
Új ra itt egy tan év vé ge, be csu kód nak
az is ko la ka puk, al szik a kré ta, a
táb la és di ák nél kül a pad. Itt a
nyár, a vár va várt sza bad ság, a nya -
ra lás, pi he nés ide je di á kok, pe da gó -
gu sok szá má ra egy aránt. Ilyen kor
ak tu á lis és il len dő a szám adás.

Vizs gá zott, vizs gá zik kis- és nagy -
di ák, de ve lük és ál ta luk a pe da gó -
gus is. Szá mot ad a di ák a meg ta nul -
tak ról, a pe da gó gus pe dig arról,
mi ként si ke rült nö ven dé ke it fel ké -
szí te nie, egy lé pés sel kö ze lebb se gí -
te nie ah hoz, hogy majdan be tölt sék
sa ját élet hi va tá sukat. Fon tos mér le -
ge lés ez min den egy há zi is ko lá ban,
ha ke resz tény lel kü let ben ne vel . S
ne vel het -e más ként?

Így ke rül egy más mel lé az is ko la
és a temp lom jel ké pes és re á lis va ló -
sá ga, most szán dé ko san meg for dít -
va ah hoz ké pest, aho gyan Re mé -
nyik Sán dor mí ve sen, ma is ér vé nye -
sen meg fo gal maz ta Temp lom és is -
ko la cí mű ver sé ben: „Ne hagy já tok
a temp lo mot, / A temp lo mot s az is -
ko lát!” A köl tő fel is mer te és tud ta, s
sze ret te vol na tu da to sí ta ni, hogy ez
a ket tő – a csa lád mel lett – a nem -
ze ti lét alap ja. 

Ezen írás cí mé ben még is for dít va
áll: is ko la és temp lom. Mert va la mi -
kor temp lom ból nőtt ki az is ko la, de
meg té ve lye dett ko runk ban mint ha
for dít va tör tén né nek a dol gok, az is -
ko lá ból nő het ki a jö ven dő egy há zá -
nak tag sá ga.

Tisz te let tel és há lá val gon do lunk
azok ra a csa lá dok ra, ahol a min -
den na pi élet hez még hoz zá tar to zik
a ke resz tény ne ve lés, ér ték rend, de
alig ha nem ala po san meg fo gyat ko zott
az ilye nek szá ma. Rész ben a csa lá dok
cson ka sá ga mi att, rész ben a meg él -
he té si küz de lem ből fa ka dó fá radt ság
és idő hi ány mi att.

Haj dan az egy ház ból nőtt ki az is -
ko la, ko runk ban egy há zi is ko lá ink
óri á si szol gá la ta, hogy gyer me ki és if -
jon ti lel kek be plán tál ják Is ten igé jét,
sze re te tét, ke gyel mét, evan gé li u mát. 

A tör té ne lem ré gen más képet
mu ta tott. Ál la mi sá gunk olyan ki rály
ural ko dá sá val kez dő dött, aki úgy
lát ta, hogy az egy ház ból (jel ké pe sen
a temp lom ból) nő het ki a nem ze ti
meg tar tó erő. Nem ré gen, pár éve
meg is je lent ez a szent nek mond ha -
tó ki in du lá si pont ilyen cím mel:
Szent Ist ván In tel mei és Tör vé nyei.
Más ként „Er kölcs re ok ta tó köny -
vecs ke” cím mel is is mert. 

A „köny vecs ke” elő sza vá ban azt ol -
vas suk, hogy Ist ván ki rály na gyon
fon tos nak tar tot ta az egy ház lé tét,
ezért „biz to sí tot ta az is ten tisz te let he -
lye it, az ün ne pek meg tar tá sát, az
Egy ház va gyo ni alap ja it, ren di kü lön -
ál lá sát”. Va la mint: „Ami azon ban
leg töb bet je len tett, ön ma ga (Ist ván)
át volt hat va a ke resz tény hit, er kölcs
ta na i val.” Na gyon fon tos nak tar tot -
ta a szent ki rály a ke resz tény ta ní tást,

és erő tel je sen hang sú lyoz ta a min -
den na pi élet eti kai tisz ta sá gát. Mi lyen
le gyen az em ber? 

En nek a je les, de ke vés sé is mert
mű nek kü lö nö sen egy ré szét tart juk
most ak tu á lis nak és el gon dol kod ta -
tó nak a tan év  vé gén. Ezúttal a gyer -
me kek en ge del mes sé ge az idé zen dő
gon do lat kör, mely nek a lé nye ge – ter -
mé sze te sen – az is ten hit meg őr zé se
és az is te ni tör vé nyek el is me ré se.
Vagy is a szent szer ző mint atya szól
fi á hoz, és ilyen mó don akar ja a ke -
resz tény hit re ta ní ta ni. „Aki aty já val
szem be sze gül, Is ten el len sé ge, tud ni -
il lik mind az, aki en ge det len, Is ten nel
sze gül szem be, és az en ge det len ség
szel le me… pusz tu lást hoz.” 

Leg el ső ki rá lyunk úgy gon dol ta –
és ha tal ma se gít sé gé vel min dent
meg is  tett en nek ér de ké ben –, hogy
a temp lom, az az az egy ház va ló sá gá -
ból nő  ki az is ko la. 

Ko runk ban mint ha for dít va tör -
tén né nek a dol gok. Vagy is ahogy az
előbb je lez tük, ér zé kel tet tük, az egy -
há zi is ko la va ló sá gá ból nö ve ked het
ki a jö ven dő gyü le ke ze ti tag sá ga
(egy há za). Leg alább is rész ben. Most
a tör té ne lem Urá nak úgy tet szett
ná lunk for dí ta ni a tör té ne lem ke re -
kén, hogy ha már nem a szü lők hoz -
zák el a gyer me ke i ket (kis kor ban a
ke reszt ség szent sé ge mi att, na gyobb
kor ban kon fir má ci ó ra) a temp lom ba,
ak kor az egy há zi is ko lán ke resz tül a
gyer me kek se gít hes sék hoz zá szü le -
i ket, hogy Is ten és Krisz tus kö ze lé be
ke rül hes se nek. 

Ezért sze re pel gon do lat me ne tünk -
ben így a sor rend: is ko la és temp lom.
Az egy há zi is ko la ke resz tény tan tes -
tü le te pá rat lan misszi ói kül de tést
tölt be szol gá la tá val. Ter mé sze te -
sen – sok szor hang sú lyoz zuk – az
egy há zi is ko lá ban is ta ní ta ni kell a tu -
do má nyok összes te rü le tét. Sem mit
sem sik kaszt ha tunk el, de a ra ci o ná -
lis és em pi ri kus tu dás mel lett el en -
ged he tet len szük ség van a tisz ta lel -
ki ség re, er kölcs re. Ko runk ban – és
ha zánk ban – eb ben na gyon je len tős
szol gá la tot vé gez nek egy há zi is ko lá -
ink, mert az ot ta ni lé lek épí tés még -
is csak Is ten fe lé te rel get min den kit.
Nem erő szak kal, csak Lé lek kel, ahogy
a pró fé tai szó is mond ja (Zak 4,6). Ezt
ne vez zük spi ri tu á lis ne ve lés nek. 

Is ten nek adunk há lát egy há zi is ko -
lá in kért, mert egye dül övé a di cső ség
(so li Deo glo ria), de most is kö szö ne -
tet mon dunk Is te nünk föl di esz kö ze -
i nek, igaz ga tók nak, pe da gó gu sok -
nak, mun ka tár sak nak, és az ő ál dá -
sát kér jük éle tük re és mind azo ké ra,
akik se gí tik is ko lá ink éle tét.
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„Va jon sok szor nem azért tű nik-e a kí vül ál lók szá -
má ra öröm te len nek, le foj tott nak, szür ké nek
a temp lo mi at mosz fé ra, mert hi ány zik be lő le a
spon tán vissza jel zés le he tő sé ge?”

„Tapsvihar” az ország templomában f 3. oldal

„Nor vé gi á ban és pár hét óta már Svéd or szág -
ban is az evan gé li kus egy ház meg es ke ti temp -
lom ban, ol tár előtt az egy ne mű pá ro kat. (…)
Ne fe led jük, e két or szág ban a la kos ság több -
sé ge evan gé li kus!”

Lóláb f 9. oldal

„Is ten ir gal maz zon azok nak, akik a
sza bad ság ra hi vat koz va akar ják a sze -
mé lyi sé gi jo go kat ki ter jesz te ni úgy,
hogy köz ben a bűn nek és a rom lás nak
ad nak utat!”

Egyszemélyes nyilatkozat f 9. oldal

Is ko la és temp lom
g Ri bár Já nos

„Haj dan az egy ház ból nőtt
ki az is ko la, ko runk ban
egy há zi is ko lá ink óri á si
szol gá la ta, hogy gyer me ki
és if jon ti lel kek be plán tál -
ják Is ten igé jét, sze re te tét,
ke gyel mét, evan gé li u mát. 

Oltalom és veszély f 2. oldal
Kettős jubileum Mórichidán f 3. oldal
Megfordult keresztény világ f 6. oldal
Egy szelet mennyország f 8. oldal
Luther-szöveg ferences kódexben f 10. oldal
Rázga Pál emlékezete f 14. oldal

b Szteh lo Gá bor evan gé li kus
lelkész ma már le gen dás if jú sá -
gi ál la mát Ga u dio po lis nak,
Öröm vá ros nak ne vez ték el fi a tal
la kói. De va jon él het nek-e ha -
son ló öröm ben a föl di éle tük
utol só sza ka szá ban já ró, idős
em be rek is? A csil lag hegy-bé -
kás me gye ri evan gé li ku sok sze -
rint igen. Ezért dön töt tek úgy,
hogy egy há zunk új dia kó ni ai
in téz mé nyé nek, a Csil lag hegy-
Bé kás me gye ri Evan gé li kus Egy -
ház köz ség pa ró ki á ja mel lett fel -
épült idő sek ott ho ná nak a Ga u -
dio po lis ne vet ad ják. Az evan gé -
li kus dia kó ni ai szol gá lat évé -
ben az új sze re tet ott hont jú ni us
14-én szen tel te fel Ben ce Im re, a
Bu dai Egy ház me gye es pe re se.

Az ün ne pi is ten tisz te let li tur gi ai
szol gá la tá ban Do náth Lász ló, a Csil -
lag hegy-Bé kás me gye ri Evan gé li kus
Egy ház köz ség lel ké sze, Fü löp At ti la
be osz tott lel kész, Bá tovsz ky Gá bor
rá kos pa lo tai lel kész, va la mint Ivá nyi
Gá bor me to dis ta és Szent-Ivá nyi
Ilo na uni tá ri us lel kész vett részt. Az
ün ne pi al kal mon Ko czor Zol tán fő -
is ko lai ta nár hir det te Is ten igé jét Mt
6,10 alap ján.

Ige hir de té sé ben Ko czor rá mu ta -
tott: az ér té kek fo lya ma tos vál to zá -
sá nak ko rá ban élünk. A mai ér té kek
hol nap két sé ges sé vál nak, ezért ki -
szá mít ha tó és meg bíz ha tó struk -
tú rá ra len ne szük sé günk. Egy olyan
po lisz ra, olyan or szág ra, amely Is ten
or szá gá nak min tá já ra sta bil, vál to -
zat lan és örök ér vé nyű ér té kek re
épül. „Mi ként le het a gyors vál to zá -
sok kö ze pet te biz ton sá got és ál lan -
dó sá got meg él ni?” – tet te fel a kér -
dést az ige hir de tő, s a ki hí vás nagy -
sá gát ér zé kel tet ve ki je len tet te, hogy

ma már nem csak a fenn tart ha tó ság
fo gal ma vált kér dé ses sé, de az idős
kor ral együtt já ró böl cses ség ér té ke -
it is meg kér dő je le zik, sőt el uta sít ják:
tár sa dal munk ban ta bu a ha lál té má -
ja, de a sa ját vé ges sé günk re em lé kez -
te tő öreg ség és a vég hez ve ze tő út is
az zá vált.

Ne künk ma az a fon tos, hogy nap
mint nap jöj jön el a mi or szá gunk. Jé -
zus azon ban nem ezt mond ta, és
nem ezért imád ko zott. Ta ní tá sa nyo -
mán eb ben a vi lág ban, kö zöt tünk él

az a kö zös ség, amely az ér té kek he -
lyes rend jét bir to kol ja, s ezért tud ja,
mi a fon tos, és mi a lé nyeg te len.
Mind annyi an ha la dunk az öreg kor
fe lé, s ezen az úton csak a nyi tott ság
és az alá zat ad hat re ményt, hogy egy
sze re tet ott hon is olyan öröm től su -
gár zó vá ros sá le gyen, amely ré sze „az
ő el jö ven dő or szá gá nak”.

Az is ten tisz te let után az ün nep lő
kö zös ség át vo nult a sze re tet ott hon
épü le té nek be já ra tá hoz, ahol Prőh le
Ger gely or szá gos fel ügye lő mon dott

kö szön tő be szé det. Az épü let kul csát
Ben ce Im re es pe res ad ta át Do náth
Lász ló lel kész nek, aki Prőh le Ger -
gellyel együtt for dí tot ta el a zár ban,
s tár ta ki az aj tót a gyü le ke zet előtt.

Az új idő sott hon tá gas ud va rán ke -
rült sor az épü let fel szen te lé sé re
(képeink a 8. oldalon), mely nek li tur -
gi á já ban Do náth Lász ló csil lag hegy-
bé kás me gye ri, Ko czor Ta más bu da -
pest-fe renc vá ro si lel kész és dr. Csep -
re gi Zol tán, az Evan gé li kus Hit tu do -
má nyi Egye tem rek to ra vett részt. A

szen te lés szol gá la tát Ben ce Im re es -
pe res vé gez te. Pré di ká ci ó já ban töb -
bek kö zött ki tért ar ra, hogy ma nagy
me rész ség kell egy sze re tet ott hon
épí té sé hez, még pe dig a „sze re tet”
mi att. Tudniillik nem egy át la gos
öreg ott hon ról, szo ci á lis in téz mény -
ről van szó, ha nem olyanról, amely
va la mi óri á si több let tel ren del ke zik:
Is ten sze re te te az, amely nek élő va -
ló sá ga la ko zik az itt élők és dol go zók
szí vé ben.

Gaudiopolis 2009
Fel szen tel ték egy há zunk új dia kó ni ai in téz mé nyét

A Gaudiopolis Szeretetotthon hivatalos megnyitása – balról jobbra: Bence
Imre, Koczor Tamás, Donáth László, Prőhle Gergely és Csepregi Zoltán

f Folytatás a 8. oldalon
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b Múlt he ti és mos ta ni éne künk
ke ret be fog lal hat ja nap ja in kat:
a nap kez dő kö nyör gés után ma
a nap zá ró há la adás sal is mer ke -
dünk meg. Ez az ének – mely nek
ma gyar for dí tá sát Marschal kó
Gyu lá nak kö szön het jük – Fe ren -
czi Ilo na köz ve tí té sé vel kö rül be -
lül húsz éve ke rült egy fó ti nyá -
ri tan fo lyam ra. Év ti ze des köz -
ked velt sé ge mi att dön töt tek úgy
a szer kesz tők, hogy gaz da gít sa új
gyűj te mé nyün ket. (E. Zs.)

A Már ki hunyt a szép nap fé nye
(GyLK 794), Ni ko laus Her man jo a -
chimsta li kán tor es ti éne ke elő ször
1560-ban je lent meg, sa ját ki adá sú,
Va sár na pi evan gé li u mok (Sonn tags -
evan geli en) cí mű kö te té ben. Ha son -
ló an a múlt al ka lom mal is mer te tett
ének hez (Jön bí bor fé nyű pir ka dat –
GyLK 793) ez az ének is épít Lu ther
imád sá gá ra, az es ti imá ra. Mind -
ket tő re a leg lé nye ge sebb mon da ni va -
ló tö mör meg fo gal ma zá sa jel lem ző;
az ének össze sen négy vers szak ból áll.

Her man ver sé re 1609-ben ke rült
Mel chi or Vul pi us dal la ma, ad dig a
gya kor lat ban több dal lam mal is éne -
kel ték a so ro kat. Vul pi us dal la má nak
volt elő ké pe, Bur kard Wal dis (1485?–
1560?) rím be sze dett zsol tár dal la ma
1554-ből. Wal dis el ső dal lam so rát
Vul pi us át vet te, s a töb bi sor ese té -
ben is több pon ton kap cso ló dott
ah hoz.

Vul pi us ról reg ge li éne ke kap csán
az el múlt hé ten már több szó esett.
Az es ti him nusz dal la ma szin tén
kvint lé pés sel in dít, de most a nap -
szak hoz il lő en nem fel-, ha nem le fe -
lé. A to váb bi dal lam szö vés re is az
eresz ke dés jel lem ző, s szer ke ze ti ha -
son ló ság az is, hogy a dal lam leg ma -
ga sabb hang ját, az ok tá vot a má so -
dik dal lam sor éri el.

Is mer ked jünk most a szö veg szer -
ző jé vel. Ni ko laus Her mant úgy is -
mer tük meg a him no ló gia tör té net -
ben, mint aki „a Bib li á ban élt”. Nyel -
ve ze te gaz dag nyílt vagy kis sé bur kolt
bib li ai uta lá sok ban. Az el ső vers -
szak utol só két so ra – „Fény né -
künk Krisz tu sunk lé gyen, / Ne té ve -
lyeg jünk az éj ben!” – egy ér tel mű en
Ézs 59,10-re utal: „Ta po gat juk a fa -
lat, mint a va kok, ta po ga tó zunk,

mint aki nek nincs sze me. Bot la do -
zunk fé nyes dél ben, mint ha al ko -
nyat vol na, és sö tét ség ben va gyunk,
mint a hol tak.”

Her man Nürn berg hez kö zel, Alt -
dorf ban szü le tett. Szü le té sé nek pon -
tos dá tu mát nem is mer jük (1480?,
1500?). 1518-ban Jo a chimstal ban vál -
lalt kán to ri ál lást, s a he lyi la tin is ko -
la ta ná ra lett. Csat la ko zott a re for má -
ció kö ve tő i hez. Fenn ma radt egy le -
vél is, me lyet ma ga Lu ther írt Her -
man nak 1524. no vem ber 6-án. Szép
szám mal szü let tek ver sei gyü le ke ze -
ti hasz ná lat ra, kü lö nö sen 1557-es
nyug dí ja zá sa után. „Mi vel tes ti erőt -
len sé gem mi att a kán to ri szol gá la tot
már nem vé gez he tem kö zöt te tek,
hát ra lé vő ke vés időm ben, míg kö zöt -
te tek él he tek, sze re tett egy há za mat
és gyü le ke ze te met az zal a cse kély te -

het ség gel kí vá nom szol gál ni, s azt ve -
le tek meg osz ta ni, mit Is ten nek kö -
szön he tek.”

1560-as sa ját ki adá sá nak tel jes cí -
me: „Sonn tag sevan ge lia über das
Jahr in Gesän ge ver fas set für die
Kin der und ch rist li chen Ha usvä ter”,
mely nek ma gyar for dí tá sa így han -
goz hat: „Va sár na pi evan gé li u mok
egész év re ének for má ban gyer me kek
és ke resz tyén atyák szá má ra”. Her -
man jó pe da gó gus volt, jól is mer te a
gyer me ki lel ke ket. Mind dal la mai
(Jöjj, Is ten né pe, áld juk őt – EÉ 156,
Fel vir radt ál dott, szép na punk – EÉ
217), mind ver sei rö vi dek, tö mö rek
(négy so ro sak), könnyen ért he tő ek.

Jo a chimstal ban jó és szo ros kap cso -
la to kat ápolt lel ké szé vel, Ma t he si -
usszal. „Ha Ma t he si us lel kész úr jól
pré di kált, ak kor a ke gyes kán tor azon -
nal ké szen állt a szö veg leg fon to sabb
ta ní tá sát dal for má ba ön te ni, mert jó
pré di ká ci ó hoz jó ének tar to zik!”

Her man ere de ti szán dé ka sze rint
gyűj te mé nye száz egy éne két nem
gyü le ke ze ti hasz ná lat ra, is ten tisz te -
le ti al kal mak ra szán ta, ha nem gyer -
me kek szá má ra vagy há zi és ma gán -
áhí ta tok ra. Er re mű ve elő sza vá ban
ma ga hív ja fel a fi gyel met. Fon tos ezt
ki emel ni, hi szen pél da adó le het szá -
munk ra az az ala pos ság, aho gyan ele -
ink meg vá lo gat ták, ko moly mér cé vel
mér ték, mi is ke rül het be a temp lom
fa lai kö zé! „Mert jó pré di ká ci ó hoz jó
ének tar to zik!”

g W. Kincz ler Zsu zsan na

VUL PI  US E S TI  HIM NU SZ A

Már ki hunyt a szép nap fé nye
C ANTATE

SE MPER REFOR M ANDA

„Mit gondoltok, mit gondol a sátán,
ha az emberek erőszakkal és fékte-
lenséggel intézik ügyeiket? A pokol
fenekén ül, és azt gondolja: »Ó, a
bolondok! Milyen jó kis játékot ját-
szanak!« Az viszont kárt tesz benne,
ha egyedül az igét teljesítjük, és csak
azt hagyjuk cselekedni. Az minden-
ható, rabul ejti a szíveket, és ha meg-
ragadta, minden bűnös dolog ma -
gá tól széthullik.”

d Luther Márton:
Nyolc böjti prédikáció

(Szebik Zsófia fordítása)

Min den va sár na pi is ten tisz te le ten
át él jük, de a nyá ri tá bo rok ban, kon -
fe ren ci á kon is ta pasz tal hat juk majd:
jó Jé zus kö ze lé ben len ni! Ami kor
majd össze gyü le ke zünk az or szág
kü lön bö ző tá ja i ról, hi tünk sze rint
nem em be ri in dí tás ra jö vünk össze,
ha nem Jé zus lesz az, aki össze gyűj -
ti gyer me ke it. Mert Jé zus Krisz tus
ter mé sze té nek lé nye ge, hogy ő össze -
gyűjt, amíg az El len ség, a Di a bo losz
szét szór.

Min dig jó az ol tal ma zó anyai szár -
nyak vé del mé ben len ni. Mi lyen szép,
ami kor Jé zus ön ma gát olyan tyúk hoz
ha son lít ja, amely szár nyai alá gyűj ti
csi bé it! Nem igaz ság ta lan-e ko runk
fe mi nis tá i nak a vád ja, ami kor a Bib -
li át és Jé zust egy ol da lú an „pat ri ar chá -
lis is ten kép pel” vá dol ják? Pe dig itt Is -
ten sze re te te anyai sze re te te ként je -
le nik meg.

Egy va sár na pi is ten tisz te le ten, egy
gyü le ke ze ti ren dez vé nyen, egy or szá -
gos pres bi te ri ta lál ko zón, egy nyá ri
kon fe ren ci án mind annyi an át érez -
het jük majd ezt a vé dett sé get. 

De utá na ki kell lép nünk a „fel nőtt -
ség” ve szé lyek kel te li vi lá gá ba, ahol
kí sér té sek le sel ked nek ránk. Olyan jó,
hogy ezek re elő re fel ké szül he tünk!
Le sel ke dik ránk a pénz, a ké nye -
lem, a „meg ál la po dott ság”, a kar ri er,
a hír név kí sér té se, ami kor vá gya ink
már nem Is ten re vagy he lyünk meg -
ta lá lá sá ra, ha nem ön ma gunk ra irá -
nyul nak.

Vi gyáz nia kell ma gá ra min den nem -
ze dék nek: a gyer me kek nek, a fi a ta lok -
nak, a fel nőt tek nek! A meg ál la po dott -
ság lel ki meg ke mé nye dés sel is jár hat!
Vi gyáz zunk lel künk ép sé gé re! Le gyünk
ébe rek, ne en ged jünk a meg ál la po dott -

ság, a jó lét vagy eset leg a ha ta lom kí -
sér té sé nek! „Mit hasz nál ugyan is az
em ber nek, ha az egész vi lá got meg nye -
ri, lel ké ben pe dig kárt vall?”

A hi ú sá gun kat csik lan do zó kar ri -
er lé lek rom bo ló! A vi lág csá bí tó káp -
rá za tá ban oly könnyen el fe led ke zünk
ere de ti he lyünk ről, éle tet adó Gaz -
dánk ról! Az el fe led ke zés meg kemé -
nye dés sel, lel ki vak ság gal jár.

Shakes peare ír ja egyik drá má já ban:
„De jaj, ha bűn ben meg ke mé nye -
dünk, / Sze münk be fog ják a nagy is -
te nek. / Ön nön mocs kunk ba fojt ják
ép eszün ket, / hogy bál vá nyoz zuk bű -
ne ink, s ka cag nak, / míg vesz tünk be
fu tunk.”

A po gány is te nek kel el len tét ben
Áb ra hám, Já kób és Jé zus Is te ne meg -
ke mé nye dé sünk köz ben sem hagy
cser ben ben nün ket. Pró fé tá kat küld
az ő „fel nőt té vált”, ön ál ló utat jár ni
aka ró gyer me ke i hez. A pró fé ták
nyug ta la ní tó sze mé lyek. Is ten kül döt -
tei, Is ten ki ál tó em be rei, akik szem -
ben az ár ral Is ten nyug ta la ní tó, nép -
sze rűt len üze ne tét hir de tik a meg ke -
mé nye dett nép nek. Ami kép pen az út -
ról le té rő, hűt len né vált vá lasz tott
nép nek egy kor, úgy az el vi lá gi a so dott,
ké nye lem ked ve lő, tor zan ta ní tó egy -
há zá ba ma is küld pró fé tá kat az Is ten!

Aho gyan Je ru zsá lem meg öl te,
meg kö vez te a pró fé tá kat, ugyan úgy
ma is za var kel tő nek, egy ház rom bo -
ló nak ne vez tet nek azok, akik lel ki is -
me re tük ál tal Is ten től in dít tat va fel -
eme lik hang ju kat a lel ki, szel le mi,
teo ló gi ai el tor zu lá sok el len. A hi va -
ta lo sak ál ta lá ban el uta sít ják a pró fé -
tai han got.

Ha a vá lasz tott nép vagy az egy ház
né pe nem hall gat az Is ten ál tal kül -

dött pró fé ták ra, ak kor be kell tel je -
sed nie an nak, amit Jé zus mon dott:
„Íme el ha gyot tá lesz a ti há za tok.” A
Ká ro li-for dí tás sze rint: „Imé pusz tán
ha gya tik nék tek a ti há za tok.”

Pusz ta or szág – ez a cí me az an gol
köl tő, T. S. Eli ot egyik nagy köl te mé -
nyé nek. Gyer me ke ink mind is me rik
az Orosz lán ki rály tör té ne tét. Szim -
ba, az orosz lán kö lyök édes ap ját meg -
öli an nak test vé re, a go nosz Zor don.
Szim bá nak me ne kül nie kell, és go -
nosz nagy báty ja, a trón bi tor ló Zor -
don lesz az ural ko dó. S mi lyen lesz az
or szág Zor don ural ma alatt? A fák el -
szá rad nak, az élő lé nyek ki hal nak –
pusz ta az or szág! A bűn, a go nosz ság
ered mé nye: szá raz ság, íté let, ha lál.
Lót ide jé ben So do mát és Go mo rát
meg ítél te az Is ten: vá ro su kat el -
süllyesz tet te, he lyét pusz tá vá tet te.

A Bib li á nak még sem a pusz ta or -
szág, nem a fagy ha lál az utol só sza -
va. A pró fé tá kat meg kö ve zik, Jé zust
ke reszt re fe szí tik. Bű ne ink kel tönk -
re tesszük a te rem tett sé get, a kör nye -
ze tet, a csa lá dot és – ön ma gun kat.
Va ló ban „pusz ta or szág” le szünk.
Jé zus sza vá val: „pusz tá vá ha gya tik a
ti há za tok”. Bű ne ink mi att ki megy Jé -
zus a há zunk ból. Nem azt mond ja,
amit egy kor: „Az én há zam az imád -
ság há za”, ha nem most már csak a „ti
há za tok”-ról be szél.

De ez még sem a leg vég ső vég! Is -
te né, az ő íté le téé az utol só szó. Jé zus
vissza jön bű ne ink mi att el pusz tí tott
föl dünk re, pusz tán ha gyott há zunk -
ba, ki üre se dett temp lo munk ba. És
ek kor – mint az Orosz lán ki rály or -
szá gá ban – a szá raz ság ból új ra oá zis,
a ha lál ból is mét élet lesz. Vissza kap -
juk az Élet vi zét és az Élet fá ját.

A szen ve dés és a szá raz ság után a
zsol tá ros sal új ra el mond hat juk: „Fü -
ves le ge lő kön nyug tat en gem, és csen -
des vi zek hez te rel get en gem.” (Zsolt
23,2)

Ezért fon tos, hogy ma is vár juk őt.
A leg na gyobb ne héz ség ben se ke se -
red jünk el. Ne en ged jünk a vi lág
csá bí tó szi rén hang já nak, káp rá za -
tá nak, kí sér té sé nek. Sem mi lyen ha -
ta lom vagy erő szak nyo má sá ra se vál -
junk ki áb rán dult tá, ci ni kus sá vagy hi -
te ha gyot tá!

Ad ja Is ten, hogy a Jé zus ál tal jel -
zett és re ánk le sel ke dő meg pró bál ta -
tá sok ban meg tud junk áll ni, a hi tün -
ket meg tud juk őriz ni! Tud junk az
egyé ni éle tünk és egy há zunk gir be -
gör be út jai után nyíl egye ne sen be fut -
ni a cél ba. Tud junk ar ra az öröm hír -
re ér kez ni, ame lyet az íté let hang ja
után is meg hal lunk az evan gé li um -
ban: „Ál dott, aki jön az Úr ne vé ben!”

g Fa bi ny Ti bor

Imád koz zunk! Urunk, há lát adunk
ne ked azért a cso dá la tos bé ké ért, a
gond ta lan sá gért, ame lyet a te kö ze -
led ben ta pasz tal ha tunk! De kö szön -
jük, hogy még sem bó dí tasz el ben nün -
ket, ha nem fi gyel mez tetsz a kül vi lág -
ban re ánk le sel ke dő va lós kí sér té sek -
re és ve szé lyek re! Kö szön jük, hogy fi -
gyel mez tetsz a lel ki meg ál la po dás és
meg ke mé nye dés es he tő sé gé re, mert
meg akarsz óv ni at tól, hogy egy ko ri
nagy sze rű fel is me ré se ink el le né re
pró fé tá i dat mi is va kon el uta sít suk és
meg kö vez zük! Éle tünk drá má já ban,
har ca i ban küldd szent an gya la i dat
vé del münk re, hogy a go nosz el len ség
erőt ne ve hes sen raj tunk! Ámen.
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Ol ta lom és ve szély
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Urunk, Is te nünk, tud juk, hogy min -
dent, ami táp lál és él tet min ket, te -
tő led kap juk. Te rem tett vi lá god nagy -
sze rű sé gé ért, cso dál ni va ló gaz dag -
sá gá ért há lá val tar to zunk. Min den
egyes korty víz, mely ki tik kadt tor -
kun kat hű sí ti, em lé kez tes sen min ket
jó sá god ra és sze re te ted re. Min den
egyes fa lat ke nyér, me lyet meg íz le -
lünk, a te vég te len ir gal mad nak je le
le gyen szá munk ra.

A te fél tő sze re te ted, mint fe lénk
er nyő ként ki te rí tett szárny, úgy vé -
del mez zen min ket.

Jé zu sunk, Krisz tu sunk! Ahogy te
is meg si rat tad Je ru zsá le met, mely ha -
lá lod szín te re volt, és el szen ved ted a
val lá si fa na tiz mus ból ere dő erő sza -
kot, add meg ne künk azt a lel kü le tet,
amely se gít ben nün ket a te uta don
jár nunk, hogy fe le ba rá ta in kat, szom -
szé da in kat sze ret ni tud juk, és ha
még is ár ta nak ne künk, tud juk ve led
együtt azt imád koz ni: Atyám, bo csáss
meg ne kik, mert nem tud ják, mit cse -
lek sze nek!

Az is ko la év vé gén jár va há lát
adunk ta ná ra in kért, pe da gó gu sa in -
kért, hit ok ta tó in kért és lel ké sze in kért,
akik re gyer me ke in ket, uno ká in kat
bíz tuk. Kö szön jük, hogy ad tál ne kik
kel lő tü rel met és be lá tást, elég böl -
cses sé get, hogy a gyer me ke ket ele -
gen dő is me ret re, va la mint az Is ten
irán ti hit re és bi za lom ra ve zes sék.

Há lát adunk az eső ért, mely föld -
je in ket ön töz te, és ké rünk, adj ne -
künk más kor is ide jé ben esőt, hogy
bő ter més nek örül hes sünk.

Áldd meg a csa lá do kat, és add,
hogy nyá ri kö zös pi he né sük erő sít -
se egy más kö zöt ti kap cso la ta i kat.

Urunk, Is te nünk, légy mind azok -
kal, akik nek a nyár nem sok örö möt
ad. Akik nek a hő ség meg pró bál ta tást
je lent, akik be teg ágy ban fek sze nek,
akik nek nincs le he tő sé gük a ki kap -
cso ló dás ra, akik sor su kat ki lá tás ta lan -
nak lát ják. Adj szí vük be re ményt és
ki utat szá muk ra a szo ron gat ta tás ból
és az ín ség ből.

Adj egész né pünk nek fel emel ke -
dést, va la mennyi nép nek böl cses sé -
get és be lá tást az együtt mű kö dés és
a bé kes ség út já nak meg ta lá lá sá ra
mind egy más sal, mind a te rem tett vi -
lág gal. Ámen.

Oratio
œcumenica
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Két he te ol vas hat tuk eb ben a ro vat -
ban Fa bi ny Ta más kol lé gám írá sát
Tánc Kál vin temp lo má ban cím mel.
A Kál vin-év al kal má ból Genf ből
köz ve tí tett ün ne pi is ten tisz te let szá -
mos, re for má tus temp lom ban szo -
kat lan, meg le pő ele met vo nul ta tott
fel a tánc tól a rap stí lu sú éne ken át
egé szen a dia ló gus pré di ká ci ó ig.

De va jon mi fér be le ná lunk egy
evan gé li kus temp lom áhí ta tá ba? Ro -
va tunk cí mé nek szel le mé ben – Ég tá -
jo ló – kö zös gon dol ko zás ra, tá jé ko -
zó dás ra, út ke re sés re hí vom most
Ol va só in kat. A kér dés a leg ke vés bé
sem el mé le ti, hi szen a kö zel múlt ban,
pün kösd hét főn, a 20. Bach-hét nyi -
tó est jé nek vé gén fel csat ta nó taps
igen csak el len té tes ér zel me ket, mi
több, in du la to kat vál tott ki a je len lé -
vők ből a De ák té ren.

Íme, a „pün kös di taps vi har” rö vid
előz mé nye: a De ák té ri ha gyo mány
sze rint ez út tal is el hang zott a be ve -
ze tő hir de tés ben, hogy a ze ne mű vek
kö zé majd rö vid pré di ká ció éke lő dik,
az al ka lom pe dig imád ság gal és ál dás -
sal fe je ző dik be. Ezért kér tük a taps
mel lő zé sét, he lyet te a lel kész kö -
szön te meg már elő re, név sze rint, a
fel lé pő mű vé szek szol gá la tát.

Csak hogy ezen az es tén más ként
ala kul tak az ese mé nyek. Há rom iga -
zi öröm ze ne szó lalt meg egy más
után: a bran den bur gi ver seny, majd
az úgy ne ve zett me nyeg zői kan tá ta,
vé gül pe dig a h-moll szvit fer ge te ges
fu vo la szó ló ja ko ro náz ta meg a kon -
cer tet. Szin te vib rált a ma gas fe szült -
ség a le ve gő ben.

Tu da to san már a zá ró té tel alatt
fel men tem a szó szék re, hogy a „kö -
zön ség” – ilyen kor jó val több a kül -
ső ven dég, mint a gyü le ke ze ti tag –
ér zé kel je: most jön az elő re jel zett
ha gyo má nyos zá rás imád ság gal és ál -
dás sal. De az utol só ütem után töb -
ben tap sol ni kezd tek. Kö rül te kint ve
a szó szék ről döb be ne tes lát vány volt
a taps ra emel ke dő ke zek so ka sá ga,
töb bek kér dő, ké rő te kin te te: ugye le -
het, ugye sza bad, még is, min den
ha gyo mány el le né re? Egy vil la nás
alatt kel lett dön te nem, ho gyan to -
vább? Ki élez ve és szim bo li kus sá mé -
lyít ve a kér dést: fe gye lem vagy ke gye -
lem? Tör vény vagy evan gé li um? A
múlt ha gyo má nyá nak szol gai tisz te -
le te vagy a je len pil la nat va rá zsá nak
fel sza ba dult el fo ga dá sa? 

Má ig sem tu dom, hogy he lye sen
dön töt tem-e, ami kor a kö vet ke ző
sza vak kal pró bál tam ol da ni a ta -
pint ha tó fe szült sé get: „Tes sék bát ran
tap sol ni! Nem sza bad le foj ta ni a há -
lás öröm ki fe je ző dé sét. Mind ez nem
hi szem, hogy szem ben áll na Bach
»so li Deo glo ria« hit val lá sá val. Is ten -
nek le gyen di cső ség, hogy ilyen mű -
vé szek kel aján dé ko zott meg min ket
ma es te…” Hosszú, fel sza ba dult, bol -
dog taps vi har volt a vá lasz.

En nek vé gén – im már új ra áhí ta -
tos csend ben – kér tem, hogy a taps -
ra len dült ke zek kul cso lód ja nak
imád ság ra. A ha tal mas gyü le ke zet
fel áll va, han go san, im már ol dott,
har mo ni kus kö zös ség ben imád koz -
ta együtt az Úr tól ta nult kö nyör gést,
és fo gad ta az ál dást. En nek zá ró mon -

da ta ezen a pün kösd hét főn a De ák té -
ren kü lö nö sen is ak tu á lis sá és át él he -
tő vé vált: „A Szent lé lek Is ten, aki kö -
rül öle li az egész vi lá got, ad jon ne ked
Is ten re só vár gó szí vet, és áld jon meg
té ged tel jes örö mé vel!”

A tör tén tek vissz hang ja, amint
sejt he tő, ve gyes volt. Töb ben há lál -
kod tak, hogy vég re „meg tört a jég”…
Akad tak, akik za va ró „puccs ként” él -
ték meg a taps vi hart… Tá vol áll tő -
lem, hogy pün kös di cso dá nak, jel nek
mi nő sít sem ezt a kis in ci denst. De azt
sem hi szem, hogy va la mi fé le anar -
chis ta me rény let tör tént vol na a ré -
gi, jó és szent rend el len.

Pál apos tol ar ra ta nít, hogy Is ten
igé je és imád ság szen te li meg Is ten
aján dé ka it. Ez igaz az ének és a ze -
ne aján dé ká ra is. A De ák té ren ezen
az es tén is hang zott az élő ige és a kö -
zös imád ság. Mind ez gyü le ke ze -
tünk leg ne me sebb, so ha fel nem
ad ha tó ha gyo má nya. Nincs ze nei
al ka lom ige szol gá lat nél kül! To váb -
bá nincs be lé pő díj, mert Is ten aján -
dé kai meg fi zet he tet le nek. Ada koz -
ni le het, de a be lé pés min den ki szá -
má ra in gye nes. 

Eh hez ké pest – sze rin tem – a
taps til tá sa vagy meg en ge dé se má -

sod la gos, úgy ne ve zett adi a fo ron kér -
dés. Ki fe je zet ten li tur gi kus és bib li -
kus szö ve gű mű vek – kan tá ták, pas -
si ók – ese tén va ló ban le het za va ró,
áhí tat rom bo ló a taps. En nek meg fe -
le lő en az idei Bach-hé ten sem volt
ilyen za jos tet szés nyil vá ní tás a két szer
is elő adott h-moll mi se után. De
pün kösd hét fő es te, tör té ne te sen,
olyan cso dá la tos Bach-mű vek szó lal -
tak meg, ame lyek nem tar toz nak a
mu si ca sac ra, a szent mu zsi ka, az
egy há zi ze ne kö ré be.

Va jon a taps hi á nya te rem te ne
áhí ta tot egy ma gá val ra ga dó fu vo la -
szó ló után? Va jon tény leg a taps
ten né si ker haj hász em be ri pro duk -
ci ó vá a mű vé szek fel lé pé sét? Va jon
há lás örö münk hall ha tó ki fe je ző dé -
sé vel va ló ban Is ten di cső sé gé be gá -
zo lunk?!

Ér té kes li tur gi kus kin cse ink meg -
őr zé se és ápo lá sa mel lett nem kel -
le ne-e egy ki csit több le ve gőt ad -
nunk temp lo ma ink ban a spon tán
öröm meg szó la lá sá nak is? En nek
egyik, min den bi zonnyal nem is a
leg nél kü löz he tet le nebb for má ja le -
het a taps is.

Gyak ran ke ser günk azon, hogy
az if jabb ge ne rá ció ne he zen, sőt alig
ta lál ja a he lyét is ten tisz te le te in ken.
Va jon nem kel le ne-e több sza bad sá -
got, kre a tív fan tá zi át en ged ni az
úgy ne ve zett „szent tér be és idő be”?
Va jon sok szor nem azért tű nik-e a kí -
vül ál lók szá má ra öröm te len nek, le -
foj tott nak, szür ké nek a temp lo mi
at mosz fé ra, mert hi ány zik be lő le a
spon tán vissza jel zés le he tő sé ge? Ho -

vá „fér nek” a Lé lek meg le pe té sei,
ha min dent elő re meg ha tá ro zunk,
meg kö tünk, szin te be prog ra mo zunk?
Fe nye get a gé pi es ru tin, a meg fá ra -
dás, a ki üre se dés. A fá sult meg szo -
kás, a ki szá radt, meg me re ve dett tra -
dí ci ók szín te len né, élet te len né te he -
tik a temp lo mi li tur gi át épp úgy, mint
az ige hir de tői szol gá la tot. Ha ép pen
az öröm fris sí tő il la ta tű nik el is ten -
tisz te le ti éle tünk ből, ak kor alig ha
va gyunk mél tó ak az el kö te le ző evan -
gé li kus jel ző re.

Sok nyit va ha gyott kér dést ve tet -
tem föl a to váb bi kö zös gon dol ko dás,
tá jo ló dás re mé nyé ben. Mind ezt se -
gít he ti ta lán a 98. zsol tár né hány bá -
to rí tó, kö zös ör ven de zés re fel sza -
ba dí tó so ra: „Uj jong ja tok az Úr előtt
az egész föl dön! Ör ven dez ve vi gad ja -
tok, zsol tárt éne kel je tek! Éne kel je tek
az Úr nak hár fa kí sé ret tel zen gő éne -
ket! Har so nák kal és kürt zen gés sel
uj jong ja tok a ki rály, az Úr előtt! Zúg -
jon a ten ger a ben ne le vők kel, a föld -
ke rek ség és a raj ta la kók! Tap sol ja nak
(!) a fo lya mok, a he gyek mind uj jong -
ja nak az Úr előtt…”

„Taps vi har” az or szág temp lo má ban
É GTÁJOLÓ

Gáncs Péter püspök
Déli Egyházkerület

A mó ric hi dai hí vek el ső temp lo mu -
kat ha ma ro san a re for má ció után fel -
épí tet ték, ám ez az 1670-es évek ben
– a fa lu val együtt – el pusz tult. Ké -
sőbb új já épí tet ték a te le pü lést, ve le
együtt pe dig a lel kész la kást is. Amíg
nem épült fel a pré di ká tor há za, ad -
dig a gyü le ke zet tag jai egy paj tá ban
gyűl tek össze is ten tisz te let re.

Ez után ne héz idő szak kö vet ke zett
a gyü le ke zet szá má ra, hi szen lel ké szü -
ket el űz ték, majd az őt kö ve tő lel ki -
pász tort bör tön be ve tet ték. Több

mint száz éven át nem volt sem lel -
ké szük, sem ta ní tó juk a mó ric hi da i -
ak nak. A szom szé dos Tét köz ség lett
a hí vek tá mo ga tó ja, egé szen 1785-ig
oda jár tak is ten tisz te let re. Vé gül 1789-
ben kap ták meg az en ge délyt, hogy
temp lom épül hes sen Mó richi dán.

Az ün ne pi is ten tisz te le ten Kiss
Mik lós a meg hí vón sze rep lő igé ről
pré di kált: „Vi gad ja tok az Úr ban, ti
iga zak! Éne kel je tek ne ki új éne ket,
szé pen zeng je nek hang sze re i tek!”
(Zsolt 33,1a.3). 

Az ige hir de tés után, a be fe je ző ol -
tá ri szol gá lat ke re té ben ke rült sor Ko -
vács Mi hály kán tor kö szön té sé re.
Kar dos Zsu zsan na egy bib li ai igé vel
ál dot ta meg őt, majd a gyü le ke zet ré -
szé ről Ihász Ká roly fel ügye lő és Pir -
ka Ve ro ni ka, az egy ház köz ség má sik
kán to ra kí ván ta éle té re és szol gá la -
tá ra Is ten ál dá sát (képünkön).

Kö szön töt te a nyolc van hat éves
kán tort Sza bó And rás es pe res mint
a gyü le ke zet ko ráb bi lel ké sze, Sá ghy
And rás mint a gyü le ke zet ko ráb bi
lel ké szé nek fia és Ihász Lász ló pol -
gár mes ter. Az ál dás kí vá ná so kat Ko -
vács Csil la, az ün ne pelt lá nya kö -
szön te meg. 

A ket tős ju bi le um ra em lé ke ző ün -
ne pi is ten tisz te le tet a mó ric hi dai
gyü le ke zet ének ka rá nak, il let ve a
győ ri Liszt Fe renc Ze ne is ko la fu vo -
la kó ru sá nak és Ma ros né Ko vács Tün -
de ta nár nő nek a szol gá la ta tet te még
ün ne pé lye seb bé.

g K. M.

Ket tős ju bi le um Mó richi dán
b Ket tős ju bi le u m alkalmából gyűltek össze az el múlt hét szom bat ján a mó -

ric hi dai gyü le ke zet ben: ün ne pi is ten tisz te le ten ad tak há lát a hí vek két -
száz húsz éves temp lo mu kért, és kö szön töt ték Ko vács Mi hályt, a gyü le -
ke zet kán to rát ab ból az al ka lom ból, hogy hat van éve vég zi szol gá la tát az
is ten tisz te le te ken és te me té se ken. Az ün ne pi együttléten Kiss Mik lós, a
Győr-Mo so ni Egy ház me gye es pe re se hir det te Is ten igé jét. A li tur gi ai szol -
gá lat ban Kar dos Zsu zsan na, a gyü le ke zet lel kész nő je volt a se gít sé gé re.
A jubileumi eseményre el jöt tek az egyházközség két ko ráb bi lel kész ének,
Ge ren csér Zsig mond nak és Sá ghy Je nő nek a le szár ma zot tai is.

Ko vács Mi hály hat van éve kán to ri zál
a mórichidai gyü le ke zet ben. Ez idő
alatt hat lel készt szol gált…

– Ho gyan ke rült kap cso lat ba az
egy há zi ze né vel? – kér dez tük a ju bi -
lá ló kán tor tól.

– A sop ro ni ta ní tó kép ző be jár tam,
ahol tan tárgy volt az egy há zi ének és
ze ne. Éne ke ink nagy ré szét ak kor
már is mer tem, de hang sze ren nem
tud tam ját sza ni. Elő ször zon go rán
ta nul tunk, majd har mó ni u mon, il let -
ve or go nán. Saj nos or go na csak egy
volt az in téz mény ben, úgy hogy er -
re a hang szer re vi szony lag ke vés
idő ju tott. A há bo rú fél be sza kí tot ta
ta nul má nya i mat, a ké pe sí tő vizs gá -
kat csak ké sőbb tud tam le ten ni. Ta -
nul má nya im vé gé re a szük sé ges
alap is me re te ket el sa já tí tot tam, a
gya kor la tot pe dig itt Mó richi dán
sze rez tem meg .

– Úgy tu dom, le mon dott a ta ní tás
le he tő sé gé ről, hogy ne kell jen le mon -
da nia a kán to ri zá lás ról.

– A há bo rú után ku lá kok nak nyil -
vá ní tot tak ben nün ket, ezért mint
osz tály ide gen egy ál ta lán nem ta nít -
hat tam. Bár ho vá nyúj tot tam be pá -
lyá za tot, el uta sí tot tak. Ké sőbb az tán,
ami kor már pu hult a dik ta tú ra, a mó -
ric hi dai is ko la igaz ga tó ja, aki egyéb -
ként egy év vel járt fe let tem a ta ní tó -
kép ző ben, egy is ten tisz te let után
meg ál lí tott, és azt mond ta, hogy ta -
nít ha tok az is ko lá ban, de ak kor ab -
ba kell hagy nom a kán to ri zá lást, és
temp lom ba sem jár ha tok. Én vá -
lasz ra sem mél tat va, mo so lyog va
uta sí tot tam el az aján la tát.

– Hat lel készt szol gált kán tor ként.
Ki tet te Ön re a leg mé lyebb ha tást?

– Ge ren csér Zsig mon dot és Sá ghy
Je nőt em lít het ném. Utób bi mel lett
szol gál tam a leg hosszabb ide ig, ve le
szin te ba rá ti kap cso lat ban áll tam.

– Ne velt-e ki utó do kat, akik majd
a he lyé re ül nek az or go ná nál?

– Igen, töb bet is. Az el ső ta nít vá -
nyom Zsé dely Dó ra volt, aki a kis ba -
bo ti gyü le ke zet kán to ra. Őt édes ap -
ja hoz ta át, hogy fa rag jak be lő le kán -
tort. Na gyon fo gé kony lány volt, és
könnyen ta nult. Har sá nyi Esz tert
em lít het ném ez után. Őrá a csik ván -
di gyü le ke zet tar tott igényt. És ter mé -
sze te sen Pir ka Ve ro ni ka ne vét kell
meg em lí te ni, aki a he lyi gyü le ke zet
tag ja és re mény be li utó dom.

– Nyolc van hat éve sen még min dig
ke rék pár ral jár át va sár na pon ként is -
ten tisz te let re a szom szé dos Ár pás
köz ség ből. Nem fá rasz tó ez?

– Nem, sőt ki mon dot tan jól esik
a lá ba im nak ez a moz gás. Ar ról
már nem is be szél ve, hogy ha szép
csön des az idő, ak kor a táj ban job -
ban el tu dok gyö nyör köd ni így,
mint ha au tó val el su han nék a szép
dol gok mel lett.

g Kiss Mik lós

Hat van év az or go ná nál
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A gyülekezet hatvan éve szolgáló kántorának, a képünk jobb szélén látható Kovács Mihálynak a köszöntése
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b „Ma rok nyi kö zös ség égig érő
nagy ün ne pe” – ez zel a mon dat -
tal fog lal ta össze Itt zés Já nos, a
Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke -
rü let püs pö ke ige hir de té sé ben
azt az ese ményt, amely az el -
múlt szom bat dél után tör tént a
Za la me gyei Li szón. A mint egy
hat van lel kes le ány gyü le ke zet
tag jai jú ni us 13-án re no vá lás
utá ni temp lom szen te lés re gyűl -
tek össze. 

A püs pök 2Kor 6,16.7,1 alap ján tar -
tott ige hir de té sé ben ki emel te, hogy
a ma rok nyi gyü le ke zet tag ja i nak
mennyi vel in kább egy más ba kell ka -
pasz kod ni uk. Hi szen ha a gyü le ke ze -
tet Krisz tus tag já nak te kint jük, ak kor
ki kell mon da ni, hogy a ke vés ben is
je len van a tel jes ség, ma ga Krisz tus.
A meg újult temp lom ra te kint ve a kí -
vül ál ló lát ja, hogy az itt élők nek fon -
tos az Is ten igé je – ál la pí tot ta meg Itt -
zés Já nos.

Az is ten tisz te let utá ni köz gyű lé sen
a gyü le ke zet lel ké sze, Smi dé li usz né
Dro b i na Er zsé bet a múlt is mer te té -
sé vel kezd te be szá mo ló ját. El mond -
ta, hogy 1718-ban az el len re for má ció
ül dö zé se elől me ne kül ve Vas me gyei
vend te le pe sek ér kez tek a fa lu ba.
Ná dasdy Má ri á tól kap tak te rü le tet
a le te le pe dés re. Az evan gé li kus ősök
temp lo mot, majd 1860-ban is ko lát,
ta ní tó la kást épí tet tek. 

A je len le gi temp lom 1867-ben
épült az ak kor két száz lel kes le ány -
gyü le ke zet ben. Az egy ház köz ség a
tör té ne lem so rán hol Ne mes pát ró -
hoz, hol Surd hoz tar to zott. Utol já ra
1982-ben vé gez tek a temp lo mon na -
gyobb fel újí tást.

Is ko la épü le tü ket hi va ta lo san csak
1974-ben ál la mo sí tot ták. A rend szer -
vál to zás után, a kár pót lá si tör vény
meg szü le té se kor a ház szö vet ke ze ti tu -
laj don ban volt, ezért kár pót lást nem
igé nyel het tek utána, csu pán az or szá -
gos egy ház bel ső kár pót lás ról szó ló
tör vé nye alap ján kap hat ták meg az
épü let pénz be li ér té ké nek egy ré szét.
Eb ből fe dez ték a mos ta ni fel újí tás
mint egy hét mil lió fo rin tos költ sé gét.

g Me nyes Gyu la

Ég ígé rő
ünnep

Temp lom szen te lés
Li szón
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hoz jut ni a mo no ri evan gé li kus temp lom -
ról, előbb-utóbb a Temp lom.hu ol dal ba is
„be le bot lunk”. Az ol dal szer kesz tő je, Baj kó
Fe renc te le pü lés mér nök, ha rang ku ta tó tör -
té ne te sen ma ga is evan gé li kus val lá sú. A hú -
szas évei kö ze pén já ró fi a tal em ber – úgy is,
mint a LE VÉL (Lő rin ci Evan gé li kus Élet) cí -
mű gyü le ke ze ti új ság szer kesz tő je – öröm -
mel fo gad ta a mo no ri test vér lap szer kesz -
tő jé nek, Vi tá lis Ju dit nak a meg ke re sé sét…

A temp lo mok és ha ran gok irán ti ér dek lő dé sem
gyer mek ko rom óta tar tó hob bi. A Temp lom.hu
hon lap pal a szán dé kom az, hogy köz kinccsé te -
gyem a ha zai ke resz tény temp lom épí té szet és a
ha rang ön té szet ér té ke it, ér de kes sé ge it.

Na gyon sze re tem azo kat a te le pü lé se ket, ame -
lyek ben a kü lön bö ző fe le ke ze tű temp lo mok kö zel
van nak egy más hoz, mint pél dá ul Kis pes ten, ahol
gye rek ko rom ban sok időt töl töt tem, vagy ép pen
Mo no ron, ahol elő ször az 1990-es évek ele jén,
ugyan csak még kis gye rek ként jár tam, és ahol a fő -
ut cán szin te tel je sen egy más sal szem ben áll a két
nagy temp lom, az ut ca vé gé ben, a leg hang sú lyo -
sabb elem ként pe dig a leg ki sebb: az evan gé li kus.

Ké sőbb egy va sár nap le utaz tunk szü le im mel
a vá ros ba, mert kí ván csi vol tam rá, hogy Mo no -
ron mi lyen a ha ran go zá si rend. El káp ráz ta tott,
aho gyan egy más után, né ha egy más „sza vá ba vág -
va” szó lal nak meg a ha ran gok egy olyan kor ban,
amely ben ez a szo kás las san el ve szí ti je len tő sé -
gét. Is ten tart sa meg Mo nor vá ro sát, köz tük az
evan gé li ku so kat eb ben a szép szo kás ban!

A mo no ri lu the rá nus temp lo mot 2002-ben ke -
res tem fel, hogy a hon la pom ra fel ke rül hes sen.

A gyü le ke zet lel ké sze, Sel me czi La jos Pé ter
kész sé ge sen fo ga dott; a temp lom bel se jét be mu -
ta tó ké pek, il let ve a kül ső ké pek egy ré sze is ek -
kor ké szült.

Le nyű gö ző, hogy a temp lom – ki csiny sé ge el -
le né re – mi lyen fan tá zia dús ki ala kí tá sú. Bás tya -
sze rű tor nya hir de ti evan gé li kus iden ti tá sun kat
és hi tünk szi lárd alap ját: „Erős vár a mi Is te nünk.”
Meg döb ben tem, hogy en nek a ki csi temp lom nak
há rom ha rang ja is van – köz tük a leg na gyobb 520
ki lo gram mos –, mert ez sze gény egy há zunk ban
elég rit ka. Pél dá ul Bu da pest hu szon hét evan gé -
li kus temp lo má ból mind össze öt nek van há rom
ha rang ja.

A het ve ne dik év for du ló al kal má ból ál dott
ün nep lést, a kö zös ség lel ki és fi zi kai gya ra po dá -
sát, a temp lom szé pü lé sét és szé pen csen gő ha -
rang ja i nak mi nél to vább tar tó zú gá sát kí vá nom.
Erős vár a mi Is te nünk!

A monori templom a ha rang ku ta tó sze mé vel

b Há la adó is ten tisz te let re hí vo -
gat tak jú ni us 14-e nap sü té ses
va sár nap dél előtt jén a mo no ri
evan gé li kus temp lom ha rang -
jai. A Sándy Gyu la ter vei alap -
ján a wit ten ber gi vár temp lom
min tá já ra ké szült temp lo mot
het ven év vel ez előtt, 1939. jú ni -
us 18-án szen tel te fel Raf fay
Sán dor püs pök – er re em lé ke -
zett a gyü le ke zet.

A je les nap ese mé nye it és a temp lom
épí té sé nek tör té ne tét Det re La jos
temp lom épí tő lel kész vissza em lé -
ke zé sé nek fel ol va sá sá val Ma lik Pé ter
Ká roly teo ló gus hall ga tó ele ve ní tet te
fel. Fel idé ző dött, hogy az épü let
meg annyi „kö ve” – a ha ran gok, a ke -
resz te lő kút, az ol tár, a szó szék és így
to vább – mind-mind jó szí vű em be -

rek ado má nyai és aján dé kai vol tak.
Az egy ko ri me cé ná sok né me lyi két –
így pél dá ul Pál Sán dort és ne jét, Se -
res Esz tert, Bor bély Sán dort és hit ve -
sét, Brach na Má ri át vagy ép pen
Du ko vits Fe rencet és Sztud vics ka
Ilo nát – név sze rint is is me ri a gyü -
le ke zet, má sok ról csak a hát ra ha gyott
„kö vek” me sél nek.

1Pt 2,4–5 alap ján tar tott ün ne pi
pré di ká ci ó já ban dr. Fa bi ny Ta más, az
Észa ki Egy ház ke rü let püs pö ke – ki -
nek a li tur gia szol gá la tá ban Krá mer
György, a Dél-Pest Me gyei Egy ház -
me gye es pe re se és Sel me czi La jos Pé -
ter he lyi lel kész se géd ke zett – ar ról
a temp lom ról be szélt, amely nem
élet te len kö vek ből, ha nem em be ri
szí vek ből-lel kek ből épül fel, még -
hoz zá ar ra az alap ra, ame lyet Jé zus
Krisz tus je lent (vö. 1Kor 3,11).

A gyü le ke zet ko ráb bi lel ki pász to -
rai kö zül hár man jöt tek el ün ne pel -
ni. Dr. Mun tag An dor né Bar tucz Ju -
dit, Sel me czi La jos – a je len le gi lel -
kész édes ap ja – és Cse lovsz ky Fe renc
a dísz köz gyű lé sen idéz ték fel mo no -
ri em lé ke i ket – csak úgy, mint Ká kay
Ist ván or szá gos iro da igaz ga tó, aki nek
nagy ap ja, Ku thy De zső egy kor ugyan -
csak Mo no ron szol gált.

A „szü le tés na pon” – a leg tá vo labb -
ról ér ke zett ven dé gek egyi ke ként – kö -
szön tést mon dott H. E. Man ga si Si -
homb ing, In do né zia ha zánk ban (va la -
mint Hor vát or szág ban, Bosz nia-Her -
ce go vi ná ban és Ma ce dó ni á ban) akk -
re di tált nagy kö ve te is, aki – Áb ra hám
tör té ne té ből ki in dul va – az zal a kér -
dés sel „szem be sí tet te” a je len lé vő ket,
hogy tud ják-e – ki-ki egyen ként – azt
fe lel ni az Úr kér dé sé re: „Igen, oda me -
gyek, aho va te kül desz.”

Bru ce Ku en zel az ál ta la pász to rolt

Los Ala mos-i (Új-Me xi kó, USA)
Bet le hem gyü le ke zet üd vöz le tét tol -
má csol ta. Fe le sé gé vel, Cynthiával
töb bek kö zött egy úr va cso ra kész le -
tet, va la mint – a gyü le ke ze ti ház
fel újí tá sát tá mo ga tan dó – kö zös sé gük
több mint két ezer dol lá ros ado má -
nyát ad ták át, és meg erő sí tet ték:

bár  mi kor szí ve sen ven dé gül lát ják
mo no ri test vé re i ket.

A temp lom élet te len kö ve i ről a
gyü le ke zet Alapkő című új ság já nak
ün ne pi kü lön szá ma is meg em lé ke zett,
há la éne ket pe dig a kó rus „élő kö vei”
zeng tek.

g G. B.

Het ven éve beszédes monori kö vek

Az énekkar szolgálata – Selmeczi Lajos Péter lelkész gitárkíséretével

Fabiny Tamás püspök igehirdetése
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Az új bib lia ma gya rá za tot mél ta tó
Gáncs Pé ter püs pök nagy sza bá sú
dip ti chon nak ne vez te a két pá li le vél
kom men tár ját, majd mind két kö te -
tet a ma gas ba emel te, hogy rá mu tas -
son a könyv bo rí tók hor doz ta üze net -
re: míg az el ső kö tet bo rí tó ján Pál a
hát tér ben lát ha tó (és az el ső le vél ben
in kább a gyü le ke ze ti élet gond jai
van nak az elő tér ben), ad dig a má so -
dik kö tet cím lap ján már kö ze lebb lép
hoz zánk az apos tol, ahogy a Má so -
dik ko rinthu si le vél ből is töb bet tud -
ha tunk meg az ő sze mé lyi sé gé ről. A
két egy más mel lé he lye zett ké pet
egy szár nyas ol tár hoz ha son lí tot ta, és
az új kö te tet kü lö nö sen ér té kes pün -
kös di aján dék nak ne vez te a Dé li
Egy ház ke rü let lel ké szi ve ze tő je.

A kom men tá rok szer ző jé nek
egyik leg na gyobb ér de me – emel te
ki Gáncs Pé ter –, hogy egy szer re volt
ké pes ér vény re jut tat ni két, egy -
mást lát szó lag ki zá ró szem pon tot. A
tu do má nyos igé nyes ség és a köz ért -
he tő stí lus egy aránt ma ra dék ta la nul
sajátja Cser há ti pro fesszor írás ma -
gya rá za ti mun ká i nak, és egyik sem
megy a má sik ro vá sá ra. A kom -
men tár ol va sá sa so rán rá adá sul mai
je len tő sé gű iz gal ma kat is át él het az
ol va só: olyan „pün kös di ma gas fe -
szült ség” hú zó dik vé gig a mű vön,
amely el osz lat ja az el ső ke resz tény
gyü le ke ze tek éle té vel kap cso la to -
san a köz tu dat ban élő ha mis il lú ziót.
A gon dos exe ge ti kai mun ka ugyan -
is ki de rí ti szá munk ra, hogy már az
ősi gyü le ke ze tek ben is ha son ló in ten -
zi tá sú fe szült sé gek és sú lyos konflik -
tu sok lé tez tek, mint je len ko runk
egy há za i ban.

„Mi kor szü le tett ilyen nagy ság ren -
dű exe ge ti kai mun ka a kö zel múlt -
ban?” – tet te fel a köl tői kér dést a
teo ló gi ai dis pu ta mo de rá to ra. Az

Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem
Új szö vet sé gi Tan szé ké nek ad junk tu -
sa, dr. Bács kai Ká roly sze rint az is ki -
je lent he tő, hogy Cser há ti Sán dor
pro fesszor Ma gyar or szá gon év ti ze -
des táv lat ban is a leg je len tő sebb
írás ma gya rá za ti mű vet tet te le az
asz tal ra. 

Az öku me ni kus esz me cse re meg -
hí vott ven dé gei „test vé ri kör ből” ér -
kez tek: dr. Fa bi ny Ta más evan gé li kus
püs pök, dr. Szé kely Já nos ró mai ka -
to li kus se géd püs pök és dr. Ste in -
bach Jó zsef re for má tus püs pök vett
részt a be szél ge tés ben, mely nek té -
má ja min den ke resz tény fe le ke zet
szá má ra je len tős ak tu a li tás sal bír. 

„Mit adott Pál Eu ró pa szá má ra?” –
a meg hí vott püs pö kök teo ló gi ai dis -
pu tá já nak alap gon do la tát és ve zér fo -
na lát ez zel a kér dés sel je löl te ki az esz -
me cse re mo de rá to ra. A pó di um be -
szél ge tés so rán több fé le szem pont ból
is meg vi lá gí ttatott ke rült az evan gé -

li um min den ko ri ak tu a li tá sá nak, az
eu ró pai kul túr tör té net nek és je len ko -
runk val lás szo cio ló gi ai je len sé ge i -
nek a kap cso la ta. A ka to li kus egy ház
ál tal meg hir de tett Pál-év kap csán
azok a kér dé sek is szó ba ke rül tek,
hogy mennyi re be szél he tünk pün kös -
di ér te lem ben az evan gé li um eu ró pai
di a dal me ne té ről, amely je len ko runk
vi szo nya it te kint ve messze nem
egyen lő a ke resz tény ség és a ke resz -
té nyek di a dal me ne té vel.

Bács kai Ká roly a Má so dik ko -
rinthu si le vél kom men tár já ban ki fej -
tett pá li meg bé ké lés (a szer ző for dí -
tá sa sze rint: ki bé kü lés) gon do la tát
emel te ki, amely a mai gyü le ke ze ti fe -
szült sé gek, de akár a hét köz na pi,
„vi lá gi” konflik tu sok meg ol dá sá nak is
mű kö dő ké pes mo dell je le het. E pá -
li mo dell ér tel me zé se kap csán Szé kely
Já nos ki tért ar ra is, hogy az új kom -

men tár nagy eré nye a jó for dí tás ra
épü lő szín vo na las exe gé zis, va la -
mint a pon tos és rö vid lé nyeg ki -
eme lés.

A könyv be mu ta tó vé gén ma gát a
szer zőt, Cser há ti Sán dort hív ták ki a
pó di um ra. A pro fesszor a kö szö net
és a há la adás sza va in túl sze mé lyes
han gon be szélt éle té nek és sor sá nak
azok ról az ese mé nye i ről, azok ról a
gyer mek- és if jú ko rá ban őt ért je len -
tős ha tá sok ról, ame lyek meg ala poz -
ták a bib lia ma gya rá za ti mun ka iránt
ér zett olt ha tat lan szen ve dé lyét és
mély el kö te le zett sé gét.

g Pet ri Gá bor

Az írás ma gya rá zat dip ti chon ja
Be mu tat ták Cser há ti Sán dor új kö te tét

b A bib lia ol va só kö zön ség nek kö zel egy évet kel lett vár nia az El ső ko -
rinthu si le vél hez írt, nagy si kert ara tott kom men tár kéz hez vé te le után,
míg meg je lent a foly ta tás, a be ha ran go zott má so dik kö tet dr. Cser há -
ti Sán dor nak, az új szö vet sé gi írás ma gya rá zat pro fesszo rá nak tol lá -
ból. A Pál apos tol nak a ko rinthu si ak hoz írt má so dik le ve le cí mű könyv
be mu ta tó já ra jú ni us 10-én ke rült sor az Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye tem ká pol ná já ban. A ked vez mé nyes könyv vá sár ral egy be kö tött
ese mény re a Lu ther Ki adó teo ló gi ai dis pu tát is szer ve zett, mely nek
té má ja Pál apos tol teo ló gi á já nak mai üze ne te volt. A részt ve vő ket Ken -
deh K. Pé ter ki adó igaz ga tó kö szön töt te – az új kom men tárt Gáncs Pé -
ter evan gé li kus püs pök is mer tet te.

A két ezer éve szü le tett tar zus zi
Szent Pál ra em lé kez ve is el mond -
hat juk, hogy min den em ber éle te
cso dá la tos és egye di. Az övé az
Apos to lok cse le ke de te i ből jól is mert,
s meg le he tő sen so kat el árul nak ró -
la fi nom szö vé sű apos to li le ve lei is. 

Pál éle te csu pa el len tét pár és
meg le pő fej lő dé si ív. Misszi ós út jai
Krisz tus mel let ti ta nú ság té te lek;
azt te szi, ami re a lé lek sar kall ja. Pré -
di kál, le ve let ír, vi tat ko zik, meg fedd
vagy ép pen di csér. Ha kell, iz zó
him nuszt fo gal maz, szer vez, cso dá -
kat tesz Is ten ere jé vel…

Könyv tár nyi az apos tol fe je de -
lem ről szó ló iro da lom. Cser há ti
pro fesszor je les kö te tei azért is
buz dí ta nak el mé lyed ni Pál le ve le i -
ben, hogy lás suk, mi ként dol go zott
Is ten ke gyel me a Sau lus ból Pa u lus -
sá lett apos tol ban. Ve gyük ész re, ki -
vé te les kincs van bir to kunk ban, s
hogy mi lyen ered mé nye sen dol -
go zik ben nünk, az raj tunk is mú lik.

A Pál apos tol nak a ko rinthu si ak -
hoz írt má so dik le ve le cí mű Cser -
há ti-könyv június 10-i bemutatóján
dr. Szé kely Já nos ró mai ka to li kus se -
géd püs pök Krisz tus győ zel mé ről,
illetve a Krisztus-hit mai tér vesz -
té sé ről be szélt. A ke resz tény ség
ugyanis erőt len a mai Eu ró pá ban.
A hi tet len ség az egy ház szí vé ig is el -
ju tott. Pi ra mis sze rű tár sa da lom
épül kö röt tünk, min den ki sze ret -
ne fel jut ni a te te jé re. Far kas tör vé -
nyek sze rint kell él nünk, pe dig az
evan gé li u mi em ber jó és bé kés,
aki rész vét tel van a gyen gék és a
sze gé nyek iránt. 

„Nem kell ta ní ta ni az em be re ket,
csak meg szó lí ta ni, és Is ten ve ze té sé -
vel men nek a dol gok” – fej te get te dr.
Ste in bach Jó zsef re for má tus püs pök.
Hall gat ni Is ten üze ne tét és to vább ad -
ni, aho gyan Pál apos tol is tet te. Ki tért
a konflik tus ren de zés pá li út já ra: min -
dig mi te gyük meg az el ső lé pést. Szí -
vig ha to ló Pál apos tol le ve le. Ve gyük

elő új ból és új ból, együtt az egésszel:
a Bib lia cso dás lap ja i val.

Szo mo rú meg ál la pí tás sal kezd te
hoz zá szó lá sát dr. Fa bi ny Ta más
evan gé li kus püs pök. Egy faj ta új po -
gány ság van ma Eu ró pá ban, és egy -
re job ban ter jed. Is ten min ket az utol -
sók ból ál lí tott a ke resz tény ség hir de -
té sé re. Pál apos tol ol va sói – pos tá sai
– ma guk is „élő le ve lek”: Cser há ti
Sán dor két kö te te (1374 ol dal) hu -
szon öt év ál do za tos mun ká ja!

A csa lá di as han gu la tú dis pu ta vé -
gén a szer ző, Cser há ti Sán dor is
szólt az egy be gyűl tek hez: „Az ered -
mény min dig kö zös fá ra do zá sok
gyü möl cse. A gyü le ke zet, a szű kebb
kö zös ség, a csa lád helyt ál lá sa nél kül
nem szü let tek vol na meg a köny ve -
im. Kü lön jól esett, hogy ennyi püs -
pök ol vas ta el, kí sér te fi gye lem mel a
mun ká mat. Szü le im Is ten je len lé té -
ben él tek, és szá mom ra is az ő ve ze -
té sé ben él ni a leg nagy sze rűbb do log.”

g FFL

Szubjektív dis puta ki vo nat
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Az nem kér dés, hogy e mai glo bá lis
vi lág ban a ke resz té nyek kö zös bi -
zony ság té te lé nek ér de ké ben új uta -
kat kell ke res ni. Az út ke re sés szük -
sé ges sé ge ak kor is ér ző dik, ami kor
egy re töb ben pa ra dig ma vál tást sür -
get nek a fe le ke ze tek kö zöt ti együtt -
mű kö dés ben és a pár be széd ben. 

Az Öku me ni kus Ta nul má nyi Köz -
pont az öku me né la bi rin tu sá ban va -
ló el iga zo dás és út ba iga zí tás re mé nyé -
ben hív ta meg idei köz gyű lé sé re fő elő -
adó nak dr. Kon rad Raisert, az Egy há -
zak Vi lág ta ná csá nak volt fő tit ká rát. 

A boc hu mi egye tem ne ves pro -
fesszo ra sze rint az öku me ni kus moz -
ga lom nak alul ról kell majd meg újul -
nia. Nem len ne sza bad meg en ged ni,
hogy az öku me né va la mi fé le kü lön -
le ges ség nek tűn jék, amely nek fo gal -
ma it és cél ját csak spe ci a lis ták –
teo ló gu sok – ért he tik. El en ged he tet -
len te hát a spi ri tu a li tás meg úju lás. 

Nem egy sze rű en az is ten tisz te le -
tek meg újí tá sá ra van szük ség, ha nem

egy spi ri tu á lis élet for má ra, amely
őszin tén és fo lya ma to san nyi tott a
Szent lé lek re – fej tet te ki Kon rad
Raiser. (Az elő adást dr. Szent pé tery
Pé ter, az Evan gé li kus Hit tu do má nyi
Egye tem do cen se tol má csol ta a né -
me tül nem ér tők szá má ra.)

A köz gyű lé sen fel szó la ló to váb bi
elő adók egy más ra reflek tál va pró bál -
ták meg vi lá gí ta ni a 21. szá zad ban az
egyes egy há za kat és az Egy há zak
Vi lág ta ná csát is érin tő ki hí vá sok ra
adan dó le het sé ges vá la szo kat. Ezek -
re hív ta fel a fi gyel met áhí ta tá ban dr.
Fa bi ny Ta más evan gé li kus püs pök is:
szá za dunk ban és Eu ró pá ban új po -
gány esz mék je len tek meg, ezért a
kon ti nens re evan ge li zá lá sá ra van
szük ség. Ezt kel le ne az öku me né nek
is cé lul tűz nie. Az eu ró pai kon ti nens
egye sü lé se nem kor lá to zód hat csak
po li ti ká ra és gaz da ság ra. Az „új po -
gány ság” el len csak az egy há zak ké -
pe sek fel lép ni – Is ten igé jé vel.

g Gomb kö t Be á ta

Fe le ke ze tek la bi rin tu sa
b „Az öku me ni kus moz ga lom egy óri á si la bi rin tus lett” – idé zett egy ta -

nul mány ból dr. Tóth Ká roly nyu gal ma zott re for má tus püs pök, az Öku -
me ni kus Ta nul má nyi Köz pont (ÖTK) el nö ke a köz pont jú ni us 12-én
meg tar tott éves köz gyű lé sén. Be szá mo ló já nak ele jén rá mu ta tott, hogy
a vi lá got be há ló zó tö meg kom mu ni ká ci ós esz kö zök ugyan nö vel he tik
a ke resz tény bi zony ság té tel ha té ko nyabb mun ká lá sát, összes sé gük -
ben még is át lát ha tat lan, zűr za va ros és el lent mon dá sok kal te li ké pet
raj zol nak az egy ház ról. Ezért jo go san hang zik a kér dés: le het-e, ér -
de mes-e ke resz tény egy ség ről be szél ni, il le tő leg az egy ség és a sok -
szí nű ség össze egyez tet he tő-e a ke resz tény egy há zak vo nat ko zá sá ban?
Az öku me niz mus és az iden ti tás alap kér dé se ez. 

b Er dő Pé ter bí bo ros sze rint min -
den ke resz tény em ber kö te les sé -
ge, hogy a köz jó szol gá la tá ban
meg te gyen min den tő le tel he tőt;
Cso mós Jó zsef re for má tus püs -
pök ar ra hív ta fel a fi gyel met,
hogy a vál ság ban a meg ol dás
ke re sé se és a ke resz tény ség el vá -
laszt ha tat la nul össze tar to zik – a
két egy há zi ve ze tő er ről jú ni us
11-én, csü tör tö kön Bu da pes ten
be szélt a ke resz tény ci vil szer ve -
ze tek ta lál ko zó ján.

A ke resz tény em ber hi va tá sa,
hogy a köz jó szol gá la tá ban meg te -
gyen min den tő le tel he tőt. Az igaz -
ság és a sze re tet alap ján mű kö dik iga -
zán jól ez a vi lág, mű kö dik jól az em -
be ri tár sa da lom – mond ta Er dő Pé -
ter bí bo ros, a Ma gyar Ka to li kus
Püs pö ki Kon fe ren cia (MKPK) el -
nö ke a Ma gyar Ke resz tény de mok ra -
ta Szö vet ség (MKDSZ) ál tal össze -
hí vott ta lál ko zón a par la ment fel ső -
há zi ter mé ben. 

Er dő Pé ter sze rint a mai vi lág ban a
ki hí vá sok ra jó vá la szo kat csak ak kor
le het ad ni, ha a teo ló gu sok, a vi lá gi -
ak, a kü lön bö ző szak mák kép vi se lői,
a tu dó sok és mű vé szek együtt mű köd -
nek, sa ját ta pasz ta la ta i kat, szak is me -
re tü ket össze ad ják, és így ke re sik a vá -
la szo kat a mai vi lág kér dé se i re. „Ta lál -
juk meg egy mást, egé szít sük ki azt,
ami ki nek-ki nek a szak is me re té ből hi -
ány zik, hogy va ló ban meg ala po zott,
va ló ban ér té kes, az em bert, a sze re -
te tet szol gá ló vá la szo kat ta lál junk” –
fo gal ma zott Er dő Pé ter.

Cso mós Jó zsef, a Ma gyar or szá gi
Re for má tus Egy ház Ti szá n in ne ni
Egy ház ke rü le té nek püs pö ke szin tén
a mai éle tünk gond ja i val fog lal koz va

úgy vé le ke dett, le gyen bár mi lyen
vál ság ban egy or szág, a meg ol dás ke -
re sé se és a ke resz tyén ség el vá laszt ha -
tat la nul össze tar to zik.

Fel hív ta a fi gyel met ar ra – s biz ta -
tó nak ne ve zte –, hogy 2001-ben a
köz gaz da sá gi No bel-dí jat azért ítél -
ték oda, mert va la ki az ér té ket, az ér -
té kek hor do zá sát be emel te a gaz da -
ság fon tos té nye zői kö zé. Ta lán nem
re mény te len a hely zet – mond ta –,
majd hoz zá tet te: el jö het még az idő,
ami kor a par la ment ben nem csak a
GDP-ről, ha nem a ke resz tyén ség ről,
olyan nor mák ról is le het majd hal la -
ni, me lyek job ban be fo lyá sol ják a gaz -
da sá got, mint a GDP mu ta tó ja.

Ma gyar or szág for dí tott or szág,
egy olyan or szág, ahol a cé lok he lyén
az esz kö zök áll nak – vé le ke dett Tő -
kécz ki Lász ló tör té nész, po li to ló gus,
egy szer s mind a Du na mel lé ki Re for -
má tus Egy ház ke rü let fő gond no ka.
Ez volt – az 1956-os for ra da lom le -
ve ré se óta – a Ká dár-kor szak ban a
cél , és a ma gyar tár sa da lom több sé -
gét si ke rült is az esz kö zök meg -
szer zé sé re, az anya giak bir tok lá sá -
nak él ve ze té re szok tat ni. Mint
mond ta, az el múlt év ti ze dek ben a
Ma gyar or szá gon jel lem ző „ket tős
ön zés” most más or szá gok nál is
ne he zebb hely zet be so dort ben -
nün ket.

Bár rossz a ma gyar de mog rá fi ai
hely zet, ám a tár sa da lom szá má ra
fon tos a gye rek, a gyer mek vál la lás –
hív ta föl a fi gyel met Vu ko vich Gab -
ri el la de mog rá fus. Egy fel mé rés re hi -
vat koz va kö zöl te: a csa lá dok több
gye re ket sze ret né nek, mint ahá nyat
vál lal nak. Ez azt je len ti – mond ta –
, hogy bár meg for dí ta ni nem, jó
csa lád po li ti ká val las sí ta ni azért le het
a rom lást.

d MTI

Ke resz tény ci vil
szer ve ze tek ta lál ko zó ja 

Cserháti Sándor professor emeritus püspöki félkörben
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b A vi lág leg na gyobb lutheránus
misszi ói tár sa sá ga, a Finn Evan -
gé li kus Misszió (FELM) eb ben
az esz ten dő ben ün nep li ala pí tá -
sá nak száz öt ve ne dik év for du -
ló ját. A szü le tés na pon, ja nu ár
19-én már el kez dő dött a meg em -
lé ke zé sek so ro za ta. Ek kor a hel -
sin ki evan gé li kus ka ted rá lis ban
tar tot tak há la adó is ten tisz te let.
Ezt kö vet te szá mos kon fe ren cia,
kon cert s a he lyi, gyü le ke ze ti
misszi ós kö rök ál tal szer ve zett
al ka lom. Jú ni us el ső he té ben
pe dig sor ke rült a leg na gyobb
ren dez vény re, a ju bi le u mi
misszi ói fesz ti vál ra, amely re
Ma gyar or szág ról – mint az
Evan gé li kus Kül misszi ói Egye sü -
let társ el nö ke – e so rok író ja ka -
pott elő adó ként meg hí vást. 

Az éven kén ti nyá ri misszi ói se reg -
szem le hely szí né ül nem vé let le nül vá -
lasz tot ták a szer ve zők Tam pe rét. Az
út tö rő misszi o ná ri u sok ugyan is eb ből
az ipar vá ros ból in dul tak egy kor, hogy
a tá vo li föld ré szek szol gá la tá ba sze -
gőd je nek. Azt pe dig, hogy Krisz tus -
tól ka pott el hí vá suk nak hű sé ge sen en -
ge del mes ked hes se nek, töb bek kö -
zött az it te ni Finn lay son Tex til gyár
asszo nyai se gí tet ték ado má nya ik kal.
Ők tá mo gat ták a leg el ső misszi o ná -
ri ust, Mart ti Ra uta nent, aki hosszú
elő ké szü le tek után 1870-ben ér ke zett
meg Am bo land, a mai Na mí bia föld -
jé re. Az on don ga törzs ki rá lya hív ta
meg, hogy ta nít sa „po gány” né pét a
Bib lia igaz sá ga i ra. 

Ér de kes és hu mo ros tör té ne tek
idé ződ tek fel a mai ural ko dó – Em -
ma nu el Eli fas – aj kán, aki a misszi -
ói fesz ti vál dísz ven dé ge ként ér ke zett
Tam pe ré be. El me sél te, ho gyan kel -
lett ki ja ví ta ni a Mi atyánk imád sá gá -
nak for dí tá sát. Ra uta nen csu pán egy
ma gán hang zót té ve dett, ám e fél re -
ér tés mi att az on don ga törzs tag jai a
min den na pi ke nyér he lyett – év ti ze -
de ken át – a na pon kén ti tek nő sért
kö nyö rög tek. A for dí tás be li hi bát
ki ja ví tot ták, az evan gé li um meg ra -
gad ta a na mí bi ai szí ve ket, s a misszi -
ói szol gá la tok át ter jed tek Af ri ka más
vi dé ke i re is. 

Az év ti ze dek so rán ki tel je se dett a
FELM szol gá la ta. Finn or szág egész
te rü le tén meg ala kul tak a misszi ós kö -
rök. A gyü le ke ze tek nagy lel kű ado -
má nya i ból más fél év szá zad alatt
több mint ezer öt száz mun ka tár su kat
küld het ték ki tá vo li föld ré szek re,
hogy ter jesszék az evan gé li u mot.
De gon dot for dí tot tak az ott élő né -
pek ta nít ta tá sá ra, egész ség ügyi, szo -
ci á lis hely ze té nek ja ví tá sá ra is. Nem
vé let le nül em lí tik a ju bi le um ra meg -
je len te tett ki ad vá nyok, hogy misszi -
o ná ri u sa ik öt ven nél is több szak ma
kép vi se lő i ből ke rül tek ki. 

A FELM 345 mun ka tár sa kö zül je -
len leg 165 vé gez kül szol gá la tot a vi -
lág 29 or szá gá ban. Ál do za tos szol gá -
la tuk gyü möl cse min den ki szá má ra
nyil ván va ló vá le he tett a ju bi le u mi
fesz ti vá lon és az előt te a FELM kon -
fe ren cia te le pén, Päivä kum pu ban
tar tott, „part ne rek kon zul tá ci ó ja”
el ne ve zé sű ren dez vé nyen. Itt be -
szélt Sel ma Chen taj va ni lel kész nő
ar ról, hogy a finn misszi o ná ri u sok
szol gá la ta nyo mán mi ként szü le tett
meg a szi get or szág el ső lu the rá nus
kö zös sé ge.

Dr. Ka li Ba had ur Ro kaya, a Ne pá -
li Egy há zak Nem ze ti Ta ná csá nak fő -
tit ká ra ar ról szá molt be, hogy míg
1977-ben alig hét száz ke resz tény ről
tud tak az ak ko ri ki rály ság te rü le -

tén, ma már a Krisz tust kö ve tők
szá ma – akik va la me lyik be jegy zett
pro tes táns kö zös ség tag jai – egy mil -
lió! Az evan gé li um meg is mer te té sé -
ben ná luk is je len tős részt vál lal tak a
finn misszi o ná ri u sok, akik bár nyíl -
tan nem evan ge li zál hat tak az or -
szág ban, de ti tok ban bi zony sá got
tet tek hi tük ről.

Ami kor egy eu ró pai részt ve vő fel -
tet te a kér dést, hogy va jon mi lyen
arány ban tar toz nak ka riz ma ti kus
cso por tok a nem ze ti ta nács fe le ke ze -
tei kö zé, Ro kaya pro fesszor ki iga zí -
tot ta a kér de zőt. El mond ta, hogy
Ne pál ban nem kü lön böz te tik meg
ma gu kat a fe le ke ze tek. „Csu pán” a re -
for má ció ta ní tá sát kö ve tik, és tö -
rek sze nek az egy ség re. „Azt is mond -
hat nám, ná lunk egy mil lió ka riz ma -
ti kus hí vő van” – vá la szolt vé gül
ked ves mo sollyal. – Az az igaz ság,
hogy a Szent lé lek ere jé nek sod rá sá -
ban élünk.” Az tán foly tat ta, hogy
mi lyen cso dá kat ta pasz tal nak meg. A
nyel ve ken szó lás, pró fé tá lás, leg in -
kább pe dig a gyó gyí tás aján dé kát
kap ják so kan a ke resz té nyek kö zül.
El mond ta, hogy ezek re a je lek re
nagy szük ség van a hin duk lak ta
Ne pál ban. A cso dák ér dek lő dő vé
te szik az em be re ket. Ami azon ban
vé gül is meg fog ja őket, az a Krisz tus -
ban fel is mert, ön zet len sze re tet. 

A Ma la wi Evan gé li kus Egy ház
püs pö ke azt az örö mét osz tot ta meg,
hogy or szá guk ban húsz esz ten dő
alatt szin te a sem mi ből fej lő dött ki
egy száz ezer fős lu the rá nus egy ház.
A tör té net ki in du ló pont ja ennyi: egy
ma la wi di ák Tan zá ni á ban járt, és
ott hit re ju tott. Ha za té ré se után
mint a jó föld be ve tett mag ból kelt ki
a ve tés. A part ne rek kon zul tá ci ó já -
nak meg ha tó pil la na ta volt, ami kor
dr. Sep po Rissa nen igaz ga tó és dr. Jo -
seph P. Bvumb we püs pök alá ír ta azt
a szer ző dést, amely hi va ta lo san is
rög zí tet te a FELM és Ma la wi Evan -
gé li kus Egy ház együtt mű kö dé sét. 

Az öt mil lió (!) ta got szám lá ló eti -
ó pi ai Me ka ne Ye sus Evan gé li kus
Egy ház ugyan száz tíz éves múlt ra te -
kint het vissza, idén azon ban fő ként
azt ün nep li, hogy pon to san öt ven
esz ten de je vál ha tott hi va ta lo san is be -

jegy zett, nem ze ti egy ház zá. Ők szin -
tén sok se gít sé get kap tak az ott mun -
kál ko dó finn misszi o ná ri u sok tól,
most azon ban már ők ma guk is szol -
gál nak. Ha zai gyü le ke ze te ket el lá tó
lel ké sze ik és 279 ezer la i kus ige hir de -
tő jük mel lett ma már negy ven ki -
lenc misszi o ná ri u suk mun kál ko dik
Eti ó pia ha tá rán kí vül. S így tesz a
Tan zá ni ai Evan gé li kus Egy ház is,
amely ha son ló képp el kö te le zett
misszi ói mun kát vé gez Af ri ka szá mos
pont ján. 

„Föl dünk dé li fél te ké jén él az egy -
ház” – ez zel a fur csa gon do lat tal
fog lal ta össze a part ne rek kon zul tá -
ci ó já nak ta nul sá gát dr. Rissa nen

FELM-igaz ga tó. Utalt ar ra, hogy Eu -
ró pa egy re sze ku la ri zál tab bá vá lik, a
ke resz tény ér ték rend ki hal. A har ma -
dik vi lág ban vi szont ez zel épp el len -
té tes fo lya mat zaj lik: tö me gek éhez -
nek az igaz ság ra, az evan gé li um fel -
sza ba dí tó ere jé re. 

A „fej lett” nyu ga ton temp lo mo kat
zár nak be, jobb eset ben ki ál lí tó he lyi -
sé gek ké ala kí ta nak át, míg a „fej let -
len” dé len, a mér he tet len sze gény ség -
ben ere jü kön fe lü l vál lal nak ál do za -
tot azért, hogy ima há za kat épít hes -
se nek. Rissa nen igaz ga tó azon ban
nem az el len té tet kí ván ta fo koz ni ki -
je len té sé vel. El len ke ző leg. Ép pen ar -
ra sze re tett vol na rá mu tat ni, hogy az
egy ház még is egy. „Észak és dél
össze tar to zik, az egy Krisz tus misszi -
ó ját hajt ja vég re.” S így kell egy má sért
is fe le lős sé get érez nie. Mint a test tag -
ja i nak kell egy mást se gí te ni ük, egy -
mást erő sí te ni ük. 

A misszió nem egy irá nyú. Már
nem az a hely zet, hogy csu pán a nyu -
ga ti egy há zak ad nak sze gény test vé -
re ik nek. A „gaz dag ro ko nok” bi zony
rá szo rul nak az aján dék vi szon zá sá -
ra. Szük sé gük van lel ki ado má nyok -
ra vi szon zás kép pen, a Szent lé lek tü -
zé nek fel lob ban tá sá ra….

Az FELM igaz ga tó já nak Päivä -
kum pu ban el hang zott zá ró gon do -
la tai a tam pe rei misszi ói fesz ti vál
mot tó já ra rí mel tek. Új osz tást! –
hir det ték vá ros szer te a ki fe szí tett
pla ká tok, sőt még a he lyi bu szok ra
fes tett rek lám fel ira tok is. A ki fe je zés
a kár tya já té kok hoz kap cso ló dik. Új
osz tás sal min dig egy új játsz ma kez -
dő dik el. Meg ala pí tá sá nak száz öt ve -
ne dik év for du ló ján a Finn Evan gé li -
kus Misszió el gon dol ko zás ra in dí tot -
ta a ke resz tény vi lá got ar ról, hogy
mi ként is ér tel mez zük az egy ház
kül de té sét a 21. szá zad „fel for dult” vi -
lá gá ban.

g B. Pin tér Már ta

MIN DEN NA PI  TEK NŐ SÜN K ET ADD ME G NÉ KÜNK M A

Meg for dult ke resz tény vi lág

Há bo rú és bé ke
Az Evan gé li kus Or szá gos Mú ze um

(Budapest V., Deák tér 4.) program ja

Mú ze um • Az ott hon te rem tő – 100 éve szü le tett Szteh lo Gá bor (idő sza -
ki ki ál lí tás) • Ka kukk to já sok a mú ze um ban – Já ték gyer me kek nek és
fel nőt tek nek

Pin ce • Film ve tí tés: Ga u dio po lis. Szán tó Eri ka já ték film je. A fő sze rep -
ben Huszti Pé ter. • Egy na pos tár lat: Élet az óvó he lyen

Temp lom • 21.00–23.00: Me kis Pé ter és So mo gyi An na or go na kon cert je
Ud var • 18.00–20.00: Pör gettyű, rongy lab da, zú gattyú… – Ga u dio po lis

já té kai • 19.30–21.00: Pó di um be szél ge tés Szteh lo Gá bor szel le mi örök -
sé gé ről. Részt ve vők: Szteh lo Gá bor „gyer me kei”, And rá si An dor,
Grő bler And rás, Föl di La jos, Fü zé ki Bá lint, Vígh La jos és Szán tó Eri -
ka film ren de ző. Mo de rá tor: Me ré nyi Zsu zsa. • 21.30–22.30: A Túl part
együt tes kon cert je • 23.00: Bor kós to ló: dr. Ak lan György bo rász és Ró -
ka Sza bolcs

A min den fő vá ro si ren dez vény re és a BKV já ra ta i ra
ér vé nyes je gye ket jú ni us 17-től áru sít juk.

www.mu ze u mok ej sza ka ja.hu

H I R D E T É S

A Joób Oli vér Gon do zó és Re ha bi li tá ci ós Ott hon Fej lesz té sé ért
Alapít vány, mely ki emel ten köz hasz nú ala pít vány, közleménye

2008. évi köz hasz nú sá gi je len té s. A 2008. év ben a be vé te lek össze ge:
379 (há rom száz het ven ki lenc) E Ft. A ki adá sok össze ge 306 (há rom száz -
hat) E Ft. Az ered mény 73 (het ven há rom) E Ft.

Szja 1-ának fel hasz ná lá sa. A Joób Oli vér Gon do zó- és Re ha bi li tá ci -
ós Ott hon Fej lesz té sé ért Ala pít vány kö szö ne tét fe je zi ki min den tá mo -
ga tó já nak, akik adó juk 1-át a 2008. év re az ala pít vány nak aján lot ták fel.
A be ér ke zett 104 772 Ft tá mo ga tás ból 36 285 Ft-ot kö zös ség épí tő ren -
dez vé nyek tá mo ga tá sá ra hasz nál tunk fel, a 68 487 Ft ma rad ványt pe dig
a kö vet ke ző év ben a kert vá ro si és ta nya bok rok ban élő hát rá nyos hely -
ze tű cso por tok tá mo ga tá sá ra kí ván juk fel hasz nál ni.

Csen ge ri Ta más, a ku ra tó ri um el nö ke

H I R D E T É S

A Kert vá ro si Evan gé li kus Temp lom Szo ci á lis és Kö zös sé gi
Központ Épí té sé ért Ala pít vány mely ki emel ten köz hasz nú
alapítvány közleménye

2008. évi köz hasz nú sá gi je len té s. A 2008. év ben a be vé te lek össze ge 2279
(ket tő ezer-ket tő száz het ven ki lenc) E Ft. A ki adá sok össze ge 585 (öt száz -
nyolc van öt) E Ft. Az ered mény 1694 (egy ezer hat száz ki lenc ven négy) E Ft.

Szja 1-ának fel hasz ná lá sa. A Kert vá ro si Evan gé li kus Temp lom, Szo -
ci á lis és Kö zös sé gi Köz pont Épí té sé ért Ala pít vány kö szö ne tét fe je zi ki min -
den tá mo ga tó já nak, akik adó juk 1-át a 2008. év re az ala pít vány nak aján -
lot ták fel. A be ér ke zett 181 758 Ft tá mo ga tás ból 27 205 Ft-ot kö zös ség -
épí tő prog ra mok tá mo ga tá sá ra hasz nál tunk fel, a 154 553 Ft ma rad ványt
a ter ve zett temp lom épí tés költ sé gé nek fe de zé sé re tar ta lé kol juk.

Sza kady Gé za, a ku ra tó ri um el nö ke

H I R D E T É S

Mai hit val lá sok cím mel Döb ren tey Il di kó hoz és Le ven te Pé ter hez lá to -
ga tunk a Ma gyar Te le ví zió jú ni us 21-i adá sá ban. A mű sor az m1-en 10.45-
kor, az m2-n 13.40-kor kez dő dik. Szer kesz tő: Nagy Lász ló, ren de ző: Ne -
mes Takách Ág nes.

H I R D E T É S

ÁL LÁS HIR DE TÉS
A De ák Té ri Evan gé li kus Gim ná zi um fel vé telt hir det né met (el ső sor ban
né met–an gol) sza kos ta ná ri ál lás ra. Ké pe sí té si fel té tel: né met ta ná ri sza -
kos egye te mi ok le vél. Fe le ke ze tük höz kö tő dő, ke resz tény ta ná rok pá lyá -
za tát vár juk. Csa to lan dó mel lék le tek: ön élet rajz, ke resz te lé si iga zo lás,
lel ké szi aján lás, pe da gó gi ai el kép ze lé sek, dip lo ma má so la ta. A pá lyá za -
to kat 2009. jú li us 20-ig kér jük Kézdy Edit igaz ga tó nak kül de ni a gim -
ná zi um cí mé re (1052 Bu da pest, Sü tő u. 1.). Az ál lás el fog la lá sá nak ide -
je: 2009. au gusz tus 25.

H I R D E T É S

A konferencia díszvendége,
Immanuel Elifas, Namíbia odonga
törzsbeli evangélikus uralkodója

H I R D E T É S

A fesztivál merész jelképe életre keltve – „új osztás” Jézus asztalánál
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b Az Óbu dai te me tő ben jú ni us 4-
én vet tek bú csút Sché ner Mi -
hály tól, a kor társ ma gyar fes té -
szet egyik ki emel ke dő alak já -
tól. Az aláb bi ak ban D. dr. Har -
ma ti Bé la nyu gal ma zott evan -
gé li kus püs pök – te me té sen
el hang zott – ige hir de té sé nek
szer kesz tett mon da ta i val adó -
zunk az evan gé li kus mű vész
em lé ké nek. (Leg utóbb la punk
2008/3. szá má ban ol vas hat tak
ve le in ter jút.)

„Test vé re im, mond ja tok ál dást, hi -
szen ar ra hí vat ta tok el, hogy ál dást
örö köl je tek.” (1Pt 3,9)

Ki is mer te iga zán Sché ner Mi -
hályt? Ma ga ír ja mű vé sze té ről:
„…meg nem ér té se tek ké te lye it, meg -
ér té se tek biz ton sá gát aka rom el osz -
lat ni, hogy meg tud já tok, ki is vol -
tam va ló já ban. Én ma gam is te le
vol tam ké tellyel és bi zony ta lan ság -
gal, ak kor is, ami kor hit tem. Tit ka -
im min dig tit kok ma rad tak, csak rit -
kán fog hat tam ke zem be, amit el ér -
ni vágy tam…” (Gol kon da, 1997).

Bi zony ta lan sá got ér zünk most
ma gunk is tit kai előtt, mert az el bú -
csú zás pil la na ta i ban még rész le te -
i ben sem tud juk mél tat ni több mint
hat van éves mű vé szi te vé keny sé gét,
szak mai tu dá sát, mi nő sé get ke re ső
tö rek vé se it, ma ra dan dót al kot va a
mű vé szet majd min den – kép, fest -
mény, gra fi ka, szo bor, tér plasz ti ka,

báb já ték, me se fi gu rák, fa ra gá sok,
dísz let és jel mez – ágá ban.

Akit az Is ten meg akar ál da ni, azt
em ber rel áld ja meg! Sché ner Mi hály
Is ten ál dá sa volt a csa lád, a ma gyar
mű vé szet, mind nyá junk szá má ra.
Meg hir det te: „Ve gyük ma gun kat
kö rül Szép ség gel a Rossz el len!”
(100 × szép, 51. té tel). 

Azok ra a lel ki-szel le mi, ősi em be -
ri spi ri tu á lis di men zi ók ra hív ta fel a
fi gyel met, ame lyek ről Jé zus is be -
szélt: „Nem csak ke nyér rel él az em -
ber, ha nem min den igé vel, amely Is -
ten szá já ból szár ma zik.” (Mt 4,4)
Cso dál juk a mély sé gek di men zi ó i -
ba lá to ga tó és el gon dol kod ta tó mű -
vész fi lo zó fi á ját, szí nes alak for má -
ló és szó te rem tő fan tá zi á ját. Jé zus
éle te tör té ne te i nek, a Bé kés me gyei
szü lő föld me sé i nek, gyer me ki ál ma -
i nak meg je le ní té sén túl az em be ri és
nem ze ti lét, a val lás, a Bib lia örök
kér dé se i vel va ló vi as ko dá sát is ma -
gun ké nak érez het jük. 

Több ször idéz te Já nos apos tol
mennyei je le né sek ről szó ló köny vé -
ből: „Mi hály és an gya lai harc ra
kel tek a sár kánnyal…” (12,7) Ark an -
gyal ként küz dött kép pel, al ko tás sal,
írás sal, hu mor ral a min ket kö rül ve -
vő „sok fé le Rossz” el len. A hoz zá
ha son ló an sok ol da lú mű vészt és
tu dóst, a No bel-dí jas Al bert Sch wei -
tzert idéz te: „Az élet ma ga az a rej -
té lyes ér ték, amellyel fog lal koz -
nunk kell.” Ki ál lí tá sai itt hon és kül -
föl dön, mű vé sze ti dí jai – a Mun ká -
csy- és Kos suth-díj –, szá mos itt ho -

ni és nem zet kö zi el is me ré se mu tat -
ta kör nye ze te, ha zá ja há lá ját Sché -
ner Mi hály iránt.

A gon dol ko dó mű vész azt a Pla -
tónt kö vet te a ré gi gö rög fi lo zó fu sok
kö zül, aki az em bert „fel fe lé te kin tő”
(anth ro po sz – ano ath re in) lény ként
ír ja le, aki a ma te ri á lis va ló ság ból az
is te ni va ló ság ra te kint. Ez azt is je -
len tet te az éve kig gim ná zi u mi ta nár
szá má ra, hogy szo mo rú an be szélt
ar ról, a köz ok ta tás ból ná lunk egy re
in kább el tű nik a rajz és az ének!

A ra va tal nál min den ki ma ga tud -
ja leg job ban, mi az az ál dás, ame -
lyet az el köl tö zött nek meg kell kö -
szön nie. Bú csú zik a csa lád, fe le sé -
ge, fia, me nye, két uno ká ja, ba rá tai,
mű vész tár sai, a Szé che nyi Iro dal mi
és Mű vé sze ti Aka dé mia, a Ma gyar
Mű vé sze ti Aka dé mia, a szü lő fa lu,
Med gyes egy há za, Bé kés csa ba vá ro -
sa és Bu da pest II. ke rü le te, ahol
dísz pol gá ri cí met ka pott. Az el -
nyert ál dás el fo ga dá sa mind nyá jun -
kat an nak to vább adá sá ra kö te lez!
Le he tünk, le gyünk ál dás kör nye ze -
tünk, csa lá dunk, ha zánk szá má ra!
Ke res sük, ke res het jük a spi ri tu á lis
ér té ke ket, „ve gyük ma gun kat kö rül
Szép ség gel a Rossz el len”. 

Re mény ked jünk egy jobb, tö -
ké le te sebb vi lág meg for má lá sá -
ban? Úgy ér zem, Sché ner Mi hály
vá la sza in kább az: küzd jünk „egy
ke vés bé Rossz” vi lá gért! Ez sok szor
csak egy-egy ap ró lé pést je lent, de
a leg hosszabb út is az el ső lé pés sel
kez dő dik!

In me mo riam Sché ner Mi hály
(Med gyes egy há za, 1923. ja nu ár 9. – Bu da pest, 2009. má jus 11.)

Nagy ívű. Ta lán ez zel a jel ző vel le het
leg in kább jel le mez ni a jú ni us 8-án a
bu da vá ri Li tea köny ves bolt ban be mu -
ta tott kötetet. A család, amelynek a
szerző a leszármazottja, Hu nya di Já -
nos tól 1447-ben ne mes sé get ka pott,
tör té ne te év szá za do kon át ível, olyan
ki vá ló sze mé lyi sé gek kel aján dé koz va
meg az or szá got, mint Po no ri Thew -
rewk Jó zsef író-nyelv újí tó, Emil fi lo -
ló gus, mű for dí tó, Ár pád ta nár, Ist ván
író-új ság író vagy Au rél or vos-ant ro -
po ló gus. Ez utób bi uno ká já nak, a
csil la gász Po no ri Thew rewk Au rél nak
élet pá lyá ja majd a tel jes 20. szá za dot
fel öle li, ener gi á ja, mun ka bí rá sa az
új év ez red ben is a vál to zat lan, éle té -
nek ki lenc ve ne dik esz ten de jé ben jár -
va fi a ta lo kat meg szé gye ní tő. 

Csil la gász pá lyá ját az 1940-es évek
ele jén a Páz mány Pé ter Tu do mány -
egye tem Csil la gá sza ti In té ze té ben
kezd te, hogy a jogutód in téz mény ben,
az Eötvös Loránd  Tu do mány egye tem
Csil la gászati Tan szé kén csil la gá szat -
tör té ne tet ok tas son egé szen az 1990-
es évek vég ég. Is me ret ter jesz tő ként
ott volt az el ső Ma gyar Csil la gá sza ti
Egye sü let 1946-os szü le té sé nél, és a
szer ve zet nek 2009-ben is örö kös
tisz te let be li el nö ke. Az Urá nia Csil -
lag vizs gá ló és a Bu da pes ti Pla ne tá ri -
um nyu gal ma zott igaz ga tó ja. Szak író -
ként több száz cikk és tu cat nyi könyv
szer ző je. A Szent írás ban em lí tett
csil la gá sza ti vo nat ko zá sok ku ta tó ja,
kro no ló gus ként tör té ne l mi ese mé -
nyek idő pont já nak meg ha tá ro zó ja, a
nap tá ri rend sze rek ala pos is me rő je.

Leg újabb kö te te 2007-ben meg je -
lent, A Nap fi ai cí mű mű vé nek a pár -
ja. Amíg az a Nap pal kap cso la tos mí -
to szok vi lá gá ba tett – a csil la gá szat
mel lett a kul túr tör té net és nép rajz te -
rü le te it is érin tő – uta zást, ad dig az

úgy szin tén az MCSE ki adá sá ban
nap vi lá got lá tott kötet, Az Ég Ki rály -
nő je a Hold dal kap cso la tos több év -
szá za dos tu dás anyag ba en ged be te -
kin tést. 

A ré gi kol lé ga és jó ba rát, Gu man
Ist ván csil la gász ál tal lek to rált munka
a Hold nak mint égi test nek a be mu ta -
tá sá val in dul, és fog lal ko zik a nap- és
hold fo gyat ko zá sok aszt ro nó mi ai hát -
te ré vel. Föl dünk hű sé ges kí sé rő jé nek
boly gónk ra, va la mint az egyes élő lé -
nyek re gya ko rolt va lós, va la mint az ál -
tu do má nyok ban gyak ran fel buk ka nó
vélt ha tá sa it is sor ba ve szi.

Ol vas ha tunk ar ról, hogy a Hold -
nak mely nap tá ri rend sze rek ben jut
fon tos sze rep, il let ve kirándulást te -
he tünk az égi test tel kap cso la tos
mon dák és me sék vi lá gá ba. A szer -
ző nem ha zud tol ja meg ön ma gát:
szám ta lan val lá si, bib li ai vo nat ko zást
is cso kor ba szed. A 172 ol da las mű a
ma gyar el ne ve zé sű hold krá te rek lis -
tá já val, il let ve az űr kor szak ban a
Hold meg hó dí tá sa so rán el ért ered -
mé nyek kel válik tel jessé.

A kö tet be mu ta tó já ra du gig meg -
telt a Hess And rás tér egyik bel ső ud -
va rán rej tőz kö dő köny ves bolt. A
könyv ből rész le te ket ol va sott föl
Hirt ling Ist ván Já szai-dí jas szín mű -
vész, a szer ző pe dig a Hold dal kap -
cso la tos alap ve tő csil la gá sza ti is me -
re tek ről szólt.

A prog ram vé gén a de di ká ci ók
sem ma rad tak el, hosszú so rok ban
vár tak so ruk ra fi a ta lab bak és idő -
sebbek. 

Bi zo nyá ra a foly ta tás sem vá rat so -
ká ig ma gá ra, hi szen ké szül a Vé -
nusszal össze füg gő csil la gá sza ti és
kul túr tör té ne ti vo nat ko zá sokat be -
mu tató leg újabb kö tet.

g Re zsa bek Nán dor

Az Ég Ki rály nő je
Po no ri Thew rewk Au rél köny vé nek be mu ta tó ja

b Az Eöt vös Lo ránd Tu do mány -
egye tem Könyv tá rá nak 16. szá -
za di csil la gá sza ti nyom tat vá -
nya i ból nyújt íze lí tőt A csil la gok
tör vé nyei cí mű ki ál lí tás, amely
jú ni us 9-én nyílt meg a pa ti nás
in téz mény ben. A meg nyi tó ün -
nep sé gen dr. Szö gi Lász ló, a
könyv tár fő igaz ga tó ja mon dott
kö szön tőt, utal va a ki ál lí tás ap -
ro pó ját je len tő nem zet kö zi csil -
la gá sza ti év re. 

A meg nyi tót dr. Ér di Bá lint, az egye -
tem csil la gá sza ti tan szé ké nek ve ze -
tő je tar tot ta, aki bár el mon dá sa sze -
rint nem csil la gá szat tör té nész, még -
is a szak ér tő ma ga biz tos sá gá val is -
mer tet te a tár lat nem zet kö zi össze -
ha son lí tás ban is pá rat lan anya gát. Vé -
gül a ki ál lí tás ren de ző je, dr. Knapp
Éva, a könyv ár kéz ira tok és ré gi
nyom tat vá nyok osz tá lyá nak ve ze tő -
je en ge dett be pil lan tást a ki ál lí tás
meg szü le té sé nek és szer kesz té sé nek
moz za na ta i ba.

A tár lat nem csak a ré gi köny vek sze -
rel me se i nek és az aszt ro nó mia ba rá -
ta i nak nyújt kul túr- és csil la gá szat tör -
té ne ti cse me gét, ha nem evan gé li kus
szem üve gen át is fe let tébb ér de kes. Az
ódon kö te tek szer zői kö zött meg ta lál -
juk ugyan is a két leg je len tő sebb lu the -
rá nus aszt ro nó mus mű ve it. 

Ty cho Bra he (1546–1601) dán evan -

gé li kus csil la gász, ka no nok a dán ki -
rály jó vol tá ból ki vá ló an fel sze relt ob -
szer va tó ri u mot ho zott lét re, szu per -
nó vát fi gyelt meg, egye dül ál ló ész le -
lé si anya got gyűj tött össze, utóbb
II. Ru dolf ud va ri csil la gá sza ként mű -
kö dött Prá gá ban. A ki ál lí tá son be mu -
ta tott 1596-os Epis tol arum ast ro no -
mi ca rum lib ri cí mű mű ve a nagy -
szom ba ti je zsu i ta Nagy bol dog asszony
val lá sos tár su lat tu laj do na volt. 

Jo han nes Kep ler (1571–1630) né met
lu the rá nus csil la gász, aki kez det ben
aszt ro ló gi ai jós la ta i val vált hí res sé,
Bra he se géd je ként, majd utód ja ként
mű kö dött Prá gá ban, és dol goz ta ki a
boly gók moz gá sá ra vo nat ko zó – a
kö zép is ko lák ban ma is ta ní tott –
há rom leg alap ve tőbb tör vény sze rű -
sé get. Prod ro mus dis ser ta ti o num
cos mo gra phi ca rum… cí mű köny ve
szin tén 1596-ban lá tott nap vi lá got, és
tar tal maz za Kep ler – szín vo na las
nyom da tech ni ká val elő ál lí tott – Nap -
rend szer-mo dell jét is. 

A ki ál lí tá si tár gyak kö zött fel lel het -
jük Me lancht hon Fü löp 1539-ben
Strass burg ban ki adott Ele men tale
cos mo gra phi cum cí mű tan köny vét,
amely ben a koz mog rá fia alap is me re -
te it fog lal ta össze di ák jai szá má ra. 

A díj men te sen lá to gat ha tó tár lat
szep tem ber 30-ig te kint he tő meg az
Egye te mi Könyv tár dísz ter mé ben, az
V. ke rü let, Fe ren ci ek te re 6. szám alatt
mun ka na po kon 10 és 18 óra kö zött.

g R. N.

A csil la gok tör vé nyei
Me lancht hon koz mog rá fi á ja

az Egye te mi Könyv tár ki ál lí tá sán

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház -
zal is kap cso la tos kö te tet mu tat tak be
a na pok ban az Eöt vös Lo ránd Tu do -
mány egye tem Nép raj zi In té ze té nek
könyv tá rá ban. A Bony há di Evan gé li -
kus Fü ze tek má so dik szá ma ként meg -
je lent ki ad vány az áp ri lis ele jén Bony -
há don meg tar tott, Né me tek a Kár pát-
me den cé ben cí mű kon fe ren cia elő adá -
sa i nak anya gát fog lal ja egy be.

A szer zők – a bony há di kon fe ren -
cia elő adói – kö zül szá mo san je len vol -
tak a be mu ta tón. A fü ze tet dr. Bren -
ner Ko lo man egye te mi do cens, dé ká -
ni meg bí zott is mer tet te (képünkön).

Ki tért a ha zai né met ség tör té ne tét,
nép raj zát és je le nét érin tő ku ta tá sok
ered mé nye i re. Mint el mond ta, az
1980-as évek vé gén in dul ha tott csak
meg e so ká ig el hall ga tott té má nak a
fel tá rá sa, kezd ve a szel le mi nép raj zi ha -
gya ték tól az 1946-os ki te le pí té sen át az
iro dal mi né met től el té rő nyelv já rá sig.
Örö mét fe jez te ki, és egy ben gra tu lált
a szer ve zők nek, ami ért egy vi dé ki, ám
nagy hí rű evan gé li kus gim ná zi um adott
he lyet az áp ri li si ren dez vény nek, majd
to váb bi si ke res mun kát kí vánt mind a
szer ve zők nek, mind a szer zők nek.

g Ká posz ta La jos

Kötet a Kár pát-me den cei
né me tekről

Ki lenc ven egy év vel ez előtt az ép pen
füg get len né vált Finn or szá got öt hó -
na pon át dú ló pol gár há bo rú ráz ta
meg. A kö zel negy ven ezer éle tet ki -
ol tó harc vö rö sök és fe hé rek közt zaj -
lott, de va ló já ban fin nek öl tek fin ne -
ket. A fe hé rek győ zel mé vel vég ző dött
há bo rú las san gyó gyu ló se be ket ha -
gyott hát ra a finn em be rek szí vé ben.

A nagy észa ki al föld egy kis vá ro sá -
ban, La pu ában is igen meg nőtt ek kor -
tájt a te me té sek szá ma. Oly annyi ra,
hogy a lel ké szek mel lett a temp lo mi
ének kar már alig győz te a te me tői
szol gá la to kat. Ezért pá ran össze áll tak,
be ta nul tak né hány éne ket, hogy a
har cok ban el huny tak ra va ta lá nál szol -
gál ja nak. Így ala kult meg a la pu ai ve -
gyes kar, mely a mai na pig mű kö dik. 

Tag jai az év ti ze dek alatt ter mé sze -
te sen ki cse ré lőd tek. S idő köz ben re -

per to ár juk is ki bő vült. Az ala pít -
vány ál tal mű köd te tett ama tőr mű -
vé sze ti cso port cél ja az, hogy a finn
nép da lok mel lett a nagy finn evan gé -
li kus éb re dé si moz ga lom, a „fel éb red -
tek” éne ke it is meg szó lal tas sa. Részt
vesz nek szü lő vá ro suk mű vé sze ti éle -
té ben, akár oly mó don is, hogy szer -
ve zői a vá ros két éven te meg ren de zett
nagy ze nei fesz ti vál já nak. 

La pua és Kis kő rös vá ro sa, va la mint
evan gé li kus gyü le ke ze tei alig tíz hó -
nap ja lé te sí tet tek hi va ta lo san is test -
vér vá ro si és test vér-gyü le ke ze ti kap -
cso la tot. Az el ső cso port már is el jött
Kis kő rös re éne kel ni s a kap cso la to -
kat szé le sí te ni. Ki fe je zett ké ré sük re
két kon cer ten lép tek föl. Jú ni us 13-án,
szom ba ton a ze ne is ko la nagy ter mé -
ben a he lyi evan gé li kus gyü le ke zet
ének ka rá val, a Gos pel Sa sok kal ad -

tak kö zös kon cer tet, majd va sár nap
a temp lom ban szól tak a „Si i onin
vir ret” éne kei. 

A két kó rus ugyan me rő ben más
mű fajt kép vi sel, még is egy más ra ta -
lál tak a la pu ai s a kő rö si éne ke sek. Se -
gí tet te ebben őket az ima ház ud va -
rán meg sü tött és együtt el köl tött
va cso ra is, no meg az azt kö ve tő be -
szél ge tés, együtt ének lés. Bú csú zás -
kor el hang zott a meg hí vás: jö vő re ta -
lál koz zunk La pu ában. Úgy le gyen
(bár ah hoz még né mi anya gi ak ra is
szük sé gük lesz a kis kő rö si ek nek…)!

Ad dig is itt ma radt ben nünk a cso -
dál ko zás: mi kü lön le ges le het ab ban
a tá vo li, alig kis kő rös nyi vá ros ban,
ahol ti zen két ak tív ének kar és ze nei
cso port mű kö dik?

g Lup ták György
es pe res (Kis kő rös)

Kó rus ran de vú Kis kő rö sön
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Az épü let szen te lé si li tur gi át kö ve tő -
en is mét a temp lom ban gyűlt össze
az ün nep lő gyü le ke zet. Bre u er Ka ta -
lin, a Csil lag hegy-Bé kás me gye ri
Evan gé li kus Egy ház köz ség fel ügye -
lő je nyi tot ta meg az ün ne pi köz gyű -
lést, majd be szá mo ló já ban össze fog -
lal ta an nak a hosszú út nak az ál lo má -
sa it, amely a temp lom épí tés től a
sze re tet ott hon fel szen te lé sé ig ve ze -
tett. Az egyházközség 1993-ban ha -
tá roz ta el, hogy temp lo mot, gyü le -
ke ze ti köz pon tot és sze re tet ott hont
épít, és bő ti zen öt év alatt si ke rült tel -
je sí te ni a vál lalt ter vet.

A Ga u dio po lis sze re tet ott hon épí -
té sé nek szer ve zé se 2001-ben kez dő -
dött, és 2004-ben kap ta meg a gyü le -

ke zet az épí té si en ge -
délyt. A la kás épí té si
pá lyá za ton el nyert
öt száz mil lió fo rin -
tos tá mo ga tás mel lé
2006-ban száz öt -
ven mil lió fo rin tos
ön részt si ke rült le -
ten nie a gyü le ke zet -
nek Do náth Lász ló
tá mo ga tó i nak a se -
gít sé gé vel. A Ma -
gyar or szá gi Evan gé -
li kus Egy ház száz -
mil lió fo rint tal tá mo gat ta a pro jek tet,
így már meg kez dőd het tek az épít ke -
zé si mun ká la tok. 

Az épü let alap kő le té te lé re 2007
de cem be ré ben ke rült sor.

A Ga u dio po lis sze re tet ott hon 2009.

áp ri lis 1-jén nyi tot ta meg a ka pu it idős
la kói előtt. A ki lenc ven fő be fo ga dá -
sá ra al kal mas dia kó ni ai in téz mény nek
je len leg hu szon két la kó ja van, és ti zen -
öt elő jegy zés van fo lya mat ban.

g P. G.

Fel szen tel ték egy há zunk
új dia kó ni ai in téz mé nyét

Az égi ek szem lá to mást ke gye ik be fo -
gad ták a bé kás me gye ri evan gé li kus
sze re tet ház szen te lé si ün nep sé gét.
Gyö nyö rű, nap sü té ses idő, kel le -
mes hő mér sék let, szép szá mú gyü le -
ke zet tet te em lé ke ze tes sé egy há zunk
leg újabb, im po záns épü le té nek a fel -
szen te lé sét. 

Ér vé nye sült az új, a zöld me zős
be ru há zás va rá zsa, akár csak az
aszó di gim ná zi um ese té ben. Itt is,
ott is volt hely az épü let szá má ra. 

Bé kás me gye ren más fél év ti ze de
in dult meg a fej lesz tés. A már év -
ti ze de mű kö dő temp lom, gyü le ke -
ze ti ház, pa ró kia komp le xum hoz
most csat la ko zott a sze re tet ház,
mint egy azt is jel ké pez ve, hogy
az egy ház sa ját ke re tei kö zött fej -
leszt, de a tár sa da lom egészének
hasz ná ra is. 

Ga u dio po lis. A köz gyű lé sen Bre -
u er Ka ta lin fel ügye lő asszony meg -
ha tot tan, de szi go rú tár gyi la gos ság -
gal so rol ta fel a több mint egy év ti -
zed re vissza nyú ló, né mi leg vi ha ros
tör té net egyes ál lo má sa it, tel jes ség -
re tö re ked ve, még is a tel jes ség igé nye
nél kül em lít ve meg mind azo kat,
akik sze re te tük kel, te het sé gük kel,
mun ká juk kal, ki tar tá suk kal hoz zá -
já rul tak Ga u dio po lis el ké szül té hez.

Jó, hogy nem en ged tek az ál mok -
ból, ak kor sem, ami kor az egy ház –
pon to sab ban a dön tés re il le té ke sek
egy ré sze – még nem érez te ma gá é -
nak az ügyet, és jó, hogy mind vé gig
ra gasz kod tak a leg jobb mi nő ség hez. 

Az is ten tisz te le ten, a fel szen te lé -
sen, a köz gyű lé sen egy aránt ott volt
ve lünk Szteh lo Gá bor, az evan gé li -
kus egy ház és ben ne a dia kó ni ai
szol gá lat száz éve szü le tett nagy
alak ja. Töb ben szól tak is, szól tunk
is ró la. Nem csak ke gye let ből meg -
em lé kez ve Is ten em be ré ről, aki a
má so dik vi lág há bo rú be fe jez te után
fel is mer te, hogy nem ér tek vé get
gyer mek men tő te en dői. Ott volt,
rá szo rult a se gít ség re több száz ár -
va és fél ár va gyer mek. Így hát egy
Bu da ke szi úti vil lá ban – majd
ahogy nőtt a lét szám, to váb bi épü -
le tek ben – meg ala pí tot ta és Ga u dio -
po lis nak ne vez te el a gyer mek vá rost.

Ezt a ne vet vet te most fel a bé kás -
me gye ri sze re tet ház, be fo gad va az
idős ko rú rá szo rul ta kat. Nem egy sze -
rű en az el ne ve zés azo nos, az evan -
gé li um ból, a Krisz tus kö ve té sé ből
adó dó men tő sze re tet ve zé rel te ak -
kor a lel készt, és ve zér li ma utó da -
it a szol gá lat ban. Ez a leg ma ga sabb
ren dű hu má nu mot ki fe je ző, nem -
csak a fe le ke ze ti, de a vi lág né ze ti ha -
tá ro kat sem fi gye lem be ve vő nyi tott,
be fo ga dó esz me i ség ma gya ráz za,
hogy a fel szen te lé sen együtt ün ne pel -
tek a kü lön bö ző egy há zak lel ké -
szei, itt hon és kül föl dön élő köz éle -
ti sze mé lyi sé gek. Kö zü lük meg em lí -
tem a Mün chen ben élő pszi cho ló -
gus pro fesszort, Pfitz ner Ru dol fot és
a mo dern ka to li kus fi lo zó fus Bo ór
Já nost.

Ami kor ki de rült, hogy ke vés a
pénz, nem in dul hat meg a ki vi te -
lezés, ak kor a csil lag hegy-bé kás -
me gyeri gyü le ke zet ala pít ványt ho -

zott lét re az épít ke zés tá mo ga tá sá -
ra, a hi ány zó összeg elő te rem té sé re.

Az ala pít vány a Pe nu el ne vet
kap ta. Pe nu el az a hely, ahol Já kób
tu sá ja zaj lott az an gyal lal. Va ló já -
ban az Is ten nel küz dött az Ószö vet -
ség egyik leg szí ne sebb egyé ni sé ge.
Mon dá sa szá mom ra mind má ig a
ta lán leg erő tel je sebb bi zony ság té tel.
„Nem bo csát lak el, amíg meg nem
ál dasz en gem” – ez az Is ten be ka -
pasz ko dás ha tá roz ta meg Szteh lo
Gá bor éle tét és te vé keny sé gét is. 

Sze mé lyi sé ge is ta lán leg in kább –
az ószö vet sé gi egyé ni sé gek kö zül – Já -
kób hoz ha son lít ha tó. Nem is mert el -
ve szett ügyet. Tud ta, hogy a sze re tet
na gyobb az igaz ság nál. Nem sa ját
vé le mé nye, ha nem a leg jobb meg ol -
dás ke re sé se ha tá roz ta meg cse le ke -
de te it. Szem be sült a nagy csa lád nak,
Ga u dio po lis la kó i nak és sa ját ki sebb
csa lád já nak a konflik tu sa i val, ké pes
volt azok ke ze lé sé re, so ha nem tért
ki a gon dok elől. Já kób volt, aki
min dig Is ten be ka pasz ko dott.

A fel szen te lés ese mény so ro za tá -
ban töb ben szól tak – ért he tő en –
nap ja ink vál sá gá ról. Az Ó- és az Új -
szö vet ség ko rá ban, az az óta el telt
két ezer esz ten dő ben sok fé le vál ság
súj tot ta az em be ri sé get. Ezek so ha
nem je len tet tek fel men tést azon kö -
te le zett sé ge ink alól, hogy ten nünk
kell a jót. Ga u dio po lis 1945-ben is,
2009-ben is vál sá gos kor ban szü le -
tett meg, hir det ve, hogy épí tői az Is -
ten be ka pasz kod va akar ják ten ni a
jót. A Pe nu el Ala pít vány ra to vább -
ra is szük ség van. Nem csak a pénz,
ha nem az üze net mi att is. 

Ga u dio po lis

f Folytatás az 1. oldalról
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Sztan kó Gyön gyi es pe res től azt a tá jé koz ta tást kap tam, hogy evan gé li -
kus egy há zi épü le te ket csak egé szen kis mér ték ben ér tek vi har ká rok az
el múlt na pok ban. (Azért nyil ván sok evan gé li kus test vé rünk ke rült rend -
kí vül ne héz hely zet be az épü le tét vagy gyü möl csö sét ért sú lyos ká rok mi -
att.)

Az egy ház me gye és az egy ház ke rü let el nök sé ge úgy dön tött, hogy a
leg na gyobb ká ro kat el szen ve dett nyír sé gi re for má tus test vé re ink meg -
se gí té sé re in dí tunk gyűj tést. Sze re tet tel kér jük a gyü le ke ze tek, in téz mé -
nyek és egyé nek fel aján lá sát er re a ne mes cél ra. Ado má nyo kat a Nyír -
egy há zi Evan gé li kus Egy ház köz ség 11744003-20001010 szá mú OTP-szám -
la szá má ra le het be fi zet ni, a „Sza bol csi vi har kár” cél fel tün te té sé vel. A jú -
ni us vé gé ig tar tó gyűj tés ered mé nyét a Ma gyar Öku me ni kus Se gély szer -
ve ze ten ke resz tül a leg na gyobb ká ro kat el szen ve dett Nyír sé gi Re for má -
tus Egy ház me gye ja vá ra fog juk át utal ni.

Kö szön jük mind azok tá mo ga tá sát, akik már is je lez ték se gí tő szán dé -
ku kat.

Kér jük hí ve ink ál do zat kész sé gét. Min den kit biz ta tunk, hogy ezt a fel -
hí vást ter jessze a gyü le ke ze tek, in téz mé nyek és vál lal ko zók kö ré ben.

„Min dig sze ret a ba rát, de test vér ré a nyo mo rú ság ban vá lik.” (Péld 17,17)
Test vé ri kö szön tés sel:

g Fa bi ny Ta más püs pök

Ked ves Test vé rek!

Egy nap sü töt te ta va szi na pon töb ben
is ebé del tek a Bat thyá ny tér egyik ven -
dég lő jé nek te ra szán. Kö zöt tük két
fér fi so kak te kin te tét von zot ta. Kül ső -
re nem volt köz tük sem mi ha son ló,
épp fel tű nő kü lön bö ző sé gük kel tet te
fel a fi gyel met. 

Az egyik fi a tal volt, ápolt, har min -
cas éve i ben jár ha tott, amo lyan öl tö -
nyös-nap szem üve ges üz let em ber. A
má sik idős volt, meg vi selt, ápolt nak
tá vol ról sem ne vez he tő, sza kadt és ko -
szos ru há ban ül dö gélt, és ta lán még
ma ga sem ér tet te, hogy mit ke res egy
ven dég lő ben. Haj lék ta lan volt. A
pin cé rek per sze el akar ták za var ni, de
asz tal tár sa nem hagy ta, he lyet te két
ét la pot kért, majd együtt ren del tek és
meg ebé del tek. 

Va jon mi kor ehe tett ez az em ber
tisz tes sé ges ételt utol já ra? Mi kor ül -
he tett ven dég lő ben? Va jon mi kor for -
dult még elő, hogy ha ké re ge tett, kö -
zö nyös el for du lás vagy jobb eset ben
né mi ap ró he lyett ebé del ni hív ták vol -
na? Em ber szám ba vet ték, együtt et -
tek ve le, ami ta lán még job ban es he -
tett, mint az étel.

Bol do gok az éhe zők, mert bő vel ked -
ni fog nak. Bol do gok a sze gé nyek, mert
övék Is ten or szá ga (Lk 6,20–21.) Azon
a ta va szi na pon an nak az ét te rem nek
asz ta lá nál, ab ban a tá nyér le ves ben,
sze let rán tott hús ban, ab ban a jó
cse le ke det ben egy sze let menny or -
szág is ott volt, mert va la mi az Úr
aka ra ta sze rint tör tént a föl dön. 

g Pu chard

Egy sze let menny or szág

A Szent há rom ság ün ne pe utá ni el ső
va sár nap dél után ján ün ne pi is ten tisz -
te let ke re té ben ke rült sor Tót kom lós
új dia kó ni ai in téz mé nyé nek, az Evan -
gé li kus Idő sek Klub já nak fel szen te -
lé sé re, il let ve mun ka tár sa i nak be ik -
ta tá sá ra.

A sze re tet szol gá lat in du lá sát ko -
moly elő ké szí tő mun ka előz te meg.
Ré sze volt en nek az el lá tás irán ti igé -
nyek fel mé ré se és a ren del -
ke zés re ál ló épü let (a ré gi pa -
ró kia) át ala kí tá sa is. A mint -
egy ti zen két mil lió fo rint be -
ru há zá si költ ség gel lé te sült
új in téz mény nap pa li el lá -
tást, ét kez te tést és há zi se gít -
ség nyúj tást vál lalt – hi va ta -
lo san e hó nap ele jé től.

Múlt va sár na pi be ik ta tá -
suk al kal má val a mun ka tár -
sak meg fo gal maz ták: „Szol -
ga társ ként olyan több le tet
ta pasz tal hat tunk, amit ed -
di gi szo ci á lis te vé keny sé günk so rán
még nem.” A be ve ze tő gyü le ke ze ti
ének so rai pe dig azt az ér zést és vá gyat
fe jez ték ki, amellyel a dol go zók szol -
gá lat ba in dul tak: „Mi lyen bol dog, aki
té ged szol gál hat… / …Szent tü zed del
töltsd be szí vünk-lel kün ket, / Új mun -
ká ra te ké szíts fel ben nün ket…”

Az ün ne pi al ka lom ige hir de tő je Ri -
bár Já nos es pe res volt. Sza vai rá vi lá -
gí tot tak ar ra, hogy egy im po záns
temp lom le het ugyan szép tu risz ti -
kai lát vá nyos ság, de mennyi vel több,
ha élet is van ben ne: ha a gyü le ke zet

ki in du ló pont ja az em be rek fe lé va ló
szol gá lat nak.

Az is ten tisz te le tet rend kí vü li köz -
gyű lés, majd sze re tet ven dég ség kö vet -
te, mely nek so rán az ér dek lő dők meg -
te kint het ték az új in téz ményt. Az át -
ala kí tott lel kész la kás ban – a ki szol gá -
ló he lyi sé gek mel lett – pi he nő szo ba,
tá gas tár sal gó és ét ke ző gon dos ko dik
a kom fort ról, nem be szél ve a vá ros -

köz pont ban ta lál ha tó épü let kel le -
mes ud va rá ról. Ebé det a szom szé dos
sze re tet ott hon kony há já ról visz nek át
a nap pa li el lá tás ban ré sze sü lők höz. Je -
len leg har minc tag ja van az idő sek
klub já nak, de a me leg étel még kö zel
száz, há zi el lá tást igény lő höz jut el.

A gyü le ke zet há la adás sal for dult
Urá hoz, hogy az új in téz mény nem
pusz tán új mun ka he lyet, mun ka le he -
tő sé get te rem tett, hi szen az öt új dol -
go zó ja nu ár el se jé vel nem egy sze rű -
en mun ká ba, ha nem szol gá lat ba állt.

g Lip ták Gab ri el la

Bő vült Tót kom ló son
a sze re tet szol gá lat

A klub dolgozóinak beiktatása

g Frenkl Ró bert
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* * *

Tör té ne lem. Né zem a vi lá got, ezt a kis
or szá got, s lá tom, szin te ugyan azok a
tör té nel mi hely ze tek. Ugyan az a gyű -
lö let és ki lá tás ta lan ság. Össze za vart
föld ré szek. Me ne kü lők, de hi á ba. Nincs
me ne dék, nincs ki vé tel. Ta lán be fe lé
még vol na ös vény: a lel künk be. De ez
a mos ta ni ve ge tá ló ha ta lom ezt a lát -
ha tat lan bú vó he lyet – az egyet lent és
utol sót – vég leg el akar ja pusz tí ta ni!

* * *

Köl té szet. A köl tő a lég ér zé ke nyebb
vi lág an ten na. Őr lő rész vét tel és sok
em lék kel. Mert min den re em lé ke zik.
„Egy vers év mil li ók és él mény mil li -
ók pár la ta” – ír ta egyik le ve lé ben
Kosz to lá nyi. En nél pon to sabb meg -
fo gal ma zást nem is me rek. Né ha
négy sor csak, ti zen négy, a szo nett.
A ré gi ek sok rím mel meg ka la pál va.
De nem ez a fon tos. Az anyag:
mennyit csor gat be le vé ré ből a köl -
tő. Oly kor szó sze rint, aho gyan Rad -
nó ti Mik lós a szen ve dés vé get nem
érő út ján. Ap ró gyöngy sze mek az iga -
zán nagy ver sek, ben nük a hét köz na -
pok egy sze rű sé ge és Is ten mil li árd
éves töp ren gő gon do la ta.

* * *

Köny vek. Né zem zsú folt köny ves -
pol com: ros ka dá sig meg rak va mind -
egyik. Hat-hét ezer, de le het – a pin -
cé ben lé vők kel együtt –, nyolc ezer
kö tet. Ta lán szép ház ra is fut ná ab -
ból a pénz ből, ame lyet ér tük ad -
tam. (Pél dá ul Ady el ső ki adá sú kö te -
te i ért.) Még is jó itt ve lük a szo bá ban,
mint jó ba rá tok hall gat ják mor go ló -
dá sa i mat. Ver ses kö te tek, re gé nyek,
ked ves me sék, his tó ri ák, ron gyos ra
jegy ze telt fi lo zó fi ák, nagy szó tá rak, ré -
gi és új tér ké pek. Az em be ri vi lág. A
köny vek köny vé ből a leg ked ve sebb,
az apám tól ka pott öreg Ká ro li-Bib -
lia. Tö re dé kes le xi ko nok. If jan azt hit -
tem, a ve szen dő élet, a to va tű nő
gyors idő tit ka it tu dom meg. So kat
ta nul tam tő lük, de a leg egy sze rűbb
kér dé sek meg vá la szo lat la nok ma -
rad tak. Az ágyam mel let ti polc ról las -
san mind egyik fon tos el ke rült. Csak
egy ma radt ott, im már hosszú év ti -
ze de: Is ten köny ve, Is ten üze ne tei.
Tü rel me sen vár nak, hogy ki nyis sam
őket ké ső éj sza ka vagy haj na li fél há -
rom kor, mi kor szí vem be-be üt seb -
ző fáj dal ma kat.

g Feny ve si Fé lix La jos

Jegy zet la pok
(Nap ló, 2009)

Egy fé nyes nap. 1989. jú ni us 16. Nagy Im re és már tír tár sa i nak te me té se. Mi -
cso da örök ra gyo gá sú pil la nat: a Hő sök te rén több száz ezer em ber. A Mű -
csar nok ma gas osz lo pa it fe ke te dra pé ri á val von ták be, a lép csőn ko por sók
fe küd tek. Az el ső ben a mi nisz ter el nök ham vai pi hen tek, a má sik ban a ve -
le együtt ki vég zett Ma lé ter Pá lé, majd Gi mes Mik ló sé, Szi lá gyi Jó zse fé. A kö -
vet ke ző ben Lo son czy Gé za te te me nyu go dott, aki a per előtt ti tok za tos kö -
rül mé nyek kö zött halt meg. Az üres ko por só 1956 név te len ál do za ta it jel -
ké pez te. A for ró nap még job ban fel tü ze sí tet te a bú csú sza va kat. Ki rály Bé -
la, aki szám űze té sé ből jött ha za, Rácz Sán dor, a Nagy-bu da pes ti Köz pon -
ti Mun kás ta nács volt el nö ke em lé ke zett. A fi a ta lok ne vé ben Or bán Vik tor
mon dott be szé det, ke mény és os to ro zó sza vai után érez ni le he tett, hogy vé -
ge a zsar no ki múlt nak! Va la mi új és sza bad vi lág jön. Min den ki ezt re mél -
te. Gyász ün nep, a nagy te me tés nap ja volt az a ha rang sza vas dél. A zsú folt
té ren is me rő sök és is me ret le nek ölel kez tek össze, és hul lat tak bol dog könnyet.
Kint a 301-es par cel lá ban a friss sí rok előtt a meg haj tott zász lók ki vá gott
cí mer he lye in át fá jó-szép ar cok ra gyog tak. Azt gon dol tuk, hogy sza ba dok
let tünk. Jó ol dal ra ál lunk, s most kár pó tol nak ben nün ket az el lo pott éve -
kért. Nem így lett. Alig tör tént va la mi tisz tu lás. Még is, ta lán nem volt hi -
á ba va ló ez a húsz év. Vér nél kül meg tör tént a rend szer vál tás. Fel nőtt egy
új ge ne rá ció: ta ná rok, tu dó sok és két ke zi em be rek, akik kö zül so kan ag gód -
nak Ma gyar or szág jö vő jé ért.

Meg szo mo ro dott szív vel vet tem tu -
do má sul, hogy az egy ne mű ek re -
giszt rált élet tár si kap cso la tá ról szó -
ló tör vény ja vas la tot a par la ment
több sé gi sza va zás sal el fo gad ta. Meg -
szo mo ro dott a szí vem, hogy egy po -
li ti zá ló lel kész test vé rem is tá mo ga -
tó ja volt a tör vény el fo ga dá sá nak. S
meg szo mo ro dott szív vel lá tom, hogy
egy há zunk ve ze tői er ről a kér dés ről
mind a mai na pig hi va ta lo san nem
nyi lat koz tak meg. Ezért fon tos nak ér -
zem egy sze mé lyes nyi lat ko za tom
köz zé té te lét!

Az Is ten te rem té si rend je ér vé nyes,
en nek alap ján az em ber ne mi sé ge te -
rem tett sé gi aján dék és fel adat is egy -
ben, eb ből kö vet ke ző leg egy fér fi és
egy nő kö zös sé ge a há zas ság, a csa -
lá di élet alap ja és a tár sa da lom alap -
sejt je. Én ma gam is a bib li ai ki nyi lat -
koz ta tá son tá jé ko zód va Is ten rend -
jé től el té rő nek és a bűn kö vet kez mé -
nyé nek te kin tem azt, ha egy tár sa da -
lom le mond az egész sé ges csa lád
vé del mé ről, és az Is ten aka ra tá tól el -
té rő for má ci ók nak ad tör vény ál tal is
en ge dé lye zett te ret. 

Is ten ir gal maz zon azok nak, akik a
sza bad ság ra hi vat koz va akar ják a
sze mé lyi sé gi jo go kat ki ter jesz te ni
úgy, hogy köz ben a bűn nek és a
rom lás nak ad nak utat!

Is ten ir gal maz zon azok nak, akik
nem tud ják, hogy ez zel a tör vénnyel
mennyit ár tot tak nem ze tünk nek és
a jö vő nek!

Is ten ir gal maz zon azok nak is, akik
tu da to san pró bál ják az Is ten te rem -
té si rend jét szét rom bol ni, hogy egyé -
ni is te ne ik nek sze rez ze nek te ret! 

Ál dás le gyen azo kon, akik a szé les

kö rű li be rá lis mé dia kam pány el le né -
re a ne mi sé get és a sze xu a li tást Is ten
aján dé ká nak, a fér fi és a nő Is ten től
ka pott leg ben ső sé ge sebb, leg szo ro -
sabb meg élé sé nek, va la mint az öröm
és az élet for rá sá nak te kin tik. 

Ál dás le gyen azo kon, akik a kor -
szel lem mel szem be száll va a gyer -
mek vál la lást olyan hi va tás ként élik
meg, amely re az Is ten ren del te együtt
a fér fit és a nőt.

Le gyen ál dás azo kon is, akik a ha -
mis gon do la tok ter je dé sé vel szem be -
száll nak, a há zas ság és a csa lá di élet
vé del mé ért ki áll nak, és nemcsak sza -
vak kal, ha nem hű ség ben meg élt há -
zas ság gal, egész sé ges sze xu a li tás sal,
gyer me kek vál la lá sá val és ér tel mes
élet re ne ve lé ssel mutatnak jó példát. 

Le gyen ál dás azo kon is, akik bár
nem él het nek tel jes csa lád ban, még -
is so kat tesz nek a gyer me kek és a fi -
a ta lok lel ki és testi fej lő dé sé ért, s
egész sé ges és ki egyen sú lyo zott csa -
lá di éle tért imád koz nak.

Én ma gam imád ság ban hor do -
zom azo kat a kép vi se lő ket, akik nem
sza vaz ták meg ezt a tör vényt, hogy
to vább ra is le gyen ere jük és re mé -
nyük a csa lá dok vé del mé ért ten ni. 

Imád ság ban hor do zom azo kat a
kép vi se lő ket, akik meg sza vaz ták ezt
a tör vényt, hogy be lás sák té ve dé sü -
ket, és döb ben je nek rá ar ra, hogy az
élő víz for rá sát nem he lyet te sít he ti a
re pe de zett fa lú cisz ter na (Jer 2,13). 

Imád ság ban hor do zom azo kat,
akik nem kap ták meg azt a le he tő sé -
get, hogy har mo ni kus csa lád ban nö -
ve ked hes se nek fel, és sza ba do san
élő szü le ik meg fosz tot ták őket at tól,

hogy az egész sé ges sze xu a li tást lás -
sák meg él he tő mo dell nek.

Imád ság ban hor do zom azo kat is,
aki ket tár sa dal mi ki ta szí tott sá guk
és más em be rek erő sza ka for dí tott el
at tól a le he tő ség től, hogy bol dog há -
zas ság ban és tel jes csa lád ban él jék le
az éle tü ket.

Imád ko zom azo kért is, aki ket az
él ve ze tek haj szo lá sa és fo ko zá sa vitt
olyan túl fű tött sze xu a li tás ba, amely -
ben a ki elé gü lé sen kí vül sem mi más
nem szá mít.

Imád ko zom azo kért, akik nem lát -
hat tak meg fe le lő apa- és anya ké pe ket
ma guk előtt, sőt szü le ik ál tal is sze -
xu á lis zak la tás nak vol tak ki té ve.

Ké rem, hogy mind azo kat, akik
akár dön tés ho zó ként, akár a Is ten től
el té rő tren dek ál do za ta i ként meg té -
ved tek, Jé zus sze re te té vel sze res sük,
az zal az in du lat tal, amely nem ítél te
el a nyil ván va ló bű nöst, ha nem új
élet re hív ta! 

Ké rem, hogy mind azok, akik hi -
tük ből és sze mé lyes meg győ ző dés ből
fa ka dón tud ják, véd jék az Is ten sze -
rin ti há zas sá got és a tel jes, jö vőt
épí tő csa lá dot.

Ké rem, hogy te gyünk meg min -
dent azért, hogy a csa lád rom bo ló fo -
lya ma tok le las sul ja nak és meg áll ja -
nak, és új ra le gyen te kin té lye és ér -
té ke az édes anyai hi va tás nak, az apai
pél dá nak, a szü lői sze re tet nek és a
gyer me ki en ge del mes ség nek. 

Is ten óv ja meg éle tün ket, gyer me -
ke ink jö vő jét! S for mál ja úgy a szí ve -
ket, hogy az ő rend jé hez iga zod va él -
hes sünk a tő le ka pott aján dé ka ink kal!

Tisz te let tel:
g Ben ce Im re es pe res

Egy sze mé lyes nyi lat ko zat

A Pé csett élő idős em ber egy es te föl -
hív ja Szom bat he lyen élő fi át: 

– Fi am, rossz hírt kell kö zöl nöm
ve led. 

A fiú meg döb ben: 
– Apa, mi tör tént? Csak nem

anyát ér te va la mi?
– Á, nem – így az öreg –, csak tu -

da tom ve led, dön töt tünk anyád dal,
el vá lunk. 

– De apa, negy ven öt év há zas ság
után? – hü le de zik a fiú Szom bat he lyen. 

– Tu dod, meg un tuk egy mást. Na -
pon ta ugyan azt az ar cot lát ni már
annyi év ti ze de… Csak élünk egy más
mel lett, sze ret nénk még egy kis vál -
to za tos sá got. Így, a vé gé re. A hú god -
nak nem is me rem el mon da ni, gon -
do lom, majd te el mon dod ne ki. 

És le tet te a te le font. A fiú Szom -
bat hely ről per sze azon nal hív ta Nyír -
egy há zán élő hú gát. 

– Te, ka pasz kodj meg, apá ék el
akar nak vál ni. 

– Mi cso da??? Tán el ment az eszük?
– kér di a húg. – Na, majd én be szé -
lek ve lük, azon nal hí vom apá é kat. 

Pé csett csö rög a te le fon, a má sik
vé gén a nyír egy há zi lány: 

– Apa, ne hogy va la mi bu ta sá got
csi nál ja tok, hol nap azon nal ro ha -
nunk ha za. A test vé rem is Szom bat -
hely ről. Vár ja tok meg min ket, mi előtt
bár mi vissza von ha tat lant dön te né tek! 

A pé csi la kás ban a két öreg egy -
más ra néz szo mo rú an: 

– Na, leg alább el ér tük, hogy ha za -
jöj je nek hús vét ra. 

– De mit fo gunk mon da ni ne kik
anyák nap ja előtt? – kér di az idős
asszony.

Az egy ál ta lán nem vic ces tör té net
tár sa dal mi nya va lyá ink tán leg fá -

jób bi ká ra mu tat rá. A csa lá dok hely -
ze te ma ha zánk ban igen csak zi lált.
Mond hat ni, e meg ker gült vi lág ban
szin te sem mi sem ked vez a nor má -
lis csa lá di kö zös sé gek nek. A csa lá dok
egy re ki szol gál ta tot tab bak a gaz da -
sá gi kör nye zet nek. A csa lád fenn tar -
tók fog gal-kö röm mel ka pasz kod nak
ál lá suk ba, pró bál nak meg ten ni min -
dent a csa lád fenn- és össze tar tá sa ér -
de ké ben. Ugyan ak kor ép pen a mun -
ka hely és egyéb okok mi att es nek szét
csa lá dok, köl töz nek egy más tól tá vol
a csa lád ta gok.

Las san már sem mi nem se gí ti a
csa lá dok gyer mek vál la lá sát, ezt mu -
tat ja a zu ha nó szü le tés szám. Pár tunk
és kor má nyunk fo ko za to san min den
csa lá di ked vez ményt meg szün tet
vagy le épít. Pe dig a csa lád min den
kor ban és min den tár sa dal mi be ren -
dez ke dés ben a nem zet kö zös sé gé nek
alap sejt je volt. És az is ma rad, mert
egy részt Is ten te rem tő aka ra ta hoz -
ta lét re, más részt en nél job bat az em -
be ri ség min den gyar ló igye ke ze te
el le né re sem ta lált még ki. Te hát ha
a csa lád be teg és baj ban van, ak kor
an nak a nem zet is ká rát fog ja lát ni.

Pár tunk és kor má nyunk min dent
meg tesz an nak ér de ké ben, hogy ezt
az ön gyil kos fo lya ma tot még gyor sít -
sa is. Áp ri lis 20-án az Or szág gyű lés
el fo gad ta a be jegy zett élet tár si kap -
cso lat ról szó ló tör vény mó do sí tott
vál to za tát. Az el ső vál to za tot ko ráb -
ban az Al kot mány bí ró ság már meg -
sem mi sí tet te. De ők új ra eről köd tek,
és a bal ol da li sza va zó gép (199 igen
sza va zat) megint „jól” mű kö dött. 

A tör vény mó do sí tás sze rint be -
jegy zett élet tár si kap cso la tot két, ti -
zen nyol ca dik élet évét be töl tött sze -
mély lé te sít het anya könyv ve ze tő előtt.
Rész le tek be most nem kí vá nok be le -
men ni. Jo gá szok sze rint ez a tör vény,

ha élet be lép, el ső sor ban az egy ne -
mű ek pár kap cso la tá nak ked vez.

Ki lóg a ló láb. Ugyan is alig tesz kü -
lönb sé get a tör vény a há zas ság kö tés
és az élet tár si kap cso lat kö zött. Jós -
ka és Ju lis ka, ha őszin tén sze re tik
egy mást, fel te he tő leg már in kább há -
zas sá got kötnek, de Jós ka és Bé la
meg kap ja a le he tő sé get, hogy anya -
könyv ve ze tő előtt tör vé nye sít se kap -
cso la tát. Gye re ket még nem fo gad -
hat nak örök be. De ne örül jünk: ha
így megy to vább, Jós ka és Bé la lesz -
nek majd a kis Im rus ká nak a ne ve -
lő szü lei. Kér dés, me lyik lesz az
anya… Meg ha tó kép: anyák nap ján
Im rus ka vers sel és vi rág gal kö szön -
ti Jós ka anyut.

Szó val itt tar tunk. A hely zet fo ko -
zó dik. Nor vé gi á ban és pár hét óta
már Svéd or szág ban is az evan gé li kus
egy ház meg es ke ti temp lom ban, ol tár
előtt az egy ne mű pá ro kat. Az il le té -
kes lel kész e ké rést meg ta gad hat ja, de
ak kor fe let te sei gon dos kod nak az
ak tust vál la ló má sik lel kész ről. Ne fe -
led jük, e két or szág ban a la kos ság
több sé ge evan gé li kus! 

A Ma gyar Ka to li kus Püs pö ki Kon -
fe ren cia már meg fe le lő ha tá ro zott ság -
gal til ta ko zott e tör vény el len. Jól tet -
te. Mert ha ez a tör vény élet be lép, az
utat nyit a foly ta tás előtt. Tá ma dást
in dít a csa lád és a há zas ság in téz mé -
nye el len. Le rom bol ni ké szül mind -
azt, ami még nap ja ink ra meg ma radt
a csa lád esz mény ből. Ami kor ez a vi -
lág eresz té ke i ben re cseg-ro pog, ak kor
min den po li ti kai, tár sa dal mi és egy -
ház erő nek, in téz mény nek ép pen
hogy össze kel le ne fog nia, és erő sí te -
ni kel le ne a csa lád in téz mé nyét.

Egy sza ka dék fe lé szá gul dó vo na -
ton ülünk mind annyi an. A moz -
dony ve ze tők va kok, sü ke tek és rá adá -
sul még rossz in du la tú ak is.

Ló láb

A Magyar Írók Szövetségének nevében Cseres Tibor elnök és Nagy Gáspár
koszorúz 1989. június 16-án Nagy Imre és mártírtársainak temetésén
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A hónap könyve

Sz. Bérczi Mar git: Bú val tel jes
esz ten de im – Pet rő czy Ka ta Szi dó nia
élet re gé nye

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: 1980 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.
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A kö zép kor ban és még ké sőbb is a
Tíz pa ran cso la tot a könnyebb meg -
ta nul ha tó ság ér de ké ben – la tin min -
ták után is – ál ta lá ban úgy ta ní tot ták
a hí vek nek, hogy a szö ve gét le rö vi dí -
tet ték. Az el ső fenn ma radt ma gyar
nyel vű – rész ben el té rő meg fo gal ma -
zá sú – Tíz pa ran cso lat-szö ve gek is
ilye nek, még ha ma gya rá zat tal is
lát ták el őket. 

Ezek a kö vet ke ző kó de xek ben ma -
rad tak fenn: Pél dák köny ve, 1510;
Nagy szom ba ti kó dex, 1512–1513; a
Pe er-kó dex tö re dé ke, a 16. szá zad el -
ső ne gye de; Gyön gyö si kó dex, az
1500-as évek ele je (bűn val lás ként). Ki -
vé telt ké pez a Jor dánsz ky-kó dex
(1516, 1519), amely a Bib lia több
köny vé nek a for dí tá sa, bár a Tíz pa -
ran cso lat szö ve ge né mi leg eb ben is
rö vi dít ve van. S szá mon tart juk még
a föl te he tő leg 1465–1467 kö zött ke -
let ke zett Mond se ei Tíz pa ran cso lat-
tö re dé ket, amely rö vid ma gya rá zat -
tal a 4.-től a 7.-ig tar tal maz za a pa ran -
cso la to kat. 

Leg ko ráb bi nyom tat vá nya ink kö -
zül pe dig Dé vai Bí ró Má tyás nak az
Ort ho gra phia Un ga ri ca és At tíz
pa ran cso lat nak, ah hit ága za ti nak,
am mi atyánk nak és ah hit pe csé ti nek
rö vid ma gya rá zat ja cí mű mun ká it
em lí tem, ame lye ket Krak kó ban 1538-
ban, majd 1549-ben ad tak ki, és ame -
lyek ben szin tén van egy-egy rö vid
Tíz pa ran cso lat-szö veg.

A fő képp le gen dá kat, pré di ká ci ó -
kat, pél dá za to kat tar tal ma zó, Ka -
zin czy Fe renc ről el ne ve zett kó de -
xünk leg na gyobb ré szét 1526 és 1541
kö zött az óbu dai kla rissza apá cák szá -
má ra má sol ta egy ma gát ff be tűk kel
je lö lő fe ren ces ba rát (ff = ? F. frá ter).
Eb ben ol vas ha tó pél dá ul Szent An -
na, Szent Elek, An ti o chi ai Szent
Mar git le gen dá ja, egy je gye sét Szűz
Má ri á ért el ha gyó ma gyar ki rály fi
pél dá ja s Bar lám és Jo za fát egye dül
itt meg lé vő le gen dá ja.

A Ka zin czy-kó dex szin tén tar -
tal maz egy Tíz pa ran cso lat-szö ve -
get is. A szak iro da lom egy ré sze
ezt be so rol ja a már em lí tett kó de xek
kö zé, a má sik, ma gá val a kó dex szel
is job ban fog lal ko zó ré sze vi szont
meg em lí ti, hogy a Tíz pa ran cso la tot
eb be ké sőbb ír ták be, amit az el té rő
kéz írás is mu tat. Volf György, aki
1877-ben elő ször ki ad ta a kó de xet,
an nak a 166–170. la po kon lé vő ma -
gya rá za tos Tíz pa ran cso lat-szö ve -
gét „csi nos fo lyó be tű i vel leg fel jebb
a 17. szá zad ból” va ló nak gon dol ta.
Kó de xe ink he lyes írá sát vizs gál va
Kni e zsa Ist ván ugyan ak kor azt
mond ja, hogy no ha a szö veg 17. szá -
za di, a he lyes írá sa kö zép ko ri. 

A Ka zin czy-kó dex (KazK.) újabb,
2003-ban meg je lent, rész le tes be ve -
ze tőt, kom men tá ro kat és a fak szi mi -
lét is tar tal ma zó, Ko vács Zsu zsa ál -
tal köz zé tett ki adá sa a Tíz pa ran cso -
lat-szö ve get a 16. szá zad vé gé re da -
tál ja. Ami azon ban en nek a for rá sát
il le ti, azt tud tom mal a szak iro da lom
ed dig nem ha tá roz ta meg, a kó dex
újabb ki adá sa is pár hu za mos hely -
ként a más kó de xe ink ben lé vő, em -
lí tett Tíz pa ran cso lat-szö ve gek re utal. 

Pe dig a szö veg for rá sa egy ér tel mű -
en meg ál la pít ha tó: az köz vet ve vagy
köz vet le nül Lu ther Már ton Kis ká té -
já nak (Enc hi ri di on, oder der klei ne

Ka te chis mus…; 1529) a Tíz pa ran cso -
lat tal fog lal ko zó ré szé re megy vissza. 

A Kis ká tét ő, mint is me re tes, az
ige hir de tők és a csa lá dok szá má ra ír -
ta. Tud juk, Lu ther Kis ká té já nak szin -
tén igen nagy volt a ha tá sa Ma gyar -
or szá gon is. Csak a leg ko ráb bi a kat
em lít ve: fel hasz nál ta-tol má csol ta pél -
dá ul Gál szé csi Ist ván, il let ve Ba ti zi
And rás „(Az) Ke resz tyén tu do mány -
ról va ló rö vid köny vecs ké”-je (1538, il -
let ve 1543–1545, 1550, 1555) vagy Hel -
tai Gás pár „Ka te kiz mus mi nor”-ja,
an nak bő ví tett és rö vi dí tett vál to za ta
(1550, 1553), s né me tül ki ad ták az er -
dé lyi szá szok is (1547, 1551, 1555). 

Leg alább is a szá mom ra el ér he tő
pél dá nyok, il let ve meg ma radt tö re dé -
kek azon ban azt mu tat ják, hogy a
KazK. szö ve ge nem ezek ből va ló.
Vagy va la me lyik el kal ló dott vagy egy
(ké sőb bi) és még azo no sí tan dó nyom -
tat vány ból, kéz irat ból szár maz hat,
vagy köz vet len for dí tás. Je len tő sé gét
az ad ja, hogy a Kis ká té ból va ló pon -
tos ko rai ma gyar át ül te tés, s az is sa -
já tos, hogy egy fe ren ces kó dex be Lu -
ther-szö ve get má sol nak be. 

Hogy ez ho gyan tör tént, nem tud -
juk. Az óbu dai apá cák 1541 után el -
me ne kül tek a tö rök elől, ez után leg -
töb bet Po zsony ban tar tóz kod tak.
Az 1710-es, 1720-as évek ben vissza -
te le pül tek Bu dá ra, majd Pest re.
Rend jük fel osz la tá sa kor, 1782-ben
Ku thy Klá ra apát nő a kó de xet ma gá -
val vit te Eger be, s 1803-ban itt ju tott
Vit ko vics Mi hály író hoz, az után pe -
dig Jan ko vich Jó zsef bir to ká ba. Az ő
há zá ban az 1838-as pes ti ár víz kor a
KazK. meg is ázott, egyes lap jai, a
Tíz pa ran cso la tot tar tal ma zók is,
meg fa kul tak és fol to sak let tek. Vé gül
a kó dex az Or szá gos Szé ché nyi
Könyv tár ba ke rült.

Anél kül, hogy itt bő vebb szö veg kri -
ti kai vizs gá la tok ba bo csát koz nék, a
két Tíz pa ran cso lat-szö veg vi szo nyát

úgy mu ta tom be, hogy elő ször a Kis
ká té ból (Ká té), majd a KazK.-ből pa -
ran cso la ton ként egy más után köz löm
a meg fe le lő ré sze ket. Lu ther a Kis ká -
té ban szin tén rö vi dí tett Tíz pa ran cso -
lat-szö ve get ad, s a „Mit je lent ez?”
kér dés re adan dó vá lasz ként az egyes
pa ran cso la tok hoz rö vid ma gya rá za -
tot fűz. A KazK. a kér dést nem hoz -
za, úgy csa tol ja a pa ran cso la tok hoz a
ma gya rá za tot. A Kis ká té ból a Tíz pa -
ran cso lat zá ró sza vát pe dig elő re ve szi,
de en nek a vé gét el hagy ja. 

A Kis ká té nak Prőh le Ká roly ál tal
ké szí tett mo dern for dí tá sát idé zem

(2003; he te dik ki adás). No ha ez mai
szö veg, a kó dex be li vel va ló egye zés
vi lá go san lát szik. Az idé ze tek ben az
ere de ti től el té rő en sok szor nem kez -
dek új sort, a ta go lást pe dig több nyi -
re gon do lat jel lel, dőlt be tű vel vagy
fer de zá ró jel lel he lyet te sí tem. 

Lás suk te hát a két szö veg nyelv(já -
rás)- és egy ház tör té ne ti szem pont ból
is ta nul sá gos össze ha son lí tá sát (a
KazK.-ből a föl te he tő ki ej tést meg -
tart va mai he lyes írás sal idé zek, egy-
két ré gi es szót pe dig zá ró jel ben meg -
ma gya rá zok). 

Ká té: A Tíz pa ran cso lat zá ró sza va. –
Mit mond Is ten mind ezek ről a pa ran -
cso la tok ról? – Fe le let: Azt mond ja: –
Én az Úr, a te Is te ned fél tőn sze re tő Is -
ten va gyok! Meg bün te tem az atyák
bű né ért a fi a kat is har mad- és ne gyed -
ízig, ha gyű löl nek en gem. De ir gal ma -
san bá nok ezer ízig azok kal, akik sze -
ret nek en gem, és meg tart ják pa ran -
cso la ta i mat. – Mit je lent ez? Fe le let:
Is ten bün te tés sel fe nye ge ti mind azo -
kat, akik eze ket a pa ran cso la to kat
meg sze gik. Fél nünk kell te hát ha rag -
já tól, és nem sza bad ezek el len a pa -
ran cso la tok el len vét kez nünk. Vi -
szont ke gyel met és min den jót ígér
mind azok nak, akik eze ket a pa ran cso -
la to kat meg tart ják. Sze ret nünk kell te -
hát őt, és bíz nunk ben ne, és szí ve sen
kell cse le ked nünk pa ran cso la tai sze -
rint. / KazK.: Mind e pa ran cso la tok -
ról e kép pen szól Is ten. Én va gyok te
Urad Is te ned, erőss, igen sze re tő,
meg lá to gat ván attyák nak bű nö ket az
ű fi ok ra, azok nak har mad és ne gyed
nöm zet sé gig len, kik en göm gyű löl nek,
és ir gal maz ván mind eze rig len azok -
val, kik sze ret nek en göm, és őri zik az
én pa ran cso la ti mat. Erőss fe nye ge tést
te szen az Úr is ten mind azok nak, kik
e pa ran cso la to kat meg tö rik, és el hagy -
ják. Kel azért fél nünk ha rag ját, és e pa -
ran cso la to kat meg tart suk.

Ká té: Az el ső pa ran cso lat – Ne le -
gyen más is te ned! – Mit je lent ez? –
Fe le let: Min den nél job ban kell Is tent
fél nünk, sze ret nünk és ben ne bíz -
nunk. / KazK.: A tíz Pa ran cso lat
kö zöt el ső – Ne le gye nek ide gen Is -
te nid, az az, fél jük és sze res sük az Is -
tent, és csak őben ne bíz(z)unk.

Ká té: A má so dik pa ran cso lat – Ne
vedd hi á ba Is te ned ne vét! – Mit je -
lent ez? – Fe le let: Is tent fél nünk és
sze ret nünk kell, hogy ne vé vel ne át -
ko zód junk, ne es kü döz zünk, ne igéz -
zünk, ne ha zud junk, se ne csal junk,
ha nem ne vét min den baj ban se gít sé -

gül hív juk, imád juk, és há la adás sal di -
cső ít sük. / KazK.: Ma sod. – Ne ve -
gyed a te Urad nak Is te ned nek ne vét
he j á ba, az az fél jük és sze res sük az Is -
tent, sen kit az ű ne ve ál tal ne át koz -
zunk, ne es ked jünk, ne bá jol junk, ne
ha zud junk, ne csal junk, de in káb
min dön nyo mo ru sá gon(k)ba Is ten -
nek ne vét se gét ség öl hí uk, ne ki kö -
nyö rög jünk, űtet di csér jük, ne ki há -
lát ad jonk.

Ká té: A har ma dik pa ran cso lat –
Szen teld meg az ün nep na pot! – Mit
je lent ez? – Fe le let: Is tent fél nünk és
sze ret nünk kell, hogy igé jét és az ige -
hir de tést meg ne ves sük, ha nem
szent nek tart suk, örö mest hall gas suk
és ta nul juk. / KazK.: Har mad. –
Em lé kez zél meg, hogy In ne pet szent -
ölj, az az, fél jük és sze res sük az Is tent,
az ű is te ni igí ét meg ne utál juk, se el
ne mu las suk (hagy juk), in káb azt
fel ma gasz tal juk, tisz tel jük, örö mest
egye bek től is hall gas suk, és egye be -
ket is ta nét sonk re já.

Ká té: A ne gye dik pa ran cso lat –
Tisz teld atyá dat és anyá dat! – Mit je -
lent ez? – Fe le let: Is tent fél nünk és
sze ret nünk kell, hogy szü le in ket és
elöl já ró in kat meg ne ves sük és meg
ne ha ra gít suk, ha nem tisz tel jük, be -
csül jük és sze res sük őket, ne kik szol -
gál junk és en ge del mes ked jünk. /
KazK.: Ne gyed. – Tiszt öl jed attyá dat
és anyá dat, az az fél jük és sze res sük
az Is tent, a mi szi le in ket, és azo kat,
kik mi ve lünk bír nak meg ne utál juk,
el le nek se ves sünk: in káb űket tisz -
tel jük, szol gál junk ne kik, en ge del me -
sek le gyünk, tisz tel jük őket és fél jük.

Ká té: Az ötö dik pa ran cso lat – Ne
ölj! Mit je lent ez? – Fe le let: Is tent fél -
nünk és sze ret nünk kell, hogy fe le ba -
rá tunk tes tét s éle tét ne bánt suk, és
ne árt sunk ne ki, ha nem őt min den
tes ti baj ban és élet ve szély ben se gít -
sük és tá mo gas suk. / KazK.: Ötöd. –
Ne ölj, az az fél jük és sze res sük az Is -

tent, a mi fe le ba rá tunk nak tes tét
meg ne sért sük, bosszú ság val se il les -
sük: in káb se gét sük, és min den éle -
té nek ve sze del mé ben je len le gyünk.

Ká té: A ha to dik pa ran cso lat – Ne
pa ráz nál kodj! – Mit je lent ez? – Fe -
le let: Is tent fél nünk és sze ret nünk
kell, hogy tisz ták és sze mér me sek le -
gyünk sza va ink ban és cse le ke de te -
ink ben, és hogy hit ves tár sát min den -
ki sze res se és meg be csül je. / KazK.:
Ha tod. – Ne pa ráz nál kod jál, az az fél -
jük és sze res sük az Is tent, tisz ta és
mér ték let ös élet ben él jünk, sem mit
mér ték let len ne szól junk, se te gyünk.

(A hit ves társ ra vo nat ko zó rész in nen
el ma rad, föl te he tő leg azért, mert a
kó de xet apá cák hasz nál ták.)

Ká té: A he te dik pa ran cso lat – Ne
lopj! – Mit je lent ez? – Fe le let: Is tent
fél nünk és sze ret nünk kell, hogy fe -
le ba rá tunk pén zét és ja va it el ne ve -
gyük, se ha mis áru val vagy ra vasz ko -
dás sal meg ne sze rez zük, ha nem se -
gít sünk ne ki ja va it meg tar ta ni és
ke re se tét ja ví ta ni. / KazK.: He ted. –
Ne orozz, az az fél jük és sze res sük az
Is tent, egye bek nek mar há ját (va gyo -
nát) erő vel el ne ve gyük, és va la mi ál -
nak áru val avagy csa lárd ság gal mi -
enk ké ne te gyük: in káb egye bek nek
ja va it öreg bít sük (nö vel jük), gond ját
vi sel jük és ol tal maz zuk.

Ká té: A nyol ca dik pa ran cso lat –
Ne tégy fe le ba rá tod el len ha mis ta -
nú bi zony sá got! Mit je lent ez? – Fe -
le let: Is tent fél nünk és sze ret nünk
kell, hogy fe le ba rá tun kat ha zug ság -
ba ne ke ver jük, el ne árul juk, há ta
mö gött meg ne szól juk, se rossz hí -
rét ne költ sük, ha nem in kább ment -
sük, jót mond junk ró la, és min dent
ja vá ra ma gya ráz zunk. / KazK.: Nyol -
cad. – Fe le ba rá tod el len ha mos tanó
ne légy, az az fél jük és sze res sük az Is -
tent, egye be ket ha mo san be ne ad -
jonk, sen kit el ne ár ol jonk, ne rá gal -
maz zonk, egye bek hí rét-ne vét meg
ne ki seb bít sük: in káb ment sük űket,
jót gon dol junk fe lő lök, min dönö ket
is vég re ma gya ráz(z)onk.

Ká té: A ki len ce dik pa ran cso lat –
Ne kí vánd fe le ba rá tod há zát! – Mit
je lent ez? – Fe le let: Is tent fél nünk és
sze ret nünk kell, hogy fe le ba rá tunk
há zá ra vagy örök sé gé re ál no kul ne
tö re ked jünk, sem a jo gos ság lát sza -
tá val azo kat meg ne sze rez zük, ha -
nem se gít sük és tá mo gas suk, hogy
azo kat meg tart has sa. / KazK.: Ki len -
ced. – Fe le ba rá tod nak há zát ne ké -
ván jad, az az fél jük és sze res sük az Is -
tent, a mi fe le ba rá ton knak örök sé gé -
be avagy jó sze ren csés mar há já ban ne
száll junk, va la mi csa lárd ság gal avagy
ál nok ság gal, még ha a tör vén nek va -
la mely ré sze is ne künk en ged ne, mi -
enk ké ne te gyük: sőt in káb őtet se gét -
sük, hogy az ű jó szá gá ban ép pen
(épen, tel je sen) meg ma rad jon.

Ká té: A ti ze dik pa ran cso lat – Ne
kí vánd fe le ba rá tod fe le sé gét, szol -
gá ját, szol gá ló le á nyát, bar mát vagy
bár mi fé le tu laj do nát! –Mit je lent ez?
– Fe le let: Is tent fél nünk és sze ret nünk
kell, hogy fe le ba rá tunk fe le sé gét, há -
zané pét vagy bar mát tő le el ne ide ge -
nít sük, erő szak kal el ne von juk, vagy
hűt len ség re ne csá bít suk, ha nem ar -
ra int sük őket, hogy ná la meg ma rad -
ja nak, és tel je sít sék kö te les sé gü ket. /
KazK.: Ti zed. – Ne ké ván jad ne ki fe -
le sé gét, se szol gá ját, se szol gá ló le já -
nyát, se ök rét, se sza ma rát, sem
egyéb jó szá gát, az az fél jük és sze res -
sük az Is tent, fe le ba rá ton knak se fe -
le sé gét, se szol gá it, se bar ma it va la -
mi csa lárd ság gal mi enk ké ne te gyük,
tű lök is va la mi erő vel vagy ra vasz ság -
val el ne ide ge nít sük: sőt in káb int sük
és on szol juk (un szol juk, biz tas suk),
hogy az ű urok nak va ló szol gá lat ba
meg ma rad ja nak. – Ve gez /…/. 

Az írás a ma gyar Tíz pa ran cso lat-szö -
ve gek ről Krak kó ban, a Ja gel ló Egye -
tem Ma gyar Tan szé ké nek ün ne pi
kon fe ren ci á ján 2009. má jus 19-én
el hang zott elő adás egy ki bő ví tett
rész le te.

Ú J FI  LO LÓ G I AI  FEL FE DE Z É SRŐL  EL S Ő K ÉNT AZ E VAN G É LI  KUS ÉLET BEN

Lu ther Már ton Kis ká té já nak
Tíz pa ran cso lat-szö ve ge a Ka zin czy-kó dex ben

g A. Mol nár Fe renc

A Luther-szöveg kezdete, illetve rész letek a parancsolatok szövegéből
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Krisz tus mond ja: Jöj je tek én hoz zám
mind nyá jan, akik meg fá rad ta tok, és
meg vagy tok ter hel ve, és én meg -
nyug vást adok nek tek. (Mt 11,28)

Szent há rom ság ün ne pe után a 2. hé -
ten az Út mu ta tó reg ge li és he ti igéi
Urunk hí vá sát hir de tik. Ne ves sé tek meg azt, aki szól! „Mi, akik élünk, áld -
juk az Urat mind örök ké!” (GyLK 749) Az Is te né a di cső ség, ne bál vá nyok ban
bíz za tok, mert „Is ten be szé de élő és ha tó: éle sebb min den két élű kard nál, és
meg íté li a szív gon do la ta it és szán dé ka it” (Zsid 4,12; LK). „…min den ké szen
van: jöj je tek a me nyeg ző re!” A ki rá lyi me nyeg ző nagy va cso rá já ra „so kan van -
nak az el hí vot tak, de ke ve sen a vá lasz tot tak” (Mt 22,4.14). „Ha úgy érez néd,
hogy nincs szük sé ged úr va cso rá ra – elég gé mu tat ja, mennyi re szük sé ged van
rá. Tűz az! A ke gye lem ol tá rá nál kell meg gon dol nod nyo mo rú sá go dat, hal -
la nod Üd vö zí tőd jó vol tát s nyer ned új já szü lő hi tet” – ta ná csol ja Lu ther. A
szu ve rén Úr hí vá sa még hang zik: „Bol dog az, aki Is ten or szá gá nak ven dé ge.”
(Lk 14,17.15) Ne le gyünk mél tat lan ná vált meg hí vot tak! Hall juk a jó hírt: ti po -
gá nyok ból lett ke resz té nyek, „nem vagy tok töb bé ide ge nek és jö ve vé nyek, ha -
nem pol gár tár sai a szen tek nek és há za né pe Is ten nek. (…) a sa rok kő pe dig ma -
ga Krisz tus Jé zus” (Ef 2,19–20). Sen ki meg ne té vesszen, mert a böl cses ség és
a bal ga ság hí vo ga tá sa ház szen te lő re egy for mán kez dő dik: „Aki ta pasz ta lat -
lan, tér jen be ide!” De fi gyel jünk a jó foly ta tás ra is! „A böl cses ség kez de te az
Úr nak fé lel me, és a Szent nek a meg is me ré se ad ér tel met.” (Péld 9,4.16.10) A
fá raó elől me ne kü lő Mó zest Mid ján pap ja vár ta va cso rá ra: „Hív já tok ide, és
egyék ve lünk!” (2Móz 2,20) Ke resz te lő Já nos szü le té sé nek ün ne pén (hat hó -
nap pal Jé zus tes tet öl té se előtt) „ap ja, Za ka ri ás, meg telt Szent lé lek kel, és így
pró fé tált: »Ál dott az Úr, Iz rá el Is te ne…«” (lásd Be ne dic tus; Lk 1,67–79). Eb -
ben (76. v.) fi á ról így szólt: „Te pe dig, kis gyer mek, a Ma gas sá gos pró fé tá ja le -
szel, mert az Úr előtt jársz, hogy elő ké szítsd az ő út ja it…” Lu ther sze rint „őt
Is ten küld te Fia előtt. Ne ve is so kat ér: Já nos, az az ke gye lem ben gaz dag. Az
elő fu tár bi zony ság te vő tisz té ért vi se li a ne vét.” Pál hí vá sa így zeng nem csak
a hit ben igaz fi á hoz, Is ten em be ré hez, de Jé zus va la mennyi kö ve tő jé hez: „Har -
cold meg a hit ne mes har cát, ra gadd meg az örök éle tet, amely re el hí vat tál,
amely ről val lást tet tél szép hit val lás sal sok ta nú előtt” – pél dá ul a kon fir má -
ci ói val lás té te led ben! Ma gasz tald Is te ned; az „övé a tisz te let és az örök ké va -
ló ha ta lom” (1Tim 6,12.16). Az ószö vet sé gi Szent írás ez zel a jö ven dö lés sel zá -
rul: „Én pe dig el kül döm hoz zá tok Il lés pró fé tát… Az atyák szí vét a gyer me kek -
hez té rí ti, a gyer me kek szí vét az atyák hoz, hogy pusz tu lás sal ne sújt sam a föl -
det, ami kor el jö vök.” (Mal 3,23–24) „Éli, éli, la má sa bak tá ni!” (Mt 27,46) Jé -
zus nak a ke resz ten el mon dott utol só sza va it rossz in du lat tal fél re ma gya ráz -
ták; ő nem Il lést hív ta. Ke resz te lő Já nos sem az új ra tes tet öl tött Il lés volt, ezt
ta gad ta is (lásd Jn 1,21), ám Is ten előtt járt „az Il lés lel ké vel és ere jé vel (…), hogy
fel ké szült né pet ál lít son az Úr elé” (Lk 1,17). „Jöj je tek, Is ten Fia hív: / »Térj én -
hoz zám, meg ter helt szív! / Jöjj, hív lak, fá radt lé lek!«” (EÉ 435,1) Men jünk! 

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

b Mint an nak ide jén az Evan gé li -
kus Élet be szá molt ró la, má jus -
ban pest szent lő rin ci gyü le ke ze -
tünk ven dé ge volt Böj te Csa ba
fe ren ces test vér, aki a gye re kek
kö zött vég zett sze re tet tel jes, bá -
to rí tó szol gá lat ról be szélt. A
hall ga tó ság ból va la ki az előt -
tünk és mö göt tünk ál ló vál ság ról
kér dez te; ez in dí tott ar ra, hogy
rész ben az ő gondolatait, rész ben
a sa játja i mat pa pír ra ves sem.

Gaz da sá gi vál ság van, amely rész ben
a vi lág szer te jel lem ző gaz da sá gi ne -
héz sé gek nek, rész ben ha zai po li ti kai
fe le lőt len ség nek a kö vet kez mé nye.
Az utób bi évek ben ta lán a ked ves ol -
va sók kö zül is so kak nak ne he zeb bé
vál tak az anya gi kö rül mé nyei. Sok
mun ka hely meg szűnt, a re ál bér
csök kent, ugyan azért a meg él he té -

sért töb bet kell dol goz ni. Egyes
elem zők prog nó zi sa sze rint a vál ság
vár ha tó an mé lyül ni fog, a kor mány
újabb meg szo rí tá so kat, adó ter he -
ket ter vez. Mi lesz ezek után? Ho -
gyan to vább? Ho va süllye dünk még?
Még bol dog ta la nab bak le szünk? Ez
utób bi kér dés nél ér de mes el gon -
dol kod nunk.

Csa ba test vér el mond ta, hogy szá -
má ra nagy fel üdü lést je len te nek a fe -
ren ces test vé rek kel a ter mé szet ben
együtt töl tött bog rá cso zá sok, be -
szél ge té sek, és ez az iga zi gaz dag ság.
Hi szem, hogy ez így van. Po li ti kai
rend szer től füg get le nül év ti ze dek
óta gaz da sá gi fel len dü lés sel hi te get -
nek ben nün ket. So kan el is hit tük, sőt
leg főbb cél ként tűz tük ki, hogy va ló -
ban csat la koz ni tu dunk a nyu gat-eu -
ró pai or szá gok élet szín vo na lá hoz. 

Mi köz ben vár tuk, hogy „majd
jobb lesz”, lel künk ben el si va ta go -
sod tunk, nem fi gye lünk oda egy -

más ra, nem hall juk meg a má sik
em ber se gély ki ál tá sa it, s vé gül so kan
az al ko hol ba vagy va la mi lyen más
szen ve dély be me ne kül nek. Pe dig az
iga zi me ne dék Is ten, aki ről Já nos
azt ír ja le ve lé ben, hogy ha sze ret jük
egy mást, ben nünk la kik.

A vál ság ide jé re ko moly ke resz tény
fel ada tot kap tunk Is ten től: gaz da gí -
ta ni és gaz da god ni. Fi gyel jünk egy -
más ra oda, szán junk egy más ra időt,
hall gas suk meg a má sik prob lé má it
temp lom fa lon be lül és kí vül. Az tán
em ber tár sa in kon kí vül él vez zük,
amit Is ten adott ne künk: a ter mé sze -
tet, a tá jat, a kul tú rát, a ze nét, az épí -
té sze tet, nem ze ti ér té ke in ket. És
mind ezek fe lett mé lyül jünk el Is ten
ér té ke i ben, azok ban a fan tasz ti kus
igék ben, ta ní tá sok ban, ame lye ket
ne künk adott, ame lyek ér tünk han -
goz tat ják, hogy Is ten nek fon to sak va -
gyunk mind nyá jan, sze mély sze rint. 

g Baj kó Fe renc

Ho gyan le gyünk gaz da gok
a gaz da sá gi vál ság ide jén?

A sa jós e nyei re for má tus Fé szek Ott -
hon, amelyben ér tel mi fo gya té kos és
moz gás sé rült fel nőt tek élnek, jú ni us
4–5-én im már ne gyed szer ren dez te
meg az Együtt egy má sért ta lál ko zót.

Kö rül be lül har minc ha son ló in té -
ze tet hív tak meg, össze sen mint egy
ezer részt ve vő gyűlt össze. A mi in -
téz mé nyünk ből, a Sa rep ta Bu dai

Evan gé li kus Sze re tet ott hon ból ti -
zen ha tan vol tak je len.

„A sze re tet épít” – ez volt a mos -
ta ni ren dez vény mot tó ja. En nek szel -
le mé ben gyűj töt tek a há zi gaz dák
ado má nyo kat a ma ros vá sár he lyi
Ügyes Ke zek Ala pít vány szá má ra.
Min den ado má nyo zó ne vét fel ír ták
egy kis jelképes pa pír tég lá ra, és eze -
ket fel tűz ték egy elő re le raj zolt ház fa -
lá ra. A má so dik nap vé gé re „fel -
épült” a ház!

Jó volt meg ta pasz tal ni a sa jós e -
nye i ek ven dég sze re te tét és azt a
gon dos szer ve ző mun kát, amellyel a
prog ra mo kat, az ét kez te tést és az el -
szál lá so lást gör dü lé ke nyen meg ol -
dot ták. Kö vér Im re ott hon ve ze tő és
fe le sé ge, Zsu zsan na hív ták élet re és
tar tot ták ékes rend ben az egész
ren dez vényt. 

A szín pa don a meg hí vott in téz -
mé nyek kép vi se lő i nek mű so ra it lát -
hat tuk, az ud va ron kéz mű ves mun -
ká ik ból ké szült ki ál lí tá so kat néz -
het tünk meg, sőt ak tí van részt is ve -
het tünk kéz mű ves-fog lal ko zá so kon.
A ta lál ko zó zá ró ese mé nye ként a

részt ve vők egy-egy lég göm böt kap -
tak, s eze ket egy szer re en ged ték fel
az ég be. 

Mind két na pot egy sze rű, sze rény
mű so rok al kot ták, me lye ket az Úr tól
ka pott tar ta lom mal és te het sé günk -
kel töl töt tünk meg. Jó volt ezt lát ni
a vi lág gyak ran har sány, lát vá nyos,
ám még is üres „pro duk ci ó i val” szem -

ben. Ben nem az fo gal ma zó dott meg
eze ket a mű so ro kat lát ván, hogy mi -
lyen nagy fe le lős sé günk van ne künk,
akik sé rül tek kel fog lal ko zunk. Úgy ta -
pasz tal tam, ők nem tud nak ön ál ló -
an kü lönb sé get ten ni jó és rossz,
szép és csú nya kö zött. Ami re ta nít -
juk őket, azt fo gad ják be, azt csi nál -
ják. A mi fel ada tunk, hogy óv juk őket
a rossz tól. 

Saj nos min ket ezer fe lől tá mad és
ma ni pu lál a mé dia, a di va tok, a rek -
lá mok, a tel je sít mény el vű ség, az ócs -
ka ság, az er kölcs te len ség. Lás suk
meg Is ten meg kü lön böz te tett vé -
del me ző, gond vi se lő ke gyel mét a
sé rül tek fe lé ab ban is, hogy ők nem
cél cso port jai en nek a ma ni pu lá ci ó -
nak! Mi pe dig, akik nek ép ész ada tott,
küzd jünk fe le lős ség gel elő ször is a
ma gunk tisz ta sá gá ért, az után ve -
gyük ész re azt a te het sé get, ame lyet
őben nük is el rej tett az Is ten sze -
mély vá lo ga tás nél kül! Se gít sünk ne -
kik az ő szint jü kön ér tel mes mun kát,
al ko tó te vé keny sé get vé gez ni!

Jó pél dá kat lát hat tunk er re, mi kor
öröm mel, fel sza ba dul tan sze re pel tek

együtt sé rül tek és gyógy pe da gó gu -
sok: egy más ke zét fog va éne kel tek,
tán col tak a szín pa don. Mi is ké -
szül tünk egy kis báb já ték kal, ami a
te rem tés ről szólt. A kéz mű ves-be -
mu tat ko zá son is részt vet tünk mun -
ká ink kal.

A prog ra mok öt le te sek, bá jo sak,
hu mo ro sak, vi dá mak vol tak, de lát -

hat tunk ko moly tar tal mú da ra bo kat
is, mint pél dá ul a Du na al má si Re for -
má tus Sze re tet ház Fo gya té ko so kat
Ápo ló-Gon do zó Ott ho na la kó i nak
Tri a non ról szó ló meg em lé ke zé sét.
Kap tunk több mű vé szi szín vo na lú
elő adást is, pél dá ul a nyír egy há zi
Mag dal éne um Fo gya té ko sok Re for -
má tus Ápo ló, Gon do zó Ott ho ná -
nak mű so ra it vagy a há zi gaz dák zá -
ró da rab ját.

Ami lé nye ges, hogy mind egyik
szív ből jö vő, tisz ta lel kü le tű meg nyil -
vá nu lás volt. Hi szen a mű vé szet leg -
főbb kri té ri u ma a ka tar zis él mény,
füg get le nül at tól, hogy ezt sé rül tek -
től vagy épek től kap juk. Ugyan így a
hit és a sze re tet is az ér tel mün kön túl
lé vő mély sé ge ket és ma gas sá go kat
érin ti meg.

En gem is mé lyen meg érin tett ez
alatt a két nap alatt a hit be li együtt -
lét örö me, a lég kör tisz ta sá ga, az al -
ko tó mun ka ér té ke.

Az Úré le gyen a di cső ség mind -
eze kért!

g Ulbrich Krisz ti na
kéz mű ves fog lal koz ta tó (Sa rep ta)

Él mé nyek, gon do la tok,
ame lye ket Sa jós e nyén kap tam

Az Al só sá gi Evan gé li kus Egy ház köz ség ben idén is tan év zá ró is ten tisz te let -
tel fe je ző dött be a mun ka év jú ni us 14-én dél előtt. Rend ha gyó mó don az is -
ten tisz te let után meg ven dé gel tük a hit ta no so kat, és fe hér asz tal mel lett ér -
té kel tük egész éves mun ká ju kat, át ad va ne kik a hit ok ta tá si bi zo nyít ványt.

A sze re tet ven dég ség gel pár hu za mo san a részt ve vők meg te kint het ték a gyer -
me kek ki ál lí tott mun ká it, ame lye ket a tan év fo lya mán a gyer mek-is ten tisz -
te le tek al kal má val ké szí tet tek. Így mind nyá jan tá jé ko zód hat tak ar ról, mi lyen
bib li ai tör té ne tek kel fog lal koz tunk az idén, és mi lyen üze ne tet igye kez tünk
ne kik át ad ni.

A tan év le zá rá sa után sem sze ret nénk el vesz te ni a kap cso la tot a gyer me -
kek kel. To váb bi prog ra mo kat szer ve zünk ne kik, és hí vo gat juk őket is ten tisz -
te le te ink re.

A kö zös ség épí tés ki vá ló esz kö ze a már évek óta szer ve zett nyá ri ki rán du -
lás, amely nek cél ja az ön fe ledt szó ra ko zá son túl ha zánk szép vi dé ke i nek meg -
is me ré se, egy ház tör té ne tünk ne ve ze tes he lye i nek be mu ta tá sa. Idén a jú li -
us 11-i au tó bu szos ki rán du lás cél ja Ta ta. Út köz ben érint jük Pan non hal mát
is, ahol kép zett ide gen ve ze tő mu tat ja majd be az apát ság múlt ját és je le nét. 

g Ve t Ist ván lelkész

Al só sági tanévzárás

Ba li kó Zol tán, Scholz Lász ló és Ur bán Er nő éle té vel és szol gá la tá val is mer -
ked het tek meg az Evan gé li kus Bel misszi ói Ba rá ti Egye sü let (EB BE) „Ser kenj
fel, aki alu szol!” – A ma gyar evan gé li kus éb re dés ki emel ke dő egyé ni sé gei a 20.
szá zad ban cí mű so ro za ta utol só al kal má nak ven dé gei. Ké pün kön – mely júni -
us 11-én ké szült a jó zsef vá ro si evan gé li kus gyü le ke zet temp lo má ban – ifj. Ba -
li kó Zol tán szól hoz zá az édes ap já ról el hang zot tak hoz.

g Sza kács Ta más fel vé te le
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Szerkesztette: Boda Zsuzsa

Egy há zunk gyer mek- és if jú sá gi osz tá lya idén Gyer me kek a Bib li á ban cím mel or szá gos rajz pá lyá za tot hir de tett. A gyer me kek öt kor osz tály ban pá lyáz hat tak: óvo dá sok, 1–2. osz tá lyo sok, 3–4.
osz tá lyo sok, 5–6. osz tá lyo sok és 7–8. osz tá lyo sok küld het tek be raj zo kat. Az ered mény hir de tés re a 4. or szá gos evan gé li kus gyer mek na pon, Al ber tirs án ke rült sor má jus 30-án. A zsű ri négy kor -
osz tály ban osz tott ki dí ja kat. Az aláb bi ak ban az I–III. helyezett pá lya mű ve ket kö zöl jük.

Óvodás korosztály, I. helyezés – Otott Kovács Zalán
(Soltvadkert): A szelíd krokodil nem bántja Mózest

Óvodás korosztály, II. helyezés – Szepesfalvy Luca
(Budapest-Kelenföld): Engedjétek hozzám jönni…

Óvodás korosztály, III. helyezés – Fakan Bálint (Bénye):
Jézus és a gyerekek

1–2. osztály, I. helyezés – Ötvös Erzsébet (Berettyóújfalu): Édes -
anyák gyermekeikkel – Akik Jézus elé vitték gyermekeiket áldásért

1–2. osztály, III. helyezés – Varga Alíz (Budapest-Budavár):
Izsák születése

3–4. osztály, I. helyezés – Velky Anna (Szarvas):
Dávid és Góliát

3–4. osztály, II. helyezés – Hegedűs Máté (Békésszentandrás):
Mózeskosár

3–4. osztály, III. helyezés – Bukovinszky Emese (Szarvas):
Mózes a kosárban

5–6. osztály, I. helyezés – Szász Bence (Szarvas);
cím nélkül

5–6. osztály, IV. helyezés – Új Sára (Szarvas);
cím nélkül

5–6. osztály, II. helyezés – Bódi Dániel (Körösszakál):
Jákób és gyermekei

5–6. osztály, III. helyezés – Csatai Edit (Szarvas);
cím nélkül



A Tol na-Ba ra nyai Egy ház me gye jú -
ni us 6-án, szom ba ton csa lá di na pot
tar tott Pak son. Szá mos gyü le ke zet
küld te el „de le gá ci ó ját” a kor osz tá lyok
leg szé le sebb kép vi se le té vel. 

A nyi tó áhí ta tot Sza bó Vil mos Bé -
la es pe res tar tot ta Ef 5,1–2 alap ján.
A nap té má ja a „kéz” volt. A ki seb -
bek az egy ház me gye lel ké sze i nek
fel ve ze té sé vel, já té kos for má ban is -
mer ked tek meg a te rem tő, az ál dó, a

kény sze rí tő, a lá tó, a se gí tő és az ételt
adó kéz zel, míg a fel nőt tek nek Sza -
bó Szi lárd dom bó vá ri lel kész tar tott
gon do lat éb resz tő be ve ze tőt, majd
két cso port ban a szol gá ló és a fel eme -
lő kéz ről be szél get tek.

Emb le ma ti kus volt, amikor Sza bó
Szi lárd fel szó lí tot ta a részt ve vő ket,
hogy ül je nek egy más tól kéz nyúj -
tás nyi ra. Rö vid ta na ko dás után ki de -
rült, hogy ez csak úgy va ló sít ha tó
meg, ha a temp lom egyik ol da li
pad so rá ba ül nek. Jó len ne ezt a ké -
rést min den nap ja ink ban is ér vé nye -
sí te ni. Az össze fog la lók ból ki de rült,
hogy a csa lád csak úgy tart ha tó egy -
ben, egy kéz ben, ha tag jai meg vál tó
Urun kat is meg hív ják a csa lád ba, és
ő is je len van.

Az ebéd szü net után a bony há di
gim ná zi um di ák ja i ból és egy ta ná rá -
ból ál ló Ke reszt met szet ze ne kar adott
lé lek si mo ga tó kon cer tet sa ját da la ik -
ból. Ezt sport szü net kö vet te, majd a
nap zá ró prog ram ja ként a pak si gyü -
le ke zet ün ne pé re ke rült sor: an nak
örö mé re, hogy kán to ruk, Ba rad né
Koch Bog lár ka a fó ti kán tor kép ző ben
meg sze rez te kán to ri ok le ve lét, kon -
cer tet ad tak a gyü le ke zet kó ru sá nak
és a he lyi mű vé sze ti is ko la ta ná ra i nak
közreműködésével.

g Sra mó And rás
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Egy há zunk je len hely ze té ben ki -
emel ten fon tos fel adat a gaz dál ko dás
ra ci o na li zá lá sa, s en nek el en ged he -
tet len fel té te le a tör vé nyi ke re tek nek
meg fe le lő szá mí tó gé pes nyil ván tar -
tás, mely min den gaz da sá gi ese -
ményt hi te le sen dol goz fel és tesz ele -
mez he tő vé. 

Je len leg a Ma gyar or szá gi Evan gé -
li kus Egy ház pénz ügyi for rá sai túl -
nyo mó ré szé nek ere de te az ál la mi
költ ség ve tés. Ok ta tá si és dia kó ni ai in -
téz mé nye ink köz fel adat-el lá tá sá nak
nor ma tív tá mo ga tá sa, a hit ok ta tá si
óra díj, a kis te le pü lé sen szol gá ló lel -
ké szek tá mo ga tá sa, a kár pót lá si
össze gek, va la mint szá mos pá lyá -
za ton el nyert tá mo ga tás egy aránt
az ál la mi költ ség ve tés ből ér ke zik.
Eze ket az össze ge ket egy há zunk nak
el kü lö nít ve kell nyil ván tar ta nia, és
bár mi lyen ál la mi ha tó ság el len őr zé -
se ese tén bi zo nyí ta nia kell a cél sze -
rin ti fel hasz ná lást. Sőt az ál la mi for -
rás ból ér ke ző össze gek ből az or szá -
gos egy ház ál tal a gyü le ke ze tek, in -
téz mé nyek fe lé to vább adott tá mo ga -
tá sai ese tén ugyan ezek a kö te le zett -
sé gek a gyü le ke ze tek re, in téz mé -
nyek re há rul nak.

A gaz dál ko dás tör vé nyes nyil ván -
tar tá sa or szá go san ak kor ga ran tál ha -
tó, ha egy há zunk összes érin tett in -
téz mé nyé ben és gyü le ke ze té ben ren -
del ke zés re áll a szük sé ges szoft ver -
rend szer, és meg fe le lő ki kép zést kap -
nak a mun ka tár sak. Ezt or szá go san
meg szer vez ni csak úgy tud juk, ha
egy sé ges rend szert ve ze tünk be egy -
ház szer te.

2008 nya rán, két for du lós el já rás ke -
re té ben vá lasztottuk ki az egy há -
zunk ban be ve ze ten dő in teg rált ügy -
vi te li rend szert. Az el já rás el ső for du -
ló já ban az elő ze te sen rög zí tett 173 kri -
té ri um alap ján kér tünk aján la tot az
ügy vi te li rend sze rek pi a cá nak ma -
gyar or szá gi sze rep lő i től. Hat vál lal ko -
zás küld te be aján la tát, en nek alap ján
négy vál lal ko zás sal va ló to váb bi tár -
gya lás ról szü le tett dön tés.

A má so dik for du ló ban a szá munk -
ra leg in kább ked ve ző aján la tot a Lib -
ra Szoft ver Zrt. (www.mve.hu) ad ta.
Ez az aján lat több szem pont ból is
ked ve zőbb volt a töb bi nél. Anya gi
elő nyei mel lett vál lal ta a rend szer
gyors be ve ze té sét, ke vés fej lesz té si
igényt je lölt meg, és jó re fe ren ci á kat
tu dott fel mu tat ni.

Mind ezek alap ján egy há zunk gaz -
da sá gi bi zott sá ga és az or szá gos
pres bi té ri um együt tes ülé sén mind -
két gré mi um egy han gú lag ja va sol ta
a Lib ra ki vá lasz tá sát a zsi nat nak. A
zsi nat 2008. ok tó ber vé gi dön té sé vel
meg erő sí tet te ezt, és így meg in dul -
ha tott az in teg rált ügy vi te li rend szer
be ve ze té se. 

Né hány szó ban a rend szer szál lí -
tó já ról. A Lib ra Szoft ver Zrt. az
1959-ben lét re ho zott Vo lán Elekt ro -
ni ka jog utód ja. 1984 óta fog lal ko zik
in teg rált ügy vi te li rend sze rek fej -
lesz té sé vel, be ve ze té sé vel és tá mo ga -
tá sá val. Sa ját fej lesz té sű meg ol dá sa,
a Lib ra hu szon öt éves szak mai ta -
pasz ta lat ra te kint vissza. Pi a ci hely -
ze tét te kint ve hét szá za lé kos ré sze se -
dé sé vel ma a leg je len tő sebb ha zai
meg ol dás szál lí tó a vál la lat irá nyí tá -
si rend sze rek pi a cán. A Lib ra Szoft -
ver al vál lal ko zó ja az evan gé li kus
pro jekt ben a GNSOFT Kft., mely sa -
ját fej lesz té sű Pro Di uS szoft ve ré vel az

élel me zés, ét kez te tés és szo ci á lis
nyil ván tar tá sok te rü le tén egé szí ti ki
a Lib rát. 

Egy há zunk zsi na tá nak 2008. ok tó -
ber vé gi dön té se alap ján meg in dul -
ha tott a szoft ver rend szer be ve ze té sé -
nek el ső fá zi sa: mint egy negy ven ok -
ta tá si in téz mé nyünk ké szült fel ar ra,
hogy 2009-től részt ve gyen az in teg -
rált ügy vi te li rend szer hasz ná la tá ban.
A ren del ke zés re ál ló ke vés idő el le -
né re si ke rült az üte me zés sze rint
el vé gez ni a fel ada to kat, így 2009.

ja nu ár 1-jé től már a Lib ra szoft vert
hasz nál hat ják az ok ta tá si in téz mé -
nyek gaz dál ko dás sal fog lal ko zó mun -
ka tár sai. A be ve ze tés leg fon to sabb lé -
pé sei kö zé tar to zott az összes in téz -
mény szá má ra egy sé ges, át fo gó szám -
la tü kör el ké szí té se és a több na pos fel -
hasz ná lói kép zés, mely re or szá go san
öt hely szí nen ke rült sor.

Az el ső hó na pok ta pasz ta la tai
alap ján az or szá gos iro da is a Lib ra
al kal ma zá sá val vég zi köny ve lé sét és
pénz ügyi fel ada ta it 2009. ja nu ár tól,
az az egy év vel ko ráb ban, mint azt
elő ze te sen ter vez tük.

2009 má so dik fe lé ben ké szü lünk
fel a be ve ze tés má so dik fá zi sá ra,
mely nek ke re té ben a dia kó ni ai és
egyéb in téz mé nye ink, va la mint né -
hány gyü le ke zet 2010 ja nu ár já tól a
Lib rá ban kezd el dol goz ni. Az or szá -
gos fenn tar tá sú in téz mé nyek szá -
má ra a Lib rá ra va ló át ál lás a zsi nat
dön té se értelmében kö te le ző, a gyü -
le ke ze tek és in téz mé nye ik ese té ben
vá laszt ha tó. Fon tos azon ban, hogy az
in téz mény fenn tar tó gyü le ke ze tek fel -
tét le nül részt ve gye nek a prog ram ban,
hi szen ők ál ta lá ban nagy össze gű
nor ma tív tá mo ga tást ke zel nek, és
ez zel tör vé nye sen el kell szá mol ni uk.

A dia kó ni ai és egyéb in téz mé -
nyek (kon fe ren cia-köz pont ja ink)
ese té ben az ügy vi te li rend szer be -
ve ze té se ha son ló an fo lyik majd az
ok ta tá si in téz mé nyek hez. Ter mé -
sze te sen fi gye lem be vesszük az
egyes in téz mény tí pu sok spe ci á lis
igé nye it, de eköz ben épí te ni tu -
dunk az is ko lai be ve ze tés kap csán
már el ké szült egy ház spe ci fi kus fej -
lesz té sek re is.

Gyü le ke ze te ink szá má ra egy kü lön
szoft ver mo dul fej lesz té se zaj lik. Az in -
téz mé nyek ugyan is a ket tős könyv -
vi tel sza bá lyai sze rint vég zik köny ve -
lé sü ket, nem sze ret nénk azon ban
gyü le ke ze te in ket is ez zel ter hel ni.
Na gyobb, in téz mény fenn tar tó egy -
ház köz sé gek vá laszt hat ják a ket tős
könyv vi telt, a gyü le ke ze tek túl nyo mó
ré sze szá má ra azon ban egy sze res
könyv vi tel sze rin ti nap ló fő könyv-
szoft ver mo dul fej lesz té se tör té nik,
mely 2009 őszé re ké szül el. Ez zel a
szoft ver rel a ko ráb ban meg szo kott
gyü le ke ze ti köny ve lést vé gez he tik
egy ház köz sé ge ink ben.

g Ká kay Ist ván
or szá gos iro da igaz ga tó

Bog dá nyi Gá bor
in for ma ti kus

In teg rált ügy vi te li
rend szer be ve ze té se

a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház ban

„Az or szá gos fenn tar tá sú
in téz mé nyek szá má ra a
Lib rá ra va ló át ál lás a zsi -
nat dön té se értelmében
kö te le ző, a gyü le ke ze tek
és in téz mé nye ik ese té ben
vá laszt ha tó.

b Tíz éves a csák vá ri evan gé li kus
gyü le ke zet Har mo nia Flo ri a na
kó ru sá nak és a pyr ba u mi Szent
György evan gé li kus temp lom
énekkarának kap cso la ta. A kó -
ru sok év ről év re fel vált va lát ják
ven dé gül egy mást. Eb ben a ju bi -
le u mi esz ten dő ben – jú ni us 11.
és 14. kö zött – mi, csákváriak fo -
gad tuk né met ba rá ta in kat. 

A kó rus kap cso lat az évek fo lya mán
test vér-gyü le ke ze ti kap cso lat tá erő -
sö dött. Így ven dé ge ink meg ér ke zé se
után most is kö zös pres bi te ri meg be -
szé lés re ül tünk össze, hogy be szá mol -
junk egy más nak az el múlt év tör té -
né se i ről, il let ve meg fo gal maz has suk
kö zös ter ve in ket. 

Fon tos nak tart juk egy más egy há -
zá nak, gyü le ke ze te i nek meg is me ré -
sét, ezért az idén ba jor test vé re ink
prog ram já ba il lesz tet tünk egy „ki rán -
du lást” a la jos ko má ro mi gyü le ke -
zet be. Itt a temp lom és az egy ház köz -
ség be mu ta tá sa után meg is mer tet tük
őket az Aga pé Sze re tet ott hon ban
fo lyó dia kó ni ai mun ká val is. A bu da -
vá ri gyü le ke zet nél el köl tött va cso ra
után ven dé ge ink rö vid tá jé koz ta tást
kap tak a bu da vá ri ma gyar, il let ve
né met gyü le ke zet ről, majd éj sza ká -
ba nyú ló vá ros né zés re in vi tál tuk a
het ven fős ba jor „se re get”. 

A nagy ve le gi kas télyt mint kö zös
– éven ként meg ren de zendő – if jú sá -

gi tá bo ra ink le het sé ges hely szí nét ke -
res tük fel, Ba kony cser nyén pe dig a
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház
leg na gyobb fa lu si gyü le ke ze té nek
óvo dá ját te kin tet tük meg.

Az él mény dús prog ram csúcs -
pont ja ként ven dé ge ink aján dé koz tak
meg ben nün ket szom ba ton egy kon -
cert tel, és a va sár na pi is ten tisz te le ten
át él het tük a test vé ri part ner ség Krisz -
tus ban va ló meg erő sí té sét. 

Klaus Ey se le in lel kész a gaz dag és

Lá zár tör té ne te kap csán irá nyí tot ta
fi gyel mün ket a pél dá zat be li gaz dag
em ber test vé re i re. Ami kor Lá zár és
a gaz dag út ja már „cél ba” ér – a test -
vé rek út já nak vé ge még bi zony ta lan.

Jó, hogy a mi ba rá ti, test vé ri út ja ink
is egy más fe lé tar ta nak, de a leg biz -
to sabb, ha egy mást se gít ve, együtt
tar tunk a biz tos cél, Krisz tus fe lé –
sum máz ta mon da ni va ló ját Pyr ba -
um lel ki pász to ra.

g Mé szá ros Ta más

Kö zös pres bi te ri
Év ti ze des part ner kap cso lat Pyr ba um és Csák vár kö zött

Egy ol da lon,
egy kéz ben

Klaus Eyselein pyrbaumi és Szebik Károly csákvári lelkész a két gyülekezet
tízéves partnerkapcsolatát megörökítő fotómontázzsal
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Összeállította: Boda Zsuzsa

A gyü le ke zet tör té ne te több mint
négy száz év re nyú lik vissza, hi szen
1600-ban már állt az első, fá ból ké -
szült temp lom, le írá sok sze rint „mí -
ves bel ső vel”. El ső is mert lel ké szük
Mu ra kö zi Mik lós, aki 1625-től vé -
gez te itt szol gá la tát. A tö rök itt is
nagy pusz tí tást vég zett, de ural ma
ide jén is tisz tán hang zott az ige, s
az után gyak ran újult a temp lom és
is ko la, lel kész la kás és ta ní tó la kás
egy aránt. A tü rel mi ren de let után
Surd ar ti ku lá ris gyü le ke zet lett, így
a kör nyék fal va i ban élő evan gé li ku -
sok köz pont jává vált.

Egyet len lel készt eme lünk ki az itt
működő lel ké szek, es pe re sek és püs pö -
kök so rá ból: Kuz mics Ist vánt, aki 1755-
től 1779-ig szol gált igé vel, szent sé gek -
kel Sur don, Ne mes pát ró ban, Por ro gon,
Szent pá lon, Gyé ké nye sen, Lég rá don,
Raj kon és Ke re cseny ben is. E tu dós
pré di ká tor it te ni szol gá la ta mel lett
vend nyelv re fordította az Új szö vet sé -
get, s ka te kiz must, ábé cés köny vet írt,
ének köny vet kez dett. Leg ré geb bi anya -
köny ve ink – 1755-től 79-ig – az ő ke -
ze írá sát és szer te ága zó mun ká ját mu -
tat ják és őr zik. Ezen kí vül úr va cso rai
edé nyei is kin cse ink kö zé tar toz nak. 

Szlo vén test vé re ink kel mind a mai
na pig élő kap cso lat mű kö dik, a Stru -
kó con szü le tett, de ha lá lá ig itt mun -
kál ko dó, bib lia for dí tó-re for má tor
lel kész ré vén. Idén em lé ke zünk ha -
lá lá nak 230. év for du ló já ra a temp lom
fa lán el he lye zett ma gyar és szlo vén
nyel vű már vány táb la igé jé vel: „Ne fe -
led kez ze tek meg ve ze tő i tek ről, akik az
Is ten igé jét hir det ték nek tek. Fi gyel je -
tek éle tük vé gé re, és kö ves sé tek hi tü -
ket.” (Zsid 13,7)

1797-ben új temp lom épült, mé re -

te a je len le gi nek a fe le volt; ké sőbb
meg na gyob bí tot ták. Sza bó Pál lel kész
ide jé ből egy ada lék: „Az is ten tisz te le -
te ket hét köz nap nap kel te után egy
órá val és nap nyug ta előtt egy órá val tar -
tot ták a va sár- és ün nep na po kon kí vül.” 

Tes ti-lel ki gya ra po dás és vesz te sé -
gek is kö vet ték egy mást az év szá za -
dok alatt. Ha rang vá sár lás, or go na épí -
tés, há bo rúk és épít ke zé sek – a hosszú
tör té net min den moz za na tát fel sem
le het so rol ni. Ér de mes azon ban fi -
gyel ni Zá mo lyi Gyu la mun ká já ra,

aki csa lá di és ré teg-bib lia órá kat,
négy szó la mú ének kart ve ze tett, majd
dr. Pusz tay Lász ló pre cíz, pon tos és
lel ki is me re tes, hű sé ges csa lád lá to -
ga tó hu szon ki lenc évé re.

Ma a leg fá jóbb pont a fo gyó lé lek -
szám; alig há rom száz főt szám lál e
gyü le ke zet. Az is ko lát is be zár ták, csak
óvo dai hit tan és lel kes gyü le ke ze ti hit -
tan cso port mű kö dik. Tag jai min dig
részt vesz nek a hit tan ver se nye ken,
báb ver se nyen, raj za ik ból pe dig ál -
lan dó ki ál lí tás lát ha tó a temp lom ban.

I S  TEN TI SZ TE LETKÖZ VE TÍ  TÉ S A R Á DI Ó BAN

Be mu tat ko zik
a Sur di Evan gé li kus

Egyház köz ség

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

Jú ni us 28-án, a
Szent há rom ság
ün ne pe utá ni

har ma dik va sár nap 10.04-től is -
ten tisz te le tet hall ha tunk az MR1
– Kos suth rá dió hul lám hosszán
Surd ról. Igét hir det Smi dé li usz -
né Dro b i na Er zsé bet lel kész.

b Ráz ga Pál po zso nyi evan gé li -
kus lel készt az 1848-as sza bad -
ság harc ban va ló rész vé te lé ért
ha lál ra ítél ték. Ki vég zé se előtt,
1849. jú ni us 18. nap já nak haj na -
lán mon dott imá já ban hang zott
el a cím ben ol vas ha tó ké rés.
Ha lá lá nak száz hat va na dik év -
for du ló ján ke gye let tel és há lá val
em lé ke zünk éle té re.

Ráz ga az egy ko ri Oszt rák–Ma -
gyar Mo nar chia te rü le tén, a ma gyar
köz igaz ga tás hoz tar to zó Ba zin (ma
Pe zi nok) köz ség ben szü le tett 1798.
de cem ber 10-én, szlo vák szü lők gyer -
me ke ként. Ab ban az idő ben a Kis-
Kár pá tok ke le ti lej tő i re te le pült köz -
sé ge ket ma gya rok, szlo vá kok és né -
me tek lak ták. Az em be rek bé ké ben
él tek egy más sal, s még gyer mek ko -
ruk ban el sa já tí tot ták egy más nyel vét.
Ráz ga is jól be szélte mind a há rmat.
A szom szé dos Mo dor köz ség ben
kezd te a gim ná zi u mot, majd Po -
zsony ban fe jez te be.

A lel ké szi pá lyá ra ér zett el hí vást.
Po zsony ban kezd te teo ló gi ai ta nul -
má nya it, majd ösz tön dí jas ként a bé -
csi pro tes táns teo ló gi ai in té zet ben vé -
gez te. 1823-ban avat ták lel késszé.

Auszt ri ai gyü le ke zet ben kezd te a
lel ké szi szol gá la tot. Von zó elő adá sa -
i val nagy nép sze rű ség re tett szert, ka -
to li ku sok is szí ve sen hall gat ták ige -
hir de té se it. Er re a hely be li plé bá nos
is fel fi gyelt, és kö ve tel te, hogy ka to -
li ku sok nak ne pré di kál jon, azo kat
küld je ki a temp lom ból.

A mo nar chia te rü le tén ak kor az
evan gé li kus egy ház tör vé nye sen „be -
vett” fe le ke zet ként te vé keny ked he -
tett. A ka to li kus volt az ural ko dó egy -
ház, s a pap ság ki vált sá gos jog gal fel -
ügye le tet igye ke zett gya ko rol ni a
pro tes tán sok fe lett. A plé bá nos bí ró -
ság elé ci tá lás sal, meg bír sá go lás sal fe -
nye get te Ráz gát. A konflik tus el ke rü -
lé se ér de ké ben ő ki tért a kí nos hely -
zet elől, és át he lye zé sét kér te má sik
gyü le ke zet be.

Új he lyén is bát ran hir det te a re -
for má to rok ál tal fel is mert bib li ai
igaz sá got. Ha ma ro san azonban itt is
konflik tus ba ke rült a plé bá nos sal,
ezért ti zen két évi auszt ri ai szol gá lat
után, 1835-ben el fo gad ta a mo do ri
egy ház köz ség től ér ke zett hí vást.

Fi gyel me itt ki ter jedt a po zso nyi
egy ház me gye lel kész csa lád ja i nak a
gond ja i ra is, s meg szer vez te a lel ké -
szek öz ve gye i nek és ár vá i nak tá mo -
ga tá sá ra a gyám in té ze ti ala pot. Ki vá -
ló szer ve zé si ké pes sé gé nek hí re el ju -
tott az ak kor meg ár vult prá gai gyü -
le ke zet be is, és 1839-ben meg hív ták
őt lel ké szük nek.

A prá gai egy ház köz ség ak kor nem
volt ró zsás hely zet ben, pa ró ki á ja és
az is ko la épü le te is fel újí tás ra szo rult.
A kör nyék be li lel ké szek kö zül sen ki
sem akar ta el fog lal ni a re for má ció
böl cső jé nek ne ve zett, de ak kor el ha -
gya tott ál la pot ban lé vő he lyet.

Ráz ga nem ijedt meg a reá vá ró fel -
ada tok tól, és von zot ta őt az egye te -
mi vá ros. Igye ke zett be kap cso lód ni
az ot ta ni val lá si és kul tu rá lis élet be.
Ige hir de té se i vel itt is ha mar nép sze -
rű és köz is mert lett. Fel len dült a
gyü le ke ze ti élet. Új pa ró ki át és is ko -
lát épít het tek.

Köz ben azon ban nem csak nép sze -
rű sé ge nö ve ke dett, de el len fe le i nek

a szá ma is. A ve gyes há zas sá gok kö -
zött vég zett lel ki gon do zói mun ká já -
ért ka to li kus rész ről tá ma dá sok ér -
ték. 1846 ta va szán meg halt az evan -
gé li kus pol gár mes ter, és ka to li kus fe -
le sé ge, elhunyt fér je irán ti tisz te let -
ből, Ráz gát kér te a te me té si szer tar -

tás el vég zé sé re. A te me té sen óri á si
gyü le ke zet vett részt, hogy az öz vegy -
nek ki fe jez ze rész vé tét és fér je irán -
ti tisz te le tét. Az al ka lom fel kel tet te a
ka to li kus es pe res Ráz ga irán ti ha rag -
ját, s bí ró ság elé vit te az ügyet. Ráz -
gát az zal vá dol ta, hogy ka to li ku sok -
nak pré di kált.

Egy re el vi sel he tet le nebb lett itt az
éle te ne ki ma gá nak, de a csa lád já nak
is. El ha tá roz ta, mi helyt le he tő ség
adó dik, el hagy ja Prá gát. Nem kel lett
so ká ig vár nia. 1846 ta va szán Po -
zsony ba hív ták a né met lel ké szi ál -
lás ra, ame lyet fon tol ga tás nél kül el -
fo ga dott.

Po zso nyi be kö szön tő be szé dét
egy ko ri fel jegy zé sek sze rint így kezd -
te: „Ked ves gyü le ke zet, min den erőm
és ké pes sé gem nek tek aján lom, de
éle tem ha zá mat il le ti.” Nem tar tot ta
ma gát po li ti kus nak, de egy há zi mun -
ká ja mel lett részt vett a köz éle ti ese -
mé nyek ben is. Az 1848-as sza bad ság -
harc küz del me i be, sok más pro tes -
táns lel késszel együ ütt, ő is be kap cso -
ló dott, mert a val lás egyen lő ség ki ví -
vá sát re mél te. Vál lal ko zott ar ra, hogy
a po zso nyi „Zöld fa” ven dég lő er ké -
lyé ről be szé de i vel a sza bad ság harc tá -
mo ga tá sá ra buz dít sa hall ga tó it. Az is -
ten tisz te le te ken is rend sze re sen
imád ko zott a sza bad ság harc győ -
zel mé ért. For ra dal mi bi zott ság meg -
ala kí tá sán mun kál ko dott, nem ze ti
gár dát szer ve zett, és an nak mun ká -
ját anya gi lag is tá mo gat ta.

Ami kor a csá szá ri csa pa tok meg -
száll ták Po zsonyt, Ráz gát ba rá tai
me ne kü lés re és rej tőz kö dés re biz tat -
ták. Ő ezt el uta sí tot ta. „Ta ná csom ra
ed dig a gyü le ke zet sok tag ja fo gott
fegy vert a sza bad ság ér de ké ben, és
éle tét ál doz ta. Alá va ló gaz em ber
vol nék, ha most meg szök nék.” A
csá szá ri ka to nák le tar tóz tat ták, és
meg bi lin csel ve a vá ros há zá ra kí sér -
ték. Ka to nai bí ró ság elé ke rült. 

A bí ró ság né mely tag ja, eny he íté -
let ér de ké ben, ment sé gé re meg pró -
bált ér vet ke res ni. A bí ró kér dez te:
„Ki pa ran csol ta, hogy a gár dis ták
mel lé áll jon, és fegy ve re i ket meg áld -
ja?” Ráz ga azt fe lel te, leg jobb be lá tá -

sa és lel ki is me re te sze rint cse le ke dett.
Ez zel sor sa meg pe csé te lő dött. Hay -
nau, a csá szá ri csa pa tok pa rancs no -
ka be te ges ke gyet len ség gel el ret ten -
tő bün te tést, kö tél ál ta li ha lá los íté -
le tet kö ve telt a bí ró ság tól. Po zsony
elő ke lő asszo nya i nak kül dött sé ge

Hay nau előtt térd -
re eresz ked ve ke -
gye le mért kö nyör -
gött lel ké szük nek,
öt gyer mek ap já -
nak. Hay nau kö -
nyör te len ma radt, s
a kért íté let hez ra -
gasz ko dott.

Ráz gát 1849. jú -
ni us 18-án, haj na li
négy óra kor ki vé -
gez ték. Az íté let
vég re haj tá sa előtt
ve le le he tett lel -
kész tár sa, Sim ko
Vil mos, aki úr va -
cso rá val erő sí tet te
őt. Utó lag, em lé ke -
zet ből le je gyez te
Ráz ga utol só imád -
sá gát, ame lyet a
gyü le ke zet tag jai
so ká ig ke gye let tel
őriz tek. „Uram, ha

le het sé ges, múl jék el tő lem e po hár,
de ne úgy le gyen, ahogy én aka rom,
ha nem ahogy Te. Itt ál lok előt ted,
min den ha tó Is ten, ez új nap haj na lán.
Meg pró bá lok vissza te kin te ni éle -
tem re. Ha tal má ba ke rít a fáj da lom,
ami kor ar ra gon do lok, hogy nem fe -
jez he tem be, amit el ha tá roz tam.
Meg ál dok min dent, amit sze me im
most utol já ra lát hat nak. Ál dom Po -
zsony la kó it, ál dom a meg ár vu ló
po zso nyi gyü le ke ze tet. Ál dom sze -
gény, ár tat lan gyer me ke i met, ál dom
drá ga fe le sé gem, a csá szárt, és ál dom
azo kat is, akik el ítél tek. Ké rem Is ten
ke gyel mét és ál dá sát ha zám ra, hogy
az sza bad és bol dog le gyen.”

Po zsony la kos sá ga ha mar meg is -
mer te Lu ther ira ta it, de evan gé li kus
gyü le ke zet csak az 1606. évi bé csi bé -
ke kö tés után szer ve ződ he tett. A gyü -
le ke zet meg ala ku lá sá nak há rom szá -
za dik év for du ló já ra szer ve zett ün ne -
pé lyen, bá ró Pró nay De zső egye te mes
fel ügye lő ja vas la tá ra, Ráz ga Pál em -
lé ké re már vány táb lát avat tak a pa ró -
kia fa lán.

Kö zép-Eu ró pa az óta je len tős át -
ala ku lá son esett át, a tör té ne lem is át -
ér té ke lő dött. Va la ki le ve tet te az em lék -
táb lát. Né me lyek nem szí ve sen em lé -
kez tek Ráz gá ra, fe le dés re ítél ték őt.
Rosszal lot ták, hogy szlo vák szü lők fi -
a ként Kos suth hon vé de i nek tá mo ga -
tá sá ra buz dí tot ta Po zsony la kó it. Má -
sok ar ra gon dol nak, hogy az öku me -
ni kus kap cso la tok bő ví té sé re tö re -
ked ve Ráz ga sze mé lye ne ga tív pél da,
mert sok konflik tu sa volt a ka to li kus
pap ság gal. Ezek el fe lej tik, hogy az
öku me né nem sze met hu nyást kí ván
egy más té ve dé se fe lett, ha nem az
igaz ság kö zös ke re sé sét és a fel is mert
igaz ság kö zös el fo ga dá sát igény li.

Ráz ga utó dai szét szó ród tak a vi lág -
ban. Le szár ma zot tai kö zül né há nyan
Bu da pes ten él nek, s em lé ke zé sül az
óbu dai temp lo munk ban fel ál lí tott
em lék táb lá nál he lye zik el vi rá ga i kat.

Ráz ga a val lás egyen lő ség ki ví vá sa
ér de ké ben küz dött, tö rek vé se nem
volt hi á ba va ló. Ke gye let tel őriz zük
em lé két.

g Id. Cse lovsz ky Fe renc

„Ké rem Is ten ke gyel mét
és ál dá sát ha zám ra,

hogy az sza bad és bol dog le gyen”
Rázga Pál emlékezete
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Ren ge teg em ber nek van már évek óta
mo bil te le fon ja, így szá muk ra va ló szí -
nű leg nem is me ret len az SMS be tű -
szó. Min den bi zonnyal ők a rö vid
szö ve ges üze ne tek hosszú ság be li
kor lát ját is is me rik: el te kint ve a mo -
dern te le fo nok au to ma ti kus össze -
kap cso lá si le he tő sé ge i től egy-egy
ilyen kül de mény leg fel jebb 160 ka rak -
ter hosszú sá gú le het.

Még is, a leg gyak rab ban ér tet le nül
néz nek a Twit ter ne vű mikrob log szol -
gál ta tás ra (http://twit ter.com/), akik
hal lot tak ró la. Mit le het kez de ni a leg -
fel jebb 140 ka rak te res be jegy zé sek kel?
Má jus ele jén be szél ge tett el a Twit ter
tér nye ré se kap csán a Los An ge les Ti -
mes új ság író ja az SMS-rend szer egyik
ki fej lesz tő jé vel, Fried helm Hil le b -
rand dal. Ő szin tén ezt a faj ta szkep -
ti ciz must ta pasz tal ta mun ká ja kez de -
ti sza ka szá ban, még kö ze li ba rá tai és
kol lé gái is azt mond ták, hogy az alig
több mint más fél száz be tű hely nem
ele gen dő egy va la mi re va ló köz lés re.
Hil le b ran dot sa ját ku ta tá sai győz ték
meg iga zá ról: ki de rült tud ni il lik, hogy
egy ké pes lap ra át la go san 150 ka rak ter -
nyi üze net ke rült, sőt a te lex üze ne tek
hossza is ekö rül moz gott.

A Twit ter a blo gok ol dal vi zén elő -
re tör ve lett nép sze rű esz köz. Az in -
ter net fej lő dé sé nek má so dik lép cső -
fo ka, a Web2.0 né ven el hí re sült fá zis
ad ta a fel hasz ná lók ke zé be a tar ta lom -
ge ne rá lás le he tő sé gét. En nek el ső
hul lá ma volt a we bes nap lók el ter je -
dé se. A blo gok je len tős ré sze az én -
blog ka te gó ri á ba tar to zik, ezek tény -
le ge sen nap ló sze rű be jegy zé sek, vagy -

is azt rög zí tik, hogy az adott in ter ne -
te ző mi ként éli az éle tét. A Twit ter in -
du lá sa kor szin tén ezt a vo na lat kép -
vi sel te: írd le, hogy mit csi nálsz, de
mind össze 140 ka rak ter ben.

A mon dás sze rint min den esz köz -
nek jó nak kell len nie ar ra, ami re ki -
ta lál ták, de a leg job bak más ra is
hasz nál ha tók. A Twit ter is egy faj ta
cso por tos cse ve gő-, il let ve meg osz -
tó ol dal lá vált nap ja ink ra. És mi vel a
fej lesz tők prog ra mo zói fe lü le tet is ad -
tak hoz zá, a ren ge teg rö vid be jegy -
zés ből ér de kes és ér té kes tar tal ma kat
le het ké szí te ni. A Twe et me me
(http://twe et me me.com/) olyan hír -
gyűj tő, amely a twit te re zők ál tal be -
lin kelt hí re ket ren de zi sor ba an nak
alap ján, hogy hány twit te re ző osz tot -
ta meg. Az ered mény pe dig egy va -
ló di nép sze rű sé gen ala pu ló hír fo -
lyam lesz, amely ben el ső sor ban a leg -
ér de ke sebb nek tar tott in for má ci ók -
kal le het ta lál koz ni.

Vagy ha son ló an iz gal mas al kal -
ma zás a Twit ter Job Se arch (http://twit -
 ter job se arch.com/), amely össze gyűj -
ti a meg hir de tett ál lá sok kal kap cso lat
be jegy zé se ket, és azo kat te szi ke res -
he tő vé – egy elő re an gol nyel ven és
job bá ra az Egye sült Ál la mok ban.

Az eu ró pai kon ti nens nyu ga ti ré -

szén és ha zánk ban is fel fu tó ágon van
a Twit ter. Az in for ma ti ká hoz kö ze li
em be rek hó bort já ból las san ként ál -
ta lá no san hasz nált esz köz zé vá lik.
Nem cso da, hogy a né met or szá gi
Kirchen tag idei ese mé nye it már két
csa tor nán is le he tett kö vet ni, a dekt09
és a kirchen tag be ce ne vű fel hasz ná -
ló is fo lya ma to san köz ve tí tett. Az pe -
dig szin te ter mé sze tes, hogy a bré mai
egy há zi na pok ról szó ló pa no rá ma ol -
da lunk in ter jú ala nyá nak, az éne kes-
ze ne szer ző Har csa Ve ro ni ká nak szin -
tén van Twit ter-azo no sí tó ja. A nép -
sze rű ség nem pusz tán te het ség kér -
dé se, ha nem ke mény pro mó ci ós
mun ka ered mé nye is. Ez pe dig ma -
nap ság már nem kép zel he tő el a kö -
zös sé gi ol da la kon zaj ló ak tív je len lét
nél kül, és azok, akik az is mert sé gük -
ből is él nek, tud ják ezt.

Nincs sem mi aka dá lya an nak,
hogy az egy ház is meg je len jen a
Twit te ren. Min den nap van olyan
tar ta lom, amely au to ma ti ku san köz -
zé te he tő, de a na pi igé ken túl az egy -
há zi ese mé nyek is hir det he tő ek len -
né nek így. Nem biz tos, hogy so kan
ol vas nák eze ket, vi szont az evan gé -
li kus egy ház ezen ke resz tül is nö vel -
het né el is mert sé gét. A kül ső fe lü le -
te ken tör té nő meg je le nés fo koz za az
együ vé tar to zás él mé nyét, em be ri ar -
cot köl csö nöz a fe le ke zet nek, és
alap já ban vé ve jó imázst te remt. El -
vég re sokan vélik úgy: ha va la kik ma -
ga biz to san bán nak az él vo nal be li
tech  no ló gi ák kal, ak kor más ban is
jó nak kell len ni ük…

g Nagy Ben ce

Száz negy ven ka rak ter ben a vi lág
E G YH ÁZ É S VIL ÁG H ÁLÓ

Rovatgazda: Nagy Bence

E VÉ L&LE VÉ L&LE VÉ L

Kö szö net a csen des na pért
Tisz telt Szer kesz tő ség! Alul írott Lip pai Ist ván né há lás szív vel sze ret nék kö -
szö ne tet mon da ni a má jus 23-án Nyír egy há zán meg ren de zett csen des na pért.
„Egye ne sed je tek fel!” – hir det te a ki csiny ke szó ró lap, és én há lát adok az Úr
Jé zus nak, hogy részt tud tam ven ni ezen a szép ren dez vé nyen. 

Jó volt lát ni a szín ül tig meg telt temp lo mot, hall gat ni az ér de kes elő adá -
so kat! A fő elő adás ban dr. Fa bi ny Tamás püs pök úr azt he lyez te a szí vünk -
re, hogy van ki út a vál ság ból. Gon do lom, itt a fő hang súly az egy há zi gon -
dokon vol t, nem a po li ti kán, mert ab ból már ele günk van, hogy ál lan dó -
an az egy há zat pisz kál ják, mert „ők” nem tud ják, hogy le het ugyan Jé zus
nél kül él ni, de nem ér de mes! 

Ebéd előtt fó rum be szél ge tés re osz lott szét a né pes test vér se reg, én a Sü -
ve ges Ger gő vel va ló be szél ge té sen vet tem részt, mely nek té má ja a csa lád volt.
Zsú fo lá sig meg telt a te rem, még a fo lyo són is áll tak, nem fér tünk el. Meg -
gaz da god va in dul tunk ebé del ni, már aki tu dott, mert egy ál ta lán nem vol -
tam éhes. Volt ott min den, amit csak egy éhes em ber meg kí ván ha tott. Az
a sok ked ves kis lány és nagy lány olyan ba rát sá go san, test vé ri sze re tet tel kí -
nál gat ta a ven dé ge ket, hogy azt el mon da ni nem le het! Még fa gyit is kap tunk,
ha za fe lé az út ra po gá csát és ás vány vi zet cso ma gol tak ne künk. A busz mel -
lé áll tak, és ked ve sen el in te get tek ben nün ket.

Sze ret nénk min dent meg kö szön ni, a lel ki és tes ti táp lá lé kot, ki csik nek és
na gyok nak egy aránt, ennyi jót ta lán meg sem ér de mel tünk.

Én úgy gon do lom, amíg ennyi test vér össze tud jön ni a hí vó szó ra, nincs
itt sem mi fé le vál ság. Biz tas suk ma gun kat az zal a gyö nyö rű mon dat tal, ame -
lyet Lu ther Már ton is mon dott ne héz órá i ban: „Meg va gyok ke resz tel ve!”
Igen, há la Is ten nek, a mi szü le ink ezt igen fon tos nak tar tot ták. Mi mind a
ti zen egyen (mert ennyi en vol tunk test vé rek, még he ten élünk) a di ós győr-
vas gyá ri temp lom ban let tünk meg ke resz tel ve, itt kon fir mál tunk, és ket tőnk -
nek ada tott meg, hogy ma is ide jár ha tunk. A töb bi ek más fe lé sod ród tak.

Még egy szer kö szö nök min dent, amit ez a nap Jé zus Krisz tus és a nyír -
egy há zi test vé rek ál tal adott ne künk. Há lás va gyok és kö szö nöm min den -
ki nek, aki se gí tett azt a szép na pot cso dá la tos sá ten ni! Aki nem jött el, mert
va la mi más fon to sabb volt a szá má ra, sze gé nyebb lett sok-sok él ménnyel.

Tisz te let tel: 
Lip pai Ist ván né a di ós győr-vas gyá ri pi ciny gyü le ke zet ne vé ben

Hoz zá va lók a tész tá hoz: 30 dkg liszt,
7 evő ka nál tej, 10 dkg zsír vagy Ra ma
mar ga rin, 3 to jás sár gá ja, 3 dkg cu -
kor, 2 dkg élesz tő, 1 cit rom hé ja.

A töl te lék hez: 3 to jás fe hér je, 15 dkg
cu kor, 20 dkg da rált dió, ma go zott
meggy, lek vár.

A tész ta el ké szí té sé hez az élesz tőt
a cuk ros tej ben fel fut tat juk. A lisz tet
a zsi ra dék kal el mor zsol juk, be le -
tesszük a to jás sár gá kat, a fel fut ta tott
élesz tőt és a cit rom hé jat, majd az egé -
szet össze gyúr juk.

A töl te lék el ké szí té sé hez a to jás fe -

hér jé ket ke mény hab bá ver jük, ap rán -
ként hoz zá tesszük a cuk rot, és vé gül
be le for gat juk a da rált di ót.

A tész tát há rom ci pó ba oszt juk és
tep si hosszú sá gú ra ki nyújt juk. Az
így ka pott tég la lap nak a hosszab bik (a
tep si hosszú sá gá val meg egye ző) két
szé lét ma go zott meggyel ki rak juk, és
a tész tát rá hajt juk úgy, hogy a
meggyet be fed je. Az így ke let ke zett
vá lyút lek vár ral meg ken jük és a dió -
töl te lék kel meg tölt jük. A há rom ru -
dat egy más mel lé tesszük és elő me -
le gí tett sü tő ben 200 fokon megsüt jük.

SZERETET VENDÉGSÉGRE

Meggyes hu szár ba jusz

F
O

TÓ
: 

B
O

D
A

 Z
S

U
Z

S
A

Ked ves Test vé rek!
Nagy bá tyám em lí tet te a mi nap: a
test vé re meg ér de mel né, hogy meg em -
lé kez zünk ró la. Meg ér tet tem a ké ré -
sét, de vo na kod tam egy ki csit. Hu -
szon öt év, ne gyed szá zad telt el az óta,
mi ó ta Har ká nyi Lász ló nincs kö zöt -
tünk. Akik is mer ték, már nagy részt
kö vet ték őt. Akik még él nek, ta lán már
nem is tud ják, ki volt ő – vá la szol tam
a fel ve tés re.

Még is tol lat ra gad tam. Hogy mi -
ért? Ta lán ki de rül.

A le gen dás fa so ri gim ná zi um ban
kezd te meg ta nul má nya it. Majd kö -
vet ke zett a teo ló gia. Se géd lel kész volt
Du na ha rasz tin, ké sőbb Kecs ke mé -
ten. Pár év re rá már a fő vá ros ban volt
az ak kor or szá gos egy ház ként emlege -
tett Ül lői úti köz pont fő tit ká ra. Ezt kö -
ve tő en az Evan gé li kus Élet tör de lő -
szer kesz tő je lett. Az új ság írói sza kot
el vé gez vén ha lá lá ig új sá gunk fe le lős
ki adó ja volt.

Fur csa em ber volt. Meg pró bált
min den ki nek se gí te ni. A ma ga mód -

ján, fel hasz nál va kap cso la ta it. Ha
kel lett, kül föld ről szer zett – egye bek
közt – or vos sá got, sőt még mű vég ta -
got is a rá szo ru lók nak. Val lá si ho va -
tar to zás ra va ló te kin tet nél kül pró -
bál ta eny hí te ni a lel ki és fi zi kai fáj -
dal ma kat. Tet te ezt az ő egye di stí -
lu sá ban. Ezt nem min den ki ér tet te,
de el fo gad ták a se gít sé gét. Lel kész
volt, még is „át la gos” em ber ma radt.
Jó hu mo rá val majd nem min dent
el ért, amit sze re tett vol na. Csak
egyet nem! So sem en ge dett sen kit a
köz vet len kö ze lé be. Sze ret ték, tisz tel -
ték, de iga zá ból se gí te ni nem le he tett
ne ki. Ez az ő dön té se volt. Le het, hogy
vé gül ez okoz ta a vesz tét. Ő így lát -
ta jó nak. Fo gad juk el! Most már
úgy is mind egy. A té nye ken nem vál -
toz tat ha tunk.

Még gye rek ko rom ban egy szer az ő
pré di ká ci ó ját hall gat tam. Mi kor vé -
ge lett az is ten tisz te let nek, csak annyit
mond tam ne ki:

– Nem is tud tam, hogy test vé rek
va gyunk!

Ér tet le nül né zett rám.
– Nem az zal kezd ted, hogy „Drá -

ga test vé re im”? – kér dez tem.
– Iga zad van! Mind annyi an azok

va gyunk – vá la szol ta.
Most hoz zá tok for du lok, test vé -

rek! Hoz zá tok, akik kel együtt fo ciz -
tunk Ba la ton szár szón vagy Mát ra -
szent ist ván ban. Le het, hogy már mi
sem em lék szünk egy más ra, de em lé -
kez zünk a szü le ink re, akik már nin -
cse nek ve lünk! Biz tos van nak, akik,
há la Is ten nek, még kö zöt tünk él nek.
Most pár pil la nat ra gon dol junk rá -
juk! Mi lyen fon tos, hogy még ve lünk
le het nek! Ne vár já tok meg, ami kor
már nem lesz nek ezen a föl dön! Sze -
res sé tek őket, amíg fi zi kai va ló juk ban
ve le tek van nak!

Egy idé zet tel zá rom so ra i mat: „Pró -
bálj meg úgy él ni, hogy ne ve gye nek
ész re ott, ahol vagy, de na gyon hi á -
nyozz on nan, ahon nan el men tél!”

La ci ilyen volt! Én csak tu dom. A
fia va gyok.

g Har ká nyi Pé ter

Em lé kez zünk Har ká nyi Lász ló ra

Ba la ton-fel vi dé ki ki rán du lás
A szom bat he lyi evan gé li kus gyü le ke zet Gre ger sen-La bos sa György lel kész
ve ze té sé vel, öt ven hét fő vel má jus 30-án ki rán du lást tett a Ba la ton-fel vi dé -
ken. Utunk so rán fo ga dott ben nün ket vö rös tói al ko tó mű he lyé ben Pol gár Il -
di kó evan gé li kus ke ra mi kus mű vész. 

A kö vet ke ző ál lo más Nagy vá zsony evan gé li kus temp lo ma volt (képünkön),
ahol a cso por tot ve ze tő lel ké szünk rö vid áhí ta tot tar tott. A temp lom után
a nagy vá zso nyi vá rat te kin tet tük meg. A ki rán du lás to váb bi meg ál ló in Né -
meth Sza bolcs lel kész be mu tat ta a mencs he lyi és a szent ant al fai evan gé li -
kus temp lo mot, és is mer tet te tör té ne tü ket, va la mint be szélt a gyü le ke ze tek
éle té ről. Utunk a to váb bi ak ban a szent békk ál lai „kő ten ger hez”, eh hez a pá -
rat lan szép sé gű geo ló gi ai kép ződ mény hez ve ze tett. 

Meg fá rad va, de él mé nyek kel fel töl tőd ve és lel ki ek ben gaz da god va ér kez -
tünk ha za Szom bat hely re. A ki rán du lás fel ké szü lé sül szol gált pün kösd ün -
ne pé re, va la mint a gyü le ke zet épí té sé re.

He ge düs Lász ló pres bi ter

A Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let a má jus 23-ai misszi ói nap já nak per sely -
pén zét – mi ként az Evan gé li kus Élet má jus 31-ei szá má ban már hí rül ad tuk
– a veszp ré mi Él tes Má tyás Fo gya té ko sok Nap pa li In téz mé nye és Gon do zó -
há za ja vá ra aján lot ta fel. A száz ezer fo rin tos ado mányt jú ni us 15-én ad ta át Ve -
rasz tó Já nos egy ház ke rü le ti misszi ói lel kész Krám li Ida in téz mény ve ze tő nek.

g Isó Zol tán fel vé te le
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A Fo nyó di Mú ze u mi és Hely tör té ne -
ti Egye sü let sze re tet tel meg hív ja
Önt, csa lád ját és ba rá ta it Pol gár Ró -
zsa Mun ká csy- és Kos suth-dí jas
kár pit mű vész ki ál lí tá sá nak meg nyi -
tó já ra jú ni us 27-én, szom ba ton 17
órá ra a fo nyó di mú ze um ba (Bar tók
Bé la u. 3.). A ki ál lí tást meg nyit ja Si -
mon ffy Már ta Fe ren czy-dí jas kép ző -
mű vész, a Ma gyar Kép ző mű vé szek
és Ipar mű vé szek Szö vet sé gé nek el -
nö ke. A ki ál lí tás meg te kint he tő jú -
li us 23-ig.

A De ák té ri or go na ze nés áhí tat so ro -
zat ke re té ben jú ni us 28-án 18 órai
kez det tel Al másy Lász ló At ti la or go -
nál. Mű so rán B-A-C-H mű vek sze -
re pel nek: Bach: XIV. cont ra punc tus
(Göncz Zol tán re konst ruk ci ó ja);
Schu mann: Hat B-A-C-H fú ga; Liszt
Fe renc: B-A-C-H pre lú di um és fú ga.

VASÁRNAP

00.05 / Du na Tv
Sö tét kék majd nem fe ke te
(spa nyol film drá ma, 2006)
(105')
A hú szas éve i ben já ró Jor gé -
nak hét évé be ke rül, hogy ap ja
ápo lá sa és a mun ka mel lett be
tud ja fe jez ni fel ső fo kú ta nul -
má nya it. Min den re el szán tan
kezd mun kát ke res ni, csak
hogy ki ke rül jön a szá má ra el -
vi sel he tet len kö zeg ből. Báty ja
most sza ba dult ki a bör tön ből,
ahol az utol só he tek ben sze re -
lem be esett a szin tén ott ra -
bos ko dó Pa u lá val. A lány nak
egyet len cél ja, hogy te her be
es sen, és át ke rül jön a biz ton -
sá got je len tő kis ma ma rész leg -
re. Ami kor ki de rül, hogy An -
to nio nem ké pes te her be ej te -
ni Pa u lát, a fér fi szo kat lan ké -
rés sel áll öccse elé… 

HÉTFŐ

9.30 / m1
Kincs ke re ső kis köd mön
(fe ke te-fe hér ma gyar if jú sá gi
film so ro zat, 1968) (25')
11.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Gos pel kró ni ka
16.00 / PAX
Van egy név min den egyéb
név fe lett: Is ten be mu tat ko zik
Evan gé li zá ció a Pest er zsé be ti
Evan gé li kus Egy ház köz ség ben
19.45 / Bar tók rá dió
A Prá gai Fil har mó nia Ének-
és Ze ne ka rá nak hang ver se nye
Dvořák: Te De um
Bee tho ven: IX. szim fó nia
21.00 / Du na Tv
Mit tud já tok, ki va gyok én!
(ma gyar do ku men tum film,
2008) (71')
22.30 / m2
Ki bom lott ké ve (ma gyar
doku men tum film, 2004) (41')

KEDD

7.55 / Du na Tv
Is ten ke zé ben (26')
„Krisz tus a jö vő, együtt
követ jük őt!”
12.05 / Bar tók rá dió
Nürn ber gi nem zet kö zi or go -
na fesz ti vál 2008
Dong-Ill ját szik a Fra u en -
kirche or go ná ján
14.35 / Kos suth rá dió
Tér-idő
Gon do la tok a já ték ról
14.55 / RTL Klub
Han ni bál – Ró ma rém ál ma
(an gol tör té nel mi ka land film,
2006) (89')
18.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Va rázs do boz (iro dal mi
gyermek mű sor) Lá zár Er vin:
Bab Ber ci ka land jai
21.00 / m2
Össze tört ál mok (ame ri kai
film drá ma, 1991) (91')

SZERDA

7.20 / Du na Tv
Lép tünk kop pan ódon kö ve ken
(ma gyar is me ret ter jesz tő
film so ro zat, 2008) (20')
11.50 / Tv2
14 óra
(ame ri kai drá ma, 2005) (88')
13.00 / m2
Ko dály Zol tán:
Ma gyar nép ze ne
13.40 / m2
Ke re kek és lé pé sek (43')
A Sár köz és Bá ta szék
18.05 / Rá dió 17 (Bu da pest)
Evan gé li kus fél óra. Az Evan -
gé li kus Rá dió misszió mű so ra
20.40 / PAX
A De ák té ri evan gé li kus
múze um (ri port film) (15')
21.30 / Du na Tv
Né ger, né ger
(né met té vé film, 2006) (90')
1. rész

VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból június 21-étől június 28-áig

CSÜTÖRTÖK

5.20 / m1
Haj na li gon do la tok
7.10 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó) (26')
15.06 / Hír Tv
A tit kok lé gi já ra ta (ma gyar
do ku men tum film, 2008) (55')
16.00 / PAX
Van egy név min den egyéb
név fe lett – Nincs más név
Evan gé li zá ció a Pest er zsé be ti
Evan gé li kus Egy ház köz ség ben
21.00 / m2
Ha lá los meg tor lás (ame ri kai
film drá ma, 1986) (95')
21.10 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
Böhm: Nun komm der Hei -
den Hei land – kan tá ta
23.55 / Du na Tv
Csepp az óce án ban
(gö rög ro man ti kus drá ma,
1995) (102')

PÉNTEK

15.55 / Du na Tv
Az egy há zi mű vé szet kin csei
– Ba ran go lá sok Tos ca ná ban
(olasz is me ret ter jesz tő film -
soro zat, 2003) (36')
Arez zo
16.05 / Bar tók rá dió
Wag ner: Par si fal (há rom -
felvo ná sos ze ne drá ma)
16.35 / PAX
A Pro mi se együt tes kon cert je
(kon cert film) (78')
17.34 / M. Ka to li kus Rá dió
Ars sac ra
Bib li ai mo tí vu mok Ka rin thy
Fri gyes köl té sze té ben 
18.10 / m2
A mér ték le tes ség nyo má ban
(szí nes, fe ke te-fe hér ma gyar
is me ret ter jesz tő film, 2009)
(44')
20.05 / Du na Tv
Időt len úton (ma gyar
do ku men tum film, 2007) (55')

SZOMBAT

12.05 / Du na Tv
Is ten ke zé ben (26')
Bá lint Sán dor, a „leg szö ge -
dibb szö ge di”
12.30 / Du na Tv
Élő nép ze ne (26')
Har minc éves a Dű vő ze ne kar
13.00 / Lánc híd rá dió
Hit tel és gi tár ral
Ke resz tény kor társ ze nék
15.55 / Du na Tv
A Va ti kán tit kai (len gyel do ku -
men tum film so ro zat, 2005) (27')
Őszent sé ge had osz tá lyai
20.20 / m1
Ün ne pi gá la mű sor
Köz ve tí tés a Ma gyar Ál la mi
Ope ra ház ból a vas füg göny
le bon tá sá nak 20. év for du ló ja
al kal má ból
21.02 / Kos suth rá dió
A Bib lia. Ná das Pé ter kis re -
gé nyét rá di ó ra al kal maz ta:
Tu rai Ta más

VASÁRNAP

7.00 / Rá dió C – FM 88,8
Evan gé li kus fél óra. Az Evan -
gé li kus Rá dió misszió mű so ra
10.00 / Du na Tv
Tan év zá ró is ten tisz te let
a bu da pes ti Evan gé li kus
Hittu do má nyi Egye tem ről 
10.04 / Kos suth rá dió
Evan gé li kus is ten tisz te let
közve tí té se Surd ról
Igét hir det Smi dé li usz né
Dro b i na Er zsé bet lel kész.
10.05 / m1
Egy há zi nap tár
10.15 / m1
Re for má tus ma ga zin
12.05 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó) (26')
21.15 / Bar tók rá dió
Az em be ri hang di csé re te
Hän del: Pas sió a vi lág bű ne i -
ért szen ve dő és éle tét ál do zó
Jé zus ról
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HÍREK, HIRDETÉSEK
Va sár nap
Má ria ezt mond ta: „Rá te kin tett az Úr szol gá ló le á nya meg alá zott vol tá ra: nagy
dol go kat tett ve lem a Ha tal mas.” Lk 1,48–49 (1Móz 32,11a; Lk 14,/15/16-24;
Ef 2,17–22; Zsolt 28) Azok kö zé tar to zom, akik nem sze ret nek ki dob ni sem -
mit, hát ha jó lesz még va la mi re. Így az tán min dig ren ge teg ka cat gyű lik össze
a ga rázs ban, a padláson… A fe le sé gem per sze idő ről idő re ki do bál min dent,
ami kor már nincs több hely. Olyan kor min dig egy ki csit össze ka punk, de
vé gül az tán be lá tom, hogy hi á ba, no, én nem va gyok Is ten: úgy sem fo gom
tud ni hasz nál ni sem mi re azo kat az el rom lott, ket té tört, el ko pott va ca ko -
kat. Ez egye dül ne ki si ke rült ve lünk. • Uram! Te kints rám s ön ma gá ban ér -
ték te len éle tem re, és add, hogy a te ke zed ben még is nagy dol go kat vég hez -
vi vő esz köz zé vál has sak.

Hét fő
Si mon Pé ter le bo rult Jé zus lá ba elé, és így szólt: „Menj el tő lem, mert bű nös em -
ber va gyok, Uram!” Jé zus ak kor így szólt hoz zá: „Ne félj, ezen túl em ber ha lász
le szel!” Lk 5,8.10b (Jer 3,12b–13a; Péld 9,1–10; Ap Csel 11,19–30) A pék egy szer
szo kat la nul nagy pe re cet sü tött. „Ez biz to san va la mi kü lön le ges meg ren de lő -
nek ké szült” – gon dol ta az inas. A pe rec azon ban még más nap is ott pi hent
a pék ség ben. „Nem jött ér te sen ki, kár, most már las san ki le het dob ni” – gon -
dol ta az inas. A pe rec azon ban egész hé ten ott ma radt az asz ta lon. „Biz to san
meg fe led ke zett ró la a mes ter” – tű nő dött az inas. Ám ek kor a pék egy do boz
fém fes ték kel a ke zé ben oda lé pett a pe rec hez, és elöl-há tul be fes tet te. Más nap -
ra eb ből a meg szá radt, ott fe lej tett, össze fes tett, ehe tet len pe rec ből lett a pék -
ség cé gé re. • …hogy min den ki lát has sa ha tal ma dat, amellyel a meg té rő bű -
nös em be rek tet te in és sza va in ke resz tül szer zel ma gad nak di cső sé get.

Kedd
Nem megy le töb bé na pod, és hol dad nem fogy el. Az Úr lesz örök vi lá gos sá -
god. Ézs 60,20 (Fil 2,14- 15; 2Móz 2,11- 15/16–22/23–25; Ap Csel 12,1–17) Egy
szü le té sé től fog va vak em ber egy szer meg kér dez te lá tó ba rát já tól, mi lyen ér -
zés a fényt lát ni. Az né mi töp ren gés után így vá lasz olt: „ A fény irányt mu -
tat, biz ton ság ér ze tet kelt, nél kü le nem ven néd ész re, kik és mik van nak kö -
rü löt ted. Lá gyan si mo gat me le gé vel, úgy ér zed, át ölel és ve zet, él etet és erőt
ad. Nél kü le hi deg és sö tét, ha lott és moz du lat lan len ne az egész vi lág.” „De
hi szen ak kor én lá tok!” – ki ál tott a vak, és ke resz tet ve tett. • …és hir de ted
sze re te te det az egész vi lág nak, ame lyet meg vál tot tál és ve zetsz mind vé gig…

Szer da
Já nos mond ta: „Te rem je tek meg té rés hez mél tó gyü möl csö ket!” Lk 3,8 (2Móz
19,6a; Lk 1,57—67/68—75/76-80; Ap Csel 12,18–25) Meg halt egy szent éle -
tű pap, és a menny or szág ba ju tott. Ahogy ott járt-kelt az ár nyas fák lob jai
kö zött, és hall gat ta az an gya lok éne két, für ké sző te kin te te is me rős ar cok után
ku ta tott. De csu pa ide gent lá tott ma ga kö rül. Egy re rosszabb ér zés ke rí tet -
te ha tal má ba, míg vé gül meg for dult, és si kolt va ro hant vissza a be já rat hoz.
„Ho va, ho va?” – ál lí tot ta meg a ka pu ban Szent Pé ter. „Baj van! Ott fe lej tet -
tem a töb bi e ket, vissza kell men nem ér tük!” • …a cél fe lé, hogy vé gül egy szív -
vel, egy lé lek kel kö vet ve té ged mind annyi an a te nyá jad hoz tar toz zunk.

Csü tör tök
Tart sa tok meg és tel je sít se tek min den igét, ame lyet én pa ran cso lok nek tek! Sem -
mit se tégy hoz zá, se el ne végy be lő le! 5Móz 13,1 (Mt 5,19; 1Tim 6,11–16; Ap -
Csel 13,1–12) Tó. Aj tó. Haj tó. Óhaj tó. Adó be haj tó. Pe dig min dig csak egy ki -
csit tet tem hoz zá az ere de ti hez… • …meg va ló sít va a ma gunk okos ko dá sai
és ön ző szán dé kai he lyett a te örök ural ma dat.

Pén tek
Ta níts en gem he lyes ér te lem re és is me ret re. Zsolt 119,66 (1Thessz 4,2; Mal 3,19–
24; Ap Csel 13,13–25) Ami kor meg ta nul tam jár ni, foly ton el kó bo rol tam, hogy
a szü le im nek ál lan dó an úgy kel lett elő ke res ni ük. Ami kor meg ta nul tam be -
szél ni, foly ton ki ko tyog tam olyas mit, amit nem lett vol na sza bad. Ami kor
meg ta nul tam ol vas ni, el kel lett dug ni elő lem azo kat a köny ve ket, ame lyek
nem vol tak ne kem va lók. Az tán meg ta nul tam ta nul ni, és meg ta nul tam azt
is, me lyik tu dás mi re va ló. Ak kor ta nul tam meg imád koz ni is. Az óta úgy ér -
zem, bár mi lyen sok új dol got ta nul jak is még, a leg fon to sab bat már tu dom.
Tu dok a szí vem mel gon dol kod ni. • …ahol szín ről szín re lát ha tunk majd, és
meg is mer he tünk té ged úgy, aho gyan te is mersz ben nün ket.

Szom bat
Akik nél pe dig a jó föld be esett, azok igaz és jó szív vel hall gat ják az igét, meg
is tart ják, és ter mést hoz nak áll ha ta tos ság gal. Lk 8,15 (Ez 36,9; Mt 27,46–49;
Ap Csel 13,26–43) Az ital au to ma ta csen de sen áll do gált a sa rok ban, raj ta ákom -
bá kom be tűk kel fel irat: „Rossz!” Jé zus oda lé pett az au to ma tá hoz, elő vett egy
szá zast, és be dob ta. Az ér me vé gig csör gött a szer ke ze ten, majd alul ki esett
a vissza já ró he lyé re. Jé zus ki vet te a pénzt, majd új ra be dob ta. A gép most
sem fo gad ta el. Így ment ez jó da ra big. „Nem lát ja, hogy rossz?” – ve tet te oda
ne ki egy ar ra já ró. „Nem – vá la szol ta Jé zus. – Én csak azt lá tom, hogy nem
fo gad ja el a pénzt.” Majd – hogy el higgyék, hogy őt az Atya küld te – új ra be -
dob ta az ér mét, az au to ma ta pe dig fő zött egy ká vét. • …és éle te det ad tad ér -
tünk, hogy meg tér ve hoz zád örök éle tünk és üd vös sé günk le gyen Krisz tus,
a mi Urunk ál tal. Ámen!

g Zsí ros And rás

Új nap – új kegyelem
APRÓHIRDETÉS

Bp. XVI II. ker.-ben 67 m2, 1 + 2 fsz.
la kás tu laj do nos tól el adó. Tel.:
30/461-2771.

Ke re sem a Sop ro ni Evan gé li kus Ta -
ní tó kép ző ben az 1925–26-os tan év -
ben vég zet tek tab ló ké pét. Ké rem,
aki nek ilyen van, ér te sít sen. Tóth
Csa ba, 8960 Len ti, Zrí nyi Mik lós u.
8/b, tel.: 92/351-093.

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

evangélikus élet. éled. éled?

HA LÁ LO ZÁS
Dr. Zsig mondy Ár pád hit ve sét,
Bol dogÿ Ág nest Urunk el szó lí -
tot ta éle te 63. évé ben sú lyos ra
for dult be teg sé gé ben jú ni us 5-
én. Te me té se jú ni us 8-án volt
Hat van ban. Az igaz nak em lé ke -
ze te ál dott.

Is ten irán ti há lá val ér te sí tem,
hogy jú ni us 27-én 15 óra kor a
pest szent lő rin ci evan gé li kus
temp lom ban (1183 Bu da pest,
Kos suth tér 3.) Gáncs Pé ter, a Dé -
li Egy ház ke rü let püs pö ke lel -
késszé avat. Sze re tet tel meg hí -
vom Önt és sze ret te it er re az ün -
ne pi is ten tisz te let re.

Grend orf-Ba logh Me lin da

H I R D E T É S


