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„A ke resz tény egy ház úgy tud ja meg őriz ni iden ti tá sát és
sajá tos jel le gét, ha ra gasz ko dik az Ószö vet ség hez, és ki -
mond ja: Jé zus Krisz tus Is te ne azo nos az Ószö vet ség Is te né -
vel, akit ak kor ér tünk meg he lye sen, ha Jé zu son ke resz tül
ér tel mez zük.”

Beszélgetés egy frissen doktorált lelkésszel f 6. oldal

„Az zal, hogy Jé zus vissza kö ve te li a tör vény ere de ti szel le mét, a
sze re te tet, ki bé kít he tet len el len tét be ke rül Iz ra el ve ze tő i vel. Ta -
ní tá sá nak sum má ja: az Is ten hez fű ző dő kap cso lat előbb re va ló a
tör vény be tű jé hez va ló kap cso lat nál. Tu laj don kép pen al kot -
mány ér tel me zé si kri ti ká val van dol gunk.”

Politizált-e Jézus? f 8–9. oldal

1944. ok tó ber 15-én, a ba lul si ke rült
kor mány zói ki ug rá si kí sér let után
zaj lott le a nyi las ha ta lom át vé tel.
1944. no vem ber 23-án har minc két
fő vá ro si vil lá ban lé te sí tett a re for má -
tus gyö ke rű Jó Pász tor Misszió ott -
hont, ül dö zött zsi dó és zsi dó szár -
ma zá sú gyer me kek szá má ra. Ezek -
ben az ott ho nok ban több ezer gyer -
mek és né hány száz fel nőtt éle tét
men tet ték meg.

A test vér egy ház ké ré sé re evan gé -
li kus rész ről Raffay Sán dor püs pök
Szteh lo Gá bor lel készt küld te a köz -
vet len élet ve szélyt je len tő szol gá lat -
ba. Szteh lo nem csak mun ka tár sa lett
a re for má tus Éli ás Jó zsef nek és köz -
vet len csa pa tá nak – a Ha jós há zas pár -
nak, Emil nek és Mé di nek –, ha nem
ka riz ma ti kus ki su gár zá sá val, zse ni á -
lis szer ve ző kész sé gé vel a prog ram
meg ha tá ro zó sze mé lyi sé gévé vált.

Száz éve szü le tett Szteh lo Gá bor.
Élet mű ve a vész kor szak ban nyúj -
tott meg ren dí tő tel je sít mény nél kül
is szét fe szí ti egy lel ké szi pá lya ha gyo -
má nyos ke re te it. Fej lett pe da gó gi ai,
szo ci á lis, dia kó ni ai fel ké szült sé ge,
ér zé ke volt. Nép fő is ko lát szer ve zett,
le rak ta a kor sze rű egy há zi dia kó ni -
ai mun ka alap ja it, a fel sza ba du lás
után lét re hoz ta leg is mer tebb mű vét,
a Pax gyer mek ott hont, il let ve a Gau -
dio po lis gyer mek vá rost, ahol a ko ráb -
bi ül dö zött gye re kek szá má ra nem -
csak a túl élést, ha nem az élet mi nő -
sé get, a de mok ra ti kus, ter mé keny
együtt élés sza bá lya it is nyúj tot ták.
Ek kor már a ko ráb bi ül dö zöt tek mel -
lett he lyet kap tak – 1945–47 kö zött
va gyunk – az új rend ál tal el ítél tek
gyer me kei is. A sze lek ci ós szem -
pont a rá szo rult ság volt. 

Szteh lo Gá bor gaz dag sze mé lyi sé -
gé ben, nagy ívű pá lyá já ban – ha ez
vi szony lag rö vid idő re kor lá to zó -
dott is – rej lik a cen te ná ri u mi év
csap dá ja. El is mer ve min den ér té kes
te vé keny sé gét, kü lö nö sen is a gyer -
mek vá ros meg te rem té sét – hi szen
en nek la kói ápol ják im már több
mint fél év szá za da hű sé ge sen Gá bor
bá csi em lé két –, igen erő tel je sen
hang sú lyoz ni kell, hogy Szteh lót az
1944 te lén vég zett mun ká ja avat ja
tör té nel mi sze mé lyi ség gé. Ezért in -
do kolt ut cát el ne vez ni ró la, kon fe -
ren ci át ren dez ni az év for du lón, szob -
rot emel ni a tisz te le té re. 

Re mél jük, hogy egy há za a cen te -
ná ri u mi év al kal má val va ló ban nem
az ün nep kí ván ta kény szer ből, ha nem
– hosszú hall ga tás után – őszin tén
vál lal ja a szteh lói örök sé get. Jobb ké -
sőn, mint so ha.

Art hur Mil ler mond ta: le het, hogy
év szá za dok nak kell el tel ni ük ah hoz,
hogy ké pe sek le gyünk va ló ban szem -
be sül ni a ho lo kauszt bor zal má val. 

Leg utóbb a Szent föl dön járt XVI.
Be ne dek pá pa ta pasz tal hat ta a ho lo -
kauszt rém sé ge i nek ak tu a li tá sát. Szá -
mos be szé de kö zül ép pen a ho lo -

kauszt ál do za ta i nak tisz te le té re emelt
Jad Vas em Mú ze um ban el mon dott
vál tott ki ér zé keny sé get. Hall ga tói
úgy vél ték, nem azo no sult iga zán a
szen ve dők kel, tár gyi la gos kí vül ál ló -
ként tol má csol ta egyéb ként nem ki -
fo gá sol ha tó gon do la ta it.

Fa sang Ár pád ku ta tá sa i ból is mer -
jük az evan gé li kus egy ház ál tal a 20.
szá zad har min cas éve i ben, a ná ci ve -
szély kö ze led te kor ta nú sí tott ma ga -
tar tás nak a kér dő je le it. Tud ni uk kel -
lett, töb bek kö zött a né met or szá gi
hely zet ről egy ér tel mű ké pet adó
Scholz Lász ló írá sa i ból, hogy mi kö -
vet ke zik. Még is a sod ró dás volt a jel -
lem ző. Né hány lel kész – Ke ken And -
rás, Ko ren Emil… – szük ség sze rű en
kis ha tó su ga rú, de tisz te let re mél tó,
sze mé lyes em ber men tő bá tor sá ga
em lít he tő meg Szteh lo Gá bor tör té -
nel mi lép té kű mű ve mel lett, mint a
vész kor szak ki hí vá sá ra adott mél tó
egy há zi vá lasz.

A ho lo kauszt egye di sé ge nem von -
ha tó két ség be. Úgy lát szik, iga za
volt Mil ler nek. Ná lunk is jel lem ző a
ho lo kauszt re la ti vi zá lá sa, a gu lág, a
Don-ka nyar, az af ri kai nép ir tá sok
szem be ál lí tá sa Ausch witz gáz kam rá -
i val. A vi szony la gos sá té tel az egyéb
bor zal mak tár gyi la gos meg íté lé sét is
le he tet len né te szi. Nem ment ség a
har min cas évek egy há za, ér tel mi sé -
ge szá má ra, hogy ők még nem tud -
ták el kép zel ni, mi kö vet kez het. De
Ausch witz után már bűn a re la ti vi -
zá lás, a bor zal mak eny hí té se más tra -
gé di ák em lí té sé vel. Nem is szól va a
zsi dó ság bű nös sé gé re uta ló san da cél -
zá sok ról. 

És ez zel már a má hoz ér kez tünk.
Nem le het Szteh lo-cen te ná ri u mot ül -
ni és hall gat ni, ami kor az akár egy -
há zi mezt is öl tő ki re kesz tő szel lem
ki bú jik a pa lack ból. Ami kor új ra fél -
nek a má so dik vi lág há bo rú előt ti
évek lég kö ré re még em lé ke ző öre gek.

Po li ti kai kü lön bö ző sé gek sem fed -
he tik el az egy ház egye te mes fe le lős -
sé gét a gyű lö let, a ki re kesz tés el len,
a ki sebb sé gek vé del me te rén. Szteh -
lo Gá bor pél dá ja utat is mu tat, kö -
te lez is.

A szerző az MEE volt országos fel ügye -
lő je, a Sztehlo-emlékbizottság tagja

Kül de tés
g Frenkl Ró bert

„El is mer ve min den ér té kes
te vé keny sé gét, kü lö nö sen
is a gyer mek vá ros meg te -
rem té sét – hi szen en nek
la kói ápol ják im már több
mint fél év szá za da hű sé ge -
sen Gá bor bá csi em lé két –,
igen erő tel je sen hang sú -
lyoz ni kell, hogy Szteh lót
az  te lén vég zett
munká ja avat ja tör té nel mi
sze mé lyi ség gé. Ezért in do -
kolt ut cát el ne vez ni ró la,
kon fe ren ci át ren dez ni az
év for du lón, szob rot emel -
ni a tisz te le té re.

Krisz tus ta ní tá sa sze rint kö te les sé günk
má so kat sze ret ni, fe lé jük szol gál ni,
mert ma is gyó gyu lás ra vár a vi lág és
az egyes em ber – mon dot ta Mt 8, 14–
15 alap ján tar tott ige hir de té sé ben az
Észa ki Egy ház ke rü let püs pö ke. 

Mi u tán a Fé bé fő nök asszo nya,
Tasch ner Er zsé bet, il let ve Hol ger
Mil kau kö szön töt te a gyü le ke ze tet,
hit tu do má nyi egye te münk ad junk -
tu sa, dr. Bács kai Ká roly tar tot ta
meg elő adá sát Sze ret ve szol gál ni –
szol gál va sze ret -
ni az egy ház ban
cím mel. Min -
den egy há zi
szol gá lat ér tel -
me és vég ső cél -
ja a meg bé ké -
lés: Is ten meg -
bé kélt a vi lág -
gal, ezért vál lal -
hat juk mi is a
m e g  b é  k é  l é s
szol gá la tát a
Szent lé lek ál tal
ak kor, ha meg -
té rünk. Eh hez

gya ko rol juk ma gun kat a ke gyes ség -
ben, él jünk a gyü le ke zet kö zös sé gé -
ben, szün te le nül imád koz zunk, le -
gyen tisz ta a szí vünk, és él jünk egy -
más irán ti sze re tet ben – hang sú lyoz -
ta az elő adó.

Ugyan csak a meg té rés fon tos sá gá -
ról szólt az ebéd szü net után Sze ve ré -
nyi Já nos. Az or szá gos misszi ói lel -
kész Sze ret ve szol gál ni – szol gál va
sze ret ni a misszi ó ban cím mel tar tott
elő adá sá ban ki emel te, hogy a misszió

az az ál la pot, ami kor tu dom, hogy Is -
ten meg vál tott gyer me ke va gyok, őt
kö ve tem, őt hir de tem, az ő ne vé ben
cse lek szem. 

„A gyé mán tot gyé mánt tal, az em -
bert em ber rel csi szol ják” – mon d ta
a kö vet ke ző re fe rá ló. Dr. Kor zensz -
ky Ri chárd ti ha nyi per jel Sze ret ve
szol gál ni – szol gál va sze ret ni a ne ve -
lés ben cím mel be szélt – egye bek
mel lett – ar ról, hogy a cím ben fog -
lalt ki té tel nek a pe da gó gus ak kor tud
ele get ten ni, ha al kal mas hi va tá sá ra,
és sze re ti azt. Egy ta nár el fe lej ti,
amit ta nult, el fe lej ti, amit ta ní tott, de
aho gyan át ad ta a tu dást, an nak nyo -
ma ma rad ta nít vá nya i ban, akik ben
az ok ta tó meg kell, hogy lás sa az em -
bert és meg kell, hogy lás sa Krisz tust.

A nap zá rá sa ként Kiss Lász ló, a
szé kes fe hér vá ri evan gé li kus gyü le ke -
zet fel ügye lő je és fe le sé ge, Kiss né Ká -
rász Ró zsa, a Nyu ga ti (Du nán tú li)
Egy ház ke rü let má sod fel ügye lő je
Gary Chap man Egy más ra han gol va
– Öt sze re tet nyelv a há zas ság ban cí -
mű köny vé re utal va emel te ki egy -
más sze re tet nyel ve is me re té nek
szük sé ges sé gét és Jé zus nak a csa lád
éle té ben be töl tött sze re pét. Ta lán az
ol va só is sej ti, hogy ez az elő adás a
Sze ret ve szol gál ni – szol gál va sze ret -
ni a csa lád ban cím mel sze re pelt a
prog ram ban.

Az al ka lom – ame lyen a test vér -
szer ve zet kép vi se le té ben je len volt
Gert rud He ub le in né met di a ko nissza
is – Veper di Zol tán lel kész áhí ta tá -
val és az zal a re ménnyel zá rult, hogy
két év múl va is mét lesz or szá gos
Fébé-nap.

g Gaz dag Zsu zsan na

Sze ret ve szol gál ni – szol gál va sze ret ni
Második or szá gos Fé bé-nap Bu da hegy vi dé ken

b Az or szá gos Fé bé-nap meg szer ve zé sét né hai id. dr. Fa bi ny Ti bor egy -
ház tör té nész szor gal maz ta. Az el sőt 2007. jú ni us 2-án tar tot ták a bu -
da hegy vi dé ki evan gé li kus gyü le ke zet ben. Ugyan csak itt ren dez ték meg
ez évben, má jus 16-án má sod íz ben – im már ha gyo mány te rem tő szán -
dék kal. Az össze jö ve telt nyi tó úr va cso rai is ten tisz te le ten dr. Fa bi ny
Ta más püs pök pré di kált, a li tur gi á ban az Olaszországi Evan gé li kus
Egy ház ha zánk ban ven dé ges ke dett lel ké szi ve ze tő je, Hol ger Mil kau,
va la mint Veper di Zol tán, a Fé bé Evan gé li kus Di a ko nissza egye sü let
igaz ga tó lel ké sze és Her zog Csa ba Fé bé-lel kész vett részt. A nap to -
váb bi ré szé ben a „Sze ret ve szol gál ni – szol gál va sze ret ni” mot tó je -
gyé ben hang zot tak el elő adá sok.

b „Em lé kez tek, gye re kek?” – né -
zett kör be a zsú fo lá sig meg telt
Evan gé li kus Or szá gos Mú ze -
um ban D. Ke ve há zi Lász ló nyu -
gal ma zott es pe res, egy ház tör té -
nész má jus 14-én es te, és te kin -
te té vel a má ra meg lett ko rú,
őszü lő ha lán té kú va la mi ko ri
Ga u dio po lis-pol gá ro kat ke res -
te. Nem hi á ba va ló an, hi szen a
haj da ni if jú sá gi ál lam la kói kö -
zül – kik nek an no ő volt az el -
ső mi nisz ter el nö ke – szép szám -
 ban je len tek meg az Ott hon te -
rem tő cí mű ki ál lí tás meg nyi tó -
ján; volt, aki egye ne sen Iz ra el -
ből ér ke zett. 

Ki ál lí tás 
az ott hon -
terem tő ről

f Folytatás a 10. oldalon
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Gyógyító emlékezés f 3. oldal
Interjú Holger Milkauval f 4. oldal
Sztehlo Gábor emlékezete f 10. oldal
Tapsoljatok az Úrnak! f 11. oldal
Vallási sokféleség és vallási antidiszkrimináció f 13. oldal
Dinoszauruszok, fórumok, blogok f 15. oldal
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b A Gyü le ke ze ti li tur gi kus könyv
(GyLK) stro fi kus éne ke i nek be -
ve ze tő da rab ja Jo hann Ge org
Ah le és Phi lipp von Ze sen reg ge -
li éne ke: Die güld ne Sonne bringt
Le ben und Wonne – Már hát rál
az éj jel (GyLK 790).

Phi lipp von Ze sen (1619–1689) Wit -
ten berg ben és Le iden ben ta nult.
1643-ban köl tői tár sa sá got ala pí tott
Ham burg ban Ro s en ges ells chaft né -
ven. Lí ri kus volt és el be szé lő. Ki for -
rott mű vei a ba rokk iro dal mi ha gyo -
má nyo kat kö ve tik. 

Éne künk szö ve ge 1641-ben je lent
meg elő ször nyom ta tás ban. A ver set
jól is mer te s bi zo nyos ér te lem ben
elő ké pé nek te kin tet te Pa ul Ger hardt
is azo nos kez de tű ver se meg al ko tá -
sa kor: Die güld ne Sonne voll Freud
und Wonne. Ger hardt ver sé hez a
dal la mot Jo hann Ge org Ebe ling ké szí -
tet te, aki Jo hann Crü ger ha lá la után
vált Ger hardt fő ze nei mun ka tár sá -
vá. Kö zös ki ad vá nyuk 1666–67-ben
je lent meg. 

A ma gyar evan gé li kus gya kor lat -
ba a né me tek nél oly nép sze rű Ger -
hardt–Ebe ling-ének nem ke rült be.
A GyLK jó vol tá ból azon ban előt tünk
van most – hi ány pót lás ként – a
szin tén igen ked velt Ze sen–Ah le-fé -
le vál to zat, amely reg ge li ének, imád -
ság és ál dás.

Jo hann Ge org Ah le (1651–1706)
egy ház ze nész, or go nis ta, ze ne szer ző,
te o re ti kus. Mühl ha us en ben szü le tett,
el ső ze ne órá it édes ap já tól vet te. Gyü -
le ke ze ti gya kor la tunk ban az édes apa,
Jo hann Ru dolf Ah le (1625–1673) ne -
ve sem is me ret len, hi szen egyik leg -

is mer tebb éne künk dal la ma az ő
mun ká ja: Jé zus Krisz tus, itt va gyunk
(EÉ 274). Mind apa, mind fia szí ve -
sen fog lal ko zott az egy ház ze ne mű -
ve lé se mel lett köl té szet tel épp úgy,
mint köz ügyek kel. Mind ket ten vá ro -
si ta ná cso sok vol tak. 

Jo hann Ge org Ah le hu szon há rom
éves ko rá ban lé pett ap ja örö ké be, a
St. Bla si us-temp lom or go nis tá ja -
ként. (Jo hann Se bas ti an Bach élet raj -
zá ból jól is mer jük a tü rin gi ai Mühl -
ha us ent, a temp lo mot és or go nát, hi -
szen a nagy mes ter is dol go zott itt
1707–1708-ban. Er re az idő re te het -

jük leg is mer tebb or go na mű vé nek,
a d-moll toc ca ta és fú gá nak ke let ke -
zé sét.) Ah le da lo kat, ári á kat írt, sok -
szor sa ját ver sei fel hasz ná lá sá val.
1671-ben gyűj te ményt je len te tett
meg Ne ues Zehn Ge ist li cher Ari en
(Tíz új lel ki ének/ária) cí men. Az utó -
kor ra a tel jes kö tet he lyett saj nos csak
egyet len hi á nyos pél dány ma radt.
1680-ban I. Li pót csá szár ki tün tet te
Ah le köl té sze tét.

A Ze sen-vers hez friss, pá rat lan
lük te té sű dúr dal la mot al ko tott Ah -
le, mely fel üté se i vel és haj lí tá sa i val,
mély ből ma gas ba tö rek vő dal lam íve -

i vel, majd a tán cos lük te tés és vi dám
ka rak ter dal la mi és rit mi kai meg -
nyug ta tá sá val, le zá rá sá val jól il lesz -
ke dik a szö veg hez.

Míg Ger hardt és Ebe ling „ro -
kon” éne ke, a Die güld ne Sonne
voll Freud und Wonne hat négy üte -
mes dal lam sort hasz nál, s mon da -
ni va ló ját ti zen két vers ben fej ti ki,
ad dig Ze sen és Ah le éne ke mind ezt
sok kal tö mö reb ben, hat két üte mes
sor ban és össze sen öt vers szak ban
te szi. Mind két ének né met nyelv te -
rü le ten va ló nép sze rű sé gét is mer -
ve úgy gon do lom, ez a szem pont,
az az a rö vid ség és össze fo gott ság ve -
zé rel het te a GyLK szer kesz tő it vá -
lasz tá suk ban.

Ezen a pon ton ter mé sze te sen ki
kell emel ni a szö veg for dí tó já nak,
Ker tész Esz ter nek a mun ká ját is, aki
ne héz fel adat ra vál lal ko zott. A né -
me tes lük te tés ma gyar ra va ló át ül -
te té se igen ne héz, kü lö nö sen, ha a
szö veg hű ség hez is ra gasz kod ni sze -
ret nénk.

Éne künk ta nu lá sá hoz és kí sé re té -
hez sok se gít sé get kap ha tunk az in -
ter ne ten. Le tölt het jük kot tá ját a kán -
tor kép ző hon lap já ról, vagy más he -
lyen gyü le ke ze ti kör nye zet ben is
meg hall gat hat juk.

Sze re tet tel aján lom az éne ket hit -
ok ta tók, kán to rok, lel ké szek, de egyé -
ni el csen de se dés re vá gyók fi gyel -
mé be is!

g W. Kincz ler Zsu zsan na

STRO FI  KUS G Y Ü LE K E Z E TI  ÉNE K EK

Már hát rál az éj jel
C ANTATE

„A törvény cselekedetet köve-
tel, az evangélium hitet vár.
Semmi egyebünk sincs, ami Is-
ten kegyelméhez és az örök üd-
vösséghez vezetne, mint egye -
dül Isten szava és cselekedete,
mert kegyelme és Szentlelke
maga az örök élet, ahova Isten
igéje és kegyelmes cselekedete
által eljuthatunk.”

d Luther Márton: A szolgai
akarat (Jakabné Csizmazia

Eszter, Weltler Ödön, Weltler
Sándor fordítása)

„Csak ezek kel, a fi a id dal együtt üd -
vö zül hetsz!” Több mint fél szá zad
messze sé gé ből, de nem tom pu ló
éles ség gel hal lom Tú róczy Zol tán
püs pök sza vát, ami kor a sop ro ni
temp lom ban be ik tat ta szol gá la tá ba
Veö reös Im rét, a Teo ló gus ott hon, a
ké sőb bi Lel kész ne ve lő In té zet igaz -
ga tó ját. Is ten már mind ket tő jü ket ha -
za hív ta, a „fi ak” is már ha za fe lé ké -
szü lőd nek, de a sze mély re ki éle zett
pré di ká ció nem vált a mú ló idő zsák -
má nyá vá, ha nem Exa u di va sár nap
igé jé ben egész egy há zun kat meg -
szó lí tó üze net té tá gul.

Min den kit meg hök ken tett ak kor ez
a meg fo gal ma zás. A zö mé ben éb re -
dés sze lé től érin tett gyü le ke zet fel is
kap ta rá a fe jét, hi szen a sze mé lyes hit,
a sze mé lyes Meg vál tó ba ve tett hit
örö me vagy vá gya volt en nek a kor -
nak ha zai vi szony lat ban is fő ke resz -
tény kér dé se. A „csak ezek kel együtt”
hang sú lya nem is akar ta el ho má lyo -
sí ta ni, meg kér dő je lez ni a sze mé lyes
Krisz tus-hit min dent meg elő ző fon -
tos sá gát. Csak éle sen ki mond ta a
tel jes igaz sá got: a sze mé lyes Krisz tus-
hit nem pri vát va gyon, ha nem össze -
kap csol az zal a test vér rel, akit nem én
vá lasz tok ki, ha nem az a Krisz tus, aki -
ről az egy ház így éne kel: „Ki el ter jeszt -
vén a ke reszt fán a ke ze det, mind e vi -
lá got ma gad hoz fog la lád.”

Pál apos tol gyü le ke ze ti ügy ről be -
szél, és ezért ne héz, ha egy ál ta lán le -

het sé ges a mon da ni va ló ját ál ta lá -
no sí ta ni, bár „aki ért a Krisz tus meg -
halt” kö re a bel ter je sí tést nem igen
en ge di meg. Az igaz, hogy ilyen táv -
la tot ne héz át lát ni, de leg alább a he -
lyi gyü le ke zet te rü le tét le kell hogy
fed je, össze kell hogy fog ja ez a krisz -
tu si moz du lat, amely ben nünk em -
be ri-ke resz té nyi szán dék ká és gon -
dol ko dás mód dá akar tes te sül ni.
Krisz tus, aki a va sár nap evan gé li u má -
ban Párt fo gó nak ne ve zi a Szent lel ket,
nem hagy ben nün ket a sze mé lyes üd -
vös ség bir to ko si örö mé ben, ha nem
párt fo gó vá akar ten ni ben nün ket.

A párt fo gó vá új já te rem tett ke -
resz tény nem an nak örül, hogy mi -
nél több skan da lu mot, bot rányt tud
új ság ként tá lal ni ma gunk ról és má -
sok ról, ha nem leg alább meg pró bál -
ko zik a „jó ra ma gya rá zás” sok szor ne -
héz és há lát lan szán dé ká val. Ar ról
nem is be szél ve, ami kor va la ki ma -
ga vá lik skan da lum má, meg üt kö -
zést, el bot lást oko zó „té nye ző vé”. 

Va sár na pon ként a busz meg ál lónk -
ban már leg alább arc ról is mer jük egy -
mást. Nagy já ból azt is tud juk, ki
me lyik temp lom ba igyek szik. Egyik
va sár nap mos dat lan száj jal, de te le to -
rokból  osz tott ki va la ki va la ki ket. Szé -
gyel lem, hogy nem a pap, ha nem egy
„ci vil” szó lalt meg elő ször, csen de sen,
de ha tá ro zot tan: „Ugye, temp lom ba
igyek szünk?” Ez az em ber ér zé kel te
és rejt ve ki is mond ta, hogy nem egy -

sze rű en kí vül ál ló kat ítél meg vég ér -
vé nye sen va la ki, ha nem azt a vá ra ko -
zó, lát szó lag leg alább is egy irány ba
tar tó test vé ri sé get is sér ti, sőt rom -
bol ja ez a hang. Csön des kér dé sé vel
nem a véd he tet lent véd te, ha nem leg -
alább ezt a la zá nak tű nő, re mény ség
sze rint még sem csak al kal mi test vé -
ri sé get vet te párt fo gá sá ba. A párt fo -
gó ke resz tény nem nagy vo na lú sá gá -
ról ta nús ko dik, ha nem a má sik ra
vi gyáz va, sa ját üd vös sé gét is be csü -
li és vé di. „Vi gyáz za tok, ne ká ro mol -
já tok azt a jót, amely ben ré sze sül te -
tek.” (16. vers) Egy má sik for dí tás sze -
rint: „Ne en ged jé tek ócsá rol ni sza bad -
sá go to kat.” A párt fo gás ra, a men -
tés re, a bot lás tól és bot rán ko zás tól,
bot rán koz ta tás tól va ló men tés re va -
gyunk sza ba dok. Csak együtt üd vö -
zöl he tünk.

Egy szer egy fel ol va só sze me előtt
össze ga ba lyo dott ez a szö veg. A „ne
tedd tönk re éte led del” he lyett „ne tedd
tönk re éle ted del” si ke re dett. Ta lán
nem is bot lott na gyot. Hol va gyunk
már az éte len va ló bot rán ko zás tól! A
fe le lőt len sé gen azon ban so ha sem le -
he tünk túl. Azt so ha nem le het meg -
szok ni, hogy az „étel”, az élet le he tő ség
kí vül es sék az üd vös sé get, a Krisz tust
ke re sők és kí vá nók ho ri zont ján. 

Jól tud juk ugyan, hogy ke ve sen
van nak kö zöt tünk, akik nek dön tő
sza va len ne „étel” és „élet” ügyé -
ben. Aki nek azon ban bár mi lyen cse -

kély mér ték ben is le he tő sé ge van
er re, élet igen lő, az üd vös sé get az
egész em ber min den élet meg nyil vá -
nu lá sá val együtt lá tó sze re tet tel áll -
jon helyt. Bát ran hi he ti, hogy men -
ti azo kat, aki kért Krisz tus meg halt.
Ne tö rőd jön az zal, hogy a men tés re
szo ru lók gon dol nak-e Jé zus ra. A
párt fo gó fe le lős ség a fe le lőt le nek
iránt kö te les sé günk. Csak együtt! 

Ér de mes el gon dol kod ni azon, hogy
az Új tes ta men tum leg dog ma ti ku sabb
le ve le, amely az üd vös sé get Krisz tus -
ban ra gyog tat ja fel, mi lyen eti kai-
ma ga tar tás be li kö vet kez mé nyek kel
kap csol ja össze az üd vös sé get. Párt -
fo gó vá szen te li azo kat, akik nek a
Párt fo gó Szent lé lek nyúlt a hó nuk alá.
Csak azok kal együtt üd vö zül he tünk,
aki ket az üd vös ség re mény sé gé ben
élők a fe le lős sze re tet és imád ság
párt fo gá sá val tá mo gat nak. Ámen.

g Fe hér Ká roly

Imád koz zunk! Úr Jé zus Krisz tus, egy -
há zad kö zös sé gé ben ál dunk, hogy
ha lá lod dal és fel tá ma dá sod dal az
üd vös ség örö kö se i vé tet tél ben nün ket.
Ké rünk, őrizz meg min ket az ön ző hit -
től, a fe le lőt len ség től és em ber te len -
ség től. Aján dé kozz meg ben nün ket
Lel ked del, a Párt fo gó val, hogy egy be -
gyűj tő sze re te ted mun ka tár sai le -
hes sünk, és együtt lát has suk meg or -
szá god min den el gon do lást meg ha la -
dó örö mét. Ámen.
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Csak együtt!
A VA SÁRNAP IG ÉJE

2. A Fenségest hála Dicsérje, mert nála Hû oltalom van. Meg-
óvott pokoltól, Sok rémtõl, gonosztól Az éjszakában.
3. Most magasztal téged Víg reggeli ének: Fogadja az ég! Így
könyörgünk hozzád, Hogy tõlünk ma orcád Ne távolodjék.
4. Te körülfogsz engem Jártomban-keltemben, Míg életem tart.
A terveim látod, Ha tetszik, megáldod Szándékaimat.
5. Ha munkámhoz kezdek, Adj derûs, jó kedvet, És fogd a ke-
zem! Jó gondolatokkal És nyíló ajtókkal Áldj meg kegyesen!

Szöveg: Philipp von Zesen 1641 – Fordította: Kertész Eszter. Dallam: Johann Georg
Ahle 1671. [EG 444].
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Urunk, aki azt ígér ted, hogy meg hall -
ga tod né ped ki ál tá sát, biz tass, bá to -
ríts és erő síts ben nün ket, hogy kö -
nyör gé sünk ked ves előt ted, és min -
dent meg te szel éle tün kért és üd vös -
sé gün kért ké ré se in ken fe lül is.

Hoz zád ki ál tunk, Urunk, a vi lá gért.
Em ber hez mél tó éle tért, táp lá ló éle -
le mért, az ott hon me le gé ért, be fo ga -
dó kö zös sé ge kért min den em ber -
nek. Kö nyör günk a ter mé sze tért,
amely ben ott hont ad tál ne künk, és
ame lyért fe le lős ség gel ru ház tál fel.
Add, hogy meg ta lál juk kör nye ze -
tünk kel a har mó ni át, és ne ki ra bol -
ni akar juk erő for rá sa in kat.

Hoz zád ki ál tunk, Urunk, azo kért,
akik szen ved nek föl di éle tük ben.
Azo kért, akik éhez nek és szom jaz -
nak, azo kért, akik nem él het nek sze -
re tő em be ri kö zös ség ben, azo kért,
akik nek me ne kül ni ük kell ott ho nuk -
ból, azo kért, akik el ve szí tet ték mun -
ká ju kat, meg él he té si le he tő sé gü ket.
Urunk, ne en gedd, hogy kö zö nyö sen
néz zük má sok szen ve dé se it, aján dé -
kozz meg ben nün ket ir gal mas ság gal
és le le mé nyes sze re tet tel.

Hoz zád ki ál tunk, Urunk, azo kért,
akik nem tud nak hoz zád ki ál ta ni,
mert nem is mer nek té ged ir gal mas
Is ten ként, mert éle tük ter hei, fáj dal -
muk és szen ve dé sük min den re -
mény től meg fosz tot ták őket. A szen -
ve dés mély sé ges né ma sá gá ban állj
mel lé jük, biz tasd és bá to rítsd őket,
hogy ami kor min dent el ve szí tet tek,
ben ned és ál ta lad ak kor nyer het nek
meg min dent.

Hoz zád ki ál tunk, Urunk, egy há za -
dért. Óvd meg a szét hú zás tól, a tő -
led ide gen ta ní tás tól és men ta li tás -
tól, a ter mé ket len ség től, a sze re tet -
len ség től. Add meg min den kö zös -
ség nek a ben ned va ló örö möt, a be -
léd ka pasz ko dó re mény sé get, a ben -
ned nyert biz ton sá got. Tedd egy há -
zad kö zös sé gét ró lad ta nús ko dó,
má so kat hoz zád ve ze tő ta nít vá nya -
id kö zös sé gé vé.

Hoz zád ki ál tunk, Urunk, sze ret te -
in kért és ma gun kért. Aján dé kozz
meg min ket is na pon ként a hit örö -
mé vel és biz ton sá gá val, bű ne ink, hi -
bá ink meg lá tá sá nak le he tő sé gé vel
és az el szá nás sal, hogy ki tud juk ja -
ví ta ni, amit el ron tot tunk.

Hoz zád ki ál tunk, Urunk, mert
nem tu dunk és nem aka runk más hoz
ki ál ta ni. Há lát adunk ne ked, hogy
sze re tő mennyei Atyánk vagy, és
éle tün ket és üd vös sé gün ket aka rod,
s min dent meg tet tél ér tünk Jé zus
Krisz tus ál tal. Ámen.

Oratio
œcumenica
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Több ször meg fo gal ma zó dott már,
hogy erős ké sés ben va gyunk egy há -
zi kö zel múl tunk fel dol go zá sá val – ez
len ne, szép né met ki fe je zés sel, az
úgy ne ve zett „Ver gan gen heits bewäl ti -
gung”. Mind ezt nem vi tat va mégsem
vá do lom mu lasz tá si bűn nel a rend -
szer vál tás ko ra be li egy ház ve ze tést
és zsi na tot. Úgy vé lem, hogy böl csen
és fe le lő sen dön töt tek, ami kor fon -
to sabb nak ítél ték is ko la rend sze rünk
új ra szer ve zé sét, a struk tu rá lis re -
for mot és más, egy há zunk je le nét, va -
la mint jö vő jét meg ha tá ro zó ten ni va -
ló kat, mint a múlt sö tét lap ja i nak ku -
ta tá sát egy faj ta em be ri igaz ság té tel,
egy ház tisz to ga tás cél já val.

Egy há zunk tény fel tá ró bi zott sá ga
kö zel más fél év ti zed del ké sőbb, rész -
ben kí vül ről jö vő pro vo ka tív mé dia tá -
ma dá sok ha tá sá ra, kezd te meg le vél -
tá ri ku ta ko dá sa it. Mun ká já ról éven te
szá mol be a zsi nat nak. Így tör tént ez
leg utóbb, má jus 15-én is. Zárt ülés ről
lé vén szó er ről ter mé sze te sen nem ír -
ha tunk, sze ret ném vi szont meg osz ta -
ni ed di gi ta pasz ta la ta i mat egy más faj -
ta – ha úgy tet szik: „al ter na tív” –
múlt fel tá rá si kí sér let ről. Ezt Gyó gyí tó
em lé ke zés cím mel Har ma ti Bé la püs -
pök elő döm kez de mé nye zé sé re kezd -
tük el a De ák té ri gyü le ke zet ben.

Az el ne ve zés is me rő sen cseng het
mind azok szá má ra, aki va la me lyest
já ra to sak nem zet kö zi, öku me ni kus,
egy há zi kö rök ben. A „he a ling of
mem ori es” olyan gyó gyí tó szán dé kú
múlt fel tá rá si mód szer, amely igyek -
szik elő moz dí ta ni a je len ben élők
múlt ból örö költ fe szült sé ge i nek ol dá -
sát, a se bek gyó gyu lá sát, a köl csö nös
ki en gesz te lő dést. 

A so ro zat el in dí tá sát az a ter mé -
sze tes, de szo mo rú tény tet te sür ge -
tő vé, hogy nap ról nap ra fogy nak a
még köz tünk já ró, élő ta núk, akik se -
gít het nek job ban meg ér te ni azt a
kort, amely egy re töb bek szá má ra im -
már tör té ne lem. De há la Is ten nek,
akad nak még „túl élők”. Ezt a gyor san
mú ló le he tő sé get fel is mer ve és meg -
be csül ve hir det tük meg – az Evan gé -
li kus Élet ha sáb ja in is – az egy elő re
őszig ter ve zett, hat ré szes „te ra pi -
kus” kí sér le tet. En nek ke re té ben
dön tő mó don kor tár sak sze mé lyes,
szó be li vissza em lé ke zé se i re tá masz -
kod va pró bá lunk okul ni az 1945–90
kö zöt ti idő szak ese mé nye i ből, egy há -
zi tör té né se i ből. 

Kü lön le ges él mény volt már az ed -
di gi két es te is. A leg op ti mis tább szer -
ve ző ket is meg lep te, hogy zsú fo lá sig
meg telt a De ák té ri gyü le ke zet nagy -
ter me. Élet kor ra, ke gyes ség re, ha
úgy tet szik, „egy ház po li ti kai” be ál lí -
tott ság ra va ló te kin tet tel is egész sé -
ges plu ra liz must rep re zen tál tak az ér -
dek lő dők. 

A 103. zsol tár jól is mert biz ta tá sá -
val in to nál tam az in du ló kí sér le tet:
„Áld jad, lel kem, az Urat, és ne fe ledd
el, mennyi jót tett ve led!” Kö zös cé -
lunk ugyan is nem csu pán szi kár tör -
té nel mi té nyek fel tá rá sa, ha nem
igyek szünk együtt fel fe dez ni Is ten
gyak ran rej tett mun ká ját azok ban a
vész ter hes év ti ze dek ben is. 

Nem sze ret ném ide a li zál ni ezt a
kö zös út ke re sést. Az is me ret eze ken
az es té ken is csak rész sze rint van kö -
zöt tünk. Vi tat ha tat lan tény vi szont,
hogy a több fé le élő for rás ból fa ka dó,
sze mé lyes vissza em lé ke zés nyo mán

sok szí nű, ár nyalt, ter mé sze te sen el -
len mon dá sok tól sem men tes kép
kezd ki bon ta koz ni az el múlt fél év -
szá zad egy ház tör té nel mé ről. Fan -
tasz ti kus le he tő ség, hogy a fel kért
elő adók be ve ze tő je után va ló di spon -
tán dis pu ta, ele ven dia ló gus ala kul -
hat ki az elő adók és a hall ga tó ság kö -
zött. Ta lán még so ha, se hol le nem
jegy zett sze mé lyes em lé kek tör nek
fel, egé szí tik ki egy mást, oly kor üt -
köz nek is egy más sal. Eze ket az elő -
re ki nem szá mít ha tó, meg is mé tel he -
tet len meg szó la lá so kat hang fel vé te -
len rög zít jük. Tu dom, ezek tör té net -
tu do má nyi ér té ke vi tat ha tó, de eset -
le ges fel dol go zá suk olyan pá rat lan
kincs le het, ame lyet bűn len ne el vesz -
ni hagy ni.

A bő két órá ban iga zi gyó gyí tó em -
lé ke zés ré sze se i vé vál ha tunk. Ez a fo -
lya mat nem nél kü lö zi a fáj dal mat
sem, de ugyan ak kor ma gá ban hor -
doz za a ka tar zis, a tisz tu lás le he tő sé -
gét is. Együtt van ben ne – nem rit -
kán egy más nak fe szül – a bűn bá nat
és a há la ér zé se. Bűn bá nat az em be -
ri go nosz ság és gyen ge ség lát tán.
Há la, hogy Is ten még is, gyar ló em -
be rek szol gá la tán ke resz tül is, meg -
tar tot ta egy há zát. Az egy ház szu ve -
rén Ura olya nok mun ká ját is gaz da -
gon meg ál dot ta, akik tör té ne te sen

kap cso lat ba ke rül tek ál lam biz ton -
sá gi erők kel, ese ten ként még fe dő ne -
vet is kap tak… 

Akik ma öt ven év fe let ti ként szol -
gál ha tunk még egy há zunk ban, gyak -
ran ilyen – egye sek ál tal könnye dén
„ügy nö kök nek, ügy nök je löl tek nek”
stig ma ti zált – ige hir de tők től, pro -
fesszo rok tól hal lot tuk az élő és ha tó
evan gé li u mot, ta nul tuk a teo ló gia
szent tu do má nyát. Mind má ig, em be -
ri esen dő sé gük kel együtt, tisz te lem
őket, és há lás va gyok Is ten nek, hogy
egy em ber te len és is ten te len kor ban
se gí tet tek meg ma rad ni a hit ben és el -
in dul ni a szol gá lat ba.

Ta lán – ép pen az új nem ze dé kek
szá má ra – nem fe les le ges fel idéz ni,
hogy eb be a sö tét kor ba is be-be ra -
gyo gott a meg ma gya ráz ha tat lan is -
te ni ke gye lem fény su ga ra. Az ate is -
ta pro le tár dik ta tú ra ide jén az úgy ne -
ve zett „ügy nö kök” ál tal ve ze tett evan -
gé li kus egy ház ban – töb bek kö zött –
új bib lia for dí tás, éne kes könyv, agen -
da, kon fir má ci ói ká té je len he tett
meg, a teo ló gi ai aka dé mia pe dig új
épü let be köl töz he tett… 

Tá vol áll tő lem a sze re csen mos da -
tás, nem cé lom a múlt koz me ti ká zá -
sa sem, de ezek is té nyek. Nem csak
a szép re em lé ke zem, de ar ra is. Ter -
mé sze te sen nem fe lej tem, ami kor
drasz ti kus püs pö ki stí lus ban he lyez -
tek át gyü le ke ze ti szol gá lat ból iro dai
„bün te tő mun ká ba” va la kik ál tal koc -
ká za tos nak ítélt if jú sá gi mun kám mi -
att. Má ig sem tu dom, de nem is ér de -
kel, hogy kik vol tak az in for má to rok.
Azt vi szont tu dom, hogy püs pö köm
nem jó szán tá ból, ha nem „fel ső” pa -
rancs ra kény sze rült „meg bün tet ni”… 

Meg győ ző dé sem, hogy ha mis az a
le egy sze rű sí tett, se ma ti kus kép let,
amely az ak ko ri egy há zat úgy ne ve zett
hit val lók ra és úgy ne ve zett ügy nö -
kök re oszt ja. A ket tő, bi zarr mó don,
időn ként bi zony ke ve re dett. Töb bek
kö zött eb ben nyil vá nult meg e sok te -
kin tet ben di a bo li kus kor egyik ka o -
ti kus jel lem ző je. Illyés Gyu lá tól ta nul -
tuk, hogy „ahol zsar nok ság van, ott
zsar nok ság van”. Ahol pe dig dik ta tú -
ra van, ott dik ta tú ra van, mind a vi -
lág ban, mind pe dig az egy ház ban. Aki
ez zel nem szá mol re á li san, az vagy ra -
jon gó, vagy egy sze rű en csak tá jé ko -
zat lan, in for má ció hi ány ban szen ved.

Ter mé sze te sen egy perc re sem vi -
ta tom, hogy idő sö dő ta núk me mó ri -
á ja gyak ran már sze lek tí ven mű kö dik.
Ta lán – sőt biz to san – már az enyém
is… Ezért is kí vá na tos, hogy foly ta tód -
jék a meg kez dett tény fel tá ró ku ta tás
a ta lán még in kább sze lek tív BM- és
egyéb irat tá rak ban. Mind ezt jól ki egé -
szít he ti a meg kez dett gyó gyí tó ver bá -
lis em lé ke zés mind ad dig, amíg van
kik kel együtt em lé kez nünk.

Leg kö ze lebb má jus 25-én, hét főn
es te 6-kor ta lál koz ha tunk a De ák
té ren.

Gyó gyí tó em lé ke zés
É GTÁJOLÓ

Gáncs Péter püspök
Déli Egyházkerület

b Szar ka Ist ván nak, a zsi nat lel -
ké szi al el nö ké nek be ik ta tá sá -
val kezd te meg az el múlt hét -
vé gén két na pos mun ká ját egy -
há zunk zsi na ta. A két na pos
ülés szük sé ges sé gét a be szá -
mo lók nagy szá ma, a tény fel -
tá ró bi zott ság újab ban el ké -
szült ta nul má nyai, il let ve egy -
há zunk 2008. évi zár szám adá -
sá nak tár gya lá sa in do kol ta. A
sor rend ben 11. ülés sza kon
részt vett és kö szön tést mon -
dott Hol ger Mil kau es pe res, az
Olaszországi Evan gé li kus Egy -
ház lelkészi ve ze tő je is.

A mun ka nap el ső je len té sét Itt zés
Já nos is mer tet te a Budapest-Fasori
Evangélikus Gimnázium dísz ter -
mé ben. A 2008. év ről szó ló be szá -
mo ló já ban az el nök-püs pök elő re -
mu ta tott. Ab bé li meg győ ző dé sé -
nek adott han got, hogy az egy ház
jö vő je a csa lá dok ban fog el dől ni. A
csa lá dok misszi ó já ra kell ezért a
hang súlyt he lyez ni, vissza tér ve a lu -
the ri re for má ció tisz ta for rá sá hoz.
Olyan kin csünk ez, amely nem
ide jét múlt, nem hát tér be szo rí -
tan dó és nem ki do ban dó. El len ke -
ző leg: olyan aján dék, amely se gít
ben nün ket el iga zod ni ér ték vesz tett,
zűr za va ros vi lá gunk ban – mond -
ta Itt zés Já nos.

Ká kay Ist ván De zső or szá gos
iro da igaz ga tó eb ben a tiszt sé gé ben
elő ször adott je len tést mun ká já ról.
Az iro da hely ze tét, fel ada ta it, fej -
lesz té si le he tő sé ge it vá zo ló be -
szá mo ló já ból ki tűnt, hogy az el telt
egy esz ten dőt si ke re sen tud ta ki -

hasz nál ni is mer ke dés re, az el vég -
zen dő fel ada tok fel tér ké pe zé sé re.

Egy há zi in téz mé nye ink hely ze -
té vel kap cso lat ban az or szá gos fel -
ügye lő azt szor gal maz ta, hogy – az
in téz mé nyi au to nó mia meg élé se
mel lett – in téz mé nye ink vál lal ja nak
szo li da ri tá si kö zös sé get is egy más -
sal. Prőh le Ger gely szólt ar ról is,

hogy kü lö nö sen fon tos fel adat há -
rul ok ta tá si in téz mé nye ink re, ezért
e te kin tet ben na gyobb oda fi gye lés -
re van szük ség. Ki tért a szar va si
Ben ka Gyu la Evan gé li kus Ál ta lá nos
Is ko lá val kap cso la tos mél tat lan tá -
ma dás ra, amely ben egy jog vé dő
ala pít vány rej tett ka me rás fel vé tel -
lel fa ji ala pon tör té nő meg kü lön -
böz te tés sel vá dol ta meg az is ko lát. 

Na gyobb vi tát ge ne rált vi szont a
fel ügye lői je len tés nek az a ré sze,
amely az or szá gos iro da gaz da sá gi

osz tá lyá nak sze mé lyi kér dé se i vel
fog lal ko zott. Az ab ban le ír ta kat
töb ben is kri ti ká val il let ték.

Vé gül az el nök-püs pö ki és az or -
szá gos iro da igaz ga tói be szá mo -
lót egy han gú lag, a fel ügye lői je len -
tést pe dig két el len sza va zat tal és
nyolc tar tóz ko dás sal fo gad ta el a
zsi nat.

A foly ta tás ban to váb bi je len té -
se ket hall gat tak meg a kül döt tek.
A tá bo ri püs pök, az or szá gos bí ró -
ság, a zsi na ti el nök, a dia kó ni ai bi -
zott ság, az evan gé li zá ci ós és
misszi ói bi zott ság, va la mint az
egy ház ze nei bi zott ság je len té sét
egy han gú sza va zás sal fo gad ták el.

Az Ül lői úti és Szent ki rá lyi ut -
cai in gat la nok nak az or szá gos egy -
há zi köz pont ki ala kí tá sa mi att
terv be vett fel újí tá sá val kap cso lat -
ban szük sé ges sé vált a har minc hét

éve az épü let ben mű kö dő Ka kas
Lí dia Sze re tet ott hon jog utód nél -
kü li meg szün te té se. Az in téz mény
la kói szá má ra két evan gé li kus sze -
re tet in téz mény ben aján lot tak el -
he lye zé si le he tő sé get. A gon do zot -
tak ma guk dönt het ték el, hogy a
Sa rep ta Sze re tet ott hon ba vagy a
bé kás me gye ri Ga u dio po lis Sze -
re tet ott hon ba kí ván nak át men ni.
Az ez zel kap cso la tos költ sé ge ket az
egy ház vi se li. A zsi nat fel ha tal maz -
ta az or szá gos el nök sé get a meg -
szün te tés hez szük sé ges ok ira tok
alá írá sá ra.

Szin tén fel ha tal ma zást adott a
zsi nat az or szá gos el nök ség nek
egy má sik in gat la nunk el adá sá ra.
Ér ke zett ugyan is egy vé te li aján lat
az aszó di Pod ma nicz ky-kas tély ra;
az aján la tot egy há zunk el fo gad ta,
és az adás vé te li szer ző dés alá írá -
sá nak a zsi nat sem lát ta aka dá lyát.

Zárt ülé sen tár gyal ta meg a tes -
tü let az egy ház tény fel tá ró bi zott -
sá gá nak há rom újabb ta nul má -
nyát, majd eze ket el fo gad va ha tá -
ro za tot ho zott ar ról, hogy tá mo -
gat ja pub li ká lá suk meg in dí tá sát
– en nek „me net rend jé ről” azon -
ban majd a zsi nat kö vet ke ző ülés -
sza kán ha tá roz nak. Azt vi szont
már most tá mo gat ta a gré mi um,
hogy a szó ban for gó ki ad vány saj -
tó alá ren de zé sé re a tény fel tá ró bi -
zott ság lek to ro kat kér jen fel.

A ti zen egye dik ülés szak má so -
dik nap já ra két fel ada tuk ma radt
a kül döt tek nek. Elő ször mó do sí -
tot ták a zsi nat ügy rend jét, vé gül
egy han gú lag el fo gad ták a Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
2008. évi zár szám adá sát.

g Kiss Mik lós

Ha té kony mun ka a zsi na ton

A té koz ló fiú tör té ne te volt a köz pon ti té má ja
a má jus 15. és 17. kö zött Nyír egy há za-Man da -
bo kor ban meg tar tott evan gé li zá ci ós so ro zat nak. 

Zsar nai Krisz ti án be osz tott lel kész meg hí -
vá sá ra a pén te ki és a szom ba ti al kal mon Bozo -
rády And rás, a Nyír egy há zi Em maus Evan gé -
li kus Egy ház köz ség lel ké sze pré di kált az „el ve -
szett em ber ről és a meg ta lált fi ú ról”. A meg ta -
lált fiú örö mén túl az apa örö mét, az örül ni tu -
dó Atya ké pét raj zol ta meg a va sár na pi csa lá -
di úr va cso rás is ten tisz te le ten dr. Fa bi ny Ta más,
az Észa ki Egy ház ke rü let püs pö ke. Ige hir de té -
sé ben hang sú lyoz ta: „Tu da to sí ta nunk kel lett,
hogy mi, evan gé li ku sok az öröm hír hor do zói
va gyunk, s ezt az örö möt to vább kell ad nunk.” 

Az is ten tisz te let ke re té ben a Fi la del fia Evan -
gé li kus Egy ház köz ség há rom tag ja, Ádám Bar -
na bás és fe le sé ge, Te ri ke – a nyír te lek–gö rög -
szál lá si ci gány misszió el ső „gyü möl csei” –, il -
let ve Bu zás Ist ván ta nya gond nok bi zony ság té -
te lén ke resz tül (képünkön) él het ték át je len lé -
vők a mély sé ge ket meg járt té koz ló fi úk el ve szett -
sé gét és a „ha za ta lá lás” min dent át já ró örö mét. 

Az evan gé li zá ci ós al kal mat Ga bu lya Pál jó -
vol tá ból kö zös ebéd és kö tet len együtt lét zár ta.

g Czön dör Ist ván fel vé te le

Há rom na pos
evan géli zá ció

Man da bo kor ban
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b El ső íz ben ren de zett dia kó ni ai
mun ka tár sak szá má ra egész na -
pos ta lál ko zót a Dé li Egy ház ke -
rü let. Több mint hat va nan gyü -
le kez tek össze má jus 16-án a
Szar vas-Ótemp lo mi Evan gé li -
kus Egy ház köz ség ima há zá ban.
Lá zár Zsolt igaz ga tó lel kész nyi -
tó áhí ta tát kö ve tő en Gáncs Pé ter
püs pök kö szön töt te a sze re tet -
szol gá lat ban dol go zó és a ke rü -
let kü lön bö ző pont ja i ról ér ke -
zett mun ka tár sa kat.

A lel ké szi ve ze tő sza va i ból ki de rült:
ré gi hi ányt sze ret ne pó tol ni a ke rü -
let az zal, hogy a dia kó nia te rü le tén
dol go zók szá má ra ren dez ta lál ko zót.
Nem hagy ha tó ugyan is fi gyel men

kí vül a hir de tett és a be fo ga dott
evan gé li um nak az a gyü möl cse,
amely mint „ke zek evan gé li u ma” vá -
lik meg ta pasz tal ha tó vá se gí tő szol gá -

lat ként az egy ház me gyék ben mű -
kö dő in téz mé nyek ben és az egyes
gyü le ke ze tek ben.

A nap dél előtt jén a részt ve vők

elő ször Smi dé li usz And rás elő adá sát
hall gat ták meg. A püs pö ki tit kár
bib lia ta nul má nyá ban ar ra a kér dés -
re ke res te a vá laszt Mt 25,31–46 és Lk
10,25–41 alap ján, hogy va jon mi től
lesz a szo ci á lis mun ka ke resz tény sze -
re tet szol gá lat tá. A se gí tő és a se gí tett
kap cso la ta – mely ről a szo ci á lis
mun ká val össze füg gés ben be szél he -
tünk – a ke resz tény sze re tet szol gá -
lat ér tel mé ben há rom szög gé bő vül.
En nek há rom csú csán Krisz tus, il let -
ve az ő sze re te té re egy aránt rá szo ru -
ló se gí tő és se gít sé get vá ró em ber he -
lyez ke dik el – hang sú lyoz ta az elő adó. 

A gon do lat éb resz tő után – a nap té -
má já hoz, il let ve a Szteh lo-év hez kap -
cso lód va – Sza bó né Mát rai Ma ri an -
na püs pök he lyet tes be szél ge tett D. Ke -
ve há zi Lász ló nyu gal ma zott evan gé -
li kus lel késszel, egy ház tör té nésszel, a

va la mi ko ri gyer mek vá ros, Ga u dio po -
lis el ső mi nisz ter el nö ké vel. A dia ló gus
so rán az egész éle tét min dig má so kért
ál do zó, ugyan ak kor „be ska tu lyáz ha -
tat lan” Szteh lo Gá bor alak ja bon ta ko -
zott ki a hall ga tó ság előtt.

A dél utá ni cso port mun ka és az azt
ki ér té ke lő-össze fog la ló fó rum to -
vább mé lyí tet te az ad dig el hang zot -
ta kat. 

Az ol dott han gu la tú prog ra mot
kö ve tő en a Szar vas-Ótemp lo mi Sze -
re tet ott hon la kó i val ta lál koz hat tak az
ott ma ra dók, majd – mint egy zá ró ak -
kord ként – az ott hon ud va rán ke rült
sor ün ne pé lyes má jus fa ál lí tás ra. A fa
ága i ra azok a kár tyák ke rül tek, me -
lyek re elő ző leg dia kó ni ai szol gá la tuk -
kal kap cso la tos gon do la ta i kat ír ták fel
a részt ve vők.

g S. A.

A ke zek evan gé li u ma
Dia kó ni ai mun ka tár sak ta lál ko zó ja a Dé li Egy ház ke rü let ben

b Egy há zunk ven dé ge volt a na -
pok ban Hol ger Mil kau es pe res
(aho gyan ha zá já ban ne ve zik:
dé kán), az Olasz or szá gi Evan gé -
li kus Egy ház lel ké szi ve ze tő je.
Amint ar ról az Ég tá jo ló ro vat ban
la punk is be szá molt, lá to ga tá sá -
nak előz mé nye Itt zés Já nos el -
nök-püs pök 2008 ta va szán Szi -
cí li á ban, il let ve dr. Fa bi ny Ta más
püs pök 2009 ta va szán Ró má ban
tett vi zit je volt. Ta lál ko zá sunk -
ra a fa so ri evan gé li kus gim ná zi -
um ban ke rí tet tünk sort. Mil -
kau es pe res ugyan is meg hí vást
ka pott egy há zunk zsi na tá nak
ülé sé re – akár csak bő két he te
Fa bi ny püs pök Ró má ban az
olasz ho ni lu the rá nu so ké ra. A
ven dég fel szó lalt, kö szön tőt
mon dott, és is mer tet te egy há za
tör té ne tét, utal va az olasz és a
ma gyar evan gé li kus ság tör té -
ne té ben fel lel he tő kö zös szá -
lak ra. 

– Es pe res úr, na gyon jó ér zés tud -
ni, hogy Itá li á ban is él nek evan gé li -
ku sok… A lu the rá nus hí vek a ka to li -
ciz mus fel leg vá rá ban, Ró ma és a
Va ti kán „ár nyé ká ban” is je len van nak
te hát, ha kis szám ban is, de te vé ke -
nyen és lel ke sen. Be mu tat ná né hány
mon dat ban egy há zát?

– Az olasz evan gé li kus ság gyö ke -
rei a 16. szá zad ra, vagy is a re for má -
ció ide jé re nyúl nak vissza. Leg ré -
geb bi, ve len cei gyü le ke ze tün ket kal -
má rok ala pí tot ták. In nen ké sőbb más
itá li ai vá ro sok ba is el vit ték a pro tes -
táns esz mé ket: Tri eszt ben, Ná poly -
ban, Ró má ban, Bol za nó ban, Mi lá nó -
ban, sőt Szi cí li á ban is van nak év szá -
za dos múl tú gyü le ke ze te ink, csak úgy,
mint „fi a ta lok”, 20. szá za di szü le té sű -
ek. A né met–sváj ci hit té rí tő hul lám -
nak kö szön he tő szá mos gyü le ke ze -
tünk s az egy ház ma ga is két nyel vű:
né met–olasz. Ta lán nem kell hang sú -
lyoz nom, mi lyen ne héz fel adat volt
gyö ke ret eresz te nünk a ka to li kus
több sé gű Olasz or szág ban. Is mer jük,
mi lyen „ül dö zött nek” len ni, de mi ezt
a hely ze tet el fo gad va szer vez tük meg
ép pen hat van év vel ez előtt itá li ai
egy há zun kat – be tű szó val CE LI, il let -
ve EL KI – hi va ta lo san is kö zös sé ggé. 

– Ér de kes, hogy „csak” hat van éve,
hi szen – aho gyan em lí tet te – Lu ther

ta nai már köz vet le nül a re for má ció
után be fo ga dás ra ta lál tak Itá lia
föld jén…

– Ko ráb ban azon ban csak ön ál ló
gyü le ke ze tek vol tak. A má so dik vi -
lág há bo rú után érett meg a hely zet
ar ra, hogy egy sé ges egy ház zá szer ve -
ződ je nek.

– Mi ben lát es pe res úr ha son ló sá -
got, il let ve kü lönb sé get egy há za ink kö -
zött? Ar ra gon do lok, hogy mind ket tő
ka to li kus több sé gű or szág -
ban, szám ará nyát te kint ve
ki sebb sé gi egy ház ként lé te -
zik, és vég zi szol gá la tát. Mi -
lyen ta pasz ta la tok kal tud -
juk egy mást se gí te ni, gaz da -
gí ta ni?

– A szám ará nyok lé nye -
ge sen job bak Ma gyar or szá -
gon, hi szen Önök há rom -
száz ez ren van nak, mi pe dig
csak hét ez ren… Ezen kí vül
Ma gyar or szá gon a pro tes -
táns egy há zak ere je – a re -
for má tu sok kal ki egé szül ve
– lé nye ge sen na gyobb, mint
Olasz or szág ban, ahol igen
„ext rém ki sebb ség ben”
élünk. Ná lunk kon kor dá -
tum mond ja ki, hogy a ka to -
li kus az ál lam val lás, és ez – úgy -
mond – „el nyo mott po zí ci ó ba” he lyez
ben nün ket. Tu dom az Önök egy ház -
tör té nel mé ből, hogy Ma gyar or szá -
gon a pro tes táns egy há zak össze tud -
tak fog ni a ka to li kus több ség gel szem -
ben, Itá li á ban ez le he tet len. 

Fon tos, hogy a ma gyar evan gé li kus
egy ház fel is mer je, mi lyen sú lya van an -
nak, hogy tár sa dal mi kér dé sek ben
meg nyil vá nul hat. Él nie kell ez zel a le -
he tő ség gel, hi szen ná lunk pél dá ul a „vé -
le ményt” min dig csak a ka to li ciz mus
ál lás fog la lá sa je len ti. A ne ve lés, az ok -
ta tás is ilyen nagy le he tő ség. Ahol
most va gyunk, a fa so ri evan gé li kus
gim ná zi um ban ma gam is szem be sü -
lök az zal, hogy mi lyen ér té ke ket tud az
egy há zuk lét re hoz ni az ok ta tás-ne -
ve lés te rén. Dél után pe dig a lel kész kép -
ző in té zet be, a teo ló gi á ra me gyek…

– A két egy ház ve ze tői test vér egy -
há zi kap cso la tok ki épí té sén fá ra doz -
nak, köl csö nös lá to ga tá sa ik nak ez
az el ső ren dű cél juk. Re mé nyei sze rint
a kap cso lat épí tés mi lyen te rü le tek re
fog ki ter jed ni?

– Úgy vé lem, ki sebb sé gi egy há zak -
ként nyit nunk kell egy más fe lé, hi szen
az ál ta lá nos olasz vé le ke dés el le né re

– mely sze rint a ki sebb ség egy faj ta
ma gá ba zár kó zó eli tet je lent het –
szük sé ges kö ze led ni és pár be szé det
foly tat ni egy más sal. A nem zet kö zi
szer ve ze tek – a Lu the rá nus Vi lág szö -
vet ség, az Egy há zak Vi lág ta ná csa, az
Eu ró pai Ki sebb sé gi Evan gé li kus Egy -
há zak Kom mu ni ká ci ós Bi zott sá ga
– ed dig is se gí tet tek min ket eb ben,
de fon tos, hogy köz vet le nül is meg -
ta lál juk az utat egy más fe lé. 

A teo ló gi án a di ák cse re prog ram fe -
le lő sé vel, dr. Ko rá nyi And rás sal fo gok
tár gyal ni. Mi az öku me ni kus Me -
lancht hon Köz pont ban kí ná lunk egy -
éves ta nul má nyi le he tő sé get ma gyar
di á kok szá má ra Ró má ban. Sze ret -
nénk szo ro sabb ra fűz ni a szá la kat a
pr-mar ke ting, a mé dia, a kom mu ni -
ká ció te rü le tén is, hi szen na gyon jól
tud juk, mi lyen fon tos „el ad ni” ma -
gun kat, meg is mer tet ni ma gun kat a
vi lág gal – tu dat ni, hogy lé te zünk.
Aho gyan Pál apos tol is tet te az Are -
o pá go szon (Ap Csel 17), szól nunk
kell a nyil vá nos ság előtt ar ról az Is ten -
ről, aki egyi künk től sincs messze…

– Es pe res úr nagy sze rű ki ej tés sel
„be szél” ma gya rul… Hol ta nul ta?
Meg is mé tel né, ké rem, mon da ta it,
ame lyek kel a zsi nat részt ve vő it anya -
nyel vü kön kö szön töt te?

– Nos, a tu dá som ter mé sze te sen
az úti könyv ből szár ma zik… (ne vet)
Egy pil la nat, már ke re sem is a jegy -
ze te im ben: „Jó na pot kí vá nok. Na -
gyon tet szik Ma gyar or szág. So ká ig
sze ret nék ma rad ni. Na gyon kel le -
mes volt ná la tok. Kö szö nöm szé pen.”

– Kö szö nöm szé pen én is…!
g K há ti Dó ra

K EL LE ME S VOLT NÁ L A TOK … NA G YON TET SZ IK M A G YAR OR SZ ÁG …

Utat ta lál ni egy más fe lé
Interjú az Olasz or szá gi Evan gé li kus Egy ház lel ké szi ve ze tő jé vel
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A Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház
zsi na ta múlt csü tör tö kön Bu da pes ten
ho zott ha tá ro za tban kér te fel jo gi és
teo ló gi ai bi zott sá gát, hogy az őszi
ülés szak ra te gyen ja vas la tot a tény fel -
tá ró bi zott ság sze mé lyi össze té te lé re. 

A zsi na ton mint egy négy órán ke -
resz tül tár gyal tak a jo gi és a teo ló gi -
ai bi zott ság elő ter jesz té sé ről, amely
hang sú lyoz ta, hogy a múlt fel tá rá sá -
hoz el en ged he tet len a tör té né szi ku -
ta tó mun ka, a jo gi kö vet kez mé nyek
meg fo gal ma zá sa és a teo ló gi ai-eti kai-
lel ki gon do zói ér té ke lés szem pont -
ja i nak együt tes mér le ge lé se.

A teo ló gi ai bi zott ság tag ja, Fa za -
kas Sán dor ki tért ar ra, hogy a tör té -
ne ti ku ta tás ál la pít sa meg, ki mennyi -
re mű kö dött együtt az ál lam biz ton -
sá gi szer vek kel, és tár ja fel a rend szer
mű kö dé sé nek me cha niz mu sa it. Elő -
ter jesz té sük sze rint az érin tett ség
meg ál la pí tá sát egy há zi jo gi kö vet kez -
mé nyek nek kell kö vet ni ük, de „fi gye -
lem be kell ven ni a bűn val lás és bűn -
bo csá nat, va la mint a ke gye lem és ki -
en gesz te lő dés el ve it is”.

Fa za kas Sán dor hang sú lyoz ta: „A
bű nös szem be sül jön tet té nek sú lyá val
és kö vet kez mé nye i vel, de szá mol has -
son a meg bo csá tás va ló sá gá val, em be -
ri mél tó sá gá nak tisz te let ben tar tá sá -
val”, a párt ál lam ide jén meg fi gyelt
sze mély pe dig „ne kö ve tel je ma gá nak
az elég té tel ér vé nye sí té sé nek jo gát”.

A bi zott ság ál lás pont ját is mer tet -
ve Fa za kas Sán dor ki emel te: a „bűn -
val lás” is ten tisz te le ti ke re tek kö zött
men jen vég be az érin tett ség bi zo nyí -
tá sa után. Sze rin tük az egy ház nak
biz to sí ta nia kell „a tár gyi la gos, ér zel -
mek től men tes, szak mai szem pon tok
ál tal meg ha tá ro zott pár be széd” egyéb
fó ru ma it is, ahol ál lam biz ton sá gi al -
kal ma zott és az ál ta la meg fi gyelt ta -
lál koz hat.

Ja vas la tuk alap ján elő adá so kat,
kép zé se ket kell szer vez ni s a gyü le ke -
ze te ket így fel ké szí te ni a múlt tal va -
ló szem be sü lés re és ar ra, hogy az ügy -
nök kér dés mi att meg in gott bi za lom
az adott kö zös ség ben hely re áll jon.

A jo gi bi zott ság ne vé ben elő ter -
jesz tett do ku men tum úgy fo gal maz:
„Ha tá ro zot tan kü lönb sé get kell ten -
ni a men tő szán dé kú, »ma gya rá zó«,
ál ta lá nos ság ban szó ló, gyak ran sem -
mit mon dó és a ki fe je zet ten ár tó vagy
ár tó szán dé kú je len té sek kö zött.”
Emel lett szük sé ges be sze rez ni a tar -
tó tisz tek val lo má sa it, ame lye ket
„egyez tet ni kell a szen ve dő kor tár sak
em lé ke zé se i vel”.

A re for má tus zsi na ton meg hí vott
elő adó ként fel szó lalt Zin ner Ti bor
tör té nész, aki rá mu ta tott: a mint egy
száz tíz ezer be szer ve zé si dosszi é ból
ma mind össze 5472-t őriz nek le vél -
tár ban, a 15 182 mun ka dosszi é ból pe -
dig mint egy nyol cez ret vett át az er -
re sza ko so dott köz gyűj te mény. Az
egyes fon to sabb hely szí nek meg fi gye -
lé sét rög zí tő ob jek tum dosszi ék ese -
té ben jobb a hely zet, ké tez ret ugyan
meg sem mi sí tet tek, de így is meg ma -
radt negy ven hét szá za lé kuk.

Prőh le Ger gely, a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház or szá gos fel -
ügye lő je ven dég elő adó ként a zsi na -
ton el mond ta: „Sú lyos kü lönb sé gek
van nak az egyes sze rep lők kö zött”,
ezért fon tos, hogy „re á li san lá tó, üt -
ni nem aka ró tör té né szek vé gez zék a
mun kát”. Be szé dé ben ar ra hív ta fel a
fi gyel met, hogy az ügy nö kö ket be -
szer ve zők, „a je len té sek meg ren de -
lői – sok eset ben de mok ra ti kus le gi -
ti má ci ó val – ma is a köz élet ré szei”,
pe dig ne kik eb ben a tör té net ben na -
gyobb a fe le lős sé gük, mint azok -
nak, akik szá muk ra je len tet tek.

d MTI

Tény fel tá rás ról dön tött
a re for má tus zsi nat

A Pes ti Evan gé li kus Egy ház De ák Té ri Egy ház köz ség Egy há zunk múlt -
ja a „gyó gyí tó em lé ke zés” je gyé ben cí mű fó rum so ro za tá nak har ma dik al -
kal mát má jus 25-én, hét főn 18 óra kor tart ják a Bu da pest V., De ák tér 4.
szám alat ti gyü le ke ze ti te rem ben. Té ma: For ra da lom és meg tor lás
1956–1958. Or dass La jos má so dik püs pö ki kor sza ka. Elő adók: dr. Bo le -
ratz ky Ló ránd, dr. Bö röcz Eni kő, dr. Ha fen scher Ká roly. Mo de rá tor: dr.
Har ma ti Bé la. A vo nat ko zó évek ről tör té ne ti-egy ház tör té ne ti át te kin -
tést adunk kéz be. Vár juk a kér dé se ket és hoz zá szó lá so kat! Min den ér -
dek lő dőt sze re tet tel vár az egy ház köz ség el nök sé ge!

A ne gye dik al ka lom jú ni us 15-én, hét főn 18 óra kor lesz. Té ma: 1958–1987
– „Mo dus vi ven di” – Kál dy Zol tán püs pök sé ge.

H I R D E T É S

Szabóné Mátrai Marianna és D. Keveházi László
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A bé csi szék he lyű Eu ró pai Pro tes táns
Egy há zak Kö zös sé ge is nyi lat ko zat -
tal for dul az eu ró pai egy há zak hoz,
ke resz té nyek hez. Az eu ró pai ön- és
azo nos ság tu dat tal kap cso lat ban így
fog lal ál lást: „Új ra és új ra fel me rül az
a vád, hogy az eu ró pai in téz mé nyek
mun ká ja kö vet he tet len. Az Eu ró pai
Par la ment azon ban az az in téz mény,
amely nek tag ja it a pol gá rok ma guk
vá laszt ják, és ame lyen ke resz tül be -
fo lyá sol hat ják az eu ró pai po li ti kát. Az
egy há zak vé le mé nye sze rint az Eu ró -
pai Par la ment ben hosszú évek óta fe -
le lős ség tel jes mun ka fo lyik az eu ró -
pai em be rek ér de ké ben.” 

Ezt azért fon tos hang sú lyoz ni,
mert mi köz ben egy re több dön tés
szü le tik az Eu ró pai Par la ment ben és
ál ta lá ban az eu ró pai in téz mé nyek ben,
mi köz ben egy re szo ro sab bak a kap -
cso la tok a ter me lés és a pi ac te rü le -
tén, ami kor egy re szé le sed nek a tu -
do má nyos, ok ta tá si és kul tu rá lis
együtt mű kö dé sek, és ami kor nem -
csak a kör nye ze ti-ég haj la ti, ha nem a
tár sa dal mi prob lé mák sem ál lít ha tók
meg az egyes or szá gok ha tá ra i nál, ép -
pen ak kor egy re sze ré nyebb haj lan -
dó ság mu tat ko zik az eu ró pai par la -
men ti vá lasz tá sokon való részvételre. 

A brüssze li öku me ni kus szer ve ze -
tek kö zös nyi lat ko za ta így buz dít
rész vé tel re: „Ami kor ilyen nagy a tét,
ak kor össze kell fog nunk, és – erős
vá lasz tá si rész vé tel lel – el kell ér nünk,
hogy a kö vet ke ző Eu ró pai Par la -
ment hu má nus, szo ci á li san ér zé -
keny Eu ró pát hoz zon lét re, ame lyet
mind annyi an aka runk.” Az eu ró pai
ke resz té nyek öku me ni kus ve zér fo na -
la, az úgy ne ve zett Öku me ni kus Char -
ta ezt a fel ada tot min den Krisz tus-hí -
vő cél ki tű zé se ként em lí ti. „Meg győ -
ző dé sünk, hogy a ke resz tény ség lel -
ki örök sé ge ins pi rá ló erőt je lent Eu -
ró pa meg gaz da gí tá sá ra. Krisz tust
kö ve tő hi tünk pa ran csá ra min den ké -

pes sé günk kel azon mun kál ko dunk,
hogy lét re jöj jön az em ber sé ges és
szo ci á li san ér zé keny Eu ró pa, ahol ér -
vé nye sül nek az em be ri jo gok és azok
az alap ér té kek, mint a bé ke, az igaz -
sá gos ság, a sza bad ság, a tü re lem, az
esély egyen lő ség, va la mint a szo li da -
ri tás.”

Az Eu ró pai Pro tes táns Egy há zak
Kö zös sé ge a kö zép- és ke let-eu ró pai
vál to zá sok ra, il let ve a de mok rá cia te -
rén el ért ered mé nyek re hi vat koz va is
hang sú lyoz za a vá lasz tá son va ló rész -
vé tel ter mé sze tes vol tát: „Idén ün ne -
pel jük Kö zép- és Ke let-Eu ró pa de -
mok ra ti zá lá sá nak hu sza dik év for -
du ló ját. An nak ide jén nagy bá tor ság -
gal és sze mé lyes oda szá nás sal ér ték
el azt a jo got, hogy sza ba don le hes -
sen vá lasz ta ni több po li ti kai párt
kö zül. A de mok rá ci át az él te ti, hogy
az em be rek részt vesz nek ben ne.
Ezért kér jük Önö ket, hogy men je nek
el sza vaz ni az Eu ró pai vá lasz tá so kon.” 

Az em ber el ke rül he tet le nül vá lasz -
tás ra is ren del te tett. Ezen nem vál toz -
tat az a tény, hogy ős szü le ink „rossz
vá lasz tá sát” az előt tünk já rók és mi
ma gunk ho gyan sza po rí tot tuk. Azt
azon ban hisszük, hogy – a bűn szol -
gá la tá ban gör nye dez ve is – kér het -
jük min den jó nak For rá sá tól a meg -
kü lön böz te tés és a jó vá lasz tás ké pes -
sé gét. Ez zel a hit tel vá lasz tot tak a
Szent írás ban is ki rályt, ta nít ványt,
elöl já rót, s ez zel a hit tel re mél het jük
mi is, hogy át kos fe nye ge té sek kel és
ál dá sos ígé re tek kel tel jes élet hely ze -
te ink ben az éle tet tud juk vá lasz ta ni
ma gunk nak és utó da ink nak (5Móz
30,19). 

Haj la mo sak va gyunk ar ra, hogy
akár va lós, akár vélt ér dek te len ség -
ből vagy a rossz dön tés mi at ti fé le -
lem ből meg pró bál juk el ke rül ni a vá -
lasz tást. Ami kor ezt tesszük, ak kor is
dön tést ho zunk, vá lasz tunk. S az is
le het, hogy az ilyen vá lasz tás a leg -

rosszabb dön tés, amely a leg ke vés bé
mél tó fe le lős ke resz tény sze mé lyi sé -
günk höz. 

A köz be széd ben sok szó esik a jú -
ni us 7-i vá lasz tás ról, de a leg több eset -
ben Eu ró pá ról meg fe led kez ve, csu pán
ha zai szem pon tok ra hi vat koz va. Ezen
a je len hely zet ben nem cso dál koz ha -
tunk, s ez el len nem is szól ha tunk.
Na pi prob lé má ink, köz vet len ne héz -
sé ge ink ta gad ha tat la nok és sú lyo -
sak. Az össze füg gé sek azon ban va ló -
sá go sak és komp li kál tak. Ha az ér té -
kek re épü lő köz- és ma gán éle tet tart -
juk fon tos nak és el ső ren dű cél nak ha -
zánk ban, ak kor – az el ke rül he tet len
kon ti nen tá lis össze füg gé sek mi att –
az ér té kek Eu ró pá já ért és ben ne az ér -
té kek eu ró pai nem ze te i ért is meg
kell ten nünk a ma gun két. Fel ada ta ink
kö zött ott van a köz élet ben va ló rész -
vé tel, amely nek ta lán az el ső tet te az,
hogy él jünk a fe le lős vá lasz tás le he -
tő sé gé vel. 

Lát juk és a bő rün kön is érez zük
a prob lé má kat. Nyil ván va ló an nem
kö zöm bös szá munk ra, hogy a he lyi,
az or szá gos és az eu ró pai dön tés ho -
zók is lát ják-e, ér zik-e a ben nün ket
pró bá ló ne héz sé ge ket, és hisz nek-e
azok ban a bib li kus ér té kek ben,
ame lyek ak tu a li zá lá sa je len te né –
meg győ ző dé sünk sze rint – a meg -
ol dást. 

Mi is szí vünk re ve het jük azt a
buz dí tást, ame lyet fel vi dé ki ma gyar
re for má tus test vé re ink – akik szá má -
ra az Eu ró pai Uni ó hoz va ló csat la ko -
zás mint ha érez he tőb ben te rem ne
gyü möl csö ket – kap tak or szá gos
elöl já ró ik tól: „…most, ami kor le he -
tő sé günk adó dik ar ra, hogy meg vá -
lasszuk azo kat, akik az eu ró pai né pek
nagy ten ge ré ben ben nün ket kép vi sel -
ni fog nak, nagy oda fi gye lés sel cse le -
ked jünk, meg vizs gál va, hogy ki az,
aki haj lan dó fel vál lal ni és kép vi sel ni
a ke resz tyén élet szem lé le tet, an nak
ér ték rend jét, nem ze ti ho va tar to zá -
sunk sok ége tő kér dé sét, és – ha kell
– be szél ni tud er ről, vé del mez ni
tud ja, ki áll mel let te. (…) Ne le gyünk
kö zöm bö sek, ne mond juk, hogy
meg lesz az nél kü lünk is, mi vel min -
den sza va zat szá mít! Ne csak ál lam -
pol gá ri, ha nem ke resz tyé ni kö te les -
ség nek is te kint sük a vá lasz tást: él -
jünk a le he tő ség gel!” 

g Dr. Bó na Zol tán 

E G Y H ÁZ É S EU RÓ PA

Eu ró pai vá lasz tás – mi a tét?
b A cím ben fel tett kér dés re az Eu ró pai Egy há zak Kon fe ren ci á já nak Egy -

ház és Tár sa da lom Bi zott sá ga – to váb bi há rom brüssze li szék he lyű
öku me ni kus szer ve zet tel együtt – a kö vet ke ző ket említi válaszként:
az el sze gé nye dés meg ál lí tá sa, a me ne kül tek vé del me, a ked ve zőt len
kör nye ze ti-ter mé sze ti fo lya ma tok meg for dí tá sa, a pénz ügyi, gaz da -
sá gi és szo ci á lis vál ság or vos lá sa. Eze ken túl fel adat ként hang sú lyoz -
zák azt is, hogy az eu ró pai in téz mé nye ket, in téz ke dé se ket „kö ze lebb
kell hoz ni Eu ró pa nem ze te i hez és Eu ró pa pol gá ra i hoz”. 

b Ön ál ló Egy ház jo gi Tan szék
kezd te meg mű kö dé sét feb ru ár
el se jé vel a Ká ro li Gás pár Re -
for má tus Egye tem Ál lam- és
Jog tu do má nyi Ka rán. Az en nek
al kal má ból szer ve zett már ci us
25-i ün ne pi ren dez vé nyen tar tot -
ta meg nagy sze rű szék fog la ló
elő adá sát dr. Szath máry Bé la, a
tan szék el ső egye te mi ta ná ra
Ke resz tyén ér té kek az em be ri
jo gok vi lá gá ban – A jog tu do -
mány ta ní tá sá nak le het sé ges
szem pont jai egy egy há zi fenn tar -
tá sú jo gi ka ron cím mel.

Új idők kez de tét jel zi, hogy a kom -
mu nis ta rend szer ál tal hat van év vel
ez előtt szám űzött egy ház jo gi tu do -
mány vissza ke rült az uni ver si tas öle -
lő kar jai kö zé.

Köz tu dott, hogy 1949-ben szün tet -
ték meg a há rom egy há zi fenn tar tá -
sú jog aka dé mi án és a deb re ce ni
egye tem jo gi ka rán mű kö dő egy -
ház jo gi tan szé ket is a jo gi kar ral
együtt. Az ál la mi jo gi ka ro kon a kö -
vet ke ző év ben szűnt meg az egy ház -
jog ok ta tá sa. Ez a tu do mány va ló sá -
gos ius pon ti fi um má – tit kos jog gá –
vált, ame lyben csak na gyon ke vés
em ber is mer te ki ma gát iga zán. 

Pe dig az egy ház jog – el ső sor ban a
ká non jog – a ró mai jog hoz ha son ló -
an az összes kul túr nem zet jo gá val
szem ben az anya jog sze re pét töl ti be,
és for mai szem pont ból fe let te áll a
mo dern nem ze ti jog nak. Klasszi kus
jel le ge mi att szin te min den kul túr ál -
lam jo gi fa kul tá sá nak tan rend jé ben
sze re pel az egy ház jog. Je len tő sé ge a
pro tes táns egy há zak ban erő sen gya -
kor la ti, mint hogy az egy ház ta gok
szé les kö re részt vesz az egy ház tör -
vény ho zá sá ban, köz igaz ga tá sá ban
vagy akár bí rás ko dá sá ban. De az
egy ház jog nak fon tos sze re pe van a
jog rend ural má nak erő sí té sé nél – a
ius spi ri tu a li za tum jel le gé nél fog va
– nem kü lön ben az öku me niz mus
esz mé jé nek a ki tel je síté sé ben is.

Az egy ház jog je len tő sé ge azért is
rend kí vü li mó don meg nő, mert a re -

for má tus egy ház 2009. má ju s 22-én
hely re ál lít ja az egy kor erő szak kal
szét sza kí tott Ma gyar Re for má tus
Egy ház szer ve ze ti egy sé gét, és így az
egy ség meg te rem té sé nek iga zi té nye -
ző jé vé vá lik.

A re for má tus egy ház büsz ke le het
ki vá ló egy ház jo gá sza i ra, köz tük
Szent pé te ri Kun Bé lá ra, No vák Ist -
ván ra vagy akár Kar dos Já nos ra is,
aki nek nem rég szen telt em lék táb lát
az egy ház. Eb be a sor ba áll most be
Szath máry Bé la pro fesszor, aki től
az egy ház jog tu do má nya na gyon so -
kat vár hat.

Az egy ház jog nak óri á si táv la ti le he -
tő sé gei van nak: a tan szék előbb-utóbb
egy ház jo gi in té zet té ala kul hat át.

Csak két pél dát sze ret nék meg em -
lí te ni: az 1904-ben Bonn ban meg ala -
kult egy ház jo gi in té zet a né met kor -
mány ré szé re el ké szí tet te a Co dex hi -
va ta los ér té ke lé sét Der Ge ist des Co -
dex Iu ris Ca no ni ci cí men; a gött in -
ge ni egy ház jo gi in té zet pe dig az egy -
há zi al kot mány bí ró ság sze re pét töl -
töt te be a má so dik vi lág há bo rú után.

A re for má tus egy ház az egy ház jo -
gi tan szék fel ál lí tá sá val a ka to li kus
egy ház 1996-ban megalapí tott Ká -
non jo gi Poszt gra du á lis In té ze te mel -
lé zár kó zott fel.

Saj nos az evan gé li kus egy ház,
amely nek az egy há zi tör vé nyek ér tel -
mé ben a mis kol ci jog aka dé mia volt az
egy ház jo got fej lesz tő in téz mé nye,
sem mi fé le jog utód dal sem ren del ke -
zik, és na gyon ér zi az in téz mé nyes
evan gé li kus egy ház jo gi ok ta tás hi á nyát.

Itt is öröm mel em lít he tem meg,
hogy Bir kás An tal, a Deb re ce ni Egye -
tem ta nár se géd je 2008-ban a Mis kol -
ci Egye te men Lu ther és Kál vin jog fi -
lo zó fi ai és po li ti kai fi lo zó fi ai né ze tei
cí mű ér te ke zé sé vel PhD-fo ko za tot
szer zett.

g Dr. Bo le ratz ky Ló ránd

Ön ál ló egy ház jo gi
tanszék a re for má tus

egye te men

b A sop ro ni Ha tár nyi tás ’89 szim -
pó zi um elő ké szü le tei las san a
vé ge fe lé kö ze leg nek. Így több
olyan tény vált is mert té mos ta -
ná ra, ame lyek nagy ban be fo -
lyá sol ják a szer ve zés to váb bi ré -
szét. Kü lö nö sen is je len tős az a
hír, hogy Né meth Mik lós volt
mi nisz ter el nök el fo gad ta a szer -
ve ző egy há zak meg hí vá sát, és a
pó di um be szél ge tés ven dé ge ként
szom bat dél előtt je len lesz a
július 3–5. között zajló sop ro ni
ese mé nyen. Er ről és a to váb bi te -
en dők ről be szél get tünk Cse -
lovsz kyné Tarr Klá rá val, aki
egy há zunk kül ügyi osz tá lyá nak
ré szé ről vesz részt az elő ké szí tő
mun ká ban.

– Hol tart most a szer ve zés?
– Na gyon sok fé le szá lat kell össze -

fog ni a szim pó zi um szer ve zé se kor,
eb ben nagy se gít sé günk re van nak a
sop ro ni evan gé li kus gyü le ke zet lel -
ké szei és pres bi te rei. El sőd le ge sen a
szál lás sal kap cso la tos prob lé mák
kez de nek meg ol dód ni. Most, hogy
tud juk, Ba jor or szág ból 125 fel nőtt és
31 di ák ér ke zik, vi lá gos sá vált, hogy

az ő el he lye zé sü ket úgy kell meg ol -
da nunk, hogy le he tő ség sze rint
együtt ma rad ja nak. Er re leg cél sze -
rűbb volt a Sop ron Ho telt és a le fog -
lalt apart ma no kat igény be ven ni.
Ki csit meg is könnyeb bül tünk, mi -
után a fog la lást má jus 15-ig pon to sí -
tottuk, hi szen a fenn ma ra dó he lye -
ket a Volt fesz ti vál részt ve vő i nek
ad ják majd ki a tu laj do no sok.

– Hol száll nak meg a ma gyar
részt ve vők?

– Ne kik is ked ve ző szál lást si ke rült
ta lál nunk. A sop ro ni Szent Pál Ka to -
li kus Szak kol lé gi um fel újí tott, két -
ágyas szo bá i ban éj sza káz hat nak. Ez
azért is sze ren csés, mert a ho tel és az
apart man ára i nál jó val ked ve zőb ben
tu dunk szál lást ad ni min den ma gyar
evan gé li kus nak. Így a ko ráb bi tól el té -
rő en ala kul nak a rész vé te li dí jak, szo -
kat lan mó don nem fel fe lé, ha nem
le fe lé: 5500 fo rint/éj he lyett 3500 fo -
rint/éj, és eb ben a reg ge li is ben ne van.

– Mit lehet tudni a meghívott ven -
dé gek ről?

– A na pok ban de rült ki egy fon tos

do log: Né meth Mik lós volt mi nisz ter -
el nök is je len lesz a szim pó zi u mon.
Na gyon örül tünk, hogy el fo gad ta
meg hí vá sun kat, és je len lé té vel hoz zá -
já rul ah hoz, hogy va ló ban au ten ti kus
for rás ból hall has sunk mind ar ról, ami
húsz év vel ez előtt tör tént.

Nem ke vés bé fon tos azon ban Op -
lat ka And rás je len lé te, aki nek ta valy
je lent meg az Egy dön tés tör té ne te cí -
mű köny ve ma gya rul, idén pe dig
né me tül. A kö tet a ha tár nyi tás kö rül -
mé nye it tag lal ja kö rül te kin tő en és
ala po san. Szív ből aján lom min den -
ki nek, aki sze ret ne töb bet tud ni a ’89-
es ese mé nyek ről.

– Ko ráb ban szó volt ar ról, hogy a
szer ve ző cso port nak kül föl di tag jai is
van nak. Kik ők, és mi a sze re pük?

– Igen, oszt rák és ba jor rész ről
egy aránt ko moly szer ve zés fo lyik: a ba -
jor evan gé li kus egy ház ból Ul rich Zen -
ker és Hans Jür gen Lu ibl se gít öt le tek -
kel, el kép ze lé sek kel, oszt rák rész ről pe -
dig a pó di um be szél ge tés egyik sze rep -
lő je, Han ne lo re Rei ner egy ház fő ta ná -
csos, Man fred Koch szu per in ten dens

és Soly már Mó ni ka bé csi ma gyar lel -
kész is részt vesz a szer ve zés ben.

Auszt ri á ban el ső sor ban a szom bat
dél utá ni prog ra mo kat ké szí tik elő: a
gyü le ke ze tek sa ját ma guk szer vez nek
kon cer te ket, ká vé zást, de az ő ke zük -
ben van a Fer tő ta vi ha jó zás szer ve -
zé se is. Er re is lesz te hát le he tő sé gük
azoknak, akik el lá to gatnak Sop ron -
ba jú li us el ső hét vé gé jén.

– Az egy ház ho gyan tá mo gat ja a
sop ro ni szim pó zi u mot?

– Mind egy há zunk, mind a ba jor

egy ház je len tő sen hoz zá já rul a szim -
pó zi um költ sé ge i hez: át vál lal juk a
tel jes úti költ sé get, ha a bu szos meg -
ol dást vá laszt ják a részt ve vők, a pén -
tek es ti és szom bat dé li ét ke zést, és azt
gon do lom, az ol csó szál lás le he tő ség
is von zó le het. Mind ezek mel lett
azon ban az em lé ke zés, a kö zös is ten -
tisz te let és a ta lál ko zás örö me le het a
ren dez vény egyik leg főbb cél ja a ba -
jor, ma gyar és oszt rák gyü le ke ze ti
ta gok szá má ra egy aránt.

g O. I.

Ha tár nyi tás
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b Gerő fi Gyu lá né Bre bovsz ky Éva
evan gé li kus lel kész nő a na pok -
ban véd te meg az Evan gé li kus
Hit tu do má nyi Egye te men dok -
to ri disszer tá ci ó ját, amely nek
cí me: „Ver bum Do mi ni Ma net
In Aeter num” – Az Ószö vet ség
re cep ci ó já nak vizs gá la ta a Zsi -
dók hoz írt le vél ben az in ter -
tex tu á lis mód szer se gít sé gé vel.
El ső rá né zés re bon col gat ni
kezd tem a cí met, de az tán in -
kább a disszer tá ció szer ző jét
kér tem meg, hogy bo goz zuk ki
együtt a szá la kat. Bol la Zsu -
zsan na in ter jú ja.

– El ső hal lás ra csak sej tel me im
van nak ar ról, mit rejt het ez a bo nyo -
lult cím. El mon da ná ne künk pár
mon dat ban a dol go zat lé nye gi gon -
do la ta it?

– Leg job ban az ér te ke zé sem hez ki -
adott té zis fü zet cím lap ké pé vel tu dom
meg vi lá gí ta ni a lé nye gi mon da ni -
va lót. A ké pen a De ák té ri evan gé li -
kus temp lom ol tár ké pe fe let ti tim pa -
no non lé vő dom bor mű lát ha tó. Egyik
ol da lon az „Úr Igé je örök ké meg ma -
rad” evangéliumi fel irat ol vas ha tó la -
ti nul – ez a disszer tá ci óm la tin cí me
is –, a má sik ol da lon Mó zes két kő -
táb lá ja van a pa ran cso la tok kal. Alat -
tuk a há rom szög ben Is ten ne ve ol vas -
ha tó hé be rül. 

Ez a há rom együtt pon to san azt fe -
je zi ki, hogy az Ószö vet sé get és az Új -
szö vet sé get ugyan an nak az Is ten nek
a sze mé lye kap csol ja össze. A kép lé -
nye gi mon da ni va ló ja egye zik a Zsi -
dók hoz írt le vél alap meg ál la pí tá sá val,
mely sze rint Is ten ré gi sza va az Ószö -
vet ség ben és vég ső sza va Krisz tus ban
ugyan an nak az Is ten nek a sza va. Te -
hát fo lya ma tos ság van az Ószö vet ség
és az Új szö vet ség kö zött, ezért idé zi
az is me ret len szer ző olyan so kat az
Ószö vet sé get Is ten sza va ként. Idé zi és
be fo gad ja an nak gon do la ta it, ké pe -
it sa ját szö ve gé be: ezt ne vez zük re -
cep ci ó nak. A re cep ció azon ban sok -
kal több mint pusz ta idé zet hal maz.
Az át vett szö veg be épül új kör nye ze -
té be, mó do sul a je len té se, de egy ben
át ala kít ja az őt be fo ga dó gon do lat me -
ne tet, és így egy lé nye gi leg új szö veg
szü le tik. Az iro da lom tu do mány ezt
ne ve zi in ter tex tu a li tás nak, a szö ve -
gek ter mé keny dia ló gu sá nak. Az
ószö vet sé gi fo gal mak, ké pek, in téz -
mé nyek új ér tel me zé se krisz to lo gi ku -
san tör té nik. Krisz tus a kul csa az
ószö vet sé gi ki je len tés nek. 

– Jé zus sze mé lye ho gyan kö ti össze
az Ó- és Új szö vet sé get? A le vél ho gyan
ír ró la? 

– Elő ször is kü lön le ges ség, hogy az
evan gé li u mok után ez az irat fog lal -
ko zik a leg töb bet Jé zus föl di éle té vel.
Be szél az ő együtt ér zé sé ről, hoz -
zánk ha son ló sá gá ról, en ge del mes sé -
gé ről, ar ról, hogy szen ve dé sei ál tal lett
tö ké le tes fő pap. Egye dül ez a le vél ne -
ve zi Krisz tust az Új szö vet ség ben fő -
pap nak, még pe dig Mel ki sé dek rend -
je sze rint. Krisz tus ha lá lá nak az ér -
tel me zé sét az Ószö vet ség ből ve ze ti le.
A Tó ra kul ti kus szö ve ge i ből ki eme -
li a fő pap sze mé lyét és a nagy en gesz -
te lés na pi ál do zat be mu ta tá sát, amely
ál tal a né pet meg tisz tít ja az év so rán
el kö ve tett bű nök től. A szer tar tás vé -
gez té vel meg nyí lik az em ber út ja Is -
ten hez, és az Is ten nel va ló kap cso lat
hely re áll. Ezt a kul ti kus cse lek ményt
és funk ci ót al kal maz za me ta fo ri ku -
san Jé zus ra. 

A le vél író ja azon ban még to vább

lép, és Jé zus ról el mond ja, hogy ő
nem csak fő pap, ha nem egy sze mély -
ben az ál do zat is. Az ő ál do za ta vi -
szont tö ké le tes, ezért nem szük sé ges
meg is mé tel ni, mert egy szer és min -
den kor ra meg nyit ja az utat Is ten hez,
a mennyei szen tély be, és vég ér vé nye -
sen ren de zi Is ten nek és né pé nek a
kap cso la tát.

Föl me rül het a kér dés, hogy mi ért
van szük ség er re a kul ti kus me ta fo rá -
ra Jé zus ke reszt ha lá la je len tő sé gé -
nek be mu ta tá sa kor. Tud juk, hogy a
ke reszt bot rányt je len tett a zsi dó -
ság nak és bo lond sá got a po gá nyok -
nak. Nem le he tett könnyű szem be sül -
ni az óko ri ke resz tény ség nek az zal a
ténnyel, hogy Jé zus Krisz tus, az ő
Uruk szé gyen fán vé gez te, amely a
ró ma i ak sze mé ben a leg gya lá za to sabb,
leg meg alá zóbb ki vég zést, a rab szol gák
és gyil ko sok ha lál ne mét je len tet te. 

Szá mos ku ta tó val együtt fel té te le -
zem, hogy a le vél egy Ró má ban ta lál -
ha tó, ér tel mi sé gi gyü le ke zet hez író -
dott, amely nek tag jai ala po san is mer -
ték az Ószö vet sé get. A gyü le ke ze tet az
a vád ér het te, hogy ate is ták. Ek ko ri -
ban (80-90 kö zött) már a zsi dó ság el -
ha tá ro ló dott a ke resz tény ség től.
Azon ban nem so rol hat ták be a mű -
velt ró ma i ak a ke resz té nye ket más is -
mert val lás ba sem, mi vel nem volt
kul tu szi he lyük – temp lo muk –,
nem mu tat tak be ál do za ti szer tar tást,
és nem ren del kez tek fő pap pal. Az
ate iz must ak ko ri ban a leg mé lyebb
meg ve tés sel súj tot ták, és ál lam el le -
nes nek tar tot ták. Ez a vád a kö zös -
ség ben iden ti tás vál sá got oko zott.

Írá sá val a szer ző meg akar ta mu -
tat ni a gyü le ke zet nek, hogy van fő -
pap juk, aki egy sze ri ál do za tot mu ta -
tott be ér tük, van mennyei szen té -
lyük, te hát szi lárd a val lá si iden ti tá -
suk. Ez a fő pap pe dig ma ga Jé zus
Krisz tus, és az ő ál do za ta azo nos ke -
reszt ha lá lá val. A 12. fe je zet el ső ver -
se i ben vá lik nyil ván va ló vá, hogy a fő -
pap me ta fo ra va ló já ban a ke reszt ha -
lált je len ti. Így akar ja a szer ző a hi tük -
ben meg fá radt, bi zony ta lan test vé re -
it erő sí te ni egy kul ti kus teo ló gi á val.
A mai ol va só nak saj nos ép pen ez je -
lent ne héz sé get a le vél ké pi vi lá gá nak
meg ér té sé ben. Pon to san itt jön se gít -
sé günk re az in ter tex tu a li tás, amely
rá mu tat a le vél ben össze dol go zott
szö ve gek hát te ré re, és se gít a meg ér -
té sük ben.

– Mit je lent az, hogy az in ter tex -
tu a li tás mód sze rét al kal maz ta a le -
vél vizs gá la ta kor?

– Elő ször a ti po ló gia mint mód szer
se gít sé gé vel vizs gál tam a le vél ben az
ószö vet sé gi ele mek meg lé tét. Ami kor
Ne u en dett el sa u ban 2003-ban egy há -
zunk se gít sé gé vel ku tat hat tam, az ot -
ta ni új szö vet sé ges pro fesszor, Wolf -
gang Ste geman hív ta fel a fi gyel me -
met az in ter tex tu a li tás ra, egy új, ad -
dig még bib li ai köny vek re alig al kal -
ma zott írás ma gya rá za ti mód szer re.
En nek lé nye ge az, hogy a for rá sok fel -
tá rá sán túl rá mu tat ar ra, hogy a pre -
tex tu sok ból – az idé zett mű ből – át -
vett szö ve gek vég ső he lyü kön új
szel le mi egy ség gé nőt tek össze az író
gon do la ta i val, és je len té sük meg -
vál to zott. Ezért egé szen új tar tal ma -
kat fe jez het nek ki az ol va só szá má -
ra, ami akár el len té tes is le het az ere -
de ti kon tex tu suk je len té sé vel. Ez a
Zsi dók hoz írt le vél ben is így van, hi -
szen úgy épí ti be az író az uta lá so kat,
hogy sok szor ész re sem vesszük,
hogy az Ószö vet ség nyel vén be szél Jé -
zus is ten fi úi mél tó sá gá ról. Csak aki
jól is me ri a Bib li át, az fe de zi fel eze -
ket az uta lá so kat és vissz han go kat a

szö veg ben. Ez az ol va só ra kon cent -
rá ló mód szer le he tő sé get ad ar ra,
hogy a szö ve get több szin ten ér tel -
mez zük. Ami kor az ol va só fel is me -
ri az idé ze tet, em lé ke ze té be idé ző dik
an nak ere de ti szö veg kör nye ze te, és
ez meg gaz da gít ja a me ta tex tus – a
vég szö veg – ér tel me zé sét. 

– Mon da na pél dát er re?
– Ha ol vas suk Mó zes ne vét a 3. fe -

je zet ele jén, eszünk be jut mind az,
amit ró la ta nul tunk, és ez be le kap -
cso ló dik ér tel me zé sünk be. A 3,1–6
össze ha son lí tá sá ban azon ban Mó zes
sze mé lye a Fiú alá ren de lő dik, ő
szol ga, míg Jé zus a Fiú az Is ten há zá -
ban. A ver sek ben meg je le nő uta lás a
4Móz 12,7-re Mó zes hű sé gét di csé -
ri az Iz ra el há za ve ze té sé ben. Az új
he lyen azon ban meg for dul a je len té -
se: azt bi zo nyít ja, hogy Mó zes szol -
ga ként vég zett hű sé gé nél mennyi vel
na gyobb Jé zus hű sé ge Is ten iránt.
Mind ezek egy ben jel zé sek az ős ke -
resz tény gyü le ke zet szá má ra ar ra
vo nat ko zó an, ho gyan le het krisz to -
lo gi ku san ol vas ni az Ószö vet sé get.
Ho gyan le het meg ta lál ni a ne künk
szó ló, ma is re le váns üze ne tét. Ezt ér -
tem az Ószö vet ség re cep ci ó ján. A
le vél át ve szi Is ten sza va ként az Ószö -
vet ség ki je len té se it, azo kat in ter tex -
tu á li san be épí ti és nyel vi leg fel hasz -
nál ja a Krisz tus ban meg je lent új ki -
fe je zé sé re

– De azért van, amit még sem ve -
szünk át…

– Igen, a kon ti nu i tás mel lett je len
van egy faj ta disz kon ti nu i tás is. Ma -
ga a Zsi dók hoz írt le vél is azt mond -
ja, hogy az ál do za tok so ra vé get ér
Krisz tus sal, ezek nek nin csen foly ta -
tá suk, mert szük ség te len. A szen télyt
a bű nös em ber től el vá lasz tó kár pit
meg nyílt, és el ső ként be ment oda
Krisz tus, hogy ő le gyen az út min -
den ki szá má ra Is ten hez. A Zsi dók -
hoz írt le vél ez zel nem uta sít ja el az
Ószö vet sé get, nem ne ve zi ide jét -
múlt nak, ha nem úgy mu tat ja be,
mint ami nél kül nem ért het jük meg
Krisz tus ha lá lá nak iga zi teo ló gi ai
je len tő sé gét. Az el ső szö vet ség ben
meg ígért új szö vet ség tel je se dik be
Jé zus ban. Ez azt je len ti szá munk ra,
mai ke resz té nyek nek, hogy az Ószö -
vet ség nél kül nem tud juk he lye sen
meg ér te ni az újat. Ez a szo ros kap -
cso lat ad ja meg a ke resz tény egy ház
szá má ra azt a teo ló gi ai ala pot, amely
meg véd ben nün ket at tól, hogy fel ol -
dód junk a kü lön bö ző mo dern val lá -
sos irány za tok ban. 

Ko runk ban van nak úgy ne ve zett
„ezo te ri kus Krisz tus-ké pek”, és szá -
mos szel le mi irány zat meg pró bál ta
már Krisz tust be fo gad ni rend sze ré -
be. Pél dá ul a Kris na-hí vők ál lít ják,
hogy Jé zus is egy Budd ha, az az meg -
vi lá go so dott volt. Az isz lám kö ve tői

is tisz te lik, ben ne van a Ko rán ban. Az
ezo te ri ká ban, New Age-ben is utal -
nak Jé zus ra és sza va i ra. A ke resz tény
egy ház úgy tud ja meg őriz ni iden ti -
tá sát és sa já tos jel le gét, ha ra gasz ko -
dik az Ószö vet ség hez, és ki mond ja: Jé -
zus Krisz tus Is te ne azo nos az Ószö -
vet ség Is te né vel, akit ak kor ér tünk
meg he lye sen, ha Jé zu son ke resz tül
ér tel mez zük.

– Mi ért éppen ezt a té mát vá lasz -
tot ta?

– Rég óta iz ga tott en gem, hogy mi -
ért idé zi annyit a le vél az Ószö vet sé -
get, és mi lyen mód szer rel. Már 1987-
ben, ami kor le he tő sé gem nyílt egy
évet ösz tön dí jas ként Er langen ben, az
egye te men töl te ni, fog lal koz tam ez -
zel a her me ne u ti kai prob lé má val.
Ír tam is egy dol go za tot Jür gen Ro loff
pro fesszor nál a pá li és a Zsi dók hoz írt
le vél ben meg lé vő ti po ló gi á ról. Az
in ter tex tu á lis mód szer, amely az ol -
va só ra kon cent rál, sok kal job ban
meg fe lel azon ban a szö ve gek dia ló -
gu sá nak ku ta tá sá ra. 

Egyéb ként a mód szer nem is me -
ret len a ma gyar ol va sók előtt sem.
Um ber to Eco vi lág hí rű köny ve, A
ró zsa ne ve in ter tex tu á li san van meg -
ír va. Az író ma ga is be vall ja, hogy va -
ló já ban majd nem min den mon da ta
kö zép ko ri kó dex ből, teo ló gi ai vagy fi -
lo zó fi ai mű ből szár ma zik, eze ket
össze szö vi egy sa ját me se fo lyam má.
Az ér tő, kö zép ko ri írá so kat is me rő
ol va só fel is mer he ti az idé ze te ket,
tud hat ja, hon nan va lók, és ez szá má -
ra meg nö ve li a je len tés gaz dag sá gát.
Ám aki nem is me ri eze ket az idé ze -
te ket, az is él ve zi a mű vet egy má sik
szin ten.

– De mi a kü lönb ség a plá gi um és
az idé ze tek kel te le ra kott könyv kö zött?

– Plá gi um nak azt ne vez zük, ami -
kor va la ki más tól el tu laj do ní tott fel -
is me ré se ket, gon do lat me ne tet sa -
ját ja ként ál lít az ol va só kö zön ség elé,
és ezért el is me rést vár. Az in ter tex -
tu a li tás lé nye ge pon to san az, hogy
épít az ol va só meg lé vő is me re te i re:
a be épí tett idé ze tek, uta lá sok, vissz -
han gok ki vál ta nak az ol va só ból egy
„Aha!” él ményt, amely nek se gít sé gé -
vel ré gi ol vas mány él mé nye it össze -
kap csol ja a szer ző gon do la ta i val, és
ak tu a li zál ja azo kat sa ját hely ze té re. A
Zsi dók hoz írt le vél szer ző je a Jé zus
sze mé lyé hez fű ző dő teo ló gi ai ki je len -
té se ket ószö vet sé gi idé ze tek kel fe je -
zi ki, így té ve azo kat meg fo gal maz -
ha tó vá, kéz zel fog ha tó vá. Ugyan ak kor
ez zel el fo gad ja az Ószö vet ség alap ve -
tő teo ló gi ai meg lá tá sa it Is ten ről, ke -
gye lem ről, és be épí ti eze ket sa ját
teo ló gi á já ba. 

– Mi ben lett más en nek a mód szer -
nek tük ré ben az Új szö vet ség ben idé -
zett ószö vet sé gi ré szek elem zé se?

– Ez a mód szer meg sza ba dít ja a
ku ta tót azok tól az elő íté le tek től,
ame lyek az al leg ri kus vagy a ti po lo -
gi kus Ószö vet ség-ér tel me zés hez ta -
pad nak. Ez a mód szer ér ték sem le ges.
Le he tő sé get ad ar ra, hogy ma guk a
szö ve gek jus sa nak szó hoz, és meg ért -
sük: egy más ra ha tá suk so rán ho -
gyan jött lét re a le vél ben egy új
krisz to ló gia, egy új bib lia ma gya rá zat
és egy új ekk le zio ló gia. A Zsi dók hoz
írt le vél ben a szö ve gek dia ló gu sa jól
ki mu tat ha tó in ter tex tu á lis há lót ho -
zott lét re. A szer ző kü lön bö ző pon -
to kon be szél Jé zus fő pap sá gá ról, mi -
előtt rész le tez né, mit ért ezen. Ez a
re to ri ka i lag pom pá san meg szer kesz -
tett mű ez zel a há ló val is se gí ti a me -
ta fo ra he lyes meg ér té sét.

– Az Ószö vet sé get a ko rai ke resz -
tény ség szá má ra ma gya ráz ni kel lett.

Kor ban tő lünk az Új szö vet ség is tá vol
van. Mi ad se gít sé get ah hoz, hogy fel -
fejt sük, a le vél mai kon tex tus ban
mit je lent het a szá munk ra? Ho gyan
te het jük eze ket a ré gi szö ve ge ket ma -
gunk és gyü le ke ze te ink szá má ra kéz -
zel fog ha tó vá?

– A kér dés ben is em lí tett idő be li
tá vol ság mi att na gyon fon tos a Bib -
lia köny ve i nek ma gya rá za ta. A tör -
té ne ti mód szer se gít sé gé vel meg -
ért jük a kort, az el ső ol va sók vi lá gát.
Ez után ke rül sor a ne künk szó ló in -
terp re tá ci ó ra. A dol go za tom ban
„gyü le ke ze ti ol va sat” cím szó alatt
be szé lek ar ról, hogy mi ként le het ko -
runk ra ak tu a li zál ni az üze ne tét. Ki -
fej tem, hogy sa ját kon tex tu sunk ból
ho gyan ért het jük a le ve let. Ön ma -
guk ban a szö ve gek fél re ért he tő ek,
mert az em be rek bib li ai és egy ház is -
me re ti hát te re cse kély. Az in ter tex -
tu á lis vo nat ko zá sok fel tá rá sa ko -
moly mun kát igé nyel.

– Dol go za tának fel is me ré se it ho -
gyan tud ta ed dig hasz no sí ta ni a gya -
kor lat ban?

– Elő ször is meg nyug tat, hogy az
Új szö vet ség írói nem il le gi tim mó don
ér tel mez ték az Ószö vet sé get. Mód -
sze rük el len őriz he tő, her me ne u ti kai
alap ál lá suk le het a mi bib lia ol va sá -
sunk meg ha tá ro zó ele me. Mi vel az
ős ke resz tény ség igent mon dott az
Ószö vet ség re, és Bib li á já vá tet te,
ezért ez ben nün ket is kö te lez az
Ószö vet ség jobb meg is me ré sé re. A
Zsid 1,2 olyan írás ér tel me zé si kul csot
ad a mi ke zünk be is, amely nek se gít -
sé gé vel le he tő vé vá lik az Ószö vet ség
krisz to lo gi kus ér tel me zé se a szó -
szé ken, bib lia órá kon és az egyé ni
csen des ség ben. 

A gyü le ke ze ti mun ka során több
bib lia órán vet tem már ala pul a Zsi -
dók hoz írt le ve let, több ször pré di kál -
tam a tex tu sok ról, és na gyon so kat
gaz da god tam a mun kám ál tal. Fon -
tos nak tar tom, hogy rá mu tas sak ar -
ra, hogy ne künk, ke resz té nyek nek
zsi dó gyö ke re ink van nak, és rá va -
gyunk utal va az Ószö vet ség re. Ne -
künk is úgy kell néz nünk az Ószö vet -
sé get, hogy ez a mi enk, kö zel áll
hoz zánk, hi szen a hi tünk alap ja. A
gyü le ke ze ti szol gá la ton kí vül óra -
adó ként ok ta tok a hit tu do má nyi
egye te men, és ott is fel tu dom hasz -
nál ni a ku ta tá si ered mé nye ket.

– Ste gemann és Ro loff pro fesszor
ne vét em le get te, mint olya no két, akik
kint se gí tet ték a mun ká jában. Itt hon
ki volt az, aki hez kér dé se ivel for dul -
hatott?

– Té ma ve ze tőm dr. Fa bi ny Ta más
egye te mi ta nár, püs pök volt. So kat se -
gí tett a dol go zat tal kap cso lat ban.
Egye te münk könyv tá ro sa i nak is so -
kat kö szön he tek. A disszer tá ci ó val
las san ké szül tem el, gyü le ke ze ti mun -
ka és csa lád mel lett nem min dig ju -
tott rá idő.

– Volt olyan, ami kor fel akar ta
ad ni?

– Nem, ilyen nem volt, bár vol tak,
akik azt mond ták, hogy nem fo gom
én ezt már be fe jez ni. De Is ten nek
adok há lát, hogy gyü le ke zet mel -
lett, csa lád mel lett is le he tett tu do -
má nyos mun kát vé gez ni, és el jut hat -
tam a be fe je zé sig. Meg ér te.

– Ha bi li tál ni is sze ret ne?
– Ezen még nem gon dol ko dom.

Szá mom ra na gyon so kat je lent a
gyü le ke ze ti lel ké szi szol gá lat. Örü lök
an nak is, hogy a teo ló gi án ka ma toz -
tat ha tom is me re te i met. Sze ret nék
azon ban to vább fog lal koz ni a Zsi dók -
hoz írt le vél rej tel me i vel és eset leg
kom men tárt ír ni ró la.

IG É JE ÖRÖK K É ME G M A R AD

Az Ó- és Új szö vet sé get Is ten sze mé lye kap csol ja össze
Be szél ge tés a fris sen dok to rált Gerőfiné Brebovszky Éva evangélikus lel késszel
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Ami kor 2007-ben elő ször si ke rült
gos pel fesz ti vált ren dez ni a Wes tend
te te jén, már az is fé lig-med dig cso dá -
nak szá mí tott. Ab ban vi szont, hogy
a Vá ros misszió gyü möl cse ként most
már sor rend ben har mad szor nyí lik
er re le he tő ség, már va ló ban a Gond -
vi se lés mun ká ját lát hat juk… Nagy se -
gít sé get nyújt mind eb ben a be vá -
sár ló köz pont me nedzs ment jé nek pél -
da mu ta tó tá mo ga tá sa és az Esz ter -
gom–Bu da pes ti Fő egy ház me gye se -
gít sé ge – a mun ka orosz lán ré szét
pe dig idén is a Lász ló Vik tor ve zet te
Ez az a nap! Szer ve ző iro da vég zi, öku -
me ni kus össze fo gás ke re té ben. 

Az el múlt két fesz ti vál so rán már
be bi zo nyo so dott, hogy a meg fe le lő
hely szí nen szín vo na las ze nei prog -
ram fel vo nul ta tá sá val igen is meg
le het szó lí ta ni a mai fi a ta lo kat az
evan gé li um üze ne té vel. A szer ve ző -
ket idén is az ve zé rel te a mű sor
össze ál lí tá sá ban, hogy a fel lé pők lel -
ke sed je nek az evan gé li u mért, da la -
i kat has sa át az Is ten irán ti lán go ló
sze re tet, ugyan ak kor meg fe le lő ze -
nei-elő adói kva li tá sok kal is ren del -
kez ze nek.

En nek szel le mé ben lép szín pad ra
má jus 30-án, szom ba ton 17 órá tól a
mű faj klasszi kus ha gyo má nya it kö ve -
tő ha zai Joy Gos pel Mu sic né pes kó -
ru sá val és nyolc fú vóst is fel vo nul ta -
tó ze ne ka rá val. Au ten ti kus fe ke te
gos pelt szó lal tat meg ez után a hol lan -
di ai Jo an ny Mus ki et éne kes nő ve zet -
te for má ció (Jo any & Mo re Gos pel). A
szí nes bő rű mű vész nem csak ha tal -
mas ere jű, ma gá val ra ga dó elő adó, de
ha zá já ban rend sze re sen fog lal ko zik
hát rá nyos hely ze tű, be ván dor ló és
bör tön ből sza ba dult fi a ta lok kal. Hisz
ab ban, hogy a gos pel mu zsi ka bib li ai
üze ne te az ő éle tü ket is meg vál toz tat -
ja majd… 

A két es ti kon cert in kább a fi a ta -
labb ge ne rá ci ó hoz szól. A ta valy ha -
zánk ban is járt brit Su per he ro és a vi -
lág szer te is mert auszt rál Pla nets ha -
kers len dü le tes, dal la mos rock ze nét
ját szik, el gon dol kod ta tó, igé nyes szö -
ve gek kel, tisz ta, evan gé li u mi tar ta -
lom mal. Ez az a faj ta ze ne, amely nek
hal la tán a nem hí vő fi a ta lok cso dál -
koz nak: „Nem gon dol tam, hogy a ke -
resz té nyek ilyet is tud nak…” Pe dig na -
gyon is tud nak, nemcsak ze nél ni, de
örül ni és ün ne pel ni is, hi szen – a vi -
lá gi elő adók több sé gé vel szem ben –
ne kik tény leg van okuk rá!

Más nap, pün kösd va sár nap öt órá -
tól a ha gyo má nyos hang zás sal meg -
szó la ló, száz öt ven fős Gol go ta gos pel -
kó rus áll a szín pad ra – mind ez már -
is biz to sí té ka a fel sza ba dult, öröm -
te li han gu lat nak. Utá nuk a ha zánk -
ban jól is mert Pin tér Bé la kö vet ke -
zik, aki fi a tal ko ra el le né re a ma gyar
ke resz tény könnyű ze ne klasszi ku sá -
nak szá mít, tu cat nyi le mez zel a há -
ta mö gött. Da la i nak őszin te sé ge,
elő adá sá nak ér zé keny sé ge va ló ban
meg érin ti a szí ve ket. Szer ze mé nyei

azt su gall ják, hogy Is ten ke gyel mé -
ből le het sé ges Ma gyar or szág lel ki-
szel le mi új já szü le té se… 

Gyár fás Ist ván, a ha zai dzsessz élet -
ből jól is mert gi tá ros-éne kes ve ze ti
a kö vet ke ző csa pa tot, a sok han gú, sok
mű fa jú BPA Gos pel Te a met, amely -
nek re per to ár ján egy aránt sze re pel -
nek tra di ci o ná lis spi ri tu á lék, mai
ke resz tény da lok és sa ját szer ze mé -
nyek. A kü lön le ges „dzsesszes” hang -
zás ról mind vé gig a ze ne kar ve ze tő
gon dos ko dik.

És vé gül… a vi lág vé gé ről, Új-Zé -
land ról ér ke zik hoz zánk fesz ti vál zá -
ró kon cert re az öt fi a tal tag ból ál ló
Pa ra chu te (ejtsd: pa ra sut) Band,
amely nek tag jai a hí res és ha zánk ban
is is mert Hill song Uni ted fris ses sé -
gé vel, kor sze rű hang zá sá val és mély
lel ki tar tal má val kí ván ják meg szó lí -
ta ni a fi a tal ge ne rá ci ót – vi lág szer te
si ker rel.

A fesz ti vál mind két nap já ra in gye -
nes a be lé pés, így hát nyu god tan hoz -
ha tunk ma gunk kal nem hí vő vagy ke -
re ső ba rá to kat, fi a ta lo kat, csa lád ta -
go kat – hi szen nagy részt ez ad ja az
egész ese mény ér tel mét.

De lás suk, mi lesz még! Elő ször
is: a fesz ti vá lon a szom bat is gyer -
mek nap! A ha gyo má nyok hoz hí -
ven idén is mű kö dik majd gyer mek -
szín pad, ahol mind két na pon 15
órá tól kez dő dik a prog ram. Szom -
ba ton a Bó bi ta együt tes és a Si sa
Show tár su la ta ve ze ti a já té kot, az
ének lést, va sár nap pe dig Pin tér Bé -
la jön a Cse me ték kel, de nem hi á -
nyoz hat több ge ne rá ció ked ven ce,
Gryl lus Vil mos sem.

Nap köz ben dél előtt 10 órá tól ér de -
mes lesz kö rül sé tál ni a te tő kert sát rai
kö zött, ahol a Misszió Ex pó ki ál lí tói
mu tat ják be mind azon evan gé li zá ci ós
mód sze re i ket, ame lyek se gít sé günk re
le het nek a kü lön bö ző te rü le tek, tár sa -
dal mi cso por tok misszi ó já ban. 

A ze nés prog ra mo kon kí vül min -
den es te Meg hall gat lak-sá tor is vár -
ja azo kat, akik nek kér dé se ik van -
nak a ke resz tény hit tel kap cso lat ban. 

Re mél jük, hogy a pün kös di hét vé -
ge nagy sza bá sú misszi ós meg moz du -
lá sa so kak szá má ra több lesz mint
kel le mes szó ra ko zás, és az evan gé li -
um sza va – ame lyet az egész fesz ti -
vál min den per ce köz ve tí te ni akar –
szá mos szív ben cél ba ta lál!

g Vár ko nyi Zol tán

A prog ram ról rész le tes in for má ció a
www.eza za nap.hu web ol da lon ta -
lál ha tó.

S OUL É S G OS PE L FE SZ TI  VÁL  H AR M AD SZOR!

Pün kösd a Wes tend
te tő te ra szán

b Van ab ban va la mi szim bo li kus, hogy eb ben az év ben a ta va szi idő pon -
tok kö zül ép pen pün kösd szom bat ja és va sár nap ja volt sza bad a be vá -
sár ló köz pont te tő te ra szán az idei soul- és gos pel fesz ti vál szá má ra. Az
el ső pün kösd ugyan is nyil vá nos ese mény volt egy óko ri fő vá ros, Je ru -
zsá lem szí vé ben, amely na gyon is ma gá ra von ta a kí vül ál lók fi gyel mét.
Az ős egy ház imá já ra ki ára dó Szent lé lek bá tor ság gal és böl cses ség gel töl -
töt te el a hí vő ket, akik nagy erő vel és ha té kony ság gal tet tek ta nú sá got
Jé zus föl tá ma dá sá ról az össze gyü le ke ző több ez res tö meg előtt. Nincs más
vá gyuk ma a bu da pes ti Vá ros misszió óta im már har mad szor meg va ló -
su ló gos pel fesz ti vál szer ve ző i nek sem: a ke resz tény ze ne ka rok ve ze té -
sé vel imád koz ni Is ten hez, át él ni a Lé lek ki ára dá sát és Bu da pest szí vé -
ben ta nú sá got ten ni min den em ber nek a Föl tá ma dott ról!Ke resz tény könyv ter jesz tők szak -

mai nap ja – köny vek nél kül. El ső pil -
lantásra rö vi den így jel le mez he tő
az al ka lom, ame lyen a részt ve vők
nem lát hat tak könyv áru sí tó stan do -
kat, és nem egy nagy te rü le tű sport -
csar nok ban, ha nem egy ká vé ház
alag so ri ter mé ben gyűl het tek össze
szak mai ta pasz ta lat cse ré re. Mint
be ve ze tő jé ben dr. Her jecz ki Kor nél
el mond ta, idén gaz da sá gi okok mi -
att nem vál lal koz hat tak a ha gyo -
má nyos könyv misszi ós nap meg -
szer ve zé sé re. A ke resz tény
ki ad vá nyok iránt ér dek lő -
dők azon ban a Szent Ist ván
könyv hét re va ló idő zí tés nek
kö szön he tő en még sem ma -
rad tak köny vek nél kül, hi -
szen a könyv hé ten az összes
je len tős ke resz tény könyv ki -
adó kép vi sel tet te ma gát, és
fel vo nul tat ta kí ná la tát.

A könyv szak mai be szél -
ge tés há zi gaz dá ja egy ószö -
vet sé gi tör té ne tet idé zett fel
Iz ra el észa ki or szág ré szé nek
asszír rab iga alá ke rü lé se ide -
jé ből. A bib li ai sza kasz ban
em lí tett, az iz ra e li ták éle tét fe nye ge -
tő orosz lá no kat Her jecz ki Kor nél
me ta fo ri kus ér te lem ben a mai kor ke -
resz tény sé gét és ke resz tény könyv ter -
jesz té sét ve szé lyez te tő té nye zők re
al kal maz ta, kü lön ki emel ve a je len -
leg is tar tó vi lág gaz da sá gi vál sá got. 

Mi köz ben a könyv- és irat ter jesz -
tés a ke resz tény misszió igen je len -
tős szeg men sét te szi ki, amely ről a
ke resz tény ség nem mond hat le –
hang sú lyoz ta a Har mat Ki adó igaz -
ga tó ja –, a vi lág ban szá mos olyan ne -
ga tív je len ség ta pasz tal ha tó, amely ki -
mon dot tan ez el len dol go zik, és aka -
dá lyoz za a ki ad vány ter jesz tés te rén
kí vá na tos ki bon ta ko zást – kü lö nö sen
ab ban az eset ben, ha egy ilyen kez -
de mé nye zés a „ke resz tény” jel zőt is
ma gán vi se li. Vál ság ide jén el len -
ben – ami kor az egyé ni élet sor sok is
krí zis be ke rül nek – so kan for dul nak
a lel ki, spi ri tu á lis iro da lom fe lé, és az
evan gé li um ter jesz té sét kö zép pont -

ba he lye ző ke resz tény könyv misszi -
ó nak er re re a gál nia kell.

„Ho gyan érin ti a gaz da sá gi vál ság
a ke resz tény könyv ki adást, il let ve
mu tat ko zik-e a vál ság kap csán va la -
mi lyen esély, amely po zi tí van be fo -
lyá sol ja a ki adást és az ér té ke sí tést?”
– tet te fel a kér dést Her jecz ki Kor nél
a pó di um be szél ge tés részt ve vő i nek:
Monty Taylor nak, a Ke resz tyén Is me -
ret ter jesz tő Ala pít vány el nö ké nek,
Ke néz Tün dé nek, a Good News ke -
resz tény köny ves bolt ve ze tő jé nek és

Bak kai Évá nak, a gyü le ke ze ti irat ter -
jesz tés da ba si mun ka tár sá nak.

Monty Tay lor ki emel te: a vál ság
több szem pont ból ne he zí ti a könyv -
ki adás ügyét, ugyan is mi köz ben ke -
ve sebb ki ad ványt tud nak ér té ke sí te -
ni, a ki adók nak je len tő sen nö vek vő
költ sé gek kel kell szem be néz ni ük.
Ke res ni kell a ki adá sok csök ken té sé -
nek és a költ ség ha té kony ság nak azo -
kat a meg ol dá sa it, ame lyek al kal ma -
zá sá val nem éri hát rány a vá sár ló kat.
Ilyen le het pél dá ul az in ter net és az
e-mail ki ter jed tebb hasz ná la ta a mi -
ni mum ra re du kált pos tai le ve le zés
mel lett. Tö re ked ni kell ar ra is, hogy
– amed dig le het sé ges – el ke rül he tő
le gyen a ki ad vá nyok árá nak eme lé se,
és ke res ni kell az ár ked vez mé nyek
biz to sí tá sá nak le he tő sé ge it.

A Good News köny ves bolt ve ze -
tő je, Ke néz Tün de a vál ság konk ré -
tan be gyű rű ző, szá mok ban is meg -
mu tat ko zó ha tá sa i ról is be tu dott szá -

mol ni. 2009-ben az elő ző év ugyan -
ezen idő sza ká hoz ké pest a for ga -
lom húsz szá za lé kos vissza esé sét ta -
pasz tal ták, s mind ezt úgy, hogy a
költ sé gek le fa ra gá sá nak összes le het -
sé ges for má ját ki hasz nál ták már,
nincs több le he tő sé gük ki adá so kat
csök ken te ni. Re ményt je lent azon ban
a ka rá cso nyi idő szak min den év ben
fel len dü lő for gal ma – idén is eb ben
bíz nak.

A he lyi gyü le ke ze ti irat ter jesz tés -
ben még nem ész lel he tő a vál ság je -
len tő sebb ha tá sa – tet te hoz zá Bak -
kai Éva gyü le ke ze ti mun ka társ –,
en nek azon ban az is oka, hogy Da ba -
son jól mű kö dő „ván dor könyv tá rat”
mű köd tet nek, így a gyü le ke ze ti ta gok
sok olyan ke resz tény ki ad vány hoz
jut hat nak hoz zá, ame lyért nem kell
fi zet ni ük. A vál ság ha tá sá ra azon ban
az em be rek a gyü le ke zet ben is ke ve -
sebb köny vet vá sá rol nak, akár csak a
vi lá gi könyv pi a con.

Fo dor Csa ba, a Kál vin Ki adó ter -
jesz té si ve ze tő je el mond ta,
hogy a 2008-as Bib lia-év
prog ram so ro zat ha tá sa tet -
ten ér he tő a bib lia el adá sok
ed di gi, nö vek vő szá ma i ban,
idén azon ban már jó val ne -
he zebb kö rül mé nyek kö zött
kell fenn tar ta ni azt az egyéb -
ként is na gyon ké nyes pénz -
ügyi egyen súlyt, ame lyet a
Kál vin Ki adó ese té ben kö zel
ezer öt száz part ner rel fenn -
tar tott vi szont el adói vagy
bi zo má nyo si kap cso lat je -
lent. A te te mes kint lé vő sé -
gek és a rom ló gaz da sá gi vi -

szo nyok el le né re a Kál vin Ki adó to -
vább ra is igyek szik meg tar ta ni ala -
csony ára it és ár ked vez mé nye it.

Egy há zunk kép vi se le té ben Ken -
deh K. Pé ter fej tet te ki gon do la ta it.
A Lu ther Ki adó igaz ga tó ja ki je len -
tet te: na i vi tás len ne ar ra vár ni, hogy
a vál ság ha tá sá ra az em be rek tö me -
gé vel kez de nek el ke resz tény köny -
ve ket ke res ni és vá sá rol ni. Az egy -
ház el le nes han gu lat kel tés saj nos
még ma is ha tá sos Ma gyar or szá gon,
és bár mi lyen kez de mé nye zés, ese -
mény, prog ram, ame lyet a „ke resz -
tény” jel ző vel il let nek, az em be rek
több sé gé ben in kább gya nak vást kelt,
mint ér dek lő dést. En nek az el len ál -
lás nak a le küz dé se a ha zai ke resz -
tény egy há zak szá má ra bi zo nyo san
na gyobb ki hí vást és hosszab ban el -
hú zó dó fel ada tot je lent, mint a vál -
ság ne ga tív ha tá sai el len foly ta tott
küz de lem.

g Pet ri Gá bor

„Orosz lá nok tól fe nye ge tett”
könyv ter jesz tés

Ke resz tény könyv szak mai mű hely be szél ge tés

Ráb ca ka pi köz ség el ső írá sos em lí té -
sé nek nyolc szá za dik év for du ló já ról
em lé ke zett meg a fa lu ön kor mány za -
ta má jus 16-án, szom ba ton. A ma
mint egy száz ki lenc ven lel ket szám lá -
ló evan gé li kus te le pü lés a meg ma ra -
dás re mé nyé ben úr va cso rai há la adó
is ten tisz te let tel kezd te az ün nep lést.
Az ige hir de tő Itt zés Já nos, a Nyu ga -
ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let püs -
pö ke volt. A vi lág há bo rúk ban el -
esett hő sök em lék táb lá já nak meg ko -
szo rú zá sa után a fa lu la kói, az el szár -
ma zot tak és a ven dé gek át vo nul tak a
Fő tér re, ahol az év for du ló em lé ké re
ál lí tott em lék osz lo pot Tu bán Jó zsef
csor nai lel kész ál dot ta meg.

g Me nyes Gyu la felvétele

Ün nep a meg ma ra dás re mé nyé ben

b A ke resz tény könyv ter jesz tők ha gyo má nyos, Könyv/Misszió el ne ve -
zé sű szak mai nap ja – ame lyet ed dig há rom al ka lom mal ren dez tek meg,
min dig már ci us ban – az idén el ma radt. A ke resz tény könyv ki adók és
-ter jesz tők szá má ra ezért „kár pót lá sul” a má ju si Szent Ist ván könyv -
hét ide jé re szer vez tek jó val ki sebb, szű kebb kö rű pó di um- és mű hely -
be szél ge tést má jus 14-én a Pi linsz ky Já nos iro dal mi ká vé ház ban. A
„Men je tek a ke reszt utak ra!” (Mt 22,9) – Könyv ter jesz tés a temp lom fa -
la in kí vül cím mel ren de zett al ka lom há zi gaz dá ja és a be szél ge tés mo -
de rá to ra dr. Her jecz ki Kor nél, a Har mat Ki adó igaz ga tó ja volt.

F
O

T
Ó

: 
P

E
T

R
I 

G
Á

B
O

R

Egyházunk könyvkiadójának sátra a Szent István
könyvhéten a Ferenciek terén



8 e 2009. május 24. Evangélikus Életpanoráma

b Idő sze rű ép pen most fel vet ni a kér dést,
ami kor tár sa dal mi éle tünk mély pont ján
mi, ke resz té nyek ke res sük az utat. Mit te -
he tünk sze ku la ri zált tár sa dal mi vi szo -
nya ink kö zött jó lel ki is me ret tel azért,
hogy a vál sá gos idő szak mi nél gyor sab ban
és mi nél ki sebb kár ral el múl jon? Mit te -
he tünk né pünk, nem ze tünk, jö vőnk job -
bí tá sa ér de ké ben – jé zu si szel lem ben?

A kér dés te hát ko moly és sür ge tő. Jé zus sze mé -
lyé nek meg íté lé sét nem csak a sa ját ko rá ban, de
most is a sok ér tel mű ség jel le me zi. Úgy tű nik,
min den ki an nak lát ja Jé zust, ami nek akar ja, ami
meg fe lel szán dé ká nak, be ál lí tott sá gá nak. De
mi lyen az iga zi „köz éle ti” Jé zus? Ve he tünk-e
pél dát ró la a köz éle ti ség sík ján is?

Va ló igaz, hogy az evan gé lis ták nem a po li -
ti ka né ző pont já ból fo gal maz zák meg Jé zus ról
szó ló hír adá sa i kat. Vi szont ép pen ezért fel tű -
nő a hit és a köz éle ti ség köl csön ha tá sa i nak, ta -
lál ko zá si pont ja i nak gya ko ri sá ga. Így nyí lik le -
he tő ség ar ra, hogy meg raj zol juk Jé zus po li ti -
kai, köz éle ti „arc élét”.

Iz ra el tár sa dal mi be ren dez ke dé se
Iz ra el ere de ti ál lam for má ja te ok rá cia. Ez fe lelt
meg a le te le pe dett és egy sé ges nem zet té for -
má ló dó Iz ra el ön ér tel me zé sé nek, mi sze rint a
nép egyet len tár sa dal mi, ugyan ak kor egyet len
val lá si kö zös ség is. A po li ti ka és a val lás ha tó -
kö re te hát tel je sen egy be esett, és mind két vo -
nat ko zás ban Jah ve az Úr. A nem zet al kot má -
nya a Tíz pa ran cso lat (De ka ló gus, Tó ra) az zal
a tu dat tal, hogy nem Iz ra el né pe al kot ta meg,
ha nem a sza ba dí tó, szö vet sé ges Is ten, aki nek
te kin té lye fe let te áll a pro duk tum, a szö veg te -
kin té lyé nek. Er re utal a Tíz pa ran cso lat be ve -
ze tő je (2Móz 20,2–3; 5Móz 5,6–7) és Iz ra el him -
nu sza, a Sö ma (5Móz 6,4–5).

Is ten a ma ga ural mát há rom ha tal mi ágon
gya ko rol ta. Az el ső ha tal mi ág a Dá vid há zá -
ból szár ma zó di nasz ti kus ki rály, aki a tár sa dal -
mi éle tet szer vez te, de nem volt jo ga át nyúl ni
a val lás te rü le té re. A má so dik ha tal mi ág az
Áron há zá ból szár ma zó fő pap, aki a lé vi ta pap -
ság gal az egyet len le gi tim köz pont hoz (szent
sá tor, majd a je ru zsá le mi temp lom) szer vez te
a kul tuszt, de aki nek nem volt jo ga „át nyúl ni”
a tár sa da lom po li ti kai szer ve zé sé be. A har ma -
dik ha tal mi ág az Is ten Lel ke ál tal meg ra ga dott
és el hí vott pró fé ta ság. Ez hit-er köl csi fel ügye -
le tet gya ko rolt a ki rály és a fő pap fe lett egy aránt,
hi szen az élő Is ten a pró fé ták szol gá la tán ke -
resz tül fej tet te ki po li ti ka kri ti kai és egy ház kri -
ti kai te vé keny sé gét.

Ez a te ok ra ti kus be ren dez ke dés csu pán Dá -
vid ki rály ural ko dá sa alatt mű kö dött gör dü lé -
ke nyen. Fi á nak, Sa la mon nak az ural ko dá sa
után az ál la mi be ren dez ke dést szét tör te a bel -
po li ti kai vál ság, az or szág ket té sza ka dá sa. Ké -
sőbb vi lág po li ti kai ese mé nyek ad ták meg a ke -
gye lem dö fést. Észa kon az asszír be ke be le zés -
sel, dé len pe dig a ba bi ló ni ai fog ság gal Iz ra el ál -
la mi lé te meg szűnt. A fog ság ból va ló ha za té -
rés után a res ta u rá ci ós tö rek vé se ket a sze leu -
ki da, majd a ró mai ura lom tör te de rék ba.

Jé zus szü le té se ide jén a te ok rá cia fel té te lei
már rég óta nin cse nek meg. A ki rály nem dá -
vid i ta ural ko dó, ha nem ide gen, a ró mai ér de -
ke ket ki szol gá ló He ró des. Vagy is a ki rály il le -
gi tim. A fő pap sem áro ni ta. A pa pi és fő pa pi
mél tó ság kor rup ci ó val vá sá rol ha tó tiszt sé gek.
A pap ság is il le gi tim. A pró fé ta ság pe dig több
száz éve meg szűnt. A kö ve tel mény rend szer ből
csu pán egyet len elem ma radt meg, az i. e. 164-
ben új ra szen telt je ru zsá le mi temp lom, de már
nincs ben ne az Is ten je len lé tét és ural mát jel -
ké pe ző frigy lá da.

A val lá si meg osz tott sá got jel zi, hogy az or szág
kö zép ső te rü le tén élő sa ma ri tá nu sok a Ga ra zim
he gyen ko ráb ban kon ku rens szán dék kal épült il -
le gi tim temp lom kö ré szer ve zik a kul tuszt (szent
ira tuk ki zá ró lag Mó zes öt köny ve). Jé zus ön ál -
ló mű kö dé se ide jé re az or szág meg osz tott sá ga
po li ti kai té ren is nőtt. Jú de á ban Pi lá tus, az an -
ti sze mi ta ró mai pro ku rá tor gya ko rol ja a po li ti -
kai ha tal mat, Ga li le á ban pe dig He ró des An ti pas.

A te ok rá cia pil lé rei a tör té ne lem vi ha ra i ban
ki dől tek. En nek kö vet kez mé nye lett a hit élet el -
la po so dá sa, az er kölcs la zu lá sa, a köz gon dol -
ko dás, a szel le mi élet tom pu lá sa, a gaz da ság és
a tár sa da lom el tor zu lá sa, a po li ti ka el bi zony -
ta la no dá sa,va la mint a ha mis jö vő kép. A ju da -
iz mus szel le mi erő te ré ben a tör vény be tű je Jah -
ve sze mé lyé től füg get le ne dett, és ab szo lút te -
kin téllyé lé pett elő.

Ke resz te lő Já nos vá rat lan pró fé tai fel lé pé se
csu pán egy fel vil la nás volt ar ra a le he tő ség re,
hogy a nép hit-er köl csi ér te lem ben meg újul -
jon. A kül de té sé ből fa ka dó el ső, az ural ko dó
sze mé lyét is érin tő kri ti kai meg nyil vá nu lá sa a
ha lá lát okoz ta.

A te ok ra ti kus be ren dez ke dés em lé ke, vá gya és
il lú zi ó ja azon ban meg ma radt. A po li ti kai el bi -
zony ta la no dás je le a szad du ce u si koz mo po li tiz -
mus, a fa ri ze u si tó ra fa na tiz mus, a qum rá ni
„emig rá ció”, va la mint az, hogy a ze ló ta moz ga lom
prag ma ti kus po li ti kai prog ram já vá tet te a te ok -
rá cia vissza ál lí tá sát. A sza bad ság harc, a füg get -
len ség ve zet majd el a tö ké le tes te ok rá ci á hoz, a
mes si á si ki rály ság hoz – gon dol ták. A po li ti kai
mes si á si vá ra dal mak – ép pen Jé zus sze mé lyé vel
kap cso lat ban – a vég ső kig fel fo ko zód tak.

Jé zus tör té nel mi és po li ti kai
ho ri zont ja
Jé zus sze mé lyé nek és ügyé nek po li ti kai sú lyát
elő re ve tí tet te az a tény, hogy az ő szü le té se és
pusz ta lé te óri á si po li ti kai hul lá mot ger jesz tett.
Pe dig még sem mit nem mon dott, és még
sem mit nem tett. A ko ra be li csil la gá szat ál tal
tu do má nyo san elő re jel zett és nyil ván tar tott csil -
lag je len ség – a ke le ti és nyu ga ti aszt ro ló gi ai kód
el té ré se mi att – a bi ro dal mon be lü li po li ti kai
re mény sé get po la ri zál ta. A kér dés ez volt:
mit je lez elő re a csil lag je len ség? Au gus tus csá -
szár ural ko dá sá nak fény ko rát vagy Pa lesz ti ná -
ban új vi lág ural ko dó szü le té sét? Mi vel Pa -
lesz ti ná ban az utób bi re mény ség volt erő -
sebb, Nagy He ró des nem ri adt vissza a bet le -
he mi gyer mek gyil kos ság tól mint mar káns po -
li ti kai meg ol dás tól (Mt 2).

Va jon tá jé ko zott volt-e Jé zus tör té nel mi és
po li ti kai kér dé sek ben? Ne fe led jük, az Ószö vet -
ség Iz ra el né pé nek tör té ne lem köny ve is! A ki -
csi or szág ban sen ki, így Jé zus sem te he tett szin -
te egy lé pést sem úgy, hogy a tá vo li és kö ze li tör -
té ne lem nek ezer nyi me men tó ja ne sze gé lyez -
te vol na út ját.

Jé zus nak je le ne tör té nel mi és po li ti kai vi szo -
nya i ra is szin te nap ra kész rá lá tá sa volt.

Ná zá ret he gyi fa lucs ká já tól észak ra csu pán
öt-hat ki lo mé ter tá vol ság ra – két fon tos ha di út
ke resz te ző dé sé ben – he lyez ke dett el Sep po ris
vá ro sa. En nek la kos sá gát i. e. 4-ben lá za dás mi -
att rab szol ga ság ra ad ták, és a vá rost fel éget ték.
Az új já épí tés után ró mai ka to nai ko ló nia lett,
aho vá fu tá rok út ján az egész bi ro da lom hí rei
gyor san el ju tot tak. Itt ke rül tek for ga lom ba a friss
tör té nel mi és po li ti kai ese mé nye ket do ku men -
tá ló új pénz ér mék is. Jé zus gyer mek ko rá tól
kezd ve szám ta lan szor be jár ta ezt a vá rost, és
szám ta lan szor vá sá rolt is a pi a ca in.

Jé zus te hát tud ta, hogy mi tör té nik a vi lág -
ban, az or szág ban, a fe jek ben és a szí vek ben.

És azt is, hogy eb ben az ál la mi be ren dez ke dés -
ben egyet len rab bi sem tud úgy ta ní ta ni vagy
cse le ked ni, hogy az ne len ne egy ben po li ti kai
üze net is. Jé zus is tisz tá ban volt sa ját sza vai és
tet tei po li ti kai kö vet kez mé nye i vel, és tu da to -
san és fe le lő sen vál lal ta őket. Fe le lős ma ga tar -
tá sát mu tat ja a ka per na u mi krí zis. Ka per na u -
mot a nagy ta nács „el té ve lyí tett vá ros”-nak
(lásd az eret nek ül dö zés re vo nat ko zó val lás tör -
vé nyi szank ci ó kat) akar ta nyil vá ní ta ni (Mk
3,20–27). A ka taszt ró fa el ke rü lé se ér de ké ben
Jé zus át he lyez te szol gá la tát Ná zá ret be. A tő le
va ló tö me ges el pár to lás ál tal vá ro sa meg me ne -
kült a ka taszt ró fá tól.

Po li ti kai ve tü le tű ta ní tá sok
és ese mé nyek
A köz élet, a köz gon dol ko dás etho sza
és kri ti ká ja
A pi a con ját szó gye re kek pél dá za ta (Lk 7,31–
35) a kor társ zsi dó ság ér zé ket len sé gé nek, be -
te ges szel le mi re tar dált sá gá nak kri ti ká ja. A nép
kép te len ész re ven ni a ke gyel mi tör té né se ket,
az Is ten ál tal fel kí nált meg úju lá si le he tő sé ge -
ket. Ez a be széd – a po li ti ka nyel vén szól va –
az ult ra kon zer va ti viz mus bí rá la ta.

A be vá dolt sá fár pél dá za tá nak (Lk 16,1–8)
kép anya ga le szá mo lás az zal a vi lág tól, tár sa da -
lom tól, fe le ba rát tól el ha tá ro ló dó, passzív „ext -
ra ke gyes ség gel”, amely nek egyet len cél ja sa ját
vélt szent sé gé nek meg óvá sa. A ten ni aka rás a
jö vő ér de ké ben, még ha té ve dés sel és bot lás -
sal jár is, töb bet ér a „szent passzi vi tás nál”, a
„strucc po li ti ká nál”. Ez a pél dá zat az ak ti vi tás -
ra, a szol gá lat kö ré nek ki tá gí tá sá ra, a kö zös ség
irán ti fe le lős ség re, az élet vér ke rin gé sé be va -
ló be kap cso ló dás ra, a köz éle ti ak ti vi tás szük -
sé ges sé gé re utal (a „vi lá gos ság fi ai” a Qum rán-
kö zös ség ön meg je lö lé se).

A temp lom tisz tí tás (Jn 2,13–19) a ve ze tők fo -
ko zott er köl csi fe le lős sé gé re hív ja fel a fi gyel met. 

Az ese mény tör té ne ti hát te ré ben ott áll, hogy
Pi lá tus az ivó víz há ló zat ki épí té sét a temp lom
kin cse i ből fi nan szí roz ta. A pap ság a ki eső va -
gyon pót lá sát az An nás-csar nok bér be adá sá -
val pró bál ta meg ol da ni. An nás fi a i nak zül lé se,
kor rum pá ló dá sa üz le ti vé tet te a val lá si éle tet,
s azon ke resz tül meg ron tot ta az egyé ni ke gyes -
sé get, vég ső so ron a köz er köl csöt, és de mo ra -
li zál ta a tár sa dal mat.

A gaz da sá gi élet etho sza és kri ti ká ja
A bo lond gaz dag pél dá za tá nak (Lk 12,16–21)
kép anya gán át süt az a ta pasz ta lat, hogy mi lyen
ká ros a spe ku la tív mó don, mun ka nél kül va ló
gyors meg gaz da go dás szán dé ka.

A gaz dag em ber ugyan is vissza tart ja ter mé -
nyé nek pi ac ra adá sát egé szen ad dig, amíg a leg -
na gyobb pro fit tal tud ja el ad ni (aszály). A

vissza tar tás mi att kény -
sze rül újabb és újabb csűrt
épí te ni. Ez a ma ga tar tás a
szo ci á lis ol ló szét nyí lá sát
ered mé nye zi a tár sa da -
lom ban. Jé zus kri ti kus sza -
va i nak gaz da ság po li ti kai
és szo ci ál po li ti kai ak tu a li -
tá sa is van.

A sző lő mun ká sok meg -
fo ga dá sá ról szó ló pél dá zat
(Mt 20,1–16) kép anya ga a
mun ka nél kü li ség lel ki-men -
tá lis és tár sa dal mi ve szé lyé -
re hív ja fel a fi gyel met. (A
pél dá zat rab bi nis ta kont ra -
ver zi ó já nak hát te rén Jé zus
üze ne te még plasz ti ku sab -
bá vá lik.) Tör té ne ti hát tér -
ként ott áll az tény, hogy a
temp lom re no vá lá sá nak
be fe jez té vel 18 000 em -
ber vált mun ka nél kü li vé. A
pél dá zat ki mond ja azt az
igaz sá got, hogy az em ber
ér té két nem a mun ka tel je -
sít mé nye ha tá roz za meg.
A mun ka nél kü li ség le küz -
dé sé nek fon tos sá ga a rö vid
tá vú gaz da sá gi ra ci o na li -
tást is fe lül ír ja.

Po li ti zált-e 

Ze nei tá bor Vár pa lo tán
A Vár pa lo tai Evan gé li kus Egy ház köz ség a
Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let gyü le -
ke ze tei ben élő ál ta lá nos is ko lás ko rú gyer -
me kek ré szé re bent la ká sos ze nei tá bort
szer vez jú li us 12–19. kö zött. Ze ne ok ta tás:
gi tár, basszus gi tár, he ge dű, brá csa, csel ló,
nagy bő gő, fu ru lya, kla ri nét, fa gott, fu vo la,
trom bi ta, har so na, kürt, tu ba, zon go ra, har -
mó ni um, or go na és szol fézs.

A rész vé te li díj be já rók nak: 8000 Ft; szál -
lást ké rők nek: 15 000 Ft. Je lent ke zé si ha tár -
idő: jú ni us 14. Je lent kez ni le het Tóth At ti la
lel kész nél a 20/824-3478-as te le fon szá mon
vagy az at ti la.toth@lu the ran.hu e-mail cí men.
A je lent ke zés sel együtt elő le get kell fi zet ni,
mely nek össze ge 5000 Ft.

Az ér dek lő dők nek rész le tes tá bor prog -
ra mot és je lent ke zé si la pot kül dünk e-
mail ben. Min den kit öröm mel vá runk!

H I R D E T É S

A Har kai Evan gé li kus Egy ház köz ség pres -
bi té ri u ma sze re tet tel vár min den kit temp -
lo má ba, ahol má jus 30-án 15 óra kor Gab -
nai Sán dor, a Sop ro ni Egy ház me gye es pe -
re se hi va ta lá ba ik tat ja Wag ner Szi lár dot, a
gyü le ke zet meg vá lasz tott lel ké szét. Igét hir -
det Itt zés Já nos, a Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy -
ház ke rü let püs pö ke. Az úr va cso rai is ten -
tisz te let után sze re tet ven dég ség re vár juk
test vé re in ket!

H I R D E T É S

A hó nap köny ve ak ció – május

Asztali beszélgetések 2.
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: 2200 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.

Fel hí vás
2007-ben az or szá gos pres bi té ri um meg -
al kot ta sza bály ren de le tét (I/2007. V. 10.) az
Or dass La jos-díj ról és a Pró nay Sán dor-díj -
ról. A dí ja kat ta valy el ső íz ben ítél te oda a
ku ra tó ri um. A ki tün te té sek 2009. évi oda -
íté lé sé re a ku ra tó ri um aján lá so kat vár
egy há zunk tag ja i tól. 

Em lé kez te tő ül: az Or dass La jos-díj olyan
fedd he tet len éle tű, ma gyar vagy kül föl di, fel -
szen telt – akár más fe le ke ze tű – sze mély nek
ítél he tő, aki ki emel ke dő en so kat tett a ma -
gyar evan gé li kus egy há zért. A Pró nay Sán -
dor-díj olyan vi lá gi sze mély nek vagy in téz -
mény nek ítél he tő, aki vagy amely ki emel ke -
dő szel le mi vagy anya gi tá mo ga tás sal áll a
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház mel lett.

Az aján lá so kat – 1500-3000 le ütés nyi in -
dok lás sal – a ku ra tó ri um tit ká rá nak cí mé -
re kér jük el jut tat ni 2009. jú ni us 15-ig:
Zász ka licz ky Zsu zsan na, 1085 Bu da pest,
Ül lői út 24. vagy zsu zsa.zasz ka licz ky@lu -
the ran.hu

H I R D E T É S
g Lá zár At ti la

Jézus tanít a zsinagógában
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A ta len tu mok ról szó ló pél dá zat (Mt 25,14–
30) kép anya ga mun ka eti ká ról be szél, fi gyel mez -
tet a lus ta ság ve szé lye i re.

Kri ti ka a tár sa dal mi ki re kesz tés
és diszk ri mi ná ció el len
Na gyon ta nul sá go sak Jé zus nak a sa ma ri tá nu -
sok kal kap cso la tos gon do la tai és tet tei. Az ir -
gal mas sa ma ri tá nus pél dá za tán át üt az a kri -
ti ka, amellyel Jé zus a kor társ zsi dó ság ér zé ket -
len sé gét, ir gal mat lan sá gát és az ezt in do kol ni
aka ró, fel men tést adó ha mis ma gya ráz ko dást
cé loz za meg, hogy tud ni il lik Is ten szol gá la ta
előbb re va ló az em ber szol gá la tá nál (lásd Lk
10,30–36).

A pél dá zat üze ne té nek ak tu a li tá sát tá maszt -
ja alá az a tör té net, amely ben a tíz meg gyó gyí -
tott bél pok los kö zül csu pán egyet len em ber, egy
sa ma ri tá nus fe jez te ki há lá ját (Lk 17,12–19). Já -
nos evan gé li u ma pe dig rész le te sen tu dó sít ar -
ról, hogy Jé zus – a kor társ rab bik kal el len tét -
ben – szo ros kap cso la tot vett fel a sa ma ri tá nu -
sok kal (Jn 4). A ki re kesz tő zsi dó gon dol ko dás -
sal szem ben ezek az ele mek a tár sa dal mi in -
teg rá ció irá nyá ban hat nak, és an nak elő se gí tő,
szép pél dái.

A gaz dag és Lá zár pél dá za tá nak (Lk 16,19–
31) kép anya ga an nak a ha mis teo ló gi á val (vi -
szon zás tan) alá tá masz tott gon dol ko dás mód -
nak a le lep le zé se, amely a ke gyes ség lát sza tá -
ba öl töz ve a szo li da ri tás és a szo ci á lis ér zé keny -
ség szük ség te len sé gét kí ván ja iga zol ni. Így – Is -
ten ne vé vel vissza él ve – a tár sa da lom ré teg ző -
dé sét, sőt kasz to so dá sát se gí ti elő. A pél dá zat
erős tár sa da lom po li ti kai kri ti ka.

A nagy va cso ra pél dá za tá nak (Lk 14,15–24)
kép anya ga ugyan csak a tár sa dal mi ki re kesz tés
és diszk ri mi ná ció el len szól.

Má té el hí vá sa (Mt 9,9–13) és a Zá ke us sal va -
ló kö zös ség vál la lás (Lk 19,1–10) a tár sa dal mi
diszk ri mi ná ci ót bí rá ló po zi tív pél da adás.

Az al kot mány- és tör vény ér tel me zés
kri ti ká ja
Az is ten ura lom (mennyek or szá ga) meg va ló -
su lá sá ról és ter mé sze té ről szó ló pél dá za tok (Mt
13 és Mk 4) Iz ra el né pé nek al kot má nyá val, a
Tíz pa ran cso lat tal és az ab ból szár maz ta tott
tör vé nyek kel van nak össze füg gés ben. Iz ra el az
Is tent jo gi fo gal mak kal kép zel te el. Is ten ad ta
a Tíz pa ran cso la tot, te hát ő „el mé le ti jo gász”;
ő „bí ró”, aki őr kö dik a tör vé nyes ség fe lett; ő
„ügyész”, aki fel szín re hoz za a jog sér té se ket; ő
„hó hér”, aki vég re hajt ja a jo gos íté le te ket az em -
be rek ke ze ál tal (pél dá ul meg kö ve zés). Is ten
ural ma jo gi lag de ter mi nált. Ott ural ko dik Is -
ten, ahol a tör vény ér vény re jut.

Jé zus ezt az ér tel me zést min de nes tül el ve -
ti. Ő a De ka ló gust nem jo gi irat nak, ha nem er -

köl csi út mu ta tás nak, a
tár sa da lom egé sze szá -
má ra adott pa ra i né zis nek
ér tel me zi. (A tör vény
min dig szenv te len, a pa ra -
i né zis ből pe dig min dig a
fe le lős sze re tet su gár zik.)
A De ka ló gus al ko tó ja nem
jo gász, ha nem Atya, aki
élet adó, és gyer me ke it az
élet re ne ve li. Így ért he tő a
pél dá za tok nak a min den -
na pi élet ta pasz ta la ta i ból
vett „éle tes” kép anya ga
(mus tár mag, ma gá tól nö -
ve ke dő ve tés és így to -
vább). Ezek de monst ra tí -
van ke rü lik a jo gi ele me -
ket.

Az zal, hogy Jé zus
vissza kö ve te li a tör vény
ere de ti szel le mét, a sze re -
te tet, ki bé kít he tet len el -
len tét be ke rül Iz ra el ve ze -
tő i vel. Ta ní tá sá nak sum -
má ja: az Is ten hez fű ző dő
kap cso lat előbb re va ló a
tör vény be tű jé hez va ló
kap cso lat nál. Tu laj don -
kép pen al kot mány ér tel -
me zé si kri ti ká val van dol -

gunk.
A há zas ság tö rő asszony tör té ne te a két fé le

al kot mány ér tel me zés an ta go niz mu sát je le ní -
ti meg (Jn 8,1–11).

El sőd le ge sen po li ti kai in dít ta tá sú
be szé dek és ese mé nyek
Jé zus bel po li ti kai kri ti ká ja
Já nos evan gé li u má nak 10. fe je ze té ben ol vas hat -
juk Jé zus leg ke mé nyebb har ci be szé dét. Ez a be -
széd mind mű fa ját, mind kép anya gát, mind pe -
dig tar tal mát il le tő en össze cseng az ószö vet sé -
gi pró fé ták üze ne té vel. Iz ra el pró fé tái szim bo -
li kus pász tor po lé mi á ban hir det ték meg Is ten
íté le tes üze ne tét ko ruk hűt len pász to ra i hoz. A
po li ti kai ve ze tő höz Ezé ki el (Ez 34,1–10), a
val lá si ve ze tő höz
Za ka ri ás (Zak 11,1–
17). Mert Iz ra el po -
li ti kai és val lá si ve -
ze tői pász tor ko dás -
ra kap ják meg bí za -
tá su kat Is ten től. Fel -
ada tuk a vé de lem
és a „le gel te tés”.

Jé zus ezt a pró fé -
tai ha gyo mányt foly -
tat ja, és ko rá nak ve -
ze tő i hez szól a szim -
bo li ka nyel vén. Pi lá -
tus far kas és tol vaj,
aki árt a nyáj nak;
Ka ja fás bé res, aki
nem vé di meg a
nyá jat, gyá ván el fut
a ve szély lát tán. Le -
gel te tés he lyett ka -
rám ba zár va tart ja a
nyá jat. Mind ez azért
van, mert Ka ja fás
nem az aj tón megy
be a ka rám ba, az az
ha tal ma nem le gi -
tim. Kont rasz tot ké -
pez ez a jel lem zés
Jé zus ön jel lem zé sé -
vel. Ő a jó pász tor,
aki éle tét ad ja a nyá jért, aki az aj tón megy be, sőt
ma ga az „aj tó”, hogy lege lő re vi gye nyá ját. Az ő
kül de té se le gi tim (vö. Ez 34,11–31). Ez a be széd
a leg éle sebb bel po li ti kai tá ma dás.

Jé zus nak el íté lő vé le mé nye volt ko ra bel po -
li ti kai ha tal ma sa i ról. He ró des An ti pas des po -
ta, aki azt tesz, amit csak akar, de nem ural ko -
dik, az az nem pász tor ko dik (Mt 17,12–13). Ő ró -
ka jel le mű, ben ne a ra vasz ság és a gyá va ság ke -
ve re dik (Lk 13,31–33).

Jé zus nak az adó zás sal kap cso la tos pro vo ka -
tív kér dés re adott vá la sza tá ma dás a csá szár -

kul tusz el len (Mt 22,16). Ér tel me ez: a csá szár -
nak jár az adó, de nem jár a pénz ér mé ken ol -
vas ha tó ti tu lus („ál dás osz tó”, „ir gal mas”, „üd vö -
zí tő”, „imá dat ra mél tó”, „nyil ván va ló is ten” s a
töb bi). A ti tu lus csak Is tent il le ti meg.

Jé zus po li ti kai jö vő ké pe
A pál ma va sár na pi be vo nu lás ra szer ve zett po -
li ti kai de monst rá ci ó ra Jé zus el len de monst rá -
ci ó val vá la szolt (Jn 12,12–15). Fel ült a sza már
há tá ra. Ez zel nyil ván va ló vá tet te, hogy el íté li a
mi li táns po li ti kai mes si a niz must (a pál ma Iz -
ra el he ral di kai jel ké pe). He lyet te az is ten ura -
lom bé kés prog ram ját hir det te meg.

Jé zus – ta lán egye dül ha zá já ban – ve szé lyes -
nek tar tot ta az ál la mi te ok rá cia res ta u rá ci ó ját
és a po li ti kai mes si a niz mus út ját. Ag gá lya be -
iga zo ló dott, Iz ra el nem ze ti lé te meg szűnt. A 70-
ben be kö vet ke ző nem ze ti tra gé di át pro fe ti ku -
san elő re je lez te (Mt 24,15–22). Kő kö vön nem
ma rad – mond ta (Mt 24,2). Dá ni el köny vé re hi -
vat koz va adott út mu ta tást. Ezt az ira tot Iz ra el
val lá si ve ze tői ko ráb ban in dex re tet ték, ol va sá -
sát til tot ták, mert a mes si ás ki ir tá sá ról is jö ven -
döl (Dán 9,26). Jé zus vol ta kép pen egy sza miz -
dat ra utal va fi gyel mez tet te ta nít vá nya it ar ra,
hogy ne ke res se nek me ne dé ket a temp lom ban,
ha nem még az ost rom előtt hagy ják el a vá rost.
Aki hall ga tott sza vá ra, az nem esett a mé szár -
lás ál do za tá ul. Er ről Jo se phus Fla vi us ír.

Konk lú zió
Po li ti zált-e Jé zus? A vá laszt meg kap tuk. Igen!
De ho gyan fog lal hat juk össze po li ti kai ter mi -
no ló gi á val az ő prog ram ját? Ta lán így: Jé zus Is -
ten ural mát füg get le ní tet te a tár sa dal mi-po li -
ti kai be ren dez ke dés től.

Bár mi lyen tár sa dal mi rend szer ben meg va ló -
sul hat, mert a te ok rá cia szív ügy. Az Is tent be -
fo ga dó szí vek ben va ló sul meg. Csak a Lé lek ál -
tal bel ső leg ve zé relt em be rek ké pe sek iga zi kö -
zös sé get és tár sa dal mi ko hé zi ót ki ala kí ta ni.
Más részt Jé zus meg él te a te rem tett em ber
éden től ér vé nyes e vi lá gi kül de té sét: őrizd és mű -
veld a ker tet! Ez a köz éle ti ség jé zu si in dí té ka.

Va jon me lyek a jel lem zői az ő köz éle ti sé gé -
nek? Jé zus tisz tán lá tá sa ab ból adó dott, hogy igé -
nyel te a va ló ság meg is me ré sét. A köz éle ti vé -
le mény for má lást az em be ri, a kö zös sé gi élet
mél tó sá gá hoz il lő té nye ző nek tar tot ta. Kri ti kai
vé le mé nye it bát ran, egy ér tel mű en ki nyil vá ní -
tot ta. So ha nem önös ér dek ből, ha nem né pe ér -
de ké ben emelt szót. Min den cso por to su lás tól
tá vol tar tot ta ma gát, vé le mé nyé nek au to nó mi -
á ját meg őriz te. El ve tet te az erő sza kot. Ben ne

a köz éle ti vé le mény for má lás kor is Is ten Lel ke
mun kál ko dott.

Min dent egy be vet ve Jé zus ha zá já nak és
nem ze té nek po li ti kai ér te lem ben is leg éle -
seb ben lá tó, ak tív fia volt.

Mit mond hat nék én ezek után a ked ves Ol -
va só nak? Ta lán ezt: ha az em ber a bu kás fá ja
után a „gyó gyu lás fá ját”, a ke resz tet is meg érint -
het te, nos, ak kor az ősi pa rancs szá má ra meg -
kér dő je lez he tet len, fe le lős prog ram má ne me -
se dik. Jé zus láb nyo má ba lép ve bát ran őrizd és
mű veld a ker tet!

Zsol tár ének lés és imád ság, ige ol va sás és me -
di ta tív gon do la tok nyi tot ták meg az együtt lé -
tet dr. Bó na Zol tán nak, a ME ÖT fő tit ká rá nak
szol gá la tá val, majd Szász fal vi Lász ló or szág -
gyű lé si kép vi se lő, a Pro tes táns Mű hely el nö -
ke kö szön töt te a rész ve vő ket, hang sú lyoz va,
hogy ke resz tény em ber fe le lős ha zá ja sor sá -
ért, a tár sa dal mi ese mé nyek ala ku lá sá ért.
Őszin te örö mét fe jez te ki a prog ram és az
együtt lét meg szer ve zé sé ért dr. Sem jén Zsolt,
a KDNP el nö ke is, aki sze rint „az az ál lí tás,
hogy az egy ház ne po li ti zál jon, azért el fo gad -
ha tat lan, mert az azt je len te né, hogy mi
mind annyi an (…) fog juk be a szán kat, és ne
pró bál juk a ke resz tény üze ne tet kép vi sel ni tár -
sa dal mi kér dé sek ben”. Ki je len tet te: mi u tán mi
ma gunk va gyunk az egy ház – nem ki zá ró lag
a hi e rar chia –, az egy ház nak ter mé sze tes jo -
ga, hogy tár sa dal mi kér dé sek ben meg nyil vá -
nul jon. So kak sze rint az egy há zak nak tá vol -
sá got kel le ne tar ta ni uk a po li ti ká tól. Ez zel
szem ben – hang sú lyoz ta Sem jén Zsolt – a va -
ló ság ép pen for dí tott, hi szen az egy há zak szi -
lár dan áll nak, és eh hez a szi lárd pont hoz ké -
pest a pár tok kö ze led het nek vagy tá vo lod hat -
nak sza ba don. A párt el nök úgy vél te, a po li -
ti kai ha ta lom ak kor vá lik ör dög től va ló do log -
gá, ami kor ön cé lú lesz. Jó cél szol gá la ta ese -
té ben a ha ta lom „Is ten ad ta esz köz”.

Dr. Bo gár Lász ló köz gaz dász pro fesszor elő -
adá sá ban ar ra mu ta tott rá, hogy a mai vál ság
el sőd le ges oka nem gaz da sá gi ter mé sze tű,
ha nem mo rá lis ere de tű. Ko runk em be re el vet
min den fé le mo rá lis ér té ket és mér té ket, csak
a ma ga elő nyé vel, ké nyel mé vel, meg gaz da go -
dá sá val és élet él ményt adó szem pont ja i val tö -
rő dik. Ezt oly kor in di vi du a liz mus nak, más kor
ego iz mus nak vagy min dent át ha tó énes ség nek
ne vez zük. Az em ber ezen élet szem lé let ta la -
ján nem tö rő dik sem a csa lád já val, sem a szom -
széd já val, sem ha zá já val, sem a glo bá lis mé re -
tű sze gény ség gel. Ezen kell vál toz tat ni – las -
sú, de ered mény hez ve ze tő fá ra do zás ez.

Ha zánk egész sé gé vel, a gyer mek vál la lás er -
köl csi és gaz da sá gi je len tő sé gé vel, az if jú ság ne -
ve lé sé vel ki tün te tet ten kell fog lal koz ni. Nem
a gaz da ság fel fut ta tott ter me lé sé nek fo ko zá -
sa, ha nem egy szo li dabb élet for ma, egy sze rűbb
élet stí lus és a ja vak más ként va ló el osz tá sa le -
het a ki út a vál ság ból. Eh hez a ba jok oka i nak
fel tá rá sát, a fe le lős ség meg ál la pí tá sát kell kez -
de mé nyez ni, és a tár sa da lom egé sze ré szé ről
ál do za to kat kell hoz ni.

Tő kés Lász ló re for má tus püs pö köt, eu ró pai
par la men ti kép vi se lőt, aki aka dá lyoz ta tá sa
mi att le mond ta rész vé te lét, a há zi gaz da in téz -
mény fő tit ká ra he lyet te sí tet te. Bó na Zol tán
meg ál la pí tot ta, hogy szin te nincs az élet nek
egyet len te rü le te sem, ahol a re for má ció ne ho -
zott vol na újat s meg ter mé ke nyí tőt. Az utol só
pil la nat ban el vál lalt – Eu ró pa és a pro tes tan -
tiz mus cím mel meg tar tott – elő adás meg -
győ ző en tár ta elénk a re for má to ri örök ség
gaz dag kin cse it.

Az elő adá sok köz ben vers mon dás és szó ló -
ének tet te vál to za tos sá az együtt lé tet. Ba log Zol -
tán re for má tus lel kész, or szág gyű lé si kép vi se -
lő a kál vi ni, e so rok író ja pe dig a lu the ri teo ló -
gia szo ci ál eti kai vo ná sa it gyűj töt te cso kor ba az -
zal a szán dék kal, hogy azok mai ha tá sai ki ta -
pint ha tók le gye nek a mun ka, a há zas ság, az ál -
lam hoz va ló vi szony és az ön ál ló, fe le lős sze -
mé lyi ség for má lá sa te rü le tén.

A Pro tes táns Mű hely együtt lé te Szász fal vi
Lász ló el nök zár sza vá val és az zal az ígé ret tel ért
vé get, hogy a hol nap gond ja i ról to váb bi – szel -
le mi sé gük ben se gí tő szán dé kú – kon fe ren ci á kat
kí ván nak tar ta ni a Ke resz tény de mok ra ta Nép -
párt hold ud var hoz tar to zó ér dek lő dők nek.

g D. Sze bik Im re

Kiveze tő
ös vé nyek

b Kü lön le ges össze jö ve tel szín he lye volt
múlt pén te ken a Ma gyar or szá gi Egy há zak
Öku me ni kus Ta ná csa (ME ÖT) szék há zá -
nak nagy ter me. A Ke resz tény de mok ra ta
Nép párt (KDNP) Pro tes táns Mű he lyé -
nek részt ve vői te kin tet ték át a je len le gi
hely zet ben le het sé ges cse lek vé si esé lye ket
a glo bá lis vál ság le győ zé sé re.

Jé zus?

Jézus kiűzi a kereskedőket a templomból

Jézus védelmébe veszi a házasságtörő asszonyt
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b A má so dik vi lág há bo rú vé gén az
em ber men tő Szteh lo Gá bor
újabb prob lé má val ta lál ta szem -
ben ma gát: a fő vá ros ut cá in sok
ma gá ra ma radt, éhe ző gyer mek
te kin tett rá. Amennyit csak tu -
dott, össze gyűj tött be lő lük, és
né há nyu kat a Bu da ke szi úton lé -
vő Nap su gár ott hon ban he lyez -
te el. En nek az in téz mény nek a
ve ze tő je Fe ren czy Er zsé bet óvó -
nő volt a kez de tek től egé szen az
ál la mo sí tá sig. Er zsi ke né nit,
Szteh lo Gá bor még ma is jó
egész ség nek ör ven dő egy ko ri
mun ka tár sát azok ról a nem
könnyű, szá má ra még is szép
évek ről kér dez tük.

– Er zsi ke né ni, ho gyan ke rült kap -
cso lat ba Szteh lo Gá bor ral és a Nap -
su gár ott hon nal?

– A há bo rú alatt el ve szí tet tem
óvó női ál lá so mat, ha za men ni pe dig
nem tud tam vi dék re a szü le im hez.
Ek kor a test vé rem, Fe ren czy Zol tán,
aki ma ga is lel kész, meg kér dez te,
hogy nem men nék-e Szteh lo Gá -
bor nak a gyer mek ott hon ba se gí te ni.
Öröm mel mond tam igent, bár ak kor

még nem is tud tam pon to san, mi lesz
a fel adat.

– Az ott hon ban a gye re kek ele in -
te ve gye sen vol tak, nem re és élet kor -
ra va ló te kin tet nél kül. Ho gyan ke rül -
het tek oda?

– Több sé gük ben a nagy tisz te le tű
úr hoz ta őket. Vagy úgy, hogy jár ta az
ut cá kat, és ha lá tott el ha gyott, ma gá -
nyos gyer me ket, el hoz ta, vagy szól -
tak ne ki, hogy me lyik ház ban van el -
ár vult cse me te. Sen kit sem ha gyott
ma gá ra. Aki vel ta lál ko zott – bár mi -

lyen rossz egész sé gi vagy lel ki ál la pot -
ban volt is –, ma gá val hoz ta. Igye ke -
zett min den nap meg néz ni, ho gyan
bol do gu lunk, mi ben szo ru lunk se gít -
ség re.

– Há bo rú utá ni idő szak ban nem
le he tett könnyű fel adat ennyi éhe ző
gyer mek ről gon dos kod ni.

– Nem bi zony. Sok szor volt üres
a kony ha. Em lék szem, egyik nap a
nagy tisz te le tű úr ag gód va lát ta, hogy
az nap ra sem mi élel münk nincs.
Mond tam ne ki, hogy ne ag gód jon,
ma is fo gunk ebé del ni: az er dő ben
ren ge teg gom ba van. Eszem be sem
ju tott, hogy le het köz tük mér ge ző is!
A gond vi se lő Is ten ak kor is ve lünk
volt, mert sen ki nek nem lett sem mi
ba ja!

– Az ott hon ve ze tő je ként éve kig volt
Szteh lo Gá bor köz vet len mun ka tár -
sa. Mi lyen nek is mer te meg őt?

– Ná la jobb em ber rel sem az -
előtt, sem az után nem ta lál koz tam.
Na gyon bé kés ter mé sze tű volt, aki
min den gond és baj el le né re is igye -
ke zett vi dám nak mu tat koz ni és a
kör nye ze tét is fel vi dí ta ni. Ren ge teg
mun kát vég zett az zal a sok gye rek -
kel! S ahogy szed te össze őket, az va -
ló ban pá rat lan do log volt. 

g Bo da Zsu zsa

„Nap su ga ras” be szél ge tés
Lá to ga tás Fe ren czy Er zsé bet nél
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Az ül dö zött vagy el ha gyott, ma gá ra ma radt em ber nek
s még sok kal in kább a gyer mek nek a csa lád hi ány zik a
leg job ban. Van, aki lát szó lag túl te szi ma gát e fá jó hi -
á nyon, meg ke mé nye dik és vi lág csa var gó vá vá lik, aki so -
ha sem mi lyen kö zös ség be sem óhajt be le he lyez ked ni. Ez
azon ban nem más, mint ön be csa pás, me ne kü lés a hi -
ány ér zet gyöt rel me elől. Leg töb ben azon ban nem ha -
zud nak ma guk nak, se más nak: sze re te tet, me le get, vé -
dett sé get vár nak és kér nek. A mi ott ho na in kat kez det -
től fog va úgy in dí tot tuk, hogy vé den ce ink nek va ló ban
ott hont és ne csu pán in té ze tet biz to sít sa nak. Ke rül ni
akar tuk – amennyi re csak le he tett – az „ár va ház nak”,
a zárt ság nak, a ter hes fe gye lem nek még a lát sza tát is.

Az „ott hon sze rű” ott hon ban a leg fon to sabb „kel lék”:
a ne ve lő sze mé lye. Olyan em ber kell oda, aki meg te rem -
ti ma ga kö rül a csa lá di as ság lég kö rét, aki anya szí vű,
ak kor is, ha ne ki ma gá nak nincs is vér sze rin ti gyer me -
ke. Ön zet len, ön fel ál do zó nők kel le nek – fő ként a ki csik
mel lé –, akik ide jü ket, éle tü ket tel je sen en nek a fel adat -
nak szen te lik, olyan oda adás sal, mint ha sa ját gyer me -
ke ik nek len né nek iga zán jó szü lői. Ez zel a ta náccsal lát -
tam el na pon ta az egyes há zak „ma má it”, és öröm mel

ta pasz tal tam, hogy nem csak a gon do zók, de a mun kás -
nők és mun ká sok kö zött is több anya- és apa szí vű akadt,
akik va ló ban szép ered mé nye ket ér tek el.

Ilyen iga zi anya szí vű te rem tés volt a leg ki seb bek ma -
má ja, a Nap su gár ott hon ve ze tő je, Fe ren czy Er zsé bet
óvó nő. Hi he tet len gon dos ko dás sal is tá pol ta a ki csi ket
kez det től fog va, hogy ki jöt tünk a Bu da ke szi út ra. Szí -
vó san, cél tu da to san küz dött az ő „fej lő dő gyer me ke i ért”,
akik nek „min den ből jobb kell, mint a ka ma szok nak”.
Nem volt éles, sem tá ma dó, de nem nyu go dott, míg célt
nem ért. A le ve gőt is nap su ga ras sá tet te ma ga kö rül, és
több sé rült lel kű gyer mek vált egész sé ges sé a ke ze
alatt. Ez a fi a tal lány, aki kül ső re iga zán nem volt „anya -
tí pus nak” mond ha tó, oly so kat tu dott az anyai sze re -
tet ből ad ni, hogy gon do zott jai so ha sem érez het ték in -
té zet ben ma gu kat, ahol akár csak fél órák ra meg fe led -
kez het nek ró luk. A leg sze gé nye sebb idő szak ban is ne ve -
tés töl töt te be az ő há zu kat, és Ré vész dok tor nő min dig
Er zsi ke né nit ál lí tot ta pél dá nak a töb bi ma ma elé.

(Rész let Szteh lo Gá bor nap ló já ból)

A párt fo gol ta kon kí vül az „ün ne pelt”
egy ko ri mun ka tár sai kö zül is töb ben
el jöt tek az al ka lom ra, hogy Szteh lo
Gá bor ra em lé kez ze nek. Ar ra a Szteh -
lo Gá bor ra, aki – mi ként sze mé lyes
hang vé te lű be szé dé ben D. Ke ve há zi
Lász ló össze gez te – a gye re kek nek
meg men tő jük, aty juk és pász to ruk
volt egy sze mély ben. Meg men tő -

jük, aki nem félt vol na sa ját éle tét ad -
ni az övé kért. Aty juk, aki a szü le i ket-
csa lád ju kat pró bál ta pó tol ni. Pász to -
ruk, aki leg fő kép pen nem az ige hir -
de té sé vel, ha nem az éle té vel pré di kált
előt tük.

Az Evan gé li kus Or szá gos Mú ze -
um ban szeptember 30-ig lát ha tó ki -
ál lí tás dön tő ré sze Szteh lo Gá bor
gyer mek men tő mun ká ját mu tat ja
be, el ső sor ban fo tó kon, il let ve a hoz -
zá juk tar to zó kép alá írá so kon ke resz -
tül. A rend ha gyó kép alá írá sok több -

sé ge Szteh lo sa ját, va la mint kor tár sa -
i nak vissza em lé ke zé se i ből vett idé zet,
de ol vas ha tunk sze mel vé nye ket a
gyer mek men tő ről írt köny vek ből is. 

A tár lat ku rá to ra, Ker tész Bo tond
tör té nész igye ke zett úgy össze ál lí ta -
ni az anya got, hogy va la mennyi re a
temp lom- és pa ró kia épí tő, gyü le ke -
zet szer ve ző lel kész nek, az el ső ma -
gyar or szá gi evan gé li kus nép fő is ko la
ala pí tó já nak ké pét is fel vil lant sa.

Szteh lo Gá bor szep tem ber 25-én
len ne száz éves. Má jus 25-én kon fe -
ren ci át ren dez nek tisz te le té re, a szü -
le tés na pon pe dig a gyer mek men tőt
min tá zó szob rot lep le zik le Bu da pest
szí vé ben, a De ák té ren.

A cen te ná ri um al kal má ból a Ma -
gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház a
2009. esz ten dőt Szteh lo-év ként hir -
det te meg, hogy mi nél sok ré tűb ben
mu tat koz has son meg a dia kó ni ai
ve ze tő (pél da)ké pe. 

g Vi tá lis Ju dit

Ki ál lí tás 
az ott hon terem tő ről

• 1909. szep tem ber 25-én szü le tett
Bu da pes ten

• 1927–1931: a sop ro ni evan gé li kus
teo ló gia hall ga tó ja 

• 1931–1932: finn or szá gi ösz tön díj
• 1932. má jus 28.: D. Raffay Sán -

dor püs pök lel késszé szen te li,
majd káp lán a bu da vá ri gyü le ke -
zet ben

• 1933–1935: a hat va ni gyü le ke zet
lel ké sze (1934-ben anya gi tá -
mo ga tást te remt, 1935-ben fel -
épül a temp lom, és fel szen te lik)

• 1935–1942: a nagy tar csai gyü le -
ke zet lel ké sze

• 1936. már ci us 22: a nagy tar csai
misszi ói egy ház köz ség lel ké szé -
vé ik tat ják

• 1936: meg nő sül, fe le sé ge Le hel
Ilo na; két gyer me kük szü le tik:
Gá bor és Il di kó

• 1937: a finn lel ké szek szá má ra
ren de zett kö zös lel kész kon fe -
ren ci án meg fo gal ma zó dik a
nagy tar csai nép fő is ko la gon do -
la ta

• 1938. ok tó ber 23.: a nagy tar csai
Tes se dik Sá mu el nép fő is ko la
alap kő le té te le

• 1942 – 1944 ta va sza: egy ház ke -
rü le ti misszi ós lel kész

• 1944. már ci us: D. Raffay Sán dor
püs pök meg bí zá sá ból a re for má -
tus Jó Pász tor Egye sü let tel
együtt el kez di a zsi dó gyer me kek
szer ve zett men té sét

• 1944. ok tó ber – 1950. ja nu ár:
tar tós sza bad sá got kap az evan -
gé li kus egy ház tól, hogy min den
ere jét a gyer me kek men té sé re,

ott ho nok ki ala kí tá sá ra és szer ve -
zé sé re for dít has sa. 1944 ka rá cso -
nyá ig har minc két ott hon ban
szer ve zi meg a gyer me kek el he -
lye zé sét és el lá tá sát a sváj ci Vö -
rös ke reszt anya gi és er köl csi tá -
mo ga tá sá val, csa lá di há zak ban

• 1945 ta va sza: a har minc két ott -
hon ban ár ván ma radt, leg kü lön -
bö zőbb ko rú gyer me kek szá -
má ra a Pax gyer mek ott hont
szer ve zi meg, és is ko lát épít a
Weiss Man fréd ál tal fel aján lott
ma gán te rü le ten

• 1950. ja nu ár 7.: a Pax ott hont ál -
la mo sít ják

• 1950. ja nu ár 7. – 1951. ok tó ber
15.: se géd lel kész a bu da vá ri, ke -
len föl di, majd a kő bá nyai gyü le -
ke zet ben

• 1951. ok tó ber 15. – 1961. de cem -
ber: evan gé li kus sze re tet ott ho -
no kat szer vez; töb bek kö zött a
fo gya té kos gyer me ke ket és öre -
ge ket gon do zó pest hi deg kú ti
sze re tet ott hont

• 1956: csa lád ja Svájc ba tá vo zik
• 1961. de cem ber: meg lá to gat ja

csa lád ját, szív in fark tust kap, or -
vo sai ta ná csá ra ott ma rad

• 1962: Hochfluh-Has li berg ke rü -
le ti pap ja ként vál lal szol gá la tot

• 1972: meg kap ja a leg ma ga sabb
iz ra e li ki tün te tést, az Iga zak Jad
Vas em-ér mét, fát ül tet het Je ru -
zsá lem ben az Iga zak li ge té ben

• 1969–1974: In ter la ken der Ober -
has li ke rü let lelkészeként szol gál
1974. má jus 28-án be kö vet kezett
haláláig.

Szteh lo Gá bor élet útjának főbb állomásai

f Folytatás az 1. oldalról

Sztehlo Gábor emlékezete
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Krisz tus mond ja: Ha fel emel te tem a
föld ről, ma gam hoz von zok min de ne -
ket. (Jn 12,32)

Hús vét ün ne pe után a 6. hé ten az Út -
mu ta tó reg ge li és he ti igéi a ke reszt -
re, majd a menny be fel emel te tett
Jé zus e föl dön szol gá ló és a Lé lek ve ze té se alatt élő gyü le ke ze té nek min den -
nap ja i ba en ged nek be pil lan tást. Pün kösd ad vent jé ben/böjt jé ben kér jük: „Halld
meg, Uram, hí vó han go mat! Kö nyö rülj raj tam, hall gass meg en gem!”
(GyLK 687,6) „Az Úr gaz da gon meg áld min den kit, aki őt se gít sé gül hív ja.”
(Róm 10,12; LK) Meg íra tott: „…meg me ne kül min den ki, aki se gít sé gül hív ja
az Úr ne vét…” (Jó el 3,5) Az Úr Jé zus meg hall gat ja erőt len né pe ki ál tá sát, s
Aty ja jobb ján köz ben jár egy há zá ért. Az Is ten s a vi lág kö zöt ti per ben ügyé -
nek vé dő jét ígé ri: „Ami kor el jön a Párt fo gó, akit én kül dök nek tek az Atyá -
tól, az igaz ság Lel ke, aki az Atyá tól szár ma zik, az tesz majd bi zony sá got én -
ró lam; de ti is bi zony sá got tesz tek…” (Jn 15,26–27) Lu ther: „Mi kor a ke resz -
tyén meg is mer te Krisz tust mint Urát és Meg vál tó ját, kész ség gel igyek szik
min den kit hoz zá se gí te ni eh hez az ál dás hoz, hogy má sok is ve gyék a ke gye -
lem nek s kö nyö rü let nek ezt a Lel két.” Pál vé le mé nye: csak a Lé lek mun ká -
ja ál tal le het sé ges az Is ten Krisz tus ban meg je lent sze re te té nek meg is me ré -
se, ezért köz ben já ró imá já ban ké ri az Atyá tól: „…ad ja meg nek tek…, hogy ha -
tal ma san meg erő söd jék ben ne tek a bel ső em ber az ő Lel ke ál tal; hogy a Krisz -
tus lak jék szí ve tek ben a hit ál tal, a sze re tet ben meg gyö ke rez ve…” (Ef 3,16–17)
Is ten a szét szó ra tás ban élő, vá lasz tott né pé nek meg ígér te már a ha za té rést:
„Egy szí vet adok majd ne kik, és új lel ket adok be lé jük…” (Ez 11,19) Be tel je sí -
tet te: „…aki fel tá masz tot ta Jé zust a ha lot tak kö zül, az élet re kel ti ha lan dó
tes te te ket is a ben ne tek la kó Lel ke ál tal.” (Róm 8,11) Jé zus vissza jö ve te le előtt,
a nagy meg pró bál ta tás ide jén ül döz te tés éri kö ve tő it; de ez al ka lom a Krisz -
tus ról szó ló ta nú ság té tel re! „Áll ha ta tos sá go tok kal nye ri tek meg majd a lel -
ke te ket” (Lk 21,19), éle te te ket! Jé zus bá to rít ja ba rá ta it: „…ha va la ki val lást tesz
ró lam az em be rek előtt, az Em ber fia is val lást tesz ar ról az Is ten an gya lai előtt.”
Ró lunk is? Ne ag gód junk, mi ként vé de kez zünk az egy há zi s vi lá gi fel sőbb -
ség előtt, „mert a Szent lé lek ab ban az órá ban meg ta nít majd ti te ket ar ra, amit
mon da no tok kell” (Lk 12,8.12). A Lé lek je len volt az el ső pün kös döt vá rók éle -
té ben is: „Ezek va la mennyi en egy szív vel és egy lé lek kel ki tar tó an vet tek részt
az imád ko zás ban…” Is mer ték az Írás ból a Szent lé lek pró fé ci á ját Jú dás ról, s
a he lyé re szent sors ve tés ál tal Is ten dön té sét kér ték: „…a sors Má tyás ra esett,
és a ti zen egy apos tol kö zé so rol ták őt.” (Ap Csel 1,14.26) Ha lá la előtt Jé zus gon -
dos ko dott any ja föl di sor sá ról: „Asszony, íme, a te fi ad!” – „Íme, a te anyád!”
(Jn 19,26.27) A mes si á si el hí vott nak be kell fe jez nie a temp lom épí té sét; ám
eb ben csak Is ten Lel ké nek tá mo ga tá sá ra szá mít hat! Már pün kösd előtt fel -
zeng az ün nep üze ne te: „Az Úr igé je ezt mond ja Ze rub bá bel nek: Nem ha -
ta lom mal és nem erő szak kal, ha nem az én lel kem mel! – mond ja a Se re gek
Ura.” (Zak 4,6) „Ó jöjj, te rem tő Szent lé lek…” (EÉ 231,1)

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

A kor má nyok vi lág szer te el vár ják
min den ál lam pol gár tól, hogy adó be -
val lást ké szít sen az elő ző évi be vé te -
le i ről és ki adá sa i ról. Min dig van nak
azon ban olya nok, akik a ma gas adók
ki fi ze té sét vir tu á lis ha ra mi ák se gít -
sé gé vel igye kez nek el ke rül ni, ala -
cso nyabb be vé telt és na gyobb ki adást
fel tün tet ve.

Is me rünk is egy ilyen vál lal ko zót,
aki ban ki hi telt igé nyelt a vál lal ko zá -
sa szá má ra. Ami kor a ban ki ügy in -
té ző nek át ad ta az adó iga zo lá sát,
meg je gyez te: „Gon do lom, azért nem
az adó be val lá som ban sze rep lő jö ve -
del mem alap ján fog ják el bí rál ni a hi -
tel ké rel me met.” „Mi ért is?” – kér dez -
te a ban ki al kal ma zott. „Hát azért –
így a vál lal ko zó –, mert több nyi re
kész pénz ben in té zem az üz le ti ügye -
i met, ha ér ti, mi re gon do lok. Jó val
töb bet ke re sek, mint amennyi az
adó be val lá som ban sze re pel.” A ban -
ki al kal ma zott el hűl ve így mor fon dí -
ro zott: „Ha az adó ha tó ság nem bíz -
hat meg Ön ben, tisz telt vál lal ko zó,
mi ért bíz nék én?”

Sen ki nek nem öröm az adó fi ze tés,
és jo gunk ban áll a tör vény ad ta ke re -
te ken be lül a le he tő leg ki sebb adót fi -
zet ni. Mi ért akar na bár ki is több
adót fi zet ni, mint amennyit mu száj?
Ugyan ak kor nem iga zol ha tó, ha va -
la ki olyan mó don csök ken ti adó fi ze -
té si kö te le zett sé ge it, hogy a va ló sá -
gos nál ke ve sebb be vé telt vall be.

Még ak kor sem, ha az adó zá si rend -
szer túl zott és igaz ság ta lan.

A ná zá re ti Jé zus két al ka lom mal
szólt adó ügyek ről a Bib li á ban. Egy -
szer a szü lő föld jén oda men tek hoz -
zá, hogy be szed jék tő le a „temp lo mi
adót”. Mi vel pol gár volt, nem lett vol -
na kö te les sé ge fi zet ni, még is a fi ze -
tés re biz tat ta a kö ve tő it (Mt 17,24–
27). Egy má sik al ka lom mal el len sé -
gei ké me ket küld tek hoz zá, hogy
csá szár el le nes sé get bi zo nyít has sa -
nak rá. Az adó fi ze tés sel kap cso lat ban
pró bál ták sa rok ba szo rí ta ni. Jé zus így
vá la szolt: „Ad já tok meg a csá szár nak,
ami a csá szá ré, és az Is ten nek, ami az
Is te né.” (Lk 20,25)

A tár sa dal mi igaz ság ta lan ság el le -
ni küz de lem, az adó zás te rén is, min -
den ál lam pol gár kö te les sé ge. A vál -
to zás azon ban hosszú, akár több ge -
ne rá ci ó nyi idő be is ke rül het. A „csá -
szár ral” va ló szem be sü lés így na pi va -
ló ság, mi köz ben min den tő lünk tel -
he tőt meg te szünk a vál to zá sért. 

Né hány ja vas lat.
Ve gyen igény be szak sze rű ta nács -

adást és se gít sé get. Bo nyo lult adó zá -
si kér dé sek ben kér je ki kép zett szak -
em be rek ta ná csát; olyat ke res sen,
akit nem csak a vég ered mény ér de kel,
ha nem el kö te le zett a tör vé nyes és eti -
kus ma ga tar tás mel lett. Ő lesz a
meg fe le lő em ber ar ra, hogy le gá lis
meg ol dást ta lál jon adó zá si prob lé má -
ink ra. 

Ne men te ge tőz zön az zal, hogy
„min den ki ezt csi nál ja”. Adó zá si kér -
dé sek ben gya ko ri té ves vé le mény:
„A nép hang ja Is ten hang ja”, vagy
„Nem jó do log, de min den ki ezt csi -
nál ja”. A min den ki re va ló hi vat ko zás
még ak kor sem ment ség, ha tény leg
a több ség meg szo kott gya kor la tá ról
van szó. 

Bíz zon meg Is ten köz be lé pé sé -
ben. Sze re tünk a vál lal ko zá sunk ra tu -
laj do nos ként gon dol ni, pe dig a Bib -
lia sze rint csak me ne dzse rei va -
gyunk. A tu laj do nos Is ten, aki el vár -
ja, hogy az ő el ve it és ér ték rend jét kö -
ves sük még ak kor is, ha ez zel pil la -
nat nyi anya gi vagy sze mé lyes elő -
nyök ről kell le mon da nunk. 

Pál a Ró mai le vél ben (13,5–6)
mond ja: „…en ge del mes ked ni kell
nem csak a ha rag mi att, ha nem a lel -
ki is me ret mi att is. Hi szen adót is
azért fi zet tek, mert ők Is ten szol gái…”

Az üz le ti élet ben so kan ta pasz ta -
lunk időn ként igaz ság ta lan sá got.
Van, ami kor egy köz hi va tal ne he zí -
ti meg az éle tün ket, más kor pe dig a
bel ső ren del ke zé sek tűn nek ér tel -
met len nek vagy igaz ság ta lan nak. Pi -
a ci kö rül mé nyek kö zött az a fel ada -
tunk, hogy tart suk tisz te let ben a ha -
tó sá go kat, me lye ket Is ten he lye zett
fö lénk, ugyan ak kor lép jünk fel az
igaz ság ta lan ság el len.
g J. Ser gio For tes és Rick Boxx

(For rás: Mon day Man na)

Ami a csá szá ré – az adó fi ze tés ről

Jé zus be szélt a vi gasz ta ló Szent lé lek
el jö ve te lé ről. Pün kösd kö ze led té vel
jó el gon dol kod ni azon, mi va jon
mennyi re va gyunk vi gasz ta lók, bá to -
rí tók. Nincs olyan em ber, aki ne
sze ret ne ki vi rá goz ni, gyü möl csöt te -
rem ni, ér té ket te rem te ni. Mi ért van
még is annyi meg ke se re dett és fáj dal -
mat oko zó em ber tár sunk? 

A má sik ból a sze re tetet nem le het
ki po foz ni, a jót csak jó ság gal le het elő -
hív ni. Jé zus előt tünk jár ezen az úton,
pél dá ul oda megy a ga da rai ör dön gös -
höz, be szél get ni kezd ve le, mi re az
meg nyug szik, és szol gál ni sze ret né őt.
Jé zus er re azt mond ja: nagy sze rű,
menj el, és mondd el má sok nak,
mennyi re sze ret té ged Is ten!

Sok min dent ké rünk Is ten től: küldj
olyan po li ti ku so kat, mint Szé che nyi
Ist ván volt; gyógy szert, amely gyó -

gyít ja a rá kot; Kós Ká ro lyo kat, akik
fenn tart ha tó, szép há za kat épí te -
nek; köz gaz dá szo kat, akik meg mu tat -
ják, ho gyan to vább… Is ten meg hall -
gat ja a ké ré se ket, és gyer mek bőr be
cso ma gol va kül di el ne künk a vá laszt.
De va jon van-e tü rel münk eze ket az
aján dé ko kat ki cso ma gol ni?

Ha kó bor ku tya jön ve lünk szem -
ben az úton, meg te het jük, hogy be -
le rú gunk, mi re ő meg pró bál ja el kap -
ni a bo kán kat; vagy szé pen szó lunk
hoz zá, és meg kí nál juk egy ke nyér héj -
jal, mi re el kez di csó vál ni a far kát, és
ha za kí sér. Hogy ab ból a ku tyá ból mi
„jön ki”, vi csor gó fe ne vad vagy jó ba -
rát, leg több ször tő lünk függ. Mint
ahogy az is, mit ho zunk ki a má sik
em ber ből. Ha va la ki pa nasz ko dik,
mi lyen fe le sé ge van, ab ban azért ki -
csit ő is hi bás, nem? Pró bál ja meg ki -
hoz ni be lő le azt a tün dér két, akit ol -
tár elé ve ze tett! Nem szi dás ra van
szük sé günk, ha nem biz ta tás ra!

Ami kor a báb ban meg érik a pil lan -
gó tes te, és el ér ke zik a szü le tés ide je,
ak kor az meg pró bál ja le nyom ni ma -
gá ról a báb hé jat. Ha a tu dó sok egy szi -
ké vel se gí te nek ne ki, hogy ne kín lód -

jon annyit, ak kor a pil lan gó nak nem
nyíl nak ki a szár nyai. Ha meg kí mél jük
a szü le tés kín ja i tól, ak kor nem pil lan -
gó lesz be lő le, ha nem csak va la mi
tor zó. Így van ez ve lünk is. Szük sé günk
van az erő fe szí tés re, ar ra, hogy a fel -
ada ta in kat ne old ják meg he lyet tünk,
de ha kell, bá to rít sa nak, se gít se nek.

Nem jó, ha pél dá ul va la kinek, aki
gye rek ko rá ban ar ról ál mo do zik,
hogy ta nár lesz, a szü lei azt mond -
ják: a ta nár nem ke res jól, nincs is
meg be csül ve, le gyél köz gaz dász!
Vagy ha sze retsz egy fi út, ak kor hi -
á ba mond ja anyu kád, hogy az a má -
sik jobb par ti! Az komp ro misszum
len ne, igaz? Hall gass a szí ved re! Ha
ér zed, Is ten mit ren delt ki ne ked,
merd meg ten ni!

Nem ar ra van szük sé günk, hogy
azt mond ják, ne sír junk, ha nem ar -
ra, hogy gyön gé den át ölel je nek. Mert
mind annyi an er re vá gyunk, csak
nem mer jük ki mon da ni, hogy – Jó -
zsef At ti la sza va i val – „úgy kell a bol -
dog ság, / mint egy fa lat ke nyér”.

Böj te Csa ba, az „ár vák aty ja”, a kö -
zel öt ven he lyen ezer nyolc száz gyer -
me ket ne ve lő Dé vai Szent Fe renc

Ala pít vány ve ze tő je má jus 12-én a
pest szent lő rin ci evan gé li kus temp -
lom ban tar tott Lő rin ci Ér tel mi sé gi
Tea ház ven dé ge volt. A fen ti gon do -
la tok ott han goz tak el (képünkön).

(A hang fel vé tel le tölt he tő az in ter -
net ről: http://pest lo rinc.lu the ran.hu)

g Hu lej Eni k

Sze re tet re és bá to rí tás ra van szük ség

El is me rem, hogy a cím kis sé sza bad -
egy há za san hang zik, de sze ret nék
meg nyug tat ni min den kit: ez az a
mon dat, amely má jus 9-én Ik la don
biz to san nem hang zott el. Az Észak-
Pest Me gyei Egy ház me gye el ső hit -
ta nos-csen des nap já ra ér ke zett mint -
egy száz húsz gyer mek még is így fe -
jez te ki örö mét – nem kis meg le pe -
té sünk re.

Ami kor túl vol tunk a bib lia ta nul -
má nyo zá son, a já té kon, a spor ton és
a kéz mű ves-fog lal ko zá son, és el hang -
zott a zá ró áhí tat is, be le kezd tünk az
utol só ének be. És ak kor tör tént va la -
mi fur csa. Ta lán nem hang zik olyan
nagy do log nak, de ben nünk, akik ott
vol tunk, örök él ménnyé fog ne me sed -
ni. A vé gén ugyan is a gye re kek annyi -
ra meg tel tek öröm mel, hogy tap sol ni
kezd tek ének lés köz ben, és az ének
utá ni nagy lel ke se dé sük ben ha tal mas
vas taps ban tör tek ki. 

Bab ka Lász ló lel kész kol lé gám -
mal za var tan mo so lyog tunk egy más -
ra. Amit más kor ke rül ni szok tunk –

hi szen mi fe lénk a temp lom ban még
hang ver seny után sem igen szok tunk
tap sol ni –, az most a leg tisz tább Is -
ten-di cső í tés sé lett. A gye re kek a ma -
guk egy sze rű és oda adó mód ján fe jez -
ték ki örö mü ket és há lá ju kat. Tap sol -
tak Is ten nek. Tap sol tak az ik la di
gyü le ke zet nek a hi bát lan ven dég lá tá -
sért, a fel nőtt se gí tők nek a sze re tet tel -
jes ve ze té sért, és tap sol tak Is ten nek,
hogy mind ezt le he tő vé tet te. Per sze
nem hi szem, hogy a gon do lat ennyi -
re tu da to san meg fo gal ma zó dott ben -
nük, de a túl ára dó gyer me ki öröm ben
va la hol ott vol tak ezek az ele mek. 

Én pe dig ez úton is kö szö nöm a
gyer me kek nek, hogy lel ke se dé sük kel
eszem be jut tat ták sa ját gyer mek ko -
ro mat, a nyolc va nas évek du nán tú -
li csen des nap ja it, ame lyek ről sen ki
sem akart le ma rad ni kö zü lünk.

Ma nap ság so kan ar ra pa nasz -
kod nak, mi lyen ne héz a szá mí tó gép
és – a vil lany pász tor funk ci ó ját be -
töl tő – te le ví zió von zá sá ból ki sza kí -
ta ni és egy há zi al kal mak ra „el csá bí -
ta ni” a fi a ta lo kat. Jó volt lát ni, hogy
ugyan az az al ka lom ugyan az zal az
üze net tel ezek ből a tel je sen más be -
ál lí tott sá gú gye re kek ből ugyan azt a
lel ke se dést vál tot ta ki, amit mi húsz
év vel ez előtt érez tünk ak ko ri cim bo -
rá im mal együtt. 

Re mél jük, hogy a hal lott ige és az
egy ház hoz tar to zás él mé nye hosszan
el kí sé ri eze ket a gyer me ke ket. Ad ja
meg az Úr, hogy mi, fel nőt tek is tud -
junk ilyen egy sze rű en és őszin tén há -
lát ad ni, és meg tel jen az éle tünk a
tisz ta öröm hang ja i val, mert Is ten cso -
dá la to san cse le ke dett.

g Sá ghy Ba lázs

Tap sol ja tok az Úr nak!
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b Jö vő hé ten pün kösd ün ne pe lesz. Ar ra fo gunk em lé kez ni, hogy hús vét után öt ven nap pal a ta nít vá nyok tü zes láng nyel vek for má já ban meg kap ták a Szent lel ket. Ezt még Jé zus ígér -
te meg ne kik menny be me ne te le kor. E he ti Na pos ol da lun kon egy tár sas já ték se gít sé gé vel is mé tel he ti tek át az ese mé nye ket, amelyekről az Apostolok cselekedetei című könyvben
olvashattok. A já ték hoz szük sé ge tek lesz bá buk ra és egy do bó koc ká ra. A já té ko sok egy más után dob nak, és a do bott ér ték nek meg fe le lő számú me zőt lép nek elő re. Ha va la ki ké -
pes me ző re lép, ak kor a szö veg el ol va sá sa után egyet lép het elő re. Az nyer, aki elő ször ér kör be a já ték me zőn.

Ked ves Gye re kek!
Szerkesztette: Boda Zsuzsa
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A val lá si sok fé le ség nap ja ink is mer -
te tő je gyé vé vált, ami egy részt a val -
lás sza bad ság, más részt a 20. szá zad
vé gi mig rá ció kí sé rő je len sé ge. A
„val lá sok vissza tér té vel” a „sze ku la -
riz mus utá ni” val lá sos ság is ki ala kult,
amely a nyil vá nos ság szín te re in meg -
je len ve szem be sít ben nün ket a val -
lá si sok fé le ség ből fa ka dó kér dé sek kel. 

A kon fe ren ci án nyil ván va ló volt,
hogy a sok fé le ség meg ér té se és to le -
rá lá sa köz pon ti fel adat mind a val lá -
si kö zös sé gek, mind a de mok ra ti kus
jog kö zös ség szá má ra. Hi szen ahol
egy ko ron a temp lom állt, most a
val lá si-vi lág né ze ti ori en tá ci ók „pi a -
ca” ka pott he lyet, ahol a transz cen -
dens kü lön bö ző, egy más sal kon ku -
rá ló ér tel me zé se it kí nál ják, és ezek
mind egyi ke igényt tart ar ra, hogy
vég ér vé nyes igaz ság ként te kint se -
nek rá, mint olyan ra, amely a tár sa -
dal mi cse lek vés fel té te le it és mi -
ként jét a va ló ság vég ső ér tel mé re
ala poz za. Ezek kel a meg ál la pí tá sok -
kal együtt azon ban a val lá si diszk ri -
mi ná ció kér dé se és az an ti diszk ri mi -
ná ció fel ada ta is adott.

A kon fe ren ci át Csep re gi And rás, az
OKM Egy há zi Kap cso la tok Tit kár sá -
gá nak ve ze tő je nyi tot ta meg. A val -
lá sok kö zöt ti pár be széd je len tő sé gét
hang sú lyoz va rá mu ta tott: a val lá si ta -
pasz ta lat cse re ered mé nye ként „a de -
mok rá cia is sok kal va ló sze rűb ben, át -
él he tőb ben, konk ré tab ban mu tat -
hat ja meg ma gát”, ahogy egy an gol -
szász ki fe je zés rá vi lá gít, meg va ló sul -
hat „az együtt élés mű vé sze te”. 

Az el ső szek ci ó ban Lo son czi Pé ter,
a Nyu gat-ma gyar or szág Egye tem fő -
is ko lai do cen se az an ti diszk ri mi ná -
ció val lás fi lo zó fi ai meg kö ze lí té sé ről
szólt, majd Ha rasz ti Ka ta lin az Ál -
lam pol gá ri Jo gok Or szág gyű lé si Biz -
to sa Hi va ta lá nak ré szé ről be szélt a
lel ki is me re ti sza bad ság ról – om -
buds ma ni szem pont ból.

A má so dik szek ci ó ban – A val lá -
si an ti diszk ri mi ná ció teo ló gi ai for rá -
sai cím mel – a val lá sok, fe le ke ze tek

kép vi se lő i nek elő adá sai kö vet kez -
tek. Kö zöt tük meg le pő har mó ni át je -
len tett, hogy ta ní tá sa ik ki zár ják a hát -
rá nyos meg kü lön böz te tést, és in do -
ko lat lan ná te szik az em be rek kö -
zöt ti kü lönb ség té telt.

El ső ként Raj Ta más fő rab bi (Mak ka -
bi Ki adó) ka pott szót. A zsi dó val lás -
ban nin cse nek dog mák – fej tet te ki
–, csak evi den ci ák van nak. En nek je -
gyé ben evi den cia az an ti diszk ri mi ná -
ció is, amely har minc hat szor je le nik
meg Mó zes öt köny vé ben, a Tórá ban,

ahol a hát rá nyos hely ze tű e ket – mint
pél dá ul az öz ve gye ket, ár vá kat és a jö -
ve vé nye ket – Is ten vé de lem alá he -
lye zi. A rab bi sze rint a tör vény ben
azon ban nem csak til tás ként („Ne ha -
tal mas kodj a jö ve vé nye ken”; „Ne
nyo mor gasd a jö ve vényt”), ha nem
elő írás ként is el hang zik Is ten sza va,
ami kor po zi tív elő írá so kat ad az
egyen jo gú ság ról. Így Is ten az el len -
sé ges né pek gyű lö le tét sem en ge di
meg a zsi dó ság szá má ra; ez elő re ve -
tí ti azt, hogy az em be ri egyen jo gú ság
és em be ri egy ség szem pont já ból
min den ki a má sik em ber fe le ba rát -
já nak és test vé ré nek te kin ten dő, hi -
szen egy Is ten te rem tett mind annyi -
un kat (Mal 2,10).

Kö ves Slomó, az Egy sé ges Ma -
gyar or szá gi Iz ra e li ta Hit köz ség fő rab -
bi ja el mond ta: „Sok szor sze ret jük
egy mást, vagy leg alább is úgy te -
szünk, még is ta lán eb ből a sze re tet -
ből fa ka dó an is meg pró bál juk a má -
sik ra eről tet ni a sze re te tet, és nem
tisz tel jük a má si kat, pe dig a fe le ba -
rát sze re te te és tisz te le te egy szer re
fon tos.” 

A dar wi niz mus erő sza kos rom bo -
lá sá nak ha tá sá ra so kan ar ra hi vat koz -
nak, hogy min dig az erős, a jobb, a tö -
ké le te sebb győz, és utá na az pró bál -
ja meg a má sik ra erő sza kol ni az ő vé -
le mé nyét. Ez azért le het sé ges, mert
nin csen meg az egy igaz is te ni alap,
amely nem en ged né az erő szak győ -
ze del mes ke dé sét. Kö ves Slomó rá -
mu ta tott: a vi lág te rem té sé nek cél ja,
hogy fényt vi gyünk be le. Bár a zsi dó -
ság ma ga vall ja a Tórá ban lé vő alap -
igaz sá go kat, még sem té rí tő, hi szen
sze rin tük nem csak az üd vö zül het,
aki zsi dó. „Nem kell a val lá sok kö zöt -
ti kü lönb sé ge ket el nyom ni. At tól va -
gyunk szé pek, hogy más képp vé le ke -
dünk. A komp ro misszu mok kö tői
min dig vesz tes nek ér zik ma gu kat.
Ne künk kon szen zus ra kell jut nunk
egy más sal, és győz te sek le szünk” –
val lot ta a rab bi.

A ke resz tény ség meg osz tott sá gát a
vi lág sze mé ben va ló bot rány nak ne -
vez te Krá nitz Mi hály, a Páz mány
Pé ter Ka to li kus Egye tem Hit tu do má -
nyi Ka rá nak egye te mi ta ná ra. Hoz -
zá tet te, hogy Jé zus ar ra kér te ta nít -
vá nya it: mind nyá jan egyek le gye -
nek. Az egy ház je len le gi meg osz tott -
sá ga bű nös ál la pot, az Ige és a va ló -
ság kö zöt ti el lent mon dás. A 20. szá -
zad azon ban az öku me niz mus, az
egy ség te rem tés év szá za da volt, ami -
kor is fon tos lé pé sek tör tén tek az egy -
ség hely re ál lí tá sa ér de ké ben.

A kö vet ke ző hoz zá szó ló Fu zek Bo -
risz lel kész, a Kons tan ti ná po lyi
Egye te mes Pat ri ar chá tus Ma gyar or -
szá gi Or to dox Exar chá tu sá nak kép -
vi se le té ben mond ta el, hogy a Bib -
li á ban a po zi tív ér tel mű diszk ri mi -
ná ció az igaz és a ha mis ta ní tás ról
szó ló kü lönb ség té tel ben fo gal ma zó -
dik meg (1Jn 4,1). Ez azon ban bel ső,
lé lek ben vég be me nő diszk ri mi ná ció,
kü lön bö zik a kül ső diszk ri mi ná ci ó -
tól, amely a má sik em ber fe let ti
ítél ke zé sen ala pul, és ame lyet Is ten

el vet, mert csak az ő jo ga íté le tet
mon da ni fe let tünk. „Is ten a bűnt el -
íté li, de a bű nöst fel ka rol ja. Is ten
hosszú tű rő és ir gal mas, ne künk is
így kell vi sel ked nünk má sok kal. A
diszk ri mi ná ció má sok kal szem ben
el fo gad ha tat lan a jó aka ra tú em be rek
szá má ra” – mond ta Fu zek, vé gül
hang sú lyoz ta, hogy a hit sza bad ta -
ní tá sá ban és a sza bad vé le mény nyil -
vá ní tás ban nem le het sen kit sem
kor lá toz ni.

A Ma gyar Isz lám Kö zös ség kép vi se -
le té ben Bo lek Zol tán el nök vet te át a
szót. Az isz lám ta ní tá sa sze rint is ak -
kor jó musz lim va la ki, ha a fe le ba rát -
já nak azt kí ván ja, amit ma gá nak –

mond ta. „A Ko rán ban leg több ször
elő for du ló fo gal mak az Is ten ben va -
ló hit és a jó cse le ke de tek. A musz -
li mok nál már csak eb ből ki fo lyó lag
sem volt so sem diszk ri mi ná ció. A
nem musz li mok nak a tör té ne lem
fo lya mán csu pán több adót kel lett fi -
zet ni ük, de ez zel szem ben a kö te le -
ző ka to nai szol gá lat nem vo nat ko zott
rá juk” – val lot ta, majd ki fej tet te: A
Kö zel-Ke le ten po li ti zál ták a val lást,
de va ló já ban az isz lám min dig is to -
le ráns volt a más val lá sú ak kal szem -
ben, be fo gad ták nem csak a zsi dó
me ne kül te ket, ha nem – pél dá ul a há -
rom rész re sza kadt Ma gyar or szág
ide jén – az Osz mán Bi ro da lom ban
még az er dé lyi fe je del me ket, sza bad -
ság hő sö ket is.

A Ma gyar or szá gi Budd his ta Misszió
ügy vi vő je, Pr es sing La jos hoz zá szó -
lá sá ban meg ál la pí tot ta: Budd ha ta -
ní tá sai egye te me sek és ma is min -
den ki nek szól nak, „aki a bol dog sá -

got ke res ve hoz zá for dul nak ta ná -
csért”. Ki tért ar ra, hogy Budd ha
éle sen bí rál ta a tár sa dal mi meg kü -
lön böz te tést, a kaszt rend szert, mert
„a cse le ke de tek és eré nyek job ban
mi nő sí tik az em bert, mint a szár ma -
zá sa és tár sa dal mi hely ze te”. Budd -
ha át lép te tár sa dal ma ta bu it, és hir -
det te, hogy tár sa dal mi iden ti tás he -
lyett a fe le lős ség a fon tos. Nem a
szü le tés ré vén le szünk ne mes pap -
pá, ha nem a tet tek ál tal. A hi bás élet -
stra té gia disz har mó ni á hoz és szen -
ve dés hez ve zet.

A har ma dik szek ci ó ban az evan gé li -
kus, re for má tus, bap tis ta, me to dis -
ta, ad ven tis ta és pün kös di teo ló gi ai
ál lás fog la lá sok hang zot tak el.

El ső ként e so rok író ja, az Evan gé -
li kus Hit tu do má nyi Egye tem ad -
junk tu sa ka pott szót. Hang sú lyoz ta:
a ke resz tény ség ma ga is kons ti tu tív
mó don plu ra lis ta. Ez ab ból fa kad,
hogy a hi tet egye dül Is ten te rem ti
meg az em ber ben, és ez az em be ri
cse lek vés szá má ra ki sa já tít ha tat lan.
Az Is ten től aján dé ko zott hit szün te -
len sze mé lyes hit bi zo nyos ság alak -
já ban van je len, és ez köl csö nöz ne -
ki sok fé le sé get. A sze mé lyes hit bi zo -
nyos ság is me re te egy út tal alap ja a
„más hit bi zo nyos sá gok kal szem be -
ni to le ran ci á nak is”. A plu ra liz mus
eme hely ze té ből fa ka dó an a ke resz -
tény gyü le ke ze tek nek „az iden ti tás
ki ala kí tá sá nak is ko lá ivá kell vál ni uk”,
ez azt is je len ti, hogy „a plu ra liz mus
be gya kor lá sá nak el sőd le ges he lye i -
vé kell len ni ük”. A ke resz tény kö zös -
sé ge ken be lül a má sik hit bé li meg -
győ ző dé se iránti to le ran cia nem
csu pán le he tő ség, ha nem adott ság és
fel adat is egy ben. 

Az an ti diszk ri mi ná ció he lyett in -
kább a bé kes ség te rem tés fo gal má ra
tet te a hang súlyt Ko vács Áb ra hám,
a Deb re ce ni Re for má tus Hit tu do má -
nyi Egye tem tör té nész-teo ló gu sa.
Vé le mé nye sze rint ez egy faj ta konst -
ruk tív to le ran ci át je lent. „A sze -
rep lők ben lé vő jo gos, vélt, va lós
sér tett ség, eg zisz ten ci á lis érin tett ség
sok szor szül bé két len sé get, de vesz -
tes po zí ci ó ból is le het tö re ked ni a
bé kes ség el éré sé re, eh hez azon ban
sok min den fel kell tud ni ad ni” –
ma gya ráz ta, majd hoz zá tet te, hogy
a kál vi nis ta teo ló gi ai ér tel me zés
sze rint fon tos az, hogy az em be rek
ál tal fel is mert böl cses sé gek ből, val -
lá si né ze tek ből ho gyan lesz Is ten nek
tet sző élet. A mér ce eb ben min dig
Jé zus két nagy pa ran cso la ta, amely -
ben Is ten és em ber tár sa ink sze re te -
té re szó lít fel. Vált ság ha lá la azon ban
vá lasz tá si le he tő sé get tár elénk az Is -
ten nek tet sző út és az em be ri vá gyak
kö zött. „A ke resz tény ség ben dia lek -
ti kus fe szült ség rej lik, hi szen egy fe -
lől ab szo lút igaz sá got hir de tő val lás,
más fe lől vi szont a má sik em ber
gon do la ta i nak el fo ga dá sá ra is hang -
súlyt he lyez” – tet te hoz zá Ko vács.
Sze rin te a ke resz tény ség szá má ra a
tör té ne lem fo lya mán hát rá nyos volt
az, ami kor erő po zí ci ó ba ke rült, és
erő sza ko san té rí tett, mert Jé zus
gon do la tai szo rul tak ilyen kor hát -
tér be. A re for má ció azon ban ép pen
Jé zust és az ő ta ní tá sát hoz ta új ra
elő tér be. A hit val ló ke resz tény ség
mind emel lett az el le ne irá nyu ló
más képp gon dol ko dást is el tud ja
fo gad ni.

A Ma gyar or szá gi Me to dis ta Egy -
ház kép vi se le té ben Szu hánsz ky Gá -
bor – John Wes ley gon do la ta i ra
ala poz va – mond ta el, hogy Is ten a
ter mé sze ti em bert is te ni ja vak kal ve -
szi kö rül, hogy cse le ked ni tud ja a jót.
„Krisz tus egy há zát nem a kül ső kö -
rül mé nyek ha tá roz zák meg, ha nem
a sze re tet ál tal mun kál ko dó hit –
ma gya ráz ta. – Az egész föl dért bib -
li kus szent ség ben jár nak a hí vő em -
be rek. Krisz tus az, aki min den em -
be rért meg halt, és aki ez ál tal kap cso -
la ta in kat meg szen te li. A meg szen -
tel ten ke resz tül szen te lő dünk meg.
Ez azon ban tár sas vi szonyt fel té te -
lez, és meg óv ben nün ket a diszk ri -
mi ná ci ó tól.”

Hoz zá szó lá sá ban Van kó Zsu zsa,
az ad ven tis ta So la Scrip tu ra Teo ló gi -
ai Fő is ko la rek to ra a val lá si an ti diszk -
ri mi ná ci ó val kap cso lat ban el mond ta,

hogy „en nek nem az esz mei igaz ság
az alap ja, ha nem az, hogy a lel ki is me -
re ti sza bad sá got tart suk tisz te let ben
bár mely egyén re vo nat koz tat va. Vég -
ső alap ja pe dig a bib li ai is ten kép ben
fe dez he tő fel, Is ten em be rek hez va ló
vi szo nyá ban. Is ten kény szer nél kül for -
dul az em ber hez, és bár gyű lö li a bűnt,
még is csak er köl csi erő vel küzd el le -
ne, mert ahol az Úr nak Lel ke, ott a
sza bad ság. Is ten nek há rom do log fe -
lett van ab szo lút ha tal ma. A sem mi -
ből va ló te rem tés, a jö ven dő meg mon -
dá sa és a lel ki is me ret meg győ zé se az
ő dol ga, ne künk azon ban ké szek nek
kell len nünk min den kor ta nús kod ni
a ben nünk lé vő re mény ség ről.

A dél után fo lya mán a ne gye dik szek -
ci ó ban a Ho gyan él nek a ha tá ron tú -
li egy há zi kö zös sé gek? kér dés re ad tak
vá laszt a de le gá tu sok kép vi se lői a val -
lá si diszk ri mi ná ci ó val és an ti diszk ri -
mi ná ci ó val kap cso la tos ta pasz ta la ta -
ik tük ré ben.

Más nap a val lá si an ti diszk ri mi ná -
ció jo gi kör nye ze té vel fog lal koz tak az
elő adók. Az egyen lő bá nás mód nak
azo nos tisz te let tel kell ér vé nye sül nie,
és a mél tó sá got min den em ber re
néz ve tisz te let ben kell tar ta ni –
hang sú lyoz ták.

Iz gal mas for du la tot vett ez után a
kon fe ren cia Má té-Tóth And rás jó -
vol tá ból. A Szegedi Tudomány egye -
tem Vallástudományi Tanszékének
ve  ze  tője elő adá sá ban ugyan is ki fej tet -
te, hogy a val lás lé nye gé ben diszk ri -
mi na tív, hi szen meg kü lön böz te ti a
szen tet a pro fán tól, úgy, hogy az
előb bi hez po zi tív elő je let, míg az
utób bi hoz ne ga tí vat tár sít. Ez a meg -
kü lön böz te tés tér ben és idő ben is
ki ter jed, hi szen van nak szent te rek és
szent idők, sőt szent em be rek is.
Ilyen meg kü lön böz te tés, amely adott
est ben erő sen diszk ri mi na tív ha tá sú
le het, a hí vők és hi tet le nek kö zöt ti kü -
lönb ség té tel is.

A ta nács ko zást ke rek asz tal-be -
szél ge tés zár ta, amely nek ke re té ben
a részt ve vő val lá sok és fe le ke ze tek
kép vi se lői fog lal ták össze rö vi den a
gon do la ta i kat.

Egy há zunk ré szé ről Ká kay Ist ván,
az or szá gos iro da ve ze tő je hang sú -
lyoz ta, hogy – te kin tet tel több nem -
ze ti sé gű vol tá ra – a ma gyar or szá gi
evan gé li kus ság min dig is nyi tott és
be fo ga dó volt; is ko lá i ban a tör té ne -
lem so rán fa ji és val lá si ho va tar to zás -
ra va ló te kin tet nél kül be fo gad ta és
ok tat ta mind azo kat, akik ezek ben az
in téz mé nyek ben kí ván tak ta nul ni.

Iz gal mas volt Sza bó Il di kó nak, a
Wes ley Já nos Lel kész kép ző Fő is ko -
la káp lán já nak kér dé se, hogy tud ni -
il lik va jon mi az ára e mos ta ni nagy -
fo kú val lá si to le ran ci á nak, és med dig
tart ha tó fenn… 

A be szél ge tés zá rá sa ként a hoz zá -
szó lók a kon fe ren cia fon tos sá gát és
si ke res sé gét emel ték ki, és a dia ló gus
foly ta tá sát ja va sol ták. Minden nek
nyo ma té kot adott az is, hogy Csep -
re gi And rás zá ró gon do la tai után
hosszú taps kö vet ke zett.

g Orosz Gá bor Vik tor

Val lá si sok fé le ség és val lá si an ti diszk ri mi ná ció
b Val lá si sok fé le ség és a val lá si an ti diszk ri mi ná ció jo gi sza bá lyo zá -

sa – a ma gyar or szá gi és a ha tá ron tú li val lá si kö zös sé gek ta pasz -
ta la ta i nak és teo ló gi á já nak tük ré ben cím mel két na pos kon fe ren -
cia zaj lott az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um (OKM) Egy há zi
Kap cso la tok Tit kár sá gá nak szer ve zé sé ben má jus 13–14-én Bu da pes -
ten, a Ste fá nia-pa lo tá ban. A ren dez vény je len tő sé gét nö vel te, hogy
részt ve vői a ha gyo má nyo san tör té nel mi nek ne ve zett ha zai felekeze -
tek mel lett egy részt a ha tá ron tú li ma gyar egy há za kat, más részt a
ha zánk ban je len lé vő más val lá so kat is kép vi sel ték elő adá sa ik ban
és hoz zá szó lá sa ik ban.
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Összeállította: Boda Zsuzsa

A meg szo kott nál ki csit ké sőbb, má jus ban ke rült sor a teo -
ló gus nap ra a Solt vad ker ti Evan gé li kus Egy ház köz ség ben.
Ez út tal dr. Ko rá nyi And rás, az Evan gé li kus Hit tu do má -
nyi Egye tem (EHE) do cen se ve zet te a le en dő lel ké szek
kül dött sé gét. 

Töb ben kö zü lük már jár tak ta valy Solt vad ker ten, és jó
szív vel jöt tek el is mét. Győ ri Bog lár ka, Ha lász Ale xand -
ra, Brun ner Be at rix, Hi da si Márk az or szág kü lön bö ző
gyü le ke ze te i ből ke rül tek a teo ló gi á ra. Mi vel Can ta te, az -
az az ének va sár nap ját ün ne pel te az evan gé li kus egy ház,
így az éne kek ről, az éne kes könyv ről tar tot tak elő adást a
né pes gyü le ke zet nek. Szó esett Scholz Lász ló ról, Túr me -
zei Er zsé bet ről, Bod rog Mik lós ról és Dó ka Zol tán ról, mi -
köz ben a gyü le ke zet az egyes meg je lölt éne kek hez oda -
la poz va egy-egy ver set el is éne kelt. 

A fi a ta lok egyik ta ná ra, Ko rá nyi And rás ige hir de té sé -
ben a je len le gi vi lág vál sá got ele mez te. Ez a vál ság ugyan -
is nem csu pán és nem fő leg gaz da sá gi jel le gű, ha nem sok
kis vál ság összes sé ge. A csa lád, a tár sa da lom, a kö zös sé -

gi élet és a gaz da ság ap ró vál sá gai egye sül tek most olyan
krí zis sé, ame lyet ke resz tény szel lem ben kell meg ol da ni. 

A dél után fo lya mán az öt fős de le gá ció Solt vad kert le -
ány egy há zát, a bó csai gyü le ke ze tet is meg lá to gat ta,
ahol ugyan csak szol gál tak az is ten tisz te le ten.

g Ifj. Ká posz ta La jos

Em lé ke zés a 20. szá za di ének szer zők re

b Nyolc van esz ten de je, 1929. má -
jus 26-án avat ták fel a Hő sök te -
rén ál ló mil len ni u mi em lék mű -
vet. Az épí té sze ti és szob rá sza ti
szem pont ból is ki emel ke dő al ko -
tás az egyik leg is mer tebb ma gyar
mű em lék, a ha zánk ba lá to ga tó
tu ris ták szá má ra a fő vá ros, az or -
szág egyik leg fon to sabb tu risz ti -
kai cél pont ja, ki mond va-ki mon -
dat la nul – hun ga ri kum. Mű vé -
sze ti vo nat ko zá sai mel lett tör té -
ne te is ér de kes, sor sa a kor szak
ma gyar tör té nel mé nek vissza -
tük rö ző dé se. Össze ál lí tá sunk -
ban az év for du ló kap csán né hány
hoz zá kap cso ló dó ér de kes sé get
gyűj töt tünk cso kor ba.

Az em lék mű fel ál lí tá sá ról az 1896-
ban szen te sí tett VI II. tör vény cikk
ren del ke zett. Ugyan ezen jog sza bály
szólt a Szép mű vé sze ti Mú ze um lé te -
sí té sé ről, a vár bé li Szent Ist ván-szo -
bor, va la mint az or szág hét pont ján
mil len ni u mi em lék osz lo pok eme lé -
sé ről. A tri a no ni dön tés tra gé di á ja,
hogy eb ből a hét vá ros ból öt – Mun -
kács, Nyit ra, a ké sőbb Po zsonnyal
egye sí tett Dé vény, a je len leg Belg rád -
hoz tar to zó Zi mony és Bras só –
1920-tól Ma gyar or szág ha tá ra in kí -
vül re ke rült.

A mil len ni u mi em lék mű épí té se
még ab ban az esz ten dő ben kez de tét
vet te Schic ke danz Al bert épí tész és
Za la György szob rász ve ze té sé vel,
majd az év ti ze dek so rán szám ta lan
ne ves mű vész nek le he tő sé get nyúj -
tott egyes rész le tek el ké szí té sé re.

1900-ban azon ban – a pá ri zsi vi lág -
ki ál lí tá son nagy dí jat szer ző – Gáb ri -
el ark an gyal szo bor har minc hat mé -
te res osz lo pa sta ti kai prob lé mák mi -
att meg re pedt, le bon tot ták, és egy
esz ten dő múl tán új já épül ve ke rül he -
tett csak is mét a he lyé re.

A ti zen négy ki rály szo bor hu szon -
két esz ten dőn át, több hul lám ban ké -
szült el. El ső ként IV. Bé la, Ká roly Ró -
bert, Hu nya di Má tyás, a Habs burg-
há zi I. Fer di nánd és II. Li pót szob rát
ál lí tot ták fel 1905-ben, majd az el ső
vi lág há bo rút és az or szág kon szo li -
dá ci ó ját kö ve tő en utol só ként, 1927-
ben az An jou-há zi Nagy La jo sét. A
mil len ni u mi em lék mű ere de ti ter vek -
nek meg fe le lő utol só ele me ként az
ava tás évé ben fog lal ták el ta lap za tu -
kat Ár pád ve ze té sé vel a hon fog la ló
ve zé rek.

1919. má jus 1-jén, a Ta nács köz tár -
sa ság idő sza ká ban – a fő vá ros je len -
tős köz épü le te i hez ha son ló an – a Hő -
sök te re is „vö rös ron gyok ba öl tö zött”,
ha tal mas „Vi lág pro le tár jai, egye sül -
je tek!” fel irat tal, mun kást és pa rasz -
tot át öle lő Marx-szo bor ral a ko rin -
tho szi osz lo pot obe liszk ké mó do sí -
tó ins tal lá ció előtt. Az öt Habs burg
ural ko dót meg sze mé lye sí tő al ko tást
le emel ték he lyé ről, Fe renc Jó zsef
szob rát össze tör ték. A ki rá lyok az
1920-as évek ben ke rül het tek vissza
he lyük re, Fe renc Jó zse fet Za la
György 1929-ben új ra min táz ta, öl tö -
zé két a Szent Ist ván-rend dísz egyen -
ru há já ra cse rél ve.

A te ret az 1930-as évek ben par ko -
sí tot ták, szö kő kút és gaz dag faj ta vá -
lasz ték ban pom pá zó nö vény zet tet -
te a ma i nál sok kal ta ba rát sá go sab bá

és em ber lép té kű vé. 1938-ban a fő vá -
ro sunk ban ren de zett nem zet kö zi
eu cha risz ti kus kong resszus fő ese mé -
nye ként Eu ge nio Pa cel li bí bo ros, a ké -
sőb bi XII. Pi us pá pa mi sé zett az
ese mény re ala po san át ala kí tott té ren.

A má so dik vi lág há bo rút kö ve tő en
az oszt rák ural ko dók új ra nem kí vá -
na tos sze mé lyi ség nek mi nő sül tek,
vég leg el tá vo lí tot ták az őket áb rá zo -
ló szob ro kat. II. Li pót szob ra még a
har cok ban el pusz tult, a má sik négy
mű a Kis cel li Mú ze um rak tá rá ba,
majd Süly sáp ra ke rült. A sze ren cse
azon ban for gan dó, így Má ria Te ré zia
szé pen fel újít va már meg te kint he tő a
Szép mű vé sze ti Mú ze um au lá já ban, és
ha ma ro san az épü let elő te ré ben kap -
nak vég le ges he lyet az osz lop csar nok -
ból szám űzött ki rá lyok.

He lyük re az 1950-es évek ben Hu -
nya di Já nos mel lé fe je del mek és Kos -
suth La jos kor mány zó ke rül tek. Bocs -
kai Ist ván és Beth len Gá bor a kö ze -
li Ko dály kö rönd ről lett ide szál lít va,
ki hasz nál va azt a sze ren csés egy be -
esést, hogy mé re tük pon to san meg -
egye zett a Hő sök te rei szob ro ké val.
A kom po zí ci ók alat ti dom bor mű vek
is en nek meg fe le lő en cse ré lőd tek. Sőt
a tör té nel mi té nye ket is meg vál toz -
tat ni igyek vő dik ta tú ra a „mer jünk ki -
csik len ni” már ak kor is lé te ző el vé -
nek je gyé ben Köny ves Kál mán alól el -
tá vo lít tat ta a hor vát–ma gyar per -
szo nál uni ót jel ké pe ző „Kál mán Ma -
gyar or szág hoz csa tol ja Dal má ci át” el -
ne ve zé sű Za la György-al ko tást, és
he lyé re a po li ti ka i lag kor rek tebb nek
ítélt „Kál mán ki rály el tilt ja a bo -
szor kány ége tést” cí mű re li ef ke rült.

g Re zsa bek Nán dor

A mil len ni u mi em lék mű
év for du ló já ra
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Fáj da lom tól meg tört szív vel, de Urunk Is te nünk aka ra tá ban meg nyu god -
va tu dat juk, hogy Gye kicz ky Já nos nyugalmazott evan gé li kus lel kész 84
éves ko rá ban, má jus 6-án vissza ad ta lel két Te rem tő jé nek. Drá ga fér jem,
édes apánk, nagy apánk, sze re tett test vé rünk gyász szer tar tá sa má jus 30-
án dél előtt 11 óra kor lesz a Bu da pest-De ák té ri evan gé li kus temp lom ban.
Gyá szol ja fe le sé ge, Sa rol ta, gyer me kei, Me lin da és Ta más és csa lád juk.

Ked ves test vé rünk, ba rá tunk, gyá szo ló gyü le ke ze tünk, kér jük, ko szo -
rúk és vi rág csok rok he lyett egy-egy szál vi rá got hoz za tok el hunyt test -
vé rünk ra va ta lá hoz. A ko szo rú meg vál tást Sa rep ta szo ci á lis in té ze tünk
ja vá ra ajánl juk fel.

Ér te sí té si cím: Gye kicz ky Já nos né, 1021 Bu da pest, Hű vös völ gyi út 193.

He ti la punk nem ré gi ben el hunyt kül ső – evan gé li kus – mun ka tár sá ért, Schel -
ken Pál má ért mu ta tott be en gesz te lő szent mi sét Kor zensz ky Ri chárd ti ha -
nyi ben cés per jel má jus 14-én a bu da pes ti, krisz ti na vá ro si Ha vas Bol dog -
asszony-plé bá nia temp lom ban.
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Tú róczy Zol tán püs pök ké vá lasz tá sá nak het ve ne dik év for du ló ján a Nyír egy -
há zi Evan gé li kus Egy ház köz ség hi va ta lá nak fa lán el he lye zett em lék táb lá nál
he lyez ték el ko szo rú i kat az egy ház köz ség tag jai, va la mint a nyír egy há zi evan -
gé li kus in téz mé nyek ve ze tői és di ák jai. A nagy temp lo mi is ten tisz te le tet meg -
elő ző en Sztan kó Gyön gyi es pe res, igaz ga tó lel kész tar tot ta a meg em lé ke zést,
mely ének kel és imád ság gal zá rult.

g Sal lai Gá bor fel vé te le
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A ta vasz elő re ha lad tá val egy re nő a nap -
sü té ses órák szá ma, egy re jobb az idő.
Hét vé gé ken mind annyi an bol do gan
sza ba du lunk ki a la kás ból, ki rán du lunk,
és él vez zük a ter mé szet szín pom pá ját.
Ilyen kor igyek szünk mi nél töb bet be -
fo gad ni a sze münk elé tá ru ló lát vány -
ból a fák zöld jét, az ég szín kék eget és a
vi rá gok ezer nyi szí nét. Mind ez a cso da
pe dig a sze münk ál tal jut el hoz zánk, hi -
szen az öt ér zék szer vünk kö zül a sze -
mün kön ke resz tül ér zé kel jük a vi lág cso -
dá i nak nagy ré szét, és a lá tá sunk kal sze -
rez zük a leg több in for má ci ót. Azon ban
a mai vi lág ban szám ta lan olyan do log
van, amely ká ros ha tás sal le het sze -
münk re, lá tá sunk ra.

Ta pasz tal ta már Ön, hogy…
• a szá mí tó gé pes mun ka vég zés vagy

te le ví zió né zés so rán a sze me el fá rad,
ki szá rad?

• az éj sza kai ve ze tés kor sze me ne he -
zeb ben szok ja meg a sö tét sé get?

• ahogy múl nak az évek, egy re ne -
he zebb el ol vas ni az ap ró be tűs új -
sá got?

A sze met érő ká ros kör nye ze ti ha tá -
sok (pél dá ul a meg nö ve ke dett UV-su -
gár zás), a szá mí tó gép előtt vég zett,
hosszas mun ka, a lég kon di ci o nált
he lyi sé gek fo ko zot tab ban igény be
ve szik sze mün ket. De az is meg eről -
tet he ti ezt a fon tos ér zék szer vün ket,
ha pél dá ul nem meg fe le lő vi lá gí tás
mel lett hu za mo sabb ide ig ol va sunk,
vagy túl so kat néz zük a té vét. Mind -
ezek a te vé keny sé gek pe dig olyan
ter mé sze te sek szá munk ra, hogy fel
sem me rül ben nünk, hogy akár ár tal -
ma sak is le het nek. Ezért kel le ne fo ko -
zot tab ban oda fi gyel nünk sze münk
ép sé gé re is, hi szen nap mint nap ki -
tesszük a leg kü lön fé lébb meg pró bál -
ta tá sok nak, és csak ak kor jut eszünk -
be, hogy tö rőd jünk ve le, ami kor már
nem mű kö dik ki fo gás ta la nul. 

A Bé res Egész ség tár Szem erő Lu tein
For te film tab let ta olyan komp lex
össze té te lű spe ci á lis – gyó gyá sza ti cél -
ra szánt – táp szer, amely ki fe je zet ten
a szem egész sé gé nek meg őr zé sé hez
szük sé ges ha tó anya go kat tar tal maz. A
lu te in és a ze ax an tin alap ve tő fon tos -
sá gú a sze met érő ká ros kör nye ze ti ha -
tá sok (pél dá ul UV-su gár zás) el le ni vé -
de lem hez. A ké szít mény to váb bi ak tív
ha tó anya gai (bé ta-ka ro tin, C-vi ta min,
E-vi ta min, cink, réz) an ti oxi dáns ha tá -
suk ré vén kés lel te tik a szem öre ge dé -
si fo lya ma tát, amely össze füg gés be
hoz ha tó a lá tás rom lá sá val. A Bé res
Egész ség tár Szem erő Lu te in For te
film tab let ta al kal ma zá sa ja va solt idős -
ko ri szem be teg ség (pél dá ul ma ku la -
dege ne rá ció), il let ve az erős fény su gár -
zás oxi da tív szem ká ro sí tó ha tá sa ese -
tén a kü lön le ges táp lál ko zá si igény ki -
elé gí té sé re, a szem öre ge dé sé nek kés -
lel te té sé re, a szem len cse és a re ti na
egész sé gé ért.

Az egészséges szemért
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Sza bó Ir ma em lé ke ze te
Tavaly hús vét előtt ben ső sé ges han gu la tú könyv be mu ta tót tar tott az Igen Ki -
adó, ab ból az al ka lom ból, hogy El ra gad ta tás cím mel meg je len tet te Sza bó
Ir ma össze gyűj tött ver se it és pró zai írá sa it. A ki lenc ven ötö dik élet évé ben járt
szer ző sok ol da lú mun kás sá gát Kuk lay An tal plé bá nos, mű vé szet tör té nész
mél tat ta, majd a prog ram után in ter jú is ké szült ve le, amely ben a szer zőt és
a meg je lent ki ad ványt mu tat ta be. Ezt a be szél ge tést 2008. már ci us 15-én su -
gá roz ta a Ma gyar Ka to li kus Rá dió.

A köz re adott élet mű há rom kö tet ből áll: két kö tet az össze gyűj tött ver -
sek (I. és II. rész; a ver sek be tű ren des mu ta tó ja a II. kö tet vé gén ta lál ha tó),
va la mint a pró zai írá sok ön ál ló kö te te És utam még se kol du sút cím mel. Szép
ki vi te lű kar ton do boz fog lal ja egy ség be az anya got; a do boz egyik fe lén a szer -
ző há rom, kü lön bö ző élet ko rá ban ké szült fény ké pe, a má sik ol da lon a köl -
tő ér té ke it elő ször fel is me rő, ver se it a Vi gi li á ban is meg je len te tő Ró nay György
ró la szó ló írá sa ol vas ha tó.

Sza bó Ir ma ver sei elő ször kü lön bö ző ka to li kus új sá gok ban, fo lyó ira tok -
ban je len tek meg. Több ver sé vel sze re pelt az Is ten ege alatt cí mű an to ló gi -
á ban (Ecc le sia Ki adó, Bu da pest, 1985), majd ön ál ló kö te tet ka pott a Va da -
mo si Fü ze tek so ro zat ban Kö nyör gés Al ger no nért cím mel (Eger szeg Kft., Za -
la eger szeg, 1997). Az össze gyűj tött mun ká it kö zel múlt ban köz re adó ki ad -
vány ról Ró nay Lász ló is meg em lé ke zett a Vi gi lia 2008/8. szá má ban.

2008. no vem ber 7-én ün ne pel tük a köl tő ki lenc ven ötö dik szü le tés nap ját.
(…) 2009. áp ri lis 21-én az Ár pád-há zi Szent Er zsé bet Ott hon ban csen de sen
vissza tért Te rem tő jé hez. Sza bó Ir ma ham va it má jus 7-én he lyez tük örök nyu -
ga lom ra a Ró zsák te rén lé vő ró mai ka to li kus temp lom al temp lo má ban.

Ké rem, gon dol ja nak rá írá sai ol va sá sá val, nép sze rű sí té sé vel! 
Tisz te let tel:

B. Pe t fi Ág nes, a ki ad vány szer kesz tő je

Több ször hang zott már el Fa bi ny Ta -
más nak, az evan gé li kus egy ház mé -
dia ügye kért fe le lős püs pö ké nek szá -
já ból, hogy Lu ther Már ton, aki a
ma ga ko rá ban rend kí vül jól hasz nál -
ta a könyv nyom ta tás nyúj tot ta le he -
tő sé ge ket, min den bi zonnyal mai
vi lá gunk ban is ha té kony in for má ció -
köz lő esz közt hasz nál na: blo gol na. 

A gon do la tot foly tat va nyu god tan
hoz zá te het jük, hogy a re for má tor ezen -
kí vül Twit tert is hasz nál na, Goog le
Re ade ren osz ta ná meg a többi fel hasz -
nálóval ér de kes ol vas má nya it, és sa ját
cso por tot is lét re hoz na a Fa ce boo kon.
Már ton test vér ugyan is min den bi -
zonnyal már évek kel ez előtt el kez dett
vol na blo got ve zet ni, most a pör gő -
sebb, köz vet le nebb kom mu ni ká ci ós
csa tor ná kat ré sze sí te né előny ben.

Nem vé let len a cikk cí mé ben sze -
rep lő lát szó la gos ka kukk to jás. A di -
no szau ru szok kal kap cso lat ban a leg -
több em ber nek az jut eszé be, hogy ki -
hal tak – mint aho gyan a fó ru mok és
a blo gok is ki ha ló ban lé vő „jó szá gok”. 

Ez nem azt je len ti, hogy ne len né -
nek még ma is nagy lá to ga tott sá gú
fó ru mok, vagy ne szü let ne na pon ta
több ezer új blog be jegy zés, csu pán az
előb bi ek jó pár éve, a we bes nap lók
pe dig ma nap ság ér ték el azt a fá zist,
ahon nan már nincs hová nö ve ked ni -
ük. A ré gi meg ol dá sok szép las sú le -
csen gés sel to vább mű köd nek, de azt
tel jes nyu ga lom mal el mond hat juk,
hogy aki ed dig nem ve ze tett blo got,
az már nem is fog. A most fel nö vek -
vő ge ne rá ció ugyan is már más tí pu -
sú we bes mé di u mot vá laszt ma gá -
nak. Még pe dig a fent le ír tak kö zül.

Idén év ele jén in dult új ra a Csi pet -
nyi Só (http://csi pet nyi so.hu/) füg get -
len evan gé li kus ol dal, ame lyik pár év -
vel ez előtt igen csak nép sze rű volt lu -
the rá nus kö rök ben. Ak ko ri lá to ga tott -

sá gá ról és fó ru má nak pezs gő teo ló -
gi ai vi tá i ról még ma is le gen dá kat le -
het hal la ni. A mos ta ni hely zet ez zel
szem ben az, hogy az ol dal fó ru ma fel
sem pör gött iga zán, ha von ta ér ke zik
csak egy-egy új hoz zá szó lás. Ezen
per sze le het cso dál koz ni, de a web2.0
ko rá ban egy ré gi meg ol dás nem ve -
zet het si ker re, kár is nosz tal gi áz ni.

Az egy ház köz pon ti hír portáljának
(http://evan ge li kus.hu/) blogszekciója
sem áll job ban. Bár az oldalak te te jén
ott ta lál ha tó a link hozzájuk, va ló já ban
nem le het ta lál ni egyet len mű kö dő we -
bes nap lót sem, és már a rend szer ilyen
ki ala kí tá sa is el hi bá zott nak te kint he -
tő, hi szen a fe lü let nem ad esz kö zö ket
ar ra, hogy az evan gé li kus blog ge rek sa -
ját ol da lu kat er re köl töz tes sék át, az új
ta gok pe dig nem itt kez de nek el nap -
lót ve zet ni, ami kor a ma gyar blog szol -
gál ta tók mind egyi ke jobb esz kö zö ket
kí nál eh hez. Gyor   san le kel l tud nunk
von ni a kö vet kez te tést: ha Lu ther
blo got ve zet ne, ak kor azt va ló szí nű leg
nem egy há zá nak por tál ján ten né. Le
kellene szá mol ni az olyan ali bi funk ci -
ók kal is, mint a ven dég könyv, amely -
re fél év alatt lát ha tó an egyet len egy be -
jegy zés sem ér ke zett.

A my Lu ther kö zös sé gi ol dal
(http://my lu ther.hu/) si ke re is vi -
szony la gos. Mert hi á ba az el ké pesz -
tő en nagy ak ti vi tás, ha ma ga az ol dal
csak ke vés lá to ga tót tu dott tar tó san
meg sze rez ni ma gá nak. Min den eset -
re itt már je len van nak azok a fi a ta -
lok, akik majd egy év ti zed múl va

fenn tar tói lesz nek az egy ház nak, és
őket egy re ke vés bé le het el ér ni más
mé di u mon ke resz tül. A té vé rek lá mok
ké szí tői van nak most a leg na gyobb
baj ban, szá muk ra ugyan is a hu szon -
öt év alat ti kö zön ség nagy ré sze el ér -
he tet len né vált az es ti fő mű sor idő -
ben, ezek a fi a ta lok ugyan is ab ban az
idő ben in kább a vi lág há lón ször föl -
nek. Bal sze ren csénk re csak el ha nya -
gol ha tó ré szük tér be evan gé li kus kö -
zös sé gi ol dal ra.

Nem je len het meg az egy ház egy -
faj ta in ter ne tes szol gál ta tó ként. Hi á -
ba nyújt blog szol gál ta tást, nem lesz -
nek új evan gé li kus blog ge rei. Hi á ba
lesz új fó ru ma, nem fog raj ta el mé lyült
vi ta foly ni. Hi á ba van a my Lu ther, ha
a fi a ta lok a nagy kö zös sé gi ol da la kat
ré sze sí tik előny ben a ki csi te ma ti zált -
tal szem ben. Mert egy re ke vés bé le -
het em be re ket ma gunk hoz húz ni.

Ha a hegy nem megy Mo ha med -
hez, ak kor a mon dás sze rint ne künk
kell lép nünk és el jut tat nunk az igei
üze ne tet azok ra a he lyek re, ahol az
em be rek van nak. Az egy ház nak je -
len kell len nie a kö zös sé gi ol da la kon,
és hasz ná lat ba kell ven nie a leg mo -
der nebb we bes meg ol dá so kat.

Az Evan gé li kus Élet áp ri lis vé ge óta
mű köd te ti Na pi ige szol gál ta tá sát ha -
zánk leg na gyobb kö zös sé gi há ló za ta,
a négy mil lió tag gal ren del ke ző IWIW
ol da lán be lül. Az al kal ma zás nem
tesz egye bet, mint hogy a la punk
utol só ol da lán lé vő bib li ai igé ket és a
hoz zá juk írt ma gya rá za to kat je le ní ti
meg a lá to ga tó pro fil ol da lán, il let ve az
al kal ma zás sa ját ol da lán. A köz vet len
misszi ón túl pe dig ez még plusz lá to -
ga tó kat is je lent a lap szá má ra, ugyan -
is az ed di gi mint egy négy ezer te le pí -
tő egy ne gye de az Evan gé li kus Élet on-
line fe lü le té re is el lá to ga tott.

g Nagy Ben ce

Di no szau ru szok, fó ru mok, blo gok
E G YH ÁZ É S VIL ÁG H ÁLÓ

Rovatgazda: Nagy Bence

A Kis de ák Evan gé li kus Óvo da (1052 Bu da pest, De ák tér 4.) fel vé telt hir -
det tel jes mun ka idős óvo da pe da gó gu si mun ka kör re, ha tá ro zott idő re,
szep tem be ri kez dés sel. Fel té tel: óvo da pe da gó gu si vég zett ség. Bé re zés
a köz al kal ma zot ti bér táb lá zat sze rint. Je lent kez ni és in for má lód ni a
20/824-6917-es te le fon szá mon le het. Je lent ke zé si ha tár idő: má jus 26.

H I R D E T É S

Tö rök or szág ban, Isz tam bul ban ren -
dez ték meg má jus 3. és 11. kö zött a
kö zép is ko lás ko sár lab da-vi lág baj -
nok sá got. A ma gyar szí ne ket a sop -
ro ni Ber zse nyi Dá ni el Evan gé li kus
(Lí ce um) Gim ná zi um, Kol lé gi um és
Szak kép ző Is ko la csa pa ta kép vi sel te. 

A küz del mek hu szon hét együt tes -
sel in dul tak meg há rom csa pa tos cso -
por tok ban. A tor nát kö zép is ko lák
szá má ra ír ták ki, de majd nem min -
den or szág a nem ze ti vá lo ga tott já val
sze re pelt raj ta, per sze ná luk a nem -
ze ti vá lo ga tott tag jai egy is ko lá ba
(aka dé mia) jár nak.

Ered mé nyek

I. for du ló
1. Tö rök or szág 2 2 0
2. Ma gyar or szág 2 1 1
3. Svéd or szág 2 0 2
Ez zel a ma gyar csa pat a leg jobb 18
kö zé ju tott!

II. for du ló
1. Fran cia or szág 2 2 0
2. Ma gyar or szág 2 1 1
3. Bel gi um 2 0 2
Ez zel a ma gyar csa pat be ju tott a
leg jobb 12-be!

III. for du ló
1. Hol lan dia 2 1 1
2. Né met or szág 2 1 1
3. Ma gyar or szág 2 1 1
A kör be ve rés nél saj nos mi ke rül -
tünk a 3. hely re, to vább ju tá sunk egy
ko sá ron mú lott, mi u tán meg ver tük
egy pont tal a né me te ket, és ki kap tunk
négy pont tal a hol lan dok tól. Itt már
az egyik leg job bunk nél kül ját szot -
tunk, Né meth Al ma ugyan is a né me -
tek el le ni mér kő zés ele jén meg sé rült.

A 9–12. he lyért
9. Gö rög or szág
10. Lu xem burg
11. Kí na
12. Ma gyar or szág
Ez zel a ma gyar csa pat a bra vú ros nak
mond ha tó 12. he lyet sze rez te meg a
nem ze ti vá lo ga tot tak kö zött.

A csa pat tag jai: Né meth Al ma, Bog -
nár Han na, Si pos Bog lár ka, Vág völ -
gyi Pet ra, Ka to na Ra mó na, Koz ma
Bog lár ka, Hor váth An gé la, Ha da rics
Ka ta, Ba zsó Bar ba ra, Fo dor An na,
Ta polczai Il di kó, Kraj czár No é mi.
Edző: Hor váth Jó zsef, Hor váth né
Hart mann Ri ta.

d EvÉ let-in fó

Isz tam bul ban ko sa raz tak

Meg hí vó
A Y’s Men moz ga lom dán ré gi ó já -
nak nagy lel kű anya gi tá mo ga tá sá -
val, a szom bat he lyi evan gé li kus
gyü le ke zet, a Ma gyar or szá gi Ke -
resz tyén If jú sá gi Egye sü let (KIE) és
a Sa va ria Y’s Men Klub össze fo gá -
sá val el ké szült Szom bat he lyen a
KIE-pin ce!

Sze re tet tel hí vunk min den kit a

pin ce hi va ta los meg nyi tó já ra má jus
24-ére, va sár nap ra a szom bat he lyi
evan gé li kus temp lom ba (Kör men -
di út 2.).

PROG RAM:
• 10.00: Ün ne pi is ten tisz te let és

pin ce ava tás – igét hir det Lup ták
György, a ma gyar KIE el nö ke.

• 12.30: Ebéd és fris sí tők a temp -
lom kert ben.

• 14 órától pár hu za mo san Dá ni á -
ban lát tam cím mel él mény be -
szá mo ló dia ve tí tés sel, il let ve „Le -
gyen ez a pin ce…” cím mel fi a ta lok
öt let bör zé je.

• 14.45: Ke rek asz tal-be szél ge tés.
Ven dé ge ink a he lyi if jú sá gi szer -
ve ze tek kép vi se lői.

Kö zös a for rás, kö zös az öröm!
Tölt sük együtt ezt a szép na pot!

Sa va ria Y’s Men Klub

H I R D E T É S
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A Ke resz tyén Ér tel mi sé gi Fó rum
leg kö ze leb bi al kal mán, má jus 25-én,
hét főn 18.30-kor a bu da hegy vi dé ki
evan gé li kus temp lom ban (Bu da pest
XII., Kék Go lyó u. 17.) Schu lek Csa -
ba fő sze kesz tő és dr. Schu lek Ágos ton
sport ve ze tő Üz let? Szó ra koz ta tás? Az
egész ség zá lo ga? cím mel tart elő -
adást és fó rum be szél ge tést. Az al ka -
lom ra min den ér dek lő dőt sze re tet -
tel vá runk!

A Ma gyar or szá gi Lu ther Szö vet ség
bu da pes ti ta go za tá nak ta va szi al -
kal mai so rá ban dr. Reuss And rás
teo ló gi ai ta nár tart elő adást Lu the ri
ira tok a há zas ság ról cím mel a De ák
Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um könyv -
tá rá ban (Bu da pest V., Sü tő u. 1.)
má jus 28-án, csü tör tö kön 18.00 és
19.30 kö zött. Min den ér dek lő dőt
sze re tet tel vá runk.

A De ák Té ri Evan gé li kus Le ány gim -
ná zi um összes volt nö ven dé ke má jus
29-én, pén te ken 15 óra 30 perc kor a
temp lom ban, 16 óra 30 perc kor a
dísz te rem ben ta lál ko zót ren dez. Igét
hir det Zász ka licz ky Pé ter lel kész.
Elő adók: Hanz Lám Irén és a gim ná -
zi um Tü kör-Szín iro dal mi szín pa da.

VASÁRNAP

21.20 / Du na Tv
Szer zők
(nor vég film drá ma, 2006)
(103')
A film nagy sze rű, me lan ko li -
kus, rend kí vül ér zé ke nyen
me sél a fel tét len ba rát ság ról,
a meg szál lott ság ról, az el hi -
va tott ság ról s a nem oly
könnyű sze re lem ről. A tör té -
net kö zép pont já ban két fi a -
tal em ber áll, akik nem csak
ugyan azért a lá nyért ver se -
nyez nek, ha nem egy más sal
is: mind ket ten si ke res írók
sze ret né nek len ni.

HÉTFŐ

10.00 / To rony Rá dió (Bé kés)
Evan gé li kus fél óra
Az Evan gé li kus Rá dió misszió
mű so ra
12.05 / Bar tók rá dió
Az Óbu dai Da nu bia Ze ne kar
és a Mu zsi kás együt tes
hangver senye
14.45 / Du na Tv
Fe ren ce sek Er dély ben
(ma gyar is me ret ter jesz tő
film so ro zat, 2007) (30')
15.10 / PAX
Teg nap, ma és mind örök ké
Pin tér Bé la és a cse me ték
kon cert je
23.15 / m1
Vissza ját szás (35')
So ro zat a rend szer vál tás ról
23.25 / Du na Tv
A le nin grá di pá lya ud var
gyer me kei (len gyel do ku men -
tum film, 2005) (38')

KEDD

9.00 / Vi a sat His to ry
A ke reszt mű vé sze te
(an gol do ku men tum film,
2007)
12.30 / PAX
Chic ken Fly. Ifi ca fé –
kávéház a vá ros szé lén
(kon cert film)
14.35 / Kos suth rá dió
Tér-idő. A ra gály – Ko rok és
pusz tí tó kór ok
19.40 / Kos suth rá dió
Bach ze né je ku bai rit mus ban
A Tene rife Szim fo ni kus
Zene kar ját szik
21.10 / Du na Tv
A szár nyas ügy nök
(fe ke te-fe hér ma gyar film -
dráma, 1987) (78')
00.30 / Tv2
Szo mo rú va sár nap
(né met–ma gyar film drá ma,
1999) (110')

SZERDA

8.25 / Du na Tv
Mennyei ka puk
(ma gyar is me ret ter jesz tő film,
2001) (17')
A pé csi ba zi li ka
10.00 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Hän del: La u da te pu e ri
Do mi num – 112. zsol tár
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
14.00 / M. Ka to li kus Rá dió
„Va la ki ír a ke zed del”
Sza bó Lő rinc ver sei
19.40 / M. Ka to li kus Rá dió
Gos pel kró ni ka
22.05 / Du na Tv
Hu gi cám
(hol land film drá ma, 1996)
(91')

VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból május 24-étől május 31-éig

CSÜTÖRTÖK

7.25 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó) (26')
11.10 / PAX
Az anya méh gyü möl cse
ju ta lom
(csa lád ter ve ző ma ga zin) (50')
11.40 / TV2
Egy fi ú ról (an gol–ame ri kai–
fran cia–né met ro man ti kus
film, 2002) (97')
12.05 / Bar tók rá dió
Hang ver seny dél idő ben
Fü lei Ba lázs (zon go ra) és
Vár dai Ist ván (gor don ka)
hang ver se nye
15.06 / Hír Tv
Tej jel fo lyó Ká na án
(ma gyar do ku men tum film,
2008) (54')
19.40 / Kos suth rá dió
Bő rönd Ödön
A Ka lá ka együt tes és Gryl lus
Vil mos da lai

PÉNTEK

7.55 / Du na Tv
A süllye dő fa lu
(ma gyar do ku men tum film,
2007) (23')
17.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Ars Sac ra
Szak rá lis mű vé szet
18.00 / Bar tók rá dió
A jö vő hét mu zsi ku sa
Do bozy Bor bá la, Gyön gyössy
Zol tán és Kamp Sa la mon
19.35 / Bar tók rá dió
25 éves a Bu da pes ti Fesz ti vál -
ze ne kar. Bee tho ven-zon go ra -
ver se nye ket ját szik és
ve zé nyel: Schiff And rás
20.00 / PAX
Mit ér az em ber, ha…
(port ré film)
Du si cza Fe renc re for má tus
lel kész
23.25 / Du na Tv
A ba rát ko zás le he tő sé gei
(ma gyar té vé film, 2006) (50')

SZOMBAT

16.35 / m1
Ba la ton ret ró
(ma gyar do ku men tum film,
2007) (82')
19.30 / RTL Klub
Apá ca show
(ame ri kai víg já ték, 1992) (100')
20.00 / M. Ka to li kus Rá dió
Pá holy és pó di um
Mo zart: Rek vi em
(kon cert köz ve tí tés)
20.05 / Tv2
At ti la, Is ten os to ra
(ame ri kai–lit ván ka land film,
2001) (172')
20.35 / Du na Tv
Csil lag ös vény 2 –
To vább a sze re tet út ján
(ma gyar do ku men tum film,
2006) (101')
22.15 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Hein rich Ig naz von Bi ber:
Mis sa Ch ris ti Re sur gen tis

VASÁRNAP

8.30 / Ba ra nya Rá dió – FM 93,8
Evan gé li kus fél óra. Az Evan -
gé li kus Rá dió misszió mű so ra
10.00 / m1
Re for má tus is ten tisz te let
17.30 / Bar tók rá dió
Haydn: A Meg vál tó utol só hét
sza va a ke reszt fán
Át irat for te pi a nó ra és
ének kar ra
19.05 / Du na Tv
Te réz anya – A sze gé nyek
szol gá ló ja
(olasz–spa nyol–an gol élet -
rajzi drá ma, 2003) (91')
1. rész
19.55 / m1
És a nyol ca dik na pon
(ma gyar té vé film) (52')
20.04 / Kos suth rá dió
Rá dió szín ház
Nem trap po lok to vább
Rész le tek Polcz Alaine 2006–
2007-es nap ló já ból
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HÍREK, HIRDETÉSEK
Va sár nap 
Jaj azok nak, akik há zat ház hoz ra gasz ta nak, és me zőt me ző mel lé sze rez nek,
míg hely sem ma rad más nak, és csak ti lak tok eb ben az or szág ban! Ézs 5,8
(Kol 3,2; Jn 15,26–16,4; Ef 3,14–21; Zsolt 27) Uram, bá to rít igéd, ami kor hi -
á nyom mal küz dök. Nem a bő ség re vá gyom, ha nem csak az elég sé ges re, de
oly kor ez sem ada tik meg. Hadd hoz zam eléd hi á nyo mat! Csen de sítsd le a
föl di igaz ság ta lan sá gok mi at ti há bor gá so mat! Em lé kez tess ar ra, hogy ná lad
jó he lyen van ügyem! De in te nek is sza va id, Uram, ami kor túl nagy je len tő -
sé get tu laj do ní tok az anya gi ak nak. Fi gyel mez tetsz ar ra, hogy erő fe szí té se -
i met jó irány ba te rel jem. Gya ra po dás ra sar kallsz – el ső sor ban a hit ben, az
is ten is me ret ben és há la adás ban.

Hét fő 
Is ten ar ra ren delt min ket, hogy el nyer jük az üd vös sé get a mi Urunk Jé zus Krisz -
tus ál tal. 1Thessz 5,9 (1Móz 49,18; Ez 11,14–20; Ap Csel 4,23–31) Uram, há -
lás va gyok azért, hogy ne ked szív ügyed a mi üd vös sé günk. Az az aka ra tod,
hogy Krisz tus ál tal az örök élet aján dé ka az enyém is le gyen. Bo csáss meg,
ami ért az én gon do la ta i mat sok szor egé szen más fog lal koz tat ja. Add, hogy
a mai na po mat is meg újít sa üd vös sé gem szer ző je, a te szent Fi ad!

Kedd 
Még a gó lya is az égen tud ja köl tö zé se ide jét, a ger li ce, a fecs ke és a da ru is
vi gyáz, mi kor kell meg jön nie, csak az én né pem nem is me ri az Úr tör vé nyét.
Jer 8,7 (Róm 2,13; Lk 21,12–19; Ap Csel 4,32–37) Uram, meg szé gye nít te rem -
tett vi lá god: az, hogy még a leg ki sebb élő lény is tud ja a dol gát. Szí vem be ír -
tad tör vé nyed; az ige ál tal nap mint nap ki je len ted aka ra tod; egy ér tel mű en
jel zed, mi szol gál ja a te tet szé se det és az én ja va mat, én még is sok szor úgy
dön tök, úgy gon dol ko dom, úgy cse lek szem, úgy szó lok, mint ha nem te len -
nél az én Uram! For máld szí ve met, ala kítsd hi te met!

Szer da 
Egy lep rá val bo rí tott em ber meg lát va Jé zust arc ra bo rult, és kér te: „Uram, ha
aka rod, meg tudsz tisz tí ta ni en gem.” Er re Jé zus ki nyúj tot ta a ke zét, meg érin -
tet te őt, és így szólt: „Aka rom, tisz tulj meg!” Lk 5,12–13a (Ézs 38,16; Lk 12,8–
12; Ap Csel 5,1–11) Uram, olyan sok mo csok ta pad hoz zám – a tes tem hez, a
lel kem hez! Sok fé le „mo só port” ki pró bál tam már, de egyik sem hoz ta el a vár -
va várt tisz ta sá got. Most már tu dom, ezt csak tő led nyer he tem el! Kö szö nöm
a mai biz ta tást, azt, hogy te aka rod, hogy meg tisz tul jon az éle tem a bűn től,
a szenny től, a nyo mo rú ság tól. Le gyen meg a te aka ra tod!

Csü tör tök 
Jé zus így szólt: „Én pe dig azt mon dom nek tek, hogy ne száll ja tok szem be a go -
nosszal, ha nem an nak, aki ar cul üt jobb fe lől, tartsd oda má sik ar co dat is.”
Mt 5,39 (Péld 24,29; Ap Csel 1,12–26; Ap Csel 5,12–16) Uram, ne kem ez nem
megy! Én nem aka rok ál do zat len ni! Nem aka rok szé gyen kez ni! Nem aka -
rom, hogy bár ki be lém tö röl je a ci pő jét! Nem aka rom át él ni a fi zi kai fáj dal -
mat sem. Tu dom, te mind ezt ön ként vál lal tad: né mán tűr ted a kín zást, nem
száll tál le a ke reszt ről, nem vi szo noz tad a gya láz ko dást! Így mun kál tad üd -
vös sé ge met, s így mu tat tál döb be ne tes pél dát ar ra, hogy le het más ként fe -
lel ni a bán tás ra. Se gíts, hogy tud jam igéd sze rint for dí ta ni ar co mat!

Pén tek 
Az apa így szólt: Együnk és vi gad junk, mert ez az én fi am meg halt és fel tá -
ma dott, el ve szett és meg ta lál ta tott. Lk 15,23–24a (Zsolt 32,2; Jn 19,25–27; Ap -
Csel 5,17–33) Uram, nem ér tem, mi ért sze retsz még en gem! El for dul tam tő -
led, a ma gam út ját jár tam, ki zár ta lak dön té se im ből. Mi kor azon ban tel jes
csőd be ju tot tam, te vissza fo gad tál, és min den bű nö met meg bo csá tot tad. Örül -
tél ne kem és an nak az új élet nek, amellyel meg aján dé koz tál. Kö szö nöm, hogy
ma is sze re te ted tart meg! Bo csásd meg, hogy megint vissza él tem jó sá god -
dal! Tö röld el hűt len sé ge met!

Szom bat 
Éle tünk ide je het ven esz ten dő, vagy ha több, nyolc van esz ten dő, és na gyobb
ré szük hi á ba va ló fá rad ság. Zsolt 90,10 (2Kor 4,17; Zak 4,1–14; Ap Csel 5,34–
42) Uram, ha hi á ba va ló az éle tem nagy ré sze, ak kor mi ér tel me van él ni? Ha
el mú lik a szép ség, ha so ha nem hagy ha tó ab ba a ta nu lás, ha ál lan dó an ja -
vít gat ni kell, ami fel épült, ha foly ton el il lan az öröm, ha in ga do zik a hit, ak -
kor mi ért küzd jek egy ál ta lán? Kö szö nöm ne ked az éle te met – azt, hogy a sok
hi á ba va ló ság el le né re te adsz ér té ket nap ja im nak, és föl di idő met úgy ala -
kí tod, hogy meg is mer je lek té ged, és új élet ben jár jak. Há lát adok a ke resz -
tért, me lyen Meg vál tóm drá ga vé re az én bű ne i met mos ta el. Add, hogy meg -
be csül jem a mai na pot, és ne a hi á ba va ló per ce ket gya ra pít sam! 
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Új nap – új kegyelem

APRÓHIRDETÉS

Pro tes táns csa lá dok ré szé re nyu -
godt kör nye zet ben, Ba da csony ban
üdü lé si le he tő ség ked ve ző fel té te lek -
kel. Ugyan itt: jú ni us 19-től he ten ként
6–8 di ák ré szé re ki zá ró lag kul tu rá -
lis prog ra mok pe da gó gus sal, na pi
há rom szo ri ét ke zés sel. 70/667-1242.

Templomok, templomtornyok fel-
újítása, villámvédelem kiépítése.
26 év referenciával. Bede László,
30/943-5089.

Pon to sí tás. Az öku me ni kus lel -
ké szi misszi ói kon fe ren cia idő -
pont ja június 22–26. (hét fő va -
cso rá tól pén tek ebé dig).

JÖVŐ HETI SZÁMUNKBAN:

Beszámolók a május -i kerületi
missziói napok rendezvényeiről

W W W . M Y L U T H E R . H U

Fizessen elő lapunkra!
WWW.EVANGELIKUSELET.HU


