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Előbb még a böjt fon tos idő sza ka és
a nagy hét drá má ja jön, de azért már
arc cal a fel tá ma dás ün ne pe fe lé kell
for dul nunk. Majdcsak el bú csú zik
tő lünk a tél, és a ter mé szet moc ca ná -
sá ból is sej te ni kezd jük a leg na gyobb
tit kot, a fel tá ma dás, az új ra éle dés cso -
dá la tos tit kát. De azért is, mert a ná -
zá re ti Jé zus leg ked ve sebb apos to la a
Lé lek ál tal így szó lalt meg: „…Is ten
örök éle tet adott ne künk, és ez az élet
az ő Fi á ban van.” (1Jn 5,11)

Rö vid, tö mör, de az egyik leg tar -
tal ma sabb mon dat a Szent írás ban.
Élet ről, még hoz zá örök élet ről be szél
az ige. Fe lül múl ha tat lan ti tok ilyen
jel zős szer ke zet ben. Mert jel ző nél -
kül sem fejt he tő meg az élet tit ka,
mennyi vel in kább ti tok így jel ző -
sen, hogy „örök” élet…! Jel ző nél kül
könnye dén ki mond juk, hogy „élet”, és
rá cso dál ko zunk lé té re, lé tünk re, ha
fi lo zo fi kus han gu lat ban va gyunk.
Lát juk az élet je len sé ge it, de nem is -
mer jük a tit kát. 

Nem csak ál ta lá nos ság ban kell az
élet ről be szél ni, ha nem van egy
még na gyobb ti tok: ez az élet nem -
csak él mint fű vagy fa vagy bo gár,
ma dár – ha nem ez az élet em be ri
sze méllyé, egyén né vá lik. Ez még
sok kal na gyobb ti tok. Igaz, a ki in du -
lás is ti tok – mi az élet? –, de az iga -
zi, fan tá zi át le nyű gö ző, áhí ta tos
cso dál ko zás ra in dí tó ti tok a sze -
mé lyes sé vá ló élet. 

A cso dál ko zást foly tat hat juk to -
vább, mert nem csak úgy ál ta lá nos -
ság ban vá lik sze mé lyes sé az élet,
ha nem ér ző és gon dol ko dó, meg szó -
la ló, be szé lő élet lesz. S ar ca lesz. Ez
még gran di ó zu sabb ti tok, és egy
olyan spi ri tu á lis, szel le mi fo lya mat
bon ta ko zik ki itt, hogy ti los pusz ta
ma té ri á ról, ön szer ve ző dő anyag ról
be szél ni – mert aki lát, azt a lá tá sa el -
ve ze ti Is te nig. Egy cso da fo lya mat a
gon dol ko dó és ér ző élet, amely nek
ar ca van, te kin te te, mo so lya. S egy -
szer csak en nek is be kell fe je ződ nie.

Ott ál lunk oly kor nagy bá nat tal a
te me tő ben, és ha ér zé kel tünk va la mit
az életti tok gran di o zi tá sá ból, nagy -
sze rű sé gé ből, ak kor nem be szél he -
tünk fe le lőt le nül pusz ta meg sem -
mi sü lés ről, sem mi vé vá lás ról, mert
nem az anya got ítél jük el, ha nem va -
la ki nek az ar cát, te kin te tét tör jük
össze lel ki va kon. Azért, hogy sze ret -
te ink ar cát ne tör jük össze a ha lál lát -
sza tá val, for dul junk arc cal a fel tá ma -
dás is te ni tet te fe lé, sőt a Fel tá ma dott
fe lé! Igaz, előbb kell a böj ti idő szak,
és át kell él ni a nagy hét drá má ját.
Nagy pén tek nél kül nincs a fel tá ma -
dás ün ne pe.

Fon tos a böjt kér dé sé nek tar tal mi
tisz tá zá sa is, még ha csak pár sor ban
szó lunk is ró la. A böjt olyan ön kri -
ti kus idő szak, ami kor a szent ige fé -

nyé ben vizs gá lat tár gyá vá tesszük sa -
ját ma gun kat, hét köz na pi va ló sá -
gun kat, csa lá di, tár sa dal mi sze re -
pünk meg élé sé nek mi nő sé gét, és
tesszük ezt Is ten szí ne előtt. A ma -
gunk ba szál lás ide je ez, ami kor nem
a sa ját se be in ket kell szám lál gat -
nunk, ha nem az ál ta lunk ütött se be -
ket fel mér nünk és – ha le het sé ges –
gyó gyít gat nunk. Má sok se be i nek
gyó gyí tá sa ál tal gyó gyul ha tunk Is ten
se gít sé gé vel. Még sem pusz tán ró lunk
szól az ön vizs gá lat, ha nem sze ret te -
ink ről, ba rá ta ink ról, is me rő se ink -
ről, sőt el len sé ge ink ről is. Ezért sem
ma gán ügy a val lás, a hit.

A jól ki hasz nált böj ti idő szak ön -

vizs gá la ta után alá za to san el kell in -
dul ni a nagy hét drá mai stá ci ó ján: lé -
lek ben kö ves sük Jé zust a ke reszt úton!
Tud va azt, hogy Is ten Bá rá nya ér tünk
vál lal ta ezt az utat. A kál vá ria út ja
azért a leg ne he zebb, mert az ár tat lan
Jé zus nak, Is ten bűn te len Fi á nak min -
den idők összes em be ré nek a bű nét
ma gá ra kel lett vál lal nia az is te ni íté -
let igaz sá ga és a mennyei atyai szív
sze re te te fe szült sé gé nek meg- és fel -
ol dá sá ra.

Egy sze rű en szól va: Jé zus ér tünk
vál lal ta a kál vá ri át, kor bá csot, tö vis -
ko ro nát, gúnyt, vit te a ke resz tet, fo -
gad ta el a szö ge ket, az ece tet. Mind -
ezt azért, hogy a szí vün ket szó lít sa
meg pá rat lan és ál do zat kész sze re te -
té vel. Ha még nem ha lott a szí vünk,
egé szen biz to san re a gál er re a ha tal -
mas sze re tet re. Vagy meg van a ve sze -
del me, hogy lel ki na gyot hal lók ká
let tünk?

Szo mo rú tény: még Jé zus sem tu -
dott min den kit meg té rí te ni. Va la ki
azt ír ta egy szer: meg le pő nek tart ja,
hogy Jé zus nem tud ta meg té rí te ni a
fa ri ze u so kat. Vagy is az ön ma guk kal
elé ge det te ket, és akik ön nön sor suk
szűk ha tá ra in nem lát tak túl. 

Új ra Já nos apos tol ra hi vat ko zunk:
Is ten örök éle tet adott ne künk. Va -
jon mi ért? Ez na gyon ti tok za tos kér -
dés! Atyai szí ve így dön tött. S az is
meg ren dí tő dön té se, hogy ez az örök
élet az ő Fi á ban van! 

Te hát arc cal a fel tá ma dás ün ne pe
fe lé, hogy meg ér kez zünk majd az
örök ott ho nunk ba. Ám ne fe lejt sük
a böj ti idő szak gyó gyí tó ha tá sát és a
nagy hét drá mai út ját! A ke reszt fa tit -
ka tün dö köl, a Fel tá ma dott pe dig így
szól: „Bé kes ség nék tek!”

Arc cal a fel tá ma dás
ün ne pe fe lé

g Ri bár Já nos

„Szo mo rú tény: még Jé zus
sem tu dott min den kit
meg té rí te ni. Va la ki azt
írta egy szer: meg le pő nek
tart ja, hogy Jé zus nem
tud ta meg té rí te ni a fa rize -
u so kat. Vagy is az önma -
guk kal elé ge det te ket, és
akik ön nön sor suk szűk
ha tá ra in nem lát tak túl.

„Meg té ré sem min den em be ri leg meg ra gad ha tó
előz mény nél kül, tel je sen vá rat la nul, egyik nap ról,
sőt egyik órá ról a má sik ra tör tént, és min den kép ze -
le tet fe lül mú ló, drasz ti kus, egész éle te met gyö ke res -
től át for má ló, száz nyolc van fo kos for du la tot ho zott.”

Irányváltás f 6. oldal

SE MPER REFOR M ANDA

„Ideigvaló, testi javakért is könyö-
röghetünk. De teljesen Istenre kell
hagynunk, hogy megadja-e azokat
vagy sem. Mert – mint Pál is mondja
– mi nem tudunk kérni, ahogy kel-
lene. Sokszor például arra van szük-
ségünk, hogy Isten rajtunk hagyja a
keresztet és szenvedést. S mivel egye-
dül ő tudja, hogy mi szükséges, és
mi válik javunkra, akaratát a miénk
elé kell helyeznünk és béketűrésben
mutatni meg engedelmességünket.” 

d Luther Márton:
Jer, örvendjünk, keresztyének!

(Szabó József fordítása) Gulyás Zsolt: Jézus a pusztában

b „Meg tud ná-e va la ki mon da ni
ezen a ju bi le u mi ün nep sé gen,
hogy va ló já ban hány éves a száz
éve ala pí tott Evan gé li kus Kül -
misszi ói Egye sü let?” – tet te fel
a kér dést áhí ta ta ele jén Gáncs
Pé ter misszi ó ért fe le lős püs pök.
Az össze jö ve telt A ré gi ek jó bi -
zony sá ga té má ban múlt szom ba -
ton ren dez ték a De ák té ri gyü le -
ke ze ti te rem ben.

Tény és való, hogy a Ma gyar ho ni
Ágos tai Hit val lá sú Evan gé li kus
Misszió egye sü let (MÁ HEM) 1909.
feb ru ár 2-án ala kult meg Po zsony ban,
de negy ven há rom év nyi ter mé keny
idő szak után 1952-ben be szün tet ték.
Gáncs Péter szó hasz ná lat ával élve
hi ber nál ták, és csak négy év ti zed
múl va, 1991-ben Ke len föl dön in dul -
ha tott új ra, ak kor már Evan gé li kus
Kül misszi ói Egye sü let (EK ME) né ven. 

A misszió azonban sok kal ko ráb ban
elkezdődött – em lé kez te tett a püs pök,
aki áhí ta ta alap igé jé ül a Jn 5,5–9 sza -
kaszt vá lasz tot ta, amely ben Jé zus
meg gyó gyít ja a har minc nyolc éve be -
te gen a Be tes da part ján fek vő em bert.
„Úgy él tük meg ’91 őszén ott, Ke len -
föl dön, hogy Jé zus fö lénk ha jolt, és
meg kér dez te: »Akarsz-e meg gyó gyul -
ni?« Mi pe dig úgy érez tük, nincs em -
be rünk, ám Jé zus se gít sé gé vel, bot la -
doz va ugyan, de új ra el in dul tunk” –
idéz te fel Gáncs Pé ter a ti zen nyolc év -
vel ez előt ti új ra ala ku lást.

A ju bi le u mi ün nep ség könyv be -
mu ta tó val foly ta tó dott. D. Ke ve há zi
Lász ló egy ház tör té nész mél ta tó sza -

vai nem csak A Ma gyar Evan gé li kus
Kül misszi ói Egye sü let tör té ne te cí mű
könyv szer ző jé nek, Bre bovsz ky Gyu -
la nyu gal ma zott lel kész nek a misszió
ügyé vel szo ro san össze fo nó dott éle -
tét hoz ta kö ze lebb a hall ga tó ság -
hoz, de az EK ME egyes kor sza ka it is.
Ré gi ek től ka pott örök ség cí mű elő adá -
sá ban szá mos, az ügyért cselekvő
előd alak ját is fel ele ve ní tet te.

A nap nyi tott köz gyű lés sel foly ta -
tó dott, ame lyen a ta gok meg hall gat -
ták és egy han gú lag el fo gad ták Za lán
Pé ter el nö ki, Mol nár Gyu la pénz tá -
ro si és Ba ku la Ka ta lin szám ve vő szé -
ki je len té sét.

A dél utá ni prog ra mok Bá lint Mar -
ci ke nyai be szá mo ló já val kez dőd tek.
Mint is me re tes, Mar ci szü lei – Bá lint
Zol tán és fe le sé ge, Beáta – Nai ro bi -

ban él nek im már há rom éve. A víz -
mér nök férj Szo má lia víz raj zát tér ké -
pe zi föl, míg fe le sé ge az EK ME 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, öz ve gyek, rá szo ru ló be te gek
meg se gí té sét.

Kint lé tük alatt Mar ci több ször is

meg lá to gat ta már őket – leg utóbb fél
évet töl tött Kelet-Afrikában, így tő -
le el ső kéz ből hall hat tak a részt ve vők
az ott fo lyó mun ká ról. Az EK ME ál -
tal itt hon meg hir de tett tá mo ga tói ak -
ció ke re té ben bár ki nek le he tő sé ge
van ha vi há rom ezer fo rint tal tá mo -
gat ni olyan ár vá kat, aki ket a leg kö ze -
leb bi hoz zá tar to zók ugyan be fo gad -
tak, de e nél kül az összeg nél kül
nem len ne esé lyük is ko lá ba jár ni. A
fi a tal em ber öröm mel szá molt be ar -
ról, hogy en nek az ak ci ó nak az ered -
mé nye kép pen most már har minc két
ár va gye rek nek biz to sít va van a tan -
dí ja, de öröm mel ven né nek to váb bi
tá mo ga tó kat. Az EK ME pénz be li
ado má nya ál tal újabb har minc kis -
gye rek jut hat na pon ta egy szer me leg
étel hez. 

Bá lint Mar ci be szá mo ló já ban ugyan -
ak kor hang sú lyoz ta, hogy nem csak a
tes ti és szel le mi táp lá lé kot biz to sít ják
édes any já ék a Heart to Heart (Szív től
szí vig) ala pít vány ke re té ben, ha nem
lel ki leg is fon tos misszi ói mun ka fo -
lyik ezek ben a nyo mor ne gye dek ben.

Száz év ből negy ven hi ber nál tan
EK ME-köz gyű lés és kül misszi ói nap

Útitárs e héten. Mint olvasóink tapasztalhatták, előző lapszámunk – rajtunk kí vül  ál ló okokból – Útitárs melléklet
nélkül jelent meg. Minden érin tet től elnézést kérünk; jelenlegi számunk reménység szerint már tartalmazza a
Magyar Evangélikus Konferencia négyoldalas evangéliumi lapját.

f Folytatás a 3. oldalon
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D. Keveházi László bemutatja az EKME száz évét összefoglaló új könyvet

„Egy há zunk püs pö ki ta ná csa ál -
lás fog la lás sal for dul lel ké sze ink -
hez, gyü le ke ze te ink hez, pres bi té -
ri u ma ink hoz és min den evan gé li -
kus hit test vé rünk höz.”
Mi való a templomba? f 13. oldal

Böjti remények f 3. oldal
Vendégünk volt a pozsonyi magyar gyülekezet
lelkésze f 4. oldal
Derűs beszélgetés Döbrentey Ildikóval f 5. oldal
A kommunizmus áldozatai… – f 7. oldal
Aggodalmaink f 10. oldal

„Pon to san er re ké szül tem. Egy hosszú, hét -
száz nyolc van ki lo mé te res sé tá ra. »Sé tá ra« a
ne mes egy sze rű ség gel El Ca mi nó ként (je len -
té se: »az Út«) is mert, San ti a go de Com pos -
te lá ba tar tó Szent Ja kab-za rán dok úton…”

¡Bu en Ca mi no! f 8–9. oldal
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Ham va zó szer dá val a böj ti idő vet te
kez de tét. Va sár nap azon ban nem a
szen ve dő, a ke resz tet hor do zó Jé zus -
sal ta lál ko zunk, ha nem az ör dö göt,
bűnt le győ ző egyet len Úr, a meg fe szí -
tett Jé zus Krisz tus aján dé ká ban ré sze -
sü lünk. Is ten igé je olyan hús vé ti
örö möt és győ zel met ad ma, mint ha
már hús vét ün ne pe len ne.

Já nos apos tol meg ne ve zi, ki és mi
el len arat győ zel met Is ten Fia. Az el -
len a bűn el len, amely ben nünk van,
az el len az ör dög el len, aki szün te le -
nül el le nünk dol go zik, hogy el tá vo -
lít son ben nün ket Atyánk tól. Bár -
mennyi re is mint ha azt ol vas nánk ki
a tex tus ból, hogy a ke resz tény em ber -
ben nin csen, nem le het bűn, Is ten ép -
pen azt lát tat ja meg ve lünk ma, hogy
bű ne alatt nyo mo rog, szen ved a hí -
vő is. Nem hagy ja bé kén az ör dög őt
sem. Sőt az apos tol azok el len a tév -
ta ní tók – a gnosz ti ku sok – el len
for dul va ír, akik azt ál lít ják, hogy el -
jut az em ber Krisz tus nél kül, a sa ját
ma ga tu dá sa, ké pes sé ge ál tal is a
tö ké le tes ség ál la po tá ba, az igaz ság -
ba, és át éli a ben ső jé ben.

Gyak ran min ket is az a ha mis
gon do lat száll meg, hogy „nyu godt le -
he tek, sem mit nem tud nak fel hoz ni
el le nem; jó ne kem a sa ját nyu gal -
mam”. Pe dig a ke resz tény em bert
min dig át hat ja a szent nyug ta lan ság,
mert meg éli a két ha ta lom igen csak
ko moly ere jét. Bi zo nyá ra van nak az
élet nek olyan te rü le tei, ame lyek re te -
kint ve azt mond hat juk: min dent
meg tet tünk, tel je sen elé ge det tek le -
he tünk ma gunk kal. Va la mi ha son lót
táp lál be lénk a vi lág is a pro fiz mus -

sal. Az em ber rel sok min dent el hi tet -
nek, sok gon do lat be le szi vá rog az éle -
tünk be. El hisszük, hogy mi min -
den re ké pe sek le he tünk. Még is szen -
vedünk, sírunk, inog a lá bunk alatt a
ta laj. Az em ber nek – le gyen ke resz -
tény, hí vő vagy Krisz tust Úr nak nem
val ló – ki vé tel nél kül ál lan dó meg ron -
tó ja az ör dög.

A bűn el ső szá mú tu laj don sá ga,
hogy az ör dög től van. Még is az em -
ber hez tar to zik, és rom bol ja Is ten és
em ber kö zött a kap cso la tot, rom bol -
ja az em bert. Nem tud juk ki űz ni idő -
vel, hogy egy szer csak el jus sunk a
bűn te len ség, a tisz ta ság ál la po tá ra.
Nincs olyan böj ti tisz tí tó kú ra, amely
után fel lé le gez he tünk, hogy vé gez -
tünk ve le, ki ir tot tuk. Ma ga a böjt, a
bűn bá nat nem ab ba az ál la pot ba
jut tat el, ami kor azt mond ha tom: bűn
nél kü li let tem.

A bűn szün te le nül át szö vi éle tün -
ket. Két ség be ejt, le gyen gít, rossz
gon do la to kat so ra koz tat egy más
után. Új ra és új ra azt ér zi az ör dög
ha tal má tól ra bul ej tett em ber, hogy
nincs biz ton ság ban, fél, há bo rog.
Lu ther a „fő-fő” el len ség nek ne ve zi az
ör dö göt. A Nagy ká té ban ezt ol vas -
suk: „…mert ha Is ten nem ol tal -
maz na, egy órá ig sem len nénk tő le
biz ton ság ban.” Igen, az ördög ab ban
le li ked vét, hogy meg ká ro sít son.

Min dig rá fog juk a gond ja in kat,
ba ja in kat va la ki re, a kö rül mé nyek re.
Pe dig az ör dög a „fő-fő el len ség”, ő su -
gall, ő haj szol be le a ke se rű ség be, az
elé ge det len ke dés be! De mi tud juk és
hir det jük: le győz te őt a Meg fe szí tett.
Ér tünk győ zött, és ne künk ad győ zel -

met Jé zus. És ha az ör dö göt le győz -
te, a bűn nel is le szá molt. Bol do gok le -
he tünk, hogy bű ne ink bo csá na tát
kér ve Is ten tény leg meg is szün te ti,
el is tá vo lít ja őket.

„…tud já tok, hogy ő azért je lent
meg, hogy el ve gye a bű nö ket, és hogy
őben ne nin csen bűn.” Is ten meg kö -
nyö rült a bű nös em be ren, és el küld -
te Fi át. Ezen a pon ton for dul meg éle -
tünk irá nya és tar tal ma. Har col ha -
tunk és – re for má to runk sza va i val él -
ve – fegy ver ben áll ha tunk, de so ha
nem mi le szünk úr rá a ter mé sze tün -
kön, az ör dög ha tal mán. Min dig Is -
ten Fia győz ben nünk és ér tünk,
ami ter mé sze te sen nem azt je len ti,
hogy mi ki ma ra dunk a harc ból, tud -
va azt, hogy ő úgy is küzd majd ér -
tünk. Ép pen el len ke ző leg: na gyon is
ben ne va gyunk! Fáj nak és kí noz nak
a harc té ri ese mé nyek. Ál lan dó fel ada -
tunk van.

Gyak ran adó dik éle tünk ben al -
ka lom ar ra, hogy meg küzd jünk, de
eb ben nem va gyunk egye dül. Min dig
har col ér tünk és ve lünk az Is ten.
Föl fog ha tat la nul nagy aján dé ka har -
ca ink ban, hogy ál ta la meg erő sö dik az
em ber hi te. Nem ve szí ti el ere jét,
nem zsi ge re li ki az ör dög el len, a bűn
el len foly ta tott ke mény mun ka, lel -
ki gyöt re lem; és nem meg edző dik a
harc ban, nem megke mé nye dik, ha -

nem még kö ze lebb ér zi ma gá hoz
Is ten sze re te tét, ígé re te i nek va ló sá -
gát. Ál dott min den fel lé pé sünk az
éle tün ket fel for ga tó go nosz el len.

Te hát egy faj ta fel szó lí tás ként kell ér -
te nünk azt az igé ből, hogy a ke resz -
tény em ber nem vét ke zik. Azt mond -
juk: ne vét kez zen, küzd jön! És ezt nem
min den alap nél kül tesszük. Is ten
Fia, a mi Urunk és Meg vál tónk azért
je lent meg, hogy le ront sa az ör dög
mun ká it. Le is ron tot ta, tönk re tet te.
Le het, gyen ge az em ber, és vall juk, sok
te her ne he zí ti az éle tün ket, de Is ten
Fia meg sza ba dí tott ben nün ket min -
den től, ami az ör dög től van.

Jé zus ere je ne künk erő. Ke resz ten
ara tott győ zel me és a ha lál ból va ló
fel tá ma dá sa ne künk győ ze lem. Min -
den úr va cso rai al ka lom mal ha lan dó
tes tünk be köl tö zik. Ve lünk van. Min -
ket táp lál, ne künk ad erőt, át jár igaz -
sá ga, szent sé ge.

Bűn, ha lál, ör dög szá munk ra el len -
ség, mely ben nün ket pusz tít. Még is
Is ten vív ja meg a csa tát ve le. A bűn
el len a bűn te len száll harc ba. Szá -
munk ra pe dig meg ada tik, hogy az ő
győ zel mé ből győ zel met ve hes sünk.

g Kli ment né Fe ren czy
And rea

Ál dunk, Urunk, ami ért meg me ne kül -
tünk. Ké rünk, légy ir gal mas hoz -
zánk, hogy meg erő söd jünk ál ta lad.
Add, hogy ne ve det di cső ít sük min den -
nap ol tal ma dért, ami kor ér tünk
szem be szállsz az ör dög gel, és ami kor
át él het jük, hogy szün te le nül ve lünk
vagy. Ámen.

B ÖJ T EL S Ő VA SÁR NAP JA IN VO C A VIT    1JN 3,58

„Meg erő sí tesz in kább az igaz hit ben”
A VA SÁRNAP IG ÉJE

A va sár nap óegy há zi evan gé li u ma –
Jé zus meg kí sér té se és di a da la az ör -
dög és a bűn fe lett (Mt 4,1–11) – erőt,
örö met hir det a gyü le ke zet nek. Krisz -
tus kö ve tői ma guk is si ker rel har col -
hat nak a kí sér tő és a kí sér tés el len. A
he ti ige (1Jn 3,8) sze rint: „Azért je lent
meg az Is ten Fia, hogy az ör dög mun -
ká it le ront sa.” A gra du ál ének azért az
új éle tért kö nyö rög, amely ben a hí vő
em ber meg áll hat a vi lág kí sér té se i vel,
ba ja i val és az ör dög gel ví vott harc ban:
„Hogy ne es sünk két ség be, hi tet len -
ség be, / Ör dög ke zé be!”

A 16. szá za di vers nek mind az öt
vers sza ka szin te vál toz ta tás nél kül ke -
rült be le éne kes köny vünk be. Nép sze -
rű sé gét jel zi, hogy szin te va la mennyi
pro tes táns éne kes könyv ben he lyet
ka pott a 16–18. szá zad ban. Az is me -

ret len szer ző kö nyör gé se – akár -
csak a va sár na pi epis to la (2Kor 6,1–
10) – el len té tek so ro za tán ke resz tül
mu tat ja meg, hogy Is ten ke gyel me, a
Szent lé lek ere je ál tal a Krisz tus-hí vő
em ber győ ze lem re jut hat. Baj, ín ség,
két ség be esés, hi tet len ség, ör dög, sö -
tét ség, szo mo rú ság és ha mis ság fe lett
győ ze del mes ke dik az Úr is ten, aki
vi lá gos ság, igaz ság, vi gas ság, örök
bol dog ság.

Az egyes vers sza kok utol só két so -
ra mint egy össze fog ja a teo ló gi ai
üze ne tet. A bo nyo lult és a 16. szá zad -
ban egye dül ál ló met ru mú vers – a9,
a9(4,5), a11(6,5), a12(7,5), a5 – utol só,
rö vid, öt szó ta gos so rai nyo ma té ko -
sí ta nak, ér tel mez nek: „Hogy ne es -
sünk két ség be, hi tet len ség be, / Ör dög
ke zé be; És szo mo rú lel künk ben te

vagy vi gas ság, / Örök bol dog ság;
Hogy nyil ván el ér hes sük a bol dog sá -
got, / Örök or szá god; Di csé re tet
mond has sunk te szent Fi ad nak, / Jé -
zus Krisz tus nak; Meg erő sí tesz in kább
az igaz hit ben, / Ígé re ted ben.”

Az ének kö zép pont ja, a har ma dik
vers szak a hí vő élet vég cél ja fe lé mu -
tat: „Add szí vünk be az igaz sá got, /
És a mi lel künk be nagy bá tor sá got,
/ Hogy nyil ván el ér hes sük [az ere de -
ti ben: hi hes sük] a bol dog sá got, /
Örök or szá god.” A bá tor ság szó
nem csak az új éle tért ví vott harc ban
va ló bá tor helyt ál lást je lent he ti. A
16–17. szá zad ban ezt a szót „biz ton -
ság”, „ve szély-, fé le lem nél kü li ség”
ér te lem ben is hasz nál ták. A hí vő
azért a biz ton sá gért, hi tért is kö nyö -
rög, amely az örök éle tet je len ti,
amely az örök élet re visz.

A ne gye dik vers szak el ső két so ra

mind eh hez ké ri a ta ní tók (lel ké szek)
és a hall ga tók (gyü le ke zet) szá má ra
a Szent lé lek se gít sé gét. Nem vé let len
te hát, hogy nagy böj ti éne kün ket a
16–17. szá zad ban pün kös di, va la -
mint pré di ká ció előt ti és utá ni ének -
ként is hasz nál ták. Egy ko rú nó ta jel -
zé se – Jer, mi kér jünk Szent lel ket
(Lu ther éne ke, mai vál to za tát lásd EÉ
232) – szin tén egy pün kös di in vo ká -
ci ó ra utal. Ugyan ak kor mes te ri meg -
kom po ná lás sal az utol só két vers szak
a Szent há rom ság mind há rom sze mé -
lye fe lé va ló oda for du lást is ma gá ban
fog lal ja: „Adj Szent lel ket…, / Hogy
mind en ged hes sünk aka ra tod nak, /
Di csé re tet mond has sunk te szent
Fi ad nak…”

Nagy böj ti éne künk dal la ma elő ször
az 1744-es ko lozs vá ri gyűj te mény ben
je lent meg. Ez a dal lam és Lu ther em -
lí tett pün kös di éne ke kö zös min tá ra,
egy 12. szá za di né met ének re, kan ci -
ó ra – Nu(n) bit ten wir den Hei li gen
Ge ist – ve zet he tő vissza. A ma gyar
dal lam má so dik fe le azon ban már ön -
ál ló utat mu tat, és a his tó ri ás éne kek
dal la ma i val ro ko nít ha tó.

g H. Hu bert Gab ri el la

Hall gass meg min ket, nagy Úr is ten
É NE K K INCSTÁR

forrás

Ke gyel mes mennyei Atyánk! Hoz zád
ki ál tunk, mert egye dül ne ked van ha -
tal mad ar ra, hogy ké ré se in ket ne
csak meg halld, ha nem meg is cse le -
kedd mind azt, ami tes ti-lel ki ja -
vunk ra van.

Ki ál tunk hoz zád egy há zun kért és
az egész ke resz tény sé gért. Ne en -
gedd, hogy vá lasz tott és el hí vott
né ped el bi zony ta la nod jon a kí sér té -
sek köz ben, és le tér jen ar ról az út ról,
amely re hív tad. Se gítsd, hogy min -
dig tisz tán és iga zán hir des se és
kép vi sel je a vi lág ban mind azt, amit
rábíz tál.

Ki ál tunk hoz zád a vi lá gért, amely -
ben élünk. Légy ir gal mas, és őrizd
meg mind azt, amit szép nek és jó nak
te rem tet tél. Bo csásd meg, hogy mi,
em be rek nem tisz tel jük és nem be -
csül jük aján dé ka i dat, ha nem rom bol -
juk és pusz tít juk, amit vé de nünk és
őriz nünk kel le ne. Ké rünk, adj bé kes -
sé get a kü lön bö ző nem ze tek kö -
zött. Bé kítsd meg az egy más sal har -
co ló kat.

Ki ál tunk hoz zád ha zán kért és
né pün kért. Se gítsd és erő sítsd azo -
kat, akik tisz tes sé ge sen és be csü let -
tel vég zik na pi mun ká ju kat, ne ve lik
gyer me ke i ket. Biz tasd őket, hogy
hoz zád for dul ja nak, ha re mény te len -
nek ér zik hely ze tü ket. Add, hogy
azok, akik csal nak, lop nak, ha zud -
nak, erő sza kos kod nak, má sok éle té -
re tör nek, fel is mer jék tet te ik sú -
lyát! Te, Urunk, fel nyit ha tod azok
sze mét is bű ne ik meg lá tá sá ra, akik
lel ki is me ret-fur da lás nél kül kö ve tik
el bű ne i ket.

Ki ál tunk hoz zád ve ze tő in kért.
Add, hogy ko mo lyan ve gyék fel ada -
tu kat, meg bí za tá su kat, és fe le lő sen
vé gez zék mun ká ju kat azo kon a he -
lye ken, aho va ál lí tot tad őket. Add,
hogy olyan éle tet él je nek, amely
pél da le het min den em ber szá má ra.
Se gítsd őket, hogy ne szé gyell jék be -
is mer ni té ve dé se i ket és meg val la ni
bű ne i ket. Add, hogy meg lás sák azt,
ami a rá juk bí zott kö zös ség ja vát
szol gál ja.

Ki ál tunk hoz zád gyü le ke ze tün -
kért, an nak min den tag já ért. Áldd
meg az ige hall ga tó it. Add, hogy
sza vad min dig ott le gyen a szí vük ben,
és erő sít se őket a min den na pok ban.
Ké rünk a kö zös al kal ma kért, együtt -
lé te kért. Add, hogy ne csak hall ga tói,
de meg tar tói is le gyünk sza vad nak.
Se gíts, hogy egy más hi te ál tal erő söd -
hes sünk. Ké rünk a hi tük ben in ga do -
zó kért és a ké tel ke dő kért. Se gítsd
őket, hogy ná lad meg ta lál ják kér dé -
se ik re a vá laszt.

Ki ál tunk hoz zád mind azo kért,
aki ket tes ti fáj dal mak gyö tör nek.
Adj eny hü lést kín ja ik ra. Mu tasd
meg ne kik, hogy te a be teg ség ben
sem ha gyod el őket. Légy tár suk
azok nak, akik egye dül van nak. Se -
gítsd őket, hogy ne es se nek két ség -
be, ha nem meg ta pasz tal has sák azt,
hogy te sze re ted őket. Te légy a
gyá szo lók vi gasz ta ló ja. Add meg
ne kik a fel tá ma dás és az örök élet bi -
zo nyos sá gát.

Ki ál tunk hoz zád, Urunk, hogy ne
le gye nek két sé ge ink afe lől, hogy te
el ké szí tet ted szá munk ra a sza ba dí -
tást bű ne ink ből. Add, hogy bi za lom -
mal ké szül jünk a ve led va ló ta lál ko -
zás ra, ahol szín ről szín re lát ha tunk,
és együtt ör ven dez he tünk majd
mind azok kal, akik győz te sen har col -
ták meg a hit har cát.

Hall gasd meg ki ál tá sun kat az Úr
Jé zus Krisz tu sért, aki ve led és a
Szent lé lek kel él és ural ko dik mind -
örök ké.

Ámen.

Oratio
œcumenica

b In vo ca vit va sár nap ja a negy ven na pos nagy böj ti idő szak kez de te.
Bűn bá nat után meg té rés re, új élet re hív. A böj ti va sár na pok a fel -
tá ma dás ra em lé kez tet nek. Gra du ál éne ke – Hall gass meg min ket,
nagy Úr is ten (EÉ 275) – a ma gyar evan gé li kus ság leg ősibb éne kei
kö zé tar to zik, már Hu szár Gál 1560-as éne kes köny vé ben is he lyet
ka pott.

„Uram, légy erős bennem,
hogy a sok kibúvó, amellyel
a szívem ki akar térni a lé-
nyeges dolgok elől, ne fe-
ledtesse el velem, hogy a te
házadban mindig van ke-
nyér és bor, hogy a te há-
zadban az alázatosak igaz-

ságosságot keresnek, amely
az új hazában világítani
fog, sőt már most közvetíti
országod sugarait.”

(J. Esquivél)

„A szeretet felveszi a fele-
barát gondját, mindenki-

nek segít, szolgál, mindig
jót akar, tanít, büntet, aján-
dékoz és kölcsönad.”

(N. Herman)

„Mondj igent a meglepeté-
sekre, amelyek keresztezik
a terveidet, az álmaidat

szertefoszlatják, egészen új
irányt adnak a napodnak,
sőt talán az életednek is.
Ezek nem véletlenek. Hagyj
a mennyei Atyának szabad-
ságot, hogy napjaid menetét
ő maga határozhassa meg.”

(D. H. Camara)

„Űzd el a gonosz gondola-
tokat, Urunk, amelyek szép
napod fényét elhomályosít-
ják! Adj békét az összega-
balyodott világnak! Oltsd el
a gyűlölet és az irigység
okozta tüzet!”

(Ambrosius)



Ugyan is ezek a gye re kek, ami kor
na pon ta az is ko lá ból együtt át men -
nek a temp lom kert be, hogy meg ebé -
del je nek, vagy is meg kap ják a na pi
me leg éte lü ket, előt te áhí ta tot tar ta -
nak, hang zik az ige.

Bá lint Be á táék kéz mű ves-fog lal ko -
zá so kat szer vez nek öz ve gyek nek,
majd az ál ta luk ké szí tett ék sze re ket

vagy dísz tár gya kat el ad ják, és a ka -
pott összeg ből tá mo gat ják őket.

A kö vet ke ző prog ram pont ként Gaál
Já nos mu tat ta be az In ter serve misszi -
ói szer ve zet mun ká ját, va la mint Szka -
licz ki Ti bor misszi ó ba ké szü lő in for ma -
ti kus mu tat ko zott be a hall ga tó ság nak.

A nap vé gén B. Pin tér Már ta, az
EK ME lel ké szi el nö ke adott úti ál dást
a 78. zsol tár alap ján.

g B. Zs.

EKME-jubileum
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Ta lán meg le pő a most in du ló böj ti
idő sza kot össze kap csol ni a re mény -
ség gel. Kü lö nö sen is a mai sze ku lá -
ris kon tex tus ban, ami kor sen ki sem
tud hat ja, hogy mi lyen hosszú böjt
után re mél he tünk majd vég re fel tá -
ma dást. Ugyan ak kor nem árt tisz táz -
ni, hogy a böjt nem té vesz ten dő
össze a meg szo rí tá sok kal, az ön -
kén tes vagy kény sze rű fo gyó kú rá val.
Sza bad ma is ko mo lyan ven ni az ősi
böl cses sé get és ta pasz ta lást, mely
sze rint a test böjt je a lé lek la ko dal -
ma le het. De eh hez me rő ben új lá -
tás ra, meg lá tás ra van szük sé günk,
amely éle tünk krí zis hely ze te i ben
po zi tív esélyt re mél a meg úju lás ra. 

En nek a me rő ben új élet szem lé let -
nek a fel fe de zé sé hez se gít sé get kap -
ha tunk olyan bölcs mes te rek től is,
mint pél dá ul az Augs burg ban élő
Gui do Krep pold. A ka pu ci nus szer -
ze tes és pszi cho ló gus köny ve a Ben -
cés Lel ki sé gi Fü ze tek so ro zat ker té -
ben je lent meg A vál sá gok – éle tünk
for du ló pont jai cím mel (Ben cés Ki -
adó, Pan non hal ma, 2006).

Né hány el gon dol koz ta tó mon dat
az alig száz ol da las köny vecs ké ből: „A
vál ság nem a re mény vé gét je le nti, ha -
nem az élet új di na mi ká já nak kez de -
tét… A vál ság nem fel tét le nül sze ren -
csét len ség; sok em ber éle té ben in -
kább új, gyü möl csö ző irá nyult ság
kez de te.” A kö vet ke ző meg le pő val lo -
más akár bá to rí tás is le het a böj ti ön -
vizs gá lat ra: „A vál ság je len tet te a
nagy for du ló pon tot éle tünk kí vül ről
be fe lé ha la dó irá nyult sá gá ban, fel is -

mer tük sok ko ráb bi tö rek vé sünk üres
és se ké lyes vol tát, fel fe dez tük a csend,
a me di tá ció, az ima és mély be szél -
ge tés ér té két…”

Böjt a tisz tá zó dás, a le tisz tu lás, a
tes ti-lel ki-szel le mi mé reg te le ní tés
le he tő sé get kí nál ja, ami kor rá ta lál ha -
tunk a Jé zus ban ne künk aján dé ko zott
„egy szük sé ges re”.

A 2009. esz ten dő töb bek kö zött
fel ve ti a rend szer vál tás óta el telt két
év ti zed őszin te, kri ti kus és ön kri ti kus
elem zé sé nek le he tő sé gét és szük sé -
gességét. Va jon a negy ven éves „kény -
szer böjt” után mi ként él tünk a re ánk
zú du ló le he tő sé gek bő sé gé vel? Új
in téz mé nyek, új struk tú ra, új szol gá -
la ti te rü le tek – va jon böl csen és fe -
le lő sen sá fár ko dunk-e ve lük? Mi
mo ti vál ta dön té se in ket? Va jon min -
dig le tud tuk-e győz ni a ha mis nosz -
tal gia, a res ta u rá ci ós ha ta lom vágy kí -
sér té se it? Meg ta lál tuk-e Is ten től ka -
pott sa já tos kül de té sün ket, evan gé -
li kus szí nün ket, iden ti tá sun kat? Vagy
in kább a két nagy test vér egy ház far -
vi zén ma nő ve rez ge tünk? Nö ve ked -
tünk-e a krisz tu si ér té kek ben, vagy
in kább csak mér ték te le nül fo gyaszt -
va el híz tunk? Ma gunk ra szed tük egy
el mé re te zett in téz mény rend szer és
egy há zi struk tú ra túl sú lyát? S mind -
eköz ben gyü le ke ze te ink sok he lyütt
el fogy nak…

Nem vé let len, hogy az es pe re si ta -
nács már ci u si ülé sén új ra na pi rend -
re ke rül az egy há zi struk tú ra kar csú -
sí tá sá nak kér dé se. A vál ság ha tá sá -
ra kö rü löt tünk az egész vi lág az

egy sze rű sí tés, a fe les le ges ter hek le -
épí té se fe lé moz dul. Fo gyasszunk
ke ve seb bet! Él jünk egy sze rűb ben!
Tart sunk mér té ket! Gaz dál kod junk
fe le lő seb ben kor lá to zott for rá sa ink -
kal! Óv juk, őriz zük a te rem tett vi lá -
got! Mind ezek nem csu pán üres jel -
sza vak, ha nem az ér tel mes túl élés, a
fe le lős to vább lé pés egye dül jár ha tó
út jai. Er re rá ta lál ni, er re se gí te ni, er -
re ve zet ni a re ánk bí zot ta kat – egy -
há zunk nak is min den na pos kül de té -
se és fe le lős sé ge.

Ap ro pó – egy há zi struk tú ra. Eb -
ből a szem pont ból is hasz no sak
vol tak a kö zel múlt ta lál ko zá sai oszt -
rák, il let ve szlo vák egy há zi ve ze tők -
kel. Tu dom, hogy a szom széd rét je
min dig zöl debb nek lát szik, de ma -
te ma ti kai tény, hogy mind két, hoz -
zánk ha son ló nagy sá gú vagy ki csi -
sé gű egy ház jó val egy sze rűbb struk -
tú rá ban mű kö dik. A szá mok ön ma -
gu kért be szél nek: Auszt ri á ban egy
püs pök fel ügye le té vel hét szu per in -
ten den tú rá ban él nek a gyü le ke ze -
tek, míg Szlo vá ki á ban két egy ház -
ke rü let ben ti zen négy es pe res ség
mű kö dik. Emel lett a mi há rom egy -
ház ke rü le tes, ti zen hét egy ház me -

gyés mo del lünk bi zony eny hén túl -
sú lyos nak tű nik.

Jól tu dom, hogy nem a szer ve ze -
ti re for mok ele ve ní tik meg az egy há -
zat, de a fe les le ges struk tú rák plusz
ter het, ko lon cot je lent het nek. Aka -
dá lyoz hat ják a Lé lek meg újí tó mun -
ká ját, aki – re mény sé günk sze rint –
sze ret né to vább len dí te ni egy há zunk
gyak ran vesz teg lő ha jó ját.

Kí vá na tos és egész sé ges len ne,
ha nem kül ső kény szer ből (ál la mi tá -
mo ga tá sok be szű kü lé se), ha nem
bel ső fel is me rés ből in dul nánk el a
kar csú sí tó, lé nyeg lá tás fe lé ve ze tő
böj ti úton.

A to vább gon do lás hoz hadd idéz -
zek még né hány, im pul zust adó,
pro vo ká ló cí met Gui do Krep pold
köny vé ből: A vál ság ból fa ka dó esé -
lyek… Csak az vál to zik, aki hagy ja
ma gát meg érin te ni… A mély ség ben
ke rü lünk kö zel egy más hoz… A mély -
ben kö vet ke zik be a for du lat…

Ki csit ci ni kus nak tű nik a kér dés,
de meg koc káz ta tom: va jon nem va -
gyunk még/már elég gé mé lyen ah -
hoz, hogy vég re meg for dul junk,
klasszi kus bib li ai ki fe je zés sel: meg tér -
jünk?! Csak így ke rül he tünk kö ze lebb
Urunk hoz, aki a mély ség ben is ott
van mel let tünk!

S va jon mi kor jö vünk rá ar ra,
hogy a mély ség ből nem egy mást le -
ti por va le het ki jut ni, ha nem egy -
mást se gít ve? Egy más tor ka he lyett
in kább egy más ke zét kel le ne ke res -
nünk és meg szo rí ta nunk. Va jon
mennyi ben vesszük ko mo lyan a jé -

zu si man dá tu mot, mely sze rint re ánk
bí za tott a bé kél te tés szol gá la ta? Nem -
csak szlo vák–ma gyar, ro ma–ma gyar,
de ma gyar–ma gyar re lá ci ó ban is…

Hogy mind eh hez ke vés az erőnk?
Gyön ge a sze re te tünk, sá padt a re -
mény sé günk? Pon to san ezért kap juk
az ál dott böj ti időt, hogy a mély re
evez ve, fel fe lé, be fe lé és egy más fe lé
for dul va új ra tölt sük éle tünk ki me rült
for rá sa it.

Eb be az irány ba se gí te nek a több -
ször idé zett köny vecs ke zá ró so rai is:
„A vál ság rá kény sze rít ar ra, hogy
fel fe dez zük éle tünk há zá nak al só
szint jét is. Ál ta lá ban nem is sejt jük,
mi lyen ad dig is me ret len kin csek rej -
le nek ott – élet ener gia, el kép ze lé sek,
ösz tön zé sek –, ame lyek ér tel met ad -
hat nak az élet nek… A vál ság könnyen
meg bé nít hat ja az éle tet. Ha azon ban
meg ért jük üze ne tét, új mi nő sé get ad -
hat ne ki.”

Böjt el ső va sár nap já nak név adó
zsol tá ra is bá to rí tó an pro vo kál min -
ket: „Ha ki ált hoz zám, meg hall ga -
tom…” (Zsolt 91,15)

Böj ti re mé nyek
É GTÁJOLÓ

Gáncs Péter püspök
Déli Egyházkerület

b A Lu ther Ki adó és a Véd egy let
kö zös ki adá sá ban meg je lent Al -
ter na tív glo ba li zá ció a né pe kért
és a föl dért (Al ter na tive Glo ba -
li za ti on Add r es sing Peoples and
Earth, AGAPE) cí mű köny vet
feb ru ár 17-én in dí tot ták út já ra a
budapesti Pi linsz ky Já nos iro dal -
mi ká vé ház ban meg ren de zett
könyv be mu ta tón. A könyv alap -
ja az Egy há zak Vi lág ta ná csá nak
azo nos cí mű ta nul má nya, ame -
lyet köz gaz dá szok és teo ló gu sok
mun ka cso port ja ké szí tett el. A
for dí tást és a ma gyar ki adás
szer kesz té sét Göm böcz El vi ra
vé gez te. A spi ri tu á lis alap és a
szak mai tu dás egy szer re jel lem -
zi a ki ad ványt.

A be mu ta tón a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház, il let ve a Dé li
Egy ház ke rü let ne vé ben Gáncs Pé ter

püs pök üd vö zöl te a ta nul mány ma -
gyar nyel vű meg je le né sét, egy ben
han got ad va an nak a re mény ség nek,
hogy a ha zai egy há zak ban is egy re

szé le sebb kör ben vá lik egy ér tel -
mű vé a te rem tett vi lág vé del mé nek
szük sé ges sé ge. 

A ki ad ványt, mely nap ja ink glo ba -
li zá ló dó gaz da sá gá nak prob le ma ti kus
cso mó pont ja it fog lal ja össze, Göm -
böcz El vi ra mu tat ta be. A nö vek vő
sze gény ség, az em bert és a ter mé sze -
ti ja va kat ki zsák má nyo ló gaz da sá gi
struk tú rák, va la mint az öko ló gi ai
krí zis kér dé se i nek őszin te át gon do -
lá sa al ter na tív meg ol dá sok ki dol go -
zá sát te szi szük sé ges sé. A do ku men -
tum cél ja is ép pen az, hogy cse lek vés -
re ösz tö nöz zön, és ar ra buz dít sa az
egy há za kat, hogy vál to zást lét re ho -
zó kö zös sé gek ké vál ja nak – mond ta
el a for dí tó. 

A ren dez vény meg hí vott ven dé ge -
ként Fü löp Sán dor, a jö vő nem ze dé -
kek or szág gyű lé si biz to sa is meg osz -
tot ta gon do la ta it a hall ga tó ság gal.
Mint mond ta, olyan glo ba li zá ci ó ra
van szük ség, amely ben az em ber és
az em be ri mél tó ság vál hat fon tos té -
nye ző vé. 

Vé gül Ro gate R. Ms ha na tan zá niai
köz gaz dász, az Egy há zak Vi lág ta -
ná csa Igaz sá gos ság, Bé ke és Te rem -
tés Mun ka cso port já nak prog ram -
igaz ga tó ja ve tí tett ké pes elő adá sá ban
a do ku men tum ki ala ku lá sá nak főbb
ál lo má sa it is mer tet te, rá vi lá gít va a
hoz zá kap cso ló dó egyes ku ta tá sok
ered mé nye i re. Az an gol nyel vű elő -
ter jesz tést Szent-Ivá nyi Ilo na tol -
má cso lá sá ban kí sér het te fi gye lem mel
a hall ga tó ság. 

Az est há zi gaz dá ja ként Ken deh
K. Pé ter, a Lu ther Ki adó igaz ga tó ja
kö szön te meg a meg hí vott elő adók
köz re mű kö dé sét és az ér dek lő dők
meg je le né sét.

g S. A.

Könyv be mu ta tó
az al ter na tív glo ba li zá ció je gyé ben

Balról jobbra: Kendeh K. Péter, Gömböcz Elvira, Fülöp Sándor,
Ro gate R. Msha na és Szent-Iványi Ilona
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„Fon tos tud nunk, hogy nem mi tart -
juk meg az egy há zat, ha nem Jé zus
hoz zánk va ló hű sé ge. Mi hős köd he -

tünk, amíg nem tud juk ki mon da ni a
zsol tár író val együtt: »Se gíts raj tam!«
A szol gá la ta új pe ri ó du sát kez dő lel -

kész szá má ra vál jék na pi imád ság gá
ez a mon dat” – hang sú lyoz ta Zsolt
31,3–4 alap ján tar tott ige hir de té sé ben
Itt zés Já nos püs pök az el múlt szom -
ba ton dél előtt Ba kony ta má si ban tar -
tott is ten tisz te le ten, ame lyen Pol -
gár di Sán dor, a Veszp ré mi Egy ház -
me gye es pe re se be ik tat ta hi va ta lá ba
Sza kos Csa bát, az egy ház köz ség
meg hí vott lel ké szét.

A nyír egy há zi gyü le ke zet ben el hí -
vást ka pott fi a tal lel kész az or szág
nyu ga ti vé gé ben kezd te meg szol gá -
la tát. 1998-ban Ne mes csó ban szol -
gált lel kész je lölt ként, majd 1999-
ben D. Sze bik Im re püs pök szen tel -
te fel Óbu dán. Or di ná ci ó ja után
Cell dö möl kön volt se géd lel kész,
ahon nan 2003-ban a bü ki ek hív ták
meg pász to ruk nak. Két esz ten dő vel
ké sőbb Ba kony ta má si ba ke rült he -
lyet tes lel kész nek; az itt töl tött évek
után hív ta meg őt a gyü le ke zet a lel -
ké szi ál lás be töl té sé re.

g Me nyes Gyu la

Új szol gá la ti pe ri ó dus
kü szö bén

Lel kész ik ta tás Ba kony ta má si ban
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b Foly tat juk be szél ge té sün ket a
Bá lint há zas pár ral, akik misszi -
ói mun ka társ ként négy éven át
Új-Gui nea má so dik leg na gyobb
vá ro sá ban, Laéban él tek. El ső -
ként a pá pua asszo nyok hely ze -
té ről ér dek lő dünk.

– Sok szor mond tuk vic ce sen,
hogy a fér fi ak ér ték rend je sze rint a
sor rend Pá pu a föl dön így fest: disz -
nók, fiú gye re kek, asszo nyok és lány -
gye re kek. A nők több sé ge le né zett,
ki szol gál ta tott, ki hasz nált sor ban
él, és mi vel eb be szü let tek be le, ezt
a min tát lát ták a törzs ben, el is fo gad -
ják a hely ze tü ket. Böl cses ség és ta -
pin tat szük sé ges ah hoz, hogy más

kul tú rá ból szár ma zó em be rek las san
rá ve zes sék őket, kü lö nö sen is a fér -
fi a kat, hogy ez így nincs rend jén. A
bib lia órá kon mi úgy pró bál tunk
csend ben pél dát mu tat ni, hogy én
Zo li mel lé, egy szék re ül tem – nem
a föld re, a lá ba i hoz –, ő pe dig az
újon nan ér ke ző he lyi asszo nyok nak
ud va ri a san he lyet mu ta tott, amíg
vol tak üres szé kek. A nők ámu lat tal
te le ped tek le az „őket meg nem il le -
tő” hely re. Mi vel a benn szü löt tek kö -
zött, sze mük lát tá ra él tük nap ja in kat,
így volt al kal munk meg mu tat ni ne -
kik, ho gyan él bé ké ben egy olyan
csa lád, amely ben tisz te lik és meg be -
csü lik egy mást a ta gok.

– Mind ez azt is ered mé nye zi, hogy
a lá nyok még egy há zi kö zeg ben sem
ta nul hat nak?

– Én a Lae vá ro sá ban mű kö dő,
an gol nyel vű teo ló gi án ta ní tot tam;
ott ak ko ri ban egyet len női hall ga tó
volt. Ugyan azt ta nul ta, mint fér fi tár -
sai, de be lő le csu pán gyü le ke ze ti
mun kás lett. A nők höz va ló el uta sí -
tó vi szo nyu lás mi att, azt hi szem,
hosszú út ve zet odá ig, hogy a pá pu -
ák or di nál ja nak, az az lel késszé avas -
sa nak egy nőt.

– Az egy há zi élet ben is meg ma rad -
tak a po gány szo ká sa ik?

– Mi vel az ot ta ni evan gé li kus egy -

há zat a ba jor és az auszt rál misszió
hoz ta lét re, az is ten tisz te le ti rend
meg le he tő sen ha son ló a mi enk hez.
Nin cse nek sa ját dal la ma ik, sa ját éne -
ke ik. Né met és ame ri kai di csé re te ket
for dí tot tak le pid zsin re vagy egy-egy
törzs nyel vé re. Az is igaz, hogy eze -
ket az át vett da lo kat nagy kedv vel és
szé pen ének lik.

Po gány szo ká sa ik meg íté lé se élet -
be vá gó és so kat vi ta tott kér dés. Hogy
med dig le het el fo gad ni az ide gen
tár gyak hasz ná la tát, ar ra sen ki sem
tud na pon tos vá laszt ad ni. A hét köz -
na pok ap ró ese te i re le bont va még a
Bib lia sem ad hat ilyen egy ér tel mű ve -
ze tést. Nyil ván va ló, hogy a misszi ó -
nak is tisz tel nie kell más né pek kul -
tú rá ját, ha gyo má nya it. De a má gi át,
a va rázs lást, a vér bosszút és az ani -

miz must nem le het to le rál ni. Hi -
szem, hogy Is ten is gyö nyör kö dik egy
cso dá la tos, új-gui ne ai stí lus ban fa ra -
gott ol tár ban, ha nin cse nek raj ta ri -
tu á lis szim bó lu mok, de nem gon do -
lom, hogy jó vá hagy ja pél dá ul a lel ké -
szek több ne jű sé gét vagy a vér bosszú
ma is élő ha gyo má nyát.

– Mit ta nul ha tunk a pá pu ák tól?
– A tör zsi össze tar tás, az, aho gyan

se gí tik egy mást, pél da mu ta tó ná -
luk. Az egy kö zös ség hez tar to zók so -
sem hagy nák egy mást éhen  hal ni, sőt
min de nü ket meg oszt ják egy más sal.
Ott a törzs fő nök nem at tól vá lik
nagy em ber ré, hogy mek ko ra va -
gyont ha rá csol össze ma gá nak, ha -
nem hogy mennyi re gon dos ko dik a
né pé ről.

g B. Pin tér Már ta
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Pá pu a föld eu ró pai szem mel 2.

A bu da pes ti Rá kó czi út kö ze pén,
egy neo ro mán stí lu sú bér há zon
temp lom be já rat nyí lik. A fel irat sze -
rint „a har ci szel lem temp lo má nak”
ka pu já ra lel tünk. Evan gé li kus ként
ta lán so kan tud juk, hogy va la ha ez az
épü let a bu da pes ti szlo vák evan gé li -
ku sok temp lo ma volt. A ma ke le ti
küz dő spor tok nak ott hont adó „szen -
tély” név adó ja azon ban nem so kat hi -
bá zott: a pes ti szlo vák evan gé li ku sok
gyü le ke ze te és temp lo ma sok harc
árán épült fel, ma radt meg, majd vált
tő lünk ide gen kul tú ra szen té lyé vé.

Ezek ről a har cok ról szól egy nem -
ré gi ben meg je lent könyv hosszabb
ta nul má nya, Ha lász Iván nak a pes -
ti szlo vák evan gé li ku sok ról írt mű -
ve. (A kö tet ben ezen kí vül kö zép-eu -
ró pai iro dal mak  ról – len gyel, szlo -
vák, cseh – ké szült ta nul má nyok
ol vas ha tók.) A szer ző a Páz mány Pé -
ter Ka to li kus Egye tem (PPKE) Szlo -
vák Tan szé ké nek egye te mi do cen se.
Kü lön öröm szá munk ra, ha azt lát -
juk, hogy tör té nel münk, tra dí ci ónk
nem  csak szá munk ra fon tos.

A gyü le ke zet tör té ne té nek el ső
sza ka sza, Jan Kol lár lel kész sé gé nek
ide je 1819-től 1849-ig ta lán töb bek
szá má ra is me rős. Ha lász Iván ta -
nul má nya a gyü le ke zet ke let ke zé sét
csak rö vi den, az ed dig meg je lent
mű ve ket össze fog lal va mu tat ja be.
Leg rész le te seb ben a gyü le ke zet du -
a liz mus ko ri tör té ne té ről, Da ni el
Bachát és Mar tin Mor háč szol gá la -
tá nak ide jé ről ol vas ha tunk. Da ni el
Bachát alatt (1873–1906) ez a sok vi -
szon tag sá gon át ment gyü le ke zet a
fény ko rát él te. Bachát a bel ső leg is
meg ha son lott közösséget anya gi lag
fel vi rá goz tat ta, füg get len sé gét meg -
őriz te. Egy há za mél tá nyol ta igye ke -
ze tét; 1874-től a bu da pes ti egy ház me -
gye es pe re se lett, 1905-ben pe dig
bá nya ke rü le ti püs pök ké vá lasz tot ták.

Bachát élet mű ve ab ba a „szür ke zó -
ná ba” esik, amely nek egyik ol da lán a
nyel vü ket és nem ze ti iden ti tá su kat fel -
adó szlo vá kok, má sik ol da lán pe dig a
nem ze ti sé gü kért ha zá juk el len for du -
lók van nak. A má ra mél tat la nul el fe -
le dett Bachát ra ta lán ép pen azért
nem em lé ke zünk, mert a ma gya rok -
nak túl szlo vák, a szlo vá kok nak pe dig
túl ma gyar volt. Ez a „szür ke zó na”
szé le sebb és szí ne sebb, mint gon dol -
nánk. Ha lász Iván a for rá sok elem ző
be mu ta tá sá val, kri ti ku san és em pa ti -
ku san vá zol ja föl, hogy mi volt a si ke -
res élet pá lya ára, mi lyen komp ro -

misszu mo kat kö ve telt meg a ma gya -
ro sí tó köz vé le mény Da ni el Bachát tól
és a pes ti szlo vák gyü le ke zet től. 

Bachát utód ja, Mar tin Mor háč a
szlo vák nem ze ti moz ga lom is mert
alak ja ként ke rült Bu da pest re. Már az
el ső vi lág há bo rú előtt küz de nie kel -
lett azért, hogy gyü le ke ze tét ne ol -
vasszák be a pes ti egy ház ba. Az ál -
lam rend őr ség 1920-ban le tar tóz tat -
ta, majd má ig is me ret len okok ból
több hó nap ra in ter nál ta. A hat ezer -
ről ezer két száz lé lek re apadt, ta ní tó -
ját és kán to rát is el ve szí tő gyü le ke zet -

be egy meg hur colt, meg tört lel kész
tért vissza. Az egy ház köz ség anya gi -
lag is meg rop pant, ami kor a temp lo -
mot kö rül ve vő bér há za it meg adóz tat -
ták. Is ko lá ja fenn tar tá sá ról le kel lett
mon da nia. Hosszas pe rek men tet ték
csak meg a pes ti szlo vák evan gé li ku -
so kat a csőd től. A küz del mek ben
meg rop pant egész sé gű Mor háč 1941-
ben hunyt el. Ha lász Iván gyü le ke zet -
tör té ne te ez zel a dá tum mal zá rul.

A pes ti szlo vák evan gé li ku sok tör -
té ne te a mi tör té ne tünk. Kö zös hi tünk
össze köt ve lük. A szlo vák tra dí ció to -
vább él ak kor is, ha a nyelv má ra na -
gyobb részt el ve szett egy há zunk ból. 

g Ker tész Bo tond

A ta nul mány le lő he lye: Kö zép-eu ró -
pai iro dal mak. Szer kesz tet te Áb ra hám
Bar na és Il lés Pál At ti la • Ha lász Iván:
A pes ti szlo vák evan gé li ku sok. Esz ter -
go mi For rás köz pont So ro zat II. Szent
Ist ván Tár su lat, Bu da pest, 2007. Ár -
meg je lö lés nélkül. A kö tet meg ren del -
he tő a PP KE Szlo vák Tan szé ké nek tit -
kár sá gán: 26/577-000/2970; e-mail:
scla vi@btk.pp ke.hu.

Kol lár utó dai
Ta nul mány a pes ti szlo vák evan gé li ku sok ról

b Eri ka Hlačok ová a szlo vák evan -
gé li kus püs pö ki kar ral ér ke zett
Bu da pest re, a feb ru ár 11-ei szlo -
vák–ma gyar püs pö ki ta lál ko zó ra,
egé szen pon to san a Prőh le Ger -
gely or szá gos fel ügye lő ál tal adott
fo ga dás ra. A fi a tal evan gé li kus
lel kész nőt „fő nö ke”, Mi loš Klá tik
el nök-püs pök ar ra kér te, hogy a
hi va ta los prog ram ban is ve gyen
részt. Jó is volt ez na gyon, hi szen
per fekt ma gyar sá gá val Eri ka nél -
kü löz he tet len köz re mű kö dő je,
szink ron tol má csa lett a ma gyar–
szlo vák mé di ás csa pat nak, s lá to -
ga tó ba is el jött la punk szer kesz -
tő sé gé be. Utóbb az is ki de rült: so -
kan is me rős ként üd vö zöl ték őt
azok kö zül, akik ta valy nyá ron ott
vol tak a ke resz té nyek ta lál ko zó -
ján Po zsony ban. Eri ka elő re ter -
ve zett sza bad bu da pes ti dél előtt -
jé ből ugyan nem lett sem mi, ám
ő ezt nem bán ta, mi pe dig na gyon
örül tünk az új ba rát ság nak. Emel -
lett az Evan gé li kus Élet pedig
gaz da gabb lett egy in ter jú val…

– Fris sen be ik ta tott po zso nyi lel kész -
ként üd vö zöl het jük most itt, Bu da pes -
ten. Ké rem, mu tat koz zon be rö vi den
ol va só ink nak! Egy ál ta lán: hon nan
tud ilyen tö ké le te sen ma gya rul?

– Ahogy so kan, a ma gyar ba rá ta -
im is mer nek, Hla csok Eri ka va gyok.
A szlo vá ki ai Le sze nyén – Le se ni ce –
szü let tem, nem messze Ba las sa gyar -
mat tól, ke resz tény szü lők gyer me ke -
ként. Édes apám sok éven át fel ügye -
lő volt a mi kis gyü le ke ze tünk ben,
ahol min dig két nyel ven folyt az is ten -
tisz te let. Ha bár szlo vák is ko lá kat vé -
gez tem, jó né hány szor szol gál tam
mint teo ló gus ma gyar nyel vű is ten -
tisz te le ten, mert a ma gya rul pré di ká -
ló lel ké szek már ak kor is ke ve sen vol -
tak. Az egye tem be fe je zé se után egy
ke le ti kis vá ros ba ke rül tem se géd lel -
kész ként. Ami kor a Po zsony ban, a
ma gyar gyü le ke zet ben több évig szol -
gá ló lel kész nyug díj ba ment, en gem
küld tek a he lyé re a püs pö ke ink, mert
tud ták, hogy ma gya rul is be szé lek.

– Ho gyan zaj lik a ma gyar nyel vű
gyü le ke zet éle te? Hány is ten tisz te let
van, mi lyen gyü le ke ze ti al kal mak,
mek ko ra a lét szám?

– A po zso nyi ma gyar gyü le ke zet
nem ön ál ló, ha nem a nagy temp lom
szlo vák gyü le ke ze té hez tar to zik. Saj -
nos a ma gyar gyü le ke zet tag jai elég
ke ve sen van nak. Ami kor Po zsony ba

ér kez tem, a hí vek szá ma az is ten tisz -
te le ten ta lán tíz kö rül volt! Em lék -
szem, ez elő ször meg le pett. De az el -
ső perc től fog va kér tem a jó Is tent,
hogy ad jon erőt, vi gasz ta lást, bá -
tor sá got; hogy an nak el le né re, hogy
ez egy ki csi gyü le ke zet, áld ja meg a
mun kán kat. Meg ér tet tem, hogy itt
kell szol gál nom, en gem Is ten kül dött
ide, és ne kem ezt a pár em bert sze -
ret nem és tisz tel nem kell. 

Ma, két év el tel té vel el mond ha tom:
a jó Is ten iga zán meg ál dott ben -
nün ket. A gyü le ke ze tünk egy ki csit
meg nőtt, meg erő sö dött, kö rül be lül
ti zen öten-hú szan va gyunk az is ten -
tisz te le te ken. Egy csa lád va gyunk,
akik együtt élik át örö me i ket, bá na -
tu kat. Pár hó nap pal a meg ér ke zé sem
után bib lia órá kon kezd tünk ta lál -
koz ni. Ezek re he ten-ki len cen jár -
nak, ami a va sár na pi is ten tisz te le ten
részt ve vők szá mát te kint ve na gyon
szép eredmény.

A po zso nyi – te hát a szlo vák és a
ma gyar – gyü le ke zet pár hó nap pal
ez előtt meg vá lasz tott lel ké szé nek,
feb ru ár 8-án volt a be ik ta tá som. Iga -
zán há lás va gyok a jó Is ten nek, hogy
ép pen ide ve zé relt, ezek hez az em be -
rek hez, és ké rem őt, hogy to vább ra
is ve zes sen Szent lel ké vel.

– A püs pö ki ta lál ko zó, ame lyen Ön
is részt vesz, az egy há zak kö zöt ti
test vé ri vi szony erő sí té se ér de ké ben
jött lét re, de a tár sa da lom, a nem
evan gé li kus, nem ke resz tény ma gya -

rok és szlo vá kok fe lé is
van, kell len nie üze ne -
té nek… Mint lel kész
ho gyan lát ja ezt? És
mint fi a tal biz ta tó jel -
ként éli-e meg?

– Azt hi szem, na -
gyon fon tos, hogy
elő ször ki csi ben – de
az tán nagy ban is –
meg mu tat has suk ,
hogy ma gya rok és
szlo vá kok tud nak sze -
re tet ben együtt él ni.
Fon tos, hogy min dig
meg em lít sük, a sze -
münk előtt le gyen:
min ket Is ten sze re te te
egy be köt, ez a lé nyeg.
Biz to san van nak dol -
gok, ame lyek el vá -
lasz ta nak, ame lyek -

ben nem ér tünk egyet, de ne künk
nem ar ra kell néz nünk, fi gyel nünk,
ami szét vá laszt, ha nem ar ra, ami
egy be köt, és ez pedig meg bo csá tás és
a sze re tet. Szá mom ra na gyon fon tos,
hogy ez így le gyen, és amennyi re tő -
lem te lik, igye kez ni fo gok mindig,
hogy ez a két egy más mel lett élő nép
sze re tet ben, bé kes ség ben él jen.

– Ho gyan érez te ma gát itt, Bu da -
pes ten? Hogy szo ro sab bak le gye nek a
szá lak, mit gon dol: van-e le he tő ség a
po zso nyi ma gyar és egy ma gyar or szá -
gi gyü le ke zet kö zöt ti test vér kap cso lat
ki ala kí tá sá ra?

– Most a bu da pes ti ta lál ko zón
na gyon jól érez tem ma gam. Jó volt a
han gu lat. Sok is me rő söm mel ta lál -
koz tam, és sok új ba rát ra, is me rős -
re ta lál tam. Úgy gon do lom, na gyon
jó lé pés volt ez a ta lál ko zó. Tá mo gat -
ni kell az ilyen kez de mé nye zé se ket.
A po zso nyi ma gyar gyü le ke zet nek
ed dig nin csen test vér-gyü le ke ze ti
kap cso la ta ma gyar or szá gi gyü le ke -
zet tel, de ta lán jó vol na, ha len ne,
mert jó vol na így is ápol ni a test vé -
ri vi szonyt.

– Ad juk ak kor köz re el ső ként az
EvÉ let ol va sói szá má ra: „Test vér gyü -
le ke zet ke res te tik…!”

g K há ti Dó ra 

„…a jó Is ten iga zán meg ál dott
ben nün ket”

Beszélgetés a pozsonyi magyar gyülekezet lelkészével 
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„Ha két gra fi kus ne ve ma rad fenn az utó kor nak
a 20. szá zad ból, a má sik az enyém, ha csak egy,
az Sza lay La jo sé.” (Pab lo Pi cas so)

Sza lay La jos szü le té sé nek szá za dik év for du ló -
ja ün ne pi pil la na tok ban ré szel te ti a ma gyar kép -
ző mű vé szet egyik leg na gyobb mes te ré nek
élet mű vé re mél tán kí ván csi nagy kö zön sé get.
Még ott lát ha tó tu cat nyi raj za az Or szá gos Szé -
ché nyi Könyv tár fo lyo só i nak fa la in, a 2008 no -
vem be ré ben nyí lott Bib lia Sac ra ki ál lí tás ih le -
tett, mo dern al ko tá sai kö zött. Ra gyog nak a fe -
ke te tus sal meg je le ní tett is te ni te remt mé nyek,
a bib li ai em ber ala kok és ál lat fi gu rák, Sza lay toll -
vo ná sai nyo mán meg annyi le nyű gö ző kre a tú -
ra. 2008 vé gén pe dig szin tén a Vár ban a Kol -
ler Ga lé ria tisz tel gett a Sza lay La jos cen te ná -
ri u mi év va ló sá gos nyi tá nya ként az Is te nek,
szen tek, már tí rok cí mű ki ál lí tás sal.

A mű vész éle té nek csak nem fe lét ha zá já tól
tá vol – 1930–31-ben, majd 1946–48 kö zött Pá -
rizs ban, 1948–60 kö zött Ar gen tí ná ban, 1960–
88 kö zött pe dig az Egye sült Ál la mok ban – töl -
töt te. Nem ze dé kek nek kel lett vol na zse ni a li tá -
sa kö pe nyé ből elő búj nia, ehe lyett az emig rá ció
el zár ta őt a le het sé ges ma gyar ta nít vá nyok tól.
Csak nem nyolc van éve sen tért vég leg ha za fe -
le sé gé vel együtt, Mis kol cot vá laszt va lak he lyül. 

Köz tu dott, hogy nem jött üres kéz zel: négy -
száz öt ven raj zát aján dé koz ta a ma gyar ál lam nak,
gaz da gít va jó né hány mú ze u mot és kü lön fé le
gyűj te mé nye ket. 1992-ben Kos suth-dí jat ka -
pott, 1994-ben dísz dok tor rá avat ta az egy ko ri al -
ma ma ter, a mai Ma gyar Kép ző mű vé sze ti Egye -
tem. Ki sebb-na gyobb ta nul má nyo kon, in ter jú -
kon kí vül se éle té ben, se hol ta után nem szü le -
tett még e nagy ívű pá lyá nak rég ki já ró, a má ig
föl tá rat lan kin cse ket rej tő ha gya ték ról nagy mo -
nog rá fia, s mű vé szet tör té nész-sü völ vé nyek kö -
ré ben még ma sem di va tos szak dol go za ti té ma… 

Pe dig ide je len ne las san el osz lat ni az „ér tet -
len ség fa ji át kát”, mely ről vi gasz ta la nul és ok -
kal ejt szót a min den kor fe le lős ség gel, toll for -
ga tó in kat nyel vi igé nyes sé gé vel, bölcs gon do -
la ta i val in ger lő, de saj nos ke vés bé ins pi rá ló hí -
vő em ber, az al ko tó Sza lay La jos. Bíz vást örö -
mé re, ké sei meg elé ge dé sé re szol gált vol na, ha
lát ja a Ko gart Ház ja nu á ri ki ál lí tás meg nyi tó ján
az át szel le mült hu szon éve se ket és har min ca -
so kat az ál mél ko dó idő seb bek se reg le té ben.

Sza lay La jos bár ha lá lá ig tar tal mi és for mai
ak cen tu sok nél kül be szél te anya nyel vét, olyan
nyel vet vá lasz tott, ame lyet a vi lág min den tá -
ján ér te nek: a vo nal, a rajz nyel vét.

A rajz min den kép ző mű vé szet alap ja. Pusz -
tán a vo nal lal mennyi min dent el mond hat a
mű vész! Be szél het ér zel mek ről, in du la tok ról,
tör té ne tek ről, azok re á lis és szim bo li kus vo nat -
ko zá sa i ról. Lát tat hat te ret, táv la tot – meg sza -
po rít hat ja a di men zi ó kat. A büsz kén, rang ként
vi selt pa rasz ti szár ma zás, a ge ne ti ka i lag ma gá -

ban hor do zott igaz ság és a mély hit ér he tő tet -
ten Sza lay raj za i ban. Lí rai ön val lo má sok és drá -
mai ön meg ha tá ro zá sok je len nek meg fe szes
kom po zí ci ó i ban – le gye nek bár mi to ló gi ai, bib -
li ai té má jú ak, vagy me sél je nek a nagy apa is tál -
ló já ról vagy a klasszi kus sze re lem ről.

Egy va la mi azon ban szin te tel je sen hi ány zik
gra fi ká i ról: az ön fe ledt mo soly. Ő ma ga sem volt
fel sza ba dult lel kű em ber, Ju hász Fe renc sze rint
„bol dog ta lan zse ni”. Nyolc van éves ko rá ban
egy in ter jú ban ar ról be szélt, hogy a ma gyar ból
hi ány zik a klasszi kus raj zo lás hoz szük sé ges
bol dog ság. „A ma gyar nem le het bol dog, mert
sa ját er köl csi és szel le mi rang já nak vá gá nyá ról
egy sze ren csét len ség ki sik lat ta” – mond ta a mű -
vész 1989-ben. 

Raj zo lá si mód sze re – ahogy ő ne ve zi, a
„ra go zó raj zo lás” – le nyű gö ző. A vo nal csak né -
hány pil la na tig ma rad pusz tán – ért he tet le nül
és ér tel mez he tet le nül – vo nal. A mel lé hú zott
má so dik, har ma dik, a kö vet ke ző már to vább -
gon dol ja, ala kít ja, ér tel me zi, ra goz za – he lyet
je löl ki, és ér tel met ad ne ki a test ben, a kom -
po zí ci ó ban, a táv lat ban.

Mű ve it szem lél ve nem sza ba dul ha tunk Ju -
hász Fe renc sza va i tól: „Sza lay La jos ból úgy
nőtt ki a zse ni a li tás, mint égi tes tünk anya ga -
i ból a fű, a föld ből, a kő re pe dé sek ből, a szik -
la ha sa dé kok szi kár nak tet sző, de cse re pes
ol da lán, dom bon, me zőn, ré ten, min de nütt.
Is me rik-e a fű szá lat? A vé kony, eres, zöld kés -
pen gé hez ha son lót vagy a zöld láb szár csont-
ke mé nyet, a csont-tör zsön a büty kök kel, cso -
mók kal, te te jén az arany zöld tű hattyú hal -
csont váz-ráz kó dás ka lásszal. Ha is me rik: tud -
ják, mi cso da erő van, rop pant hit-tu dat és
még-rop pan tabb győ ze lem-tu dat van egy
zöld fű szál ban. Ilyen győ ze lem-má mor és
el mú lás-má mor volt Sza lay La jos. A min dig
meg fe szí tés re-vá ró és min dig ke resz tet-hur -
co ló győz tes láng el me, sze gény! (…) Bol dog -
ta lan zse ni a ke reszt úton.”

Az em lék év fo lya ma to san hoz za elénk a to -
váb bi ün ne pi ese mé nye ket: feb ru ár 26-án, Sza -
lay La jos szü le té sé nek szá za dik év for du ló ján
nyit Sza lay-ki ál lí tást a Já szi Ga lé ria. Már ci us
24-től a Pe tő fi Iro dal mi Mú ze um ban fő ként
il luszt rá ci ói lát ha tók. Mis kolc, ahol a mű vész
– a vá ros dísz pol gá ra – 1995. áp ri lis 1-jén el -
hunyt, szin tén a Mes ter em lé ke előtt tisz te leg
a Sza lay La jos és nem ze dék tár sai, 1930–1950
cí mű tár lat tal.

g Már ton Gyöngy vér
– Zász ka licz ky Zsu zsan na

Sza lay La jos gra fi kus mű vész gyűj te mé nyes ki -
ál lí tá sa már ci us 25-éig hét fő től pén te kig 10 és
16 óra kö zött, szom ba ton és va sár nap pe dig 10
és 20 óra kö zött te kint he tő meg a Ko gart Ház -
ban (1062 Bu da pest, And rássy út 112.).

Bol dog ta lan zse ni a ke reszt úton
Sza lay La jos (1909–1995)

b Rit ka könyv be mu ta tó ra
ke rült sor feb ru ár 19-én a
bu da pes ti Pi linsz ky Já nos
iro dal mi ká vé ház ban. Sa -
já tos hely zet ugyan is, ha
egy be mu ta tás ra vá ró mű
már alig kap ha tó. Döb -
ren tey Il di kó Be szél ge tek
az Úr ral cí mű ima köny vé -
vel pe dig bi zony ez tör -
tént. A ki tű zött, hi va ta los
be mu ta tó ide jé re a még
ka rá csony előtt meg je len -
te tett pél dá nyo kat szin te
mind el kap kod ták. A Pi -
linsz ky ká vé ház ban azon -
ban még sem a „si ker -
könyv” szer ző jét, a jól is -
mert me se írót ün ne pel te
a né pes kö zön ség. Az
imád sá gok mél ta tá sa, a
gyer me ki en egy sze rű,
még is mű vé szi nyel ven
meg szó la ló ima rész le tek
mind túl mu tat tak a föl di
di men zi ó kon. A hall ga -
tó ság fi gyel mét ar ra a
Szent lé lek Is ten re irá nyí -
tot ták, aki szól és meg szó -
lít Döb ren tey Il di kó Is -
ten nel foly ta tott be szél ge -
té se in ke resz tül.

– A könyv be mu ta tó es té jén
mind annyi an az zal szem be -
sül tünk, hogy az Úr is ten na -
gyon vál to za tos mó don mun -
kál ko dik. Ha kell, egy me se írót
hasz nál fel ar ra, hogy se gít se,
in ten zí veb bé te gye ima éle tün -
ket. Il di kó, Ön már tíz esz ten -
de je Is ten től ka pott kül de té sé -
nek te kin ti az imád ko zást.
Ho gyan is mer te fel, hogy ez lesz
a szol gá la ta?

– A kö rül mé nyek egy be -
esé sé ből. Előt te vet tem részt a
ka to li kus meg úju lá si moz ga -
lom ál tal szer ve zett, Ka to na
Ist ván atya ál tal ve ze tett Szent -
lé lek sze mi ná ri u mon. A tan fo -
lyam vé gez té vel kap tam bá to -
rí tást, sőt kül dést ar ra, hogy él -
jek a pró fé tai ka riz mám mal.
Tel ve vol tam ugyan tett -
vággyal, még sem tud tam el -
kép zel ni, ho gyan vé gez het -
ném ezt a szol gá la tot. Ép pen
ek kor ke re sett meg fi a tal plé -
bá no sunk itt Hé regen. Bár
már har minc éve fű zött ked ves
kap cso lat eh hez a fa lu hoz, de
ép pen ek ko ri ban dön töt tük
el, hogy itt fo gunk él ni. Zol tán
atya meg szó lí tott az zal, hogy
bib lia órát kel le ne szer vez ni. 

Én hoz zá lát tam, ám az ele -
jén bi zony ke ve sen jöt tek el.
Ek kor kezd tem el imád koz ni.
Aho gyan a könyv elő sza vá -
ban is ír tam ró la, a De ák té ri
temp lom ban, aho vá evan gé li -
kus fér jem mel, Le ven te Pé ter -
rel el jár tam, gyak ran hal lot tam
idő sebb Ha fen scher Ká roly kö -
nyör gé se it. Tő le ta nul tam meg,
ho gyan le het sza ba don, sa ját
sza va ink kal imád koz ni. Azt
azon ban szin tén csak ek ko ri -

ban tud tam meg, hogy a ka to -
li kus mi sé ben is he lyük van az
ilyen kö nyör gé sek nek. Ta lán itt
Ma gyar or szá gon egye dül mi,
hé re gi ek élünk a le he tő ség -
gel, hogy az ál do zás utá ni rész -
ben, a csen des imád ság ra ki je -

lölt he lyen sa ját gon do la ta in -
kat tár juk sza ba don az Úr elé.

– Töb bes szám ban fo gal -
maz, pe dig a könyv cí mé ben
egyes szám sze re pel, „be szél get”
az Úr ral…

– Pe dig ezek az imád sá gok
a kö zös sé günk re zo nan ci ái.
Azt fo gal ma zom meg gyak ran,
ami a fa lun kat, az ott élő ka -
to li kus, re for má tus hí ve ket
fog lal koz tat ja. Hé regen va ló -
ban meg él jük az öku me nét.
Tisz tel jük egy más fe le ke ze -
tét, sze ret jük egy más ban az Úr
gaz dag sá gát. Gon dunk ká
tesszük má sok gond ját, Is ten
elé visszük örö me in ket, kö zös
ün ne pe in ket. Ezért is mond -
ták so kan, ami kor kéz be vet -
ték a köny ve met, hogy olyan
ha tás sal volt rá juk, mint ha ők
ma guk imád koz tak vol na.

– Úgy be szél Hé reg ről, mint -
ha ott csu pa jó szán dé kú, ki csi -
nyes ség től, irigy ség től men tes
em ber él ne…

– A mi fa lunk is olyan,
mint bár mely más kö zös ség.
Nem men tes a hi bák tól. A
hé re gi ek is sze re tik ki be szél ni
egy mást. Ám a szük ség ben
meg szű nik a ki csi nyes vi sel ke -
dés. Ahol baj van, ahol va la mi -
ben hi ányt szen ved nek, fél
órán be lül oda se reg lik a szom -
széd ság, hogy se gít sen.

Azt tar tom a leg főbb fel ada -
tunk nak, hogy egy mást se -
gít sük. Er re szü let tünk. Ma -
nap ság, úgy tű nik, ural ko dó -
vá vált az ön zés, ezért kell
még ki tar tób ban kö nyö rög -
nünk nem ze tün kért, az itt élő
em be re kért és kü lö nö sen is
gyer me ke in kért. Az imá nak
van ere je ah hoz, hogy az el len -
té tek hul lá mai el si mul ja nak,
hogy oda fi gyel je nek egy más -
ra az em be rek, fe le lős sé get
érez ze nek egy más iránt.

– Imád sá gai a má sok ter hé -
nek hor do zá sán túl fel sza ba -
dult de rűt su gá roz nak. Szí ve
csor dul tig van há lá val. Az
ima könyv utol só lap ján pe -
dig ol vas ha tó egy Ön nel ko ráb -
ban ké szí tett in ter jú. Ott esik
szó ar ról, hogy a csa lád nak mi -
lyen tra gé di át kel lett el hor -

doz nia: két fiú gyer mek ha lá lát.
Bi zo nyá ra nem csu pán ezek a
pró bák adat tak a há zas pár -
nak, de ta lán e két vesz te ség
fel dol go zá sa volt a leg ne he -
zebb. Aka rat la nul is ki kí ván -
ko zik a kér dés: ennyi szen ve dés
után ho gyan le het va la ki ben
ennyi élet öröm – és fő leg Is ten
irán ti há la?

– Az Úr is ten mo za ik da ra -
bo kat küld, ame lyek ből las san
össze áll a ter ve i be il lő kép.
Ilyen mó don rak ta össze a
kül de té se met, éle tem ala ku lá -
sá val ér tet te meg ve lem, mi -
lyen fel ada to kat szán ne kem.
Így adott ba rá to kat is mel -
lém. Őr an gya lo kat, akik ép pen
ak kor lép tek be az éle tünk be,
ami kor szük sé günk volt rá juk.
Ilyen „bú vó pa tak-ba rát ság” a
mi énk De me Ta más sal és fe -
le sé gé vel; őket if jú sá gunk óta
is me rem, és a ne vü ket a köny -
vem ben is em lí tem. Ott vol tak
Mar ci fi unk te me té sén is 1983-
ban. A gyász szer tar tás ból
szin te sem mi re sem em lék -
szem. Le fog lalt a bá na tom.
Egy kép azon ban ele ve nen
ben nem ma radt. Ami kor már
el men tek az em be rek a sír
mel lől, Ta más még ott ma radt.
Ve lem szem ben állt, és rám
mo soly gott. Te kin te té ben lát -
szott az együtt ér zés, a fáj da -
lom, de – nem fe lej tem el so -
ha – biz ta tó an mo soly gott!
Ki mond ha tat lan erőt adott
ez zel. Is ten ir gal mas sze re te -
té hez emelt.

De már ko ráb ban meg ta -
nul tam, hogy imád koz ni nem -
csak sza vak kal le het. Tré fá san
szok tam mon da ni, hogy én a
hat má sik uno ká val együtt
„nagy anya óvo dá já ba jár tam”.
Sok szor jut eszem be az ő pél -
dá ja, ha fá radt va gyok, ha
nem ta lá lok sza va kat ér zé se -
im ki fe je zé sé re. Nagy anya
min dig dú dolt, és min dig mo -
soly gott. Nem volt in ge rült
vagy gond ter helt, a hang ját
sem emel te fel so ha, pe dig
sok fel ada ta volt. Még a mi sé -
re sem ju tott el min den va sár -
nap, mert rá ma radt a csa lád
ren de zé se. Gyö nyö rű en, bé -
kes ség ben, de rű vel vé gez te a
dol ga it, mo soly gott, szü net
nél kül dú dolt, s köz ben temp -
lom má lett az ott ho na. Ő az
Úr je len lé té ben élt. Tő le ta nul -
tam meg, hogy a lel künk né -
ha olyan ma gas sá gok ban szár -
nyal hat a Krisz tus sal va ló kö -
zös ség ben, hogy sza vak kal kár
len ne le rán ta nunk a föld re.

– Imád sá gos köny vé vel Il di -
kó most még is az Úr ral va ló
fel sza ba dult be szél ge tés re in -
vi tál…

– Az év ti ze dek so rán csa -
lád ta gok ban, ba rá tok ban
annyi szor nyúj tott tá maszt
ne kem az Úr, most – imád sá -
ga im mal – hi szem, en gem
küld se gít sé gül má sok nak.

g B. Pin tér Már ta

De rűs be szél ge tés

Evan gé li kus fél óra az Evan gé li kus Rá dió misszió szer kesz té sé ben
Bu da pes ten: Rá dió C – FM 88,8: va sár nap 7 óra • Ci vil Rá dió – FM 98,0: pá rat lan he tek
va sár nap ján 8 óra (a Nap ke let cí mű mű sor ban); is mét lés: az nap 22.30-kor • Rá dió 17 – FM
96,8: szer da 18.05; is mét lés: szom bat 4.05; is mét lés: va sár nap 23.05.
Vi dé ken: Ba ra nya Rá dió – FM 93,8: va sár nap 8.30 • To rony Rá dió – FM 94,4: hét fő 10 óra •
Ten kes Rá dió – FM 88,6: va sár nap 6 óra • Nyu gat-du nán tú li Ré gió Rá dió (MR6): va sár nap
8.05 (a Hit tel-szív vel cí mű mű sor ban) • Vö rös mar ty Rá dió – FM 99,2: va sár nap 8.08 • Szent
Ist ván Rá dió: pá rat lan he tek szom bat ján 15.30; is mét lés: más nap 16.05 • Eu ró pa Rá dió: hét fő
14 óra (a Ha tár ta lan cí mű mű sor ban); is mét lés: hét fő 23 óra.
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Irány vál tás cím mel 2008. no vem ber 4. és de cem -
ber 16. kö zött két he ten te négy rend kí vü li al kal -
mat szer ve zett a Ká ro li Gás pár Re for má tus
Egye tem Böl csé szet tu do má nyi Ka rá nak Her me -
ne u ti ka Tan szé ke. A „Sub-klub” (a sub hé ber szó
meg té rést je lent) ke re té ben zaj lott be szél ge té se -
ket az öt let- és há zi gaz da, e so rok író ja ve zet te.

Böl csész meg té rők – mi ért rit káb bak?
A so ro zat cél ja az volt, hogy a hall ga tók és az
ér dek lő dő ven dé gek kö ze lebb ről is meg is mer -
jék hu mán ér tel mi sé gi ek (böl csé szek, mű vé szek)
élet út já nak „irány vál tá sát”. Mint ha mér nö kök,
or vo sok, ter mé szet tu dó sok meg té ré sé ről gyak -
rab ban hal la nánk, mint fi lo zó fu sokéról, iro dal -
má ro ké ról, mű vé sze ké ről. Va jon mi en nek az
oka? Ta lán az, hogy a ke resz tény hit hez ha son -
ló an a fi lo zó fia, az iro da lom, a mű vé szet is az
em be ri lé te zés tel jes sé gé re ke re si a vá laszt, s így
a fi lo zó fia vagy a mű vé szet nyel vén adott vá la -
szok sok szor akár val lás pót lék ként is he lyet te -
sít he tik az el uta sí tott is ten hi tet. Ez zel szem ben
egy ter mé szet tu dós vi lág lá tá sá nak nin cse nek to -
tá lis igé nyei; így az ő ese té ben ép pen azok hi -
á nya ve zet het el az is ten hit vagy akár a ke resz -
tény ség igen lé sé ig, a meg té ré sig.

Meg hí vott ven dé ge ink a het ve nes-nyolc va nas
évek ben böl csész egye te mi ok ta tó ként vagy
al ko tó mű vész ként ígé re tes pá lyán in dul tak el, s
ha ma ro san je len tős szak mai ered mé nye ket
mu tat tak fel. Ám gon dol ko dá suk egy pon ton ra -
di ká li san meg vál to zott, „meg for dult”. Meg is mer -
ték Krisz tust, aki az ő éle tük sza ba dí tó ja és meg -
vál tó ja is. Egy szó val: meg tér tek. En nek kö vet -
kez té ben mű vé szi és tu dó si pá lyá juk is több nyi -
re új irányt vett. Elő adó ink tól a „ré gi” és az „új”
szel le mi irá nyult sá guk, illetve egy ko ri és mai
szak mai tel je sít mé nyük be mu ta tá sát kér tük.

A bi zony ság té tel új nyel ve
Ki de rült, hogy sze mé lyes val lo más, bi zony ság -
té tel nél kül az elő adók nak ne héz meg fo gal maz -
ni uk a „szak mai irány vál tást”. Ám a pro tes táns
egy há zi kö rök ben jól is mert „bi zony ság té tel”
ép pen szte reo tip jel le ge mi att könnyen ki üre -
sed het, s a sok szor za var ba ej tő in ti mi tá sa
könnyen sé má vá is vál hat. Ta lán ezért is ide -
gen ked nek akár a vi lá gi ak, akár a fel nőtt ke resz -
té nyek et től a for má tól. Az egye te men szer ve -
zett so ro zat „mű fa ját” így in kább kí sér le ti jel -
le gű nek te kin tet tük, s a „bi zony ság té tel in tel -
lek tu á lis meg újí tá sa ként” pró bál tuk de fi ni ál ni.

Há rom elő adás és ke rek asz tal
Az el ső há rom al ka lom mal a meg hí vott elő -
adók kü lön-kü lön szól tak sze mé lyes meg té ré -
sük ről és szak mai „irány vál tá suk ról”, a ne gye -
dik dél után pe dig „ke rek asz tal” for má já ban be -
szél get tek egy más sal, il let ve a je len lé vők kel.
Há la a Zá ke us Me dia cent rum mun ka tár sa i nak,
mind egyik elő adás ról ké szült vi deo fel vé tel; a
meg szer kesz tett anyag majd a Pax Te le ví zi ó -
ban is lát ha tó lesz, és könyv for má já ban is meg -
je le nik.

A so ro zat mot tó ját Dér Ka ta lin köny vé nek
egyik gon do la ta ad ta. „A meg té ré si tör té ne -
tek lé nye gi ese mé nye nem annyi ra a ka rak ter
»át vál to zá sa«, más mi lyen né »vá lá sa«, olyan -
ná, ami lyen ko ráb ban nem volt. Ami tör té nik,
az in kább a meg le vő ka rak ter, az ab ban rej lő
erők, ké pes sé gek irány vál tá sa, meg for du lá sa,
össz hang ban a hé ber swb gyök és a la tin
con vers io »meg for du lás, meg for dí tás, for du -
lat« ér tel mé vel, ami a gö rög me ta-no e in je len -
té sé től sem áll tá vol: a meg té rés, a me ta no ia
»a gon dol ko dás irány vál tá sa«.” (Dér Ka ta lin:
A Bib lia ol va sá sa, Ka i rosz Ki adó, Bu da pest,
2008, 139. o.)

Négy al ka lom mal e so rok író já val együtt

négy sze mély (két nő és két fér fi) szólt a je len -
le vők höz, négy fe le ke ze tet (ró mai ka to li kus, sza -
bad ke resz tény, re for má tus, evan gé li kus) rep -
re zen tál va. A ke rek asz tal al kal má val fo gal -
maz ta meg az egyik elő adó, hogy Is ten mind -
egyi kün ket kü lön bö ző uta kon ta lál meg, és sok -
szor egy más tól egé szen el té rő mó don ta lál ko -
zunk ve le, de vé gül mind nyá jan ugyan azt a Cre -
dót mond juk!

He ti la punk böj ti szá ma i ban az elő adá sok rö -
vi dí tett és szer kesz tett vál to za ta it kö zöl jük. Az
itt írás ban is ol vas ha tó ta nú ság té te lek ter mé -
sze te sen ma gu kon vi se lik a szó be li elő adás kül -
ső je gye it. Az Irány vál tás cí mű könyv ben,
ame lyet a Her me ne u ti kai Ku ta tó köz pont fog
ki ad ni a ta vasz fo lya mán, az ol va sók majd rész -
le te seb ben is meg is mer he tik e ta nú ság te vő élet -
utak szí nes és el gon dol kod ta tó tör té ne te it.

Ma gyar or szá gon nem csak a má so dik vi lág -
há bo rú után, a nagy evan gé li zá ci ók ide jén
vol tak, ha nem ma is van nak sors for dí tó, irány -
vál tó meg té ré sek. El ső al ka lom mal Dér Ka ta -
lin klasszi ka-fi lo ló gus szól la punk ol va só i hoz.
Fo gad juk sze re tet tel!

g Fa bi ny Ti bor egye te mi ta nár
(Ká ro li Gás pár Re for má tus Egye tem)

M AI ME G TÉ RÉ SE K

Hu mán ér tel mi sé gi ek és mű vé szek „irány vál tá sa”

Meg té ré sem min den em be ri leg meg -
ra gad ha tó előz mény nél kül, tel je sen
vá rat la nul, egyik nap ról, sőt egyik órá -
ról a má sik ra tör tént, és min den
kép ze le tet fe lül mú ló, drasz ti kus, egész
éle te met gyö ke res től át for má ló, száz -
nyolc van fo kos for du la tot ho zott. 

A meg elő ző négy év ben be teg
vol tam: pá nik be teg ség, szo ron gás,
de presszió, ve ge ta tív ne u ró zis, ál lan -
dó ret te gés, fő leg ha lál fé le lem, ugyan -
ak kor ál lan dó ön gyil kos sá gi kész te -
tés sú lyos tes ti tü ne tek, szív prob lé -
mák, ful la dás ro ha mok kí sé re té ben;
kór há zak, ki vizs gá lá sok, pszi chi át riai
ke ze lés, masszív gyógy szer- és or vos -
füg gő ség. Az or vo sok min dent meg -
tet tek, meg gyó gyí ta ni azon ban nem
tud tak, hi szen nem or vo si ter mé sze -
tű volt ma ga a be teg ség. Eg zisz ten -
cia be teg ség volt; a lé tem volt be teg.
Így él tem négy évig. 

És el jött 1989 hús vét va sár nap ja.
Úgy fél tíz táj ban ar ra éb red tem,
hogy va la ki be szél hoz zám a ben sőm -
ben. Per sze nem sza vak ból ál ló,
hang zó be széd volt ez ke rek mon da -
tok ban, de hogy! Még is, amit mon -
dott, utó lag le tud tam for dí ta ni na -
gyon pon tos, vi lá gos ma gyar mon da -
tok ra. Így szólt: „Van va la ki, és ez Jé -
zus Krisz tus, aki meg halt ér ted.
Mond juk min den ki ért, de most it ten
ar ról van szó, hogy te ér ted. Meg halt
ér ted. Meg halt és fel tá madt. És ez
most van. Menj el és nézd meg! Meg
le het néz ni, mert ez most van. Menj
és nézd meg!” Ennyi. El len áll ha tat lan
volt. Nyil ván el len áll hat tam vol na, ha
aka rok, ám olyan erős, vi lá gos, meg -
győ ző volt az egész, hogy ez fel sem
me rült bennem. Fel pat tan tam, ma -
gam ra kap tam va la mit, men tem.
Tud tam, el kell men nem va la ho vá,
fel te he tő en egy temp lom ba. Hogy
mi fé lé be, meg hogy van-e ilyen kor
mi se, is ten tisz te let vagy va la mi, arról
fo gal mam sem volt: temp lom ban
ad dig leg fel jebb tu ris ta ként jár tam.

Be es tem a kö ze li kis ka to li kus
temp lom ba. Per sze volt is ten tisz te let,
a fel tá ma dá si mi se folyt ép pen. Hús -
vét va sár nap, tö mér dek em ber, hely
se hol. Meg áll tam az ol dal fal nak dől -
ve; nem fog tam fel sem mit, nem lát -

tam az em be re ket, nem hal lot tam a
pré di ká ci ót. És ak kor meg tör tént.
Ér zé kel tem, amint megy ki be lő lem
az a sok rossz, ami e négy év ben és
egész éle tem ben volt, min den. Mint -
ha va la mi anyag vol na, va la mi víz fé -
le: mint ha, hosszú évek óta elő ször,
sír nék. Nem iga zi sí rás volt, a to tá lis
ér zel mi kö zöny, amely az ilyen pszi -
chés be teg sé gek sa já tos tü ne te, az sza -
kadt fel, és csak jött ki a rossz, így, víz
for má já ban. Na gyon fájt a sze mem –
és el mond ha tat la nul jó volt. Az tán vé -
ge lett, el in dul tam ha za. És mi re ha -
za ér tem ezen a tíz per ces úton, tud -
tam én már min dent: hogy Is ten
van, és sze ret en gem, hogy Jé zus
Krisz tus van, és sze ret en gem, és
hogy mind ez – igaz. Ar ról, mi az a
„mind ez”, fo gal mam sem volt. Csak
annyit tud tam ró la, hogy igaz. És hogy
most már min den jó lesz; sőt nem is
lesz, ha nem van. Most már min den
jól van.

Ilyen kor az em ber igen fo gé kony
az Is ten-ta pasz ta la tok ra. A meg té rés
utá ni el ső ta pasz ta la tom az volt,
hogy ha Is ten a ke zé be vesz va la kit,
to tá lis sza ná lást vé gez egész lé nyé -
ben, min den ré te gé ben, tes té ben,
lel ké ben, szel le mé ben. Így ol vas tam
ké sőbb a Bib li á ban, pél dá ul Ruth
tör té ne té ben vagy a gyó gyu lás tör té -
ne tek ben: ami kor Jé zus be te ge ket
gyó gyít, nem csak konk rét be teg sé gük

mú lik el, ha nem tel jes éle tük és sze -
mé lyi sé gük gyó gyul meg. És ezt ta -
pasz tal tam sa ját sor som ban. Meg té -
ré sem előtt éle tem egyet len szeg le -
te sem volt rend ben, tes ti-lel ki egész -
ség, csa lá di élet, em be ri kap cso la tok,
mun ka: min den ro mok ban. Most
ez az egész vál to zott meg gyö ke re sen.
Meg gyó gyul tam, csa lá di éle tünk
rend be jött, em be ri kap cso la ta im
szin tén, a mun ká ban is na gyon gyor -
san meg ta lál tam a he lye met.

Má sik ek ko ri ta pasz ta la -
tom sze rint meg té rés kor nem
annyi ra az tör té nik, hogy az
em ber sze mé lyi sé ge, ka rak te -
re meg vál to zik, át vál to zik
más mi lyen né, ami lyen ko -
ráb ban nem volt. Nem. Ami
tör té nik, sok kal in kább a
meg lé vő ka rak ter, az ab ban
rej lő erők, ké pes sé gek irány -
vál tá sa, meg for du lá sa, össz -
hang ban a hé ber sub és a la -
tin con vers io „meg for du lás”,
„for du lat” ér tel mé vel vagy a
gö rög me ta no i á val, ami a
gon dol ko dás irány vál tá sa.

Az em ber ben lé vő erők,
ké pes sé gek, tu laj don sá gok
ön ma guk ban nem jók, nem
rosszak; hogy jók vagy rosszak lesz -
nek-e, egye dül az irá nyuk, az erők és
ké pes sé gek irá nya dön ti el. Ám irányt
csak sza bad aka ra tú szel le mi lény, Is -
ten és em ber ad hat ne kik. Is ten a
meg té rés ben nem meg vál toz tat ja a
ben nünk lé vő erő ket, ké pes sé ge ket,
még a tu laj don sá go kat sem; azt te szi,
hogy ha ad dig a rossz ra irá nyul tak,
mos tan tól a jó ra irá nyul ja nak. Így ol -
vas tam a Bib li á ban, így tör tént az éle -
tem ben is. Is ten min den erőt, ké pes -
sé get, még a tu laj don sá go kat is meg -
hagy ta ben nem, csak ép pen át for dí -
tot ta új irány ba.

Azt is ha mar ta pasz tal tam, hogy
Is ten ren de zet ten akar cse le ked ni
az éle tünk ben, ha hagy juk. Az el ső
idők eu fo ri kus bol dog sá ga könnyen
ve zet he tett vol na affé le ra jon gó val -
lá si fa na tiz mus hoz. Is ten nem hagy -
ta, hogy így le gyen. Rend nek kell len -
ni! – mond ta ő: te gyél meg, kér lek,
egész pon to san két dol got! Az el ső,
hogy a szent sé ge ket, ame lyek té ged
il let nek, vedd fel szép sor já ban! Bűn -
val lás, a múlt ren de zé se Is ten nel,

élet gyó nás; majd az eu ka risz tia, a
bér mál ko zás és a há zas ság szent sé -
gi ren de zé se: lépd meg eze ket! – ta -
ná csol ta Is ten, igen erő tel je sen. Az -
tán a Bib lia! Min de nek előtt a Bib li -
át tes sék el ol vas ni! Még hoz zá rend -
ben: ala po san, ele jé től vé gig!

Így lett. Éle tem ta lán leg szebb
idő sza ka volt ez az el ső ta lál ko zás a
Szent írás sal. Min den szó, még a ne -
tán ér dek te le nebb nek tű nő sza ka szok

is, min den élet be vá gó an fon tos volt,
sze mé lye sen ne kem szólt, és úgy
volt va do nat új, hogy még is, mint ha
már min dig is ben nem let tek vol na
a Bib lia sza vai.

Meg té ré sem el ső pil la na tá tól tud -
tam, hogy in tel lek tu á li san sem ér de -
kel már más, csak Is ten dol gai, mos -
tan tól csak ve le aka rok fog lal koz ni.
Ki csit fá jó szív vel, de ha tá ro zot tan fel -
hagy tam ad di gi pá lyám mal, az ókor -
tu do mánnyal. Per sze az Úr sok szo ro -
san fel hasz nál ta mind azt, amit óko -
ros ként ta nul tam, nyelv tu dást, szö -
veg ér zé ket, szel le mi kul tú rát, sem mit
sem do bott el. Fog lal koz ni azon ban
már csak a teo ló gi á val akar tam.

Teo ló gia? – mond ta megint Is ten.
Jó, csi náld! De rend ben! Menj és ta -
nuld meg! Irány az is ko la! Je lent kez -
tem a Páz mány Pé ter Ka to li kus Egye -
tem Hit tu do má nyi Ka rá ra. Nem tu -
dom, ho gyan vet tek fel, hi szen sem -
mit sem tud tam Is ten ről, Jé zus ról,
Bib li á ról, ke resz tény ség ről, egy ház -
ról. A tu dást, amely in jek ci ó sze rű en,
kó dol va már ott volt ben nem mint

csu pasz lé nyeg Is ten sze re te té ről, a
teo ló gia ki bon ta koz tat ta, ar ti ku lál ta,
ren dez te; amit ta nul tam, me rő ben új
volt, még is fo lya ma tos déjà vu ér zés
kí sér te, hogy hi szen én va la ho gyan
már min dig is tud tam eze ket.

Az egye te met el vé gez ve két szak -
mám volt im már, az óko ri fi lo ló gia
és a teo ló gia. Nagy előny volt a Bib -
lia meg ér té sé nél, hogy óko ros múl -
tam nak kö szön he tő en elég jól is mer -
tem a Bib li á val kor társ vi lá got, az
ókor tör té nel mét, tár gyi em lé ke it,
po gány val lá sa it, iro dal mát, szel le mi -
sé gét, és hogy ere de ti ben ol vas hat -
tam az Új szö vet sé get (az Ószö vet sé -
get né mi se gít ség gel). Ren ge te get
szá mí tott a fi lo ló gi ai tré ning, amely
a szö veg irán ti ma xi má lis tisz te let -
re, alá zat ra szok tat ja az em bert, és
ar ra, hogy a szö ve get szent nek te -
kint se, s vall ja, hogy an nak na gyon
pon tos meg ér té se az alap ja min den
más nak.

Még ilyen előz mé nyek után is elég
sok év kel lett, hogy el jus sak a fel is me -
rés re, amely má ig a leg na gyobb ha -
tás sal van az éle tem re: hogy Is ten sza -
vá nak cse lek vő ha tal ma, ké pes sé ge,
ter mé sze te van. Nem csak in for mál,
ta nít, ne vel, nem csak meg mu tat, Is -
tent, Jé zust, ön ma ga mat, nem csak er -
köl csi el ve ket, pa ran cso kat, ti lal ma -
kat ad – nem! Ha nem meg is te szi ve -
lem azt, amit ki je lent, ahogy Ézsa i -
ás nál ol vas suk: „Amint az eső és a hó
le hull az ég ből, és (…) meg ön tö zi a föl -
det, és ter mő vé, gyü möl csö ző vé te szi
(…), ép pen úgy lesz a sza vam mal is,
amely aj kam ról fa kad. Nem tér vissza
hoz zám ered mény te le nül, ha nem
vég be vi szi aka ra to mat, és el éri, ami -
ért küld tem.” (55,10–11; a Szent Ist ván
Tár su lat for dí tá sa)

Így van, na pon ta ta pasz ta lom. Is -
ten sza va meg cse lek szi, amit ki -
mond, meg va ló sít ja ön ma gát. Te -
rem tő be széd. Nem csu pán a vi lág te -
rem té se kor cse le ke dett, ha nem min -
dig cse lek szik; le írt, ma ol vas ha tó, ma
ki mon dott for má já ban is cse lek vő
erő; nem csak el ső el hang zá sa kor, a
bib li ai idők ben volt lét re ho zó ere je,
ha nem az óta is, to váb bi, is mé telt
el hang zá sa i kor is van; sőt az em ber
aj kán, az em ber ál tal ki mond va sem
szű nik meg Is ten sza va s mint ilyen
– te rem tő erő len ni.

A klasszi ka-fi lo ló gi á tól a Bib li á ig
g Dér Ka ta lin

Dér Ka ta lin az EL TE Ókor tu do -
má nyi In té ze té nek do cen se. 1990-
ig a la tin nyel vé szet, az an tik iro -
da lom, fő leg a szín ház kö ré ben
foly ta tott ku ta tá so kat, 1989-ben
köny vet írt Pla utus vi lá ga cím mel.
Meg té ré se (1989) után ré szint a ka -
to li kus egy ház tár sa dal mi ta ní tá -
sá ról szó ló írá sa it, ré szint kö zép -
ko ri teo ló gu sok mű ve it for dí tot -
ta (Can ter buryi Szent Anz elm, G.
Cris pi nus, Bona vent ura). Ér dek -
lő dé se egy re erő tel je seb ben for dult
a Szent írás fe lé, az utób bi évek ben
ilyen tár gyú írá sai je len tek meg (a
társ szer ző vel írt Bib lia is me ret,
1999; A zsol tá rok vi lá ga, 2008; A
Bib lia ol va sá sa, 2008). A Má ria
Rá di ó ban he ten ként je lent ke zik
bib li ai mű sor so ro za ta.
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b A negy ve ne dik ma gyar film szem lén az
Urá nia mo zi ban mu tat ták be Má tis Lil la
do ku men tum film jét, ame lyet a Du na Te -
le ví zió a múlt év ok tó be ré ben már ját szott,
és az elő ze tes hí rek sze rint új ra mű sor ra
fog tűz ni. A film a hír hedt Be neš-dek ré -
tu mok nak el ső sor ban a sze mé lyes ha tá sa -
i ról, kö vet kez mé nye i ről be szél az el szen -
ve dők irán ti mély sé ges em pá ti á val. A
szak mai hát te ret Kecz kó (Ba án) Szil via lel -
kész nek az Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye te men egy ház tör té net ből írt szak dol -
go za ta ad ta a film hez. A dol go zat té má -
ja a fel ső sze li evan gé li kus gyü le ke zet tör -
té ne te.

1968-ban, ami kor a szov jet csa pa tok mel lett
több „ba rá ti szo ci a lis ta or szág” had ere je is be -
vo nult Cseh szlo vá ki á ba, hogy vé get ves sen a
prá gai ta vasz nak, a vi rá go si K. Gusz táv sor kö -
te les ka to na ként egy éj sza ka harc ko csi val gör -
dült Fel ső sze li fő ut cá ján, tu laj don nagy ap ja egy -
ko ri por tá ja előtt. Vé gig imád koz ta ezt a ke ser -
ves utat. Ha akár csak egy csúz li val is rá juk lő
va la ki, ne kik tü zet kel lett vol na nyit ni uk… 

A Két ha zát sze re tünk cí mű film nyil vá nos

ve tí té se után ezt a tör té ne tet me sél te el id. Zász -
ka licz ky Pál nyu gal ma zott lel kész, aki egy kor
ki te le pí tett fel vi dé ki ek kö zött is szol gált, an nak
il luszt rá lá sá ra, hogy a tör té ne lem mi cso da
sze mé lyes két sé ge ket és tra gé di á kat okoz hat
még év ti ze dek múl tán is. A Fel ső sze li ből – és
a Fel vi dék más fal va i ból – ide te le pí tet tek le szár -
ma zot tai so kad ízig len is őr zik a fáj dal mat, a fé -
lel me ket, a meg aláz ta tás él mé nyét.

* * *

Szá mos ta nul mány fog lal ko zik a Be neš-dek ré -
tu mok kal. A cse hek és szlo vá kok egyen jo gú -
sá gá nak dek la rá lá sa mel lett a ren de le tek a

ma gya rok és a né me tek kol lek tív bű nös sé gé -
nek alap ján áll nak. A több mint száz negy ven
kö zül a 33. dek ré tum járt a szlo vá ki ai ma gyar -
ság szá má ra a leg sú lyo sabb kö vet kez mé nyek -
kel. Eb ben a nyelv hasz ná lat hoz, az egye sü lés -
hez va ló jo guk tól fosz tot ták meg az érin tet te -
ket, be fa gyasz tot ták bank be tét je i ket, és le he -
tő vé tet ték föld je ik el kob zá sát. 

A cseh or szá gi „em ber pi a cok ra” va ló de -
por tá lá sok hí re ak ko ra nyo mást gya ko rolt a ma -
gyar kor mány kép vi se lő i re, hogy vé gül 1946.
feb ru ár 27-én alá ír ták az úgy ne ve zett la kos ság -
cse re-egyez ményt a dél-al föl di szlo vá kok és a
má tyus föl di ma gya rok ki cse ré lé sé re. Kö rül be -
lül het ven hat ezer ma gyar és hat van ezer szlo -
vák hagy ta el szü lő föld jét. A ma gu kat szlo vák -
nak val ló kat el ső sor ban a jobb anya gi le he tő -
sé gek ígé re té vel csal ták a ha tá ron túl ra, míg a
ma gya rok je len tős ré sze a ki te le pí tett vagy ki -
te le pí tés re vá ró svá bok há za it fog lal hat ta el. Jel -
lem ző adat, hogy a ki te le pü lő szlo vá kok ti zen -
öt ezer hold föl det, míg a fel vi dé ki ma gya rok
száz hat van ezer hol dat hagy tak ma guk után.

Egy hír hedt té vált ki je len tés sze rint pusz tán
ma gyar sá gá ért sen kit nem la kol tat tak ki, csak
az áru ló kat köl töz tet ték át Ma gyar or szág ra. Mi -
vel a hát rá nyos egyez mény sze rint Ma gyar or -
szág vál lal ta a há bo rús bű nö sö ket is, a ma gu -
kat ma gyar nak val ló kat a cseh szlo vák bí ró sá -
gok tö me ge sen von ták fe le lős ség re a há bo rú
alatt el kö ve tett ál lí tó la gos bű ne i kért.

* * *

Má tis Ist ván evan gé li kus lel kész Fel ső sze li ben
szol gált – nagy elő dök után, egy „fel éb redt” gyü -
le ke zet ben – 1939-től. Ne ki azért kel lett 1945-
ben, el ső ként tá voz nia a fa lu ból, mert 1938 –
a Fel vi dék vissza csa to lá sa – után oda köl tö zött
ma gyar ér tel mi sé gi volt. A lel kész le á nya, a film
ren de ző je már Ma gyar or szá gon szü le tett. Bol -
la Zsu zsan na (www.evan ge li kus.hu) mik ro -
fon ja előtt így val lott a film ké szí té sé nek in do -
ka i ról: „…csa lá dunk éle tét min dig is át szőt ték
a fel ső sze li em lé kek, a fel ső sze li ek ről va ló em -
lé ke zés, a ve lük va ló kap cso lat. Fel ső sze li fo ga -
lom volt az éle tünk ben. (…) Ami kor édes apám
2005-ben meg halt, a köny ves pol cá ról ke zem -
be akadt Kecz kó Szil via evan gé li kus lel kész nő
2003-ban írt egy ház tör té ne ti szak dol go za ta.
(…) Új ra ol vas va úgy érez tem, most raj tam a sor,
hogy to vább vi gyem, őriz zem a sze li ek tör té ne -
tét, sor sát, a ró luk va ló em lé ke zést.”

* * *

A nap sü töt te tol nai, ba ra nyai ta vasz ban for ga -
tott film ben a ren de ző meg szó lít ja azo kat az öre -
ge ket, akik még em lé kez nek a kis gyer mek ként,
fi a tal ként át élt ki te le pí tés rész le te i re. De meg -
szó lal nak a má sod-, har mad ge ne rá ció tag jai –
bi zo nyí té kul ar ra, hogy az át élt tör té ne lem
egy-egy csa lád ma gán tör té nel mé vé, ta pasz ta la -
tok, él mé nyek, kap cso la tok, csa lá di le gen dá ri -
u mok ré szé vé szer ve sül. Ke ser ves tör té ne tek raj -
zo lód nak a né ző elé: az év ti ze dek alatt meg te -
rem tett anya gi biz ton ság el vesz té se, a Sze li ben
ha gyott nagy ma ma mind örök re fá jó hi á nya, a
vő le gé nyé től a va gon aj tó ban bú csú zó le ány
két ség be esé se vagy a szo mo rú ság, hogy itt, új ha -
zá juk ban so ká ig „csesz kók”-ként em le get ték az
ép pen ma gyar sá guk mi att meg hur col ta kat. 

A fe jek ben és a szí vek ben fe led he tet le nül
vissz hang zik ma is a na po kig tar tó ko pá cso lás.
Mint ha min den ki a ko por só ját szö gel te vol na
– ütöt te össze nem csak ács szö gek kel, ha nem
fáj da lom mal a ha tal mas úti lá dát. Ezek a lá dák
ma is meg ta lál ha tók több öreg pad lá son: so ká -
ig nem nyúl tak hoz zá juk ab ban re mény ked ve,
ha za me het nek még.

* * *

A Sze der kény ben, Ka posszek csőn, Má go cson,
Dom bó vá ron, Csi kós tőt tő sön élő egy ko ri fel -

ső sze li ek el be szé lé se i ből gaz dag, dol gos fa lu és
élő, mun kál ko dó gyü le ke zet ké pe raj zo ló dik ki.
Fel ső sze li mint egy négy ezer la ko sú, szin te ki -
zá ró lag ma gyar és evan gé li kus fa lu volt. 

Az em be rek a ke mény mun ka mel lett szá -
mos egye sü let ben te vé keny ked tek. A gaz da kö -
rön kí vül volt itt man do lin ze ne kar, lo vas ban -
dé ri um, da lár da, szín ját szó  kör. A gye re ke ket
el küld ték „tót szó ra”, „né met szó ra” az or szág
más vi dé ke i re, hogy kom mu ni kál ni tud ja nak a
más nem ze ti sé gű ek kel, és együtt sír tak a fa lu
zsi dó csa lád ja i val az ő be va go ní ro zá suk kor. (To -
le ran ci á ra va ló kész sé gük az itt ma radt svá bok -
kal va ló, nyil ván meg ter helt vi szonyt is las san,
na gyon las san sze lí dí tet te.) 

Fel ső sze li la ko sai na gyon erős, össze tar tó kö -
zös sé get al kot tak. „Volt cél juk, volt ér tel me
mind an nak, amit tet tek. Erős hit éle tük volt,
egész sé ges nem zet tu da tuk, amit nem kel lett rej -
te get ni. Ezek mind együtt olyan mo rá lis és szel -
le mi ér té kek, ame lye ket a dik ta tú rák nem ked -
vel nek. Így hát fa sisz ták, kom mu nis ták egy aránt
meg pró bál ták szét bom báz ni ezt.” (Má tis Lil la)

A ki te le pí tés sel te hát nem csak egyes em be -
rek és csa lá dok, ha nem egy pél da sze rű en mű -
kö dő, erős gyü le ke zet éle te is össze tört. A fel -
ső sze li ek kö zül több mint két száz csa lá dot szór -
tak szét a Dél-Du nán tú lon. Gyak ran olyan fal -
vak ban je löl ték ki lak he lyü ket, ahon nan ka to -
li kus svá bo kat te le pí tet tek ki, te hát is ten tisz -
te le ti he lyet sem ta lál tak. Az egyik sze der ké -
nyi asszony ma is sír va pa na szol ja, hogy leg job -
ban a ha rang szó, a temp lom hi ány zott, ami kor
ide ke rült – „sze ren csé re” a vő le gé nyét egy ké -
sőb bi transz port tal utá na küld ték. S ha evan -
gé li kus temp lom nem is volt, a sze li ek meg ta -
lál ták a mód ját, ho gyan le het nek együtt az ige
fé nyé nél, ho gyan le het a szá muk ra ed dig is me -
ret len szór vány lét ben is meg ke res ni vagy meg -
te rem te ni az is ten tisz te let le he tő sé gét.

* * *

Kecz kó Szil via har mad ge ne rá ci ós ki te le pí tett.
A fel ső sze li ek sze der ké nyi ta lál ko zó ján ő hir -
det te – az az óta fel épült kis pro tes táns temp -
lom ban – Is ten igé jét. A könnyes fér fi te kin te -
te tek, a meg sár gult fo tó kat gyű rö ge tő rán cos
ke zek, a hu sza dik szá za di igaz me sék után nem
le het meg in dult ság nél kül hall gat ni sza va it.

Ezt mond ja az Úr: „Egy rö vid szem pil lan tás -
ra el hagy ta lak, de nagy ir ga lom mal össze gyűj -
te lek.” Egy szer volt, hol nem volt, volt egy szer
egy fa lu, Fel ső sze li. Élő va ló ság, élő múlt, de a
je len is. Ott ha gyott ba rát ság, em lé kek so ra. Ak -
kor – hat van éve – so kak ban meg fo gal ma zó -
dott: el ha gyott az Is ten. Ko pá csol ták a lá dá kat
a fa lu ban. A fér fi kar ja ütés re len dült, szí vé ben
meg fo gal ma zó dott: el ha gyott az Is ten. A le ány,
aki vő le gé nyé től bú csú zott a va gon aj ta já ban, ar -
ra gon dolt: el ha gyott az Is ten. 

„Egy rö vid szem pil lan tás ra el hagy ta lak…”
Lé te zik ilyen? Van ilyen, hogy el hagy az Is ten?
Mi ért tör tén he tett meg mind ez? Mi at tunk.
Gyar ló sá gunk mi att. Az em be ri ség bű nei mi -
att. Éle tünk so rán sok szor érez het tük úgy, hogy
el ha gyott az Is ten. Ugyan az az Is ten ad ja a ter -
he ket, aki nagy ir ga lom mal össze gyűjt. Még a
Fi át is el hagy ta az Is ten! Egy rö vid szem pil lan -
tás ra el hagy ta, de nagy ir ga lom mal fel tá masz -
tot ta. A hús vé ti szó ban – ir ga lom – min den
ben ne van. A fel ső sze li ek szét szó rat tak, így sok -
fe lé bi zony sá got tud tak ten ni. A hit aján dé kát
hoz ták ma guk kal az ott ho nuk ból, s ezt to vább
is tud ták ad ni.

Imád sá gos, bib li ás éle tük sok fe lé le he tett, lett
ko vásszá.

* * *

A film vé gén az az óta el hunyt Sza bó Re zső bá -
csi hang ján hall juk a ver set: „Mint meg ol dott
ké vét / szét szórt egy rossz álom. / Nincs töb -
bé igaz ság, / mind hi á ba vá rom. / Más lak ja im -
már a / szü lői fész ket. / Fe lej te ni? Ar ra / nem
elég egy élet.”

Nem is fe lej te ni kell, ha nem to vább ad ni!
A ne gye dik ge ne rá ció, Szil via gyer me kei még

na gyon ki csik. „De ha ak ko rák lesz nek, hogy
meg ér tik, el fog juk ne kik me sél ni, mi tör tént”
– mond ja már te le fon ba az édes anya. „Meg mu -
ta tom ne kik a fény ké pe ket, új ra meg néz zük a
fil met is. A nagy szü le im mel ti zen két éve sen jár -
tam elő ször Fel ső sze li ben. Ami kor le száll tam
a busz ról, meg ma gya ráz ha tat lan ér zés fo gott
el: az ős ha za föld jé re lép tem. Én már más képp
le szek hi te les for rás, mint azok, akik ott szü -
let tek, de a tör té ne tet ők is is mer ni fog ják…”

g Zász ka licz ky Zsu zsan na

FEBRUÁR .  A KOMMUNIZMUS
ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJA

Két ha zát sze re tünk
Cseh szlo vá ki á ból Ma gyar or szág ra – do ku men tum film felvidéki ki te le pí tettekről

„Min den meg tör tén het ve lünk, mert ezt is meg -
csi nál ták”
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Nem, nem és nem! – vá la szol -
tam ha tá ro zot tan min den
azt fir ta tó kér dés re, hogy na

és fo gok-e cik ket, ne ta lán tán köny -
vet ír ni az utam ról. Nem, mert…
mert úgy érez tem, annyi an meg tet -
ték már előt tem, il let ve raj tam kí vül
a Szent Ja kab-za rán dok utat, hogy
sem mi rend kí vü li és kü lön le ges nincs
ab ban, hogy én is vé gig jár tam. (A sa -
ját éle tem ben ter mé sze te sen rend kí -
vü li és kü lön le ges volt!) Ami az írást
il le ti, fo gal maz hat nék úgy is: nem
akar tam én is be áll ni a sor ba…

Hogy ak kor most még is mi ért
ra gad tam bil len tyű ze tet? Könnyű
len ne az zal vé de kez nem, hogy mert
meg kér tek rá. Ezért is per sze, de
sok kal in kább azért, mert egy re
job ban tu da to sul ben nem, hogy az
él mé nye im, em lé ke im, ta pasz ta la ta -
im – ha nem is ki vé tel nél kül, de –
nem csak az enyé im. Az uta zá som
lé nye gét vi szont – még ha va ló já ban
le he tet len is sza vak ba ön te ni, és
amely ről kü lö nös mó don a hoz zám
leg kö ze lebb ál lók nak va gyok a leg -
kép te le nebb szó ban-élő ben me sél -
ni – írás ban tu dom a leg pon to sab -
ban, leg össze sze det teb ben meg fo -
gal maz ni.

A „szo ká sos” kér dés: mi ért?
Azt mond ják, az Út – hív. És ha hív,
ak kor men ni kell. En gem is hí vott, és
mi vel meg ada tott a le he tő ség, hogy
ne csak hall jam a hí vást, de en ge del -
mes ked jek is ne ki, men tem.

Hogy mi ért hí vott? Ak kor, ab ban
a pil la nat ban nem tud tam, de nem is
gon dol kod tam el ezen. 2007 „té li
szü ne té ben” csak azt érez tem, men -
nem kell. (Er re szok ták azt mon da -
ni – és ezt szok ták ki té rő vá lasz nak
ne vez ni –, hogy bel ső, sze mé lyes
in dít ta tás?)

Ké sőbb per sze meg pró bál tam
meg fej te ni az okát. Volt „tip pem”, az
út so rán is eszem be ju tott né hány le -
het sé ges vá lasz, és utó lag okos kod -
va is ta lál tam még egy-két in do kot-
ma gya rá za tot. Tu dat alatt akár már
a dön tés meg ho za ta la kor is mind -
egyik köz re játsz(hat)ott.

Te kint he tem a sa ját ma gam nak
adott hu szon ötö dik szü le tés na pi
aján dék nak. Hív ha tom ka land vágy
ins pi rál ta lel ki, szel le mi, fi zi kai erő -
pró bá nak (mi hez kez dek egye dül-
ön ál ló an a nagy vi lág ban, mennyi re
ta lá lom fel ma gam, ho gyan bol do -
gu lok, bí rom-e, és így to vább). Vagy
idéz he tem a dal szö ve get: „Kell egy
kis áram szü net időn ként min den -
kinek…”

In du lás ra vár va
Mi u tán ki de rült, van re a li tá sa az
uta zás nak, vá ra ko zás sal-ter vez ge -
tés sel te li hó na pok kö vet kez tek, gon -
do san ügyel ve ar ra, hogy azért igye -
kez zek ne „túl szer vez ni” és elő ze te -
sen ne el kép zel ni, mi lyen is lesz,
mi lyen nek is kel le ne len nie.

Meg fo gad tam: nem ol va sok úti -
köny ve ket, nem né zek do ku men -
tum fil me ket az út ról, és az in ter net
bön gé szé se kor is csak a hasz nos in -
for má ci ók fel ku ta tá sá ra szo rít ko -
zom. Nem sze ret tem vol na ki ten ni
ma gam an nak, hogy is me rős le gyen

egy-egy táj- vagy vá ros kép, vagy
hogy egy adott he lyen, hely zet ben
olyan össze ha son lí tá so kat te gyek,
hogy va la ki más ugyan itt, ugyan eb -
ben az eset ben – eset leg ve lem el len -
tét ben – ezt vagy azt érez te.

Időn ként lel ki is me ret-fur da lás sal
küz döt tem: sza bad-e annyi ra ön ző -
nek len nem, hogy negy ven na pig
csak ma gam ra kon cent rá lok, és egy
cso mó pénzt csak ma gam ra köl tök?

Az in du lást meg elő ző he tek ben
na gyon fe szült vol tam, so kat és szin -
te fo lya ma to san ide ges ked tem, vajon
si ke rül-e min den fo lyó ügyet el in téz -
nem. Az is ag gasz tott, hogy nem volt
időm – per sze rész ben lus ta ság ból –
fel ké szül ni fi zi ka i lag az út ra.

A me het né kem is alább ha gyott
kis sé. Már nem tűnt olyan jó öt let -
nek, és míg ko ra ta vasszal kris tály -
tisz tán azt érez tem, hogy igen, er re
van szük sé gem (és de jó is len ne most
rögtön men ni), már egy ál ta lán nem
vol tam biz tos eb ben.

Az tán egyik nap ról a má sik ra, jú -
li us 24-re vir ra dó ra tel je sen meg nyu -
god tam, és az a bi zo nyos ság ke rí tett
a ha tal má ba, hogy min den – úgy,
ahogy tör tén ni fog – rend ben lesz, és
oda fent ről vi gyáz zák majd a lép te i -
met. Ez zel az ér zés sel fel vér tez ve
in dul tam el.

A „sé ta”
„Sé tálj so kat…” – ír ta bú csú zó ul
egyik ked ves is me rő söm. Pon to -
san er re ké szül tem. Egy hosszú,
hét száz nyolc van ki lo mé te res sé tá -
ra. (Il let ve ere de ti leg iga zá ból ki -
lenc száz ki lo mé te res re, de er ről
majd ké sőbb.)

Sé tá ra a ne mes egy sze rű ség gel El
Ca mi nó ként (je len té se: „az Út”) is -
mert, San ti a go de Com pos te lá ba
tar tó Szent Ja kab-za rán dok úton, an -
nak is a Ca mi no Fran ces nek (az az a
fran cia út nak) ne ve zett út vo na lán, a
spa nyol ha tár tól né hány ki lo mé ter -
re fek vő fran cia kis vá ros ból, St. Je an
Pi ed de Port ból in dul va.

San ti a go de Com pos te la Je ru zsá -
lem és Ró ma mel lett a ke resz tény za -
rán dok la tok egyik leg fon to sabb cél -

pont ja. A ha gyo mány sze rint itt, a ne -
vét vi se lő ka ted rá lis ban van „idő sebb”
Szent Ja kab apos tol sír ja. Ide fut be
a fél tu cat nyi út vo nal, és itt fe je zik be
ván dor lá su kat a vi lág min den tá já ról
ér ke ző – el ső sor ban, de nem ki zá ró -
lag – ka to li kus za rán do kok.

Itt jegy zem meg: nem tu dom meg -
vá la szol ni, mi lyen evan gé li kus ként vé -
gig men ni az úton. Mert nem tu -
dom, mi lyen ka to li kus ként. Aho -
gyan azt sem, mi lyen má sod ma gam -
mal vagy cso por to san, fér jet-fe le sé -
get és/vagy gye rek(ek)et ott hon hagy -
va vagy ép pen ve lük együtt ván do rol -
va. Mi lyen har min cas ként, kö zép ko -
rú ként vagy nyug dí jas ként. Mi lyen ta -
vasszal az il la tos vi rág me ző kön, az
őszi lomb hul lás ide jén vagy a té li di -
der gés ben. Mi lyen egy má sik út vo na -
lon jár va. Mi lyen bi cik li vel vagy ló há -
ton. Mi lyen má sod szor ra, har mad -
szor ra, so kad szor ra…

De vissza tér ve az én „sé tám hoz”:
jú li us 29-én, ked den reg gel lép tem
rá a za rán dok út ra a már em lí tett ha -
tár vá ros ká ban, és az el kö vet ke ző
egy hó nap ban a sár ga nyi la kat és a
fé sűs kagy ló jel ké pét kö vet ve át -
kel tem a páf rá nyos-szik lás-ju hos-
vad lo vas Pi re ne u so kon, a Me zeta
„dé li bá bos-nap szú rá sos”, sok szor
vé ge lát ha tat lan nak tű nő fenn sík ján
és a dim bes-dom bos, au gusz tus -
ban is ta va szi üde sé get-fris ses sé -
get idé ző en zöl del lő Ga lí ci án. Érin -
tet tem – hogy csak a na gyobb vá ro -
so kat em lít sem – Pamp lo nát (a bi -
ka fut ta tás ról le ma rad tam), Log -
roñót (egy pi ci tar to mány im pul zív-
lük te tő fő vá ro sa), Bur gost (a ka -
ted rá lis, je len tem, mél tó a hír ne vé -
hez), Le ont (a szé kes egy ház üveg ab -
la kai le ír ha tat la nul szé pek), As tor -
gát (ó, az a Ga u di-pa lo ta…!) és Pon -
fer ra dát (a szí vem sza kadt meg,
hogy az út éppen el ke rü li a tő le nem
messze lé vő, a vi lág örök ség ré szét
ké pe ző Las Me du last). És meg annyi
pi ci te le pü lést, fal vat, ta nyát, ahol a
ma dár se jár, és ame lyek be a he lyi -
e ken kí vül tény leg csak a za rán do -
kok „té ved nek be”…

Köz ben sok fé le za rán dok-szál -
lás he lyen meg for dul tam. Alud tam
sport csar nok ban, temp lom ban, ma
már nem mű kö dő, fé lig ro mos mo -
nos tor ban. Elő for dult, hogy alig pá -
ran lak tunk be egy ap rócs ka há zat,
de olyan is volt, hogy száz hú szan
szu szog tunk egy lég tér ben.

Egye dül, még is kö zös ség ben
A vá ra ko zás hó nap ja i ban mind össze
fél óra ere jé ig bi zony ta la nod tam el,
egyéb ként vé gig ki tar tot tam az ere -
de ti el kép ze lé sem mel lett: egye dül –
értsd: itt hon ról „vitt” ro kon, ba rát, is -
me rős nél kül – me gyek. „Gya log idő -
ben” az út so rán is a leg szí ve seb ben
ma gá nyo san rót tam a ki lo mé te re ket.

Elő for dult per sze, hogy va la ki vel egy
da ra big együtt lép del tem, de nem ez
volt a jel lem ző. En nek el le né re iga zán
el ha gya tott nak csak na gyon rit kán
érez tem ma gam.

„Jól vagy? Min den rend ben? Se gít -
he tek va la mi ben?” – az el ső na pok -
ban nem tud tam mi re vél ni eze ket a
kér dé se ket. „Hi szen én csak azért ül -
tem le, hogy pi hen jek ki csit, uzson -
náz zak, és a táj ban gyö nyör köd jek!”
– gon dol tam. Az tán én is fel vet tem
a szo kást. Mert mi van, ha a má sik
tény leg baj ban van…

Mint egy csa lád ban: fi gyel nek rád.
(Ap ró köz be ve tés: nem csak a za rán -
dok tár sak. Egy pél da: az ut cán, az ab -
lak alat ti ala csony kem ping asz ta lon
al ma, kör te, keksz. A tál ca mel let ti
cet lin a fel irat sza bad „for dí tás ban”:
„Ve gyél be lő le bát ran!”) Szá mon tar -
ta nak, hi á nyol nak. Ha azt lát ják es -
te a szál lás he lyen, hogy nem tu dod,
kit is szó líts meg, is me ret le nül is azt
mond ják: „Gye re, ülj ide hoz zánk!”

Sok-sok úti társ ké pe vil lan fel
előt tem. Colet te és Sil va na, a két fran -
cia hölgy, akik az el ső na pok ban
anyám he lyett anyá im vol tak. A spa -
nyol ik rek, Mar ta és Isa, és ba rát nő -
jük, Be at riz, akik kel a nyel vi ne héz -

sé gek el le né re – vagy épp azok mi -
att? – oly so kat ne vet tünk. Fer nan -
do, a por tu gál új ság író kol lé ga, aki
húsz nap nyi „tá vol lét” után buk kant
fel új ra, de ak kor annyi ra meg örült
ne kem, hogy oda ro hant hoz zám,
meg ölelt, fel ka pott és meg pör ge -
tett. Da vid, a hol land fi a tal em ber,
aki vel szin te két na pon ta me net rend

sze rint „egy más ba bot lot tunk”, és
akit San ti a go előtt negy ven (!) ki lo -
mé ter rel ak kor lát tam utol já ra, ami -
kor épp egy kór ház fe lé bi ce gett. A
spa nyol Jesus, aki az utol só ca mi nós
es té jén ma ga kö ré gyűj tött ben nün -
ket, meg tör te és kör be ad ta a ke nye -
ret, bort töl tött a po ha ra ink ba, így va -
cso ráz ta tott meg min ket. An ni ka,
Aa se, Ef ti mi os, Emily, Sop hie, Ste ven
– so rol hat nám a kö zös em lé ke ket. És
raj tuk kí vül még so kan má sok, akik -
nek ta lán nem em lék szem a ne vé re
– eset leg azért, mert nem is mu tat -
koz tunk be egy más nak? –, de egy-egy
mo so lyuk, in te ge té sük, bic cen té sük
még most is előt tem van. (Ter mé sze -
te sen nem fe le dem a ma gya ro kat
sem, de ró luk lesz még szó a ké sőb -
bi ek ben.)

Lent és fent
„Mi a csodát ke re sek itt?!” – ír tam el -
csi gá zot tan-két ség be eset ten a nap -
lóm ba. Au gusz tus 10-e, va sár nap dél -
előtt volt. Alig né hány ki lo mé ter rel
hagy tam ma gam mö gött Bur gost.
Csak ván szo rog tam a tű ző nap sü tés -
ben. Egy vas úti át já ró nál le rogy tam a
pad ra, és csak ül tem ott egy ma gam -
ban. Csak ami kor Fer nan do el ment

¡Buen
Camino!

panoráma

Vitális
Judit

„Mindig a sárga úton…”

Közös vacsorafőzés a San Anton-i monostorromban

Még egy domb, és kezdődik a Mezeta fennsíkja – Castojeriz után néhány kilométerrel
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mel let tem, és „oda súg ta”, hogy az el -
múlt egy órát – nem mond ta, mi ért,
de – vé gig zo kog ta, csak ak kor tört ki
be lő lem (is) a sí rás…

Azon a bi zo nyos ti zen har ma dik
na pon gya lo gol tam a leg ke ve seb -
bet; más fél órá val ké sőbb úgy dön -
töt tem, eb ből má ra ennyi bő ven elég
lesz. A dél utánt az zal töl töt tem,
hogy az aka rat erő, a ki tar tás és a
gyen ge ség össze füg gé se in töp reng -
tem. És azon a két nap pal ko ráb ban
lá tott jel zé sen, ame lyik még Be lo -
radó ban jött szem be ve lem. „Zsák ut -
ca” – mu tat ta a táb la. De a nyíl ar ra
mu ta tott. Nem bal ra, nem jobb ra, ha -
nem egy ér tel mű en egye ne sen elő re.
Be le a zsák ut cá ba… „Csak kö vet ni
kell a je le ket? Min den aka dá lyon, ne -
héz sé gen túl le het jut ni? Vissza for -
du lás nél kül is van ki út a zsák ut cá -
ból?” – tű nőd tem…

Ak kor is sej tet tem már, de az óta
biz to san tu dom is, hogy ott, a vas úti
át já ró nál ücsö rög ve áll tam a leg kö ze -
lebb a Ca mi no fel adá sá hoz. Ak kor ál -
mom ban nem gon dol tam vol na, hogy
alig két nap pal az ab szo lút mély -
pont után, egy Ca stro je riz utá ni me -
re dek kap ta tón, a cso dá la tos fel le ge -
ken át szű rő dő nap sü tés ben gyö nyör -
köd ve, bol dog sá gom ban könnyez ve
azt ér zem majd, hogy min den tö ké -
le tes, hogy te le va gyok ener gi á val,
hogy óri á si bé ke, nyu ga lom és har mó -
nia van ben nem, és hogy most kell
meg ír nom a csa lá dom nak, hogy sze -
re tem őket… „Ezért a pil la na tért jöt -
tem. Kö szö nöm, Is te nem!” – te kin tet -
tem fel az ég re.

„Za rán dok tem pó”
Le on ban, az apá cák nál tör tént. Az
es ti ve cser nye előtt az egyik nő vér
egy szer csak – em lé kez te tés nek
vagy fi gyel mez te tés nek szán ta-e,
nem tud tam el dön te ni – azt kér dez -
te az el csen de se dés re vá ró tö meg -
től: „Za rán do kok vagy tok vagy tu -
ris ták?”

Jó kér dés, de még mennyi re! Mert
mit is je lent pe reg ri nó nak – il let ve
ese tem ben pe reg ri ná nak – len ni?

Egy Evan gé li kus Élet-cik ket idé zek:
„…a za rán dok lat […] il luszt rál ja a ke -
resz tény hi tet: ke resz tül men ni a ha -
lá lon az élet re… A ke resz tény tra dí -
ci ó ban min den ke resz tényt za rán dok -
nak hív nak; szá muk ra az egész élet a

menny or szág örö me fe lé tar tó út nak
szá mít. A za rán dok moz gal mak ban az
iga zi za rán dok lat az új élet el nye ré -
sét je len tet te. Mi köz ben va la ki egy bi -
zo nyos idő szak ban el za rán do kol
egyik hely ről a má sik ra, és imád ko -
zik, egy szer re vesz részt bel ső uta zá -
son, ugyan ak kor a kül ső vi lág ban is
ha lad elő re.” (Lásd 72. év fo lyam, 38.
szám, 2007. szep tem ber 23., 9. ol dal.)

És a bel ső uta zás azt je len ti-e,
hogy el mél ke dik? Igen is, de ta lán
nem is. Mert míg a leg több em ber,
aki vel be szél tem, ar ról „ára do zott”,
hogy vég re van (volt) ide je át gon dol -
ni az éle tét – vált son-e pá lyát, mi lyen
a pár kap cso la ta és így to vább –, szá -
mom ra pont az volt a leg fan tasz ti ku -
sabb, hogy vég re nem töp reng tem,
ha nem ab szo lút ki tud tam kap csol -
ni az agyam.

Leg alább is ami a tu da tos gon dol -
ko dást il le ti. Mert a ne u ro nok azért
dol goz tak, és en nek idő ről idő re ta -
nú je lét is ad ták. Per sze nem a spa -
nyol vi asz fel ta lá lá sán mun kál kod -
tak, ha nem azon, hogy a dol gok a he -
lyük re ke rül je nek: a fon to sak és ér -
té ke sek a fon to sak és ér té ke sek kö -
zé, a ke vés bé fon to sak és ér té ke sek ki -
csit hát rébb.

Ami a tem pót il le ti: „Rá érek, van
időm, nem si e tek” – han goz tat tam az
el ső perc től kezd ve, és ha nem fog -
tam is vissza szán dé ko san a lép te i met
(ál ta lá ban elég se be sen szok tam gya -
lo gol ni), ott mo tosz kált ben nem a
gon do lat, hogy a za rán do kot még is -
csak a – jó ér te lem ben vett – las sú -
ság jel lem zi. Az, hogy ha va la ki – szi -
go rú an kí vül ál ló szem mel néz ve –
„ro han”, még nem fel tét le nül hi ba, és
nem szük ség sze rű en je len ti azt, hogy
el megy a dol gok mel lett, csak a har -
ma dik hét vé ge fe lé fo gal ma zó dott
meg ben nem.

Mert min den perc nek meg van a
ma ga tem pó ja, ame lyet nem sza -
bad sem si et tet ni, sem vissza fog ni.
Meg van az ide je a gyor sí tás nak, és

meg van az ide je a las sí tás nak. (És
meg van az ide je a meg ál lás nak, meg -
pi he nés nek is.) Meg van az ide je – vi -
gyá zat, me ta fo ra kö vet ke zik! – a
nyíl egye nes, vil lám gyor san cél ba vi -
vő au tó pá lyá nak, és meg van az ide -
je a ka nyar gós, ki té rők kel-ke rü lők kel
meg tűz delt ös vény nek. És jó ér zés, ha
az em ber tud ja, hogy az adott pil la -

nat ban me lyik az „ér vé nyes”, és nem
csak tud ja-ér zi, mit kí ván egy be -
hang zó an a tes te, a lel ke, a szel le me,
de át is ad ja ma gát ne ki, asze rint cse -
lek szik.

Et től füg get le nül ter mé sze te sen
volt olyan, ami kor – da col va min den
bel ső „el len ér zés sel” – csak a lá ba im
vit tek elő re, és volt olyan is, ami kor
egy ál ta lán nem a fi zi kai erő haj tott.

De hol ma radt a ka tar zis?!
És a San ti a gó ig hát ra lé vő ki lo mé te -
rek egy re csak fogy tak (az előbb ne -
ve zett mér ték egy ség ben szá mol va
át la go san na pon ta hu szon há rom és
fél lel), a ga lí ci ai ha tár át lé pé sé vel
pe dig vég ér vé nye sen a „cél egye nes -
be” ér kez tem. Még száz negy ven ki -
lo mé ter volt előt tem, ami kor úgy
érez tem, en nél töb bet már nem kap -
ha tok az út tól. A gya log lás kez dett
kö te les ség ízű vé vál ni: ha már ed dig
el ju tot tam, mu száj vé gig csi nál nom.

„Is te nem, kér lek, adj erőt az utol -
só hét hez” – kö nyö rög tem. Az ext -
ra biz ta tás-tá mo ga tás hon fi tár sak
„ké pé ben” ér ke zett. At tól kezd ve
min den es te leg alább egy ma gyar ült
mel let tem, és az, hogy az anya nyel -
ve men nosz tal gi áz hat tam az él mé -
nye im ről, új len dü le tet-lel ke se dést
adott a be fe je ző sza kasz ra. Ta más,
Lidi, Dá vid, Van da, Ti bor, Szil vi,
At ti la, Pe ti, Ré ka, Já nos és a má sik
Ta más – jaj, ugye nem hagy tam ki
sen kit? –, úgy, de úgy örül tem nek -
tek! Mint ahogy ko ráb ban an nak a ti -
zen hét (!) ma gyar bi cik lis tá nak is,
akik pont az út „idu sán” ka ri káz tak
be az éle tem be.

Szin te ész re sem vet tem, és… és
har minc há rom nap nyi gya log lás
után, au gusz tus 30-án, szom ba ton
ko ra dél után (a dé li za rán dok mi sé ről
pont le ma rad tam…) egy szer csak
San ti a gó ba ér tem. Ahol – ta lán vé -
de ke zés kép pen, de az biz tos, hogy
nem szán dé ko san – „ha már vé ge
kell, hogy le gyen, le gyen mi nél ha ma -
rabb vé ge” üzem mód ba kap csol tam:
hol a za rán dok köz pont, ke res sünk
szál lást, és így to vább. Még a ka ted -
rá lis ba sem men tem be, csak es te.
(Mér ge lőd tem is egy sort, hogy nem
ta lál tam egyet len ha gyo má nyos gyer -
tyát sem – az út ele jén ugyan is, még
St. Je an Pi ed de Port ban gyúj tot tam

egyet, és sze ret tem vol na ezt meg is -
mé tel ni –, min den hol csak azok a
„mé cses gé pek”…) Nem érez tem sem
örö möt, sem meg ha tott sá got – sok -
kal in kább üres sé get. Fel hív tam a csa -
lá do mat, hal lot tam az uj jon gá su kat
– és nem tud tam, mi nek örül nek
ennyi re.

„A vi lág vé gén”
So ká ig nem akar tam el jut ni az óce -
án hoz. Il let ve na gyon is sze ret tem
vol na, de kö töt tem az ebet a ka ró -
hoz: „Gya log vagy se hogy!” És mi vel
az ere de ti terv hez ké pest le las sul -
tam, és há rom na pos le ma ra dás ban
vol tam, így „ön erő ből” már biz tos,
hogy nem fért vol na be le az időm -
be… Az tán még is hagy tam ma gam
rá be szél ni ar ra, hogy le bu szoz zak
Fis ter rá ba (avagy Fi nis ter ré be), Spa -
nyol or szág leg nyu ga tibb pont já hoz,
„a vi lág vé gé re”.

Itt, a vi lá gí tó to rony alat ti szik lá kon
ül ve, a víz vég te len sé gét és a le nyug -

vó nap fé nye it cso dál va, fel idéz tem a
St. Je an Pi ed de Port ban el re be gett
imá mat: „Is te nem! Sze ret ném, hogy
olyan le gyen, ami lyen nek len nie kell.
Ami lyen nek te aka rod, hogy le gyen.
Úgy ér zem, az élet ben ren ge teg min -
dent kap tam úgy, hogy nem kel lett
meg dol goz nom ér te. Ha úgy lá tod jó -
nak, hogy a Ca mi no is »sé ta ga lopp«
le gyen, el fo ga dom. Aho gyan azt is, ha
fáj dal mak kal, szen ve dé sek kel, ha tár -
hely ze tek kel, az egé szet fel ad ni aka -
ró pil la nat tok kal lesz te le. (A szí -
vem mé lyén per sze ret teg tem et től az
es he tő ség től – de ez zel pár hu za mo -
san vágy tam is az „ál do zat ho za tal ra”.)
Se gíts ab ban, hogy – bár mi lyen lesz
is – iga zán át él jem. Add, hogy azt a
lu xust, amit az itt lé tem je lent, és a
ben ne rej lő sok-sok le he tő sé get ne
hagy jam el vesz ni. Ámen.”

Szám ba vet tem, mennyi (fi zi kai)
szen ve dés nek-fáj da lom nak vol tam
szem ta nú ja. (Lát tam „fi cam kö ze li”
bo kát, vé res re hor zsolt kö nyö köt,
dup lá já ra da gadt tér det, ba kancs
tör te és/vagy víz hó lyag lep te tal pat

ele get.) Vissza em lé kez tem ar ra, ami -
kor az Úr meg mu tat ta, hogy ugyan -
ezt – hi szen a ha tal ma meg van hoz -
zá – rám is ki mér het né. (Az nap Vi -
a ná ban büsz kén-hety kén-elé ge det ten
nyug táz tam, hogy még dél sincs, de
az ad dig meg tett húsz ki lo mé ter
meg se kottyant – az tán sír va-sán ti -
kál va von szol tam be ma gam a tíz ki -
lo mé ter rel tá vo labb lé vő Log roñóba.)
És há lát ad tam, hogy még sem ezt
szán ta ne kem. (Nem mon dom, hogy
so ha nem volt izom lá zam, hogy egy -
szer sem saj gott a vál lam, hogy egyet -
len víz hó lyag nél kül meg úsz tam,
hogy egy pil la na tig sem érez tem
úgy, hogy mind járt hő gu tát ka pok,
de… de tény leg majd nem min dig
min den rend ben ment.)

De va jon mi ért nem a fen tebb
fel vá zol ta kat szán ta ne kem? Hát
nem csak a szen ve dés ből, a fáj da lom -
ból, a ne héz ség ből le het épül ni, ta nul -
ni, fej lőd ni?! És va jon mi ért nem
en ged te, hogy Fis ter rá ba is gya log -

mód ér kez zek? Hát nem az lett vol -
na az iga zi?!

Ta lán azt akar ta meg mu tat ni,
hogy at tól még, hogy va la mi nem tö -
ké le tes, vagy nem pon to san úgy tel -
je sül, aho gyan el ter vez tem/sze ret tem
vol na, még le het ér té kes? Ta lán ar -
ról akart ta ní ta ni, hogy azért, mert
va la mi – ta lán csak a kí vül ál ló szá -
má ra, de eset leg az érin tett szá má -
ra is – túl könnyen si ke rült nek tű nik,
még le het mö göt te sok, illetve ko -
moly mun ka? Ta lán ar ra akart rá ve -
zet ni, hogy ér té kel jem mind azt, amit
aján dék ból-ke gye lem ből – hi szen
min den az! – ka pok? Így akar ta tu -
dat ni ve lem, hogy min dig mel let tem
van, hogy vi gyáz rám, és meg hall gat,
hogy fél tőn sze ret és ve zet?

Epi ló gus
Az utam nyil ván va ló an nem St. Je an
Pi ed de Port ban kez dő dött, és nem is
San ti a go de Com pos te lá ig tar tott.
Sőt az iga zi „sé ta” vol ta kép pen csak
most kö vet ke zik. Kí ván ja nak to váb -
bi jó utat – mond ják: „¡Bu en Ca mi no!”

panoráma

A szerző a fisterrai világítótoronyhoz vezető út menti zarándokszoborral

A dimbes-dombos Galíciában sok helyen szegélyezik alacsony kőkerítések az utat

Cizur Menorban a máltai lovagrend működtet szálláshelyet

Minden út Santiago de Compostelába vezet – e sorok írója a naracsszínnel jelölt utat járta végig
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Van egy szív ala kú, sza lag gal át kö tött
„ag go dal mas ko dó” do bo zom, me -
lyet az író asz ta lom fö löt ti pol con tar -
tok. Ha meg rá zom, hal lom a ben ne
lé vő pa pí rok ne szét. Ha gon do la ta -
i mat az ag go da lom töl ti be, ve szek
egy kis da rab pa pírt, és rá írom, hogy
mi okoz ta. Dá tu mot is írok a pa pír -
ra, és be le te szem az „ag go dal mas ko -
dó” do boz ba. Mi köz ben ki bon tom a
sza la got, és fel nyi tom a do bozt,
imád ko zom: „Is te nem, át adom ne ked
azt a gon do mat, ami fel őröl. Az zal,
hogy a do boz ba he lye zem, azt mon -
dom ne ked, hogy a to váb bi ak ban a ti -
ed. Ne ked adom. Te sok kal job ban
tudsz bán ni ve le, mint én.” Be csu kom
a do bozt, meg kö töm a sza la got, és
meg kö szö nöm Is ten nek, hogy most
már az övé ez az ag go da lom.

Min den al ka lom mal, ami kor rá né -
zek er re a do boz ra, ar ra em lé ke -
zem, hogy Is ten hor doz za prob lé má -
i mat, és nem én. Éven te egy szer
vagy két szer ki nyi tom azért, hogy át -
ol vas sam őket. Meg kö szö nöm Is -
ten nek azo kat, ami ket már el ren de -
zett. A töb bit vissza te szem a do boz -
ba, és az ő idő zí té sé re bí zom.

Judy egy má sik faj ta do bozt hasz -
nált ah hoz, hogy ti zen éves gyer me -
két Is ten re tud ja bíz ni. Ezt az óri á si
do bozt gyö nyö rű en be cso ma gol ta, és
át kö töt te egy bár sony sza lag gal. Lép -
cső jük al ján áll va, ke zé ben a do boz -
zal így szólt: „Is te nem, ez a do boz jel -
ké pe zi gyer me ke met, aki da ra bok ra
tép te szí ve met. Meg pró bál tam át ad -
ni őt ne ked, de új ra meg új ra vissza -
ve szem. Föl me gyek eze ken a lép -
cső kön, és fönt ha gyom a do bozt.
Gyer me kem a ti ed, egy olyan aján -
dék, akit szü le té se kor bíz tál rám.

Most egy szer s min den kor ra vissza -
adom őt ne ked. Min den al ka lom mal,
ami kor föl me gyek eze ken a lép cső -
kön, em lé kez ni fo gok rá, és meg kö -
szö nöm ne ked, hogy a gyer me kem a
te ke zed ben van.”

Le het, hogy ne ked nem te szik az
öt let, hogy do bozt ci pelj fel a lép csőn,
vagy egy szív ala kú do boz ba cet li ket
do bálj. En nek el le né re biz tat lak, hogy
te gyél va la mi lát ha tó dol got, mely ar -
ra em lé kez tet, hogy Is ten ben bízz.

Az élet ben prob lé mák és fáj dal mak
vár nak rád. De le he tő sé günk van rá,
hogy dönt sünk. Ag go dal mas kod ha -
tunk, vagy bíz ha tunk ab ban, aki tel -
je sen meg bíz ha tó. A ket tőt nem le het
egy szer re csi nál ni. Ha ag gó dom és
nyug ta lan ko dom lá nyom vagy bár mi
más mi att, meg kér de zem ma gam tól:
„Mi ért pró bá lok én irá nyí ta ni ahe -
lyett, hogy Is ten ben bíz nék?”

Ta nul ha tunk azok nak a ta pasz ta -
la ta i ból, akik már meg küz döt tek az
ag go da lom mal, és meg ta nul ták azt a
cso dá la tos igaz sá got, hogy Is ten re bíz -
zák a hol na pot. Fi gyel jük meg Ge or -
ge Mac Do nald sza va it: „Igaz az a
meg ál la pí tás, hogy sen kit nem bo rít
el egy nap ter he. Ami kor a hol nap ter -
he hoz zá adó dik a mai nap ter hé hez,
ak kor lesz na gyobb sú lya, mint amek -
ko rát egy em ber el tud hor doz ni. So -
ha ne ter hel jé tek meg így ma ga to kat,
ba rá ta im! Ha azt ta pasz tal já tok, hogy
ek ko ra ter het vet te tek ma ga tok ra,
leg alább a kö vet ke ző jus son esze -
tek be: ezt ma gad nak kö szön he ted,
nem pe dig Is ten nek. Ő ar ra kér, hogy
a je len ben élj, a jö vőt pe dig hagyd rá.”

F. B. Meyer vi lá gos sá tet te ezt az
igaz sá got, ami kor a kö vet ke zőt
mond ta: „Az ál dott élet jel lem zői:

nem ag gó dik, hogy messze, elő re
lás son, azon sem eről kö dik, hogy az
utat ma ga vá lassza, ha nem csend ben
kö ve ti a Pász tort, egy szer re csak egy
lé pést té ve meg. A Pász tor min dig
elöl megy, a bá rá nyok utá na. Min den
el le nük irá nyu ló tá ma dás sal a Pász -
tor néz szem be. Ő is me ri a hol na pot.
A jö vő az, mely fé le lem mel töl ti el az
em bert, pe dig Is ten már ott van.
Éle tünk nek min den hol nap ja előbb
Is ten nel ta lál ko zik, mi előtt meg ér ke -
zik hoz zánk.”

Si ke rült meg ér te ni, amit Meyer
mon dott? Is ten már ott van a hol nap -
ja im ban és a te hol nap ja id ban is.
Ezért bíz hat juk eze ket rá, és ad hat -
juk át ne ki mind an nak a ne héz ter -
hét, ami eset leg meg fog tör tén ni. A
ter het az ő erős vál la in hagy hat juk.
Ő sok kal in kább ké pes hor doz ni a
ter he ket, mint mi. Ha nem ag go dal -
mas ko dunk a hol nap fe lől, ak kor
ma job ban fi gyel he tünk, hogy Is -
ten be vet hes sük bi zal mun kat.

A fenti részlet Lin da Dil low Aki nél a
szív le csen de sül című könyvéből való.
(Ke resz tyén Is me ret ter jesz tő Ala pít -
vány, Bu da pest, 2002. Ára 1300 Ft.)

Ag go dal ma im do bo za
Egyik nap lel ke sen lép tem oda a
szá mí tó gé pem hez, hogy foly tas sam
ko ráb ban fél be ha gyott mun kám.
Meg der med tem azon ban, mert a
kép er nyőn bal jós so rok fo gad tak.
Több szö ri pró bál ko zás ra sem tud tam
éle tet le hel ni a ma si ná ba, s mi vel a ki -
írt üze net ko moly bajt je lez he tett,
kezd tem két ség be es ni. El ső sor ban
nem azért, mint ha nem bír nám már
egy ál ta lán gép nél kül, ha nem azért,
mert bi zo nyos dokumentumaim hoz
– biz ton sá gi má so lat hí ján – nem
tud tam hoz zá fér ni. 

Nem volt kel le mes a gon do lat,
hogy egy he ti mun kám el vesz het a
tech ni ka út vesz tő jé ben, de még en -
nél is job ban nyo masz tott, hogy ha
nem tar tom a ha tár időt, ak kor az zal
má sok nak is kel le met len sé get, kárt
oko zok. Mert ha elöl ről kell kez de -
nem a fel ada to mat, és ezt az amúgy
is sű rű he tem be va gyok kény te len be -
ik tat ni, ak kor már csak egy cso dá nak
lesz kö szön he tő, ha min den idejé ben
el ké szül.

Nem tud tam mást ten ni, Is ten re
bíz tam ügye met. Más nap az tán a na -
pi áhí tat, amely a lel ki ve zér fo nal ként
hasz nált köny vecs kém ben kö vet ke -
zett, ép pen azt hang sú lyoz ta, hogy fö -
lös le ges ag go dal mas kod ni; még ha
len ne is rá okunk, bíz zuk csak rá ma -
gun kat az Úr ra, ná la min den jó he -
lyen van.

Há lát ad tam ezért a bá to rí tá sért,
majd té to ván meg kör nyé kez tem a
szá mí tó gé pet. Nem na gyon hit tem,
hogy van ér tel me pró bál koz ni, de
azért hát ha!… Be in dult a rend szer!
Sür gő sen el kezd tem a fon tos do ku -
men tu mok le men té sét, s alig hogy ez -
zel vé gez tem, meg je lent az elő ző

na pi bal jós üze net. Meg kap tam a
cso dát, amely re szük sé gem volt!
Ugye, el tud ja kép zel ni a ked ves ol -
va só, mi lyen nagy öröm és há la töl -
töt te be a szí vem?

Eszem be jut az a mondat, ame lyet
az Út mu ta tó ban feb ru á ri ige ként
ol vas hat tam. „Hol van a ti hi te tek?”
– kér de zi Jé zus a még ta lán min dig
resz ke tő ta nít vá nya i tól egy vi ha ros
cso da után. Hit ted-e, hogy ná lam biz -
ton ság ban van nak a gon dok? – kér -
de zi tő lem az én Uram a szá mí tó gé -
pes ka la maj ka ren de ző dé se után.

Mi ről is szól az az ige, amely ből a
jé zu si mon da tot idéz tem? Ar ról, hogy
a ta nít vá nyok csó nak ja vi har ba ke rül.
Ha tal mas hul lá mok csap kod nak kö -
rü löt tük. Min den okuk meg van a fé -
le lem re. De ugyan ezt a tör té ne tet
más szem szög ből néz ve így is el -
mond hat nánk: a ta nít vá nyok kal az al -
vó Jé zus is ott van a vi har ba ke rült csó -
nak ban. A hul lá mok nál is ha tal ma -
sabb Úr van mel let tük. Sem mi okuk
nincs te hát a fé le lem re. (Mi cso da kü -
lönb ség ez! Nyil ván nem csu pán né -
ző pont, ha nem hit kér dé se az egész…)

A ta nít vá nyok azon ban fél nek.
Ijed ten ráz zák fel Jé zust, aki azon nal
cse lek szik, le csen de sí ti a vi hart, majd
ne kik sze ge zi a kér dést: „Hol van a ti
hi te tek?” Ho va lett szí ve tek bá tor sá -
ga? Mi ért ren dült meg ben nem va -
ló bi zal ma tok? Elég egy „kis” vi har,
hogy el fe lejt sé tek: itt va gyok mel let -
te tek?

Hol van a te hi ted, test vé rem?
Tes ti, lel ki, ér zel mi, hit be li vi ha ra id,
ugye, nem fe led te tik, hogy Jé zus
mel let ted van? Mert hogy ott van, az
egy pil la na tig sem le het két sé ges…

g Hu lej Eni k

Hol a hi ted?

b „A jö vő mi at ti ag go da lom töb -
bek szá má ra szin te ked venc
hob bi vá kezd vál ni” – ol va som
az in ter net ke re ső je ál tal az „ag -
go da lom” ke re ső szó ra ki do bott
több mint száz hu szon négy ezer
ta lá lat kö zül az egyik ben. Nem
hi szem, hogy ol va só ink kö zül
akad na akár egy is, aki a jé zu si
pa rancs el le né re – hogy tud ni -
il lik „sem mi fe lől ne ag gód ja tok”
– ne tud na azon nal fel so rol ni
leg alább há rom dol got, amely
mi att még sem nyu godt a szí ve.
Hogy mit mond er ről a kér dés -
ről a pszichológia, ar ról Csá ky-
Pal la vi ci ni Krisz ti ná val, az Or -
szá gos Or vo si Re ha bi li tá ci ós In -
té zet Tün dér he gyi Pszi cho szo -
ma ti kus és Pszi cho te rá pi ás-Re -
ha bi li tá ci ós Osz tá lyá nak pszi -
cho ló gu sá val be szél get tem.

– A szak iro da lom ban va ló já ban
nincs az ag go da lom nak de fi ní ci ó ja.
Ha még is meg sze ret nénk ha tá roz ni,
ak kor azt mond hat juk, hogy ál lan dó
vagy vissza té rő erős szo ron gás. Ám
az ag go da lom ter mé sze tes ve le já ró -
ja az éle tünk nek, hi szen min den ki nek
van nak olyan élet hely ze tei és -sza ka -
szai, ame lyek ben töb bet ag gó dik
vagy szo rong, mint más kor. Ezt kü -
lö nö sen a nagy élet sza kasz vál tá sok -
nál ta pasz tal juk, ame lye ket a pszi cho -
ló gia nor ma tív krí zi sek nek ne vez –
ide tar to zik pél dá ul a há zas ság kö tés,
gye rek vál la lás vagy épp a mun ka hely -
vál tás.

– És ami kor nem ma gun kért, ha -
nem egy má sik em be rért ag gó dunk?

– Egy kap cso lat ban ez is tel je sen
ter mé sze tes, hi szen azt je len ti, hogy
a má sik fon tos a szá mom ra, rá tu dok
han go lód ni, és hogy „együtt rez -
günk”. Azon ban ar ra vi gyáz ni kell,
hogy ne jus sunk el ar ra a pont ra, ami -
kor ez már túl zot tá vá lik, és már nem
a kap cso la tért van, ha nem rom bol -
ja, mert már ne he zen vi sel he tő el a
má sik szá má ra.

– Van nak em be rek, akik re ez a tu laj -
don ság jel lem zőbb, mint a több ség re.

– Igen, egyes sze mé lyi sé gek nek ez
alap vo ná suk, van nak, akik min dig ta -
lál nak ma guk nak va la mi okot az ag -
gó dás ra. A pszi cho ló gia azon ban
azt mond ja, hogy ezek mö gött a „fe -
lü le tes” ag go dal mak mö gött gyak ran
egy mé lyebb, ne he zen meg ra gad -
ha tó, nagy szo ron gást ki vál tó ok áll. 

Er re ta lán jó pél da az a me se,
ami kor a le gény el megy le ány ké rő be.
Le ül te tik a szü lők a ven dé ge ket az
asz tal hoz, a lányt pe dig le kül dik a
pin cé be bo rért. Ő le is megy, és ta -
lál ott egy bal tát. A ke zé be ve szi, né -
ze ge ti. Egy szer csak el kezd ke se reg -
ni ma gá ban: „Is te nem, ha én férj hez
me gyek, lesz ne kem egy kis fi am.
Ke le men ké nek fog ják hív ni, és lesz
egy kis köd mön ké je. Ha ez a kis Ke -
le men le jön majd ide a pin cé be,
meg ta lál ja ezt a bal tát, vé let le nül
meg vág ja ma gát, s meg hal. Ki re ma -
rad ak kor a kis köd mön?” S a köd mön
mi att az tán mér he tet le nül el kezd
sír ni. A fön ti ek eköz ben nem győ zik
őt ki vár ni, így le megy utá na az ap ja,
hogy meg néz ze, mi tör tént. Ne ki is
el mond ja, hogy mi re gon dolt. Ké sőbb
le megy az any ja is, an nak is el sír ja a
kis köd mön fö löt ti ag go dal mát; nem
is tud ják meg vi gasz tal ni a lányt. 

Gya ko ri, hogy va la mi egé szen fel -
szí nes, szin te oda sem tar to zó do log
vá lik a szo ron gás oká vá – mint ahogy
a me sé ben is a férj hez me ne tel élet -

for du ló ja vol na a va ló di ok a szo ron -
gás ra, nem a kis köd mön sor sa.

Mai, hét köz na pi pél da, ami kor az
anya ott hon ag gó dik, mert a fia a ba -
rá ta i val el ment szó ra koz ni. Szin te
rém ké pe ket lát: a fi út el ütöt te egy au -
tó, le ütöt ték, és so rol hat nánk még a
ha son ló kat, pe dig ezek mind egyi ke
csak na gyon kis va ló szí nű ség gel tör -
té nik meg. Az anya szo ron gá sá nak a
mé lyén több min den le het: „Mi lesz,
ha egye dül ma ra dok, mi lesz ve lem,
ha a gye rek ki re pül, el ve szí tem őt?”
„Félt ve ne vel tem, most rossz ha tá sok
érik, és el tá vo lo dik tő lem.”

– Hon nan ered het nek az ilyen túl -
zott szo ron gá sok?

– Ez na gyon sze mé lyi ség füg gő,
de a pszi cho te rá pi á val fog lal ko zó
szak em be rek azt gon dol ják, hogy

na gyon ko rai meg ta pasz ta lá so kon
ala pul nak. Egy lel ki leg egész sé ges
em ber ké pes alap ve tő bi zal mat he -
lyez ni a vi lág ba, sa ját ma gá ba, hí vő -
ként az Is ten be, bí zik ab ban, hogy a
dol gok nem fog nak ká osz ba ful lad ni,
az éle ten nem ural ko dik el a té boly,
hogy alap ve tő en biz ton ság ban van.
En nek az ér zés nek az alap ja az egész
ko rai cse cse mő kor ban ala kul ki, ami -
kor a kis ba bá nak a ki szol gál ta tott sá -
gá ban az anya ad ja meg a biz ton sá got
az ál tal, hogy tö rő dik ve le, nem hagy -
ja egye dül a vi lág ban, min dig je len
van, ha a pi ci nek szük sé ge van rá. Az
el ső fél év ta pasz ta la tai na gyon meg -
ha tá ro zó ak. Val lás pszi cho ló gu sok
eh hez az alap él mény hez kö tik az Is -
ten be ve tett bi za lom ki ala ku lá sát is.

– Ez azt je len ti, hogy azok az em -
be rek, akik nek az édes any juk meg ad -
ta a szük sé ges biz ton sá got, ke vés bé
lesz nek ag gó dó tí pu sú ak fel nőtt ko ruk -
ban, és for dít va?

– Nem ilyen egy sze rű a kér dés, hi -
szen ezen kí vül még sok más té nye -
ző is sze re pet ját szik az élet ben; na -
gyon sok csa ló dás, tra gé dia tör tén -
het még, amely ezt a tu laj don sá -
gun kat be fo lyá sol hat ja. Mint ahogy
ren ge teg jó do log is tör tén het, ame -
lyek gyó gyí tó ha tá sú ak. Ha pél dá ul az
a há zas társ, aki es tén ként a szo ron -
gó pár ját át öle li, és azt mond ja ne ki,
hogy „én itt va gyok ne ked, és nem
hagy lak el”, tu laj don kép pen a ko -
ráb bi hi ányt pó tol ja. És ami kor a hí -
vő em ber az Is ten nel va ló kap cso la -
tá ban ke re si ezt a biz ton sá got, és ol -
vas sa a Bib li á ban az is te ni üze ne tet,
hogy „nem hagy lak el”, ak kor ugyan -
ez a gyó gyu lás tör té nik.

– De ar ra is szá mos pél dát lá tunk,

hogy egy hí vő pár egyik tag ja sem mi lyen
mó don nem tud ja meg nyug tat ni a
túl sá go san ag go dal mas ko dó tár sat…

– Ott va ló szí nű leg sok kal erő -
sebb a prob lé ma, és sok kal több időt
is vesz igény be a fel dol go zá sa. Itt rá
kell mu tat ni ar ra a fon tos kü lönb ség -
re, hogy más az Is ten nel va ló kap cso -
lat – hi szen Is ten „kor lát lan te her bí -
rá sú” –, és más az em be rek kel va ló
kap cso lat, ame lyet bi zony na gyon
meg ter hel het egy ál lan dó an szo ron -
gó, ag gó dó fél. Ott el jö het egy pont,
ami kor a férj vagy a fe le ség vagy épp
a gye re kek meg elé ge lik, hogy az il le -
tő nek so ha nem le het elég biz ton sá -
got ad ni. Ilyen kor kell szak em ber se -
gít sé gét kér ni.

– Azon ban egy há zi kö rök ben so kan
szé gyen nek tart ják ezt igény be ven ni…

– Még is az a ta pasz ta la tunk, hogy
ha a szo ron gás és az ag go dal mas ko -
dás olyan mé re te ket ölt, hogy már-
már az em bert ma gát vagy a csa lád -
ját, ne tán mun ka he lyi helyt ál lá sát
ve szé lyez te ti, ak kor ko moly mu lasz -
tás le het nem szak em ber hez for dul -
ni. Per sze az is nagy se gít ség, ha az il -
le tő ma ga meg tud ja fo gal maz ni szo -
ron gá sá nak az okát, és ha a prob lé ma
fel dol go zá sá hoz olyan kö zös ség től
– akár a csa lád tól, a ba rá tok tól, akár
egy gyü le ke zet től – tud tá mo ga tást
kap ni, akik ben meg bí zik, ahol ön bi -
zal ma meg erő sö dik. A hí vő em ber -
nek nagy se gít sé get ad hat az Is ten be
ve tett bi za lom, en nek ki épí té se azon -
ban gyak ran egy élet fel ada ta. Se gít -
het an nak a tu dat nak a ki ala kí tá sá ban,
hogy nincs egye dül, és van itt va la ki
raj ta kí vül, aki vi gyáz rá, aki re szá mít -
hat két sé gei, gond jai kö ze pet te.

g Bo da Zsu zsa

Szo ron gá sa ink, avagy a kis köd mön ti pi kus ese te
Be szél ge tés Csá ky-Pal la vi ci ni Krisz ti na pszi cho ló gus sal

fókusz

A
 S

Z
E

R
Z

Ő
 F

E
LV

É
T

E
L

E



Evangélikus Élet 2009. március 1. f 11él víz

Azért je lent meg az Is ten Fia, hogy az
ör dög mun ká it le ront sa. (1Jn 3,8b)

Böjt 1. he té ben az Út mu ta tó reg ge -
li s he ti igéi Jé zus nak, a sá tán le győ -
ző jé nek a meg kí sér té sé hez kap cso ló -
dó an az ő kö ve tő it érő kí sér té sek ről
és pró ba té te lek ről ad nak ta ní tást. Mi vel „Jé zus is meg kí sér te tett és szen ve dett,
ezért se gít het azo kon, akik meg kí sér tet nek” (Zsid 2,18; LK). Lu ther sze rint a
pró ba té tel, kí sér tés el ső sor ban nem az úgy ne ve zett „er köl csi” kí sér té sek re
vo nat ko zik. „Az ör dög nek az a mun ká ja, ami kor csa pá sok s a töb bi ál tal Is -
ten gyer me ke it két ség be ej ti afe lől, hogy va jon nem hagy ta-e el őket az Is -
ten. A pró ba té tel te hát a hi tet pró bál ja meg. Is ten meg en ge di, hogy ál ta la a
ke resz tyé nek hi tét nö vel je. – Két fegy ve rünk van, amely től resz ket ve fut az
ör dög: az ige s az imád ság.” Jé zust negy ven na pos böjt je után há rom, „Ha Is -
ten Fia vagy…” kez de tű mon da tá val kí sér tet te a pusz tá ban az ör dög. Ám az
Is ten Fia eze ket há rom, „Meg van ír va…” kez de tű igé vel uta sí tot ta el (lásd Mt
4,1–11). El ső vá la sza: „Nem csak a tes ti ke nyér rel él az em ber, de Is ten nek
min den igé jé vel.” (GyLK 729) Mi nem győz het jük le a sa ját erőnk ből az ör -
dög kí sér té se it, ám „já rul junk te hát bi za lom mal a ke gye lem tró nu sá hoz, hogy
ir gal mat nyer jünk, és ke gyel met ta lál junk, ami kor se gít ség re van szük sé günk”
(Zsid 4,16)! Is ten meg ígér te: „Ha ki ált hoz zám, meg hall ga tom…” (Zsolt 91,15)
Já nos így tesz kü lönb sé get Is ten és az ör dög gyer me kei kö zött: „…aki nem
cse lek szi az igaz sá got, nem az Is ten től van, és az sem, aki nem sze re ti a test -
vé rét.” (1Jn 3,10) A fedd he tet len, be csü le tes, a baj ban is is ten fé lő Jób böjt je
ez zel kez dő dik: „Az Úr ad ta, az Úr vet te el. Ál dott le gyen az Úr ne ve!” (Jób
1,21) Pál bá to rít: „Is ten pe dig hű sé ges, és nem hagy ti te ket erő tö kön fe lül kí -
sér te ni; sőt a kí sér tés sel együtt el fog ja ké szí te ni a sza ba du lás út ját is, hogy
el bír já tok azt vi sel ni.” (1Kor 10,13) „En ge del mes ked je tek azért az Is ten nek, de
áll ja tok el len az ör dög nek, és el fut tő le tek” – fi gyel mez tet Ja kab. De mi is a
böjt cél ja? „Aláz zá tok meg ma ga to kat az Úr előtt, és ő fel ma gasz tal ti te ket.”
(Jak 4,7.10) Jé zus is szen ve dé sen át ju tott a di cső ség be, ám ke reszt ha lá la ál -
tal meg sem mi sí tet te az ör dö göt, hogy „meg sza ba dít sa azo kat, akik a ha lál -
tól va ló fé le lem mi att egész éle tük ben ra bok vol tak”, „hogy en gesz te lést sze -
rez zen a nép bű ne i ért” (Zsid 2,15.17). Tud juk: Is ten előtt ezer esz ten dő annyi,
mint a teg na pi nap (lásd Zsolt 90,4). Krisz tu sunk ezer éves ural ma kez de tén
a négy ne vű sá tán (sár kány, ősi kí gyó, ör dög) ezer esz ten dő re meg kö töz te -
tik. Akik ez élet ben két szer – tes ti leg és új já- – szü let tek meg Is ten Szent -
lel ke s igé je ál tal, azok egy szer tá mad nak fel az örök élet re, az el ső fel tá ma -
dás kor. Ám akik csak egy szer szü let tek, azok két szer hal nak meg; má sod -
szor a nagy fe hér trón előt ti íté let után ré sze sei lesz nek a má so dik ha lál nak
a tűz ta vá ban (lásd Jel 20,14). De már most „bol dog és szent az, aki nek ré sze
van az el ső fel tá ma dás ban”; ők „az Is ten és a Krisz tus pap jai lesz nek” (Jel 20,6).
„Ó, bol dog nap! (…) Az én Uram fel tá maszt en gem! / Fel éb re dek, s élek a
menny ben / Mind örök ké!” (EÉ 519,3) Ta lál koz zunk ott!

g Ga rai And rás

HETI Ú TRAVALÓ

„…min den jó ado mány és min den tö -
ké le tes aján dék on nan fe lül ről, a vi -
lá gos ság Aty já tól száll alá, aki ben
nincs vál to zás, sem fény nek, sem ár -
nyék nak vál ta ko zá sa.” (Jak 1,17) 

Aján dék. Mennyi min dent rejt e
ked ves kis há rom szó ta gú szó? Aján -
dék a fris sen hul lott hó: vég re a
gyer me ke ké le het akár az ut ca is, hisz
az au tók szá má ra már úgy is jár ha tat -
lan. Aján dék a mai ige, mely a fen ti
– egyik, szá mom ra ked ves – igé hez
kap cso ló dik. Aján dék volt reg gel a
gyer me ke im örö me: „Esett a hó!”, és
a fris sen főtt ká vé il la ta. Aján dék a
mai nap min den te en dő je és az,
hogy min dig van ki ért imád koz nom.
Aján dék az élet fo gan ta tá sa és szü le -
té se, de aján dék akár a ke gyes, álom -
sze rű ha lál is. Aján dék min den egyes
reg gel, mi kor fel kel a nap, és aján dék
az es te, ha vég re a mun ká tól tel je sen
ki fá rad va ha za tér he tek.

De va ló já ban örü lünk-e az aján -
dék nak? S ha igen, tar tós-e az örö -
münk? És egy ál ta lán, van-e olyan
öröm, amely nem a perc em be rek nek
ked vez, ha nem a Min den ha tó nak
te remt ked vet, hogy új ra és új ra
aján dé kok kal lep jen meg ben nün ket?
Van-e olyan öröm, mely ál lan dó és
örök, egye te mes és egy ér tel mű en
min den ki szá má ra ked ves?

Gyer mek ként igen vár tam a ka rá -
csonyt, mert a kö zel gé se egy ér tel mű -
en az is ko lai szü net jöt tét je len tet te.

Aján dék volt a ta ní tás nél kü li nap, és
hogy vég re nap hosszat bá mul hat tuk
a té vé ké szü lé ket. A szü net a szü lők
szá má ra is ün nep, hisz vég re együtt
a csa lád. Az apa ebéd után ki ol vas -
hat ja az új sá got, és ha köz ben egy ki -
csit el szun dít, az se baj, mert nem ké -
sik el se hon nan. Aján dék a szü net az
édes anyá nak is; ta lán be fe jez he ti el -
ma radt mun ká it, el tün tet he ti a ten -
ger nyi va sal ni va lót, és eset leg még
varr ni is jut idő.

Aján dék ma ga az idő. Aján dék
min den egyes óra, me lyet ked ve -
sem mel tölt he tek. Vég re ad ha tok és
kap ha tok. Aján dék, hogy itt van,
akit sze ret he tek, és egy ál ta lán, hogy
van, aki en gem is sze ret. Aján dék
min den egyes öle lés, min den egyes
érin tés. Aján dék ba kap tam a csa lá do -
mat és a ba rá to kat. Aján dék, hogy új -
ra fel fe dez he tem az ér zé se ket, a han -
go kat, dal la mo kat és szí ne ket. Pe dig
már-már azt hit tem, hogy nin cse nek.

Aján dék, hogy ma nem lá zad tam
fel. Aján dék a meg sze lí dült lé te zés, a
tes ti sé gen kí vü li ér zés. Aján dék, hogy
szá mon tar ta nak, hogy né ha én is ka -
pok la po kat. Aján dék, hogy tu dok em -
lé kez ni. Rég múlt, szebb em lé kű te lek -
re, tisz tább kö zös sé gek re. Aján dék,
hogy nem csak egy ol da lú an szem lé -
lem a tör té né se ket. Aján dék a ha mi -
sí tás nél kü li is me ret, mely hez akár
egy-egy cen zú rá zat lan elő adá son jut -
ha tok hoz zá. Aján dék a sza bad ság,
mely pél dá ul az in ter net nek is kö szön -
he tő ma nap ság. Aján dék min den
egyes test vé ri be szél ge tés. Aján dék az
ér zés: rám is szá mí ta nak, azért még -

is va gyok va la ki. Aján dék a lát szat: én
azért tisz tes sé ges, be csü le tes em ber le -
he tek. Aján dék a tisz tá nak hitt lel ki -
is me re tem, hogy nyu godt le het leg -
alább az ál mom, az, ami szin tén fe lül -
ről jő. Aján dék az, hogy né ha hi he tem:
meg áll tam a he lye met, és nem té ve -
lyed tem el. Aján dék az ap ró fi gyel mes -
ség és öröm. Pél dá ul az, hogy nem fe -
lej tet tem el ta valy víz te le ní te ni a
ker ti csa pot, és vég re meg ta lál tam
a hó lán cot. Ép pen ezért aján -
dék a fény, a böjt előt ti út -
mu ta tó re mény ség.

Aján dék az is,
hogy mind ezt el fo -
gad ha tom. De min -
dig el is fo ga dom?
Szün te len vá ra ko -
zom, és ün nep lő be
öl tö zöm? Alig ha. Ép -
pen ezért jó az ige. Ez
az ige is. Nem ve re ge -
ti meg a vál lam, és ve -
lem együtt nem örül a
ha mis ság nak. Mert az
aján dék lé nye ge az, hogy
nem ér dem lem meg. Én
sem. Még ak kor sem, ha
meg tet tem min den tő lem tel he -
tőt – ami nem igaz – az iga zi böj ti
elő ké szü le te kért. De oly kor a ké -
szü lő dés, ma ga az ün nep is csak ál -
ca, ha a sze rep lő csak játsz hat. 

Nem a kül sőségek re, ha nem ben -
sőnk re kell fi gyel ni. Akár hogy fáj, ez az
igaz ság, még ha a lát szat más is. Újon -
nan kell szü let ni! Nem csak re form ra,
újí tás ra van szük ség, ha nem előt te el
kell te met ni az óem bert, hogy az tán

tel je sen új szü let hes sen. Ezért fo gad -
juk el az igét, ahogy a Ró mai le vél ben
áll: „Az íté let ugyan egyet len eset foly -
tán vitt a kár ho zat ba, a ke gyel mi
aján dék vi szont so kak el bu ká sá ból
vitt meg iga zu lás ra.” (5,16b) Ez az aján -
dék pe dig Krisz tus. Az a Krisz tus, aki
fe lül ről szállt alá, mint a friss hó, és aki -
ben nincs vál to zás, sem fény nek, sem

ár nyék nak, sem sem -
mi fé le em be ri fon -
dor lat nak, mert va -
ló ban meg szü le tett,
és hús vét kor bű ne -
ink ből sza ba dul va
fel tá madt, hogy éle -
tünk ne csak ün -
nep, ha nem aján -
dék le gyen!

Ép pen ezért ér zem ször nyű nek
azt, hogy az aján dék hoz szer ve sen
hoz zátar to zó egyik szó ér tel me má ra
Ma gyar or szá gon gyö ke re sen meg -
vál to zott. Ma a cso mag so kak szá má -
ra nem örö möt és meg le pe tést, aján -
dé ko zó sze re te tet je len, ha nem újabb

kí no kat és igaz ság ta lan sá go kat. Az élet
el le ni dol go kat! Hi szen a lát vá nyos já -
ru lék könnyí tés nagy ré sze kül ho ni,
ide gen cé gek hez ke rül. Má ra a „cso -
ma got” kül dők er köl csi leg oly mély -
re süllyed tek, hogy egy re töb ben sze -
ret né nek tő lük és gyil kos cso mag juk -
tól egy aránt sza ba dul ni. Ma a cso mag
ter hünk re van, mint túl érett, rot ha dó
al ma a fá nak, mint púp a há tam nak,
és mint ne héz sár a csiz mám nak. 

Az em ber ter mé sze tes tö rek vé se
te rem té se óta az, hogy sza ba dul ni
sze ret ne mind at tól, ami az élet el len
szól. Ami nem a tisz ta élet ről szól, az
ki do ban dó. Ilyen a bűn is. Böjt lé nye -
ge, hogy sza ba dul junk fe les le ges,
Is ten től tá vol tar tó ter he ink től. Né -
ha a le járt tar tal mú, sza va tos sá gú

cso ma gok tól is. „Egy há zunk a
tár sa da lom lel ki is me re te kel le -
ne, hogy le gyen” – ír ta a mi nap
egy ked ves ba rá tom. De mint ha
el állt vol na a sza vunk, a „lé -
lek”-ze tünk. Ennyi re meg döb -
ben tünk? Ennyi re fé lünk? Ennyi -
re ne héz a cso mag? Ennyi re
ne héz sza ba dul ni a sza ka dé -
kok kal szab dalt úton nya kunk -
ba akasz tott sú lyos poggyá -
szunk tól? Mert ha így van, ak kor
az bot rány. Ma lom kő, mely ről

Krisz tus Urunk is szólt. Nem aka rok
még meg ful lad ni!

Ta lán épp jó kor jön idén is a böjt,
az ön vizs gá lat. Bű ne ink től fel sza ba -
dul va ta lán me rünk majd új ra aján dé -
kot ad ni és cso ma got kap ni, mert nem
fé lünk, és ezt ki is mond juk, le is ír -
juk: hi szen Krisz tus meg sza ba dí tott!

Aján dék vagy cso mag

„Is ten ud va ri bo lond ja?” – kér de zünk
rá meg hök ken ten a cí met ol vas va. Az
el ső rá cso dál ko zás után kí ván csi an
néz zük meg a – Lu ther Már ton ko -
runk pers pek tí vá já ból al cí met vi se -
lő – kö tet hát só bo rí tó ját is, ahol Lu -
ther sze mé lyé vel kap cso lat ban to váb -
bi gon do lat éb resz tő mon da to kat ta -
lá lunk. Az elő szó rész le tei ar ra sar -
kall nak, hogy azon nal be le pil lant sunk
a mű be.

A könyv el ső ki adá sa Lu ther szü le -
té sé nek öt szá za dik év for du ló já ra je lent
meg. Az igé nyes egy ház tör té ne ti szak -
mun ka egé szét át szö vi a fi nom hu mor
és a gon dos ma gya rá zat. Meg könnyí -
tik és él ve ze tes sé te szik az ol va sást az
idé ze tek, me lye ket a szer ző prak ti ku -
san a fő szö veg ben he lye zett el.

Gritsch há rom nagy egy ség re ta -
gol ta mun ká ját. A Tör té nel mi arc él
cí mű fe je zet nem szá raz idő ren di fel -
so ro lás, ha nem él mény sze rű kor -
rajz. Az anek do ták kal fű sze re zett
szö veg ál tal egy re kö ze lebb ke rü lünk
Lu ther sze mé lyé hez. A ví vó dá sok, kí -
sér té sek, har cok nyo mán ki raj zo ló -
dik előt tünk a hús-vér em ber ké pe.
Gritsch pon to san annyi ma gán éle ti
rész le tet tár elénk, amennyi vel a jó íz -
lés ha tá ra in be lül ma rad. Úgy ka la -
u zol ja az ol va sót, hogy szin te ész re
sem vesszük, és ott va gyunk Lu -
ther rel az er fur ti Ágos ton-ren di ko -
los tor ban vagy a hí res wit ten ber gi to -
rony szo bá ban.

Az An fech tung szó – Lu ther egyik
ked venc sza va – ve zér fo na la a mun -
ká nak. Je len té se több ré tű, kí sér té sek,
lel ki meg pró bál ta tá sok, ha lál fé le -
lem, a po li ti kai csel szö vés től va ló fé -
le lem is be le tar to zik. Gritsch rész le -
te sen tár ja elénk, ho gyan kel lett Lu -
ther nek vé del mez nie a té te le it, mi -

lyen ala pos ér vek kel állt bí rá lói előtt.
Jó arány ér zék kel tár gyal ja a lu the ri ta -
nok tól el té rő ra di ká lis re for má to ri
irány vo na la kat és a né met pa raszt há -
bo rú ese mé nye it. A re for má tor gaz -
dag élet mű vét nem pusz tán is mer te -
ti, ha nem ér tő en elem zi, ez ál tal is
szol gál ja a meg ér tést.

A Nyug ta la ní tó ha gya ték cí mű egy -
ség az elő ző fe je zet ben rész ben áb rá -
zolt té má kat ala po sab ban vi lá gít ja

meg. Lu ther rend kí vül mélyen is mer -
te a Bib li át, ezért na gyon sok fon tos kö -
vet kez te tés re ju tott. Az iga zi egy há zat
szen ve dő egy ház ként kép zel te el,
amely Krisz tus ké pé re van for mál va,
és ame lyet szün te len re for mál ni kell.

A szer ző nem ke rü li meg a két ne -
u ral gi kus pon tot sem a Lu ther-élet -

mű ben. Az egyik a po li ti kai ha ta lom -
mal szem be ni ál lás fog la lás. Tá mo gat -
ta a ke resz té nyek je len lé tét a kor -
mány zat ban, mi vel úgy tar tot ta, hogy
ők is me rik a vi lá gi ha ta lom kor lá ta -
it. El len zett bár mely for ra dal mat az
ál lam ve ze tés el len. Mind emel lett lel -
kész ként Is ten nek a föl di ha ta lom fe -
let ti kor lát lan ural mát hir det te.

A má sik kri ti kus pont Lu ther vi -
szo nya a zsi dók hoz. Kri ti ka nél kül át -
vet te a ko ra be li an ti sze mi tiz mus né -
ze te it. Annyi ra sze ret te az Ószö vet -
sé get, hogy nem tud ta el fo gad ni a zsi -
dó gon do la tot, mely sze rint az üd vös -
ség Is ten től szár ma zik, és nincs szük -
ség Jé zus ra mint Mes si ás ra. Gritsch
ta lá ló meg fo gal ma zá sa sze rint Lu ther
„teo ló gi ai an ti ju da iz must” al ko tott
ma gá nak, nem pe dig „bio ló gi ai an -
ti sze mi tiz must”.

A pszi cho ló gia tu do má nya is élén -
ken ér dek lő dik Lu ther iránt, sze mé -
lye má ig fog lal koz tat ja a pszi cho ló gu -
so kat. A kö tet ben ér de kes táb lá za tot
ta lá lunk: egyik osz lo pá ban a re for má -
tor egész sé gi prob lé mái, be teg sé gei
ol vas ha tók idő rend ben, a má sik osz -
lop ban pe dig a köz ben el vég zett
mun ká ja. Ér de mes meg fi gyel ni, hogy
a na gyobb be teg ség még több fel adat
el vég zé sé re ösz tö nöz te őt. 

Az Öku me ni kus örök ség cí mű fe -
je zet az élet mű össze fog la lá sa. Lu ther
fő gon do la ta it sum máz za, ki emel ve
a gya kor la ti, „élet sza gú” teo ló gi át, az
egy ház kö zös sé gi ol da lát, az is ten tisz -
te let és a ke resz tény ne ve lés fon tos -
sá gát és a ze ne kü lön le ges sze re pét.
A mű vé gén Lu ther tör té ne ti meg íté -
lé sét ol vas hat juk a ko ra be li ka to li kus
bí rá la tok tól ko runk he lye sen ér té ke -
lő öku me ni kus ál lás pont já ig.

g Szé che nyi Mag dol na

A HÓ NAP KÖN Y VE

Eric W. Gritsch: Is ten ud va ri bo lond ja

A hó nap köny ve
ak ció – március

Eric W.
Gritsch:
Isten udvari
bolondja

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. Eredeti
ára: 2750 forint.

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.

g Ster mecz ki And rás
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b Al bert és Pong rác lo vag nak is -
mét a Tu dás er de jé ben le vő vár -
nál van dol ga: hét for du ló ból ál -
ló lo va gi tor nán vesz nek részt.
Old já tok meg ti is a nagy he ti
ese mény so ro zat hoz kö tő dő fel -
ada to kat, és a meg fej té se ket
egy ben, össze gyűjt ve küld jé tek
el a szer kesz tő ség cí mé re (Evan -
gé li kus Élet szer kesz tő sé ge, 1085
Bu da pest, Ül lői út 24.). A bo rí -
ték ra ír já tok rá: Gyer mek vár. A
vé gén aján dé kot kap tok.

4.
Al bert és Pong rác lo vag egy ha tal mas
tölgy fa ár nyé ká ban ücsör gött és be -
szél ge tett.

– Mi lyen bé kés ez a dél után! – só -
haj tot ta egyi kük.

– Egyet ér tek ve led, ne mes ba rá -
tom. Tu dod, épp azon gon dol kod -

tam, hogy a ta nít vá nyok is így érez -
het tek nagy csü tör tö kön. Hi szen
együtt vol tak a Mes ter rel, és a zsi dó
hús vét ra, a ko vász ta lan ke nyér ün ne -
pé re ké szül tek. Az ün ne pi va cso rát
is el fo gyasz tot ták, majd ki men tek a
Ge cse má né-kert be. Igaz, be es te le dett
már, ami kor Jé zus őket is ar ra kér te,
hogy imád koz za nak ve le.

– És nem is gon dol ták, hogy az
áru ló Jú dás mi lyen nagy bajt fog
hoz ni rá juk, de fő leg a Mes ter re…

– Így van – bó lo ga tott Pong rác lo -
vag. – Meg je lent egy csa pat ka to na
és temp lom szol ga élén. Oda ment
Jé zus hoz, és ar con csó kol ta őt. Ez volt
a jel a ka to nák szá má ra. Eb ből tud -
ták, hogy kit kell el fog ni uk.

– Pé ter pe dig olyan mér ges lett,
hogy elő rán tot ta a kard ját, és le vág -
ta az egyik ka to na fü lét.

– De a Mes ter nem örült en nek.
Sőt azon nal meg gyó gyí tot ta őt. A ka -
to nák pe dig el vit ték ki hall ga tás ra
Jé zust.

– A bé kes ség ha mar el múlt, és he -
lyet te nagy ijedség lett úr rá a ta nít -
vá nyo kon.

– Sze rin tem a ne gye dik pró ba a
Ge cse má né-kert ese mé nye i hez fog
kap cso lód ni.

– Én is így gon do lom. Gye re, men -
jünk, néz zük meg, hát ha már meg kap -
hat juk a fel ada tot tar tal ma zó te ker cset!

A lo va gte rem be lép ve már vár ta
őket a kan cel lár, aki től át ve het ték a
ne gye dik te ker cset. A fel adat sze rint
meg kel lett ta lál ni uk, me lyik úton jut -
hat tak el Jú dás és a ka to nák a Ge cse -
má né-kert ben Jézushoz.

Ked ves Gye re kek!
G YE R ME KVÁR

A jö vő ért nem ag gó dom,
ha rossz, ha jó,
bár mit hoz is a jö ven dő,
ne kem így jó.
Is ten re bíz tam ma ga mat
vi dám szív vel,
akár mi lesz, Is ten ve lem
csak jót mű vel. Ámen.

HUM OR Z SÁK

IM A SAROK

Szerkesztette: Boda Zsuzsa

b Hús vé tot meg elő zi a negy ven na pos böj ti idő szak. Ol vas sá tok el Má -
té evan gé li u má ból, ho gyan kí sér tet te meg Jé zust az ör dög a pusz tá -
ban, majd fejt sé tek meg a ke reszt rejt vényt! Eb ből meg tud hat já tok, ho -
gyan ké szült a Mes ter a föl di szol gá la tá ra.

„Ak kor el vit te Jé zust a Lé lek a pusz tá ba, hogy meg kí sért se az ör dög. Mi u -
tán negy ven nap és negy ven éj jel böj tölt, vé gül meg éhe zett. Ek kor oda ment
hoz zá a kí sér tő, és ezt mond ta: »Ha Is ten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kö -
vek vál toz za nak ke nyér ré.« Ő így vá la szolt: »Meg van ír va: Nem csak ke nyér -
rel él az em ber, ha nem min den igé vel, amely Is ten szá já ból szár ma zik.« Ez -
után ma gá val vit te őt az ör dög a szent vá ros ba, a temp lom pár ká nyá ra ál lí -
tot ta, és így szólt hoz zá: »Ha Is ten Fia vagy, vesd le ma ga dat, mert meg van
ír va: An gya la i nak pa ran csot ad, és azok te nye rü kön hor doz nak té ged, hogy
meg ne üsd a lá ba dat a kő be.« Jé zus ezt mond ta ne ki: »Vi szont meg van ír -
va: Ne kí sértsd az Urat, a te Is te ne det!« Majd ma gá val vit te az ör dög egy igen
ma gas hegy re, meg mu tat ta ne ki a vi lág min den or szá gát és azok di cső sé gét,
és ezt mond ta ne ki: »Mind ezt ne ked adom, ha le bo rul va imádsz en gem.« Ek -
kor így szólt hoz zá Jé zus: »Tá vozz tő lem, Sá tán, mert meg van ír va: Az Urat,
a te Is te ne det imádd, és csak ne ki szol gálj!« Ek kor el hagy ta őt az ör dög, és
íme, an gya lok men tek oda, és szol gál tak ne ki.”
(Mt 4,1–11)

1. Negy ven nap és negy ven ………… volt Jé zus a pusz tá ban.
2. „Ne ………… az Urat, a te Is te ne det!”
3. „Az Urat, a te Is te ne det imádd, és csak ne ki …………!”
4. Ezt csi nál ta a kí sér tő a vi lág min den or szá gá val.
5. Ilyen volt a hegy.
6. Az egyik test rész, ame lyet az ör dög em lít.
7. Kí sér tő más szó val.
8. Nem csak ke nyér rel él az em ber, ha nem Is ten …………
9. En nek a pár ká nyá ra ál lí tot ta a kí sér tő Jé zust.
10. A kí sér tő azt akar ta, hogy Jé zus eze ket vál toz tas sa ke nyér ré. 
11. Ők men tek oda Jé zus hoz szol gál ni.
12. „………… tő lem, Sá tán…!”

Ír já tok be a szó kí gyó ba a farkánál kezdve a he lyes meg fej té se ket! A sötétebb színű
négy ze tek ben az elő ző szó utol só és a kö vet ke ző szó el ső kö zös be tű je ta lál ha tó.

A fá raó nem ze ti sé ge • Áb ra hám fia • Ez volt Áb ra hám ál do za ta a fia he lyett
• Az egyik bű nös vá ros, ame lyet Is ten el pusz tí tott • Ők sé tál tak Já kób ál má -
ban a lét rán • Ilyen esőt bo csá tott Is ten a bű nös vá ro sok ra • Áb ra hám fe le -
sé gé nek új ne ve • Áb ra hám ré gi ne ve • Ke zet … – tisz tít ja a ke zét • E mö -
gött hall ga tó zott Áb ra hám fe le sé ge • Izsák fe le sé ge

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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Felirat egy maratoni futó trikójának
hátáról: „Add, Uram, hogy legyen
valaki mögöttem is, aki ezt a felira-
tot elolvassa!”
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Is ten nem a zűr za var nak, ha nem a
rend nek az Is te ne – ol vas suk az Új -
szö vet ség ben. Ezért fon tos vé gig gon -
dol nunk, hogy mi tar to zik az evan -
gé li kus ke resz tény temp lo mok jó
rend jé hez.

Az evan gé li kus temp lo mok bel se -
jét az egy ház hi te, a vi lág egy ház
több ezer éves, a re for mált egy há zak
fél ezer éves ta pasz ta la ta ren dez te,
ren de zi be. Ter mé sze tes, hogy ezért
eb ben is ér vé nye sek az evan gé li kus -
ság alap ve tő hit val lá sai, el vei, ki for -
rott, le tisz tult gya kor la ta.

Tud juk, a temp lom be ren de zé se
nem hit val lá si kér dés, alap ve tő egy -
há zi ira ta ink nem is fog lal koz nak ve -
le. Csak ak kor vá lik té má vá, ha egy
ko ráb bi szo kást, egy új kí sér le tet
kell meg vizs gál ni, vagy temp lom -
épí tés (-új já épí tés) ese tén a tel jes
bel sőt kell ki ala kí ta ni.

Ugyan ak kor a hely te len gya kor la -
tok, mi több, a tév ta ní tá sok is meg -
je len het nek non ver bá lis jel ké pek,
tár gyak, esz kö zök for má já ban is. Az
egész egy ház fe le lős sé ge, hogy ezek -
re fel hív ja a fi gyel met, és meg szün -
tes se az egy ház hoz nem il lő és Is ten
ügyé hez nem mél tó gya kor la to kat.

A re for má ció alap el vei a li tur gi kus
tér re vo nat ko zó an is ér vé nye sek: egye -
dül a Szent írás minden nek a mér té ke,
egye dül Krisz tus ban van a mi üd vös -
sé günk, egye dül ke gye lem ál tal nyer -
het jük el a ki tel je se dő, örök éle tet.

A li tur gia ősi alap el ve, hogy Is ten
vég zi kö zöt tünk li tur gi á ját, mi pe dig
vá la szo lunk sza vá ra, tet te i re. En nek
a vá lasz nak a leg jobb nak kell len nie.
Tar ta lom hoz a for ma… Is ten nek
csak a leg szeb bet, leg job bat le het ad -
ni – ez is bib li kus gon dol ko dás mód.
Gyar ló em be ri, a mu lan dó vi lág ban
is ké tes ér ték nem áll ja meg a he lyét
az Is ten szol gá la tá ban.

Az egy ház a Szent írá son tá jé ko zód -
va, egye dül Krisz tus ra bíz va ma gát,
Urunk ke gyel mé ben re mény ked ve
for mál ja szak rá lis kör nye ze tét. Ezért
szen te li fel a temp lo mo kat. A szen te -
lés bib li kus ér te lem ben az Is ten nek
va ló tel jes oda szá nást, át adást je len -
ti. Ezért csak olyan tár gya kat he lyez
el, amely Is ten di cső sé gét szol gál ja,
Krisz tus vált ság mű vét hir de ti, a ke -
gye lem ből va ló élet hez se gít.

Ezért a temp lo mot a leg ne me sebb
anya gok ból, az em be ri hi val ko dást el -
ke rü lő al ko tá sok kal, jel kép rend sze ré -
ben ige hir de tő jel le gű tár gyak kal
ren dez zük be. He lyük van a ter mé sze -
tes anya gok nak, ame lyek Is ten jó nak
te rem tett vi lá gá ból va lók, he lyük van
az igé nyes, szent ih le tett ség ből szár -
ma zó mű tár gyak nak, ame lye ket
imád sá gos lel kü let tel ter vez tek és
ké szí tet tek el, he lyük van azok nak a
jel ké pek nek, ame lyek Is ten nagy sá gát,
Krisz tus sze re te tét és a Szent lé lek
mun ká ját hir de tik. Ezek ér té ket kép -
vi sel nek és ér té ket te rem te nek, Is ten -
hez se gí tik az em bert, és az egy sé get
mun kál ják. Más nak nincs he lye a
temp lom ban. Bár mi lyen meg osz tó
szim bó lum nak, em be ri cé lo kat hir de -
tő tár gyak nak és jel ké pek nek, bib li -
ku san nem iga zol ha tó be ren de zé -
sek nek nincs he lyük a temp lom ban.

Ezért hasz nál tak őse ink is ter mé sze -
tes anya got: fát, kö vet, ter mé sze tes tex -
tí li át, ezért dí szí tet ték a temp lo mo kat
ki zá ró lag élő vi rág gal. Ép pen ezért nem
va ló a temp lom ba sem mi fé le mű -
anyag. Sem mű vi rág, sem mű anyag
bú tor, sem mű anyag hang kel tő (hang -
után zó elekt ro mos) be ren de zés.

Nem va ló az ol tár ra mű gyer tya
(még vil lany gyer tya sem!), hi szen
csak a va ló di gyer tya hor doz za azt a
szim bó lum tar tal mat, amely mi att
hasz nál juk. (Krisz tus a vi lág vi lá -
gos sá ga, aki mi köz ben vi lá gít, és
me le get ad, ön ma gát ál doz za fel.)

Nem he lyes – még prak ti kus in dok -
lás sal sem – az ol tár ra mű anyag fel -
ső te rí tőt ten ni. Az ol tár a ke resz tény
tra dí ció sze rint Krisz tus-szim bó lum.
A ma ku lát la nul tisz ta fe hér te rí tő is az
ol tár asz tal lap ján őt hir de ti.

Nem he lyes a temp lom ban „kon -
zerv ze nét” hasz nál ni, hi szen az egy -
ház kin cse a szív ből jö vő, em be ri
han gon is meg szó la ló, Is tent di csé -
rő ének. Nem a gé pek, ha nem az em -
ber al kal mas és ké pes Is ten-di csé ret -
re. Nem va ló sem mi fé le olyan ze nei
anya got be ját sza ni vagy elő ad ni,
amely nem az Is ten di cső sé gét, ha -
nem a mű vész nagy sá gát hir de ti.
Nem fe led het jük, hogy evan gé li kus
egy há zunk szá má ra a ze ne ige hor do -
zó esz köz, Krisz tust pré di ká ló le he -
tő ség (nem pe dig han gu lat kel tő, lé -
nyeg te len hát tér ze ne).

Nem he lyes olyan fest ményt, szob -
rot a temp lom ban el he lyez ni, amely
tar tal má ban, meg for má lá sá ban meg -
bot rán koz tat, és nem Is ten hez ve zet
(a ke reszt bot rá nyá ról szó ló apos to -
li sza vak jel zik e sza bály ban a ki vé -
telt, hogy tud ni il lik nem le het össze -
ke ver ni az em be ri bot rán ko zást és a
ke reszt tit ká nak fel rá zó, meg té rés re
hí vó an bot rán koz ta tó vol tát!).

Fon tos kér dé se ket vet fel a zász lók
hasz ná la ta. Li tur gi kus tér ben nincs
he lyük a Szent há rom ság Is ten ügyé -
nek szol gá la tán kí vü li jel ké pek nek.
Még nem ze ti jel ké pek nek sem. Ter -
mé sze te sen az egy ház fel ada ta, hogy
ko mo lyan ve gye és él je azt a tényt,
hogy Is ten eb be az or szág ba és eb be
a nép be te rem tett, kül dött ben nün -
ket, itt adott hi va tást és kül de tést. Ezt
azon ban nem az zal tud juk ki fe jez ni,
hogy a li tur gi kus tér be nem is te ni
szim bó lu mot he lye zünk. Ez – so kak
szá má ra nem tu dot tan – az ame ri ka -
ni zá ló dás egyik je le, hi szen ten ge ren -
tú li min ták ra ke rült ha zánk ban is
sok temp lom ha jó ba zász ló. A ma gyar
nem ze ti zász ló he lye a temp lom kül -
ső fa lán, hom lok za tán van. A temp -
lom is köz épü let ab ban az ér te lem -
ben, hogy egy kö zös ség – Is ten sze -
re te te okán – nyi tott épü le te, amely -
ben ma gyar né pünk höz, nem ze tünk -
höz tar to zó em be rek élik hí vő éle tü -
ket. Nem ki vo nul nak a vi lág ból, a na -
gyobb csa lád (nem ze tünk) éle té ből,
ha nem egy nek tart ják ma gu kat. Ezért
ja va sol juk, hogy Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus Egy há zunk ban 2009. már ci -
us 15-től min den evan gé li kus temp -
lom ra ke rül jön ki a nem ze ti szí nű
zász ló, hir det ve egy há zunk és hí ve ink
el kö te le zett sé gét, ha za sze re te tét, a
kö zös ség szol gá la tát.

Sem mi lyen más zász ló nak nincs
he lye sem a temp lo mon be lül, sem a
kül ső fa lán. A zász lók ugyan is nem
egy eset ben ural mi jel ké pek, s az egy -
ház Krisz tus ural ma alatt él. (Ezért le -
het nek az ál ta lá nos sza bály aló li ki -
vé te lek az egy ház tra di ci o ná lis zász -
lói, amennyi ben Is ten di cső sé gét és
ha tal mát hir de tik.) Min den más
zász ló meg oszt em be re ket, az egy ház
fel ada ta pe dig ép pen a híd épí tés, a
Krisz tus ban va ló egy ség mun ká lá sa.

g Itt zés Já nos el nök-püs pök
Dr. Fa bi ny Ta más püs pök

Gáncs Pé ter püs pök

A kö zel gő nem ze ti ün nep, már ci us 15. al kal má ból egy há zunk püs pö -
ki ta ná csa ál lás fog la lás sal for dul lel ké sze ink hez, gyü le ke ze te ink hez,
pres bi té ri u ma ink hoz és min den evan gé li kus hit test vé rünk höz. Az ün -
nep al kal má ból kü lö nö sen is idő sze rű té mán túl más fon tos kér dé sek -
ben is ha tá ro zott ál lás pon tot kép vi se lő püs pök ka ri nyi lat ko za tot az
aláb bi ak ban kö zöl jük.

Mi va ló a temp lom ba?

Egy ug rás nál ugyan egy ki csit tá vo -
lab bi, de nincs messze Bu da pest től
Érd. Rö vid au tó zás sal, bu szo zás sal
vagy vo na to zás sal el ér he tő a ha tal -
mas ra ter jesz ke dett, mind össze né -
hány éves vá ro si múlt ra vissza te -
kin tő, Pest me gyei te le pü lés.

A busz pá lya ud vart is ma gá ba fog -
la ló vá ros köz pont szom széd sá gá -
ban ta lál ha tó Ma gyar Föld raj zi Mú -
ze um az or szág ban egye dül ál ló gyűj -
te mény bir to ko sa. Az in téz mény cél -
ja a ma gyar uta zók, föld raj zi fel fe de -
zők, ge og rá fu sok mél tó kö rül mé -
nyek kö zött tör té nő be mu ta tá sa,
mun ká juk meg is mer te té se. 

Tet sze tős, volt fő úri kú ria ad ott -
hont a Ba lázs Dé nes – egy ko ri ér di
la kos és lo kál pat ri ó ta, vi lág hí rű ge -
og rá fus – ál tal 1983-ban ala pí tott
mú ze um nak és a gyűj te mény nek. Az
in téz mény na gyob bik ter mé ben Ju -
li a nus ba rát tól Kő rö si Cso ma Sán do -
ron, Te le ki Pá lon, Xan tus Já no son,
Ger ma nus Gyu lán és Kit ten ber ger
Kál má non át Far kas Ber ta la nig –
hogy csak né há nyat idéz zünk a leg -
is mer teb bek kö zül – ter jed az im po -
záns gyűj te mény, amely mint egy
hat van hí res vagy ke vés bé is mert ka -
land vá gyó tu dóst mu tat be. 

A tár gyak kü lön vi lág ba va rá zsol -
ják az ér dek lő dő ket. Ré sze sei le he -
tünk lapp föl di, af ri kai, ázsi ai uta zá -
saik nak, meg néz he tünk né há nyat
ha za men tett be cses tár gya ik ból.
Nyo mon kö vet het jük út ja i kat, meg -
is mer het jük élet raj zu kat, és a rö vid
tu do má nyos ér té ke lés ré vén ké pet al -
kot ha tunk az oly kor he ro i kus küz del -
met ví vó em be rek ről. Akik pél dát
mu tat tak ha za- és tu do mány sze re tet -
ből, alá zat ból, szor ga lom ból, ki tar tás -
ból, de egy szer s mind el szánt ság ból és
sok szor hit ből is. Hi szen va la mennyi -
en, akik fa gyos tá ja kon vagy for ró si -
va tag ban, ap ró em be rek kö zött vagy

tró pu si eső er dő ben jár tak, a ha zá ju -
kat, kul tú rá ju kat, meg győ ző dé sü ket
kép vi sel ték. Min den kö rül mé nyek
kö zött vál lal ták, meg val lot ták ma -
gyar sá gu kat, el vit ték jó hí rün ket a vi -
lág leg el du got tabb zu ga i ba is.

A má sik épü let szárny ban a Kár pát-
me den ce tu do má nyos ku ta tó it mu -
tat ják be. Meg is mer ked he tünk töb bek
kö zött idő sebb Ló czy La jos nak, a
zse ni á lis geo ló gus nak a ha gya té ká val,
Chol no ky Je nő vel, a ter mé szet tu dós -
sal és Kess ler Hu bert tel, a nem rég el -
hunyt nem zet kö zi hí rű hid ro ló gus
bar lang ku ta tó val. Né hány esz köz ré -

vén be te kint he tünk a tér kép ké szí tés
rej tel me i be, és ké pet kap ha tunk a mú -
ze um tá gabb kör nye ze té nek geo ló giai,
föld raj zi sa já tos sá ga i ról. Mind ezt vi -
lá go san, egy sze rű en, köz ért he tő en.

A sok név, in for má ció után jól esik
a mú ze um par ko sí tott ud va rán tett
sé ta, ahol a ter mek ben meg is mert
sze mé lyi sé gek szob rai, port réi so ra -
koz nak.

Re mek, lá to ga tó ba rát nyit va tar -
tás sal – hét fő ki vé te lé vel a hét min -

den nap ján tíz és ti zen nyolc óra kö -
zött – vár ja az érdeklődőket a föld -
raj zi mú ze um. A be lé pő ára is „em -
ber ba rát” (nyolc száz fo rint), így az
in téz mény kü lö nö sen al kal mas le -
het egy hét vé gi csa lá di, ne tán gyü -
le ke ze ti ki rán du lás cél pont já nak.

Min den kor osz tály ta lál hat az
ér dek lő dé sé re szá mot tar tó lát ni va -
lót, kü lö nö sen ajánl ha tó azon ban a
mú ze um a fi a ta labbaknak, föld raj -
zot, tör té nel met ta nu lók nak. Szá -
muk ra meg ele ve ned het nek a tan -
köny vek lap jai, ar ról a sem mi hez
sem mér he tő ér ték ről nem is be szél -

ve, hogy ma gyar ság tu da tu kat, ha za -
fi sá gu kat se gít élesz te ni, ápol ni ez
a va ló ban szé pen ki vi te le zett, szín -
vo na las ki ál lí tás. 

g Gyar ma ti Gá bor

Ma gyar Föld raj zi Mú ze um, 2030
Érd, Bu dai út 4. Fel vi lá go sí tás sal a
23/363-036-os te le fon szá mon szol -
gál nak. Hon lap: http://www.fold raj -
zi mu ze um.hu.
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Fel fe dez he tő fel fe de zők
Lá to ga tás a Ma gyar Föld raj zi Mú ze um ban

Ha feb ru ár vé ge van, ak kor Gyó non
biz to san tör té nik va la mi. Ha gyo má -
nyo san eb ben az idő ben jön nek össze
a Dél-Pest Me gyei Egy ház me gye
pénz tá ro sai a da bas–gyó ni gyü le ke -
zet ben, s ez zel egy idő ben más tiszt -
ség vi se lő ket, fel ügye lő ket, gond no -
ko kat is von zó prog ram mal vár az
egy ház me gye el nök sé ge. Így volt ez
az idén feb ru ár 21-én is.

A har minc-egy né hány test vért
Lász ló Mi lán, a ven dég lá tó gyü le ke -
zet lel kész há zas pár já nak fér fi tag ja
kö szön töt te egy Jó nás köny vé ből fel -
ol va sott ige alap ján tar tott áhí ta tá val.
Ez után meg kez dő dött a pénz tá ro si
tá jé koz ta tó az egy ház me gye szám ve -
vő szé ki el nö ké nek, Dob ro vol ni Má -
té nak és pénz tá ro sá nak, Vad ker ti
Mik lós né nak a ve ze té sé vel. 

A töb bi ek az if jú sá gi te rem ben
gyü le kez tek. Krá mer György es pe res
rö vid be ve ze tő je után az Élő kö vek
egy há za cí mű stra té gi ai do ku men -
tum ról egy re ér de ke sebb táv la to kat
és az egyes gyü le ke ze tek gya kor la tát
és ta pasz ta la ta it tag la ló be szél ge tés
ala kult ki. A részt ve vők to váb bi
együtt mű kö dés ben és az in for má ció -
cse re rend sze res sé té te lé ben is meg -
ál la pod tak. A na gyon jó han gu la tú
be szél ge tést és a tá jé koz ta tót is vé gül
csak az – egy re ké sőbb re tolt –
ebéd idő mi att kel lett be fe jez ni. Ezt
azon ban nem bán ta meg sen ki, hi -

szen a gyó ni asszo nyok ki tet tek ma -
gu kért. A ki tű nő tej fö lös pa lóc le vest
fris sen sü tött, szin te még for ró
krump lis po gá csa kö vet te.

Az ebéd köz ben ki ala kult tár sal gás
in ten zi tá sa is mu tat ta, mi lyen fon to -

sak ezek a ta lál ko zók, mennyi re ér -
dek lő dő ek egy más gond ja it és örö me -
it il le tő en a gyü le ke ze tek kép vi se lői.
Nem volt könnyű e so rok író já nak
eze ket a be szél ge té se ket fél be sza kí ta -
nia és a dél után ra ter ve zett prog ram -
pont ra irá nyí ta nia a fi gyel met. 

A dél előt ti, pénz ügyi té má hoz kap -
cso lód va az egy ház, a gyü le ke ze tek
gaz dál ko dá sá nak ne héz kér dé se i ről,
a jö vő fi nan ci á lis gond ja i ról, kü lö nö -
sen az Evan gé li kus Szo li da ri tá si Alap

ki hí vá sa i ról kez dő dött kö zös gon -
dol ko dás, sok fé le né ző pon tot érin tő
be szél ge tés. Részt ve vői egy aránt meg -
vi tat ták lel kész és fel ügye lő, ki csi és
nagy vagy akár a vá ro si és fa lu si gyü -
le ke zet szem pont ja it. 

Egy ér tel mű en meg fo gal ma zó dott
a szo li da ri tá si alap pal kap cso la tos in -
for má ció hi ány, a mo dell szá mí tá si
vagy egyéb út mu ta tó irán ti igény. Saj -
nos a mú ló idő ez út tal is gá tat sza bott
a to váb bi be szél ge tés nek. Bú csú zó -
ul Va lent ínyi Er zsé bet imád sá gá val
kö szönt el egy más tól az Is ten től ál -
dott együtt lé tet és a pa zar ven dég lá -
tást meg kö szö nő csa pat.

g Bak Pé ter
egy ház me gyei fel ügye lő

Pénz ke ze lés, gaz dál ko dás, stra té gia
Gyü le ke ze ti tiszt ség vi se lők ta nács koz tak
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Összeállította: Boda Zsuzsa

Tor das Fej ér me gye észak ke le ti ré szén,
a Szent Lász ló-pa tak mel lett fek szik,
Bu da pest től har minc ki lo mé ter re,
Gyú ró tól négy ki lo mé ter tá vol ság ra.

Mind két te le pü lés már az ős idők
óta la kott, írá sos em lé kek ben a nevük
a 13. szá zad ban je lent meg. A ré gi
Tor das fa lu az öreg hegy ol da lá ban,
Gyú ró ha tá rán volt. A tö rök há bo rúk
alatt a fa lu val együtt a temp lom is el -
pusz tult. A ro mot las san le bon tot ták
és el hord ták az em be rek, a tor da si
pa ró kia kő ke rí té sét is a ré gi temp lom
kö ve i ből épí tet ték.

A 18. szá zad ele jén tó tok és ma gya -
rok be te le pí té sé vel in dult a fa lu éle -
té nek új sza ka sza. Bár a föl des úr
ka to li kus val lá sú volt, a te le pe sek be -
köl tö zé sé vel a fa lu evan gé li kus több -
sé gű lett. A je len le gi temp lom 1790-
ben épült.

A gyú rói gyü le ke ze ti szol gá la to -
kat 1974 óta a tor da si lel ké szek vég -
zik, 2005-től Tor das és Gyú ró társ -
gyü le ke zet. Lel ké szük 2005 óta Sül -
ler Zsolt.

Tor das és a vi dék mai hely ze té re
jel lem ző, hogy sok fi a tal csa lád köl -
tö zik oda az utób bi évek ben. A
gyü le ke zet sa já tos szol gá la ta az ő
meg szó lí tá suk, kö zös ség be hí vá -
suk. A gyü le ke zet ben mű kö dő cso -
por tok: óvo dás hit tan, is ko lai és gyü -
le ke ze ti hit tan, ba ba-ma ma kör, if -
jú sá gi kör, bib lia óra. Eb ben az év ben
szer ve ző dött gyü le ke ze ti ének kar
és gi tár ok ta tás.

A gyü le ke zet a fa lu val és az itt élő
töb bi ke resz tény kö zös ség gel kar ölt -
ve rend sze re sen szer vez missziói
al kal ma kat ze nei fesz ti vál, elő adá -
sok, ki ál lí tá sok, csa lá di nap, kéz mű -
ves-fog lal ko zá sok for má já ban. A
gyú rói pa ró kia épü le te if jú sá gi tá -
bor hely ként szol gál; 2007-től a tor -
da si Ér tel mi Fo gya té ko sok Ott ho na
a la kói fog lal koz ta tá sá ra hasz nál ja.

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

A Tor das–Gyú rói Evan gé li kus
Egy ház köz ség

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

Már ci us 8-án, böjt má so dik va -
sár nap ján 10.04-től is ten tisz te le -
tet hall ha tunk az MR1 – Kos suth
rá dió hul lám hosszán Tor das ról.
Igét hir det Sül ler Zsolt lel kész.

Pá lyá zat
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 az egy ház fenn tar tá sá ban mű kö dő or szá gos in téz mény, a rév -
fü lö pi Or dass La jos Evan gé li kus Ok ta tá si Köz pont (8253 Rév fü löp, Fü -
re di út 1.) in téz mény ve ze tői mun ka kö ré nek be töl té sé re.

Az in téz mény ve ze tői mun ka kör be töl té sé hez le he tő leg fel ső fo kú
vég zett ség szük sé ges. Az egy há zi tör vény ren del ke zé si nek meg fe le lő en
előny ben ré sze sül az a pá lyá zó, aki evan gé li kus val lá sú, kon fir mált sze -
mély, az egy ház köz sé gi tag ság fel té te le i nek leg alább öt éve meg fe lel, egy -
há zá nak hű sé ges tag ja.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell: a) 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 (dip lo ma, kon fir má ci ós em lék lap stb.);
a pá lyá zó ön élet raj zát és rész le tes szak mai élet raj zát; az in téz mény ve -
ze té sé re vo nat ko zó szak mai prog ra mot és a szak mai hely zet elem zés re
épü lő mun ka ter vet, az in téz mény mű köd te té sé re vo nat ko zó gaz da sá gi
ter vet; lel ké szi aján lást a pá lyá zó gyü le ke ze ti lel ké szé től.

To váb bi el vá rá sok: ve ze tői gya kor lat; gaz da sá gi is me re tek; ko ráb bi mun -
ká i nak re fe ren ci a ként va ló be mu ta tá sa; egy ide gen nyelv is me re te.

Az in téz mény ve ze tőt az aláb bi jut ta tá sok il le tik meg: szol gá la ti la kást
biz to sí tunk; bé re zés meg egye zés sze rint.

Az in téz mény ve ze tői meg bí zás 2009. má jus 1. nap já tól hat éves idő tar -
tam ra szól, 2015. áp ri lis 30. nap já ig tart. Há rom hó na pos pró ba idő ki -
kö tés re ke rül.

A pá lyá za to kat már ci us 16-ig kell be nyúj ta ni a Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus Egy ház Or szá gos Iro dá ja (1085 Bu da pest, Ül lői út 24.) cí mén; a
bo rí té kon kér jük fel tün tet ni a „Rév fü löp” jel igét.

A pá lyá zat iránt ér dek lő dők a pá lyá zat el ké szí té sé hez szük sé ges tá -
jé koz ta tást az igaz ga tó ta nács el nö ké től, Isó Do rottyá tól e-mail ben
(veszp rem@lu the ran.hu), il let ve a 20/824-5896-os te le fon szá mon kap -
hat ják meg; az in téz mény mun ká já ba va ló eset le ge sen szük sé ges be te -
kin tés re elő ze tes egyez te tést kö ve tő en ke rül sor.

A pá lyá za ti el já rás sza bá lya i ról az egy ház in téz mé nye i ről szó ló 2005.
évi VI II. zsi na ti tör vény 16–20. és 34. §-ai ren del kez nek.

H I R D E T É S

A be teg mel lett gyak ran te he tet -
len nek érez zük ma gun kat: ho -
gyan áll junk mel lé? Eb ben a
fel adat ban sze ret nénk se gí te -
ni! A Ma gyar Rák el le nes Li ga
ne vé ben sze re tet tel vár juk a
hoz zá tar to zók össze jö ve te lé re
azo kat, akik nek a csa lád já ban
vagy az is me ret sé gi kö ré ben
da ga na tos be teg van!

Idő pont: már ci us 12., csü tör -
tök, 15–17 óra. Hely szín: Nyi tott
Mű hely, 1122 Bu da pest, Ráth
György u. 4. Ér dek lőd ni le het
Ba jor né Be á nál. Tel.: 1/321-7445,
20/337-4637.

H I R D E T É S

Lel ki gon do zói kon fe ren ci át ren dez a Bib lia Szö vet ség Be rek für dőn már -
ci us 23–27. kö zött bent la kás sal, tel jes el lá tás sal. Költ sé ge 21 000 Ft. Je -
lent kez ni a 28/452-334-es te le fon- és fax szá mon, a bsz@bib lia szov.hu
elekt ro ni kus vagy a Bib lia Szö vet ség, 2119 Pé cel, Kál vin tér 2/b. pos ta -
cí men le het.

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 Lu ther Ki adó ja fel vé tel -
re ke res ha tá ro zott ide jű mun ka -
szer ző dés ke re té ben pénz ügyi
ügy in té ző, pénz tá ros, köny ve lő
mun ka tár sat, aki nek leg alább
kö zép fo kú szám vi te li vég zett -
sé ge és leg alább há rom éves szak -
mai ta pasz ta lat a 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.

Je lent kez ni le het a ki adó fő -
köny ve lő jé nél, Szé che nyi Gi zel -
lá nál a gi zel la.szec he nyi@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(ok) má so -
la tá val.

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(ok) má so la tá val, lel ké szi aján lás sal.

H I R D E T É S

A Duna Tv március 7-ei, 12.10-kor
kezdődő, Isten kezében című műso-
rában A megújuló hírek címmel az
evangélikus egyház médiaterületeit
mutatják be (ismétlés: március 8-án,
8.00-kor). Az összeállításban szó esik
az Evangélikus Életről is. Az Erhardt
Ágoston szerkesztésében készülő mű-
sor rendező-operatőre Horváth Ta-
más (bal szélen), egyik segédopera-
tőre Néder András. A múlt heti szá-
munk lapzártája idején készült felvé-
telen Boda Zsuzsa, a készülő lapszám
felelős szerkesztője, Dobsonyi Sán-
dor olvasószerkesztő és Nagy Bence
tervezőszerkesztő az utolsó simítá-
sokat végzi nyomdába adás előtt.F
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A ter vek sze rint ősszel meg je le nik a
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy há zat
(MEE) érin tő ügy nö ki te vé keny sé get
be mu ta tó kö tet – mond ta elő adá sá -
ban Prőh le Ger gely, az MEE or szá gos
fel ügye lő je a Thé ma (Theo ló gi ai Élet
Ma) Egye sü let múlt szom ba ti bu da -
pes ti ren dez vé nyén.

A meg hí vott elő adó el mond ta,
hogy az MEE tény fel tá ró bi zott sá ga
ki ad vá nyá nak tíz-ti zen négy ta nul má -
nya el ső sor ban az élő egy há zi sze mé -
lyek re, va la mint az evan gé li kus egy -
ház je len le gi ve ze té sé hez kö tő dők -
re kon cent rál. Hoz zá tet te: a ku ta tá -
sok ered mé nye sze rint az evan gé li -
kus egy ház há rom mos ta ni püs pö ke
nem érin tett az ügy nök kér dés ben.
Ar ról is szólt, hogy a ku ta tá so kat
azért kez dik az élő sze mé lyek kel,
hogy az érin tet tek meg tud ják ma gu -
kat vé de ni, el mond has sák, mi lyen
kö rül mé nyek kö zött szer vez ték be
őket. Más részt azt is tisz táz ni kell,
hogy van nak-e olya nok kö zöt tük,
akik a mos ta ni egy ház ve ze tés sel ro -
ko ni és nem csak név ro ko ni kap cso -
lat ban áll nak.

Prőh le Ger gely hang sú lyoz ta: nem
csu pán az a fon tos, hogy kik vol tak

az érin tet tek, ha nem az is, hogy mi -
lyen kény sze rí tő erők ha tá sá ra vál tak
be szer ve zet tek ké. „Meg rá zó an el té -
rő az egyes em be rek sor sa, ezért is
hang sú lyos, hogy ne lis táz zunk”,
mert le het tek olyan ügy nö kök, akik
meg győ ző dés ből je len tet tek, de bi zo -
nyo san vol tak olya nok, akik ál do zat -
tá vál tak, és úgy je len tet tek – mu ta -
tott rá. Ezért a tény fel tá rás cél ja
nem a bűn bak ke re sés, ha nem az
igaz ság min den re ki ter je dő be mu ta -
tá sa, az, hogy fél in for má ci ók kal sen -
kit se le hes sen be fe ke tí te ni.

Az evan gé li kus tény fel tá ró bi zott -
ság nak két tör té nész, egy-egy le vél -
tá ros és jo gász mel lett lel kész tag ja is
van, aki az érin tet tek nek, il let ve ro -
kon sá guk nak se gít fel dol goz ni a tény -
fel tá rás sal já ró eset le ges lel ki meg ráz -
kód ta tást – kö zöl te.

Az or szá gos fel ügye lő ki je len tet -
te: azt sem sza bad azon ban el fe lej te -
ni, hogy a bel ügy mi nisz té ri u mi há -
ló zat tag ja i nak vol tak tar tó tiszt jei,
akik a meg bí za tá so kat ad ták, va la -
mint irá nyí tot ták az ügy nö kök te vé -
keny sé gét, és akik től ezt a rend szer -
vál tás után sem kér ték szá mon.

d MTI

Prőh le Ger gely: kö tet ké szül
az evan gé li kus egy ház ról

és az ügy nök kér dés ről
Dunán az evangélikus média

A Rép ce lak–Csá ni gi Evan gé li kus Egy ház köz ség Is ten nek há lát ad va kö -
szö ni meg Kiss La jos né test vé rünk gyü le ke ze tünk ben vég zett har minc -
éves hű sé ges pénz tá ro si szol gá la tát. Éle té re és csa lád já ra az Úr ál dá sát
kí ván juk.

A gyü le ke zet pres bi té ri u ma

H I R D E T É S
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Ka te che ti kai ta lál ko zó Men dén
A Dél-Pest Me gyei Egy ház me gyé ben az el múlt évek so rán ha gyo mánnyá vált,
hogy idő ről idő re ta lál koz nak egy más sal a gyü le ke ze tek hit ok ta tói és gyer -
mek mun ká sai. Leg utóbb feb ru ár 14-én gyűl tek össze a men dei gyü le ke ze ti
te rem ben. Pé ter né Mes tery Ri ta ka te che ti kai fe le lős meg hí vá sá ra Dras kó czy
Gá bor re for má tus lel ki pász tor, a Va sár na pi Is ko lai Szö vet ség te rü le ti kép -

vi se lő je és csa pa ta mu ta tott be a ta ní tá si gya kor lat ban hasz nál ha tó fo gá so -
kat, és szólt a gye re kek evan gé li zá lá sá nak fon tos sá gá ról. Az el hang zott elő -
adá sok an nak elő se gí té sét cé loz ták, hogy a gyer me kek ne csak meg is mer -
jék az evan gé li u mi tör té ne te ket, ha nem az adott bib li ai igéken ke resz tül se -
gít sé get és fel ké szí tést kap ja nak az élő Úr Jé zus be fo ga dá sá ra. 

Kust ra Csa ba (Tápiószentmárton)

Gaz da sá gi vál ság ide jén nem csak a
pa zar ló ál lam ház tar tás ra há rul a ta -
ka ré koskodás kötelezettsége, de az
élet min den te rü le te meg kí ván ja a ha -
té ko nyabb erő for rás-el osz tás ki ala -
kí tá sát. És nem kell eh hez lel kes
kör nye zet vé dő nek vagy na gyon zsu -
go ri nak len ni, mi vel már az el bo csá -
tá si hul lá mok tól fel ka vart köz han gu -
lat is azt su gall ja, hogy job ban oda
kell fi gyel ni az ég ve ha gyott lám pá -
ra vagy a nyit va fe lej tett víz csap ra. 

Még olyan te rü le ten is le het ta ka -
ré kos kod ni, ame ly re rit kán gon dol az
em ber. In ter net Exp lo rer 6-os ver zi -
ót hasz nálsz? Ak kor te vagy az, aki
mi att ren ge teg fej lesz tői mun ka óra
megy ve szen dő be. Te vagy az, aki még
min dig két üte mű Tra bant tal pö fé kel
az in for má ci ós szu per sztrá dán.

Az In ter net Exp lo rer 6-os ver zi ó -
ja 2001 au gusz tu sá ban je lent meg,
vagy is a vi lág há ló idő szá mí tá sa sze -
rint már iga zi ős kö vü let nek szá mít.
Nem csak hogy nem le he tett még
fel ké szí te ni az ab ban az idő ben még
nem lé te ző on-line vi de ók és in ter -
ak tív ke ze lő fe lü le tek ha té kony ke ze -
lé sé re, de ren ge teg kom pa ti bi li tá si
prob lé ma és szab vá nyok tól va ló el -
té rés is jel lem zi a mű kö dé sét. Ami
pe dig a leg rosszabb eb ben: a fej -
lesz tők nek majd hogy nem ugyan -
annyi ide ig tart az IE6-ra tör té nő op -
ti ma li zá lás, mint a tel jes we bes fe lü -
let ki ala kí tá sa.

Idén feb ru ár ban pár nor vég ol dal
már sza bá lyos há bo rút in dí tott a le -
járt sza va tos sá gú bön gé sző hasz ná -
lói el len (http://blog.wi red.com/busi -
ness/2009/02/nor we gi an-web si.html).
A kam pány hoz csat la ko zó ol da lak ra
lá to ga tó fel hasz ná lók fi gyel mez te tő
üze ne tet kap nak: job ban ten nék, ha
az In ter net Exp lo rer újabb ver zi ó ja
vagy egy má sik bön gé sző – Fi re fox,
Ope ra, Ch ro me vagy Sa fa ri – mel lett
ten nék le a vok su kat.

A lá to ga tók nak – or szá gtól füg gő -
en – mint egy a tíz-húsz százaléka
hasz nál még IE6-ot, és úgy tű nik,
hogy ők csak ak kor fog nak vál ta ni, ha
er re jó okot szol gál tat nak ne kik. Így
a fi gyel mez te tő üze net meg je le ní té -
sén túl több ol dal egé szen egy sze rű -
en fel hagy en nek a bön gé sző nek a tá -
mo ga tá sá val. A http://id rop pe d -
ie6.com/ cí men gyűj tik azo kat a web -
he lye ket, ame lyek ezen túl a fel hasz -
ná ló ra há rít ják át a fe le lős sé get, ha a
ré gi bön gé sző jén az ol da lak nem
úgy je len nek meg, aho gyan azt egy
mo der neb ben ten nék.

A web2.0 egyik zász lós ha jó já nak

te kin tett 37sig nals már ta valy ősszel
meg tet te ezt a lé pést, ak ko ri blog be -
jegy zé sük (http://37sig nals.blogs.
com/pro ducts/2008/07/ba se camp-
pha sin.html) pe dig azok szá má ra is
ért he tő vé te szi a lé pést, akik a bön -
gé sző vá lasz tá suk ba tör té nő be avat ko -
zást sze mé lyes tá ma dás nak fog nák fel:
„Az IE6 nem nyújt ja azt a we bes fel -
hasz ná lói él ményt, amely re a mo dern
bön gé szők ké pe sek. Az IE6 to váb bi
tá mo ga tá sa azt je len te né, hogy nem
tud nánk meg fe le lő en op ti ma li zál ni a
fe lü le te in ket és ki emel ke dő él ményt
nyúj ta ni a fo gyasz tó ink nak: las sabb és
ke ve sebb fej lesz tést tud nánk el vé -
gez ni, né ha pe dig egy ál ta lán nem
le het ne bő ví te ni funk ci ó kat. A leg jobb
fel hasz ná lói él mény re tö rek szünk a
fel hasz ná ló ink dön tő több sé gé nél,
és az IE6 eb ben hát rál tat min ket.”

A kam pány ha tá sa min den bi -
zonnyal ne he zen tesz tel he tő, hi szen
az In ter net Exp lo rer 6 fel hasz ná ló i -
nak szá ma már most is me re de ken
csök ken. A my Lu ther (http://my lu -
ther.hu/) már csak pró ba kép pen is
csat la koz ni fog a kez de mé nye zés hez.
Az el múlt hó nap ban már hat százalék
alá csök kent azon lá to ga tó i nak a
szá ma, akik nek már ép pen ide je len -
ne vál ta ni uk; őket ha ma ro san fi -
gyel mez te tő üze net fo gad ja majd,
hogy vál sá gos idők ben az erő for rá -
sok pa zar lá sa nem jár ha tó út…

g Nagy Ben ce

Kam pány az In ter net Exp lo rer 6 el len
E G YH ÁZ É S VIL ÁG H ÁLÓ

Rovatgazda: Nagy Bence

Újra házashétvége
Ked ves György Atya! Ked ves And ris és Ka mil la, Gyur ka és Bea, And rás és Ti mi!
Kí ván csi an nyi tot tuk ki az Evan gé li kus Élet múlt he ti szá mát: írt-e va jon va -
la ki az 5. evan gé li kus há zashét vé gé ről? Per sze, hogy nem je lent meg ró la cikk,
hi szen a há zashét vé ge olyan együtt lét, aho vá nem szo kás tu dó sí tót kül de ni.

Meg vall juk őszin tén, ne he zen szán tuk rá ma gun kat, hogy részt ve gyünk ezen
az al kal mon. Bi zo nyá ra elő íté le te ink is vol tak, de ta lán at tól is szo rong tunk,
nem kell-e túl so kat el árul nunk ma gunk ról, nem de rül-e fény – nyil vá no san
vagy csak ma gunk kö zött – olyas mi re, ami meg ne he zít he ti az éle tün ket ez után.

Ha mar meg nyu god tunk. A há zas ság ról és a mi há zas sá gunk ról szám ta -
lan fon tos do log fo gal ma zó dott meg a se gít sé ge tek kel. Tud juk, hogy Is ten sze -
ret ni hí vott meg ben nün ket. Hogy a sze re tet tu da tos dön tés ered mé nye, és hogy
az ő sze re te té nek lát ha tó je le a mi há zas sá gunk is. Ezért nem ma gán ügy! Kö -
szön jük őszin te sé ge te ket és az ér tünk el mon dott szám ta lan imát. És kö szön -
jük a „hát tér mun ká sok” se gít sé gét is, azt, hogy ne künk va ló ban nem volt más
dol gunk, csak egy más ra fi gyel ni.

Fel me nő ink kö zül há rom nagy anya ko rán meg öz ve gyült. Zs.-nek van egy
ke nyai ék sze re. Ezt egy olyan asszony ké szí tet te, aki nek a fér je AIDS-ben halt
meg, nyil ván fi a ta lon. Mind ez ar ra is fi gyel mez tet min ket, hogy nem ma gá -
tól ér tő dő, hogy a hét vé ge részt ve vői kö zött vol tak húsz-, har minc-, negy ven -
éves há za sok is. Há lás nak len ni és fő képp: há lán kat új ra meg új ra ki fe jez ni
– eh hez is kap tunk esz közt tő le tek.

„Ver ba vo lant, scrip ta ma nent”; ezért is ír tuk meg ezt a le ve let.
Erőt, tü rel met és sze re te tet kí vá nunk to váb bi szol gá la to tok hoz. Sze re tet tel:

RIZS (Tel jes név és cím a szer kesz tő ség ben)

A házashétvégékről az Evangélikus Élet 2004/46., 2005/46. és 2007/13. szá -
mában is közöltünk írást. – A szerk.

A Bap tis ta Teo ló gi ai Aka dé mia fel vé telt
hir det a 2009/2010-es tan év re

Teo ló gia szak ra (BA), lel ki pász to ri szak irány ra. A sza kon teo ló gus szak -
ké pzett ség sze rez he tő. A kép zés ide je nyolc fél év.
A szak irá nyon be lül há rom spe ci a li zá ció vá laszt ha tó:
– gyü le ke ze ti lel ki pász tor: azok nak, akik élet hi va tás ként sze ret né nek

klasszi kus lel ki pász to ri fel ada to kat el lát va szol gál ni (ige hir de tés, lel -
ki gon do zás, ta ní tás);

– misszi ói: azok nak, akik sze ret né nek fel ké szül ni a bib lia kör-ve ze tői, if -
jú ság ve ze tői, evan gé li zá ci ós mun ka tár si, misszi o ná ri u si fel ada tok va -
la me lyi ké re is;

– szo ci á lis lel ki gon do zó: azok nak, akik szak sze rű en sze ret né nek se gít -
sé get nyúj ta ni tes ti-lel ki ter het hor do zó em ber tár sa ink nak.

A vá lasz tott spe ci a li zá ci ót az ok le vél be tét lap ján tün tet jük fel.
Az alap kép zés fel ké szít a teo ló gi ai, hit ta nár-ne ve lő és a val lás tu do mány

mes ter szak ra (MA), to váb bá le he tő sé get biz to sít alap fo ko zat ra (BA) épü -
lő szak irá nyú to vább kép zé si sza ko kon to váb bi szak kép zett sé gek meg -
szer zé sé re is.

Kán tor szak ra (BA) olyan hí vő fi a ta lo kat (és idő seb be ket) vá runk, akik
szak sze rű en sze ret né nek részt ven ni a gyü le ke ze tek ének-ze nei szol gá -
la tá ban. A sza kon kán tor szak kép zett ség sze rez he tő. A kép zés ide je hat
fél év. A sza kon be lül vá laszt ha tó kép zé si irány: if jú sá gi ze ne (gos pel). A
kép zés ál la mi lag fi nan szí ro zott.

Je lent ke zé si ha tár idő: 2009. már ci us 31. Je lent ke zé si lap le tölt he tő in téz -
mé nyünk hon lap já ról (www.bta.hu), vagy a ta nul má nyi hi va tal tól igé -
nyel he tő (1068 Bu da pest, Ben czúr u. 31.; tel.: 1/342-7534/129, 20/886-0846;
e-mail: ta nul ma nyi@bta.hu).

Dr. Al má si Ti bor rek tor

H I R D E T É S

Meg hí vó fel ügye lői
kon fe ren ci á ra

A Dé li Egy ház ke rü let már ci us 6–
7-én, pén tek es té től szom bat es -
té ig ren de zi meg fel ügye lők, má -
sod fel ügye lők/gond no kok szá -
má ra fel ügye lői kon fe ren ci á ját
Nem rejt he tő el a he gyen épült
vá ros cím mel Bé kés csa bán, az
evan gé li kus gim ná zi um kol lé -
gi u má ban (Bé kés csa ba, Ár pád
sor 22.). Íze lí tő a prog ram ból:

• Mer re to vább? – fó rum be -
szél ge tés az egy ház ke rü let ve -
ze tő i vel a gyü le ke ze ti vi zi tá ci -
ók ta pasz ta la ta i ról.

• Au to nó mia vagy/és szo li da ri -
tás, fe le lős gaz dál ko dás –
Szent pé tery Kál mán, a BÁV
Zrt. ve zér igaz ga tó ja, az MEE
Gaz da sá gi Bi zott sá gá nak tag -
ja, ifj. Zász ka licz ky Pál in for -
ma ti kai ve ze tő, az Evangéli -
kus Szo li da ri tá si Alap el nö ke.

• Egy ház mint szo li dá ris kö zös ség
– fó rum be szél ge tés Prőh le Ger -
gely or szá gos fel ügye lő vel.

• Ho ri zont fe sze ge tés: A gyü le ke zet
pro eg zisz ten ci á ja (=má so kért
va ló lét) • Dia kó ni ai hely zet je -
len tés – Bu da An na má ria, a
dia kó ni ai osz tály ve ze tő je •
Aki től ma is ta nul ha tunk: száz
éve szü le tett Szteh lo Gá bor –
Ra dos né Len gyel An na ke rü le -
ti fel ügye lő • Mű kö dő dia kó  ni -
ai mo del lek egy há zunk ban –
Lá zár Zsolt szar va si igaz ga tó
lel kész, Jan urik né Cson ka Eri -
ka, az Evan gé li kus Dia kó ni ai
Mód szer ta ni Köz pont mun -
ka tár sa. 

• Pers pek tí vák: nép egy ház vagy
misszi ói egy ház? – Sza bó né
Mát rai Ma ri an na püs pök he -
lyet tes, Ara di György ke rü le -
ti misszi ói lel kész.

A hely szí nen a Lu ther Ki adó is
je len lesz, ki ad vá nyai ked vez -
ménnyel vá sá rol ha tók meg.

H I R D E T É S

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

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
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A Ma gyar or szá gi Me to dis ta Egy ház köz pont já ba (Bu da pest) bér- és tb-
ügy in té zői mun ka kör be mun ka tár sat ke re sünk he ti 20 órás vagy meg -
bí zá sos szer ző dés sel. Bő vebb in for má ció: 1/250-1536, 1/250-1849, hi va -
tal@me to dis ta.hu.

H I R D E T É S
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Va sár nap
Uram, sze re tem há za dat, ahol laksz, di cső sé ged la kó he lyét. Zsolt 26,8 (1Tim
3,15; Mt 4,1–11; Zsid 4,14–16; Zsolt 6) Meg je lent egy könyv, amely szá mom -
ra azt bi zo nyít ja: az em ber Is ten kö ze lé be vá gyik. Meg hitt ség re, meg nyug vás -
ra, me ne dék re, csend re, ta lál ko zás ra, imád ság ra. Is ten di cső sé gé hez mél tó an
ki ala kí tott, szép bel ső te re ket hoz lét re, tor nyot emel, ol tárt, szó szé ket, or go -
nát ké szít a mes ter em ber. Vi rág gal dí szí tik a hí vek az Is ten há zát, és el jön nek,
hogy ta lál koz za nak ve le. Hogy elé vi gyék ké ré se i ket, há lá ju kat, bá na tu kat, szo -
ron gá sa i kat, kér dez ze nek tő le, és vá la szo kat kap ja nak. Gyö nyö rű könyv az Új
evan gé li kus temp lo mok cí mű ki ad vány! Jó lát ni, hogy Is ten di cső ség ére épül -
tek ezek a há zak. De a lé nyeg nem az épü let – ha nem a Lé lek, a Szent Is ten,
aki be töl ti. Aki ma, böjt el ső va sár nap ján is „vár” min ket haj lé ká ba…

Hét fő
Itt va gyok, itt va gyok! – mond tam a nép nek, amely nem hív ta se gít sé gül ne -
ve met. Ézs 65,1b (Ap Csel 2,41; 1Jn 3,7–11/12/; 3Móz 1,1–9) Mi lyen fáj dal mas
mon da tok ezek az 1. vers ből: „Meg ke res het tek vol na, de nem kér dez tek, meg -
ta lál hat tak vol na, de nem ke res tek.” Na gyon sok kér dé sünk re, prob lé mánk -
ra egy sze rű en se hol sem ta lál junk a meg ol dást. Vál ság ban va gyunk, er köl -
csi, lel ki té ren, kap cso la ta ink ku dar co sak. Ugyan olya nok va gyunk, mint Iz -
rá el né pé nek fi ai, akik, bár Is te nük fo lya ma to san fe lé jük nyújt ja ke zét (2. vers),
in kább a ma guk okos sá ga után men nek, vagy ko ruk bál vá nya it, szel le me -
it fag gat ják. És egy re mé lyebb re ke rül nek Is ten nél kül. „Itt va gyok, itt va -
gyok!” – „mond ja” Is ten, és el kül di hoz zánk a Fi át, hogy meg ment sen; még
egy kí sér le tet tesz. Ek ko ra lé pést tesz fe lénk. Böjt van: most mi is el in dul -
ha tunk, fe lel he tünk Is ten „itt va gyok”-já ra.

Kedd
Krisz tus bé kes sé ge ural kod jék a szí ve tek ben. És le gye tek há lá da to sak. Kol 3,15
(Zak 8,16b; Jób 1,1–22; 3Móz 8,1–13) Mi lyen lé lek mun kál ko dik ben nem? Mi
irá nyít ja a cse le ke de te i met, a dön té se i met? Hány szor men te ge tem ma gam az -
zal, ha hi báz tam, ha bán tot tam va la kit, hogy „én is em ber va gyok”?! Igen ám,
de Pál apos tol – a hi te les, a da masz ku szi utat járt, a Saul ból lett Pál! – azt mond -
ja: Krisz tus bé kes sé ge ural kod hat ben nem. Ő lak hat a szí vem ben, és Lel ke az
én lel kem ben. Ak kor is em ber va gyok, aki bű nös, aki hi bá zik, aki sé rül, és aki
sé rü lést okoz. De meg vál tott em ber! Aki ben ott van Krisz tus. Új em ber le he -
tek: olyan, aki ké pes a há lá ra, aki ké pes bé kes sé get su gá roz ni. Nap ja ink ban, el -
dur vult vi lá gunk ban kü lö nö sen is igaz: a bé kes ség ki su gár zá sa iga zi, Krisz tus -
ról szó ló bi zony ság té tel, ezért te gyük, él jük, amennyi le he tő sé günk csak van rá!

Szer da
Ke let és nyu gat tá ja it uj jon gás ra in dí tod. Zsolt 65,9b (Mt 5,45; 1Kor 10,9–
13; 3Móz 9,1–24) Min de nütt, ahol ke resz té nyek él nek, imád ság gal di cső í tik
Is tent. Ő min de nütt je len van, és sze re te te min de nütt ugyan az az erő, amely
él tet, amely meg tart. A föld egé szén, mert ő te rem tet te. Ezért min de nütt le -
het uj jong va imád ni Is tent! Ol vas tam a gu lá got meg járt ben cés szer ze tes, Olofs -
son Pla cid atya em lé ke zé sét, amely ben el mond ja: ott, a leg ke ser ve sebb fi zi -
kai és lel ki gyöt re lem  közepette is vol tak sza va ik Is ten hez. A Mi atyán kot is
el mond ták, hogy – amint meg fo gal maz ta – „az Úr Is ten eb ben a szi tu á ci -
ó ban is va ló sít sa meg az ő üd vö zí tő aka ra tát ben nünk”.

Csü tör tök
Jé zus így szólt: „Bol do gok vagy tok, sze gé nyek, mert ti é tek az Is ten or szá ga.” Lk
6,20 (Jer 20,13; Jak 4,1–10; 3Móz 10,1–11) Van nak sze gé nyek, kol du sok, ta -
lán ma gun kat is an nak érez zük száz fé le ér te lem ben, de ért jük-e Jé zust? Ki
a bol dog? A „Lé lek kol du sa”, az Is ten nél kül éhe ző-szom ja zó, aki nek min den
vá gya, hogy meg ta lál ja és be tölt se őt az iga zi gaz dag ság. Aki tud le mon da -
ni, el en ged ni, nem ka pasz ko dik gör csö sen a meg szer zett ja vak ba, nem e vi -
lág bál vá nyai él te tik, az bol dog le het? Aki nem ön elé gül ten, pöffesz ke dő en
te kint ma gá ra és ma gá nak be ren de zett vi lá gá ra? A sze gényt, aki üres ke zét
(az azhogy egész va ló ját) Is ten fe lé ki tár ja, azt te szi gaz dag gá Is ten.

Pén tek
Jól lát hat ja uta i mat Is ten, és szá mon tart hat ja min den lé pé se met. Jób 31,4 (Júd
24–25; Zsid 2,11–18; 3Móz 16,1–22) Ki mond hat ja el ezt Jób bal tel jes nyílt ság -
gal és fé le lem, szo ron gás nél kül? Mi lyen jó vol na el mon da ni! Tisz ta lel ki is me -
ret tel él ni: reg gel így kel ni fel és néz ni a tü kör be (át vitt ér te lem ben is), es te pe -
dig nyu godt szív vel fe küd ni le… Böjt az ön vizs gá lat, a rend csi ná lás ide je. A bűn -
bá na té is, mert so kat vét kez tünk. Rá szo ru lunk Is ten ke gyel mé re. Ere jé re, amely
meg véd a bot lás tól. Tud ha tom, hogy Is ten sze ret, és nem mond le ró lam, és
ma is kér he tem, hogy ő vi gyen az úton, ő irá nyít sa a lé pé se i met. Tisz tán, hoz -
zá mél tó an, ahogy él ni sze ret nék – de ez nél kü le nem, csak ve le si ke rül het.

Szom bat
A va cso ra órá já ban el küld te a szol gá ját, hogy mond ja meg a meg hí vot tak -
nak: Jöj je tek, mert már min den ké szen van. Lk 14,17 (Zsolt 23,5; Jel 20,1–6;
3Móz 19,1–5.9–18) „Bol dog az, aki Is ten or szá gá nak ven dé ge.” (Lk 14,15) – Csak
még len ne pár el in téz ni va lónk, és bár meg tisz te lő a hí vás, most nem érünk
rá dön te ni… Cse le ked ni plá ne. Él ni kell még sok le he tő ség gel, be tel je sí te ni
csá bí tó vá gya kat, haj szol ni az élet nagy ígé re te it, az tán majd, per sze, me -
gyünk… Ugye még nem sür gős? „Jöj je tek, mert már min den ké szen van.” Gon -
dol juk át új ra! Már a „va cso ra órá ja” van! Mit is fe le lünk a hí vás ra?!

g K há ti Dó ra

Új nap – új kegyelem

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)
15.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Gre go ri án mu zsi ka
22.35 / Bar tók rá dió
Liszt: Or go na mi se
Or go nán köz re mű kö dik
Virágh And rás.

HÉTFŐ

9.25 / Du na Tv
A fe ke te vá ros
(ma gyar té vé film so ro zat,
1971) (59') 1. rész
15.25 / Du na Tv
Eu ró pai kós to ló
(an gol is me ret ter jesz tő film -
soro zat, 2005) (26') Ír or szág
17.30 / PAX
Bach: Já nos-pas sió
A Ma gyar Szim fo ni kus Ze ne -
kart és a Lu the rá nia ének kart
Kamp Sa la mon ve zény li.
19.35 / Bar tók rá dió
Bach ze ne ka ri szvit jei
19.40 / PAX
A De ák té ri evan gé li kus
múze um
(ri port film) (15')
21.00 / Du na Tv
Is ten aka ra tá ból
(ma gyar do ku men tum film,
1988) (82')

KEDD

8.05 / Du na Tv
Is ten ke zé ben (26')
Be szél ge tés Ke re kes Ká roly
cisz ter ci atyá val
14.35 / Kos suth rá dió
Tér-idő
„Em ber, ne csüg gedj, sor sod
lesz a hit” – Gon do la tok a
hit ről
1. rész
20.04 / Kos suth rá dió
Rá dió szín ház
Tü csök ze ne. Sza bó Lő rinc
vers cik lu sá nak rész le te it Gá ti
Jó zsef mond ja el.
21.00 / Du na Tv
Egy tel jes nap (ma gyar
filmdrá ma, 1988) (86')
23.00 / Bar tók rá dió
Dzsessz ka le i dosz kóp
23.05 / m1
Az utó kor íté le te
Var nus Xa vér mű so ra

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
13.33 / Bar tók rá dió
XXII. deb re ce ni Bar tók Bé la
nem zet kö zi kó rus ver seny
2008. A ko rin tho szi Opus
Femi na női kar és az Er kel
Fe renc ve gyes kar éne kel
14.30 / Du na Tv
Lép tünk kop pan ódon kö ve -
ken (ma gyar is me ret ter jesz tő
film so ro zat, 2008) (20')
A sze ge di fo ga dal mi temp lom
19.20 / PAX
Hadd szól jon az or go na!
Ben c ze Ist ván pest er zsé be ti
evan gé li kus kán tor port ré ja
20.30 / Du na Tv
Eu ró pa cso dái ma dár táv lat -
ból (fran cia is me ret ter jesz tő
so ro zat, 2006) Olasz or szág

VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból március 1-jétől március 8-áig

CSÜTÖRTÖK

14.35 / Kos suth rá dió
Tér-idő. „Em ber, ne csüg gedj,
sor sod lesz a hit” – Gon do la -
tok a hit ről, 3. rész
15.06 / Hír Tv
„Nem vagy egye dül” –
Kampány a Har gi tán
(ma gyar do ku men tum film,
2008) (28')
16.55 / Du na II. Au to nó mia
Lyu kas óra (iro dal mi mű sor)
17.10 / PAX
Te réz anya – A te vé keny
szere tet
19.35 / Bar tók rá dió
A MÁV Szim fo ni kus Ze ne kar
hang ver se nye
21.00 / Du na Tv
A Bu da pes ti Fesz ti vál ze ne kar
szü le tés na pi kon cert je (ma -
gyar kon cert film, 2008) (109')
21.00 / m2
Ide gen a vá ros ban (ame ri kai
film drá ma, 2005) (90')

PÉNTEK

13.39 / Bar tók rá dió
IV. vá ci nem zet kö zi gre go rián-
 fesz ti vál 2008
A Scho la Gre go ria na
Bu da pes ti en sis éne kel
14.00 / Zo na Eu ro pa
Don Gnoc chi, az ir ga lom
atyja (olasz élet raj zi drá ma,
2004) (100')
1. rész
14.05 / Kos suth rá dió
Arc vo ná sok
Bi ros Pé ter ví zi lab dá zó
19.35 / Bar tók rá dió
A Ma gyar Te le kom Szim fo ni -
kus Ze ne kar hang ver se nye
Dvořák: Rek vi em
21.00 / Du na Tv
Az utol só csá szár
(fran cia–olasz–an gol
filmdrá ma, 1987) (160')
22.50 / m1
Be ug ró (szi tu á ci ós
szórakozta tó já ték) (50')

SZOMBAT

9.15 / Du na Tv
Lép tünk kop pan ódon
kö ve ken
(ma gyar is me ret ter jesz tő
film so ro zat, 2008) (20')
A nyír bá to ri re for má tus
temp lom
12.05 / Bar tók rá dió
A St. Ja cobs ka ma ra kó rus
(Svéd or szág) éne kel
12.10 / Du na Tv
Is ten ke zé ben (26')
A meg úju ló hí rek
13.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Te rem tett vi lág
(tu do má nyos is me ret ter jesz tő
ma ga zin)
14.30 / m2
A fu ra ping vin
(fran cia is me ret ter jesz tő film,
2006)
00.10 / m2
Ozo rai pél da
(ma gyar té vé film, 1974) (58')

VASÁRNAP

9.45 / m1
Egy há zi nap tár
10.04 / Kos suth rá dió
Evan gé li kus is ten tisz te let
köz ve tí té se Tor das ról
Igét hir det Sül ler Zsolt
lel kész.
11.00 / m1
Gon do la tok a Bib li á ban
12.10 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó) (26')
15.05 / Bar tók rá dió
Mu si ca Sac ra
(egy ház ze nei
ma ga zin)
20.04 / Kos suth rá dió
Rá dió szín ház
A mez te len fo lyó
Ba lázs At ti la hang já té ka
két rész ben
21.25 / Bar tók rá dió
Az em be ri hang di csé re te
Ber li oz: Rek vi em
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Az e-ma il ben küldendő kéziratokat az eve let@lu the ran.hu, a hirdetéseket a hirdetes@evelet.hu címre várjuk.

HÍREK, HIRDETÉSEK
A pest szent lő rin ci evan gé li kus gyü -
le ke zet Lő rin ci Ér dek lő dők Tea há za
(LÉT) sze re tet tel hív min den ér dek -
lő dőt kö vet ke ző al kal má ra már ci us
3-án, ked den 18 órá ra. Ven dé günk -
kel, Pol gár Ró zsa gobe lin mű vésszel
be szél ge tünk mű vé szet ről, hi va tás ról,
köz élet ről. Böj ti áhí ta tot tart Har ma -
ti Bé la nyu gal ma zott püs pök. Hely -
szín: evan gé li kus temp lom, 1183 Bu -
da pest, Kos suth tér 3. Meg kö ze lít he -
tő az Ül lői úton vagy az 50-es vil la -
mos sal.

A nyug dí jas lel ké szek már ci us 6-án,
pén te ken fél 10-kor tart ják leg kö ze -
leb bi össze jö ve te lü ket, me lyen Bár -
dossy Ti bor tart elő adást Ahogy
meg ta pasz tal tam Is ten ve ze té sét cí -
men. Az áhí ta tot Szirmai Zoltán
tart ja. Sze re tet tel vá runk min den kit,
aki nek az egész sé gi állapota lehetővé
teszi az el jö ve telt.

A ke len föl di evan gé li kus gyü le ke zet
már ci us 7-én, szom ba ton 17.30-kor
sze re tet ven dég sé get tart ta nács ter -
mé ben (1114 Bu da pest, Bocs kai út
10.). Ven dé günk lesz dr. Mu rá nyi
Lász ló, az MTV volt fő mun ka tár sa,
cím ze tes egye te mi do cens, aki Sze re -
tet ver sek cím mel ön ál ló iro dal mi es -
tet tart (töb bek kö zött Ba las si Bá lint,
Pe tő fi Sán dor, Arany Já nos, Ady End -
re, Jó zsef At ti la, Re mé nyik Sán dor,
Gyó ni Gé za, Wass Al bert és Má rai
Sán dor köl te mé nye i ből). Min den
ked ves ér dek lő dőt nagy sze re tet tel hí -
vunk és vá runk!

Böj ti ve spe rás (re for má ció ko ra be li
zsol tár éne kes) is ten tisz te le tet tar -
tunk a Bé csi ka pu té ri temp lom ban
már ci us 8-án, va sár nap 18 óra kor. Igét
hir det Ba li cza Iván. Sze re tet tel hí vunk
és vá runk min den kit er re a li tur gi kus
él ményt nyúj tó is ten tisz te let re.

A Far kas ré ti öku me ni kus es ték kö vet -
ke ző al kal mán, már ci us 9-én 18.30-
kor Lá zár At ti la teo ló gus Po li ti -
zált-e Jé zus? cím mel tart elő adást és
ve zet be szél ge tést az evan gé li kus–re -
for má tus temp lomban (Bu da pest
XI., Né met völ gyi út 138.).

Telefonszám-változás. A Har -
tai Evan gé li kus Egy ház köz ség
új te le fon szá ma: 78/400-034.

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

Ra dos né Len gyel An na
or szá gos fel ügye lő-he lyet tes,

a Dé li Egy ház ke rü let fel ügye lője

H I R D E T É S


