nek e-mail cí me? Nincs?!
Ha nincs – de kö nyör gök, a 21. szá -
zad ban mi ként le het sé ges, hogy
nincs?! –, ak kor bár mi más el ér he tő -
sé ge? Te le fon szá ma? Vagy leg alább
pos ta cí me…?

…

Azt mon dod, ah hoz, hogy meg -
kap ja az üze ne te met, nincs szük ség
ilyen föl di esz kö zök re?! Nem kell
le ír nom, be bo rí té kol nom, fel bé lye -
gez nem, pos tán sor ban áll nom? Sem
tár csáz nom, ki csör gés re vár nom,
„fog lalt” jel zést hall gat nom? Sem
pe dig szá mí tó gé pet be ka csol nom,
vi lág há ló ra csat la koz nom, fel hasz ná -
ló ne vet és jel szót meg ad nom, kül dés
gomb ra kat tin ta nom…?

…
Ér tem, majd ki pró bá lom. De ve -

gyük át még egy szer, ha nem bá nod.
Azt mon dod, nin cse nek sza bá lyok?!
Hogy épp úgy „szól ha tok” hoz zá
hang ta la nul és né mán, csak ma gam -
ban meg fo gal ma zott sza vak kal, mint
han go san és ért he tő en ki mon dot tak -
kal? Sut tog va és ki ált va? Es dek lőn és
vád lón? Egyet ér tés sel és per le ke -
dés sel? Ké rés sel és há la adás sal? Ott -
hon, a fo tel mé lyén össze ku po rod va
vagy az ágy előtt tér de pel ve? A temp -
lom csend jé ben, te kin te te met le süt -
ve vagy épp el len ke ző leg, az ég fe lé
emel ve? A vo na ton zöty kö lőd ve, az
író asz tal fö lé gör nyed ve, a fu tó sza lag
mel lett áll va vagy a ve te mé nyest ka -
pál va? Mun ka köz ben és a pi he nés
per ce i ben?

…
Egy a lé nyeg: hogy „imá ra össze -

kul csolt lé lek kel” ke res sem…?
g V. J.

Hit ke re ső

Be ve ze té sül dr. Ódor Lász ló, az is ko -
la igaz ga tó ja kö szön töt te a ven dé ge -
ket, a gye re ke ket és a saj tó kép vi se -
lő it, majd a se gély szer ve zet jó szol gá -
la ti nagy kö ve té nek, dr. Lé vai Ani kó -
nak a meg nyi tó be szé de kö vet ke zett.
A nagy kö vet töb bek kö zött  ar ról
szólt, hogy min den em ber ben, bár -
mennyi re ide gen nek vagy el len szen -
ves nek tűn jék is szá munk ra ez a
gon do lat el ső hal lás ra, Is ten kép -
má sát kell fel is mer nünk, a jö vő be li
part nert, aki vel – ki tud ja, mi kor, le -
het, hogy nem is eb ben az élet ben, de
– még ta lál koz ha tunk.

A szem lé let for má ló te vé keny ség -
nek sze re pe van ab ban, hogy a nem -
zet kö zi se gé lye zés össze füg gé sei a di -
á kok szá má ra is ki tisz tul ni lát sza nak,
lá tó kö rük tá gul, kez de nek a ná luk
sze gé nyebb sor ban élők fe lé for dul -
ni – emelte ki kö szön tő jé ben Le hel
Lász ló evan gé li kus lel kész, a se gély -
szer ve zet igaz ga tó ja.

To maj Dé nes, a Kül ügy mi nisz té ri -
um fő osz tály ve ze tő je be szé dé ben
fel hív ta a fi gyel met a se gély szer ve zet -
nek mind a szem lé let for má ló, mind
a – hazai és külföldi – rá szo ru lókat
se gí tő te vé keny sé gé re.

Az érdeklődők ez után Gáncs Kris -
tóf nak, a szer ve zet prog ram ve ze tő -
jé nek rö vid tár lat ve ze té sé vel te kint -
het ték meg a ki ál lí tást. Az anyag
rend kí vül drá ma i an mu tat ja be a fej -
lő dő vagy fej let len or szá gok ban,
mély sze gény ség ben élők szá munk -
ra szin te el kép zel he tet len kö rül mé -

nye it, mind ezt sok ko ló kont rasz -
tok kal té ve szem lé le tes sé. Egy más
mel lett lát hat tuk – ér zé kel ve a kü -
lönb sé get – a fej lett or szá gok na pi
éle lem- és ivó víz adag ját, il let ve a

nyo mor ban élő két. El gon dol kod ta -
tó volt az a szám adat is, mely sze rint
egy te hén re na pon ta több tá mo ga -
tás jut a nyu ga ti or szá gok ban, mint
amek ko ra összeg ből a vi lá gon na -
gyon sok em ber nek él nie kell. Mind -
ezek az el len té tek se gí te nek rá döb -
ben te ni a mai di á ko kat a tá vo l, el kép -
zel he tet le nül ne he zebb élet kö rül -
mé nyek kö zött élő kor tár sa ik hely -
ze té re.

A ki ál lí tás má so dik ré szét fo tó gyűj -
te mény al kot ja. Ér de kes sé gét az ad -
ja, hogy az öku me ni kus se gély szer -
ve zet ál tal ado má nyo zott száz tíz da -
rab egy szer hasz ná la tos fény ké pe ző -
gép pel ké szí tet ték az észak-af ga nisz -
tá ni Balkh tar to mány ti zen éves is ko -
lá sai. A gé pe ket az zal a ké rés sel kap -
ták a szer ve zet től, hogy egy hé ten át
a szá muk ra fon tos pil la na to kat, az
éle tü ket meg ha tá ro zó kö rül mé nye -
ket örö kít sék meg.

A nagy sza bá sú nem zet kö zi ván -
dor tár lat, mely több mint húsz ma -
gyar és finn kö zép is ko lá ba jut el, ré -
sze a se gély szer ve zet For máld Te is
a vi lá got! el ne ve zé sű, az Eu ró pai
Unió ál tal tá mo ga tott szem lé let for -
má ló prog ram já nak. A ki ál lí tást
2008-ban több mint négy ezer di ák
te kin tet te meg.

A fa so ri evan gé li kus gim ná zi um -
ban meg nyi tott 2009. évi so ro zat a
ter vek szerint to váb bi kö zép is ko -
lák ban és fesz ti vá lo kon lesz majd
meg te kint hető, mint egy húsz ez res lá -
to ga tott sá got cé loz va meg. A ter ve -

zett ál lo má sok, az érin tett is ko lák, va -
la mint to váb bi rész le tek a se gély szer -
ve zet hon lap ján, a www.se gely szer ve -
zet.hu ol da lon ta lál ha tók.

g Kiss Eni k

10 perc szo li’
a fa so ri gim ná zi um ban

Kö zép is ko lai ván dor ki ál lí tás
a nem zet kö zi szo li da ri tás ról

Ta valy ősszel ve het ték bir to kuk ba a Bony há di Pe tő fi Sán dor Evan gé li kus Gim -
ná zi um és Kol lé gi um di ák jai a Bajcsy-Zsi linsz ky ut cai fel újí tott épü le tet. A
nyá ri át ala kí tá si mun kák so rán a tel jes épü let alatt vé gig hú zó dó pin ce rend -
szert ta lál tak. Egy bolt íves, mint egy negy ven négy zet mé te res elő pin cé ből
le het le jut ni a to váb bi helyiségekbe. 

Az is ko la ve ze tés fel aján lot ta a di ák ön kor mány zat nak, hogy a pin cé ket a
di ák ság hasz no sít hat ja. Az ön kor mány zat tag jai terv raj zo kat ké szí tet tek egy
if jú sá gi klub ki ala kí tá sá ra, majd ki ta ka rí tot ták a he lyi sé ge ket, mint egy
negy ven köb mé ter nyi sze me tet és föl det hord tak ki. 

A szak em be rek meg kezd ték a pin ce rend be té te lét. Vár ha tó an ko ra ta vasz -
ra ké szül el a di ák ta nya, ahol egy ide jű leg hu szon öt-har minc di ák nak lesz mód -
ja klub for má ban „tár sa dal mi éle tet” él ni.

g Má té Ré ka

Di ák ta nya lesz a pin cé ből

SZÓSZÓRÓ

Rovatgazda: Balog Eszter

Álmaid ne feledd,
ha az éj

újra rádtör,
és a sötétség

újra foglyul ejteni akar.
Még nem veszett el semmi.
Álmaid s vágyaid
a remény képeit hordozzák.
Lelked tudja,
hogy a mélyben ott szunnyad 
a gyógyulás,

az új nap,
benned pirkad.

Kívánom,
magányod idejét
ne elszalasztott életként éld
– magadba hallgatózva
bukkanj a még 
felderítetlenre.

Kívánom,
a még teljesületlen
életed el ne nyomja,
ő ébresszen boldogságot
– a benned élő
szépség iránt.

Kívánom,
szomorúságod
hiábavaló ne legyen

– lelked mélységeit
érintve éld át újra
az örömöt.

(Ír áldás)

(Forrás: Mindennapi és nem egészen
mindennapi történetek. Hézser Gábor
válogatása. Kálvin Kiadó, Budapest,
2005.)

Álmaid
ne feledd

b Idén is mét út já ra in dult a 10 perc szo li’ cí mű ván dor ki ál lí tás. A 2009.
évi so ro zat ün ne pé lyes meg nyi tó ja feb ru ár 3-án volt a Bu da pest-Fa -
so ri Evan gé li kus Gim ná zi um dísz ter mé ben. A Ma gyar Öku me ni kus
Se gély szer ve zet ál tal ren de zett fo tó- és vi de o ki ál lí tás a nem zet kö zi szo -
li da ri tás fon tos sá gá ra hív ja fel a fi gyel met in ter ak tív ins tal lá ci ók, exk -
lu zív ké pek és a szer ve zet ál tal épí tett is ko lák af gán di ák jai ál tal ké -
szí tett, sze mé lyes fo tók se gít sé gé vel.

Új találkozás
Az Új ta lál ko zás is ten tisz te let kö vet ke ző al kal ma feb ru ár 22-én, va sár -
nap 17 óra kor lesz Rá kos pa lo tán (1192 Bu da pest, Ju hos u. 28.). Az al ka -
lom té má ja: A sze re lem, avagy a sze re tet, amely láng gal ég. Igét hir det
Zsu gyel-Kle no vics Ka ta lin és Zsu gyel Kor nél. Vá runk min den kit!

H I R D E T É S

Kon fir man du sok ta lál ko zó ja lesz
a sop ro ni lí ce um ban

Sze ret nénk meg mu tat ni kon fir man dus di ák ja ink nak, hogy nin cse nek
egye dül; hoz zá juk ha son ló an má sok is, más hol is osz toz nak ugyan ab ban
az öröm ben, il let ve küz de nek ugyan azok kal a ne héz sé gek kel. Né hány hét -
tel a kon fir má ció ün ne pe előtt sze ret nénk gyü le ke ze te ken túl mu ta tó kö -
zös sé gi él ményt nyúj ta ni szá muk ra és rá mu tat ni ar ra, hogy Krisz tus sze -
re te te bár hol meg ta lál hat ben nün ket.

Ezért a vi rág va sár na pi hét vé gén, áp ri lis 4-én és 5-én, szom bat ko ra dél -
előt től va sár nap dél utá nig vár juk az (el ső sor ban du nán tú li ke rü le ti) ér -
dek lő dő kon fir man dus cso por to kat Sop ron ba, a lí ce um kol lé gi u má ba, ahol
já té kok, ve tél ke dő, egy ház tör té ne ti sé ta, kre a tív bib lia ta nul mány, kon -
cert, is ko la be mu ta tás és egyéb kö zös sé gi prog ra mok ke re té ben le he tünk
együtt.

To váb bi in for má ció és je lent ke zés már ci us 16-ig Mes ter há zy Ba lázs
is ko la lel kész nél: ba lazs.mes ter hazy@gmail.com.

H I R D E T É S
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A Híd evan gé li kus ma ga zin ban van egy ro vat
Ho gyan to vább, egy ház? cím mel, amely ben igen
fi gye lem re mél tó cik kek je len nek meg szám ról
szám ra Ga rá di Pé ter tol lá ból. Szá mom ra kü -
lö nö sen is so kat je len tett a 2008. IV. szám ban
a Ta nul ni, ta ní ta ni cí mű írás, mi vel a kér dés –
bár kis sé más vo nat ko zás ban, de – már fi a tal -
ko rom óta fog lal koz tat. Most az ez zel kap cso -
la tos gon do la ta i mat sze ret ném köz re ad ni. 

A be ve ze tő ből idé zem: „Több »kény sze rí tő
erő« ha tá sá ra (…) már úgy lá tom, az egy ház
meg erő sö dé se, jö vő je függ a ta ní tás tól és ta nu -
lás tól, ezek lel ki sé gé től és ál ta lá nos sá vá lá sá -
tól.” Ezt én is így gon do lom.

Ti zen két éves kor ban a kon fir man dus ból
„fel nőtt gyü le ke ze ti tag” vá lik. Ez – ha csak ok -
ta tá sa to vább nem foly ta tó dik – leg alább olyan
élet ve szé lyes, mint ha az el mé le ti vizs ga le té te -
le után jo go sít ványt ad ná nak a gép jár mű-ve -
ze tői tan fo lya mon. Ezen leg alább meg le het
buk ni, de hal lott már va la ki olyat, hogy kon -
fir má ci ói vizs gán nem eresz tet tek át va la kit? Ha
va la me lyik kon fir man dus a kon fir má ció után
nem kap cso ló dik be a gyü le ke zet éle té be (if jú -
sá gi bib lia óra), szin te biz tos, hogy el ve szett az
egy ház szá má ra, hi szen va ló já ban még csak „fél -
mű velt” ke resz tény. 

Ga rá di Pé ter cik ké ben em lí ti, hogy van nak le -
he tő sé gek a „to vább kép zés re”, ha va la ki igény -
li, de úgy ér zem, hogy nem ön kén tes to vább -
kép zés re, ha nem az „alap kép zés” foly ta tá sá ra
len ne szük ség, így az if jú sá gi bib lia órá kon tu -
da to san kel le ne tö re ked ni a fi a ta lok érett fel nőtt
ke resz ténnyé ne ve lé sé re. Sok min den re meg kell
ta ní ta ni még őket: töb bek kö zött a nem ré gen
kéz be ka pott Bib lia hasz ná la tára és arra, ho gyan
le het be kap cso lód ni a gyü le ke zet éle té be.

Sok olyan kér dés van, amely hez a ti zen két
éves kon fir man dus még éret len, ha vi szont ki -
esik az „alap kép zés ből”, ak kor mi kor ta nul ja
meg? Már fel nőtt vol tam, ami kor rá döb ben tem,
hogy kö zép is ko lás ko rom ban még éret len vol -
tam egyes sze rel mes ver sek meg ér té sé hez, de
ugyan csak fel nőtt ként kel lett rá jön nöm ar ra is,
hogy a gye rek kor ban hit tan órán ta nul ta kat fel -
nőtt fej jel új ra át kell gon dol ni ah hoz, hogy a
hi tet erő sí tő biz tos ala pot je lent hes se nek.

A szen zá ció haj hász bul vár saj tó ban idő ről
idő re meg je len nek olyan írá sok, ame lyek „alap -
ja i ban ren ge tik meg a ke resz tény val lást”. Gye -
rek ko rom ban ilyen té ma volt a kum rá ni te ker -
csek tar tal ma, ké sőbb a to ri nói le pel, nap ja ink -
ban Jú dás evan gé li u ma, de van nak olyan fil mek
(pél dá ul a Krisz tus utol só meg kí sér té se) és
köny vek (pél dá ul a Da Vin ci-kód) is, ame lyek
„meg za var hat ják” a fel ké szü let len (fél mű velt?)
hí vő lel ki bé ké jét. 

Ez év ele jén egy egy há zi le ve le ző rend sze ren
(Fra ter net) kér dez te – na gyon he lye sen – va -
la ki, hogy el mer jen-e ol vas ni egy aján dék ba ka -
pott köny vet, ame lyet a cí me alap ján leg -
alább is „za var kel tő nek” ér zett. Azt a vá laszt
kap ta – na gyon he lye sen –, hogy ne ol vas sa el.
Na gyon kell vi gyáz ni ugyan is, ne hogy erőn ket
meg ha la dó fel adat ra vál lal koz zunk! Jobb, ha
óva tos az em ber! 

Ugyan ak kor vi szont kel le ne len nie az egy ház -
ban olyan „kép zett” szak em ber gár dá nak,
amely nek a tag jai el ol vas sák az ilyen köny ve -
ket is, meg né zik eze ket a fil me ket is, utá na néz -
nek a bul vár saj tó ban em lí tett ku ta tá sok nak, és
fel dol goz zák a töb bi ek szá má ra, mert biz to san
lesz nek olya nok, akik el ol vas sák vagy megnézik
őket fel ké szü let le nül is. Nem kell el ha mar ko -
dot tan ál lást fog lal ni uk (mint pél dá ul Ga li lei
ese té ben), de in for má lód ni és in for mál ni kell,
nem el hall gat ni az ilyen dol go kat!

Na gyon jó volt, hogy én bib lia órán előbb
hal lot tam a kum rá ni te ker csek ről és a to ri nói
le pel ről, mint hogy egy há zon kí vü li for rá sok -
ban ta lál koz tam vol na ve lük. Jó len ne, ha má -
sok is elő ször egy há zi for rá sok ból tá jé ko zód -
hat ná nak – még ak kor is, ha ké sőbb nem ér -
te né nek egyet ve le: leg alább azt lás sák, hogy
az egy ház nak nincs el hall gat ni-, tit kol ni va ló -
ja. Ez per sze nem azt je len ti, hogy min den
nap vi lá got lá tott ba dar ság ról ta nul má nyo -
kat kel le ne ké szí te ni (ne mi csi nál juk ne ki a
rek lá mot!), de van nak olyan kér dé sek, ame -
lyek a tár sa da lom je len tős ré szé hez el jut nak,
és fog lal koz tat ják is az em be re ket. Ilyen ese -
tek ben nem sza bad kés le ked ni!

Ga rá di Pé ter idé zi egy lel kész vé le mé nyét: „A
gyü le ke ze ti ta gok több mint ki lenc ven szá za lé -
ka nincs tisz tá ban az evan gé li kus úr va cso ra-ta -
ní tás sal.” Úgy gon do lom, hogy en nél sok kal
rosszabb a hely zet: ál ta lá ban nem va gyunk tisz -
tá ban az zal, hogy az is ten tisz te let mi lyen ré -
szek ből és mi ért ép pen ezek ből áll, mi tör té nik
ak kor, ami kor a lel kész ál dást oszt, mi ért
mond juk el a hit val lást stb.

Gye rek ko rom egyik ked venc ol vas má nya volt
a Tar zan so ro zat. Bár elég ha mar ki nőt tem be -
lő le, egy epi zód mind má ig meg ma radt ben nem:
Tar zant el ra bol ják Op ar vá ros la kói, és fel akar -
ják ál doz ni egy szer tar tás ke re té ben. Ezek az
„em be rek” el in dul tak az evo lú ci ós fej lő dés ben
vissza fe lé, így már nem ér tik őse ik nyel vét sem,
és ezért a maj mok nyel vén be szél nek. Nem ér -
tik a szer tar tást sem, amely nek so rán az ál do -
za tot be mu tat ják (és amely még az ősök nyel -
vén fo lyik). A ri tu á lis moz za na tok kal (például
hogy mi kor kell az ál do za tot az ol tár ra ten ni)
még tisz tá ban van nak, de azt, hogy mi mi ért
tör té nik, már nem tud ják. 

A je le ne tet már gye rek ko rom ban is fé lel me -
tes nek érez tem, de ké sőbb fel me rült ben nem
a kér dés: va jon hon nan me rí tet te az öt le tet az
író, vé let le nül nem ke resz tény szer tar tá sok ból?
Temp lo mok ban jár va gyak ran van olyan ér zé -
sem, hogy so kan csak utá noz zák a moz du la to -
kat, de fo gal muk sincs ar ról, hogy mi ért kell fel -
áll ni, le ül ni, le tér del ni vagy ke resz tet vet ni (ka -
to li ku sok nál).

Több ször vá dol tak már az zal, hogy min dent
meg aka rok ér te ni, min dent ér te lem mel pró -
bá lok meg kö ze lí te ni (ment sé gem re le gyen
mond va, hogy ma te ma ti kus va gyok). Ez azon -
ban csak rész ben igaz. Tisz tá ban va gyok az zal,
hogy van nak az élet ben ér te lem mel meg ra gad -
ha tat lan dol gok is, de ha va la mi ér te lem mel
meg kö ze lít he tő, ha va la mi meg ma gya ráz ha tó,
ak kor a ma gya rá zat el mu lasz tá sa – bűn. 

Em lí tek er re egy pél dát. Az utób bi évek ben
el ter jedt gya kor lat, hogy ke resz te lők al kal -
má val a csa lád egy gyer tyát kap aján dék ba, ame -
lyet az ol tá ron égő gyer tya láng já val gyúj ta nak
meg. A gesz tus ked ves, szép, csak ép pen azt
nem le het tud ni, hogy mi a je len té se, mi a je -
len tő sé ge. Er ről el fe lej tik fel vi lá go sí ta ni a szü -
lő ket, ke reszt szü lő ket. Csak né hány kér dés,
ame lyet már hal lot tam ke resz te lők al kal má val
(csa lá dunk ban is volt már ilyen ke resz te lő, így
ta pasz ta lat ból be szé lek): Mi kor le het a gyer tyát
el ol ta ni, ami kor a he lyünk re me gyünk, vagy
csak az is ten tisz te let vé gén? Mit csi nál jak, ha
a gyer tya cse peg? Mi lesz a gyer tya sor sa: be -
ke rül a po ro so dó em lé kek kö zé, vagy meg kell
őriz ni – mond juk kon fir má ci ó ig? Hal lot tam,
hogy va la ki ben rossz ér zést (ta lán ba bo nás fé -
lel met?) kel tett az, hogy a gyer tya ma gá tól el -
aludt!

Össze fog lal va mon da ni va ló mat úgy lá tom,
hogy a mai kö rül mé nyek kö zött kép zett és jól
in for mált ke resz té nyek re van szük ség ah hoz,
hogy az egy ház egy ál ta lán meg ma rad jon, és be -
tölt hes se hi va tá sát. A tu dat lan ság ma is a ba -
bo nák me leg ágya. A „szel le mi áram la tok”
mai ka val kád já ban tá jé ko zód ni, az ér té ke set a
bóv li tól meg kü lön böz tet ni csak er re fel ké szí -
tett ke resz té nyek lesz nek ké pe sek.

g He ré nyi Ist ván

„Ho gyan to vább, egy ház?”
Refle xi ók Ga rá di Pé ter egyik cik ké re

1. § A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház az
egy, szent, egye te mes, apos to li, ke resz tyén
anya szent egy ház ré sze, a Ma gyar or szá gon élő
evan gé li ku sok jo gi lag szer ve zett kö zös sé ge. Ta -
ní tá sa a Szent írá son, az egye te mes hit val lá so -
kon (az Apos to li, a Ni ce ai és az Atha na si u si Hit -
val lá so kon) és a re for má ció lu the ri irány za tá -
nak hit val lá sa in (kü lö nö sen az Ágos tai Hit val -
lá son és a Kis ká tén) ala pul.

2. § A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház a
hit val lás azo nos sá ga alap ján szó szék- és ol tár -
kö zös ség ben van más or szá gok evan gé li kus
egy há za i val, a Lu the rá nus Vi lág szö vet ség tag -
egy há za i val.

3. § A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy há zat
a Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház hoz szo -
ros kap cso lat kö ti, mely az év szá za dos tör té -
nel mi ha gyo má nyo kon és a Le u en ber gi Kon -
kor dia együt tes el fo ga dá sán ala pul.

4. § A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy há zat
a Jé zus Krisz tus ba ve tett hit be li kö zös ség ré -
vén test vé ri kap cso lat kö ti össze a töb bi ke resz -
tyén egy ház zal. Öku me ni kus kap cso la to kat tart
fenn a ma gyar or szá gi és kül föl di egy há zak kal,
va la mint egy há zi szer ve ze tek kel, el ső sor ban a
Ma gyar or szá gi Egy há zak Öku me ni kus Ta ná -
csá val, az Egy há zak Vi lág ta ná csa és az Eu ró pai
Egy há zak Kon fe ren ci á ja tag egy há za i val.

5. § A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Jé -
zus Krisz tus tól ren delt kül de té sé nek te kin ti,
hogy Is ten igé jét tisz tán és iga zán hir des se min -
den em ber nek, a szent sé ge ket Krisz tus ren de -
lé se sze rint szol gál tas sa ki, és hi té nek gyü möl -
cse ként a sze re te tet Jé zus Krisz tus ta ní tá sa és
pél dá ja sze rint gya ko rol ja. En nek meg va ló sí -
tá sá ért min den egy ház tag és egy há zi tiszt ség -
vi se lő fe le lős ség gel tar to zik.

6. § A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház fel -
ada tá nak te kin ti a szol gá lat szer ve zé sét, a
szer ve zett misszi ói és dia kó ni ai mun kát, az
evan gé li kus szel lem ben va ló ne ve lést, az egy -
há zi szol gá lat ra va ló fel ké szí tést és tisz te let ben
tart ja a teo ló gia mű ve lé sé nek sza bad sá gát.

7. § A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház fel -
ajánl ja se gít sé gét a más or szág ban, il let ve egy -
ház ban élő ma gyar aj kú evan gé li kus gyü le ke -
ze tek szol gá la tá hoz.

8. § A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
egy ház köz sé gek ből épül fel. Az egy ház köz sé -
gek egy ház me gyét, az egy ház me gyék egy ház -
ke rü le tet, az egy ház ke rü le tek pe dig or szá gos
egy há zat al kot nak.

9. § A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy há zat
ön kor mány za ti jog il le ti meg, ame lyet az év szá -
za dos jog gya kor lat és az ál la mi tör vé nyek is
meg erő sí te nek. A Ma gyar or szá gi Evan gé li -
kus Egy ház ön ál ló jo gi sze mély, az egy há zat
érin tő ügyek ben – a tör vény ke re tei kö zött –
ön ál ló an in téz ke dik.

10. §² (1) A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház min den egy ház köz sé ge jo gi sze mély.

(2) A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
min den ön kor mány zat tal és ön ál ló gaz dál ko -
dás sal ren del ke ző szer ve ze ti egy sé ge köz gyű -
lé si ha tá ro za ta alap ján jo gi sze mély le het, és
ezek to váb bi ön ál ló jo gi sze mély ként mű kö dő
szer ve ze te ket és in téz mé nye ket hoz hat nak
lét re. Mind ez azon ban nem bont ja meg a Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház egy sé gét.

(3) Tör vény a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház más ré szé nek is jo gi sze mé lyi sé get
ad hat.

(4) A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Or -
szá gos Iro dá ja nyil ván tar tást ve zet a jo gi sze -
mé lyi ség gel ren del ke ző evan gé li kus ön kor -
mány za ti egy sé gek ről és in téz mé nyek ről.

11. § A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
– a tör vé nyes ség ér vé nye sü lé se ér de ké ben, a
tör vény ben rög zí tett mó don – a tör vény ho zást,
az egy ház kor mány zást, a bí rás ko dást egy más -
tól el vá laszt ja.

12. § A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
tör vény ho zá sá ban, kor mány zá sá ban és bí rás -
ko dá sá ban az egy há zi szer vek össze té te lé nél a
pa ri tás el ve, vagy is a lel ké szi és nem lel ké szi
elem azo nos mér té kű be fo lyá sa ér vé nye sül. Az
egy há zi élet min den te rü le tén a nők és a fér -
fi ak azo nos jo go kat él vez nek.

13. § A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
tag ja az a ma gyar ál lam pol gár és az a Ma gyar -
or szá gon élő sze mély, aki ke reszt ség ben ré sze -
sült, az evan gé li kus egy ház nak a Szent írá son
ala pu ló hit val lá sos ta ní tá sát el fo gad ja, vall ja és
ké pes sé gei sze rint meg tart ja.

14. § Az egy ház tag ság ren de sen egy ház köz -
sé gi tag ság ban va ló sul meg. Az egy ház köz ség
tag ja az az egy ház tag, aki an nak gyü le ke ze ti éle -
té ben és fenn tar tá sá ban lel ki, szel le mi és anya -
gi ere jé hez ké pest részt vesz és ál ta lá ban az egy -
ház köz ség te rü le tén la kik. Az egy ház köz ség tag -
ja i ról nyil ván tar tást ve zet.

15. §³ Az egy ház tag ság el ha lá lo zás sal, il let -
ve az egy ház ból va ló ki lé pés sel szű nik meg.

16. § Min den egy ház köz sé gi tag, aki az egy -
há zi tör vé nyek ben meg fo gal ma zott fel té te lek -
nek meg fe lel, jo go sult a Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus Egy ház köz éle té ben és kor mány zá sá ban
részt ven ni. Az egy ház jo gi ha ta lom az összes jo -
go sult egy ház tag köz aka ra tán ala pul. Az egy -
há zi tör vé nyek ben meg fo gal ma zott fel té te lek
fenn ál lá sa ese tén min den egy ház köz sé gi tag egy -
há zi tiszt ség re vá lasz tó és vá laszt ha tó.

17. § Egy há zi tiszt ség re az olyan fedd he tet -
len éle tű, egy há zá hoz hű sé ges egy ház köz sé gi
tag vá laszt ha tó, aki a Ma gyar or szá gi Evan gé -
li kus Egy ház jog sza bá lya i ban meg ha tá ro zott fel -
té te lek nek meg fe lel. Az egy há zi tiszt ség vi se lők
fe le lős ség gel tar toz nak a rá juk bí zott fel adat el -
vég zé sé ért és az anya gi ja va kért. Az egy há zi
tiszt sé gek re tör tént vá lasz tás meg ha tá ro zott
idő tar tam ra szól. Egy há zi tiszt ség ről ér vé nye -
sen le mon da ni csak írás ban vagy tör vény ben
meg ha tá ro zott más mó don le het.⁴

18. §⁵ Min den egy há zi tiszt ség vi se lő és tes -
tü let csak sa ját il le té kes sé gi te rü le tén, a fel adat-
és ha tás kö ré be tar to zó ügy ben jo go sult hi va -
ta lo san nyi lat koz ni, egyéb ügyek ről csak sa ját
ne vé ben nyil vá nít hat vé le ményt.

¹ Ha tá lyos: 1995. de cem ber 1-jé től. Egy sé ges
szer ke zet be fog lal ta a 2000. évi XIV. tör vény.
Ha tá lyos: 2001. ja nu ár 1-jé től.

² Mó do sí tot ta a 2005. évi II. tör vény 1. §-a. Ha -
tá lyos: 2006. ja nu ár 1-jé től.

³ Mó do sí tot ta a 2002. évi III. tör vény 1. §-a. Ha -
tá lyos: 2002. már ci us 5-től.

⁴ Az utol só mon da tot mó do sí tot ta a 2003. évi
II. tör vény 1. §-a. Ha tá lyos: 2003. jú ni us 10-től.

⁵ Mó do sí tot ta a 2002. évi III. tör vény 2. §-a. Ha -
tá lyos: 2002. már ci us 5-től.

A tör vény szö ve get az ere de ti he lyes írás sal kö -
zöl jük. – A szerk.

Egy há zunk tör vé nye i ből
b Gyü le ke ze ti tiszt ség vi se lő ként il do mos evan gé li kus egy há zunk tör vé nye i nek egy né mely

pa rag ra fu sá val tisz tá ban len ni. Az eze ket tar tal ma zó do ku men tum nem csak nyom ta -
tott for má ban ol vas ha tó, ha nem a www.evan ge li kus.hu hon la pon is hoz zá fér he tő.
Szer kesz tő sé günk még is úgy vé li, hasz nos, ha idő ről idő re la punk pres bi te ri ol da lán is
köz lünk né hány, az alap fo gal ma kat meg ha tá ro zó vagy a gyü le ke ze ti éle tet érin tő pa rag -
ra fust – re mény ség sze rint ez nem csak pres bi ter ol va só ink nak le het se gít sé gük re.

1997. évi I. törvény a Magyarországi Evangélikus Egyházról¹

Böj ti evan gé li kus lel ki gya kor lat
Or dass La jos Evan gé li kus Ok ta tá si Köz pont,

Rév fü löp, 2008. már ci us 3–5.

Böjt nagy kér dé sei a pas sió tör té net alap ján:
• „Ba rá tom, mi ért jöt tél?” – Mt 26,50
• „Ti is el akar tok men ni?” – Jn 6,67
• „Ér ti tek, mit tet tem ve le tek?” – Jn 13,12
• „Van va la mi en ni va ló tok?” – Lk 24,41

Elő adá sok – csen des ség – be szél ge té sek – egyé ni me di tá ció; böj ti ze ne hall ga tás –
tuda tos bib lia ol va sás – tes ti-lel ki re ge ne rá ló dás.

A lel ki gya kor la tot ve ze ti: Fe ren czy And rea esz ter go mi lel kész és Ha fen scher Ká roly
lel kész, az ok ta tá si köz pont igaz ga tó ja.

Rész vé te li díj tel jes el lá tás sal: 8500 Ft.
Je lent kez ni le het: 8253 Rév fü löp, Fü re di u. 1.; e-mail: rev fu lop@lu the ran.hu;

tel.: 87/464-107 vagy 20/770-3829 (flot tás).

H I R D E T É S
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Ötvened vasárnap (Esto mihi). Liturgikus szín: zöld.
Lekció: 1Kor (12,31)13,1–13; Ám 5,21–24. Alapige: Mt 23,23–36. Énekek: 441., 503.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Bence Imre; de. 10. (német, úrv.) Andreas Wellmer; de. 11.
(úrv.) Balicza Iván; du. 6. Bencéné Szabó Márta; II., Hűvösvölgyi út 193., Fébé de. 10. Herzog
Csaba; II., Modori u. 6. de. 3/4 11. Sztojanovics András; Pesthidegkút, II., Ördögárok
u. 9. de. fél 10. (úrv.) Fodor Viktor; Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező u. 12. de. 10.
Donáth László; Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de. 10. Bálintné Varsányi Vilma; Újpest,
IV., Lebstück M. u. 36–38. de. 10. Solymár Péter Tamás; V., Deák tér 4. de. 9. (úrv.) Gerőfi
Gyuláné; de. 11. (úrv.) Smidéliusz Gábor; du. 6. (orgonazenés áhítat) Gáncs Péter; VII.,
Városligeti fasor 17. de. 11. (úrv.) Pelikán András; du. 6. (ifjúsági) Pelikán András; 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. (Betánia Szeretetszolgálat) de. 9. Benkóczy Péter; IX., Haller u. 19–21., I. em. de.
11. (úrv.) Koczor Tamás; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. fél 11. Benkóczy Péter; Kelenföld,
XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) dr. Joób Máté; de. 11. (úrv.) dr. Joób Máté; du. 6. Missura
Tibor; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. (úrv.) Missura Tibor; Budagyöngye, XII.,
Szilágyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.) Balicza Iván; Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17.
de. 10. (úrv.) Bencéné Szabó Márta; XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. (úrv.) Tóth-Szöllős
Mihály; 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.) Szabó B. András;
Rákospalota, XV., Juhos u. 28. (kistemplom) de. 10. Bátovszky Gábor; Rákosszentmihály,
XVI., Hősök tere 10–11. de. 10. Börönte Márta; Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. fél
11. Blatniczky János; Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. Blatniczky János; Rákoshegy,
XVII., Tessedik tér de. 9. Eszlényi Ákos; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de. fél 11.
Eszlényi Ákos; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. Nagyné Szeker Éva; Rákosliget,
XVII., Gózon Gy. u. de. 11. Nagyné Szeker Éva; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth tér 3.
de. 10. dr. Korányi András; Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83. (református templom)
de. 8. dr. Korányi András; Kispest, XIX., Templom tér 1. de. 10. Széll Bulcsú; XIX., Hungária
út 37. de. 8. 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. de. 10. Endreffy Géza; Pilisvörösvár
(református templom) du. 2. Összeállította: Boda Zsuzsa

Istentiszteleti rend • 2009. február 22.

A me te o rok „mű kö dé sét” töb ben
pró bál ják meg fej te ni, so kak nak esz -
té ti kai él ménnyel szol gál nak, míg
van nak olya nok, akik ben lát vá nyuk
ha tá sá ra ősi ba bo ná k kel nek élet re. A
csil la gá szok és a geo ló gus szak em be -
rek a ter mé szet tu do má nyok mód -
szer ta ná val kö ze lí te nek hoz zá juk. A
lel kes ama tőr csil la gá szok jó val fagy -
pont alatt, há rom egy más ra hú zott
zok ni ban és ka bát ban fek sze nek a föl -
dön fel tű né sü ket les ve. A Ve len cei-
tó part ján sé tá ló sze rel mes pár mind -
két „fe le” ta lán ugyan azt kí ván ja a ra -
gyo gó hul ló csil la gok lát tán. Az öreg
pa raszt em ber pe dig bú san meg jegy -
zi, hogy megint le hullt va la ki nek a
csil la ga, új ra el ment va la ki a fa lu ból
a ré gi idők ta núi kö zül. 

A me te o rok va ló sá gos vi lá gá nak
be mu ta tá sa so rán több fo ga lom mal
is meg kell is mer ked nünk. A me te o -
ri dok a vi lág űr ben ke rin gő, a mil li mé -
te res–cen ti mé te res mé ret tar to mány -
ba eső por szem csék. Ha el érik Föl -
dünk lég kö rét, ak kor a le ve gő vel súr -
lód va fel iz za nak és el pá ro log nak. Ezt
ne vez zük me te or nak. A por szem -
csék több sé ge nem éri el a föld fel színt,
de a na gyobb mé re tű ek ké pe sek túl -
él ni a lég kö ri zu ha nást. A le hul lott da -
ra bok a me te o ri tok. A vé let len sze rű -

en fel tű nő, úgy ne ve zett spo ra di kus
me te o rok mel lett az év meg ha tá ro zott
idő sza ka i ban – fel da ra bo ló dó kis -
boly gók és üs tö kö sök ma rad vá nya i -
ból – me te or ra jok tag jai pro du kál nak
sok szor fer ge te ges hul ló csil lag zá -
port. Az éj sza kai ég bolt leg fé nye -
sebb égi tes te i nél is ra gyo góbb hul ló -
csil la go kat pe dig – ta lá ló an – tűz -
gömb nek vagy bo li dá nak ne ve zik.

A me te o rok kal kap cso la tos tu -
do má nyos gon dol ko dás egyik út -
tö rő je egy fel vi dé ki evan gé li kus tu -
dós ta nár em ber, Da ni el Wal le uth ner
volt. Pon tos szü le té si dá tu ma, akár -
csak élet raj zá nak több sa rok pont ja,
a múlt ho má lyá ba vész. A 18. szá zad
kö ze pén lát ta meg a nap vi lá got cip -
szer csa lád ban. A né met ere de tű
fa mí lia hit bé li meg győ ző dé sé nek
meg fe le lő en lu the rá nusnak ke resz -
tel ték meg. Ne ve né hány for rás ban
– hely te le nül – Wal leit ner for má ban
is elő for dul, a szlo vák csil la gá szat tör -
té ne ti szak iro da lom ban Waleit ner -
ként is em lí tik. 

Éle te és szak mai te vé keny sé ge a
Fel vi dék egyik pa ti nás is ko la vá ro sá -
hoz, Eper jes hez kö tő dött. (Történelmi
városmagját – hasonlóan szin te va -
la mennyi szlo vá ki ai tör té nel mi vá ro -
sé hoz – nap ja ink ban pél da sze rű en

fel újí tot ták.) 1784-ben a hí res-ne ves
eper je si evan gé li kus kol lé gi um rek tor -
he lyet te se ként és ta ná ra ként ta lál koz -
ha tunk ve le. 

Eb ben az esz ten dő ben ír ta No ta ta
phy si ca per me cí mű mű vét, mely kéz -
ira tos for má ban ma radt az utó kor ra.
Az anyag fi zi kai té má jú is ko lai elő adá -
sok gyűj te mé nye, tar tal mi vo nat ko zá -
sai a kor szak ra jel lem ző fi zi kai vi lág -
kép nek meg fe le lő ek. Az Eper je sen
fo gant, de Kés már kon fel lelt írás nak
a fi zi ka mel lett fon tos csil la gá sza ti vo -
nat ko zá sai van nak. A me te o rok vi lá -
gá val is fog lal ko zik – bár eb ben az idő -
szak ban a hul ló csil la go kat ál ta lá ban
lég kö ri tü ne mény nek tar tot ták. A
mű ben, va la mint aszt ro nó mi ai té -
má jú elő adá sa i ban az ak kor már szé -
les kör ben el fo ga dott ko per ni ku szi he -
lio cent ri kus, az az nap kö zép pon tú vi -
lág egye te met hir det te. 

Da ni el Wal le uth ner a nap ja ink ban
is ál ló eper je si kol lé gi u mi épü let ben
csil lag vizs gá lót is lét re ho zott. Itt egy
négy hü vely kes tük rös te lesz kó pot,
egy úgy ne ve zett Gre gory-táv csö vet
hasz nált, és sa ját csil la gá sza ti meg -
fi gye lé se ket vég zett. 

Két száz esz ten dő vel ez előtt, 1809-
ben hunyt el.

g Re zsa bek Nán dor

A me te o rok nyo má ban
Da ni el Wal le uth ner, a hul ló csil la gok evan gé li kus ku ta tó ja

Feb ru ár 24-én a nyír egy há zi evan gé li kus Nagy temp lom ból szól a ha rang szó
a Kos suth rá di ó ban. 1753-ban há rom száz tót aj kú, evan gé li kus hi tű csa lád
te le pe dett le Nyír egy há zán. A ké sőbb ér ke ző fel vi dé ki szlá vok kal ők a vá ros
új já épí tői, ala pí tói. Több száz sze ke rük egyi kén ma guk kal hoz ták ősi fész -
kük ha rang ját. Míg nem volt temp lo muk – hi tü ket is csak II. Jó zsef tü rel mi
ren de le te után gya ko rol hat ták –, a ha rang Su lyán Ádám ta nyá ján a szé na -
bog lyá ban rej tőz kö dött. Temp lo muk 1786 őszé re ké szült el, a Ber ga mó ból
szár ma zó Gui sep pe Ap ri le ter vei sze rint.

Feb ru ár 26-án az oros há zi evan gé li kus temp lom ból szól a ha rang szó a Kos -
suth rá di ó ban. A 18. szá zad de re kán a Tol na me gyei Zom bá ról el ül dö zött,
ma gyar nyel vű evan gé li ku sok bá ró Har ru c kern Fe renc hí vá sá ra köl töz tek át
az oros há zi pusz tá ra. A har minc zom bai csa lá dot még negy ven kö vet te a Du -
nán túl ról, ek kor ala kult meg az evan gé li kus egy ház és ma ga a te le pü lés is,
1744. áp ri lis 24-én. Har minc há rom év elteltével épí tet ték fel a har minc öt mé -
ter ma gas, er ké lyes, ké ső ba rokk tor nyot, majd 1786-ban a temp lom fő ha -
jó ját. 1830-ra ké szült el a dé li ol dal temp lom ré sze is.

d For rás: RTV Rész le tes

Dé li ha rang szó

Evan gé li kus is ten tisz te let a Du na Te le ví zi ó ban
Feb ru ár 22-én, va sár nap 10 órától a Du na Te le ví zi ó ban
a Szé kács Jó zsef püs pök szü le té sé nek bi cen te ná ri u má ra

em lé ke ző, feb ru ár 8-ai De ák té ri is ten tisz te le tet lát hat juk fel vé tel ről. Igét
hir det Gáncs Pé ter püs pök.

Pá lyá za ti fel hí vás
A Fó ti Öku me ni kus Köz mű ve lő dé si Egye sü let pá lyá za tot hir det a Fó ti Öku -
me ni kus Ál ta lá nos Is ko la és Gim ná zi um igaz ga tói ál lá sá nak be töl té sé re.

Pá lyá za ti fel té te lek: fel ső fo kú (egye te mi) vég zett ség és szak kép zett -
ség; leg alább öt év pe da gó gus mun ka kör ben szer zett szak mai gya kor -
lat; lel ké szi aján lás; bün tet len elő élet.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: szak mai élet raj zot; az in téz mény ve ze té -
sé re vo nat ko zó prog ra mot; az is ko lai vég zett sé get iga zo ló ok mány má -
so la tát; lel ké szi aján lást; er köl csi bi zo nyít ványt.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: már ci us 31.
A pá lyá zók meg hall ga tá sa után a ki író al kal mat nyújt az in téz mény

meg is me ré sé re, és fel kér he ti a pá lyá zó kat az in téz mény re sza bott pe da -
gó gi ai el kép ze lé seik rész le tes ki fej té sé re. A kivá lasz tás en nek is me re té -
ben tör té nik meg.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: jú ni us 30. Az ál lás 2009. au gusz -
tus 1-jétől tölt he tő be. Az in téz mény ve ze tői meg bí zás öt év re szól. Bé -
re zés, jut ta tás a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló tör vény és egye di
el bí rá lás alap ján tör té nik.

A pá lyá za to kat a kö vet ke ző cí mek re kér jük be nyúj ta ni: Fó ti Ró mai Ka -
to li kus Plé bá nia, Seb ők Sán dor plé bá nos, 2151 Fót, Vö rös mar ty u. 2. és
Fót-Köz pon ti Re for má tus Egy ház köz ség, Se bes tyén Győ ző lel kész, 2151
Fót, Ká ro lyi Ist ván út 1. In for má ció kér he tő: tel./fax: 27/359-641, 27/361-
899; e-mail: tit karsag@oku su li.hu.

H I R D E T É S

A Ke resz tyén Ér tel mi sé gi Fó rum leg kö ze leb bi al kal mán, feb ru ár 23-án,
hét főn 18.30-kor a bu da hegy vi dé ki evan gé li kus temp lom ban (Bu da pest
XII., Kék Go lyó u. 17.) dr. Sze bik Im re bio e ti kus Ne kér dez ze meg or vo -
sát, gyógy sze ré szét? cím mel tart elő adást és fó rum be szél ge tést. Az al ka -
lom ra min den ér dek lő dőt sze re tet tel vá runk.

H I R D E T É S

A hó nap köny ve ak ció – február

Gernot Friedrich:
Fényképezőgéppel és
Bibliával a Szovjetunióban
Vá sá rol ja meg a hó nap köny vét ked -
vez mé nye sen! Az evan gé li kus köny -
ves bolt ban tör té nő vá sár lás vagy
köz vet le nül a Lu ther Ki adó tól va ló
meg ren de lés ese tén az adott
hónapban 30-os ked vez mény ben
ré sze sül. Teljes ára 790 Ft.

http://bolt.lu the ran.hu/
E-mail: ki ado@lu the ran.hu
Fax: 1/486-1229
1085 Bu da pest, Ül lői út 24.

EVÉLETEST

Az Evangélikus Élet legközelebbi

rendezvényén Vitális Judit,

hetilapunk szerkesztőségi titkára

számol be a spanyolországi El Camino

zarándokúton szerzett élményeiről,

és tart vetített képes előadást

a 780 kilométeren készített fotóiból.

Február 25., szerda 18 óra

Fehér Páva étterem, pincehelyiség

(1091 Budapest, Üllői út 7.,

a Kálvin tértől egy percre;

az épületben van lift)

A részvétel ingyenes.

A rendezvényen megvásárolhatók a Luther Kiadó kiadványai, illetve a
Harangbongás – Protestáns tollforgatók antológiája című kötet, amelyet
Vitális Juditnak az út során készült képei illusztrálnak. (Ára 2500 Ft.)

Evan gé li kus jö vő kép
és pri o ri tá sok –
Előadá sok az evan gé li -
kus stra té gi á ról III.
Sze re tet tel meg hív juk az evan gé -
li kus stra té gi á ról foly ta tott elő -
adás-so ro zat har ma dik al kal má -
ra, amely nek ven dé gei dr. Fa bi -
ny Ta más evan gé li kus püs pök és
Prőh le Ger gely, a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház or szá gos fel -
ügye lő je lesz nek. Há zi gaz da: dr.
Orosz Gá bor Vik tor, az Evan gé -
li kus Hit tu do má nyi Egye tem ad -
junk tu sa. Az al ka lom idő pont ja
és hely szí ne: feb ru ár 25., szer da,
17.30, az Evan gé li kus Hit tu do má -
nyi Egye tem 10-es ter me.

H I R D E T É S

Ál lás hir de tés
A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus
Egy ház Or szá gos Iro dá ja fel vé -
tel re ke res pénz ügyi ügy in té ző,
köny ve lő mun ka tár sat, aki nek
leg alább há rom éves szak mai ta -
pasz ta la ta van; aki ké pes ön ál ló
mun ka vég zés re; pre cí zen, lel -
ki is me re te sen dol go zik; jó kom -
mu ni ká ci ós ké pes sé gek kel ren -
del ke zik; kö zös sé gi szel lem ben
kí ván csa pat mun ká ban dol goz -
ni. Je lent kez ni le het a gaz da sá -
gi osz tály ve ze tő nél a ga bor.csor -
ba@lu the ran.hu e-mail cí men
szak mai ön élet rajz zal, a vég -
zett sé ge(ke)t iga zo ló bi zo nyít -
vány má so la tá val, lel ké szi aján -
lás sal.

H I R D E T É S

Püs pök -
kö szön tés

Dr. Fa bi ny Ta más püs pök és Prőh le
Ger gely or szá gos fel ügye lő, va la mint
az Észa ki Egy ház ke rü let el nök sé ge a
meg hí vott ven dé gek kel együtt feb ru -
ár 6-án kö szön töt te D. Sze bik Im re
nyu gal ma zott püs pö köt het ve ne dik
szü le tés nap ja al kal má ból.
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Ud va ros Bé la elő adói est je Lé bény ben
Rég várt al ka lom kö vet ke zett el, ami kor ja nu ár 31-én az evan gé li kus gyü le -
ke zet meg hí vá sá ra Lé bény be ér ke zett Ud va ros Bé la Ma gyar Örök ség dí jas
ren de ző, az Evan gé li um Szín ház ala pí tó ja, hogy elő adást tart son a 20. szá -
zad nagy ma gyar köl tő i nek is te nes ver se i ből, és be te kin tést nyújt son a szín -
ház éle té be.

A meg telt kö zös sé gi ház ban az esemény kü lön le ges han gu la tát az is fo -
koz ta, hogy Ud va ros Bé la a lé bé nyi Ung er csa lád sar ja, s mint egy hat év ti -
zed után lá to ga tott el új ra Lé bény be, ahon nan nagy ap ja szár ma zott. Már a
kö ze li te me tő ka pu já ban vár ta őt a né pes ro kon ság, akik kel együtt he lyez -
te el a meg em lé ke zés ko szo rú ját a nagy apa, né hai Ung er Lő rinc sír já ra.

Cso dá la tos ver se k hang zot tak el Ady End re, Jó zsef At ti la és Ba bits Mi -
hály köl té sze té nek leg ja vá ból, ki -
egé szít ve olyan iro da lom tör té ne ti
ada lé kok kal, ame lye ket ko ráb ban
még so ha sem hal lot tunk. Ámu lat
töl töt te el a hall ga tó sá got, hogy mi -
lyen gaz da gok is va gyunk a köl té szet -
ben. Van hon nan me rí te ni!

Amíg az est el ső ré sze az Is ten-ke -
re sés és az én ke re sés össze füg gé se -
i ről szólt, ad dig a má so dik rész ben
fel tá rul tak előt tünk egy hosszú, gaz -
dag, de sok meg pró bál ta tás sal te li
mű vé szi és élet pá lya tit kai. Ud va ros
Bé la szín há zi ren de ző ként, iro dal mi
es tek ava tott elő adó ja ként min dig az
evan gé li u mot kí ván ta hir det ni. En -
nek aka dá lyok nél kü li meg va ló sí tá -
sá ra iga zá ból ak kor jött el az idő, ami -
kor ja vas la tá ra 1990-ben meg ala -
kult az Evan gé li um Szín ház, amely az óta már kö zel har minc da ra bot mu -
ta tott be.

A dol gok kü lö nös össz já té ka foly tán az Evan gé li kus Élet ép pen ak tu á lis szá -
ma dup la ol dalon részleteket kö zölt Pár kány Lász ló Tér dep lő Thá lia cí mű,
Ud va ros Bé la éle tét be mu ta tó, nemrégiben meg je lent köny vé ből. Szebb aján -
dé kot el sem le he tett kép zel ni en nél a vé let len egy be esé snél! Jól fo gyott a de -
di kált kö tet és az Evan gé li kus Élet!

Kér dés re vá la szol va Ud va ros Bé la el mond ta ren de zői hit val lá sát: szá má -
ra a leg fon to sabb a sze re tet köz ve tí té se és meg va ló sí tá sa, amely egy ben a leg -
iga zibb em be ri fel adat is Jé zus Krisz tus ta ní tá sa sze rint.

A más na pi is ten tisz te le ten Ud va ros Bé la elő ad ta Ba bits Mi hály Zsol tár gyer -
mek hang ra cí mű ver sét, ma ra dan dó em lé ket hagy va a részt ve vők ben. Az is -
ten tisz te let után szű kebb kör ben még hosszas be szél ge tés kö vet ke zett, amely
min den ki szá má ra nagy gaz da go dást je len tett.

A dél utá ni bú csú zás kor is mét so kan gyűl tek össze, és meg fo gal ma zó dott
az az óhaj, hogy ta lál koz zunk leg kö ze lebb új ra Bu da pes ten az Evan gé li um
Szín ház ta va szi be mu ta tó ján. Is ten ad ja, hogy úgy le gyen!

Ko há ry Fe renc (Lé bény)

A böjt idén feb ru ár 25-étől áp ri lis 11-
éig tart. Az au tó böjt Auszt ri á ban
egy nap pal to vább. A fel hí vást meg -
fo gal ma zó oszt rák evan gé li kus és
ka to li kus egy ház alig ha nem úgy gon -
dol ta, hogy ha va la ki ké pes ar ra,
hogy ham va zó szer dá tól hús vé tig
egy ál ta lán nem vagy csak na gyon ke -
ve set au tóz zon, ak kor kár len ne a
hús vét ját kör nye zet szennye zés sel el -
ron ta nia.

Né met or szág ban és Auszt ri á ban
sok éves ha gyo má nya van az au tó böjt -
nek. Hans-Gerd Wirtz a Tri e ri Ka to -
li kus Egy ház me gye kör nye zet vé del -
mi bi zott sá ga ne vé ben már 2003-ban
meg fo gal maz ta, hogy nem sze ret né
dé mo ni zál ni az au tó ve ze tést, de sze -
rin te az au tó zás tól va ló tar tóz ko dás
a böjt kor sze rű for má ja. Jót tesz az
egész ség nek, csök ken ti a stresszt,
ja vít hat ja az em be ri kap cso la to kat, és
eny hí ti a kör nye zet ter he lé sét. 

Idén Eu ró pá ban több fe lé ké szül -
nek az au tó böjt re. Ma gyar or szá gon
egy há zi szin tű kez de mé nye zés ről
nem tu dok, de a ha tár túl ol da lán Bur -
gen land, Al só-Auszt ria és Bécs evan -
gé li kus gyü le ke ze tei idén is meg -
kap ták a böj ti fel hí vást. Most már a
lel ké sze ken és a gyü le ke ze ti ta go kon
mú lik, hogy a ga rázs ban hagy ják-e
au tó i kat.

A negy ven na pos au tó böjt na gyobb
el szánt sá got igé nyel, mint a Föld
nap ja vagy az au tó men tes nap egy-
egy na pos ön kor lá to zá sa, de min den
ilyen ak ci ó sze rű kez de mé nye zés fel -
vet leg alább há rom kér dést: Mi je len -
tő sé ge van egy nap nak – vagy akár
negy ven nek –, ha egész év ben úgy is
au tó zom? Mit ér né hány em ber erő -
fe szí té se, ha a nagy több ség úgy is
tönk re te szi va la mennyi ünk kör nye -
ze tét? Mit ér nek az alul ról jö vő kez -
de mé nye zé sek, ha a dön tés ho zók
nem akar nak vál toz tat ni a je len le gi
hely ze ten? Ve gyük sor ra a kér dé se ket!

Mit ér egy nap? Aki több száz vagy
több ezer tár sá val ke rék pá ro zott va -
la me lyik nagy vá ro sunk ke rék pá ros
ren dez vé nyén, vagy mond juk az eu -
ró pai au tó men tes na pon ke resz tül-
ka sul sé tál ga tott az au tó sok elől le -
zárt And rássy úton, an nak szép él -

mény ben le he tett ré sze. Az ilyen
ak ci ó kat azért szer ve zik, hogy a
részt ve vők kel ér zé kel tes sék: mennyi -
vel kel le me sebb len ne a vá ro si élet,
ha nem az au tók ural nák a te re pet.
Leg alább ilyen nagy él mény, ha az
em ber el ve tő dik egy olyan vá ros ba
vagy vá ros rész be, ahol alig van nak
au tók, az em be rek sé tál nak, ke rék pá -
roz nak, bu szoz nak, vil la mo soz nak –
és az ut cán meg áll va vagy egy pad -
ra le ül ve be szél get nek. Meg te he tik,
mert meg hall ják egy más sza vát. Az
egy na pos vagy negy ven na pos ta -
pasz ta lat tehát ar ra va ló, hogy a töb -
bi na punk is meg vál toz zon.

Mi ért pont én? Ez ugyan az az eti -
kai kér dés, ame lyet a ke resz té nyek
na pon ta több ször fel te het nek ma guk -
nak. Mi ért le gyek jó, ha má sok
rosszak; ön zet len, ha má sok csak a
sa ját hasz nu kat le sik? Azt ta nul tam,
hogy a vál toz ta tást ma ga mon kell
kez de nem. So sem hir det ném ki más -
ról, hogy ő eti kai vét sé get kö vet el,
mi kor au tó zik. Sok olyan hely zet
le het, mi kor az au tó nél kü li élet
meg old ha tat lan nak lát szik. Nem -
csak be te gek nek és öre gek nek le het
rá szük sé gük, de pél dá ul fa lu ban élő
kis gye re kes csa lá dok nak is. Ab ban vi -
szont biz tos va gyok, hogy sok kal
töb ben ül nek au tó ba, mint ahány em -
ber nek va ló ban szük sé ge van rá.
Már pe dig, ahogy ro va tunk leg utób -
bi cik ké ben az Eu ró pai Ke resz tény
Kör nye zet vé del mi Há ló zat ál lás fog -
la lá sát idéz tem, min den fö lös le ge sen
meg tett au tós ki lo mé ter rel a sze gé -
nyek, be te gek, ki szol gál ta tot tak, a jö -
ven dő nem ze dé kek élet esé lye it csök -
kent jük, a föl di élet gaz dag sá gát
pusz tít juk. Ta lán az au tó böjt esélyt ad
ar ra, hogy idő ről idő re ki pró bál juk,
mi a szük sé ges, és mi a fö lös le ges.

Mi ért nem a po li ti ku sok? Az új év

el ső nap ja i ban so kat le he tett hal la ni
egy zse ni á lis po li ti kus ról. A ma gyar
hon la pok ra most ju tott el En ri que
Peñalo sa hí re, aki 1998-tól 2001-ig
Ko lum bia hét mil li ós fő vá ro sá nak,
Bo go tá nak a pol gár mes te re volt. Aki
még nem lát ta a ked ves ősz em ber -
ről szó ló fil met, és tud ja, mi az a ke -
re ső prog ram, csak üs sön be annyit a
szá mí tó gé pé be, hogy Bo go ta + ke rék -
pár + film, és mind járt rá akad. 

Kedv csi ná ló nak csak annyit, hogy
La tin-Ame ri ka egyik leg rosszabb le -
ve gő jű és leg sze gé nyebb met ro po li sa
né hány év alatt fan tasz ti ku san át ala -
kult. Eh hez ar ra volt szük ség, hogy a
pol gár mes ter új alap el vek re he lyez ze
a vá ros fej lesz tést. Ilyen egy sze rű kér -
dé se ket tett fel: olyan vá rost kí vá nunk
lét re hoz ni, amely a gyer me kek, idő -
sek, sze gé nyek ér de ke it szol gál ja,
vagy olyat, amely a gép ko csi két? Ha
a köz le ke dé si prob lé má kat úgy pró bál -
ják meg ol da ni, hogy több és na gyobb
utat épí te nek, az olyan, mint ha ben -
zin nel pró bál ná nak tü zet ol ta ni.

A film egyik leg de rű sebb je le ne té -
ben a pol gár mes ter ott áll a szé les ke -
rék pár út szé lén, mel let te húz nak el
a vi dám bi cik lis ták. A kép két szé lén
a sár ban né hány au tó ver gő dik, a pol -
gár mes ter pe dig va la mi ilyes mit nyi -
lat ko zik: „Ter mé sze te sen job ban
örül nék, ha az au tó út is asz fal toz va
len ne. Re mé lem, hogy előbb-utóbb
ez is meg va ló sul. De ha egy szer ke -
vés pén zünk van, ak kor el kell dön -
te nünk, hogy mi a fon to sabb.”

Ko lum bia messze van, de né hány
ma gyar ke rék pá ros-szer ve zet úgy
gon dol ja, a vál to zás ná lunk is le het -
sé ges. Új év re a Bo go tá ról szó ló film
egy-egy pél dá nyát ad ták aján dék ba a
fő pol gár mes ter nek és va la mennyi
ke rü le ti pol gár mes ter nek. Mi itt,
Kö zép-Eu ró pá ban va ló szí nű leg hi á -
ba vár nánk egy Peñalo sa-sze rű fel vi -
lá go sult po li ti kus ra. Ar ra vi szont
sok pél da van, hogy ha a pol gá rok el -
kez de nek más képp gon dol kod ni, ak -
kor előbb-utóbb a po li ti ku sok is lép -
nek. A gon dol ko dás meg vál toz ta tá -
sá ban pe dig az evan gé li kus egy ház -
nak is nagy sze re pe le het.

g Ga dó György Pál

Au tó böjt
ÜZ ENET AZ AR AR ÁTRÓL

Rovatgazda: Kézdy Edit

E VÉ L&LE VÉ L

Van ki út!
Jé zus mond ja: „Én va gyok az út, az igaz ság és az élet…” (Jn 14,6)
Jé zus Krisz tus nak az ön ma gá ról mon dott sza vai je len tet ték alap ját és cél ját
a vár pa lo tai evan gé li kus óvo dá ban szer ve zett csen des nap nak feb ru ár 7-én,
szom ba ton. A pi he nő nap el le né re meg telt az óvo da au lá ja szü lők kel, gyü -
le ke ze ti ta gok kal, vi dék ről ér ke zett ven dé gek kel. Az ön ma gunk éle té ben, a
csa lá dok éle té ben, gyü le ke ze tünk ben, tár sa dal munk ban, nem ze tünk ben lát -
ha tó mély vál ság ból, ki lá tás ta lan ság ból, re mény te len ség ből va ló ki út le he -
tő sé gé re mu tat tak rá az elő adók.

Dr. Ró kus falvy Pál pszi cho ló gus pro fesszor (képünkön) a nem zet, tár sa da -
lom be teg sé gét az egyén, az én sze mé lyes fe le lős sé gén ke resz tül mu tat ta be.
Ki fej tet te, hogy ha az em ber szí vé ben Jé zus Krisz tus az Úr, ak kor meg ol dó -
dik a csa lá dok vál sá ga, raj tuk ke resz tül pe dig gyó gyul ni kezd a tár sa da lom is.

Lup ták György kis kő rö si evan gé -
li kus lel kész, es pe res az egy ház, a
gyü le ke zet és a ke resz tény em ber vál -
sá gá ról be szélt. Elő adá sá ban ki fej tet -
te, hogy hi á ba vall juk ma gun kat ke -
resz tény nek, hall gat juk hét ről hét re
az ige hir de tést, ha nincs sze mé lyes,
ben ső sé ges na pon kén ti kap cso la -
tunk az élő Úr ral, Jé zus Krisz tus sal,
ak kor min den cse lek vé sünk, igye ke -
ze tünk tes ti, em be ri eről kö dés lesz;
le gyünk akár lel ké szek, or vo sok, ta -
ka rí tók, pe da gó gu sok vagy bár mi
má sok.

Sze ve ré nyi Já nos or szá gos evan gé -
li kus misszi ós lel kész imád ság gal
kez dett elő adá sá ban az év igé jé ről és
az az na pi igé ről be szélt. Ami szá -
munk ra em be ri leg le he tet len nek tű nik a ma gunk éle té ben és a gyü le ke ze -
tünk ben, tár sa dal munk ban – az Is ten szá má ra le het sé ges! Le te het jük min -
den nyo mo rú sá gun kat, ön ma gunk ban fel is mert sö tét dol ga in kat, és Is ten meg -
old ja őket, és az ő vi lá gos sá gá ban ré sze sít Jé zus Krisz tus ál tal. Nem hagy ma -
gunk ra ben nün ket, ha nem az ő ál dá sát ad ja to váb bi éle tünk re. Ne künk ezt
az ál dást szük sé ges to vább ad nunk a kör nye ze tünk ben, meg lát va a tes ti-lel -
ki szük sé get szen ve dőt – ál dás sá vál ni a szá má ra.

Az elő adá sok kö zött a té si Szél lel bé lel tek együt tes ze nélt, éne kelt a részt -
ve vők szí vét-lel két az Úr je len lé té be von va. A nap prog ram ját Pol gár di Sán -
dor, a Veszp ré mi Egy ház me gye es pe re se mo de rál ta, ve zet te.

Ez a csen des nap rá mu ta tott az út ra, az igaz ság ra és az élet re, az egyet len
ki út ra – Jé zus Krisz tus ra! Há la le gyen őné ki mind ezért!

L.-né Zsuzsa (Várpalota)

Meghívó egyházkerületi napra
Sze re tet tel hív juk min den test vé rün ket ha gyo má nyos egy ház ke rü le ti na punk ra, ame lyet az aj kai evan gé li kus
temp lom ban (Aj ka, Kos suth La jos u. 2.) tar tunk feb ru ár 28-án, szom ba ton.

Prog ram
• 9.30–10.00: Gyü le ke zés
• 10.00–10.30: Áhí tat – Itt zés Já nos püs pök
• 10.30–10.45: Kö szön tés – Sza bó György egy ház ke rü le ti fel ügye lő
• 10.45–11.45: Az egy há zi év út mu ta tá sa – elő adás, könyv be mu ta tó meg be szé lés sel – Isó Do rottya lel kész
• 11.45–12.15: „Az Urat ál dom én…” – az aj kai evan gé li kus if jú sá gi cso port és a lel kész csa lád ze nei szol gá la ta
• 12.15–14.00: Ebéd szü net (sze rény ven dég lá tást a ke rü let biz to sít)
• 14.00–15.30: Az egy ház ke rü le ti teo ló gi ai pá lyá zat ered mény hir de té se, va la mint elő adás és fó rum be szél ge -

tés a pá lyá zat té má já ban („Was Ch ris tum tre ibt” – Lu ther bib lia ér tel me zé se cím mel)
• 15.30: Zá ró áhí tat – Vaj da Ist ván lel kész

Az ebéd lét szám mi att nyo ma té ko san kér jük test vé re in ket, hogy rész vé te li szán dé ku kat leg ké sőbb feb ru ár 23-
áig je lez zék a szo ká sos mó don a győ ri püs pö ki hi va tal ban (tel.: 20/824-4222, 96/516-160).

A Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let el nök sé ge

H I R D E T É S

Far san gi ima hét Csö mö rön
Böjt re elő ké szí tő so ro zat lesz a csö mö ri gyü le ke zet ben feb ru ár 22-étől
28-áig min den es te 18 órá tól a gyü le ke ze ti ház ban. A far sang vé gi, böjt
kez de ti, úgy ne ve zett far san gi ima hét ven dég szol gá lói:
• Feb ru ár 22.: Gren dorf Pé ter ha tod éves teo ló gus hall ga tó
• Feb ru ár 23.: Ko vács Áron dok to ran dusz hall ga tó
• Feb ru ár 24.: dr. Sza bó La jos teo ló gi ai pro fesszor
• Feb ru ár 25.: Ker tész Gé za nyu gal ma zott lel kész
• Feb ru ár 26.: dr. Bács kai Ká roly teo ló gi ai ta nár
• Feb ru ár 27.: Bó di Eme se teo ló gi ai ta nár
• Feb ru ár 28.: Smi dé li usz né Dro b i na Er zsé bet sur di lel kész 
• Már ci us 1-jén, böjt 1. va sár nap ján a fél 11-kor kez dő dő úr va cso rai

is ten tisz te le ten Smi dé li usz Zol tán gyé ké nyes–ne mes pát rói lel kész
hir de ti az igét.

H I R D E T É S

Hely szín -
vál to zás!
A már ci us
7-én meg -
ren de zen dő
VI II. or szá -
gos evan -
géli kus
bábver seny
hely szí ne
meg vál to zott!
Az új hely szín: Bu da pest-
Kőbá nyai Evan gé li kus Egy ház -
köz ség – Ká pol na Szín pad
(1102 Bu da pest, Ká pol na u. 14.).
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„Temp lom szín ház”. Feb ru ár 28-án,
szom ba ton 18 órá tól lát ha tó Sza ko nyi
Ká roly Adás hi ba cí mű mű ve a pest -
szent lő rin ci evan gé li kus temp lom ban
(Bu da pest XVI II. ke rü let, Kos suth tér
3.). Elő ad ja a ke len föl di evan gé li kus
if jú ság. Sze re tet tel vár juk!

12 e 2009. február 22. Evangélikus Élet

Va sár nap
Mert tet szett az egész Tel jes ség nek, hogy Krisz tus ban lak jék, és hogy ál ta la
bé kél tes sen meg ön ma gá val min dent, a föl dön és a menny ben. Kol 1,19–20
(Zsolt 103,11; Mk 8,31–38; 1Kor 13,1–13; Zsolt 15) Ezt meg nem ért jük. De hát
hogy is ér te nénk, ha ő a min den ha tó Is ten, mi pe dig kis por sze mek va gyunk
hoz zá mér ten! Ami kor Is ten elénk áll, csak le bo rul ni tu dunk, és imád ni tud -
juk őt. A leg fon to sab bat még is ért het jük: a bű ne ink mi att ha rag vó Is ten bé -
kélt meg ve lünk Jé zus vált ság ha lá la ál tal. Sze ret az Is ten. Jó Atyánk az Is ten.
Gyű lö li a bűnt, de sze re ti az em bert. Mit te gyen? Mi lyen ér zés ne ki a te Is -
te ned nek len nie? Jé zus pe dig szen ved min den ba junk és be teg sé günk és min -
den igaz ság ta lan ság mi att, még is em ber ré lett. Mi lyen ér zés ne ki em ber nek
len nie?

Hét fő
A szá za dos Jé zus elé küld te ba rá ta it, és ezt üzen te ne ki: „Uram, ne fá radj,
mert nem va gyok mél tó ar ra, hogy a haj lé kom ba jöjj. De ma ga mat sem tar -
tot tam mél tó nak ar ra, hogy el men jek hoz zád, ha nem csak szólj, és meg gyó -
gyul a szol gám.” Lk 7,6b–7 (Zsolt 146,5; Lk 13,31–35; Lk 11,1–4) Te csak azt
em le ge ted, hogy mit ér de melsz, mi jár ne ked. A szá za dos for dít va lát ja a
dol go kat: „…nem va gyok mél tó…” Nem az ér de me i re és a rang já ra hi vat ko -
zik. Ez Jé zus Urunk előtt sem mit sem je lent. Egy sze rű en meg men tő sze re -
te té re apel lál. A szá za dos azt is tud ja, hogy mi a ha ta lom. Ha mond va la -
mit a be osz tott já nak, az meg te szi. Így bí zik ab ban, hogy ha Jé zus mond va -
la mit, az meg lesz. Hi szen ő Úr min den fö lött. Azt mond ta: le gyen, és meg -
te rem tet te a vi lá got. Azt mond ta: csend le gyen, és le csön de se dett a ten ger.
Azt mond ta: né mulj el, és a go nosz lé lek el hall ga tott. Azt mond ta: gyó gyulj
meg, és a bé na egész sé ges lett. Azt mond ta: meg bo csát tat tak a bű ne id, és
lel ki leg sza bad lett a bűn bá nó szív. Ma is elég Jé zus nak egy sza va, és meg -
tör té nik, amit akar. Ezért ol vasd, hall gasd, kérj egy szót tő le, és biz tos le -
hetsz a meg hall gat ta tás ban.

Kedd
Jé zus nap pal a temp lom ban ta ní tott. Ko ra reg gel az egész nép hoz zá si e tett,
hogy hall gas sa őt a temp lom ban. Lk 21,37–38 (5Móz 4,10; Lk 5,33–39; Lk 11,5–
13) Ko ra reg gel a leg fris sebb az el ménk. Jó, ha ak kor fi gye lünk Is ten igé jé -
re, hogy ma ra dan dó út mu ta tás le gyen egész na punk ra. Öröm mel mész-e
temp lom ba? Vá gyódsz-e a hí vők kö zös sé gé re, az igé re és a szent sé gek re? Ami -
kor elő rehív nak, ak kor ne csak az ol tá rig, ne csak a temp lom ele jé ig menj,
ha nem egé szen Jé zu sig! Ad dig meg ne állj, míg ve le nem ta lál ko zol!

Szer da
Áll ja tok szi lár dan, és ra gasz kod ja tok a ha gyo má nyok hoz. 2Thessz 2,15 (Zsolt
19,9b; Mt 6,16–21; Lk 11,14–23) Van nak jó és rossz, meg tar tó és meg rög -
zött ha gyo má nyok. Itt ar ról van szó, hogy ra gasz kod junk a ránk ha gyo má -
nyo zott hit hez és üze net hez. Ne gon dol juk, hogy min den áron va la mi újat
kell ki ta lál nunk. Mi az örök ké va lót és az Örök ké va lót hir det jük és kö vet -
jük. Nem az zal le szel nagy, hogy ki ta lálsz va la mi ext ra dol got, ha nem ha
hű sé ges ma radsz a ke reszt hez. A for ma, a ki fe je zés mód vál toz hat, de a ré -
gi üze net azo nos a ma i val: Jé zus sal újat kezd hetsz, ve le bol dog le hetsz. Ál -
ta la üd vös ség re jutsz.

Csü tör tök
Ma ga pe dig a bé kes ség Is te ne szen tel jen meg ti te ket tel je sen, és őriz ze meg a
ti lel ke te ket, el mé te ket és tes te te ket tel jes ép ség ben, fedd he tet le nül a mi Urunk
Jé zus Krisz tus el jö ve te lé re. 1Thessz 5,23 (Mik 6,8; Zak 7,2–13; Lk 11,24–28)
A sze re tet Is te ne, a mi Atyánk a bé kes ség Is te ne. Bé két len vi lá gunk ban, gú -
nyo ló dá sok és kí sér té sek kö zött könnyen ki bil le nünk egyen sú lyunk ból. A bé -
kes ség Is te ne meg őriz het, hogy ha meg dob nak kő vel, te azt ke nyér rel tud -
jad vi szo noz ni. Vagy te vi szo noz tad a ke nye ret kő vel? Jé zus az Élet Ke nye -
re, még is ke reszt re fe szí tet ték. De ő ott is ke nye ret adott vi szon zá sul: imád -
ko zott el len sé ge i ért.

Pén tek
Jaj an nak, aki per be száll al ko tó já val, bár csak egy a föld ből ké szült cse rép -
edé nyek kö zött! Mond hat ja-e for má ló já nak az agyag: Mit csi nálsz? Ézs 45,9
(Ap Csel 17,25; Jn 8,21–30; Lk 11,29–36) Be le nyug vás vagy lá za dás? Egyik se!
Légy azon, hogy föl is merd Is ten aka ra tát. Ha pe dig va la mit nem ér tesz, vagy
va la mi vel nem ér tesz egyet, ak kor ne he lyezd a ma gad lá tá sát Is te nünk vé -
le mé nye elé. Biz tos, hogy ő job ban tud ja. Egy apa tud ja, hogy hány fo rint
van a kis gyer me ke zse bé ben, de a gyer mek nem tud ja, hány fo rint ja van az
édes ap já nak. Te csak egy kis ré szét is mer he ted az Úr gon do la ta i nak, de hidd,
hogy ter ve jó.

Szom bat
Jobb egy nap a te ud va ra id ban, mint más hol ezer. Zsolt 84,11a (Lk 24,53; Dán
5,1–7.17–30; Lk 11,37–54) Ha rá jössz, hogy olyas mit ad ne ked Is ten, amit sen -
ki más nem tud ad ni, ak kor ke res ni fo god őt. Ha ő bé kes ség gel töl töt te be
a szí ve det, ak kor azt mon dod: egy nap jobb Is ten nel, mint ezer nél kü le. Egy -
perc nyi az ő igé jé ből töb bet ér, sőt el len sú lyoz za mind azt, ami na po kig zú -
dul rám az em be rek től, a té vé ből, a vi lág ból. Hidd el: egy szó reg gel Is ten -
től olyan je len tős le het, hogy a nap min den más sza vát, szi dal mát, gú nyo -
ló dá sát, ter hét el len sú lyoz za. Sőt le he tő vé te szi az el hor do zá su kat.

g Széll Bul csú

Új nap – új kegyelem

VASÁRNAP

8.30 / Rádió Baranya
– FM 93,8
Evangélikus félóra az
Evangélikus Rádiómisszió
szerkesztésében
22.05 / Du na Tv
La za re scu úr ha lá la
(ro mán film drá ma, 2005)
(155')
La za re scu Dan te Remus hat -
van há rom éves öz vegy és
nyug dí jas, ro mán blokk la kás -
ban él há rom macs ká já val.
Egy es te rosszul lesz, men tőt
hív, ér te jön nek. A men tős
asszisz tens, Do am na Mi ora
kór ház ról kór ház ra jár ve le
egy éj sza kán át, de se hol sem
ve szik fel. Min den egyes dok -
tor, aki meg vizs gál ja La za re -
scu urat, el té rő di ag nó zist ál -
lít fel; azon na li fel vé te le és ke -
ze lé se így egy re kés le ke dik…

HÉTFŐ

11.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Gos pel kró ni ka
13.16 / Bar tók rá dió
Ka re Nor d s to ga
or go na hang ver se nye
13.30 / Kos suth rá dió
Erős vár a mi Is te nünk!
Az evan gé li kus egy ház
félórá ja
14.00 / Bar tók rá dió
A hét ze ne szer ző je: An ton
Bruck ner. 1. rész: d-moll rek -
vi em, f-moll szim fó nia ta nul -
mány, „Nul la dik” szim fó nia
19.30 / PAX
Tíz em ber öl tő ün ne pe
(ma gyar ri port film) (25')
21.50 / Du na Tv
Még oda nem ér az idő
(ma gyar do ku men tum film,
2008) (28')
23.10 / m1
Vissza ját szás

KEDD

14.00 / Bar tók rá dió
A hét ze ne szer ző je. An ton
Bruck ner. d-moll elő já ték,
fúga és utó já ték, d-moll mi se
14.35 / Kos suth rá dió
Tér-idő
A hal lás tu do má nya –
Hangok vi lá ga
19.35 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Hän del: Saul (ora tó ri um)
21.00 / Du na Tv
Kyt hé ra
(ma gyar já ték film, 2006) (78')
21.10 / m1
Kü lö nös tör té ne tek
Ke pes And rás mű so ra
23.00 / M. Ka to li kus Rá dió
Mag ve tés. A thessza lo ni ka i -
ak hoz írt má so dik le vél
23.10 / m1
A múlt ár nyé ka (né met
filmdrá ma, 2005) (85')

SZERDA

13.30 / Kos suth rá dió
„Te ben ned bíz tunk ele i től
fog va…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
15.15 / PAX
Éb re dés (evan gé li kus ma ga -
zin mű sor) (27')
15.25 / Du na Tv
Az egy há zi mű vé szet kin csei
– Ba ran go lá sok Tos ca ná ban
(olasz is me ret ter jesz tő film -
soro zat, 2003) (30')
19.35 / Bar tók rá dió
Bu da pes ti Ta va szi Fesz ti vál
2008. Gyön gyö si Le ven te:
Lu kács-pas sió
21.00 / Du na Tv
Az át uta zó
(fran cia já ték film, 2005) (77')
22.40 / Du na Tv
Csa lá dom tit kai
(ame ri kai–né met–bel ga
filmdrá ma, 2004) (111')

VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból február 22-étől március 1-jéig

CSÜTÖRTÖK

9.03 / m2
Épí tett szép sé gek (27')
Kecs ke mét
12.05 / Bar tók rá dió
A Capel la Sa va ria
hang ver se nye
Te le mann: D-dúr con cer to
két fu vo lá ra és ze ne kar ra
Bach: d-moll csem ba ló ver -
seny – BWV 1052
16.45 / PAX
Öt ven éves a Köz pon ti Bap tis -
ta Ének kar (kon cert film)
18.35 / PAX
A ha ran gok szól tak, szól -
nak… (do ku men tum film)
Tör té nel mi ha rang ja ink
21.00 / Du na Tv
Jó na pot, éj sza ka
(szí nes, fe ke te-fe hér olasz
film drá ma, 2003) (103')
00.55 / m2
A bú csú (fran cia film drá ma,
2003) (95')

PÉNTEK

7.55 / Du na Tv
Arany szar vas – Ma gyar
száza dok (mű ve lő dés tör té ne ti
ma ga zin) (56')
A tör té net írás sa já tos sá ga
11.15 / PAX
Ke rék pár tú ra egy ház tör té ne ti
uta kon
(úti film)
13.30 / Kos suth rá dió
Az Úr kö zel!
A bap tis ta egy ház fél órá ja
13.41 / Bar tók rá dió
IV. vá ci nem zet kö zi gre go ri án -
fesz ti vál 2008
A ve ro nai In Dul ci Ju bi lo
éne kel
14.00 / Bar tók rá dió
A hét ze ne szer ző je: An ton
Bruck ner
IX. szim fó nia, Te De um
21.00 / Du na Tv
Sztá lin grád (né met há bo rús
film drá ma, 1993) (133')

SZOMBAT

11.11 / Bar tók rá dió
A kis fiú meg az orosz lá nok
Lá zár Er vin me se já té ka
14.35 / m2
Gyógy vi zek or szá ga
15.05 / Bar tók rá dió
Egy ze ne mű – több elő adás
Bach: d-moll par ti ta
– BWV 1004
21.07 / Kos suth rá dió
Rá dió szín ház: A rész leg
Bo dor Ádám mű vét rá di ó ra
al kal maz ta Got hár Pé ter.
22.10 / m1
A ci gá nyok ide je
(an gol–olasz–ju go szláv film -
drá ma, 1989) (142')
22.40 / m2
Wolfs burg (né met film drá ma,
2003) (90')
22.45 / Du na Tv
Apám suf ni ja
(új-zél an di–an gol film drá -
ma, 2004) (123')

VASÁRNAP

8.30 / Ci vil Rá dió
Evan gé li kus fél óra
10.10 / m1
Bap tis ta if jú sá gi mű sor
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
Élő egy ház
(val lá si hír adó) (26')
15.05 / Bar tók rá dió
Ju bi la te Deo. Év szá za dok
egy há zi mu zsi ká ja
15.20 / m2
Az Ár pád-kor temp lo mai
(ma gyar do ku men tum film-
so ro zat, 1999)
22.35 / Bar tók rá dió
Liszt: Or go na mi se
Km.: Vi rágh And rás (or go na)
22.50 / Du na Tv
Ba rát nők
(fran cia víg já ték, 2000) (92')
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50 ÉVE HA RANG ÖN TÉS
ŐR BOTTYÁN BAN
GOM BOS MIK LÓS
arany ko szo rús
ha rang ön tő mes ter

Ki vá ló ma gyar szak em be rek ál tal ké szí tett,
kül föl dön is el is mert ma gyar ter mé ke ket
gyár tunk a ha ran gok kal kap cso la tos
bár mely mun ká hoz.
Re fe ren cia: www.ha ran gon tes.hu.
Le vél cím: 2162 Őr bottyán, Rá kó czi u. 121.
Tel.: 28/360-170; mo bil: 30/948-9575.
E-mail: gom bos mi@ha ran gon tes.hu;
gom bos mi@in vi tel.hu.

HÍREK, HIRDETÉSEK

APRÓHIRDETÉS

44 éves, hí vő, jó meg je le né sű hölgy
ke res kor ban hoz zá il lő fér fit há zas -
ság cél já ból. 30/652-8955.

Evangélikus élet. Éled. Éled?

ÚJ HA RAN GOT RENDELJEN
IFJ. FARKAS TITUSZTÓL

MINDEN MÉRETBEN A LEGKEDVEZÕBB ÁRON 30 KG-TÓL 11 000 KG-IG

Ki vá ló mi nõ ség, kitûnõ ki dol go zás,
ked ve zõ ár, hang zás ra önt ve!

Harangvillamosítás, harangtartóállvány-készítés, programozóórák, ha-
rang ve zér lés te le fon ról, to rony óra-ké szí tés, -szerelés, al kat rész el adás.

RE FE REN CIA 400 TEMP LOM BÓL!

Ha rang szó 2003 Bt.
Ifj. Far kas Ti tusz

2200 Monor, Kis tói út 26. Tel.: 30/371-9696, fax: 29/410-119
A Harangszó 2003 Bt. a Dévai Szent Ferenc Alapítvány támogatója.

HIRDETÉS

Az Evangélikus Élet
2005., 2006., 2007. és 2008. évi
lap számai PDF formátumban
le tölt hetők
a www.evangelikuselet.hu
címről.


