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„Kis sé bi zarr mó don ez a misszi ói
rob ba nás egy Is ten re ha gyat ko zó
álom ból kap ja a gyúj tó szik rát.”

Határnyitás – kétezer éve
f 3. oldal

„…bár mi na gyon nem ke resz tény
ze nét ját szunk, alap ve tő en még is
is ten hí vő a mu zsi ká lá sunk.”

Beszélgetés Ferenczi Györggyel
f 5. oldal

„Kér dés, a ke resz té nyek mit mon da nak eb ben a hely zet -
ben? Hol az a hi te les, meg győ ző út mu ta tás, ame lyet
meg hall ván az em be rek a hom lo kuk ra csap nak, és azt
mond ják: ez igen! Vég re egy vi lá gos vá lasz!”

Rosszkedvünk nyara f 6. oldal

„Az író: meg őr zött sza vai. Ki en ged a föld fa gya…
sző lő nyi tás ide jén… me se ta risz nya… ma dár lát ta
ke nyér… Ezért jó ma gyar nak len ni, ilyen múlt-sza -
vak örö mé ért. Mó ra új ra föl fe de zé sé ért!”

A leglíraibb magyar elbeszélő f 5. oldal

SE MPER REFOR M ANDA

„A keresztyén ember tiszta, bűntelen
szentségileg, mert rajta van Isten je-
gye, a keresztség. Bűnei mind halot-
tak, s meghal maga is kegyelemben,
hogy az ítéletnapkor tisztán, bűnte-
lenül támadjon fel. A szentségért te-
hát igaz, hogy bűntelen. Mivel azon-
ban ez most még nem teljes, hiszen
még bűnös testben él, nem teljesen
bűntelen, nem mindenben tiszta, ha-
nem kezd tisztulni bűneiből.”

d Luther Márton:
Jer, örvendjünk, keresztyének!

(Szabó József fordítása)

A Cse le ke de tek köny vé ben ol vas hat -
juk a pün kös di tör té ne tet. E sze rint az
apos to lok, zú gó szél vi har kí sé re té ben,
a Je ru zsá lem ben össze gyü le ke ző so -
ka ság hoz szól tak. Jól le het a za rán do -
kok a vi lág kü lön bö ző or szá ga i ból ér -
kez tek, és szám ta lan nem ze tet és
nyel vet kép vi sel tek, „…min den ki a
ma ga nyel vén hal lot ta őket be szél ni”
(Ap Csel 2,6). Igen, min den ki a ma ga
nyel vén! Lett lé gyen va la ki pártus vagy
méd, me zo po tá mi ai vagy egyip to mi,
zsi dó vagy arab. A ma ga nyel vén
hall hat ta Pé ter apos tol és a töb bi ek ta -
nú ság té te lét a meg halt és fel tá ma dott
Jé zus ról. Is mét mon dom, min den ki
a ma ga nyel vén.

Ami két ezer év vel ez előtt le het -
sé ges volt, az ve szély be ke rül het
nap ja ink ban. Nem a vi lág egy el du -
gott ré szén, ha nem itt, Eu ró pa szí -
vé ben. A Szlo vá ki á ban el fo ga dott
nyelv tör vény ugyan is kor lá toz za az
anya nyel vi jo go kat. A szlo vá ki ai
föld raj zi ne ve ket nyil vá no san csak
szlo vá kul le het hasz nál ni. A kul tu -
rá lis és ok ta tá si prog ra mo kat ak kor
is két nyel ven kell fel ve zet ni, ha ezt
a hall ga tó ság ból sen ki sem igény li.
A kór há zak ban, szo ci á lis in téz mé -
nyek ben csak ak kor kom mu ni kál hat
az ápo ló sze mély zet nem ze ti sé gi
nyel ven a be te gek kel, ha az adott
te le pü lé s lakóinak leg alább húsz
szá  za lé ka ahhoz a kisebbséghez
tar to zik. A hi va ta lok nem meg fe -
le lő szin tű írás be li nyelv hasz ná la -
ta 100–5000 eu ró nyi pénz bír ság -
gal bün tet he tő.

Egy szer még az is elő for dul hat,
hogy az is ten tisz te le ti élet ben is
kor lá toz zák az anya nyelv hasz ná la -
tát? Kas sán vagy Po zsony ban (hogy
ne mond jam, Koši cén vagy Bra tis la -
vá ban) bün tet ni fog ják, ha ma gya rul
hang zik el: „Bé kes ség nék tek”?
Mennyi bün te tést kell majd fi zet ni
egy „Te ben ned bíz tunk ele i től fog va”
zsol tá rért vagy egy csak ma gya rul el -
mon dott Mi atyán kért? Egy for ma
ta ri fá ja lesz-e Szen czi Mol nár Al bert -
nek és Sztá rai Mi hály nak? S a ma -
gyar him nusz ra a leg ma ga sabb bün -
te té si té tel lesz ér vé nyes? El vár ják
majd, hogy a gyó nás ban így mond -
ják a hí vek: „Vét kez tem gon do lat tal,
szó val, cse le ke det tel – és nyelv hasz -
ná lat tal…”?

Is ten őriz zen meg min ket a ret te -
ne tes ví zió be tel je sü lé sé től. Mert az
nem le het, hogy pa rag ra fu sok tűz ol -
tó mun ká já val pró bál ják a pün kös di
láng nyel ve ket ki ol ta ni. A szlo vák
nyelv tör vény ilyen irá nyú ér vé nye sí -
té sé vel sú lyo san sé rül né nek azok az
alap el vek is, ame lyek az egy há zak éle -
tét nor má lis kö rül mé nyek kö zött
meg ha tá roz zák. Ezért is til ta koz tak
a na pok ban a tör té nel mi egy há zak
egy sé ge sen a nyelv tör vény mi att.

Őszin tén re mé lem, hogy ag go dal ma -
in kat a szlo vák egy há zi ve ze tők is
oszt ják, hi szen ők is tud ják, mi lyen
fon tos, hogy mind a ma gyar or szá gi
szlo vák, mind a szlo vá ki ai ma gyar hí -
vek aka dá lyoz ta tás nél kül, ele ik nyel -
vén is meg él hes sék hi tü ket. A ró mai
ka to li kus egy ház ban a má so dik va ti -
ká ni zsi nat óta ter mé sze tes az anya -
nyel vi mi sé zés. Még messzebb re
nyúl nak ezek a ha gyo má nyok a pro -
tes táns egy há zak gya kor la tá ban. Lu -
ther nem csak a Bib li át for dí tot ta né -
met re, de ter mé sze tes nek tar tott az
anya nyel vű is ten tisz te le tet is. A vi zso -
lyi Bib li á hoz írt elő sza vá ban Ká ro li
Gás pár ezek kel a ve re tes sza vak kal
hang sú lyoz ta az anya nyel vi for dí tás
je len tő sé gét: „…sza bad minden nek
az Is ten há zá ba aján dé kot vin ni. Én
azt vi szem, azmit vi he tek, tud ni il lik
ma gyar nyel ven az egész Bib li át. (…)
An nakoká ért min den ke resz tyén ol -
va só kat ké rek, hogy az én mun ká -
mért en ge met ne rá gal maz za nak és
meg ne ke se rít se nek, ha nem nagy is -
te ni fé le lem mel és há la adás sal ve gyék
és ol vas sák ez ma gyar nyelv re for dít -
ta tott Bib li át.”

Mint ha csak a mai szlo vá ki ai ma -
gya rok hoz szól na a ko lozs vá ri köl tő,
Re mé nyik Sán dor Az ige cí mű ver se:
„Vi gyáz za tok ma jól, mi kor be szél tek,
/ És áhí tat tal ejt sé tek a szót, / A
nyelv ma nék tek vég ső me ne dék tek,
/ A nyelv ma tün dér vár és ka ta kom -
ba, / Vi gyáz za tok ma jól, mi kor be -
szél tek!”

A Bib lia a vi gasz ta lás köny ve. Így
pél dá ul erőt me rít he tünk az ószö -
vet sé gi Dá ni el sor sá ból. A ba bi ló ni -
ai fog ság ba ke rült há rom fi a talt kö -
te lez ték ugyan a kál de u sok írá sá nak
és nyel vé nek hasz ná la tá ra, de lel kük
mé lyén ők meg őriz ték zsi dó sá gu kat.
Bün te té sül tü zes ke men cé be, majd
orosz lá nok ver mé be ha jí tot ták őket,
ám az Úr a nyo mo rú ság ban is ve lük
volt, és nem en ged te, hogy el pusz -
tul ja nak.

Mind ez el ső sor ban ar ra kö te lez
min ket, hogy együt te sen lép jünk fel
az eu ró pai szel le mi ség től tá vo li tör -
vény el len. Má sod szor ar ra, hogy
le le mé nyes mó don se gít sük még ne -
he zebb hely zet be ke rü lő test vé re in -
ket. Har mad szor pe dig ar ra, hogy óv -
juk és véd jük anya nyel vün ket, ha tá -
ron in nen és túl. Úgy, aho gyan azt a
Noé bár ká ja fe lé cí mű ver sé ben Ká -
nyá di Sán dor ír ja: „Be kell hor da -
nunk, haj ta nunk min dent. / A sza va -
kat is. Egyet len szó, / egy táj szó se
ma rad jon kint. / Sem mi sem fö lös -
le ges. // Zu hog hat akár negy ven ezer
nap / és negy ven ezer éj jel, ha egy /
bu bo rék nyi lel ki is me ret- / fur da lás
sem kö ve ti a bár kát. // Mert le apad
majd a víz. / És föl szá rad majd a sár.
// És ak kor majd a meg őr zött, / a
meg lé vő szó ból új ra- / te remt het jük
ma gát / az el ső bú za sze met / ha már
igé vel él nünk / to vább nem le het.”

„Min den ki
a ma ga nyel vén”

g Fa bi ny Ta más

Az alap han got a Híd evan gé li kus
misszi ói ma ga zin idei má so dik szá -
ma ad ta meg; fó ku szá ban a misszió
ál lott, amely nem prog ram, ha nem
ál la pot. 

Nyi tó áhí ta tá ban Gáncs Pé ter, a
misszió te rü le tét is fel ügye lő püs pök
a kez de tek re irá nyí tot ta a je len lé vők
fi gyel mét. Két ezer éve Kis-Ázsi á ból
ér ke zett meg Eu ró pá ba az evan gé li -
um, ami kor az Úr meg nyi tot ta Lí dia
szí vét, ő pe dig a há zát is a misszi o ná -
ri u sok előtt. 

„Ami le he tet len az em be rek nek,
az Is ten nek le het sé ges”

Or szá gos misszi ói kon fe ren cia

Maszáj „harcosok” Piliscsabán – Beszámoló a 4. oldalon
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A ma gyar or szá gi tör té nel mi
egy há zak nyi lat ko za ta

a szlo vá ki ai nyelv tör vény ről
Mi, a Ma gyar Ka to li kus Püs pö ki Kon fe ren cia, a Ma gyar or szá gi Re for má -
tus Egy ház, a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház és a Ma gyar or szá gi Zsi -
dó Hit köz sé gek Szö vet sé ge ve ze tői ag gasz tó nak tart juk, hogy Szlo vá ki -
á ban a kö zel múlt ban el fo ga dott úgy ne ve zett nyelv tör vény ér tel mé ben bün -
tet ni le het a ma gyar nyelv hasz ná la tát.

Az el fo ga dott nyelv tör vény sú lyo san sér ti a Szlo vá ki á ban ki sebb ség -
ben élők jo ga it, és nagy ban ne he zí ti min den nap ja i kat. Tá mo gat juk a Ma -
gyar Köz tár sa ság kor má nyá nak és a par la men ti pár tok nak a nyelv tör vényt
el íté lő nyi lat ko za ta it, és kér jük őket, hogy le he tő sé ge ik sze rint te gye nek
meg min dent az eu ró pai tes tü le tek nél az el fo ga dott tör vény vissza vo ná -
sá ra, az év ez re des zsi dó-ke resz tény ér ték rend je gyé ben fo gant eu ró pai
együtt élés sza bá lya i nak meg tar tá sá ra.

Az el fo ga dott szlo vá ki ai nyelv tör vény alap ve tő eu ró pai ér té ke ket és
sza bá lyo kat sért, ezért az nem te kint he tő pusz tán egy or szág bel ügyé -
nek. Egy há za ink kép vi se le té ben nem zet kö zi egy há zi szer ve ze tek se gít -
sé gét is fog juk kér ni, hogy te gye nek lé pé se ket az el fo ga dott szlo vá ki ai
nyelv tör vény vissza vo ná sá ért.

Bu da pest, 2009. jú li us 8.
Ma gyar Ka to li kus Püs pö ki Kon fe ren cia, Ma gyar or szá gi

Re for má tus Egy ház, Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház,
Ma gyar or szá gi Zsi dó Hit köz sé gek Szö vet sé ge

A tör té nel mi egy há zak ve ze tői Baj -
nai Gor don mi nisz ter el nök kel tár -
gyal tak jú li us 8-án, szer dán a Par la -
ment ben. A meg be szé lé sen egye -
bek kö zött szó esett a gaz da sá gi vál -
ság ról és az egy há zak krí zis alap ban
vál lalt sze re pé ről.

Az ese mé nyen részt vett Hil ler Ist -
ván ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
és Kiss Pé ter tár sa da lom po li ti kai mi -
nisz ter.

A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy -
há zat Itt zés Já nos el nök-püs pök és
Prőh le Ger gely or szá gos fel ügye lő
kép vi sel te.

d MTI

A mi nisz ter -
elnök kel

tár gyal tak
a tör té nel mi

egyhá zak ve ze tői

f Bővebben a 3. oldalon

b A misszió és az evan gé li zá ció ügyé ért fe le lős sé get ér ző s ten ni aka -
ró lu the rá nus ch ris ti a nu sok ez év ben is ta lál koz tak. A piliscsabai
Bé thel Evan gé li kus Misszi ói Ott hon ban jú li us 8. és 11. kö zött meg -
ren de zett kon fe ren ci án az esz ten dő ve zér igé jé nek fé nyé ben –
„Ami le he tet len az em be rek nek, az Is ten nek le het sé ges” – el hang -
zott ta nú ság té te lek ál tal erő söd tek meg a to váb bi szol gá lat ra. Mi -
ként a szí nes temp lom ab la kok üveg da rab kái a sa ját szí nük re fes -
tik a raj tuk át su gár zó nap fényt, a szem lé lő szá má ra még is egy sé -
ges a kép, úgy ra gyo gott fel min den el hang zott „egy-ügyű” ige szol -
gá lat, elő adás, ének, bi zony ság té tel ál tal a misszi ó ra el hí vó s ki kül -
dő Jé zus Urunk alak ja. Csak ve le és ál ta la le het sé ges a hi te les evan -
gé li zá ció, a ta nít vánnyá lét el és té tel! Ezek ből vil lant fel né hány mo -
za i kot a bő ség za va rá val küz dő tu dó sí tó. f Folytatás a 4. oldalon
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b A Gyü le ke ze ti li tur gi kus könyv
(GyLK) tar tal maz né hány olyan
éne ket, amely nek szö ve ge már
az Evan gé li kus éne kes könyv ben
(EÉ) is meg ta lál ha tó. Az új don -
ság itt az, hogy kö zöl jük az éne -
kek ere de ti dal la mát is. Ezek kö -
zül a leg ki emel ke dőbb Pa ul
Ger hardt nak és Jo hann Crü -
ger nek a Mint fo gad ja lak té ged,
vi lág re mény sé gét? kez de tű mű -
ve (GyLK 805 / EÉ 141), mely
Crü ger hí res éne kes köny vé ben,
a Pra xis pi e ta tis me li cá ban je -
lent meg 1653-ban.

Az egy ház tör té net csil lag órái, rit ka
egy más ra ta lá lá sai kö zé tar to zik Ger -
hardt és Crü ger mun ka kap cso la ta a
ber li ni Ni ko la i kirché ben; en nek kö -
szön het jük töb bek kö zött a Di csér jük
Is tent (EÉ 52) és Mind ad jon há lát Is -
ten nek (EÉ 54) meg szü le té sét. (Ger -
hardt mun kás sá gá ról bő veb ben ol -
vas hat nak az Evan gé li kus Élet
2006/39. és 40. szá má ban.)

Ez az ad ven ti ének – Karl Barth
sze rint – a hit ál ta li meg iga zu lás
him nu sza; ben ne Ger hardt meg -
ének li Pál apos tol és Lu ther leg alap -
ve tőbb ta ní tá sát. A köl te mény tíz
vers szak ból áll, mely ből éne kes köny -
ve ink ha tot kö zöl nek (1–3., 5–6.,
10.). Az ere de ti tíz stró fa két rész re
ta go ló dik: az 1–5. vers sze mé lyes
be szél ge tés Krisz tus sal, a 6–10. vers
pe dig a gyü le ke zet vi gasz ta lá sa.

Az ének egy Krisz tust sze re tő em -
ber kér dé sé vel kez dő dik. A vá lasz a
má so dik vers szak ban az ad ven ti
evan gé li um ra – Jé zus be vo nul Je ru -
zsá lem be (Mt 21,1–9) – va ló em lé kez -

te tés. Az ere de ti szö veg fi nom szó já -
té ka, a „Pal men/Psal men” – a pál ma -
ágak út ra he lye zé se és a zsol tár -
ének lés – a ma gyar for dí tás ban saj -
nos nem ad ha tó vissza. A 3–5. stró -
fa Jé zus di cső í té se azért, mert meg -
vál tó tet té vel ki emel te az em bert a
bűn ből és a szen ve dés ből.

A vers má so dik fe lé ben a hí vő

gyü le ke zet fe nye ge tett hely ze te és az
is te ni sze re tet cse le ke de tei kap cso -
lód nak össze. Újabb mes te ri fo gás,
hogy Jé zus kö ze le dé sé nek le írá sa
(„er kommt”) az utol só vers szak ban
imád sá gos meg szó lí tás ra („ach,
komm”-ra) vál to zik. Ez zel a for du lat -
tal a Bib lia be fe je zé sé re (Jel 22,20)
utal a köl tő.

Az el ső és utol só stró fá ban egy -
aránt meg je le nő fény ke ret be fog lal -
ja a ver set. A fény-, kü lö nös kép pen
is a napszim bó lum Ger hardt köl té -
sze té ben köz pon ti sze re pet ját szik:
a hit örö mé nek meg ta pasz ta lá sá ra
utal.

Crü ger dal la ma nagy sze rű en il lik
Ger hardt ver sé hez. Vi lá gos dúr hang -
ne me és több nyi re lé pe ge tő so rai
könnyen éne kel he tő vé te szik. A stró -
fa (meg is mé telt) el ső fe le fi nom ívet
ír le a kvin tig, majd vissza tér az
alap hang ra. Az ötö dik sor – az „Ó,
drá ga Jé zus, kér lek” fel ki ál tás nál –
hir te len kvart lé pés sel fel len dül az
ok táv ra, és a do mi náns hang nem be
tér ki: ez a dal lam in du la ti csúcs pont -
ja. A töb bi há rom sor új ra ki sebb
hang ter je de lem ben mo zog, és fo -
ko za tos eresz ke dés sel éri el a zá ró -
han got.

Né hány ko ráb bi né met éne kes -
könyv, il let ve az EÉ 141 a Már bú -
csút ve szek tő led (EÉ 505) dal la má -
ra il lesz ti Ger hardt éne két. Ha
össze ha son lít juk a két dal la mot,
ki de rül, hogy a köl te mény ben ső sé -
ges sé gé hez, sze mé lyes sé gé hez sok -
kal job ban il lik Crü ger szer ze mé nye.
És bár egy ér tel mű, hogy a dal la mi
csúcs pont el ső sor ban az el ső stró -
fa előbb idé zett fel ki ál tá sá nak ih le -
té sé re szü le tett, a töb bi vers szak
mon da ni va ló ját is sze ren csé sen ki -
tel je sí ti: ál ta lá ban Krisz tus ad ven -
ti kö ze le dé sé nek be je len té se áll
ezen a he lyen.

Vé gül egy pél da ar ra, mi kor a ze nei
meg ol dás ko moly teo ló gi ai je len tést
hor doz. J. S. Bach az ének el ső stró fá -
ját az Ó, Krisz tus-fő, sok seb bel (EÉ
200) dal la má ra al kal maz va épí tet te be
a Ka rá cso nyi ora tó ri um el ső kan tá tá -
já ba. A leg el ter jed tebb pas si ós ko rál
hasz ná la ta az ér tő hall ga tó szá má ra vi -
lá gos sá te szi az üdv tör té ne ti ese mé -
nyek kö zöt ti össze füg gést.

g Ecse di Zsu zsa

G E R H ARDTC RÜ G ERÉNEK

Mint fo gad ja lak té ged,
vi lág re mény sé gét?

C ANTATE

Hosszú a Szent há rom ság ün ne pe
utá ni va sár na pok so ra. So kak ban él
az a hi e de lem, hogy nem csak hosszú,
ha nem egy han gú an szür ke is. Kü lö -
nö sen az egy há zi év el ső fe lé hez ké -
pest. Nem árt, ha szem be né zünk
ez zel a hi e de lem mel.

Ho gyan len ne szür ke, ami kor min -
den va sár nap a fel tá ma dott Úr kö zös -
sé gé be akar ál lí ta ni ben nün ket? Ezen -
kí vül, ha már meg fosz tot tuk ma -
gun kat at tól, hogy a fel tá madt Krisz -
tus apos to la i nak, evan gé lis tá i nak és
vér ta nú i nak va sár na pok hoz kö zel
eső em lék nap ja i ra ügyel jünk, leg -
alább an nak a pár va sár nap nak az
üze ne te ál lí ta na meg ben nün ket,
amely nek sa já tos ve re te esz ten dő ről
esz ten dő re hi tünk nek, ke resz tény sé -
günk nek egy azon tit ká ra vet fényt.

A Szent há rom ság ün ne pe utá ni
ha to dik va sár na pot a ke reszt ség, ke -
reszt sé günk va sár nap ja ként tart juk
szá mon. De mi vel meg esik, hogy
el fe lejt jük nem csak ezt a va sár na pot,
ha nem a ke reszt sé gün ket is szá mon
tar ta ni, rá szo ru lunk, hogy az apos -
to li ige em lé kez tes sen ben nün ket.
Igaz, ma már az élet min den moz za -
na tát va kuk vil la ná sa, fel ve vő gé pek -
kel sza lad gá ló em be rek sok szor za -
va ró ügy kö dé se kí sé ri. Kül ső do ku -

men tu mok ban nin csen hi ány. Tel nek
az al bu mok. De pél dá ul a ke resz te -
lé si gyer tya „sze líd vi lá gos sá ga” fel -
ra gyog-e ennek a napnak az év for du -
ló ján, hogy fényt ves sen ar ra, mi
tör tént ke resz te lé sünk kor? Ez a többi
kö zül ki ug ró va sár nap akár mind -
annyi unk kö zös ke resz te lé si gyer tyá -
já nak is te kint he tő. Fé nye az apos to -
li szó val egye sül ve hir de ti, mi is tör -
tént ve lünk, ami kor meg ke resz tel tek
ben nün ket.

Jé zus Krisz tus cse le ke dett ve lünk.
„Sen ki sem ke resz tel he ti meg ön ma -
gát” – ol vas ha tó egy ré gi, kéz zel írt
evan gé li kus szer tar tás könyv rub ri ká -
já ban, uta sí tá sá ban. A ke resz te lé si
szán dé kot be le het je len te ni, a kis -
gyer me ket oda le het emel ni a ke resz -
te lő me den ce fö lé, hogy a lel kész a te -
nye rét vagy a ke resz te lé si kan csót
hasz nál va, há rom szor önt sön vi zet a
ke resz te len dő fe jé re. Ve lünk tör té nik,
de nem mi tesszük. A ke resz te lést
vég ző is csak lát ha tó szol gá lat te vő je
a lát ha tat lan Krisz tus nak. Krisz tus
min dig ma ga ke resz tel!

A mai va sár nap igé je azt mond ja
el új ra, hogy ami kor Jé zus pa ran csá -
nak en ge del mes ked ve ke reszt víz alá
tar tot tak ben nün ket, Urunk a ha lá -
lá ba vont be le min ket. Két szer is el -

hang zik: „Ve le együtt.” Han goz zék
akár mi lyen fur csán: a ke resz te lés
élő vel tör té nő te me té si ak tus. A fa -
lunk ban ki csit fur csán néz tek egy
asszony ra, aki szám ta lan szor is mé -
tel get te, hogy na gyon sze ret né lát ni,
kik lesz nek majd ott a gyász szer tar -
tá sán. Meg ke resz te lé sem kor ott va -
gyok a sa ját te me té se men. De nem
ma gam ban!

Krisz tus be le von a sa ját ha lá lá ba.
Nem azért, hogy ne ki le gyek sors tár -
sa, ha nem hogy min den bű nöm íté -
le te Jé zus Krisz tus ke reszt ha lá lá val,
„fi zet sé gé vel” együtt ke rül jön Is ten
elé. „Íme, itt va gyok én és a gyer me -
kek, aki ket az Is ten adott ne kem.”
(Zsid 2,13) A nyu god tan szu szo gó
cse cse mő, a ne he zen fé ken tart ha tó,
dac ko rszaká ban lé vő gyer mek vagy
a fris sen bo rot vált fel nőtt ar ca –
éle te – a tö vis ko ro nás Krisz tus ké pé -
vel együtt áll Is ten előtt.

Az éle tünk az zal kez dő dik, hogy
Jé zus sal együtt meg ha lunk. Jó, hogy
köz ben fel hang zik a Krisz tus ban be -
tel je se dett ígé ret: „(…) Ne félj, mert
meg vál tot ta lak…” (Ézs 43,1) Urunk
meg vál tó ha lá lá ba ve zet be ben nün -
ket. A ré gi ek mél tán ne vez ték „üd -
vös sé ges özön víz nek” a ke reszt sé get,
mert nem az el pusz tí tó, ha nem a

meg vál tó ha lál kö zös sé gé be ke rü lünk
ez ál tal Krisz tus sal.

Ke reszt sé günk ben Jé zus be le von
ben nün ket fel tá ma dott éle té be, az
örök élet már most új fé le éle tet for -
má ló és egy kor az örök ké va ló ság ban
ki tel je se dő, min den el kép ze lé sün -
ket, még a fan tá zi án kat is meg ha la -
dó va ló sá gá ba. De nem ar ról áb rán -
do zunk vagy vi tá zunk, hogy mi lyen
is lesz ott, ha nem ar ra ügye lünk, ho -
gyan él jük ezt az éle tün ket a Fel tá ma -
dot tal va ló lát ha tat lan, de va ló sá gos
egy ség ben.

A ta nít vá nyok a ke reszt re fe szü lő
„Fáj dal mak Em be ré nek” görcs be
rán du ló ke zét együtt lát ták a Fel tá -
ma dott ál dás ra ki ter jesz tett ke zé -
vel. Azért mer tek a ha lál pe re mén jár -
ni, mert az Élő vel va ló hit be li kö zös -
ség ben él ték a mos ta ni éle tü ket, és re -
mél ték az el jö ven dőt.

Szür ke va sár nap len ne a Szent há -
rom ság ün ne pe utá ni ha to dik va sár nap?

g Fe hér Ká roly

Imád koz zunk! „Jé zus, vi lág Meg vál tó -
ja, / Üd vös sé gem meg adó ja, / Meg fe szí-
tett Is ten Fia, / Bű nöm nek fán füg gő dí -
ja: / Jé zus, add, hogy hoz zád tér jek, /
Ve led hal jak, ve led él jek!” (EÉ 191,1)

SZ ENT H Á ROM SÁG ÜN NE PE U TÁN 6.  VA SÁR NAP  KOL 2,1215

Ve led hal jak, ve led él jek
A VA SÁRNAP IG ÉJE

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

2. Ha Sionod az útra Zöld ágat szórt eléd, Hadd zengje szívem
húrja Tenéked énekét, Hogy frissen, bátran szálljon Tehozzád
énekem, És szüntelen szolgáljon E földön életem!
3. Hogy megments, Jézus, engem, Mit tettél üdvömért, Mert
láttad testem-lelkem Halálos ínségét! A béke szent országát Én
elveszítettem, De jöttél, hogy az áldást Te visszanyerd nekem.
4. Mi késztetett, hogy értünk Elhagyd a mennyeket, És vállald
emberlétünk? A mentõ szeretet! Az egész nagy világot És sok
sebét-baját, Mit irgalmad jól látott, Te így öleled át.
5. Vésd ezt szívedbe mélyen, Te bánkódó sereg! Túl csillagta-
lan éjen A hajnal közeleg! Ne csüggedj, Segítséged Ott áll ajtód
elõtt, És megvigasztal téged, Ha bebocsátod õt.
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Fé lel me ket el osz la tó Te rem tőnk, aki
le győz ted min den el len sé ge det! Imá -
dat tal bo ru lunk le előt ted. Kö szön -
jük ne ked, hogy te a se gít sé günk re si -
etsz bű ne ink el le né re. Ál dott légy
sza va dért – add meg ne künk, hogy
igéd éle tünk alap ja le gyen! Ma is
hir de ted, hogy összes adós sá gun kat
a ke reszt fá ra szö gez ted. Sze gezd sze -
mün ket a meg fe szí tett Krisz tus ra! Te -
mess el min ket ke reszt sé günk ben,
hogy meg hal junk a bűn nek: tégy hit
ál tal ré sze se i vé Fi ad ha lá lá nak! Add
ne künk ugyan ak kor az új já szü le tés
aján dé kát, hogy Lel ked ál tal ré sze sei
le hes sünk Krisz tus fel tá ma dá sá nak is,
hogy ne ked él jünk – az im már so ha
el nem mú ló, örök éle tet!

Di a dal me net ben vo nu ló Meg vál -
tónk! Há lás szív vel gon do lunk ar ra,
hogy a te erőd del in dul ha tunk ne ki
az előt tünk ál ló új hét nek. Adj hi tet
szí vünk be, hogy hű sé ge sen el vé gez -
zük fel ada ta in kat, hogy se gí tő ké -
szen hor doz ni tud juk má sok ter he -
it, hogy ne ked tet sző en ve zet hes sük
a ránk bí zot ta kat, hogy sza va ink kal
és tet te ink kel egy aránt bi zony sá got
te gyünk em ber men tő sze re te ted ről,
fel tá ma dá sod győ zel mes ere jé ről!

Oly sok szor lan ka dunk el az élet
har ca i ban – min de nek előtt sa ját bű -
ne ink el len küzd ve. Erő síts meg min -
ket, hogy el len áll junk a kí sér té sek nek,
hogy oda tud junk áll ni fe le ba rá tunk
mel lé, tá mo gat va őt! Add, hogy szí -
vünk ne le gyen ér zé ket len a be te gek
iránt, szen ve dé se ik iránt! Légy a ma -
gá nyo sak kal, akik re ta lán na po kig
nem nyit aj tót sen ki! Adj együtt ér zést
mind azok iránt, akik nyo mo rú ság ban
van nak!

Éb reszd ben nünk az ir gal mas ság
lel kü le tét azok iránt, aki ket az idő já -
rás vi szon tag sá gai, a ter mé szet pusz -
tí tó erői nyo mo rí ta nak meg! Hét ről
hét re hall juk a hí re ket föld ren gé -
sek ről, ár vi zek ről, tűz vé szek ről, min -
den fé le ka taszt ró fá ról. Nap mint
nap súj ta nak ben nün ket a bű nö zés,
az erő sza kos ság kö vet kez mé nyei, a
tár sa dal mi igaz ság ta lan sá gok, az el -
sze gé nye dés; so kunk fe lett le beg pal -
los ként a mun ka nél kü li ség, az el adó -
so dás ré me. Te légy a me ne dék
mind ezen ba jok ban!

Adj ne künk fe le lős ve ze tő ket egy -
há zunk, or szá gunk, vi lá gunk élé re,
hogy ne a rom bo ló erő ket sza ba dít -
sák ránk, ha nem az épí tést szol gál ják.
Adj böl cses sé get ne kik, hogy ne egy -
re mé lyebb re ve zes se nek min ket vi -
lá gunk gaz da sá gi és kör nye ze ti, er köl -
csi és hit be li vál sá gá ban, ha nem
meg ta lál ják a ki utat. Adj ne kik erőt,
hogy mind ezt el len ér de ke ik da cá ra is
meg te gyék!

So kan ki ál ta nak igaz sá gért, so -
kan só haj toz nak ir gal mas ság után
vágy va. Add, hogy a te igaz sá god és
ir gal mad meg je len jen az egy ház, a
ke resz té nyek éle té ben. Tégy min ket
igaz gyer me ke id dé, akik győ zel me det
hir de tik szer te a vi lág ban! Légy ál dott,
Urunk, mert vál lal tad a ha lált, hogy
min ket is el te mess ke reszt sé günk ben
– hogy az tán hús vé ti győ zel med ből
ré sze sül ve új já szülj min ket a fel tá ma -
dás örök éle té re! Ámen.

Oratio
œcumenica

6. Eljön újra: megítél Élõket, holtakat. A benne bízó nem fél,
Annak kegyelmet ad. Kelj fel, szép Napunk, várunk! Vígy or-
szágodba el, Hol mindörökké áldunk Új hálaénekkel!

Szöveg: Paul Gerhardt 1653 – Fordította: Túrmezei Erzsébet. Dallam: Johann Crüger
1653. [EÉ 141; EG 11].
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Ezek ben a he tek ben so kat hall ha -
tunk, ol vas ha tunk a húsz év vel ez -
előt ti tör té nel mi ha tár nyi tás ról. La -
punk elő ző szá ma rész le te sen tu dó -
sí tott a sop ro ni ba jor–oszt rák–ma -
gyar „ha tár ta lan há la adás ról”.

Az idén nyá ri pi lis csa bai misszi ói
kon fe ren ci á kon egy jó val ré geb bi,
de je le nün ket és jö vőn ket mind má -
ig meg ha tá ro zó ha tár át lé pés ről szól -
hat tam ige hir de tő ként. Las san im már
két év ez re de, hogy Pál és mun ka tár -
sai Tro ász ból Fi lip pi be ér kez ve el hoz -
ták az evan gé li um láng ját az eu ró pai
kon ti nens re.

Ma gyak ran be szé lünk múlt idő -
ben az eu ró pai ke resz tény ség ről,
poszt krisz ti á nus kort em le get ve. So -
kan ke se reg nek, hogy már az Eu ró -
pai Unió al kot má nyá nak elő sza vá ba
sem fért be le Is ten ne ve, il let ve a ke -
resz tény gyö ke rek re va ló uta lás. Sér -
tő dött zsör tö lő dés he lyett ta lán ér de -
me sebb egy ki csit vissza tér ni az eu -
ró pai ke resz tény ség böl cső jé hez.
Hát ha új ra meg ta lál juk a for rás nál
azt, amit, akit el ve szí tet tünk az év szá -
za dok so rán, és – a zsol tá ros ké pé -
vel él ve – meg újul if jú sá gunk, mint
a sa sé… (vö. Zsolt 103,5)

Ha új ra el ol vas suk az el ső misszió -
tör té net nek, az apos to lok cse le ke de -
tei ről szó ló könyv nek a ti zen ha to dik
fe je ze tét, me lyet nem ré gi ben a bib lia -
ol va só Út mu ta tó is a ke zünk be adott,
meg le pő fel fe de zé se ket te he tünk.

Az el ső meg le pe tés, hogy az eu ró -
pai ke resz tény ség, ha úgy tet szik, egy

álom ból szü le tik. Pál ál má ban kap hí -
vást egy gö rög fér fi tól: „Jöjj át Ma ce -
dó ni á ba, légy se gít sé günk re!” (Ap Csel
16,9) Ko ráb ban az apos to lok sok fe -
lé pró bál tak el in dul ni az evan gé li um -
mal Kis-Ázsi á ban, de is mé tel ten azt
ol vas suk, hogy „…Jé zus Lel ke nem en -
ged te őket” (Ap Csel 16,7).

Az Úr nak más, me ré szebb, tá -
gabb öle lé sű ter ve volt az övé i vel.
Nem akar ta, hogy a pün kösd kor
szü le tett ke resz tény ség csu pán egy
bel ter jes zsi dó szek ta ma rad jon, egy
kis-ázsi ai val lá socs ka. Az evan gé li um
hir de té se – mai di va tos ki fe je zés sel
– glo bá lis pro jekt. El kell in dul ni egy
má sik föld rész, egy má sik kul tú ra, a
hel lén vi lág fe lé, az ak ko ri vi lág szel -
le mi fő vá ro sa, Athén fe lé és a Ró mai
Bi ro da lom szí ve, Ró ma fe lé, sőt a föld
vég ső ha tá rá ig.

Kis sé bi zarr mó don ez a misszi ói
rob ba nás egy Is ten re ha gyat ko zó
álom ból kap ja a gyúj tó szik rát. A hí -
vő em be rek nek el lent mon dá sos a
vi szo nyu lá suk az ál mok hoz. Egy -
részt jog gal fé lünk ba bo nás, be te ges
túl ér té ke lé sük től, torz ma gya ráz ga tá -
suk tól. Más részt a Szent írás ból lát juk,
hogy Is ten bi zo nyos ese tek ben ké pes
szol gá la tá ba ál lí ta ni ezt a ti tok za tos
kom mu ni ká ci ós csa tor nát is. Gon dol -
junk Já kób ra, Jó zsef re, Dá ni el re vagy
ép pen Jé zus ne ve lő ap já ra, Jó zsef re…
Eb ben az össze füg gés ben hadd idéz -
zem Jörg Zink né hány pro vo ka tív
gon do la tát: „Az ál mo kat nem sza bad
össze té vesz te ni a va ló ság gal. De a va -

ló sá got sem sza bad va ló sá go sab bak -
nak tar ta nunk, mint az ál mo kat.
Sem mi sem vál toz tat ja meg a vi lá got
olyan ala po san, mint az ál mok…”

Föld ré szünk evan gé li zá lá sa te hát
egy részt egy álom ból, más részt pe dig
egy meg hal lott se gély ki ál tás ból in dul.
Va jon ma nap ság mennyi re ér zé keny
a fü lünk a se gít ség re szo ru lók hang -
já nak meg hal lá sá ra? Il let ve mi mennyi -
re me rünk ma gunk is se gít sé gért ki -
ál ta ni, az az imád koz ni?! Jo hann Bap -
tist Metz Mem o ria pas si o nis cí mű
köny vé ben így fo gal maz: „A ki ál tás a
ke resz tény ség bel ső lé nye gé hez is
hoz zá tar to zik, ré sze az együtt szen -
ve dés ál tal meg ha tá ro zott ke resz -
tény ség misz ti kus hát te ré nek.”

Ép pen az el múlt va sár nap pré di ká -
ci ós alap igé je szem be sí tett min ket az
el ső ke resz tény gyü le ke ze tek meg -
döb ben tő va gyon kö zös sé gé vel, szo -
li da ri tás vál la lá sá val: „Nem volt kö zöt -
tük egyet len szű köl kö dő sem…” (Ap -
Csel 4, 34) La punk ige fel dol go zá sa
már cí mé ben frap pán san meg ra -
gad ta a lé nye get: Fel nem old ha tó fe -
szült ség. Va ló ban nem sza bad meg -
szok ni azt a sza ka dé kot, amely a

kez det és a je len gyü le ke ze ti éle te kö -
zött tá tong. Ter mé sze te sen ide a li zál -
ni sem kell a „hős kort”, hi szen az
előbb idé zett ige sza kaszt kö ve ti Aná -
ni ás és Sza fi ra bu ká sá nak re á lis és
hor ro risz ti kus kró ni ká ja…

Az eu ró pai ke resz tény ség haj na lán
sem csu pa hit hős állt. De né hány
olyan, ma is él te tő gyö kér szá lat fel -
fe dez he tünk, ami lyen nél kül a 21. szá -
zad ban sem le het élő egy ház. Ma is
szük ség van Is ten re fi gye lő „ál mo do -
zók ra”. Ma is kel le nek bá tor se gély -
ki ál tók, gyak ran név te len, de ki tar -
tó imád ko zók. Bölcs és bá tor apos -
to lok ke res tet nek, akik rá ta lál nak a
fo lyó par ton Is ten re szom ja zó asszo -
nyok ra. Szük ség van nyi tott szí vű Lí -
di ák ra, aki be fo gad ják az evan gé li u -
mot, és a szí vük után az ott ho nuk aj -
ta ját is meg nyit ják. Így szü let nek
meg azok a csa lá di as há zi kö zös sé gek,
me lyek nap ja in kig a ke resz tény ség
éle tet hor do zó alap sejt jei. Ami kor
Eu ró pa ha tal mas ka ted rá li sai gyak -
ran kon ga nak az üres ség től, új ra kell
épí te ni Krisz tus egy há zát az ala pok -
tól, a csa lá di ott ho nok tól, kis kö zös -
ség től in dul va.

Vé gül még va la mi, amit nem sza -
bad el hall gat ni, hi szen tisz tán meg -
szó lal az eu ró pai ke resz tény ség nyi -
tá nyá ban, ami nem győ zel mi in du ló.
Ha vé gig ol vas suk a ti zen ha to dik fe -
je ze tet, fel csen dül nek ben ne fáj dal -
mas, disszo náns ak kor dok is. Az
evan gé li um hir de tői ha mar üt köz nek
a sö tét ség ba bo nás erő i vel, a mam -

mon ha tal má nak ér dek vé dő i vel. A jö -
ven dő mon dó rab szol ga lány meg -
gyó gyí tá sá nak „há la pén ze ként” az
apos to lok bör tön be ke rül nek. A cel -
la rá csai raj zol ják sze mük elé a Mes -
ter hir de té sé nek és kö ve té sé nek szer -
ves ré szét, a ke resz tet, a szen ve dés -
vál la lás re a li tá sát.

Igaz, ilyen mó don a bör tön misszi -
ói szol gá lat is meg in dul Fi lip pi ben: Is -
tent ma gasz ta ló ének szó val, meg té -
rés sel, csa lá di ke reszt ség gel, nyí ló
szí vek kel és bör tön aj tók kal.

Ugye ér de mes volt egy ki csit
vissza tér ni a két ezer éves ha tár át lé -
pés hez? Iga zi gyó gyí tó, fris sí tő, fi a -
ta lí tó em lé ke zés le het ez, min den ha -
mis nosz tal gi á zás nél kül. A vén Eu -
ró pa ke resz tény sé gé nek is van re mé -
nye, van jö vő je, hi szen Is ten Lel ke ma
is ad hat ál mo kat és éb re dést. Ad
se gít sé gért ki ál tó, imád ko zó fér fi a kat
és nyi tott szí vű asszo nyo kat, ad
öröm hírt to vább aján dé ko zó és to -
vább élő apos to lo kat! Akik mi (is) le -
he tünk…

Ha tár nyi tás – kétezer éve
É GTÁJOLÓ

Gáncs Péter püspök
Déli Egyházkerület

b A gyü le ke zet és a csa lád tag ja i -
val, ba rá tok kal, szol ga tár sak kal
telt meg az el múlt szom bat dél -
után a ba la ton fü re di evan gé li kus
temp lom. Ez al ka lom mal szen -
tel te lel késszé Kó sa Ger gely vég -
zett teo ló gust Itt zés Já nos, a
Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke -
rü let püs pö ke. 

Jn 15,16 alap ján tar tott, szol gá lat ba in -
dí tó ige hir de té sé ben a püs pök em lé -
kez te tett rá, hogy a lel kész je lölt ben
küz de lem árán szü le tett meg a lel ki -
pász to ri hi va tás ra szó ló el hí vás bi zo -
nyos sá ga. Tart sa szem előtt – fi -
gyel mez tet te az if jú szol ga tár sat –,
hogy a szol gá lat ban ál ló kat imád ság -
ra buz dít ja a Mes ter, hogy az le gyen
na pon kén ti meg úju lá suk for rá sa.

Kó sa Ger gely 1981-ben szü le tett,
Ba la ton fü re den nőtt fel. Von zot ta a
sport, ezért sport ta go za tos ál ta lá nos
is ko lá ban ta nult, fut bal lo zott, ké zi -
lab dá zott, tri at lo no zott. Ez utób bi ból
kö zép fo kú edzői ké pe sí tést is szer -
zett. Gim ná zi um ba Veszp rém be járt,
ott érett sé gi zett 2000-ben, majd
föld rajz–test ne ve lés sza kos ta nár
sze re tett vol na len ni. 

Ti zen két éves ko rá ban egy fe le ke -
zet kö zi gyer mek tá bor ban ju tott hit -
re. Et től kezd ve tu da to san ke res te,
hogy Jé zus nak mi a ter ve az éle té vel,
bár so ká ig csak a ta ná ri pá lyát tud -
ta el kép zel ni jö ven dő hi va tá sá nak.
Gyü le ke ze té ben rend sze re sen járt if -
jú sá gi órák ra, majd lel ké sze – Ri czin -
ger Jó zsef – az is ten tisz te le te ken ki -
sebb szol gá la tok kal is meg bíz ta.

Nagy ha tás sal vol tak rá a fe le ke zet -
kö zi há zi bib lia órák egy idős há zas -
pár nál, va la mint a bia tor bá gyi bel -
misszi ói kö zös ség ben át élt al kal -
mak.

Érett sé gi után be kel lett lát nia,
hogy élet hi va tá sa nem le het a sport,
ezért – báty ja mel lett – egy évet fog -
tech ni kus nak ta nult. Ez idő alatt
döb bent rá ar ra, hogy az evan gé li u -
mot sze ret né hir det ni, így 2002-ben
je lent ke zett a teo ló gi á ra.

A ha tod évet Ér den, Itt zés Ist ván
lel kész men tor sá ga alatt töl töt te.
2007-ben meg nő sült, fe le sé ge Prei -
nin ger And rea or vos tan hall ga tó. Mi -
vel hit ve sé nek még volt egy ta nul má -
nyi éve az egye te men, Bu da pes ten
kel lett ma rad ni uk az el múlt mun ka -
év ben, ezért ide ig le ne sen vi lá gi ál lás -
ban he lyez ke dett el.

Kó sa Ger gelyt püs pö ke jú li us 15-
től a bo ko di gyü le ke zet be küld te ki
be osz tott lel kész nek.
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Lel kész szen te lés
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Baj nai Gor don mi nisz ter el nök kel
tár gyal tak múlt szer dán a Par la -
ment ben a tör té nel mi egy há zak ve -
ze tői. Az ese mé nyen, me lyen részt
vett Hil ler Ist ván ok ta tá si és kul tu rá -
lis, va la mint Kiss Pé ter tár sa da lom -
po li ti kai mi nisz ter is, egye bek kö zött
szó esett a gaz da sá gi vál ság ról és az
egy há zak sze rep vál la lá sá ról az úgy -
ne ve zett krí zis alap mű kö dé sé ben. 

Az egy há zi ve ze tők a meg be szé lés
ele jén ne hez mé nyez ték, hogy öt év
után most elő ször ke rül sor ilyen ma -
gas szin tű ta lál ko zó ra.

A mi nisz ter el nök rész le te sen be -
szá molt a kor mány vál ság ke ze lést
cél zó tö rek vé se i ről, és ki je len tet te,
hogy a jö vő ben rend sze re seb ben
akar majd ta lál koz ni a tör té nel mi
egy há zak ve ze tő i vel. Az egy há zi ve -
ze tők tá mo gat ták a kö zös gon dol ko -
dás le he tő sé gét, ugyan ak kor hang -
sú lyoz ták, hogy né hány konk rét ja -
vas la tuk ra már hosszabb ide je nem
kap nak ér de mi vá laszt. Ilyen pél dá -
ul az, hogy az egy há zak szá má ra tör -
té nő egy szá za lé kos adó fel aján lás le -

he tő sé gét a sze mé lyi jö ve de lem adó -
ról ter jesszék ki más adó ne mek re is,
vagy hogy a ter mé szet be ni ado má -
nyok áfá ját tö röl jék el. A mi nisz ter -
el nök ígé re tet tett a le he tő sé gek
vizs gá la tá ra.

A gaz da sá gi vál ság sú lyos kö vet -
kez mé nye it ér zé kel ve a kor mány
erő sí te ni szán dé ko zik a tár sa dal mi
szo li da ri tás ér zé sét, hogy meg pró bál -
ja meg aka dá lyoz ni to váb bi szé les
ré te gek anya gi el le he tet le nü lé sét. Az
azon na li se gít ség egyik esz kö zé nek
szán ják az úgy ne ve zett krí zis ala pot
is, mely ből a rá szo rult ság alap ján egy -
sze ri, vi szony lag kis össze gű tá mo ga -
tás ban ré sze sí te nék a kér vé nye ző ket.
Eh hez kér né a kor mány az egy há zak
se gít sé gét. Ugyan ak kor a krí zis alap
lét re ho zá sát és mű kö dé sé nek mód -
ját – kü lö nös te kin tet tel a vá lasz tá -
si kam pány kö ze led té re – ed dig szá -
mos po li ti kai tá ma dás és jo gos kri -
ti ka ér te.

Prőh le Ger gely, a Ma gyar or szá gi
Evan gé li kus Egy ház (MEE) or szá gos
fel ügye lő je la punk nak el mond ta: a

tár gya lá son va ló ban szó ba ke rült,
ho gyan tud ná nak az egy há zak a kor -
mány ál tal lét re ho zott krí zis alap
mű köd te té sé ben köz re mű köd ni.
Hoz zá tet te ugyan ak kor, hogy mi vel
a rész le tek, a meg va ló sí tás gya kor la -
ti kér dé sei még nin cse nek tisz táz va,
nem sze ret nék, ha az alap kö rül ki -
ala kult konflik tus ba be le ke ve red né -
nek az egy há zak. 

A krí zis alap mű köd te té sé ben az
egy há zi ka ri ta tív szer ve ze tek szak mai
tu dá sá nak kell ér vé nye sül nie, ez vi -
szont szük sé ges sé te szi, hogy az egy -
há zi vagy az egy há zak hoz kö zel ál ló
szer ve ze tek ál tal fel hasz ná lan dó for -
rá so kat vi lá go san kü lö nít sék el –
hang sú lyoz ta az or szá gos fel ügye lő.
Prőh le Ger gely vé le mé nye sze rint az
egy há zak nak csak ak kor sza bad részt
ven ni ük a krí zis alap fel ügye le tét el -
lá tó tes tü let mun ká já ban, ha vi lá gos
fe le lős sé gi kör rel, át lát ha tó mó don,
az ál la mi sza bá lyok nak meg fe le lő en,
de ön ál ló an dönt het nek a rá juk bí zott
összeg cél ba jut ta tá sá ról.

d EvÉ let-in fó

A mi nisz ter el nök kel tár gyal tak
a tör té nel mi egy há zak ve ze tői
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Né met or szá gi
lá to ga tók

Ba den ből ér ke zett de le gá ció volt
egy há zunk ven dé ge jú li us 6-a és 9-e
kö zött. A Keh li Egy ház me gye lel ké -
sze i nek hu szon öt fős cso port ját
Günt her Ih le es pe res ve zet te. A lá to -
ga tók fel ke res ték az Ül lői úti or szá -
gos iro dát, a Sa rep ta Bu dai Evan gé -
li kus Sze re tet ott hont, és jár tak a bu -
da vá ri evan gé li kus temp lom ban is.
Fel vé te lün kön Ben ce Im re, a Bu dai
Egy ház me gye es pe re se mu tat ja be a
gyü le ke ze tet és az egy ház me gye éle -
tét a ven dé gek nek.

g L. V.

A ke resz tény ség ma is hu szon négy
órás kap cso lat Is ten nel. A Szent lé lek
ve zet te Pá lé kat Ma ce dó ni á ba, s ő ad
ne künk is sa ját ke gyel mi aján dé ko kat,
hogy azok kal gaz da gít suk egy mást
szol gá la tunk ban – ez zel már Csa bay
Ár pád nagy vá ra di lel kész bá to rí tott.
Sze ve ré nyi Já nos or szá gos misszi ói
lel kész, az Evan gé li kus Misszi ói Köz -
pont igaz ga tó ja azt hang sú lyoz ta
Urunk misszi ói pa ran csa alap ján,
hogy egész né pünk höz van kül de té -
sünk, és ott va gyunk he lyün kön,
aho vá Jé zus ren delt min ket. Ez ép pen
a kon fe ren cia ide jén volt az Út mu ta -
tó egyik igé je is. 

De ho gyan tud nánk az élet ke nye -
ré ből má sok nak is ad ni né hány sze -
le tet, ha hi ány zik a friss Jé zus-él mény
az éle tünk ből, és az el ső sze re te tet el -
hagy tuk? – tet te fel a kér dést Böj tös
At ti la nem lel ké szi egy há zi mun kás.
Je nei Ot tó kár pát al jai re for má tus
lel kész bi zony ság té te le vá lasz ként
is hang zott. Is te nünk, az Úr ve lünk
jár a tá bor ban, hogy se gít sé günk re
le gyen, s az ő aka ra ta, hogy le gyen
szent a mi tá bo runk!

Zá ró, úr va cso rá ra is elő ké szí tő
ige szol gá la tá ban Sze ve ré nyi Já nos az
az na pi igé vel fi gyel mez te tett: ál lít sá -
tok hely re a jó ren det ma ga tok kö -
zött! Csak Is ten nek le het sé ges min -
ket meg sza ba dí ta nia a bűn ből, ha lál -
ból, ör dög ha tal má ból; s ve le nem le -
he tet len a misszi ói pa rancs nak va ló
en ge del mes ség sem. 

Az elő adá sok – év for du lók hoz is
kap cso lód va – hir det ték: Is ten nek
min dig vol tak el hí vott, ál dott em be -
rei a misszió mun ka me ze jén. Ben cze
Im ré né ar ra em lé ke zett a fi a ta lo kat is
meg szé gye ní tő tűz zel, hogy száz esz -
ten dő vel ez előtt ala kult meg az Evan -
gé li kus Kül misszi ói Egye sü let (EK -
ME) jog előd je: a Ma gyar ho ni Ágos -
tai Hit val lá sú Evan gé li kus Misszió -
egye sü let (MA HEM). Egy ház ma
sincs misszió nél kül! A mi fel ada tunk
az imád ko zás mel lett az anya gi tá mo -
ga tás is; s az elő adó lel ke sen so rol ta
a ma ada tott szol gá la ti le he tő sé ge ket. 

Ilyen lel kü let tel szol gál nak a ti zen -
há rom éve ön ál ló vá vált bu da ör si,
volt misszi ói gyü le ke zet ben is. En nek
épü lés éről szá molt be dr. Ga rá di
Pé ter fel ügye lő. Is ten épí ti a gyü le ke -
ze tet, mi ként er ről ta nús ko dik az ő
nem min den na pi tör té ne tük is: ma
már ők jár nak misszi o nál ni a fel vi dé -
ki Sa jó gö mör re. 

Kim Pál (He ung Sik) dél-ko re ai
test vé rünk, a száz húsz éves ko re ai
ke resz tény egy ház tag ja ha zánk -
ban él és dol go zik, s „mel lék ál lás -
ban”, ön kén tes szol gá lat ként misszi -
o nál ja a ma gyar fi a ta lo kat. Ér dek fe -
szí tő elő adá sá ban ar ról is szólt,
hogy előbb ne ki is meg kel lett tér -
nie az Úr hoz. A hall ga tó ság meg -
tud hat ta, hogy Is ten a Ha sze mé lye -

sen meg is mer het néd Is tent, ér de -
kel ne-e? cí mű, né hány la pos trak tá -
tust s ben ne az arany evan gé li u mot
hasz nál ta fel er re. 

A kór ház ban fek vő be te gek lel ki -
gon do zá sá ról be szélt mély át élés sel
Hon ti Irén lel kész. Ahol Is ten je len -
lé té ben van együtt a be teg, or vos s
lel ki gon do zó, ő cse lek szik – emel te

ki –, mi csak esz kö zei va gyunk, és
hir det het jük Jé zus sze re te tét. 

A szem ta nú hi te les sé gé vel raj zol -
ta meg a száz éve szü le tett Szteh lo
Gá bor evan gé li kus lel kész misszi o -
ná ri u si arc ké pét D. Ke ve há zi Lász ló
egy ház tör té nész, nyu gal ma zott lel -
kész. Ez zel az egy szó val jel le mez te
Szteh lo szol gá la tát: meg men tés. 

Le gyen Ön is misszi o ná ri us! –
szó lí tot ta fel a mint egy száz részt ve -
vőt a Hu lej Eni kő lel kész ál tal szer -
ve zett s le bo nyo lí tott ve tél ke dő,

ame lyen vé gül mind nyá jan győz tes -
nek tud hat ták ma gu kat. S er ről
szól tak a sok szor szí vet ren ge tő
sze mé lyes bi zony ság té te lek is: mi -
ként, ho gyan és hol is hasz nál ja az
Úr mai kö ve tő it, pa ran csa tel je sí té -
se ér de ké ben. 

A gyö nyö rű ének hang és ze ne is le -
het a misszió ha té kony esz kö ze. Ezt
iga zol ták Vi tai Il di kó elő adó mű vész,
a Szél lel bé lel tek női együt tes, Csá -
kány Ma ri an na éne kes és Má tyus
Etel ka er dé lyi kán tor szí vet-lel ket
me len ge tő evan gé li u mi éne kei.

A dél után tar tott négy bib lia kör ben
min den ki el mond hat ta sze mé lyes

misszi ói ta pasz ta la tát. Így esett szó a
NET misszi ó ról is. A be tű szó je len -
té se: nem zet kö zi evan gé li u mi ta nú ság -
té tel, s az a lé nye ge, hogy a ben ne
részt ve vők a világhálón sze mé lyes
hon la po kon, blo go kon ke resz tül hir -
de tik az öröm hírt. (E kon fe ren cia
hang anya ga is el ér he tő a tu dó sí tó
hon lap ján – www.ga ra inyh.hu –, a
Hang zó öröm hír tár ban.) 

Azért ke rült most is fó kusz ba a
misszió, hogy e tör vény be tűi élet tel
tel je nek meg: „Az evan gé li zá ció és a

misszió az egy ház alap ve tő hi va tá sa,
ezért an nak ér vé nye sül nie kell az
egy ház egész mun ká já ban” (egy há -
zunk 2005. évi V. tör vé nyé nek 1. §-a)
– s leg fon to sabb stra té gi ai cél já vá kell
vál nia! 

g Ga rai And rás

Or szá gos misszi ói kon fe ren cia
f Folytatás az 1. oldalról

b Mint la punk ban már hírt ad tunk
ró la (Evan gé li kus Élet, 2009/9.
szám), az Evan gé li kus Kül -
misszi ói Egye sü let (EK ME) idén
ün nep li jog előd je, a Ma gyar ho -
ni Ágos tai Hit val lá sú Evan gé li -
kus Misszió egye sü let (MA HEM)
meg ala ku lá sá nak szá za dik év -
for du ló ját. Bár a ju bi le u mi esz -
ten dő hi va ta los ren dez vé nye i re
– töb bek kö zött az Evan gé li kus
Or szá gos Mú ze um ba ter ve zett
misszi ói ki ál lí tás meg nyi tá sá ra
– az ősz fo lya mán ke rül csak sor,
de már a jú li us 5–8. kö zött a
Béthel Evangélikus Missziói Ott -
hon ban meg ren de zett nyá ri
kon fe ren cia is e „szü le tés nap”
je gyé ben zaj lott.

A fel nőt tek prog ram já val pár hu za -
mo san a kül misszió iránt ér dek lő dő
gyer me kek tá bor ban vet tek részt. A
ki csik – if jú sá gi ve ze tő ik se géd le té -
vel – a Bib lia hit hő se i vel is mer ked -
tek, de al kal muk nyílt ar ra is, hogy
mai „hő sök kel” ta lál koz za nak. A két
tár sa ság ilyen kor osz toz ni kény sze -
rült az elő adó kon: elő ször a fel nőt tek,
majd a gye re kek hall gat ták a meg hí -
vott ven dé ge ket. A ne kik szó ló be szá -
mo ló időn ként még ér de ke sebb volt,
mi vel a ki csi nyek kö ré ben az elő adók
köz ért he tőb ben fo gal maz tak, s élet -
kö ze li pél dák kal igye kez tek alá tá -
masz ta ni mon da ni va ló ju kat.

A gyer me kek kö ré ben a leg na -
gyobb „si kert” Jas min Ca nady arat ta.
Ő azok nak a pa kisz tá ni fi úk nak és lá -
nyok nak az éle té ről és fő leg áll ha ta tos
hi té ről me sélt, akik kel va sár na pi is ko -
lai ta ní tó ként ta lál ko zott. El mond ta,
hogy ha zá já ban ugyan az isz lám val -
lás kö ve tői él nek több ség ben, de az or -
szág ban min de nütt fel lel he tők kis

ke resz tény kö zös sé gek is. Sa ját is -
ten tisz te le ti éne ke ik van nak, me lyek
kö zül egyet meg is ta ní tott anya nyel -
vén, ur du nyel ven a tá bor részt ve vő -
i nek. Dél ben asz ta li ál dás ként már ezt
a dalt éne kel ték a gye re kek te li to rok -
ból. Szö ve ge így for dít ha tó: „Ün ne peld
őt, a győz test!”

A fel nőt tek más elő adók tól – köz -
tük Csé pe And re á tól – azt is meg tud -
hat ták, hogy Kö zép- és Dél-Ázsi á ban
gyak ran nem kis bá tor ság kell ah hoz,
hogy a Krisz tus-kö ve tők fel vál lal ják
hi tü ket. And rea a magar törzs ből
szár ma zó ke resz tény test vé rek meg -
pró bál ta tá sa i ról szólt. Fe szült fi gye -
lem övez te be szá mo ló ját, ame lyet
még drá ma ib bá tett, hogy a ki ve tí -
tőn meg is je lent an nak a ked ves
magar test vér nek a fo tó ja, akit szám -
űz tek fa lu já ból, il let ve ha lál ra ke res -
tet tek azért, mert el for dult ősei hi -
té től , és Krisz tus kö ve tő jé vé vált. Ám
az Urat meg val lók, a pró bák ban ki -
tar tók meg döb ben tő cso dá kat is át -
él het tek! Mert hogy a min den ha tó Is -

ten le he tet len hely ze tek ből is hoz
sza ba du lást.

A hét össze fog la ló cí me, a Hi -
tünk – Is ten le he tő sé gei e bi zony ság -
té te lek nyo mán vált kéz zel fog ha tó vá.
S így kap ha tott bá to rí tást az Evan gé -
li kus Kül misszi ói Egye sü let is, hogy
az Af ri ká ban meg kez dett szol gá la to -
kat az zal a meg győ ző dés sel vé gez ze,
hogy bár az em be ri ka pa ci tás vé ges,
Is ten tár há za még is ki fogy ha tat lan.

Utol só es te nagy vá ra ko zás előz te
meg Bá lint Ani kó ér ke zé sét, aki
édes any já nak az üze ne tét hoz ta Ke -
let-Af ri ká ból. Bá lint né Kis Be á ta
im már ne gye dik éve szol gál – az
Uhu ru gyü le ke zet tag ja i val együtt –
Nai ro bi nyo mor ne gye de i nek la kói
kö zött. A hely be li e ken kí vül idén
nyá ron egy re for má tus teo ló gus is se -
gí ti a Szív től Szí vig Ala pít vány mun -
ká ját, ősz től pe dig Ben ce Zsó fia uta -
zik ki öt hó nap ra, hogy gyógy tor nász -
ként, egész ség ügyi vég zett sé gű ként
tá mo gas sa az öz ve gyek és ár vák közt
vég zett misszi ót.

Is ten „le he tő sé gei” kö zé tar to zik az
is, hogy még egy csen des ma te ma ti -
kust is a misszi ó já ba küld jön. Az
illető jól idő zít ve, a kon fe ren cia meg -
nyi tó per ce i ben je lent ke zett te le fo non
Kö zép-Ázsi á ból: há rom hó na pon ke -
resz tül szol gál – egy kö ze lebb ről
meg nem ne vez he tő – volt szov jet
tag köz tár sa ság ban…

A kon fe ren cia gaz dag sá gá hoz tar -
toz tak az igei al kal mak is. Kézdy Pé -
ter pi lis csa bai lel kész egy ha waii
mű vész ál tal al ko tott, úgy ne ve zett
„éh ség ken dő” szim bó lu mai alap ján
tar tott kép me di tá ci ót, Ara di György
bu da pest-fa so ri lel kész pe dig nagy -
sze rű kre a ti vi tás sal dol goz ta fel a
Márk evan gé li u má ban ol vas ha tó
szi ro fö ní ci ai asszony hi té nek tör té -
ne tét (Mk 7,24–30).

Mi től is volt „szü le tés na pi” ez a
kon fe ren cia? Pél dá ul at tól, amit
Kézdy Pé ter fo gal ma zott meg: hogy
tud ni il lik őt ez a hét győz te meg vég -
képp a kül misszió lét jo go sult sá gá ról.

g B. Pin tér Már ta

Hitvalló magarok 
Jubileumi EKME-összejövetel Pi lis csa bán

A nagytarcsai csapat

A hazánkban szolgáló Heung Sik koreai misszionárius és fia
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Jasmin Canady

A gyerektábor résztvevői Kain és Ábel történetét adják elő
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Vi rág kom po zí ci ó ból ál ló nap órát ava tott Kó sa La jos,
Deb re cen pol gár mes te re és Bölcs kei Gusz táv, a Ma gyar
Re for má tus Egy ház Zsi na tá nak lel ké szi el nö ke Köl csey
Fe renc egy ko ri deb re ce ni há zá nak he lyén jú li us 10-én,
pén te ken, negy ven nap pal a negy ve ne dik vi rág kar ne -
vál előtt.

Ér de mes em lé kez ni ar ra Kál vin Já nos szü le té sé nek
öt szá za dik év for du ló ján – mond ta Bölcs kei Gusz táv –,
hogy „mi ként for mál ta ma gunk és nem ze tünk irá nyá -
ba va ló fe le lős ség re az egy kor ezen a he lyen la kó Köl -
csey Fe renc és egész Deb re cen szel le mi sé gét a re for -
má ció”.

Azon a he lyen, ahol előbb Köl csey há za, majd Le nin
szob ra állt, ma a meg úju lás szim bó lu mai, vi rá gok ez rei
em lé kez tet nek az idő mú lá sá ra, a tör té ne lem di cső és sö -
tét kor sza ka i nak vál ta ko zá sá ra – fo gal ma zott Kó sa La jos.

A kom po zí ció egy tíz mé ter át mé rő jű, össze sen négy -
ezer tő vi rág ból ki ra kott nap óra, kő ből és ko vá csolt vas -
ból ké szült óra mu ta tó val a kö ze pén.

d MTI

Vi rág óra Deb re cen ben

b Ezek az em be rek nem  csak vér -
por fi muzsikusok, akik sze ret -
nek ze nél ni; lát szik, hogy egy -
mást is na gyon sze re tik és tisz -
te lik – fo gal ma zó dott meg ben -
nem, mi köz ben a ne gye dik or -
szá gos evan gé li kus ze nei tá bor
részt ve vői taps vi har ral kö szön -
ték meg múlt szer dán Fe ren czi
György vi lág hí rű száj har mo ni -
kás, he ge dűs és éne kes és a Rac -
ka jam együt tes blues kon cert -
jét. A fel lé pés előtt Pe tő fi ről, az
is ten hit ről és a Lu ther sör ről
be szél get tünk a győ ri ok ta tá si
köz pont ud va rán.

– A Hang zó He li kon so ro zat ti ze -
dik ré sze ként je lent meg 2006-ban az
a CD, ame lyen blu es stí lus ban meg -
ze né sí tett Pe tő fi-ver sek sze re pel nek.
Mi köz ben hall gat ja az em ber, rá -
döb ben het, hogy mennyi re nem is me -
ri Pe tő fit…

– Mi sem is mer tük ko ráb ban.
Ne künk ugyan ak ko ra rá cso dál ko zás
volt, mint az óta a kö zön ség nek.
Ami kor a le mez anya gát ké szí tet tük,
rá kel lett jön nünk, hogy nincs ér tel -
me elő ze tes kon cep ció alap ján vá lo -
gat nunk a ver sek kö zött, mert mind -
egyik ből annyi ener gia és élet öröm
su gár zik! Sok eset ben tény leg az
tör tént, hogy va la hol fel ütöt tük a kö -
te tet, és ír tunk rá ze nét. Nem let tem
Pe tő fi-sznob, de na gyon meg sze ret -
tet te ma gát ve lem. A kon cer te ken
sok eset ben tel je sen más képp ad juk
elő a da lo kat, mint aho gyan a le me -
zen hall ha tók, mert ezek nek a ver -
sek nek há rom-négy fé le va ri á ci ó juk
is le het at tól füg gő en, hogy mi lyen
han gu lat ban játssza őket az em ber.

– Ha már a kon cer tek nél tar tunk:
ez az össze ál lí tás hall ha tó volt a ta -
va lyi Szél ró zsa or szá gos evan gé li kus
if jú sá gi ta lál ko zón, Kő szeg fő te rén,
mint ahogy ma es te is ez a meg le pe -
tés kon cert a gye re kek nek itt a ze nei tá -
bor ban. Mond hat juk, hogy ez egy faj -
ta vers misszió is a fi a ta lok kö zött?

– Ab szo lút. Nem egy szer elő for dul,
hogy vi dé ken egy-egy bu li után oda -
jön nek a srá cok, hogy meg di csér jék
a szö ve get, majd el ke re ke dett szem -
mel cso dál koz nak, hogy ezt Pe tő fi ír -
ta. S utá na tény leg elő is ve szik a kö -
te tet, és el kez dik a ver se ket ol vas ni.

– Egy evan gé li kus fi a ta lok nak szer -
ve zett tá bor ban be szél ge tünk. Mi ért
vál lal ta el a mai kon cer tet?

– Egy részt mert egy ba rá tom, a
tábor szervezője hí vott meg ide.
Más részt ki va gyok én, hogy vá lo gas -
sak a kö zön ség kö zött? Na gyon fon -
tos nak tar tom, hogy fi a ta lok nak is
játsszunk. Har mad részt pe dig, bár mi
na gyon nem ke resz tény ze nét ját -
szunk, alap ve tő en még is is ten hí vő a
mu zsi ká lá sunk. Nem val lá so kon és
fe le ke ze te ken ke resz tül ju tot tam el
odá ig, hogy is ten hí vő em ber le gyek,

ha nem a sa ját ma gam hosszú út ja so -
rán a sok ke gye lem ve ze tett el ah hoz
a fel is me rés hez, hogy az éle tem ben
a dol gok nem vé let le nül tör tén nek. 

A ze ne kar ban nem szok tuk egy -
mást sem po li ti ka i lag, sem pe dig
val lá si lag „té rí te ni”. Na gyon fon tos
sza bály, hogy a ze né lé sen van a hang -
súly, a töb bi té ren tisz te let ben tart -
juk egy más meg győ ző dé sét. Még is,
ami kor mu zsi ká lunk, egy faj ta mó don
imád ko zunk Is ten hez, hi szen a tő le
ka pott ta len tu mot hasz nál juk.

– Er re ér tet te, hogy is ten hí vő ze nét
ját sza nak?

– Igen. Én ak kor va gyok hoz zá a
leg kö ze lebb, ami kor a gye re ke im
van nak a kar ja im ban, vagy a hang sze -
rem van a ke zem ben. Mert ak kor tu -
dom, hogy nem ron tom el a ve le va -
ló kap cso la tot min den fé le bu ta gon -
do la tok kal meg be széd del. A mu zsi -
ká lás köz ben pe dig olyan ka tar ti kus
pil la na to kat él át az em ber, ame lyek
sza vak kal le ír ha tat la nok. Van né -
hány ze nész ba rá tom, akik hi he tet -
le nül so kat gya ko rol nak, fan tasz ti ku -
san ját sza nak, még is ah hoz, hogy tel -
je sen át ütő le gyen a ha tás, pont az a
pi ci ke hi ány zik az éle tük ből, amit is -

ten hit nek ne ve zünk. Nincs is rend -
ben az éle tük.

– Az utób bi évek ben több ször ze -
nélt, il let ve a Rac ka jam mel ze nél tek
temp lo mok ban. Más képp ját szik az
em ber szak rá lis tér ben?

– Most már nem, most már min -
den hol úgy mu zsi ká lok, mint ha
temp lom ban len nék, mert be lül ről
vál toz tam annyit, hogy így él jem
meg. És a ze ne ka ron is ezt ér zem an -
nak el le né re, hogy van nak a tag jai kö -
zött olya nok, akik nem hí vők. Mi lyen
ér de kes, hogy egy nem val lá sos,
temp lom ba nem já ró és a Bib li át
sem na gyon is me rő ze ne kar, mint mi
va gyunk, az utób bi há rom-négy év -
ben na gyon so kat mu zsi kál tunk
temp lo mok ban, gyü le ke ze tek előtt.
Su mo nyi Zol tán nak a Pál apos tol le -
ve lei cí mű mű vét ad tuk elő szám ta -
lan szor Gryl lus Dá ni el lel és Hal -
mos Bé lá val, és a kon cert vé gé re
fan tasz ti kus ko hé zió ala kult ki a
gyü le ke ze ti ta gok, Is ten és a ze ne kar
tag jai kö zött…

– Az Úr is ten meg ta lál ja a ma ga
út ját min den em ber hez.

– Így van. Ezért is nem „pré di ká -
lok” a ze ne kar ban a tár sa im nak. Sok -
kal fon to sabb nak tar tom, hogy az em -
ber ar ra fi gyel jen, ho gyan él, ho gyan
vi sel ke dik. A ze ne ka rom ban pe dig
olyan em be rek van nak, akik re na gyon
büsz ke va gyok, mert be csü le te sek, ke -
mé nyen dol goz nak és tisz ta éle tű ek.
Ez utób bin ter mé sze te sen nem azt ér -
tem, hogy so ha nem iszunk meg
mond juk egy kis pá lin kát…

– De nem is biz tos, hogy ilyen szi -
go rú an kell él ni; nagy re for má to -
runk nak, Lu ther Már ton nak is volt
sa ját sör főz dé je Wit ten berg ben, ahol
fe le sé ge, Bó ra Ka ta lin főz te a sört.

– Lu ther rel kap cso lat ban van egy
na gyon fon tos él mé nyem: Er furt -
ban, a Mic ha e lis kirché ben, ahol na -
gyon so kat pré di kált, vet tem fel egy
szó ló le mezt. Kon cer tet ad tunk ott, és
volt egy meg té rés kö ze li él mé nyem.
Spi ri tu á li san olyat érez tem, ami re azt
mond tam, ér de mes len ne a „há tá ra
fel ül ve” egy le mezt ké szí te ni itt.
Meg kér dez tem a né met ba rá ta i mat,
hogy egy éj sza ká ra nem kap hat -
nánk-e meg a temp lo mot, ők pe dig
öröm mel igent mond tak. Fel vet tük az
anya got, a he lyi mű vé szek meg fes tet -
ték a temp lo mot a bo rí tó hoz, és itt -
hon is, kint is meg je lent a le mez. Ez
volt a Gryl lus Da ni ék kal ki adott el -
ső hang anyag.

g Bo da Zsu zsa

„Most már min den hol
úgy mu zsi ká lok, mint a temp lom ban”

Be szél ge tés Fe ren czi Györggyel
Jár tam Mó ra Fe renc sze re tett szü lő -
vá ro sá ban, Kis kun fél egy há zán. Ta -
vasz fé nyű má jus ban sé tál tam ott,
ahol ő kis gye rek ként is ko lá ba si e tett,
ahol fel nőtt ként sze gény sé gé re em -
lé ke zett. A pla tán so ros fő ut cán –
mint ha szi var füst je fa nyar il la tát
érez tem vol na – ked ves ma da ra röp -
pent a kö ze li fe nyő fá ra.

Jár tam ősz arany ok tó ber ben Sze -
ge den, ahol éle te leg na gyobb ré szét
töl töt te: vé get nem érő író ro bot ban,
új ság írói har cok ban, kin cse ket őr ző
mú ze um igaz ga tó ja ként. El-el csüg -
gedt hosszú vir rasz tá sa i ban, de sű rűn
meg lá to gat ta a ked ves köl tő ba rát, a
fe ke te tüs ke sza kál lú Ju hász Gyu la,
hogy haj na lig be szél ges se nek élet ről,
ha lál ról, ha zá ról, a há bo rú ról, a föl -
csil la nó re mény ről.

A kör te mu zsi ka; A hat ron gyo si
ka ka sok; Ne ve nin csen in nen, Ne ke -
res den túl… – ugyan mi más ról
len ne szó, mint az 1879. július 19-én
született Mó ra pom pás pró zá já ról.
Me se és va ló ság ha tá rán ját szó dó
tör té ne tek ről, ahol kis gye rek és fel -
nőtt is ott hon ér zi ma gát. Ki rá lyos
me sék és tör té nel mi re gék. Tör té ne -
tek a ma gyar múlt va ló sá gos és
kép ze let tel fes tett hő se i ről, a hon ala -
pí tó Ár pád ról, az igaz sá gos Má -
tyás ról, csa la fin ta ud va ri bo lon dok -
ról, ha sas tö rök ba sá ról, di cső sé ges
fe je del mek ről, jö ven dő mon dók ról,
a bé ka pász tor ról, a ci ne ge ki rály ról,
a sé di ma lom ról, a bár so nyo si ka ná -
szok ról és a min dig küsz kö dő sze gé -
nyek ről.

Ha ne vét hall juk, leg elő ször ta lán az
Arany ko por só cí mű tör té nel mi tab ló -
ja jut eszünk be. A Han ni bál föl tá -
masz tá sa, az Ének a bú za me zők ről, a
há bo rú és a for ra dal mak után szü le -
tett mű vei. Ke ve set em lít jük vi szont
Mó ra re mek új ság írói te vé keny sé -
gét, ame lyet Sze ge den fej tett ki, Mik -
száth és Gár do nyi örö ké be lép ve. S ta -
lán még ke ve sebb szó esik az író cso -
dá la tos gyer mek iro dal má ról: a ver sek -
ről, a me sék ről, az if jú sá gi re gé nyek -
ről, a Dió bél ki rály fi ról, a Rab em ber
fi a i ról… Csi li csa li Csa la vá ri Csa la vér,
a ne me si elő ne vű ál lat ha mi sí tat lan
ma gyar ró ka; a tör té net, az er dei tár -
sa da lom a tí zes évek Ma gyar or szá gá -
nak hű tü kör ké pe. A Kincs ke re ső kis -
köd mön (1920) zár ja me se mon dó pá -
lyá ját. A ked ves kis kö tet hő se nem
más, mint a gyer mek Mó ra Fe renc, a
kör nye zet pedig Kis kun fél egy há za,
melynek hi te les áb rá zo lá sát kapjuk.

Is ten köl tő nek te rem tet te Adyt,
Kosz to lá nyit, Weö res Sán dort… Mó -
ra Fe ren cet em ber nek te rem tet te. Ez
lát szik írá sa i ból. So sem lép ki gye -
rek ko ra küsz kö dő vi lá gá ból, a sze -
gény ség or szá gá ból. Az író: meg őr -
zött sza vai. Ki en ged a föld fa gya…
sző lő nyi tás ide jén… me se ta risz -
nya… ma dár lát ta ke nyér… Ezért jó
ma gyar nak len ni, ilyen múlt-sza vak
örö mé ért. Mó ra új ra föl fe de zé sé ért! 

Ke vés író van, aki mé lyeb ben is mer -
te az em be ri lel ket: a gye rek fé lel mén,
tit ka in, a fel nőtt vá gya in át a meg bé -
kélt öre gek csen des sé gé ig. Úgy gon do -
lom, Mó rá ban sok van a tu do mány vi -
lá gos sá gá ból. Néz zük és lás suk át a dol -
go kat. Ezen fá ra do zott egész éle té ben.
A „csil lag mély től” le a föld mé hé be, a
cson to kig ásott, em be ri ko po nyá kat
for ga tott ke zé ben mint ta nú ság te vő és
tu dós fér fi egy szer re.

Az új ság írás Mó ra Fe renc szá má -
ra nem könnyű fog lal ko zás, ha nem
ko moly hi va tás volt. Ma már szin te
meg ma gya ráz ha tat lan az új ság és a
szer kesz tő sé gek irán ti ra jon gó sze re -

te te. Tud ta, meg je le né se kor már ide -
jét múl ta a cikk, de jel le mét, sa ját vé -
rét kö ve tel te min den sor, meg szen ve -
dett mon dat. A Sze ge di Nap ló az el -
ső ol da lon hoz ta a friss hírt: „Tisz te -

let tel je lent jük ol va só ink nak, hogy la -
punk fő szer kesz tői ál lá sát a mai na -
pon Mó ra Fe renc fog lal ta el. Több
mint tíz éve mun ka tár sa a na pi lap nak,
s azon fá ra do zik, hogy jót és iga zat ír -
jon.” Reg gel hét től es te ti zen egyig
sza ka dat lan mun ká ban volt, fi gyelt és
jegy zett, di csért és bí rált, vi tat ko zott
– ha kel lett, egé szen föl Bu da pes tig.
1913. ok tó ber 2-án éle sí tet te ki vég leg
a tol lát, s rög tön felségsér té si pert in -
dí tot tak el le ne; nem is cso da, hi szen
min den so ra Pe tő fi for ra dal mi vi lág -
né ze té től volt át ita tva. De ez zel nem
ért vé get a meg kü lön böz te tett fi gye -
lem: 1914. ok tó ber el se jé től az igaz ság -
ügy-mi nisz ter fel kül det te ma gá nak a
Sze ge di Nap lót, s a tör vény szék ügyé -
szé vel fi gyel tet te.

Kü lön ta nul mányt le het ne szen -
tel ni a sze ge di könyv tá ros nak, a
mú ze um igaz ga tó nak és az ar cheo -
ló gus nak. A több tíz ezer kö tet szi -
go rú őré nek, az évi ezer ak tá nak, a
ge pi dák és a hu nok ku ta tó já nak.
Jöt tek-men tek az évek, a bé ke csen -
des és a há bo rú han gos esz ten dei, s
Mó ra ren dít he tet le nül állt a poszt -
ján, írt, ol va sott, ta nult, ta ní tott, dol -
go zott. Ő volt a min den tu dó a Ti sza-
par ti vá ros ban.

Az új ság író so ha sem nyom ta el
ben ne az írót, a kí ván csi ri por ter a
nagy kul tú rá jú ku ta tót. Mo dern, 20.
szá za di em ber volt, ki ben ne élt
min dig az élet sű rű jé ben. Min den re
fi gye lő és kér de ző, moz gé kony szel -
lem… „Ő a leg lí ra ibb ma gyar el be szé -
lő – ír ta ba rát ja –, aki nem tud va la -
mi ről anél kül ír ni, hogy ma gá ból is
ne ad na be le va la mit.”

Így osz tot ta szét, fa laz ta be ma gát
élet mű ve Dé va-vá rá ba. Ko rán el -
ment, öt ven öt éves ko rá ban. Te le ter -
vek kel és ki adat lan, tíz kö tet nyi új ság -
cik kel, tár cá val, el be szé lés sel. Amit
Fél egy há zá ról írt, az gye rek ko rá ra is
vo nat ko zott; bár hol járt is, bár mit ve -
tett is pa pír ra, ref rén sze rű en vissz -
han goz tak ben ne a ré gi em lé kek.
Nem vé let len, hogy Mó ra élet mű vé -
nek egyik leg ra gyo góbb fe je ze te ép -
pen az, amit a gye re kek nek üzent.
„Fi lo zó fus volt, tu dós és for ra dal már.
S min de nek előtt bí rá ló szel lem” – ír -
ta bú csú zó ul Ka rin thy Fri gyes. „El -
ment, és ve le el tűnt az iro da lom ból
egy ere de ti, meg ha tó an őszin te ma -
gyar szín” – fo gal ma zott Mó ricz.

Egyik szép és utol só me ne dé künk
Mó ra Fe renc eb ben a gyű löl kö dő vi -
lág ban. Jó volt hall gat ni, és jó új ra ol -
vas ni. Úgy va rá zsol ben nün ket, hogy
ami kor el né mul, szin te fáj a mély
csönd, s ma gunk kez dünk me sél ni a
„re mény ség köny vé ből”.

g Feny ve si Fé lix La jos

A leglíraibb magyar
elbeszélő

Százharminc éve szü le tett Mó ra Fe renc
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Daj ka ként ke res het nek mun kát ma -
guk nak a Re for má tus Misszi ói Köz -
pont kép zé sé ben részt ve vő nők.

A ha zá juk ból po li ti kai és val lá si
okok ból ki ta szí tot tak, me ne kül tek
ve het ték át a na pok ban „daj ka dip lo -
má ju kat” a Re for má tus Misszi ói Köz -
pont bu da pes ti épü le té ben. A ti zen -
öt részt ve vő kép zé se más fél évig tar -
tott. Az OKJ-s bi zo nyít ványt nyúj tó
prog ra mot az Eu ró pai Unió Szo ci á -
lis Alap ja is tá mo gat ta. A nők egy há -
zi, ön kor mány za ti, va la mint ala pít vá -

nyi óvo dák ban sze rez het ték meg a
szük sé ges szak mai gya kor la tot. 

Ka ni zsai Nagy Dó ra, a Re for má -
tus Misszi ói Köz pont mun ka tár sa el -
mond ta, hogy a vég zet tek kö zül töb -
ben már ál lás aján la tot is kap tak. A
szer ve ző hang sú lyoz ta: a daj ka kép zés
azért fon tos, mert a fel nőtt tár sa da -
lom nagy ré szé re jel lem ző az elő íté -
let és az ide gen gyű lö let, el len ben a
gyer me kek vi lá ga még ké pes a szív -
ből jö vő be fo ga dás ra.

d www.re for matus.hu

Daj ka vég zett ség me ne kül tek nek
Áll El la, a ci gány asszony az aj tóm -
ban, és csak mond ja, mond ja… Öm -
lik be lő le a pa nasz. Ki sem miz ték,
nem se gí tet ték, a sa ját faj tá ja is meg -
csal ta, az egész éle te me rő eről kö dés.
Sa jog a ci gány sá ga, fáj a nél kü lö zés,
a nyo mo rú ság, a ki lá tás ta lan ság. Már
szin te ki a bál ve lem, pe dig se gí te ni
szok tuk. Nem rám ha rag szik ő, ha -
nem az egész vi lág ra, rossz kor és
rossz hely re szü le tett, amin sze mer -
nyit sem tud vál toz tat ni. Majd ke se -
rű en el megy, hogy hol nap új ra csön -
ges sen egy kis ke nyé rért, mo só po rért.
Ben nem meg itt ég a te he tet len ség ér -
zé se. Mert hi á ba kö nyö rül meg raj ta
a fe le sé gem, a gond ját alap ve tő en
nincs le he tő sé günk meg ol da ni.

Még so kan áll hat ná nak az aj tónk -
ban, be le ki ált va a vi lág ba bá na tu kat.
Ott ki a bál hat na az is, aki ép pen el ve -
szí tet te az ál lá sát, s nem tud ja, mi ből
fog ja tör lesz te ni a rész le te it. Sír hat ná -
nak ott a gye re kek is, akik nek pár éve
az édes any ju kat te met tük, a hé ten pe -
dig édes ap juk ment el a pár ja után.

És so ra koz hat ná nak mind a szí -
vem nek oly ked ves sző lő ter me lők,
mert a jég két he te tönk rever te a ter -
mést, mert még min dig nem fi zet ték
ki ne kik a ta va lyi bor árát, mert a zsi -
vány pin cé sze tek olasz, fran cia lő ré -
vel nyom ják le a ha zai ára kat, s
mert egy gom bóc fagy lalt árá ért két
li ter bort le het ven ni. S ott le het ne
a sor ban a fi ze té se után fu tó kór há -
zi or vos és ápo ló nő vér, mert a nagy
gar ral in du ló ma gán cég be le bu kott
a kór ház fenn tar tás ba.

De akár én is oda áll hat nék va la ki -
nek az aj ta já ba, hogy be le ki a bál has -
sam a csönd be ál mat lan éj sza ká i mat,
meg ol dást ke re ső töp ren gé se i met.
Mert egy re több ter het ci pe lünk
ma gunk ban. S mint ha fogy na a se gí -
tő szán dék, de sok kal in kább tán a se -
gí tő le he tő ség. Egy re in kább ma -
gunk ma ra dunk ros kasz tó ter he ink
alatt. A szo ci á lis há ló ron gyok ban, az
ál ta lá nos pénz szű ke on nan is el vesz,
ahol pe dig ége tő a szük ség.

Ha rag szunk min den ki re. Po li ti -
ku sok ra, mert nem szol gál ták a köz -
jót, bár mi nisz te rek nek ne vez ték ki
őket. Ban ká rok ra, mert vissza él nek
po zí ci ó juk kal. A rend őrök re, mert a
ta nya fel tö rő bű nö zők he lyett in kább
a gár dis tá kat ker ge tik a té ren. A
név te len fe le lő sök re, mert ma ni pu -
lál nak, egy más el len ját sza nak ki
em be re ket és cso por to kat. Ha rag -
szunk a hi va ta lok ra a sza po ro dó pa -
rag ra fu so kért, a nö vek vő bü rok rá ci -
á ért, az ér tel met len sza bá lyo kért.
Ha rag szunk a kor rupt hi va tal no -
kok ra, ki szol gál ta tott sá gunk vám -
sze dő i re. És hát ha rag szunk a má sik
au tós ra is, mert elénk fu ra ko dott a
csúcs for ga lom ban. Meg ha rag szunk
a szom széd ra is, meg las san már
min den ki re, aki bár mi mó don ke -
resz tez te utun kat. Re mé lem, egy re
in kább ha rag szunk ön ma gunk ra is,
ho gyan dönt het tünk ilyen rosszul há -
rom éve meg hét éve.

Kér dés, a ke resz té nyek mit mon da -
nak eb ben a hely zet ben? Hol az a hi -
te les, meg győ ző út mu ta tás, ame lyet

meg hall ván az em be rek a hom lo kuk -
ra csap nak, és azt mond ják: ez igen!
Vég re egy vi lá gos vá lasz! Mert ami kor
a mi Urunk só vá és vi lá gos ság gá tett
ben nün ket, épp er re is gon dolt. A
prob lé ma ott kez dő dik, hogy mennyi -
re tud juk fel vál lal ni a vi lág, az or szág
és ben ne az em be rek gond ja it.

Tu dunk-e azo no sul ni az aj tónk ban
ki ál to zók nyo mo rú sá gá val? Túl azon,
hogy leg alább meg hall gat juk őket, tu -
dunk-e eny hí te ni ba ja i kon? Itt az
idő, hogy egyéb kér dé se ket fél re té ve,
most együtt áll junk elő egy ha tá ro zott
krisz tu si út mu ta tás sal. Mert mos tan -
ság sok kal in kább fog lal ko zunk bel -
ügye ink kel, át szer ve zé sek kel és struk -
tú ra vál tás sal. Me lyek nek re mél he -
tő leg él vez he tő lesz majd a gyü möl -
cse is. De most gyors és ha tá ro zott út -
mu ta tást vár tő lünk a vi lág. Ha vár
még egy ál ta lán va la mit, s nem sza -
lasz tot tunk el min den esélyt.

Nem kér dés, hogy kö te les sé günk
idő ben és oko san ha tá ro zott vé le -
ményt mon da ni köz ügye ink ről. Ezen -
felül pe dig utat kell mu tat nunk. Se -
gí te nünk kell meg ál lí ta nunk azt a ha -
tár ta lan ér ték rom bo lást, ami ha -
zánk ban az el múlt évek ben vég be -
ment. Mert könnyű ki húz ni a ta lajt
az em be rek lá ba alól. Könnyű őket
meg fosz ta ni a nem ze ti ön be csü lés -
től, ke resz tény ér té kek től, a csa lád
össze tar tó ere jé től. De új já épí te ni a
le pusz tí tot tat sok kal ne he zebb. Egye -
sült erő vel azon ban le het sé ges. –
Mi előtt még egy más nak es nénk…

g Lup ták György

Rossz ked vünk nya ra

Mi tör té nik, ha egy mu zul mán imá -
mot, egy ka to li kus pa pot, egy rab bit
és egy budd his ta szer ze test egy szo -
bá ba zár nak tíz ate is tá val? En nek pró -
bál a vé gé re jár ni egy tö rök té vé csa -
tor na, amely ha ma ro san el in dít ja
hit té rí tő show mű so rát.

A Ka nal T mű so rá ban négy vi lág -
val lás lel ké szei pró bál ják majd meg
„jobb be lá tás ra” bír ni hi tet le nek egy
cso port ját. A meg té rők ju tal ma egy
uta zás lesz az ál ta luk vá lasz tott val -
lás szent he lye i nek egyi ké re. A mu -
zul mán hi tet vá lasz tók Mek ká ba, a
ka to li ku sok a Va ti kán ba, a zsi dók Je -
ru zsá lem be, a budd his ták pe dig Ti -
bet be jut hat nak el.

A mu zul mán több sé gű, de vi lá gi Tö -

rök or szág val lá si ha tó sá gai nin cse -
nek el ra gad tat va a show for má tu má -
tól, és meg ta gad ták, hogy ki je löl je nek
egy imá mot a mű sor ba. „Eh hez ha son -
ló dol got ten ni a né zett ség nö ve lé sé -
nek ked vé ért az összes val lás ra néz ve
tisz te let len” – mond ta Ham za Ak tan,
az or szág val lá si ta ná csá nak el nö ke a
té vé prog ram ról szó ló hí rek hal la tán.

A Bűn bá nók ver se nye cí mű mű sor
ké szí tői nem tart ják vét kes nek ma -
gu kat, és vissza uta sít ják azo kat a
vá da kat, hogy a szep tem ber re ter ve -
zett mű sor le ala cso nyí ta ná a val -
lást. „A vi lág leg na gyobb dí ját, az Is -
ten ben va ló hit aján dé kát ad juk. Mi
nem ér tünk egyet egy ate is tá val sem.
Is ten ha tal mas, és nem szá mít, hogy

me lyik val lás ban hi szel, a fon tos,
hogy higgyél” – mond ta a csa tor na
igaz ga tó ja.

A mű sor a val lá si iden ti tás kér dé -
sé re össz pon to sít az eu ró pai uni ós
tag ság ra pá lyá zó Tö rök or szág ban,
ahol a val lá si cso por tok már han got
ad tak ag go dal ma ik nak a nem mu zul -
mán hi tű ki sebb sé gek val lás sza bad -
sá gá val kap cso lat ban.

Ed dig mint egy két szá zan je lent -
kez tek a mű sor ba, a vég ső tíz részt -
ve vőt au gusz tus ban vá laszt ják ki. A
ver seny zők ről teo ló gu sok fog ják
meg ál la pí ta ni, hogy va ló ban hi tet le -
nek, nem pe dig csu pán hír név re, il -
let ve in gyen va ká ci ó ra pá lyáz nak.

d MTI

Török té vé ve tél ke dő
ate is ták meg té rí té sé re 

A mo bil te le fon juk ról kül dött szö ve -
ges üze net ben kér het nek imát a ke -
let-uk raj nai Dny ipro p et rovszk la kói
a he lyi pro tes táns egy há zak pap ja i -
tól, ha úgy ér zik, hogy lel ki tá masz -
ra van szük sé gük.

Az SMS-ben kér he tő in gye nes
egy há zi ima szol gál ta tás öt le te Vo lo -
di mir Iva nov pro tes táns lel kész ben
ve tő dött fel, aki pap tár sa i val a nagy -
vá ros ban köz le ke dő irány ta xik ban ra -
gasz tot ta ki a te le fon szá mot köz lő
hir de té se ket. A kez de mé nye zés azon -
nal nép sze rű lett a dny ipro p et rovsz -
ki ak kö ré ben, már az el ső na pon
sok imát ké rő SMS-üze net ér ke zett
– nyi lat koz ta a lel kész a Lem berg ben

(Lviv ben) meg je le nő Ekszp resz cí mű,
leg na gyobb pél dány szá mú uk rán na -
pi lap jú li us 10-i szá má ban.

Iva nov el mond ta, hogy az ima -
igény lő SMS-eket kül dők há rom ne -
gye de hi tel tör lesz té si ne héz sé gek kel
kap cso lat ban ké ri az égi ek se gít sé gét.
So kan pa na szol ják, hogy a ban kok tú -
sza i vá vál tak – tet te hoz zá, meg je gyez -
ve, hogy szá mos imá ért fo lya mo dót a
la ká sá ból va ló ki la kol ta tás ré me fe nye -
geti. A lel kész sze rint azok, aki ket nem
érin tett a vál ság sze le, ál ta lá ban a jó
egész sé gi ál la po tuk vagy a csa lá di
bol dog sá guk meg ma ra dá sá ért ké rik a
lel ké szek től a fo hászt.

d MTI

SMS-ben kér het nek imát

Meg kezd ték Köm lő dön a re for má tus
egy ház szo ci á lis fog lal koz ta tó já nak
bő ví té sét. Eh hez a szer ve zet a pa ró -
ki át és a mel let te ta lál ha tó nyá ri
kony hát aján lot ta fel. A be ru há zás ér -
té ke 44 mil lió fo rint – kö zöl te az
Orosz lá nyi kis tér ség saj tó re fe ren se
jú ni us vé gén az MTI-vel.

Ivák Ist ván tá jé koz ta tá sa sze rint
a re for má tus egy ház négy év alatt
205 mil lió fo rint tá mo ga tást nyert

kü lön bö ző pá lyá za to kon. Az össze -
get ér tel mi fo gya té ko so kat gon do -
zó köz pont ki ala kí tá sá ra for dí tot ták
a Ko má rom-Esz ter gom me gyei te -
le pü lé sen.

A Ke ré nyi Bé la Re for má tus Dia kó -
ni ai In téz mé nyek ben el ső ként 120
mil lió fo rin tos tá mo ga tás sal nap pa -
li fog lal koz ta tó vá ala kí tot ták az egy -
ko ri is ko lát, ké sőbb la kó ott hont hoz -
tak lét re, majd a fog lal koz ta tó fel sze -

re lé sét kor sze rű sí tet ték, és tá mo ga -
tó szol gá la tot szer vez tek.

Az in téz mény je len leg har minc ki -
lenc fo gya té kkal élőt lát el, de a mos -
ta ni bő ví tés sel nö vel he tik a gon do zot -
tak szá mát. Az in téz mény rend szer
mű köd te té sé vel ed dig ti zen négy új
mun ka he lyet te rem tet tek, a fej lesz tés
le zá rul tá val öt tel gya ra pod hat az al -
kal ma zot tak szá ma.

d MTI

Re for má tus pa ró ki á ból
szo ci á lis fog lal koz ta tó

A bru tá lis ban da há bo rút foly ta tó
me xi kói drog bá rók cél ke reszt jé be
ke rül tek azok a pa pok és ige hir de tők,
akik el íté lik a bű nö zők erő sza kos
esz kö ze it: a ká bí tó szer-ke res ke del met
foly ta tó al vi lá got már nem kö ti az ed -
dig érint he tet len nek te kin tett egy há -
zi sze mé lye ket meg il le tő tisz te let,
túl te szik ma gu kat a vi lág má so dik
leg né pe sebb ka to li kus or szá gá nak
be csü let kó de xén is.

Jú ni us ele jén fegy ve re sek vé gez -
tek egy ka to li kus pap pal és két sze -
mi ná ri u mi nö ven dék kel, akik ép pen
a temp lom ból tá voz tak egy dél-me -
xi kói vá ros ban. A Me xi kói Ka to li kus
Püs pö ki Kon fe ren cia sze rint mint -
egy ezer ka to li kus pap kap fo lya ma -
to san fe nye ge té se ket a ban dák tól
Me xi kó-szer te. Négy szá zat kö zü -
lük nyíl tan meg fe nye get tek: ha nem
hagy nak fel a drog erő szak bí rá la tá -
val, meg ölik őket.

No ha a meg ölt sze mi na ris ták ról fel -
té te le zik, hogy csa lá di kap cso la ta ik
vol tak a drog ban dák kal, a leg több
pap sze rint azért vé gez tek ve lük, mert
a ká bí tó szer csem pé szek kel szem be -
ni el len ál lás ra biz tat ták tár sa i kat.
„Azt mond ták, le ve gő be rö pí te nek en -
gem is, a csa lá do mat is” – mond ta
Bar to lo me Gar cia misszi o ná ri us, aki
el me ne kült a bű nö zők mar ká ba ke rült
fa lu ból, ahol ko ráb ban dol go zott, Ti -
ju a na vá ro sa kö ze lé ben. „Nem sze re -
tik, amit hir de tek, és azt, hogy bí rá -
lom őket” – mond ta a köz vet le nül az
ame ri kai ha tá ron lé vő, fé lig el ha gya -
tott Ja cu me köz ség pap ja.

Me xi kó-szer te mint egy 12 300
em ber vesz tet te éle tét ed dig az egy -
más sal is ha da ko zó ban dák és a
2006 de cem be ré ben be ik ta tott Fe li -
pe Cal de ron el nök ál tal el le nük kül -
dött több ezer ka to na rész vé te lé vel
fo lyó há rom ol da lú há bo rú ban.

A mé szár lás, a meg kín zott, le fe je -
zett te te mek, az em ber rab lá sok,
ame lyek Me xi kó Ka rib-ten ge ri part -
ja i tól az ame ri kai ha tá rig min den fe -
lé döb be ne tet kel te nek, má ra az erő -

szak ter je dé se mi att ag gó dó be fek te -
tők és Wa shing ton sze mé ben is az
egyik fő ve széllyé vál tak.

Ami óta Me xi kó el ső szá mú köz el -
len sé ge, Jo a quin „Shorty” (Köp cös)
Guz man 2001-ben meg szö kött a
bör tön ből, és ha dat üzent a ri vá lis
ban da ve zé rek nek, a küz de lem olyan
bor zal mas sá vált, hogy a kar tell sa -
ját tör vé nye it sem tart ják már tisz te -
let ben, még gyer me ke ket is öl nek.

A me xi kó i ak mind job ban ret teg -
nek az ál lig fel fegy ver zett ban dák tól,
eze ket ma már jó for mán csak a ka -
to li kus egy ház és a misszi o ná ri u sok
me rik bí rál ni – kü lö nö sen vi dé ken,
ame lyet a kor mány kevéssé el len őriz.
Az egy ház a bá tor ki ál lás sal sze ret -
né vissza hó dí ta ni azo kat, akik el hagy -
ták so ra it a val lá sos ér zü let csök ke -
né se mi att.

Ugyan ak kor Ti ju a na ér se ke, Ra fa -
el Ro mo a Reu ter snek így nyi lat ko -
zott: „Sen ki től sem ta gad hat juk meg
a szent sé ge ket, akár foly tat nak il le -
gá lis te vé keny sé get, akár nem.”

Em be ri jo gi cso por tok sze rint a ka -
to li kus pa pok rá is kény sze rül het nek
er re az olyan tá vo li kör ze tek ben,
ame lye ket a kar tel lek el len őriz nek.
Fegy ver rel ve szik rá őket az al vi lág
urai, hogy meg ke resz tel jék gyer me -
ke i ket, vagy hogy össze ad ják a ká bí -
tó szer-kereskedő  csa lá dok tag ja it. 

Egyes pa po kat a jog vé dő cso por -
tok az zal vá dol nak, hogy el fo gad ják
a drog kar tel lek pén zét a temp lo -
mok ja ví tá sá ra, ká pol nák épí té sé re
vagy he lyi se gély prog ra mok hoz. Az
egy ház ta gad ja ezt. „A ban da fő nö kök,
a capók sok vi dé ki kör zet ben biz to -
sít ják az alap ve tő szol gál ta tá so kat, a
he lyi ek fel ké ré sé re pél dá ul el vég zik
a temp lo mok kar ban tar tá sát. Ezt
azon ban nem a ka to li kus egy ház ké -
ri tő lük, és a pa pok nem fo gad nak el
pénzt a drog bá rók tól” – je len tet te ki
Ma nu el Car ral, a Me xi kói Ka to li kus
Püs pö ki Kon fe ren cia szó vi vő je a
Reu ters hír ügy nök ség nek.

d MTI

A me xi kói drog bá rók
pa po kat is gyil kol nak

Pon to sí tás. Múlt he ti szá munk 13. ol da lán, a Dí ja zott pe da gó gu sok cí mű össze ál lí tás ban Tóth Lász ló né Weisz Zsu -
zsan na – va la mint ta nít vá nyai, Hor váth Zsu zsan na és Elek Gab ri el la – ne ve mel lett saj ná la tos mó don nem a meg -
fe le lő kö zép is ko lát tün tet tük fel. A ta nár nő a sop ro ni Eöt vös Jó zsef Evan gé li kus Gim ná zi um és Egész ség ügyi Szak -
kö zép is ko la pe da gó gu sa ként ka pott el is me rést. A té ve dé sért az érin tet tek től és ol va só ink tól el né zést ké rünk. A szerk.
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Sok fé le kép pen le het ne foly tat ni az
oldal főcímé ben meg kez dett mon da -
tot. Ko moly és meg mo so lyog ta tó va -
ri á ci ó kat is is me rünk. Bár a mon dat -
rész let ön ma gá ban is meg áll. Csak így
egy sze rű en: a jó pap hol tig ta nul.

De mit is kel le ne ta nul nia a (jó)
pap nak? Elő ször is azt, ami meg ta -
nul ha tó az evan gé li um ból, an nak
ér de ké ben, hogy az üze ne tük még
ele ve neb ben has son az igét hall ga tó
és az azt meg él ni kí vá nó gyü le ke ze -
ti ta gok szá má ra. Az tán bi zo nyá ra
fon tos ta nul ni és fo lya ma to san fi gye -
lem mel kí sér ni a mik ro- és mak ro -
szin tű tár sa dal mi fo lya ma to kat és vál -
to zá so kat, hogy tud juk, hol és mi lyen
for má ban van szük ség a tar tal má ban
Vál to zat lannak a meg hir de té sé re.
És vé gül, de egy ál ta lán nem új sze rű
fel is me rés ként: szük sé günk van ar -
ra, hogy ta nul juk és – amennyi re le -
het sé ges – meg is mer jük ön ma gun -
kat. Mind azt, ami ben nünk tör té nik,
ami nek hí ján va gyunk, ami re sok kal
job ban rá kel le ne cso dál koz nunk.
Mind ezt an nak ér de ké ben, hogy ér -
zé ke nyeb bé vál junk ma gunk és má -
sok irá nyt.

A Semmelweis Egyetem Men tál hi -
gi é né In té zetének szak irá nyú to vább -
kép zé se in nö vek vő lét szám ban vesz -
nek részt egy há zunk lel ké szei. So ka -
kat a ta nu lá si vágy ve zé relt, vagy egy
mé lyebb be szél ge tés va la me lyik ko -
ráb bi hall ga tó val. A men tál hi gi é nés
szak irá nyú to vább kép zé si szak több
mint húsz éves múlt ra te kint vissza.

En nek a kép zés nek a cél ja a hu mán
fog lal ko zá sú ak szem lé le té nek ala kí -
tá sa an nak ér de ké ben, hogy tá gabb
kon tex tus ban tud ja nak rá lát ni ön ma -
guk ra, csa lá di rend sze rük re, mun ká -
juk ra, tár sa dal mi he lyük re. Ezt – a
két éves kép zés so rán – szak mai ön -
is me re tük mé lyí té sé vel, más szak te -
rü le tek lel ki egész ség re vo nat ko zó tar -
tal ma i nak te vé keny sé gük be in teg rá -
lá sá val és töb bek kö zött a kom mu ni -
ká ci ós kul tú ra és a konflik tus ke ze lő

ké pes sé gek fej lesz té sé vel ér he tik el. A
kép zé si prog ram kulcs fo gal mai kö zül
ér de mes ki emel ni az ön is me ret fej -
lesz té sét, a hi va tás- és hi va tás sze mé -
lyi ség-fej lesz tést és a se gí tő kap cso -
la tot. So kak szá má ra vált meg ha tá ro -
zó él ménnyé más szak mák kép vi se -
lő i vel (or vo sok kal, ta ná rok kal, szo ci -
á lis mun ká sok kal) va ló kö zös ta nu lás
s az ez ál tal biz to sí tott élő, ele ven
pár be széd.

A men tál hi gi é nés szak irány mel -
lett 2002 óta je len van a lel ki gon do -
zó szak irá nyú to vább kép zé si szak,
amely egye te mi vagy fő is ko lai szin -
tű hit tu do má nyi és hit éle ti kép zett -
ség gel ren del ke ző ket ké szít fel – há -
rom év alatt – szo ci á lis és csa lád se -
gí tő lel ki gon do zó, sport- és if jú sá gi
lel ki gon do zó, va la mint kór há zi lel ki -
gon do zó fel ada tok ra, a Sa pi en tia
Szer ze te si Hit tu do má nyi Fő is ko lá val
és a Ká ro li Gás pár Re for má tus Egye -

tem Ta ní tó kép ző Fő -
is ko lai Ka rá val együtt.
Öröm te li fej le mény,
hogy az el múlt évek -
ben a kép zé si rend -
sze rek át ala kí tá sá nak
szük sé ges sé ge mi att
egy re szo ro sab bá vált
az Evan gé li kus Hit -
tu do má nyi Egye tem -
mel va ló együtt mű -
kö dés is.

A lel ki gon do zói
szak nép sze rű sé gét
hű en jel zi, hogy míg

az elő ző kép zé si cik lus ban há rom
evan gé li kus lel kész vett részt, ad dig
a ta valy in dult év fo lyam nak már ki -
lenc evan gé li kus hall ga tó ja van.

A kép zé se ken fo lyó ta nu lást az
öku me ni kus ok ta tói kar és a tu do má -
nyos hát te ret adó ku ta tó cso por tok
biz to sít ják. Ők is ta nul nak. Egy más -
tól, a hall ga tók tól.

Nem csak a jó pap ta nul hol tig…
g Dr. Joób Má té

To vább kép zé si le he tő sé gek
a Men tál hi gi é né In té ze t ben

Nyolc van lel ki em ber. Nyolc van szép
lel kű em ber. Kor sze rint fi a ta lab bak
és idő seb bek, de lel ki érett sé gük
sze rint ta lán mind él te seb bek. Egy
éve va gyunk már a lel ki gon do zó
szak irá nyú to vább kép zé si szak hall -
ga tói. Lel ké szek, pa pok, teo ló gu sok,
szer ze te sek, hit ta ná rok. Ami kö zös
ben nünk, az a spi ri tu á lis ér zé keny ség.
Így együtt. Spi ri tu a li tás és ér zé keny -
ség. Az előb bi olyan fo ga lom, ame -
lyet ma so kan sok fé le kép pen hasz nál -
nak, de itt ere de ti je len té sé ben tű nik
fel: a Szent lé lek (Szent Szel lem – Spi -
ri tus Sanc tus) Is ten fe lé ve ze tő ere -
jé re utal az em be ri lé lek ben. Az ér -
zé keny ség pe dig szá mom ra leg in kább
az egyé ni lel kek egy más irán ti ta pin -
ta tát, fi gyel mét, sze re te tét je len ti,
azt, aho gyan rá cso dál ko zunk a má -
sik em ber ben meg ele ve ne dő Szent -
lé lek re mint is te ni sze mély re. Is ten fe -
lé kö ze le dés ez egyé ni éle tünk ben, és
Is ten fe lé va ló kö ze lí tés re se gí tés
vagy an nak kí sér le te em ber tár sam
éle té ben.

Le het-e ezt ta nul ni? A lel ki gon do -
zást? Hmm… Ez olyan fi nom és ér zé -
keny te rü let – és ezt e so rok ol va sói is
min den bi zonnyal sa ját lel ki ta pasz ta -
la ta ik ból ér zik és ér tik –, hogy át lát -
ni sa ját lel ki mély sé ge in ket szin te le -
he tet len vál lal ko zás. Mert lát hat ja-e a
szem ön ma gát?

Vi szont az is nyil ván va ló és kö zös ta -
pasz ta lat, hogy ha va la mi vel nem fog -
lal ko zunk, az rom lik. Ha egy ker tet
nem gon do zunk, azt el le pi a gyom. Ha
va la mi nem emel ke dik, az süllyed. És
ez leg in kább ön ma gunk kal szem ben
van így. Ha va ló ban Is ten fe lé tö rek -
szünk, ak kor fog lal koz nunk kell az zal,
ami ben nünk az ő lát ha tat lan fo na la,
amely ma ga fe lé húz. És ez az el ső do -
log. Ön ma gam sze re te te, ön ma gam is -
me re te. Iga zá ból ez a kép zés szá mom -
ra bel ső ön is me ret re ösz tön ző.

Te hát a kér dés re, hogy le het-e a lel -
ki gon do zást ta nul ni, sze mé lyes vá la -
szom az, hogy mé lyí te ni min den kép -
pen le het. Ön ma gam lel ké nek ker té -
sze én ma gam va gyok. Csak ak kor lép -
he tek oda Is ten más te remt mé nyé hez,
ha ezt a ker tet nap mint nap ápo lom
és gyom lá lom és fi gye lem, és né ha
meg ál lok csak gyö nyör köd ni ben ne és
sze ret ni…

Há rom ki vé te les do log van ezen a
kép zé sen. Az egyik, hogy a tu do mány
mint meg ér té si kí sér let nem az Is ten
fe lé va ló kö ze le dés el len van, ha nem
ér tel mez ni pró bál ja azt. A má sik a
kép zés és az ok ta tók ke resz tény út
mel let ti el kö te le zett sé ge. A har ma dik
pe dig az, ami kor nyolc van lé lek egy -
más te kin te té re és ér zé keny sé gé re fi -
gyel ta pin ta to san, sze re tet tel.

g Dr. Mé zes Zsolt Lász ló

El ső hal lás ra azon nal rokonszenves -
nek ta lál tam a szó ban for gó kép zést,
úgy tűnt, olyan, ami lyet min dig is ke -
res tem: pszi cho ló gia, lel ki gon do zás,
ön is me ret, mind ez szakirányú kép -
zés ként, le ve le ző for má ban, mun ka
mel lett. Lel kész kol lé gák kal be szél -
get ve itt is, ott is hal lot tam olyanok -
ról, akik el vé gez ték a kép zést, vagy
ép pen jár nak va la me lyik szak ra. Ők
mind annyi an di csér ték…

So ká ig gon dol koz tam, me lyik sza -
kot vá lasz ta nám, ha teo ló gi ai ta nul -
má nya im be fe je zé se után be le vág nék,
a lel ki gon do zó it vagy a men tál hi gi -
é nést. Ta ná csot kér tem több evan gé -
li kus lel kész től, olya nok tól, akik vagy
az egyi ket, vagy a má si kat (vagy
mind ket tőt) el vé gez ték. Me sél tek a
kép zés ről, a kü lönb sé gek ről és a ha -
son ló sá gok ról, de vé gül mind ugyan -
az zal zár ták a be szél ge tést: mind ket -
tő na gyon hasz nos, dönt sem el, mi -
ért je lent kez nék, mi a cé lom, mit sze -
ret nék ve le kez de ni.

Az utol só pil la nat ban ha tá roz -
tam úgy, hogy a men tál hi gi é nés és
szer ve zet fej lesz tő szak irá nyú to -
vább kép zés re je lent ke zem, amely
ak kor rö vi dült há rom éves ről két -
éves re, és amely sza kon bár mely te -
rü le ten dol go zó szak em be rek ből
men tál hi gi é nés több let tu dá sú se gí -
tő ket ké pez nek.

Szí nes – azt hi szem, ez az, ami leg -
in kább jel lem ző a men tál hi gi é nés
szak ra: sok fé lék va gyunk, sok fé le
hát tér rel, mun ka ta pasz ta lat tal, sok -
fé le mo ti vá ci ó val, vi lág né zet tel, terv -
vel és öt let tel.

A ha tal mas te rem ben, ahol az
egész év fo lyam (109 fő) szá má ra tar -
tott elő adá so kat hall gat juk, fő leg ta -
ná rok, ta ní tók, szo ci á lis mun ká sok,
or vo sok, ápo lók, jo gá szok ül nek kö -
rü löt tem, de akad közöt tük pap,

köz gaz dász, vál lal ko zó, csa lád se gí tő
és így evan gé li kus lel kész is.

Szí nes a kép zés is. A ha vi egy
hét vé ge so rán sok fé le te rü let ről ka -
punk íze lí tőt. Ép pen csak annyit,
hogy fel kelt se ér dek lő dé sün ket, és
úgy érez zük, mun kánk, hi va tá sunk
(és per sze sa ját ma gunk) ér de ké ben
lét szük ség let után aol vas ni a fej lő dés -
lé lek tan nak, az eti ká nak, a ne ve lé si
alap el vek nek és mód sze rek nek, a
lel ki élet za va ra i nak, a krí zis in ter ven -
ci ó nak, a gyász fel dol go zás nak, a cso -
port di na mi ká nak, a csa lád és a há zas -
ság bel ső vi lá gá nak.

És szí ne sek a kis cso por tok is. A
kép zés hang sú lyos ré sze ugyan is, a
gya kor la ti mun ka, négy fél éven ke -
resz tül fenn ál ló, tizenöt-tizenhat fős
cso por tok ban fo lyik, me lyek ki ala kí -
tá sá nál fi gyel tek a kü lön bö ző mun ka -
te rü le tek je len lé té re, a ne mek ará nyá -
ra, élet ko ri kü lönb sé gek re, a kü lön bö -
ző ta pasz ta la tok ra, ér dek lő dé sek re.
En nek cél ja egy ér tel mű en az, hogy a
se gí tő be szél ge tést, a sa ját te vé keny -
ség kí sé ré sét és az ön is me re ti pszi cho -
drá mát mi nél szí ne sebb, vál to za to sabb
cso por tok ban ta nul juk, gya ko rol juk,
él jük át; hogy ta nul junk egy más tól is,
mu tas suk meg a má sik nak a ta lán még
nem lá tott, meg nem nyílt uta kat, le -
he tő sé ge ket, mód sze re ket, osszuk
meg ta pasz ta la ta in kat.

Mi ért je lent kez tem, mi lyen cé -
lom van a kép zés sel, mit sze ret nék
kez de ni ve le? El ső sor ban ta nul ni
sze ret nék, bő ví te ni, szí ne sí te ni is me -
re te i met, ta pasz tal ni és se gí te ni, tá -
mo gat ni, tá maszt nyúj ta ni szo ron ga -
tó élet hely ze tek ben, kö zö sen ke res -
ni a meg ol dást azok kal, akik hoz zánk
for dul nak gyá szuk kal, ne héz sé ge ik -
kel, akik nem ta lál ják az utat, és
akik be fo ga dó kö zös ség re vágy nak.

g Pet h-Ud var di And rea

Hogy támaszt
nyújthassunk

Né hány sze mé lyes gon do lat
a lel ki gon do zó szak irá nyú kép zés ről

A jó pap hol tig ta nul…
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– A jú li us 5. és 12. kö zöt ti hé ten
hat fé le hang szer kö zül vá laszt hat tak
a gye re kek – kez di a tá bor be mu ta -
tá sát Hu szák Zsolt, a Ma gyar or szá -
gi Evan gé li kus Egy ház If jú sá gi és
Gyer mek osz tá lyá nak if jú sá gi re fe -
ren se, a tá bor egyik szer ve ző je és ve -
ze tő je. – A je lent ke zés nél meg kel lett
ne vez ni ük, hogy milyen hang szert

vá lasz ta nak. A rit mus hang sze res
gya kor la to kat, va la mint a ze ne el -
mé le tet min den ki szá má ra kö te le ző -
vé tet tük, ezért füg get le nül a ki vá lasz -
tott hang szer től eze ket az órá kat
dél előt tön ként be kell épí te ni ük a tá -
bo ro zók nak a ma guk ál tal össze ál lí -
tott óra rend be.

Nem volt fel té tel az elő ze tes hang -

szer is me ret, ezért van nak kö zöt tük
tel je sen kez dők is, de szép szám mal
akad nak ze ne is ko lai hátt ér rel vagy
épp a ko ráb bi tá bo ra ink ban meg ta -
nult is me re tek kel érke zők is. Fon tos -
nak tart juk az ének lést is, ezért szin -
tén mindennap vannak énekórák és
közös kóruséneklés is.

A szer ve zők az zal a vággyal hoz -
ták lét re négy év vel ez előtt ezt a tá -
bort, hogy a ke resz tény könnyű ze ne
ta nu lá sát ko moly szak mai ala pok ra
he lyez zék. Mert jól le het sok eset ben
pél dá ul több éve gi tá roz nak a je lent -
ke zők, de nincs „kül ső” se gít sé gük,
aki től szak mai ta ná cso kat kap hat ná -
nak. Eb ben a tá bor ban vi szont a jól
fel ké szült és a tu dá su kat át ad ni ké -
pes ta ná rok mel lett so kat le het egy
hét alatt is fej lőd ni. S hogy a szer ve -
zők ál tal ki tű zött cél meg va ló sí tá sa
mennyi re ha té kony, azt az év ről év -
re egy re ma ga sabb részt ve vői lét -
szám is bi zo nyít ja.

Tercek és akkordok
„Azért jöt tem el idén is tá bor ba,
mert jók a ta ná rok, és so kat le het tő -
lük ta nul ni. Na gyon sze re tek do bol -

ni, nem is tud nék más hang szert el -
kép zel ni, amin szí ve sen ját sza nék.”
„Az ifim ben én va gyok a gi tá ros. Már
sok éne ket tu dok kí sér ni, de még
jócs kán van, ami hez itt ka pok se gít -
sé get.” „Há rom hó nap ja kap tam egy
basszus gi tárt, és bár ott hon pró bál -
gat tam ját sza ni raj ta, ma gam tól nem

megy.” „Ki lenc éve zon go rá zom
klasszi kus da ra bo kat, és most sze ret -
nék bluesakkordokat is ta nul ni.” „A
te le pü lé sen, ahol la kom, nin cse nek
evan gé li ku sok, így nincs is if jú sá gi
bib lia kör. Vi szont az is ko lá ban van -
nak hit tan tá bo rok, ott jól jön, hogy
tu dok gi tá roz ni. Eb ben a tá bor ban
töb bek kö zött a he lyes kéz tar tást is
meg ta nul tam, bár még egy ki csit
gya ko rol nom kell.” „Ta nul tunk az
ál ta lá nos ban ze ne el mé le tet, de már
nem em lék szem, hogy mi a kü lönb -
ség pél dá ul a kis terc és a nagy terc kö -
zött. Hát itt most se gí te nek eze ket az
is me re te ket fel idéz ni!” 

Íme né hány vá lasz a „Mi ért jó ez
a tá bor, és mi ért jöt tél ide?” kér dé -
sem re. S hogy kik a ta ná rok, akik hat
na pon át na pi hat-nyolc órá ban át -
ad ták az is me re te i ket? Ada mecz Jó -

zsef és Fran czia Dá ni el (dob és
egyéb ütős hang sze rek), Bir ta Mik -
lós (szó ló gi tár), Ba czony Ger gely
(basszus gi tár), Csadó Ba lázs, Hu szák
Zsolt, Ócsai Zol tán (akusz ti kus gi -
tár), Ruzs insz ki Sza bolcs (szó ló gi tár),
Sza bó Ta más (zon go ra), De recs kei
And rás (ze ne el mé let), Ni ko dém Gé -
za (kó rus gya kor lat) és Wé ber Iré na
(ének ta ní tás).

Min den na pi meg le pe té sek
An nak a – Mark Twaintől származó
– mon dás nak, hogy nincs bosszan -
tóbb, mint a má sok jó pél dá ja, ép -
pen az el len ke ző je ér vé nye sült eb ben
a tá bor ban. Ugyan is a szer ve zők
min den es té re egy-egy meg le pe -
tés ven dé get hív tak, akik a ma guk te -

rü le tén pro fi elő adás ban mu tat ták
meg a gye re kek nek, hogy egy-egy
ze nei alap stí lus ban mi lyen ma gas
szint re le het el jut ni. 

Vasárnap az evan gé li kus fi a ta lok -
ból ál ló, ír ze nét ját szó és tán cot is ta -
ní tó Sham rock ze ne kar te rem tett
re mek han gu la tot. Kedd es te a rend -
szer vál tás előt ti „szo ci a lis ta blokk”
dzsessz mu zsi ká já ból sze mez ge tett

Vi o lin kulcs és temp lom kulcs
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b Mint egy fel na gyí tott, ze nés ba ba ház – gon dol tam, ahogy pin cé től a
pad lá sig be jár tam a győ ri Pé ter fy Sán dor Evan gé li kus Ok ta tá si Köz -
pont épü le tét. Már az ud va ron gya kor ló és szol fézs órai há zi fel ada -
tot író kö zép is ko lá sok ba bot lot tam, at tól kezd ve pe dig csak a hang irá -
nyá ba kel lett men nem, hogy a négy eme le tes is ko la fo lyo só i nak be szö -
gel lé se i ben vagy tan ter me i ben meg ta lál jam a ne gye dik evan gé li kus
ze nei tá bor szor gal ma san gya kor ló hatvan di ák ját és az őket se gí tő ti -
zen két ta nárt.

Énektanulás a templomban – Huszák Zsolt tanár (Maci) és Anna

Ritmussegédlet a stabil pengetéshez – Adamecz József tanár és Blanka

Amíg Marci gyakorol, Ádám szolfézsleckét ír

Ferenczi György és a Rackajam koncertje

Spontán kórus az iskola folyosóján – Kriszti, Vaczus és a Schwahofer lányok

Kriszti, a Keresztmetszet zenekar
billentyűse gyakorol



Dimény Gábor evan gé li kus mér nök.
Il luszt rá ci ó ként sa ját le mez gyűj te mé -
nyé nek da rab jai szol gál tak. Az is ko -
la tő szom széd sá gá ban, az Öreg temp -
lom ban Ká tay Zol tán nép ze nész és
lant mű vész tar tott hang szer be mu ta -
tó val egy be kö tött ze ne órát. A kö vet -
ke ző nap a blue sé volt Fe ren czi

György ve ze té sé vel. Az Emer ton- és
Ar ti jus-dí jas, vi lág hí rű száj har mo ni -
ka-mű vész, éne kes, he ge dűs, gi tá ros
és Rac ka jam ne vű együt te se az ál ta -
luk meg ze né sí tett Pe tő fi-ver se ket
ad ták elő. A Só ne vű ka to li kus rock -
ze ne kart hall gat hat ták meg a tá bo ro -
zók csü tör tö kön, pén te ken pe dig a tá -

bor egyik ta ná ra, Bir ta Mik lós dzsessz-
gi tá ros adott kon cer tet két ze nész  ba -
rát já val, kol lé gá já val, Banai Szi lárd -
dal és Szabó Dániellel.

A zá ró es tén a tá bo ro zók ma guk vol -
tak egy más meg le pe tés ven dé gei,
ugyan is egész hé ten hat cso port ban,
ze ne ka ro kat al kot va gya ko rol tak a
gá lá ra. „Úgy is mi le szünk a leg job bak,
mert olyan ze nei öt le te ket épí tet tünk
be, és rit mu so kat ta lál tunk ki a pro -
duk ci ónk hoz, ami lye nek biz to san nem
ju tot tak a töb bi ek eszé be!” – mond ta
még há rom nap pal a gá la előtt „sze ré -
nyen” az egyik tá bo ro zó, mi köz ben ka -
csint va meg lök te ze ne ka ri tár sát.

S hogy a hé ten ta nult is me re te ket
ne rejt sék vé ka alá – ahogy az a tá -
bor mot tó já ul vá lasz tott igé jé ben is
sze re pelt (Mt 5,15) –, a va sár nap
dél előt ti is ten tisz te le ten Győr-Ná dor -
vá ros ban mind annyi an szol gál tak a
gyü le ke zet örö mé re is.

Kul csok egy más mel lett 
Ar ra a kér dés re, hogy mi től is evan -
gé li kus a tá bor, a vá lasz szin te ma gá -
tól ér te tő dő en hang zott Ócsai Zol -
tán győ ri lel kész től, a tá bor má sik ve -
ze tő jé től: 

– Mert mi szer vez tük, több sé -
gük ben evan gé li ku sok a részt ve vők,
és bár már a meg hir de tés nél fel vál -
lal tuk, hogy ke resz tény könnyűze nei
tá bor ba hív juk az ér dek lő dő ket, sok -
szor elő ke rül nek az evan gé li kus éne -
kes köny vek is, még pe dig nem is csak
a reg ge li és es ti áhí ta tok alkalmával.

A nap kez dő el csen de se dé se ket
egyéb ként Wág ner Ta más he lyi re for -
má tus lel ki pász tor tart ja zsol tár ver -
sek alap ján, az es ti e ket pe dig én a sa -
má ri ai asszony tör té ne tét ala pul vé -
ve. Emel lett a hely szín is – az evan -
gé li kus ok ta tá si köz pont mel lett sok
prog ram van az Öreg temp lom ban –
erő sí ti a lu the rá nus jel le get. 

Nem csak kép le te sen ke rült te hát
egy más mel lé vi o lin kulcs és temp -
lom kulcs.

Ho gyan to vább?
Aki hal lot ta a ne gye dik or szá gos
evan gé li kus ze nei tá bor részt ve vő it,
meg bi zo nyo sod ha tott ró la, hogy mi -
lyen sok te het sé ges és lel kes fi a tal van
gyü le ke ze te ink ben, kö zép is ko lá ink -
ban. Jo gos te hát a kér dés, hogy egy-
egy nyá ri tá bo ron kí vül mit tud egy -
há zunk kez de ni az zal a misszi ói le -
he tő ség gel, ame lyet ezek a gye re kek
hor doz nak, il let ve ame lyet a ze ne
irán ti el kö te le zett sé gük je lent. Hi szen
ez ál tal nem csak kor osz tá lyuk, ha nem
a ná luk fi a ta lab bak vagy ép pen idő -
seb bek fe lé is for dul hat nak.

A két tá bor ve ze tő szin te egy -
más sza vá ba vág va vá zol ta azt az ál -
mot, amely nek meg va ló sí tá sa út tö -
rő cse le ke det len ne a tör té nel mi
egy há zak kö zött. Olyan ze nei
komp le xum – pró ba ter mek és pro -
fi fel sze relt sé gű stú dió – lét re ho zá -
sát sze ret nék, amely szín vo na las
hang fel vé te lek el ké szí té sé re nyúj ta -
na le he tő sé get. Ok ta tá si in téz mé -
nyeink nagy ré szé ben mű kö dik
olyan együt tes vagy ének kar, amely -
nek – a ma ga sze rény le he tő sé ge i -
hez mér ten – már most is van nak
szín vo na las pro duk ci ói. Pél dá nak
hadd em lít sük a bony há di Ke reszt -
met szet di ák ze ne kart, ame lyet az
in téz mény né met test vér is ko lá ja
au gusz tus ra meg hí vott kon cer tez -
ni. Ha egy-egy – há rom száz-négy -
száz di á kot ok ta tó – gim ná zi um
pro fi kö rül mé nyek kö zött, szak -
em be rek irá nyí tá sá val és se gít sé gé -
vel el ké szít het né a ma ga le me zét,
olyan csa lá dok ba is el jut hat na az
öröm hír üze ne te, ame lyek – fi no -
man szól va – nem osz lo pos tag jai
gyü le ke ze te ink nek.
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zenei tábor

b Nem csak itt hon, ha nem kül -
földön is el is mert elő adó mű -
vész, a Ko do lá nyi Já nos Fő is ko -
la dzsessz tan sza ká nak ta ná ra,
le me zei je len tek meg, hon lap já -
ra lá to gat va szá mos kon cert he -
lye és idő pont ja ol vas ha tó. Nem
tud tam meg áll ni, hogy ne az zal
a kér dés sel kezd jem a be szél ge -
tést: mi ért fo gad ta el az in vi tá -
lást eb be az evan gé li kus ze nei tá -
bor ba?

– Mert na gyon jó kez de mé nye zés -
nek tar tom ezt az al kal mat. Ta valy
Hu szák Zsolt ba rá tom meg hí vott a
kő sze gi Szél ró zsa or szá gos evan gé -
li kus if jú sá gi ta lál ko zó ra, ahol a ze -
ne ka rom mal lép tünk fel. Ak kor me -
sélt er ről a tá bor ról is, idén pe dig
öröm mel vál lal tam, hogy szó ló gi -
tárt ta nít sak – mondja Birta Miklós.

– Ma nap ság min den ke resz tény
egy ház küzd az zal a prob lé má val,
hogy mi ként tud na több em bert be -
hív ni a temp lo mok ba, és ho gyan
tud ná meg szó lí ta ni a fi a ta lo kat. Egy -
re in kább idő sze rű ez a kér dés. A fi -
a ta lok pe dig nyi tot tak, és a ze nén ke -
resz tül meg le het szó lí ta ni őket.
Ezért is gon dol tam, hogy ze nész ként
és ta nár ként kö te les sé gem el jön ni ide.
Szol gá lat nak te kin tem, és öröm mel
te szem.

– Szol gá lat nak?
– Ti zen hat éve ta ní tok ze nét, és ez

idő alatt annyi po zi tív él mé nyem
volt!… Meg erő sö dött ben nem, hogy
eb ben a za va ros vi lág ban fon tos az

iga zi ér ték ek át adá sa. Ez a tá bor
azért is jó kez de mé nye zés, mert ren -
ge teg olyan pél dá val ta lál koz nak a fi -
a ta lok, amely azt erő sí ti ben nük,
hogy le het jól mű vel ni a ze nét és ér -
de mes is.

– Hatvan részt ve vő je van a tá bor -
nak. Mi lyen nek ta lál ja őket?

– Hál’ Is ten nek, na gyon sok te het -
sé ges ze nész pa lán ta van itt. Teg nap
pél dá ul oda jött hoz zám né hány fi a -
tal az ál ta luk ké szí tett de mó anya gok -
kal – eze ket még ott hon vet ték fel –,
hogy meg hall gat nám-e őket. Egyi kük
sincs még húsz éves, és a ma guk egy -
sze rű tech ni kai esz kö ze i vel olyan
szín vo na las pro duk ci ó kat ké szí tet tek,
hogy – amint mon da ni szo kás –
„el ájul tam”! A ze né ben volt di na mi -
ka, fel tet ték az ének vo ká lo kat, és az
is ten di cső í tő szö ve get is ma guk ír ták.
Azt mond tam ne kik, hogy pon to san
ez en nek a tá bor nak a lé nye ge. Ne
hagy ják ab ba, csi nál ják! A mu zsi ka Is -
ten től ka pott aján dék, aki ze nél, an -
nak fe le lős sé ge, ho gyan sá fár ko dik
ve le. A fö lös le get dob ja-e csak oda,
vagy be le ad ja szí vét-lel két… Ha az
utób bit te szi, ak kor ilyen pro duk ci -
ók jön nek lét re.

– Ön dzsessz ze nész ként szo kott
egy há zi ze nét ját sza ni? Lé te zik egy ál -
ta lán ke resz tény dzsessz?

– Jó a kér dés. Azt gon do lom,
hogy – mű faj tól füg get le nül – min -
den, Is ten től új já szü le tett ze nész -
nek ku tya kö te les sé ge a ze nei te vé -
keny sé gét va la mi lyen mó don szol gá -
lat ba ál lí ta ni. Hogy hol kap er re le he -
tő sé get, az más kér dés, de min den -
kép pen ke res ni kell rá a mó dot. 

Az én éle tem ben ez nem min dig
volt ilyen egy ér tel mű. 1992-ben egy
re for má tus gyü le ke zet ben tér tem
meg, és ab ban az év ben fel vé te liz tem
a Liszt Fe renc Ze ne mű vé sze ti Fő is -
ko lá ra. Nagy di lem ma elé ke rül tem,

mert az a kö zös ség, amely ben vol tam,
és amely meg ha tá ro zó volt szá mom -
ra, ne he zen össze egyez tet he tő nek
lát ta a dzsessz ze nét az Is ten-kö ve tés -
sel. Több év be telt, míg ezt a kér dést
a he lyé re tet tem a sa ját éle tem ben. 

A fe le sé gem mel egy évet kint él -
het tünk az Egye sült Ál la mok ban,
ahol olyan pro tes táns – te hát nem
ka riz ma ti kus – gyü le ke ze tek be jár -
hat tunk, ame lyek ben mé lyen hí vő
em be rek va sár nap ról va sár nap ra gi -

tár ral, basszus gi tár ral, dob bal, egye -
bek kel di cső í tet ték az Is tent. És ez
sen ki nek sem oko zott gon dot. Ez az
él mény szá mom ra egy faj ta meg erő -
sí tés volt, mert azt lát tam, hogy le het
olyan hi te les em be re ket ta lál ni, akik

ezt alá zat tal, jól csi nál ják. Ak kor
már tud tam, hogy e té ren ne kem is
dol gom van.

Mi előtt ’99-ben má sod szor ki -
men tünk vol na, még itt hon ké szí tet -
tem egy le mezt, amely az el ső evan -
gé li zá ci ós fun ky le mez. A leg jobb
ma gyar dzsessz ze né szek kel vet tem
föl az anya got, akik egyéb ként nem
hí vő em be rek, de ba rát ság ból éj sza -
ká ról éj sza ká ra el jöt tek, és in gyen
dol goz tak a stú di ó ban. Be mu tat ko -

zó anyag nak ké szült a le mez az zal a
cél lal, hogy Ame ri ká ban je len jen
meg. A dol gok saj nos más képp ala -
kul tak, nem adták ki, az óta a fi ó kom -
ban van. A mos ta ni gyü le ke ze tem ben
min den va sár nap szol gá lok az is -
ten tisz te le ten, de az alap ve tő prob -
lé mám az, hogy hí vő em be rek ből
nem tu dok olyan pro fi ze ne kart
össze hoz ni, amellyel a meg fe le lő
szín vo na lon tud nánk elő ad ni egy
evan gé li zá ló pro duk ci ót. Ugyan is az
utób bi idő ben egy re job ban fog lal -
koz tat ez a gon do lat.

– Mit je lent az, hogy pro fi?
– Ha pél dá ul a kol lé gá im ból össze

le het ne hoz ni egy csa pa tot, az re mek
len ne.

– És mi az oka, hogy még nem ala -
kul tak meg? Nem ér dek li őket a ke -
resz tény mu zsi ká lás?

– Iga zán azt kel lett el dön te nem –
és er ről a kér dés ről ál ta lá nos ság ban
eb ben a tá bor ban is be szél get tünk a
fi a ta lok kal –, hogy me lyik utat vá -
lasszam a két le het sé ges kö zül. Az
egyik, hogy csak hí vő ke resz té nyek -
kel ze né lek együtt, mert at tól lesz hi -
te les az evan gé li zá ció. Ak kor vi szont
sú lyos komp ro misszu mo kat kell köt -
nöm a ze né ben, hi szen nem vár ha -
tom el tő lük, hogy ze ne i leg pro fik le -
gye nek. A má sik le he tő ség: ab ból
in du lok ki, hogy egy ilyen pro duk ció
el ké szí té sé nél ne kem is kö te les sé -
gem a tu dá som leg ja vát ad ni, ám
ak kor a szín vo nal hoz pro fi ze nész tár -
sak ra van szük sé gem. A ví vó dá sa im
kö ze pet te az utób bi fe lé haj lok, és azt
ho zom fel érv ként, hogy így leg alább
le he tő sé gem nyí lik misszi ó ra a ve lem

Szol gá lat ba ál lí ta ni a ze nét
In ter jú Bir ta Mik lós dzsessz gi tá ros sal

Birta Miklós egyik tanítványával, Benivel

g Boda Zsuzsa képes beszámolója

Máté a dobok mögött
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A fény és szín szót em lít ve fel idéz het -
nénk a fi zi ka- vagy a rajz órák egy re
meg ko pó em lé két. Még is sok kal va -
ló szí nűbb, hogy a nyár es ték – Ba la -
ton-par ti vagy Szent  Ivá n- éji… – fé -
nyei jut nak most in kább eszünk be. De
lát juk a nap pal ra gyo gá sát is. A víz
fod ros csil lám lá sát, a ru hák, a fagy lalt -
gom bó cok de rűs szí ne it. A vi har előt -
ti utol só nap su ga rak szin te föl dön tú -

li, de ha mar mú ló ra gyo gá sát, a vil lá -
mok ki szá mít ha tat lan vil la ná sát s a
szi vár vány vi gasz ta ló pom pá ját. 

A nyár fé nyei és a fény ben élén ken
fel tá ru ló szí nek kö rül vesz nek min ket
– tölt sük bár jól meg ér de melt pi he -
né sün ket, vagy vé gez zük mun kán kat,
mú las suk egye dül vagy tár sa ság ban
az időt. A tü csök ze nés éj sza ka, a hold
szí ne ken tú li fe hér sé ge, a csil la gok
éle te és ha lá la, a har mat sze lí den gör -
dü lő csepp jei vagy a hét  ág ra sü tő nap
per zse lő su ga ra so kak kal kö zös él mé -
nyünk. Az or go nis ta-lel kész-or vos
Al bert Sch we i tzer, aki az af ri kai ős er -
dő mé lyén dol go zott, mond ta: az
élet „egy szer s mind élet kö zös ség,
ahol egy lé te ző ben az egész vi lág hul -
lám ve ré sét ben ne érez zük (…) A vi -
lág ban élünk, és a vi lág ben nünk él.”

Ér de mes fel la poz ni Bib li ánk zsol tá -
ra it, me lyek ben a fé le lem, a fáj da -
lom, az öröm s a bi za lom imád sá gai a
ter mé szet év ez re dek múl tán is be szé -
des ké pe i ben szó lal nak meg. „Aki a
Fel sé ges rej te ké ben la kik, a Min den ha -
tó ár nyé ká ban pi hen, az ezt mond hat -
ja az Úr nak: Ol tal mam és vá ram, Is -
te nem, aki ben bí zom! ” (Zsolt 91,1–2)
„Az em ber nap jai olya nok, mint a fű,
úgy vi rág zik, mint a me ző vi rá ga. Ha
vé gig sö pör raj ta a szél, vé ge van, még
a he lyét sem le het fel is mer ni. De az
Úr sze re te te mind örök ké az is ten fé lők -
kel van, és igaz sá ga még az uno ká ik -
kal is…” (Zsolt 103,15–17) „Ha a haj -
nal szár nya i ra kel nék, és a ten ger túl -
só vé gén lak nék, ke zed ott is el ér ne,
job bod meg ra gad na en gem. Ha azt
gon dol nám, hogy el nyel a sö tét ség, és
éj sza ká vá lesz kö rü löt tem a vi lá gos -
ság: a sö tét ség nem len ne elég sö tét ne -
ked, az éj sza ka vi lá gos len ne, mint a
nap pal, a sö tét ség pe dig olyan, mint
a vi lá gos ság.” (Zsolt 139, 9–12) 

Csak né há nyat, a leg köz is mer teb -
be ket idéz tem a zsol tá rok ké pei kö -
zül. Ám le het, hogy e so rok ol va sá -
sa köz ben ké te lyek is meg fo gal ma -
zód nak né há nyak ban. Hisz pusz tí tó

sár fo lya mok és ár vi zek, aszály és
jég eső ke se rí te nek so kun kat mos ta -
ná ban. Ta pasz tal juk, hogy az „egész
vi lág hul lám ve ré se” nem csak egy
har mo ni kus me di tá ci ós ze ne dal la -
mát, de a zú gó és pusz tí tó vi har fé -
lel mét is je len ti: kí vül és be lül egy -
aránt. A vi lág misz ti kus cso dá la tá ból
pe dig ha mar ki áb rán dult tá vol ság tar -
tás ra le het vál ta ni. 

Tud ták ezt zsol tá ros ele ink is.
Még sem for dul tak a kör nye ző né pek
vi har is te ne i hez, hi szen Is ten nel kö -
zös tör té ne tük az Úr hű sé ges sze re -
te tét hir det te szá muk ra az élet ve szély
és a há bo rúk ret te ne té ben is. Ahogy
Jé zus ke reszt je sem csu pán az em be -
ri ag resszió és a ha lál me men tó ja, de
fel tá ma dott Urunk nak a la tor ra, a vi -
lág ra és ránk mon dott ön fel ál do zó
igen jét hir de ti.

Nem hi á ba va ló és nem el ret ten tő
te hát a nyár fé nye it és szí ne it szem -
lél ni s köz ben hall gat ni és meg hal la -
ni a „vi lág hul lám ve ré sét”. Mert így
szem lél ve ben ne nem a cél ta lan vi lág -
ba ve tett ség, sem egy vég te len ör vény,
ha nem Is ten nek – az ér tel met len ség -
ből és az ör vény mé lyé ről is – fel eme -
lő sze re te te tá rul elénk egé szen gya -
kor la ti, át él he tő mó don.

Jé zus ra, a vi lág vi lá gos sá gá ra te -
kint ve ed dig tán ész re sem vett em -
ber tár sa ink ban is fel is mer jük az Is -
ten al kot ta szí nek gaz dag sá gát és
mennyei Atyánk arc vo ná sa it. Ha
őket te vé keny, se gí tő sze re tet tel szí -
vünk be zár juk, ve lük együtt él jük át
azt a bi zo nyos hul lám ve rést.

E cik kecs ké ben a nyá ri vi rá gok ról
is ír hat tam vol na. Ezek szél nek, eső -
nek, nap sü tés nek ki tet ten hoz nak
szí nük kel, tö ré keny éle tük kel de rűt
min den nap ja ink ba, s ta nús kod nak
ar ról, hogy szép sé gü ket nem ma guk -
nak, ha nem az él te tő fény nek kö szön -
he tik, amely fe lé for dul nak, amely ben
nö ve ked nek, gya ra pod nak. Vi rág
he lyett ér té kes imád ság ként hadd
nyújt sam át an nak a majd há rom száz
éves ének nek egy ver sét, me lyet éne -
kes köny vünk ben a 280. szám alatt ta -
lá lunk: „Át meg át jársz min dent. /
Rám ra gyog ni en gedd / Élet adó ál -
dott Lel ked! / Mint a kis vi rág is / Ma -
gá tól ki bom lik, / Rá ha csen des fé -
nyed om lik. / Add, Uram, / Vi dá man
/ Fé nyes sé ged lát nom / S or szá god
mun kál nom!”

g Ba log né Vin c ze Ka ta lin

A nyár fé nyei, szí nei…
Ré gen te a köz nyelv ben így ne vez -
ték azt az ál la po tot, ami kor az em -
be rek egy szer re fo gyasz tot ták el
reg ge li jü ket, ebéd jü ket, uzson ná ju -
kat és va cso rá ju kat, vagy is na pon -
ta egy szer ét kez tek. Nap ja ink kol -
du sok kal, rossz szo ci á lis kö rül mé -
nyek kö zött élők kel te lí tett tár sa dal -
má ban so kak szá má ra ide á lis hely -
zet, ha na pon ta leg alább egy al ka -
lom mal esz nek. Egyes kö rök ben
is mét kény sze rű di vat tá vá lik a
reg ebé du cso ra.

Egy idős pap két nyug dí jas ott hon -
la kó val kö ze lít a sze re tet ház ke rí tés -
ka pu ja fe lé a jár dán. Út köz ben bal lag -
va be szél get nek a cse per gő eső ben
szo mor ko dó menny bolt alatt. Fel hők
fáty lá ba tör li könnye it az ég.

– …és ak kor még rám szólt a
gon do zó nő, hogy rosszul töl töm ki a
te át, és a zsem lé met is kér ni kel lett
– me sé li az egyik hölgy.

– Aj jaj, le á nyom! Aj jaj… – só hajt
a bot tal a ke zé ben ti pe gő atya.

– Rá adá sul az ebéd nél ne kem kell
az asz tal hoz vin nem azok nak az idő -
seb bek nek a tál cá ját a tá nyé rok ba
por ci ó zott étel lel, akik bot tal jár -
nak, vagy annyi ra bi zony ta la nok,
hogy nem bír ják el – foly tat ja a
hölgy, majd kis sé hang sú lyo zot tab -
ban te szi hoz zá: – Tel jes el lá tás ra
szer ződ tünk, ami kor be köl töz tünk
ide lak ni, s nem a nő vé rek meg a ve -
ze tő ség pac ká zá sa i ra!

– Tud ja, le á nyom, ve gyes ér zé sek -
kel lé pek be eb be a ház ba – je len ti ki
a pap.

– Mi ért, atya? Mi ért? – kér dez
vissza az egyik hölgy, mi köz ben
összébb húz za a nya ká nál a ka bát ja
gal lér ját.

– Azért, mert ha zug sá got hir det a
hom lok za tán. 

– Hogy hogy ha zug sá got? – ké ped
el a má sik hölgy.

– A fel irat sze rint: sze re tet ház.
Ház nak ugyan meg fe lel, de oly kor hi -
ány zik a fa lai kö zül a sze re tet…

Köz ben a por tás be lül ről ki nyit ja
előt tük a be já ra ti ka put. 

– Ke zü ket csó ko lom! – kö szön il -
le del me sen a höl gyek nek, mi re azok
így fe lel nek:

– Jó na pot, Jó zsi ka! De jó itt ma -
gá nak, eb ben a me leg ben.

– Jó, jó… – mo rog be fe lé a por tás.
– Egész dél előtt állt a fű tés. Ki tud -
ja, mi kor ra ja vít ják meg.

– Teg nap ké ső éj sza ká ig nem volt
áram. Unat koz tunk csak a sö tét ben.
Ma ga biz to san nem unat koz na sö tét -
ben. Ugye, Jó zsi ka? – mo so lyog
kény sze re det ten a fi a ta lab bik hölgy.

Ám a por tás az zal tér ki az évő dés
elől, hogy il le del me sen fo gad ja a ka -
pun be lé pő pa pot, aki vissza for dul -
va az es er nyő jé ről ráz za le a kü szöb
előtt az eső vi zet.

– Di csér tes sék a Jé zus Krisz tus! –
mond ja il len dő en a por tás, aki ko ráb -
ban egyéb ként nem volt por tás.

Gim ná zi u mi nyelv ta nár a be csü le -
tes szak má ja, de mi vel a meg fo gyat -
ko zott ne bu lók nem en ged tek te ret
szá má ra ere de ti vég zett sé ge to váb bi
gya kor lá sá hoz, meg a kor ban is ala po -
san ben ne járt, el sze gő dött por tás nak.
Éj sza ka több nyi re nyu ga lom ban véd -
te az al vók ál mát, ha csak va la mi egé -
szen rit kán elő for du ló, vá rat lan ese -
mény nem za var ta meg a nyu gal mát.

– Mind örök ké! Ámen – vi szo -
noz za az üd vöz lést ugyan csak il len -
dő en a pap. – Meg lá to gat tuk An na
nő vé rün ket, akit éj sza ka vitt be a
men tő a vá ro si kór ház ba.

– Hogy van a drá ga dok tor nő? –
ér dek lő dik a por tás, aki min den kit az
egy ko ri fog lal ko zá sa sze rint ti tu lál,
rit kán szó lít ja ne vü kön a la kó kat.

– Erő sen őr zik az an gya lok, meg
fog gyó gyul ni. Imád sá gos lé lek, s ez
rá se gít az in fú zi ók ra. Két hét múl va
új ra köz tünk lesz. Jó zsi kám! Nem ér -
ke zett le ve lem?

– Jaj, de hogy nem! Azon nal át -
adom a ka no nok úr nak – új sá gol ja
kész sé ge sen a por tás, s az zal a pult
alól elő vesz egy le ve let, és a pap fe -
lé nyújt ja.

Az atya át ve szi a bo rí té kot, majd
ki nyúj tott kar já val messzi re tart va a
sze mé től, a le vél fel adó ját kez di bön -
gész ni. A ter je del mes bo rí té kot rög -
tön fel té pi, egy könyv bú jik elő be lő -
le. Haj da nán együtt ta nul tak a szer -
ző vel a pap ne vel dé ben. Az atya ar cán
át su gá roz nak a bel ső fé nyek, ame lyek

ak ku mu lá to ra a szív. Ez a ki tar tó an
do bo gó is te ni szer ke zet, az em be ri lé -
te zés nél kü löz he tet le nül alá za tos
szol gá ja.

Az zal ki-ki a szo bá já ba tér. Jós ka
pe dig csend ben őr zi to vább a ka put,
a te le font.

Né hány la kó nem fi ze ti be a reg -
ge lit és a va cso rát. A sors ke gyes ha -
mis sá ga, hogy ép pen az nem éhes, aki
be fi ze ti. Mi köz ben két mat ró na be -
szél get az egyik lak osz tály ban, ko pog -
nak az aj ta ju kon. Fi a ta labb la kó tár -
suk ér ke zik.

– Be hoz zam a va cso rá dat az ebéd -
lő ből? – kér de zi egyi kü ket. 

– Mit ad nak? – ér dek lő dik a meg -
szó lí tott, aki haj lott ko ra el le né re
iga zán re me kül tart ja ma gát. Esze is
vág, akár a bo rot va, csak es té re el fá -
raszt ják a nap pa li órák. 

– Tea, zsem le, vaj, son ka – hal lat -
szik a kí ná lat.

– Ne kem csak egy zsem lét hoz zál,
ha len nél oly ked ves – ad ja le a ren -
de lést a szo ba la kó ja. – A son ka
majd jó lesz a szom széd ku tyá já nak.
Olyan ara nyos az a kis ku tya.

A ven dég hölgy bú csú zó ul meg -
jegy zi:

– A ku tyus tény leg ara nyos. Na,
szer vusz, drá gám, aludj jól! 

Amint be csu kó dik mö göt te a lak -
osz tály aj ta ja, így mor go ló dik ma gá -
ban: 

– Min den ki a ku tyát ete ti, pe dig
már úgy is el híz ta ma gát. Nem len ne
fon to sabb a be te gek nek a son ka? A
gaz dá ja elég en ni va lót ad hat a ku tyá -
já nak. Per sze, a be teg nek gyak ran
nincs ét vá gya, a ku tya pe dig na gyon
fa lánk, s kit tud ja, hogy va ló ban ké -
pes-e ele gen dő en ni va lóval ellátni az
a fér fi, aki a sze re tet ház szom széd sá -
gá ban la kik. Szép és okos ku tya.
Min dig je lez, ha ide gen kö ze le dik az
épü le tek fe lé.

Ahogy ki te kint a fo lyo só ab la kán
a las sacs kán el csen de se dő fa lu si ut -
cá ra, lát ja a busz meg ál ló ban vá ra ko -
zó em be re ket. Nem csak a busz ra
vár nak. A nap sü tés re is, hogy a sze -
re tet égi mo so lyá val tölt ekezhessen
fel józan lel kük. 

g Zsi rai Lász ló

Reg ebé du cso ra

Nincs. Már mint hogy ha tár Is ten és em ber kö zött.
Ha tár ta lan az Is ten.
Ha még is va la mi fé le ha tá ro kat lá tunk, azok a mi em -

be ri ha tá ra ink.
Pon to sab ban kor lá ta ink. Nem varr hat juk az ő nya ká -

ba őket.
Ha ha tá ro kat hú zunk, ha tár sér tő vé vá lik az Is ten.
Mert őt nem kö tik az ál ta lunk meg hú zott ha tá rok, és

nem kor lá toz zák a mi kor lá ta ink.
Ott, ahol Is ten ha tár ta lan sá ga a mi kor lá ta ink ba üt kö -

zik, ott áll a ke reszt.

A ná zá re ti Jé zust mint több szö rö sen vissza eső ha tár sér -
tőt fog ták el és vé gez ték ki.

Ál lí tó lag Pi lá tus ezt is akar ta ere de ti leg a ke reszt re ír -
ni, de aztán meg gon dol ta ma gát.

Jé zus át lé pett min den, az ő ko rá ban szent és sért he tet -
len ha tárt. Nem fel tű né si visz ke teg ség gyö tör te, nem pro -
vo kál ni akar ta a kör nye ze tét, ha nem mert a ha tár ta lan
Is ten kö ve te volt. Át lé pett, át sza kí tott min den ha tárt, és
rá adá sul az ily
mó don meg nyí -
ló ha tá ro kon át
messzi re ment –
túl messzi re
ment –, és em -
be re ket ho zott
át az élet be, ki -
ter jeszt ve rá juk
Is ten ha tár ta lan
sze re te tét. (Adj,
ki rály, ka to nát!)

Át lép te a ha tárt fér fi és nő kö zött.
Még a ta nít vá nyai is meg bot rán koz tak raj ta, hogy
asszonnyal be szél.

Át lép te a ha tárt bű nös és bűn te len kö zött.
Meg bot rán koz tak raj ta a ren des em be rek, hogy bű -
nö sök kel ül asz tal hoz.

Át lép te a ha tárt hí vő és hi tet len kö zött.
Bot rány volt, hogy ná la a meg ve tett sa má ri ai a zsi dó
szá má ra kö ve ten dő pél da ként áll ha tott elő.

Át lép te a ha tárt gyer mek és fel nőtt kö zött.
Ha olya nok nem lesz tek, mint a kis gyer me kek…

Át lép te a ha tárt tör vény sze rint élő és tör vé nyen kí vü li
kö zött.

Ná la a vám sze dő meg iga zul va ment ki a temp lom -
ból, nem úgy a fa ri ze us.

Át lép te a ha tárt tisz ta és tisz tá ta lan kö zött.
Tör vény sze rint ne ki ma gá nak kel lett vol na kö ve tel -
nie az őt meg érin tő vér fo lyá sos asszony meg kö ve -
zé sét, ő pe dig gyó gyu lást adott ne ki.

Át lép te a ha tárt mél tó és mél tat lan kö zött.
Nem kis fel há bo ro dást okoz va en ged te, hogy egy
pa ráz na nő a lá ba it csó kol gas sa.

So ro za tos ha tár sér té se i nek he lye in most nagy val lá sos
tisz te let tel öve zett és vé dett ha tár kö vek áll nak. Mint stá -
ci ók a ke reszt fe lé ve ze tő úton. Hir de tik, hogy itt va la -
mi kor va la ki át lép te a ha tárt, és messzi re ment.

S ta lán azt is, hogy mi is bát ran lép jük át őket.
g Né meth Zol tán

(Ha tár  men ti me di tá ci ók. Szerkesztette Szabó Lajos,
Luther Ki adó, Bu da pest, 2008)

Ha tár Is ten és em ber kö zött
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Így szól az Úr, a te te rem tőd: Ne félj,
mert meg vál tot ta lak, ne ve den szó lí -
tot ta lak, enyém vagy! (Ézs 43,1)

Szent há rom ság ün ne pe után a 6.
hé ten az Út mu ta tó reg ge li és he ti igé -
i ben Is ten a ke reszt ség aján dé ká val
meg té rés re hív, hogy a te rem tés, meg vál tás, meg szen te lés „jo gán” a gyer me -
ke i vé le hes sünk. A ke reszt ség hit ál tal visz az üd vös ség re. „Krisz tus sze re ti
az egy há zat, és ön ma gát ad ta ér te, hogy meg szen tel je, és meg tisz tít sa a ke -
reszt ség gel az ige ál tal.” (Ef 5,25.26; LK) „Meg va gyok ke resz tel ve!” – ez a tény
erő sí tet te re for má to run kat kí sér té sei kö ze pet te. „Jé zus Krisz tus a vi lág vi -
lá gos sá ga, ná la van örök ké az élet for rá sa.” (GyLK 699) Menny be me ne te le
előtt ad ta ne künk e misszi ói pa ran csát: „Men je tek el te hát, te gye tek ta nít vánnyá
min den né pet, meg ke resz tel ve őket az Atyá nak, a Fi ú nak és a Szent lé lek nek
ne vé ben…” (Mt 28,19) A ne vé ben szó egyes szám ban áll az igé ben, te hát a Szent -
há rom ság egy örök Is ten van je len a ke reszt ség szent sé gé ben is: „Ha
ugyan is eggyé let tünk ve le ha lá lá nak ha son ló sá gá ban, még in kább eggyé le -
szünk ve le a fel tá ma dá sá nak ha son ló sá gá ban is. Hi szen tud juk, hogy a mi
óem be rünk meg fe szít te tett ve le…” (Róm 6,5–6) Lu ther sze rint Pál „te hát össze -
kap csol ja Krisz tus ha lá lát s fel tá ma dá sát és a mi ke reszt sé gün ket, hogy azt
ne csu pán üres jel kép nek tart suk, ha nem olyas mi nek, ami ben ben ne van Krisz -
tus ha lá lá nak és fel tá ma dá sá nak ere je”. Is ten ki hoz ta né pét Egyip tom ból, s
így mu tat ta meg a di cső sé gét: „Iz rá el fi ai szá ra zon men tek be a ten ger kö -
ze pé be, és a víz jobb ról-bal ról fal ként állt.” (2Móz 14,22) Pál azt sze ret né, ha
tud nánk, „…hogy atyá ink mind nyá jan a fel hő alatt vol tak, és mind nyá jan a
ten ge ren men tek át, és mind nyá jan meg ke resz tel ked tek Mó zes re a fel hő ben
és a ten ger ben” (1Kor 10,1–2). Pé ter pün kös di pré di ká ci ó ja szí ven ta lál ja hall -
ga tó it, s az Úr ígé re tei és el hí vá sa alap ján fel szó lít ja a le en dő gyü le ke zet tag -
ja it: „Tér je tek meg, és ke resz tel ked je tek meg va la mennyi en Jé zus Krisz tus ne -
vé ben, bű ne i tek bo csá na tá ra, és meg kap já tok a Szent lé lek aján dé kát.” (Ap -
Csel 2,38) A fi lip pi bör tön ben Pál és Szi lász Is tent di cső í tet te, s az el me ne -
kü lés he lyett a bör tön őr nek „…hir det ték az Is ten igé jét (…). Ő pe dig azon nal
(…) meg ke resz tel ke dett egész há za né pé vel együtt (…), és ör ven de zett, hogy
hisz az Is ten ben.” (Ap Csel 16,32–34) Ma is ez a misszió me ne te és cél ja, de
ele get te szünk-e Urunk utol só pa ran csá nak? Ő az alá za tos ki csi nye ket ad -
ja elénk pél da ként: „Bi zony, mon dom nék tek, ha meg nem tér tek, és olya nok
nem lesz tek, mint a kis gyer me kek, nem men tek be a mennyek or szá gá ba.” (Mt
18,3) A ke resz ten füg gő, ha lott Jé zus nak „…az egyik ka to na lán dzsá val át -
szúr ta az ol da lát, amely ből azon nal vér és víz jött ki” (Jn 19,34). Az óegy ház -
ban sze ret ték a víz je len té sét a ke reszt ség re, a vé rét az úr va cso rá ra vo nat -
koz tat ni. Élő Urad üze ni ma: „…az a ne ved, hogy élsz, pe dig ha lott vagy. Éb -
redj fel (…), és térj meg! (…) Aki győz, azt öl töz te tik fe hér ru há ba…” (Jel 3,1.2.3.5)
„Ó, se gíts győz ni (…)! Légy áld va, Jé zu som, mert győz tél ben nem!” (EÉ 374,4)
Ben ned is?

g Ga rai And rás

HE TI ÚT RA VA LÓ

Már több ször em lí tet tem e ha sá bo -
kon a bo szor kány ság gal, ezo té ri á val
és más tit kos ta ní tá sok kal fog lal ko -
zó köny vek kel kap cso la tos ve szé -
lye ket. Na gyon úgy tű nik, hogy nem
lesz ha szon ta lan is mét szól ni a té má -
ról, mi vel az ilyen jel le gű ki ad vá nyok
szá ma egye ne sen meg hat vá nyo zó -
dott az el múlt évek alatt.

Ami kor a Nép sze rű bo szor kány ság
cí mű cik ket ír tam, még csak mint egy
polc nyi kö tet re let tem fi gyel mes –
má ra akár fél könyv tár nyi iro da -
lom mal is szem be ta lál hat ja ma gát a
gya nút lan vá sár ló. A négy év vel ez -
előtt meg je lent jegy ze te met (Evan -
gé li kus Élet, 2005/45. szám) idő -
köz ben kom men tál ta is az in ter ne -
ten „egy élő wic ca” (vagy is esze rint
a Kel ta-Wic ca Ha gyo mány őr zők
Egy há zá nak nyíl tan po gány hí ve), aki
nem ha bo zott ki je len te ni, hogy „a
bo szor kány ság nem egyen lő a sá tán
imá da tá val”. 

Ter mé sze te sen nem fo gok vi tat -
koz ni ez zel a sza bad vé le ménnyel –
jel zem, ezt már ko ráb ban is meg te -
het tem vol na –, mert cé lom most
sem a vi szályt kel tő, ér tel met len
szó har cok pro vo ká lá sa, csu pán az ál -
ta lam igaz nak hitt té nyek köz lé se. 

Az ilyen vég te len pár be szé dek
már csak azért is „ha szon ta la nok és
hi á ba va lók” (vö. Tit 3,9–10), mert
evan gé li kus ként le he tet len kö zös
ne ve ző re jut ni olyas va la ki vel, aki így
gon dol ko dik ezek ről a dol gok ról. A
vi ta előtt ugyan is mi ni mum azt kel -
le ne tisz táz nunk, mit is ér tünk „a sá -
tán imá da tán”, s ez min den két sé get
ki zá ró an ko moly prob lé má kat okoz -
na az egyet ér tés szem pont já ból.
Más rész ről nem tu dom, hon nan vet -
te bí rá lóm ezt a mon da tot, ugyan is
a cikk ben ilyes mit nem ál lí tot tam;
csu pán azt, hogy egye sek „olyan is -
te ne ket imád nak, »ame lyek lé nye gü -
ket te kint ve nem azok« (Gal 4,8–9)”.
Mind azon ál tal fö löt tébb ör ven de -
tes, hogy a mo dern bo szor ká nyok is
ol vas sák az Evan gé li kus Éle tet…

Az el mon dot tak ból ha mar be lát ha -
tó, hogy mi lyen na gyok a vi lág né ze -
ti kü lönb sé gek kor tár sa ink kö zött, de
ta lán azért ne he zen te het en gem fe -
le lős sé bár ki, ha a fen ti hez ha son ló re -
ak ci ók után nyo masz tó kö vet kez te -
té sek re ju tok. Az esz mék kö zöt ti
zűr za var nap ja ink ban olyan mér té kű,
hogy már a fe lü le tes szem lé lő nek is
azon nal fel tű nik – te gyük hoz zá egy -
szer és min den kor ra: ezért nem kis
szá za lék ban a tö me gé vel bur ján zó
ezo te ri kus iro da lom a fe le lős.

Mi előtt va la ki megint fél re ér te ne,
el is me rem, hogy a köny ves bol tok ban
kap ha tó „tit kos ta nok” és más fi lo zó -
fi ák kö zött van nak ér té ke sek is, il let -
ve szin te min den kö tet ben fel lel he -
tő va la mi lyen ér té kes gon do lat.
Ugyan ak kor te gyük hoz zá ha mar,
hogy csak nem le he tet len az ezo té ri -
á val úgy fog lal koz ni, hogy az em ber
ne ta lál jon ab ban fi gye lem re mél tó
té nye ket, mi vel – még ha lát szó lag is
– az ilyen ta nok ban min dig fel lel he -
tő ek az uni ver zá lis meg nyil vá nu lás
nyo mai. A prob lé ma csu pán az, hogy
összes sé gé ben te kint ve a le he tő leg -
ka o ti ku sabb mó don szer ve ződ nek
ezek a tar tal mak, a vég ered mény
pe dig olyan mély sé ges szö veg ten ger,
amely ben az igaz ság já té kos
könnyed ség gel mo só dik össze a ha -
mis ság gal, az egye te mes va ló ság az
egyé ni kép ze let tel, a be ava tá si ta ní -
tás az ál be ava tá si bu tí tás sal. (És az
már tény leg kraj cá ros ko mé dia, hogy
az ezo te ri kus ki ad vá nyok több sé gét
tit kos nak ál lít ják be, mi köz ben nyíl -
tan áru sít ják, te hát bár ki meg ve he ti
őket. Adó dik a kér dés: ami hez bár -
ki hoz zá jut hat, az mi től tit kos?)

A té ma sza ba to sabb ki fej té se ér de -

ké ben egy má sik konk rét ese tet is
idé zek, amely tisz tán meg vi lá gít ja ag -
gá lya in kat, s ame lyet rá adá sul nem
egy ezo te ri kus té má jú kö tet ben ol -
vas tam, ha nem olyas va la ki től hal lot -
tam a mi nap, aki ilyen köny vek ből
szer zi az is me re te it. Kor tár sunk fö -
löt tébb me rész ki je len tés re ra gad tat -
ta ma gát: sze rin te Jé zus mes si á si
vo ná sa „csak az egy ház blöff je”, mi -
vel az arany kort el ho zó Nap gyer mek
meg vál tás tör té ne te már jó val Krisz -
tus előtt meg je lent, „a Bib lia szer zői”
ezt csu pán „át dol goz ták”.

Igen meg le pőd tem, mert sok fé le
za va ros be szé det hall az em ber, ami -
kor a ter mé szet fe let ti ről esik szó, de
ez a „ta ní tás” min den vá ra ko zá so mat
fe lül múl ta, en nek ugyan is ép pen az
el len ke ző je az igaz! Mert nem az Új -
szö vet ség írói me rí tet tek ih le tet a
ko ráb bi mí to szok ból, ha nem in kább
az elő ző idők böl csei sej tet ték meg
egy el jö ven dő mes si ás cso dá la tos
ígé re tét, mint ahogy ez ké sőbb be is
tel je se dett Jé zus Krisz tus sze mé lyé -
ben. A „Nap gyer mek a Ló tusz kely -
hé ben” mi to ló gi á ja két ség kí vül az
egyip to mi is ten vi lág ré sze, mint aho -
gyan Ozi risz, Ízisz és Hó rusz kul tu -
szát az „egyip to mi szent há rom ság”-
nak ne ve zik a ku ta tók. Ám az, hogy
ezek a misz té ri u mok már az Em ber -
fia előtt lé tez tek, vé let le nül sem je len -
ti azt, hogy a tény le ges, föl di meg va -
ló su lá suk ról szó ló tör té net len ne a
„sten ci le zett má so lat” – ép pen for -
dít va.

Per sze jó kis be ug ra tós té ma, igen
cse les kér dés ez egy ilyen szel le mi leg
le tom pí tott, ki lú go zott nem zet nek,
ame lyet negy ven éven át meg fosz tot -
tak min den től, ami túl mu tat az anya -
gi vi lá gon, az tán rá eresz tet ték ezt a
le he tet len mennyi sé gű ál misz ti kát;
így nem cso da, ha ilyen nagy most a
sö tét ség. S mint aho gyan Ni ni vé ben
az em be rek nem tud tak kü lönb sé get
ten ni „a jobb és a bal ke zük kö zött”
(Jón 4,11), úgy ezek az „ezo te ri ku sok”
sem ké pe sek meg kü lön böz tet ni az
okot az oko zat tól; ez is hi bát la nul
mu tat ja, nap ja ink ban mi lyen mér té -
kű a fel for du lás.

An nak ide jén a fa ri ze u sok leg -
alább be fog ták a szá ju kat, ami kor Jé -
zus meg kér dez te tő lük: „Mi a vé le mé -
nye tek a Krisz tus ról? Ki nek a fia?”
Mert ha „Dá vid urá nak szó lít ja őt,
mi kép pen le het a Fia?” A kér dés bo -
nyo lult sá gát és fé lel me tes sé gét bi zo -
nyít ja, hogy „sen ki sem tu dott ne ki fe -
lel ni egyet len szót sem, és meg kér dez -
ni sem mer te őt töb bé sen ki…” (Mt
22,41–46) A vá lasz adás vi szont csak
az „írás tu dók” szá má ra ily ne héz,
akik ből ma is akad bő ven az ilyen
ezo te ri kus köny ves pol cok nál…

Jé zus úgy le het Dá vid nak egy -

szer re ura és fia, hogy bár ké sőbb szü -
le tett meg test ben, ő már „kez det ben
az Is ten nél volt”, vagy is a Szent há rom -
ság ta na és a mennyei örö kö sö dés jo -
ga sze rint meg elő zi Dá vi dot, hi szen
a Krisz tus ma ga az Is ten (vö. Jn 1,1–
18, Jel 5,7–10). Már pe dig Is ten min -
den ki nél előbb volt. 

Ezek is me re té ben ho gyan is ál lít -
hat nánk, hogy az evan gé li um az
egyip to mi Nap gyer mek mí to szá ból
ke let ke zett? Olyan ez, mint ha va la -
ki a haj na li kö dön át szű rő dő nap fényt
össze ke ver né a de rült égen ra gyo gó
nap pal, mond ván, hogy a ho má lyos
reg gel a dé li fény. Rá adá sul az is
nyil ván va ló, hogy Jé zust sen ki sem
előz he ti meg, sem idő ben, sem esz -
mé ben, mi vel „min den ál ta la lett, és
nél kü le sem mi sem lett, ami lét re jött”.
Er re egyéb ként ő ma ga is fi gyel mez -
tet: „…nél kü lem sem mit sem tud tok
cse le ked ni” (Jn 15,5), Pé ter hal fo gá sa
pe dig rög tön bi zo nyít ja is ezt, hi szen
a tör té net lé nye ge már Si mon fe le le -
té ből ki de rül: „Mes ter, egész éj sza ka
fá rad tunk ugyan, és sem mit sem fog -
tunk, de a te sza vad ra ki ve tem a há -
ló kat.” (Lk 5,5)

Úgy gon do lom, hogy a tit kos ta ní -
tá sok ra szom ja zó fi a tal nem ze dé ket
sem mi kép pen sem a rossz szán dék
ve zér li, ami kor „ki ve ti a há ló ját” az
ezo te ri kus iro dal mak ra. Ám az ko -
ránt sem meg nyug ta tó ma gya rá zat a
té vely gés re, hogy va la ki ba lek – vagy
aho gyan Vla gyi mir Il jics Le nin ne vez -
te ér tel mi sé gi hí ve it: „hasz nos idi ó -
ta”. Mert ne gon dol juk, hogy ezek a
rá sze dett if jú em be rek nem okoz nak
kárt ezek kel a fe le más be szé dek kel!
Hasz no sak ők a sze rin tük em ber fe -
let ti, de va ló já ban egy na gyon is em -
ber alat ti, za var kel tő be fo lyás mű -
köd te té sé hez, hogy „meg té vesszék –
ha le het – a vá lasz tot ta kat is” (Mt
24,24).

Min den ki ke res va la mit az élet ben,
s nem ze dé kem is jog gal ku tat a lé te -
zés nagy tit kai után. Jé zus azt ígé ri,
hogy „aki ke res, ta lál”. És azt is
mond ja ugyan itt, hogy sen ki sem csa -
ló dik, aki az igaz ság ra éhe zik: „…ki az
kö zöt te tek, aki ha ke nye ret kér a fia,

kö vet ad ne ki, vagy ha ha lat kér, kí -
gyót ad ne ki?” (Mt 7,7–11) Az étel lel
va ló ha son lat nyil ván va ló an egy -
szer re szó sze rin ti és jel ké pes. Mert
a hal köz is mer ten a Krisz tus szim bó -
lu ma, a kí gyó ra va ló szán dé kos uta -
lás sem kí ván kü lö nö sebb ma gya rá -
za tot. S ha va la ki a „Szent Szel le met”
ke re si, de csak az „ősi kí gyót” ta lál -
ja, ta lán fi gyel mez tet nünk kel le ne:
nem biz tos, hogy jó he lyen ke res –
vagy ne ta lán tán ma ga a ké rés volt
rossz. Ide je len ne ezt sür gő sen fel is -
mer ni, mi előtt a kí gyó vissza mar.

g And ris ka Já nos

Ha lat ke res, kí gyót ta lál
Cso dál ko zol, hogy nincs és nem is lesz bé ke
A nem ze tek közt so ha, so ha sem,
S őrült tor ná kon hull a küz dők vé re
Időt le nül, apad ha tat la nul??

Cso dál ko zol? – Én nem cso dál ko zom.
El né zem a „bol dog” csa lá di kört,
Né zem a két em ber „szen telt” vi szo nyát:
S min dent lá tok, csak nem har mó ni át.

Csak perc a bé ke, lo pott, drá ga perc,
Úsz tat ja évek nyug ha tat lan sod ra –
S már ha sít a szó tü rel met le nül,
Ki hí vó hang lej tés sel oda dob va.

Mit bé kél tetsz te osz tályt, nem ze tet?
A Du na-völ gyön mit tö röd fe jed?
Egy éles szó, mit böl csen le tom pí tasz
Ki mon dás előtt: hidd el, töb bet ér az!

Ne törd a fe jed prog ram pon to kon,
A vi lág bé két kezdd el ma ga don,
A bé ke al fá ja és óme gá ja
Te légy, kü lön ben nem jön a vi lág ra.

Re mé nyik Sán dor

Cso dál ko zol?
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b Egy ki sebb had se reg vet te bir -
tok ba a Rép ce lak–Csá ni gi Evan -
gé li kus Egy ház köz ség pa ró ki á -
ját és an nak kör nyé két jú li us
22-étől két hé ten át. Min den
reg gel hat van-het ven kis ka to na
vo nult lel ke sen, trom bi ta szó és
dob per gés kí sé re té ben a temp -
lom ba, hogy részt ve gyen az im -
már ti zen egye dik éve meg ren de -
zett an gol és anya nyel vű hit -
tan tá bor prog ram ja in.

A tá bort Ve rasz tó Já nos, gyü le ke ze -
tünk lel ké sze és Do nald Gre ven wis -
con si ni (Amerikai Egyesült Államok)
lel kész szer vez te és ve zet te. 

Évtizedes testvéri kapcsolatunk
gyümölcseként nyaranta, nem sok -
kal az után, hogy a tan köny vek a fi -
ó kok és a tás kák mé lyé re ke rül nek,
ame ri kai fi a ta lok ér kez nek hoz zánk
lel ké szük ve ze té sé vel, hogy együtt
szol gál has sunk a gye re kek nek. Min -
den év ben más-más té mán ke resz -
tül igyek szünk kö ze lebb vin ni a ki -
csik hez és na gyok hoz Is ten sze re te -
té nek üze ne tét. Ha józ tunk már
együtt bib li ai ha jó sok kal, fel mász -
tunk kép ze let ben a Si on ra és a Bib -
lia töb bi he gyé re, idén pe dig ószö vet -
sé gi és új szö vet sé gi ka to nák nyo má -
ba ered tünk.

Dél előt tön ként Jó zsué, Ge de on,
Dá vid, Na á mán és itá li ai szá za do sok
tör té ne te in ke resz tül hall hat ták a
gye re kek az evan gé li u mot, ige ver se -
ket ta nul tak ma gya rul és an go lul. Ki -
pró bál hat ták, mi lyen egy ka to nai
ki kép zés, ho gyan kell íj jal lő ni, még

egy Af ga nisz tán ban szol gá ló ka to na
ké pes be szá mo ló ját is meg hall gat hat -
ták. A dél után a spor té és a kéz mű -
ves ke dé sé volt, es tén ként pe dig Do -
nald Gre ven evan gé li zá ci ó já ra vár -

tuk a gye re ke ket szü le ik kel és gyü -
le ke ze tünk min den tag já val együtt. 

A tá bor so rán a kis ka to nák vé gig -
jár hat ták a ka to nai rang lét ra fo ka it,
köz le gé nyek ből had na gyok ká vál -
hat tak, s az utol só es tén bol do gan ve -
het ték át meg ér de melt ju tal ma i kat,
a tá bor tűz nél pe dig mind két nyel ven
új ra fel zeng tek a két hét leg ked ve -
sebb da lai.

Szol gá ló ként nagy öröm volt szá -
mom ra, hogy is mét részt ve het tem
eb ben a mun ká ban. Há la telt szív vel
gon do lok mind ar ra, amit Is ten vég -
zett az el múlt év ti zed so rán, hi szen
a fi a tal szol gá lók kö zül so kan még
kis gyer mek ként vet tek részt az el ső

tá bo rok ban, de több éve már ők is
lel kes se gí tői en nek a mun ká nak.

Jé zus sza vai jut nak eszem be, ame -
lye ket ak kor mon dott, ami kor a ta -
nít vá nyok nem akar ták hoz zá en -

ged ni a kis gyer me ke ket. Ta lán kí mél -
ni akar ták a Mes tert a gye rek zsi vaj -
tól, vagy nem tar tot ták elég érett nek,
mél tó nak a ki csi nye ket ar ra, hogy az
Úr ral ta lál koz za nak. Jé zus azon ban
meg fedd te a ta nít vá nyo kat, és azt
mond ta, hogy ne tilt sák el a gye re ke -
ket tő le, ha nem en ged jék hoz zá őket,
mert a gyer me kek hez ha son ló ké a
mennyek or szá ga (Mk 10,14).

Ne csu pán en ged jük, ha nem vi -
gyük mi ma gunk imád ság ban, ké zen
fog va gyer me ke in ket, ki csi ket és na -
gyo kat Jé zus szí ne elé, hogy az ige
mag jai ko rán a szí vük be hull has sa nak,
s fel nö ve ked ve élő hi tet te rem je nek!

g Őri Il di kó

Győz tes had se reg Rép ce la kon

Szerkesztette: Boda Zsuzsa

Írjátok a képeken látható tárgyak neveit a téglalapokba.
A megjelölt téglalapok betűiből egy-egy állatnevet
olvashattok össze. Ezeket az állatokat is vitte Nóé
bárkája.
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Illesszétek a faleveleket a fán a helyükre, és olvassátok el a Példabeszédek könyvében
található intést!
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Pi lis csa bán tar tot tuk jú ni us 29-étől
jú li us 4-éig a Bu dai és a Pes ti Egy ház -
me gye csa lá di kon fe ren ci á ját, 1994
óta már a ti zen ha to di kat. Telt há zas
kon fe ren cia volt, nem ma radt üres
szo ba a Bé thel Misszi ói Ott hon ban. 

Az össze jö ve tel csa lá di jel le gét mu -
tat ja, hogy a leg idő sebb részt ve vőnk
ki lenc ven év fe let ti, a leg fi a ta labb pe -
dig ti zen hét hó na pos volt, s há rom-
sőt négy ge ne rá ci ós csa lá dok kal is ta -
lál koz hat tunk. A részt ve vők szá ma –
az egy-két nap ra „be lá to ga tók kal”
együtt – el ér te a száz főt, a bent la kók
nyolc van ki len cen vol tak – több mint
egy har ma duk gyer mek- és if jú ko rú.

A kon fe ren cia ve zér igé je a „Lel ke -
met adom be lé tek…” (Ez 37,14a) ószö -
vet sé gi ige sza kasz, fő té má ja pe dig az
„éb re dés” volt. A reg ge li áhí ta tok –
Hu lej Eni kő és Hor váth-He gyi Oli vér
szol gá la tá val – és a bib lia kö rök a Lé -
lek je len lét (a Lé lek je len lé te) össze fog -
la ló cí met kap ták. A dél utá ni elő adá -
so kat na pon ként más-más elő adó
(Ré vész Ri ta, Endre ffy Gé za, Győ ri Pé -
ter, Ben ce Im re, dr. Ga rá di Pé ter) tar -
tot ta. A lát ha tó vá vá ló Szent lé lek fő -
cím alatt hall hat tunk a finn or szá gi és
a ma gyar or szá gi éb re dés ről, egy há -
zunk mai örö me i ről és gond ja i ról. Es -
tén ként Bozo rády Zol tán evan gé li zált.
A kon fe ren cia ze nei-kán to ri szol gá -
la tát és az if jú sá gi bib lia kör ve ze té sét
Győ ri Dá vid és fe le sé ge, Ju dit vé gez -
te. A gyer me kek cso port já val há r man
foglalkoztak lelkesen: Ta másy Ta -
más   né lelkész, illetve Nagy Már ta és
Kör men di Haj nal ka pedagógusok.

Ezen a kon fe ren ci án a Szent há -
rom ság egy igaz Is ten Szent lel ke ke -
rült a kö zép pont ba.

Sok szor fe led ke zünk meg ró la, elő for -
dul, hogy csak ha tá sa i ról, ere jé ről be -
szé lünk, és nem szá mo lunk az zal,
hogy ő sze mély, aki va ló ság gá te he ti
szá munk ra Jé zus Krisz tus ér tünk el -
szen ve dett ha lá lát, fel tá ma dá sát.
Meg ér te ti ve lünk a Szent írás ban le -
írt, Jé zus Krisz tus ban ki je len tett igé -
ket. Aki új já szül het, meg iga zít hat,
szol gá lat ra késszé és al kal mas sá te -
het. Ál ta la vi szi vég be Urunk az éb -
re dést, ami kor is rö vid idő alatt sok
em ber jut hit re, tér más be lá tás ra,
szü le tik új já. Jé zus Krisz tus Urunk
nem ha gyott min ket ma gunk ra: el -
küld te, akit meg ígért, a kö zöt tünk,
ben nünk mun kál ko dó Szent lel ket. Ő
for mál ja, él te ti a gyü le ke ze tet, ő tud
min den ki nek iga zi vi gasz ta lást ad ni.
Csak az vi gasz tal ha tó, aki meg en ge -
di, hogy hely re te gyék – így le het
meg tisz tul ni. Az ő vi gasz ta lá sa nem
komp ro misszum, ha nem vég le ges, s
ve le le he tő sé get ka punk, hogy má so -
kat is meg vi gasz tal has sunk (2Kor
1,3–11). Sze mé lyes pél dá kat hal lot tunk
er re egy más tól a kis cso por tos be szél -
ge té se ken; egyik test vé rünk gyá szá ban,
má sik abor tusz utá ni ál la po tá ban
ka pott vi gasz ta lást, bo csá na tot.

Bá to rí tást kap tunk, hogy kér het jük
a Szent lel ket az Atyá tól (Lk 11,13).
Kér jük hit tel és ki tar tó an. Az éb re dést
Is ten ad ja. Ne künk nem a szél irá nyát
és erős sé gét kell mé rics kél ni, ha nem
ügyel ni ar ra, hogy ami kor Is ten fel
akar hasz nál ni min ket, el ne mu -
lasszuk a le he tő sé ge ket. Ébe ren fi gyel -
jünk rá; ne öt let el jünk, ha nem tel je -
sít sük azt, amit Szent lel ke ál tal mond.

Ha szon ta lan, pó to lan dó, le cse ré len -
dő szol gák va gyunk, Is ten még is hasz -
nál ni akar min ket. Ne le gyünk há lát -
la nok. Kö te les sé günk és örö münk az
Úr nak szol gál ni. Bíz zunk őben ne,
hogy fel ada ta ink ránk van nak szab -
va és el hor doz ha tók. Ne az ered mé -
nye ket vizs gál juk, ha nem az Úr sza -
ván tá jé ko zód junk a Lé lek ál tal.

Va ló ra vál hat az evan gé li zá ció
össze fog la ló igé je: „Éb redj fel, aki al -
szol, tá madj fel a ha lál ból, és fel ra -
gyog ne ked a Krisz tus.” (Ef 5,14) és a
Róm 6,11: „…meg hal ta tok a bűn -
nek, de él tek az Is ten nek a Krisz tus
Jé zus ban.”

Esze ment vi lá gunk ban, ahol pél dá -
ul a há zas ság ér té két le be csü lik, de a
ho mo sze xu á li sok há zas ság ra tö re -
ked nek, Is ten ad hat ki me ne telt a Jé -
zus Krisz tus ban. Éle te csak an nak
van, aki meg halt a bűn nek, és fel tá -
madt, az ő ural ma alatt él.

Ézs 6,8-ban szem be sül tünk az Is -
ten szent sé ge előt ti el hí vás sal, és Mt
17,1–8 alap ján a meg di cső ült Jé zus
Krisz tus ra gyo gott fel, aki nek fé nyét
éle tünk is ter jeszt he ti.

Egyé ni pél dá kat is hal lot tunk, me lyek
nyo mán so kan fel bá to rod tak az evan -
gé li zá tor ral és a töb bi szol gá ló lel -
késszel va ló sze mé lyes be szél ge tés re;
de a test vé rek kö zött is ér té kes be szél -
ge té sek foly tak.

A Szent lé lek je len lé tét az el hang -
zot tak meg ér té sén kí vül ab ban is
meg ta pasz tal tuk, hogy a ge ne rá ci ók

egy mást sze re tet ben el fo gad va, se gít -
ve egy szív vel és lé lek kel tud tak éne -
kel ni, újat ta nul ni, imád koz ni. Az
össze gyűj tött név te len ima ké ré se ket
ma gun ké nak érez tük; egy más iránt
se gí tő kész sze re te tet kap tunk. Is te -
nünk volt az elő ké szí tő is, és hisszük,
hogy ve lünk ma rad mind vé gig.

Idei kon fe ren ci ánk nak bi zo nyos
te kin tet ben ha tár kő- vagy sta fé ta bot-

át adás jel le ge is volt. A Bu dai Egy -
ház me gye 1992-ben és 93-ban tar tott
evan gé li zá ci ós kon fe ren ci á i nak ta -
pasz ta la tai alap ján 1994-ben már a
Bu dai és a Pes ti Egy ház me gye kö zö -
sen szer vez te az össze jö ve telt, majd
1995-től a két egy ház me gye fel ügye -
lő je, Pin tér Győ ző és dr. Győ ri Jó zsef
let tek a szer ve zők. Ez a szol gá la tuk
a fel ügye lői tiszt sé gük le jár ta után is
meg ma radt, de egy re job ban érez tük,
hogy hí vő, lel kes fi a ta lok nak kell
át ven ni ük ezt a fel ada tot.

Ez zel a cél lal kap cso ló dott be két
év vel ez előtt a Pes ti Egy ház me gye es -
pe re sé nek meg bí zá sá val Hu lej Eni kő,
az idén pe dig a Bu dai Egy ház me gye
es pe re sé nek egyet ér té sé vel Hor váth-
He gyi Oli vér. A részt ve vők öröm mel
ta pasz tal ták, hogy a kon fe ren cia
szel le me, lel ki sé ge nem vál to zott,
de fris seb bé, fi a ta lo sab bá vált. Re mél -
jük, hogy fi a tal test vé re ink hosszú
idő re szó ló el hí vást kap tak. Övez ze
fel őket az Úr hit tel, sze re tet tel, böl -
cses ség gel, tü re lem mel, erő vel, és
gaz da gon áld ja meg szol gá la tu kat.

Mi pe dig, akik ed dig vé gez het tük
ezt a szol gá la tot, kö szön jük az Úr nak,
hogy részt ve het tünk eb ben a mun -
ká ban. Kér jük, bo csás sa meg mu lasz -
tá sa in kat, ag go dal mas ko dá sa in kat,
ha va la kit meg bán tot tunk, vagy ha
bot rán ko zást okoz tunk, le gyen hoz -
zánk ir gal mas, ami kor ezt a szol gá -
la tun kat meg íté li.

g Gy ri Jó zsef és
Gy ri né Dreny ovsz ky Irén

Éb redj fel, aki al szol!
Csa lá di kon fe ren cia Pi lis csa bán

A presbiterek országos találkozója elé
Az el ső or szá gos evan gé li kus pres bi te ri ta lál ko zó ra (Pest szent im re,
2009. szep tem ber 12., szom bat) a szervezők lel ké szi ál lá son ként négy
pres bi ter és a fel ügye lő je lent ke zé sét vár ják. A lel ké szek rész vé te le
fa kul ta tív. (A szer ve zés az es pe re si hi va ta lo kon ke resz tül tör té nt.)

Az alábbiakban olvasható levelet a szervezők küldték ki a jelent -
kezőknek.

Öröm mel szá mol ha tunk be ar ról, hogy az evan gé li kus pres bi te rek el ső or -
szá gos ta lál ko zó já ra mint egy ezer négy száz je lent ke zés ér ke zett be! Kö szön -
jük a pres bi te rek po zi tív hoz zá ál lá sát, és kö szön jük az es pe re sek, lel ké szek
köz ve tí tő mun ká ját. A je lent ke zé sek nagy szá ma az zal a re mény ség gel tölt
el ben nün ket, hogy a gyü le ke ze ti pres bi té ri u mok fe le lő sen gon dol kod nak,
és kulcs sze re pet vi het nek egy há zunk éb re dé se, meg úju lá sa te rén.

A ta lál ko zó ról már több al ka lom mal is ol vas hat tak a test vé rek az Evan gé -
li kus Élet ha sáb ja in. Gáncs Pé ter püs pök a hús vé ti, dr. Fa bi ny Ti bor pro fesszor
és Győ ri Gá bor es pe res a pün kös di, Mé szá ros Ta más egy ház me gyei fel ügye -
lő a jú ni us 28-i szám ban írt e tárgy ban – kér jük, ol vas sák el!

Né hány fel me rü lő kér dés re ez úton vá la szo lunk
• Mi ért kel lett ilyen ko rán le ad ni a je lent ke zé se ket? Mert nyá ron a sza -

bad sá gok mi att, szep tem ber ele jén pe dig az idő rö vid sé ge mi att nem le -
he tett vol na jól elő ké szí te ni a ta lál ko zót.

• Mi ért kel lett név vel je lent kez ni? A név vel va ló je lent ke zést azért kér -
tük, hogy a je lent ke ző ket sze mé lye sen meg szó lít has suk, tá jé koz tat has suk
a jobb föl ké szü lés ér de ké ben. Sze ret nénk, ha a kon fe ren ci án min den ki pon -
to san tud ná, hogy mi ről van szó.

• Mi van, ha a je lent ke ző még sem tud el men ni? Ha egy be je lent ke zett pres -
bi ter még sem tud el jön ni, egy má sik pres bi ter nek át ad hat ja a he lyét. Min -
den kép pen hasz nál juk ki a gyü le ke ze ti lét szám ke re tet! A vál to zást elég ér -
ke zés kor a re cep ci ó nál je lez ni.

• Mi a ta lál ko zó hely szí né nek pon tos cí me? A ta lál ko zót a pest szent im -
rei új, min den igényt ki elé gí tő sport csar nok ban, a Sport kas tély ban ren -
dez zük, mely nek cí me: 1188 Bu da pest, Kis fa lu dy u. 33/c. Az őszi in for má -
ci ós le vél ben és az Evan gé li kus Élet ben tér ké pet köz lünk, és tö meg köz le -
ke dé si út vo na la kat is meg adunk.

A ta lál ko zó cí me: Is ten mun ka tár sai va gyunk.

Ter ve zett prog ram
• 9 órá tól re giszt rá ció, tér ze ne
• 10.00 – Kö szön té sek
• 10.15 – Ének ta nu lás, rá han go ló dás
• 10.30 – Áhí tat: „Is ten mun ka tár sai va gyunk” – Gáncs Pé ter püs pök
• 10.45 – Hon nan ho vá, evan gé li kus egy ház? – Prőh le Ger gely or szá gos

fel ügye lő be ve ze tő elő adá sa
• 11.00 – Ke rek asz tal-be szél ge tés – ve ze ti Len gyel An na, a Dé li Egy ház -

ke rü let fel ügye lő je. Be szél ge tő part ne rek dr. Győr fi Ká roly köz gaz dász,
dr. Fáb ri György szo cio ló gus, dr. Var ga Gyön gyi teo ló gus és in ter ak tív
mó don min den részt ve vő pres bi ter! Le he tő ség lesz azon na li kér dé sek re,
hoz zá szó lá sok ra, vé le mény nyil vá ní tás ra.

• 12.30 – Ebéd
• 14.00 – Ve tí tett ké pes elő adás (ppt) a pres bi ter kép zés ről –

dr. Fa bi ny Ti bor pro fesszor, köz re mű kö dik: Győ ri Gá bor es pe res
• 14.45 – Pó di um be szél ge tés – ve ze ti Len gyel An na
• 15.30 – Szü net
• 16.00 – Ma rad ja nak ve lünk! Az Evan gé li kus Élet szer kesz tő i nek já té kos

meg le pe té se. Köz re mű kö dik T. Pin tér Ká roly és Bo da Zsu zsa
• 17.00 – Úti ál dás – Itt zés Já nos püs pök

A prog ra mot több eset ben ze né vel, ének lés sel, fris sí tő moz gás sal fog juk tar -
kí ta ni, ezt kü lön nem je lez tük.

A kon fe ren cia le bo nyo lí tá sát az egy ház ke rü le tek és az or szá gos iro da mun -
ka tár sai, va la mint a pest szent lő rin ci gyü le ke zet negy ven ta gú csa pa ta se gí ti. 

Szí ve sen fo gad juk a prog ram mal és a szer ve zés sel kap cso la tos ész re vé te -
le i ket, ja vas la ta i kat az aláb bi cí men: Győ ri Gá bor – 1183 Bu da pest, Kos suth
tér 3., e-mail: ga bor.gyo ri@lu the ran.hu.

Erős vár a mi Is te nünk!
Test vé ri kö szön tés sel: 

A szer ve zők

Ked ves Test vé re ink!

MEG JE LENT 
A CRE DO KÜ LÖN SZÁ MA

Élő kö vek egy há za –
Az evan gé li kus meg úju lás
stra té gi á ja

A Cre do evan gé li kus mű hely kü lön -
szá ma azzal a céllal jelent meg,
hogy az egy há zunk fejlesztését célzó
munka eddigi dokumentumait
nyom ta tásban hozzáférhetővé
tegye. Olvasható benne a tervezett
stra té  gia első vi taanyaga, illetve az
ehhez érkezett hozzászólások. A

Luther Kiadó gondozásában
megjelent kötet szer kesz tője dr. Fa -
bi ny Ta más, Prőh le Ger gely és Bog -
dá nyi Gá bor.

A püs pök és az or szá gos fel -
ügye lő a be ve ze tő ben a kö vet ke ző -
kép pen vall az ügy fon tos sá gá ról:
„Egy há zunk ve ze té se, fel is mer ve a
hosszú tá vú és or szá go san össze -
han golt egy ház fej lesz tés szük sé -
ges sé gét, 2007 ta va szán kez de mé -
nyez te az evan gé li kus stra té gia ki -
dol go zá sát. A Ma gyar or szá gi Evan -
gé li kus Egy ház Zsi na tá nak dön té -
se alap ján egy mun ka cso port ké szí -

tet te el a stra té gia ter ve ze tét, mely -
be a leg fon to sabb fej lesz té si szem -
pon tok ke rül tek.

Egy éves mun kánk ered mé nyét
2008 nya rán, a Szél ró zsa ta lál ko zón
hoz tuk nyil vá nos ság ra, s ez zel el in -
dult a stra té gia ter ve zet vi tá ja. Az in -
ter net ről le tölt he tő anyag azon -
ban mind ed dig nem je lent meg
nyom ta tás ban – en nek a hi ány nak
a pót lá sá ra nyújt al kal mat a Cre do
te ma ti kus szá ma. Sze ret nénk a le -
he tő sé get meg ra gad ni és a vi ta anya -
gon túl egy cso kor ra va ló vé le -
ményt, ref le xi ót is köz re ad ni. Fel -

ké ré sünk re so kan tol lat ra gad tak,
lel ké szek és nem lel ké szek, is mert
ér tel mi sé gi ek, hogy né ze te i ket meg -
osszák ve lünk a stra té gia ter ve zet
kap csán. Sok szí nű ké pet lát ha tunk-
ol vas ha tunk, hi szen teo ló gu sok és
szo cio ló gu sok, egy ház ban élők és
vi lá gi ro kon szer ve zők vé le mé nye
egy aránt meg je le nik la punk ha -
sáb ja in.

A stra té gia vi tá já ban fon tos nak
tart juk, hogy mi nél több szem -
pont meg je len jen. Re mél jük, so kak
szá má ra meg győ ző bi zo nyí ték a
Cre dó ban be mu tatott anyag sok szí -

nű sé ge. Ter mé sze te sen ez zel ko -
ránt sem zá rult le a vi ta: bár ki köz -
re ad hat ja vé le mé nyét a stra té gia
hon lap ján (http://strategia.lu the -
ran.hu) vagy a ké sőbb szer ve zen dő
ren dez vé nye ken. 

Ad ja Is ten, hogy a vi ta moz gó sít -
sa evan gé li kus egy há zun kat, és az
»élő kö vek« egy há zának felépüléséhez
ve zes sen.” 

Ára: 895 Ft. Kap ha tó a Lu ther Ki -
adó köny ves bolt já ban (1085 Bu da -
pest, Ül lői út 24.) és a Hu szár Gál
köny ves bolt ban (1052 Bu da pest,
De ák tér 4.) is.
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Szentháromság ünnepe után 6. vasárnap. Liturgikus szín: zöld.
Lekció: Mt 5,20–26; Ézs 43,1–7. Alapige: Kol 2,12–15. Énekek: 295., 359.

I., Bécsi kapu tér de. 9. (úrv.) Bence Imre; de. 10. (német, úrv.) Andreas Wellmer; de. 11.
(úrv.) Balicza Iván; du. 6. Bence Imre; II., Hűvösvölgyi út 193., Fébé de. 10. (úrv.) Veperdi
Zoltán; II., Modori u. 6. de. 3/4 11. Sztojanovics András; Pesthidegkút, II., Ördögárok
u. 9. de. fél 10. (úrv.) Gazsóné Verasztó Teodóra; Csillaghegy–Békásmegyer, III., Mező
u. 12. de. 10. (úrv.) Donáth László; Óbuda, III., Dévai Bíró M. tér de. 10. Hokker Zsolt;
Újpest, IV., Lebstück M. u. 36–38. de. 10. Solymár Péter Tamás; V., Deák tér 4. de. 9. (úrv.)
Gerőfiné dr. Brebovszky Éva; de. 11. (úrv.) Zászkaliczky Péter; du. 6. Cselovszky Ferenc; VII.,
Városligeti fasor 17. de. 11. (úrv.) Aradi György; VIII., Üllői út 24. de. fél 11. (úrv.) Szabó
Bertalan; VIII., Rákóczi út 57/a de. 10. (szlovák, úrv.) Gulácsiné Fabulya Hilda; VIII.,
Karácsony S. u. 31–33. de. 9. Szabó Bertalan; IX., Gát utcai katolikus templom de. 11.
(úrv., énekes liturgia) Koczor Tamás; Kőbánya, X., Kápolna u. 14. de. fél 11. Benkóczy Péter;
Kelenföld, XI., Bocskai út 10. de. 8. (úrv.) dr. Blázy Árpád; de. 11. (úrv.) dr. Blázy Árpád;
du. 6. dr. Joób Máté; XI., Németvölgyi út 138. de. 9. dr. Joób Máté; Budagyöngye, XII.,
Szilágyi E. fasor 24. de. 9. (úrv.) Bence Imre; Budahegyvidék, XII., Kék Golyó u. 17. de.
10. (úrv.) Bencéné Szabó Márta; XIII., Kassák Lajos u. 22. de. 10. Kendeh K. Péter; Zugló,
XIV., Lőcsei út 32. de. 11. (úrv.) dr. Varga Gyöngyi; XIV. Gyarmat u. 14. de. fél 10. dr. Varga
Gyöngyi; Pestújhely, XV., Templom tér de. 10. (úrv.) Barthel-Rúzsa Zsolt; Rákospalota,
XV., Régi Fóti út 73. (nagytemplom) de. 10. (úrv.) Bátovszky Gábor; Rákosszentmihály,
XVI., Hősök tere 10–11. de. 10. Börönte Márta; Cinkota, XVI., Batthyány I. u. de. fél 11.
Blatniczky János; Mátyásföld, XVI., Prodám u. 24. de. 9. Blatniczky János; Rákoshegy,
XVII., Tessedik tér de. 9. Nagyné Szeker Éva; Rákoskeresztúr, XVII., Pesti út 111. de.
fél 11. Nagyné Szeker Éva; Rákoscsaba, XVII., Péceli út 146. de. 9. ifj. Zászkaliczky Pál;
Rákosliget, XVII., Gózon Gy. u. de. 11. ifj. Zászkaliczky Pál; Pestszentlőrinc, XVIII., Kossuth
tér 3. de. 10. Győri Gábor; Pestszentimre, XVIII., Rákóczi út 83. (református templom)
de. 8. Győri Gábor; Kispest, XIX., Templom tér 1. de. 10. Széll Bulcsú; XIX., Hungária
út 37. de. 8. Széll Bulcsú; Pesterzsébet, XX., Ady E. u. 89. de. 10. Győri János Sámuel; Csepel,
XXI., Deák tér de. fél 11. Zólyomi Mátyás; Budafok, XXII., Játék u. 16. de. 10. (úrv.) Széchey
Béla; Budaörs, Szabadság út 75. de. 10. Endreffy Géza; Budakeszi (református templom)
de. fél 9. (úrv.) dr. Lacknerné Puskás Sára; Soroksár, Otthon Közösségi Ház, Szitás u. 112.
du. 4. Győri János Sámuelné; Názáret-templom, Mátraszentimre-Bagolyirtás de. 11. Tóth
Melinda.

Istentiszteletek a Balatonnál
Alsódörgicse de. 11.; Badacsonytomaj de. 9.; Balatonalmádi (Bajcsy-Zs. u. 5.) du. 4.;
Balatonboglár de. 11.; Balatonfenyves (református templom) du. 6.; Balatonfüred de.
9.; Balatonszárszó (evangélikus üdülő) de. 9. ; Fonyód de. fél 10.; Hévíz du. fél 5.; Keszthely
de. fél 11.; Kisdörgicse du. fél 2.; Kötcse de. 10.; Kővágóörs de. fél 12.; Mencshely de. 11.;
Nemesleányfalu du. 2.; Révfülöp de. 10.; Siófok de. 10.; Sümeg du. fél 3.; Szentantalfa
de.háromnegyed 10.; Veszprém de. 10.; Zánka de. fél 9.
Német nyelv istentiszteletek: Hévíz de. fél 10.; Siófok (kápolna) de. fél 10.

Istentiszteleti rend • 2009. július 19.

Összeállította: Boda Zsuzsa

„Hous ton, itt Nyu ga lom Tá masz -
pont. A Sas le szállt” – je len tet te Ed -
win Eu ge ne Al drin, az Apol lo–11 űr -
ha jó hold komp já nak pi ló tá ja.

1969. jú li us 21-e mér föld kő az em -
be ri ség tör té ne té ben. Az ame ri kai
Apol lo–11 űr ha jó sai ki lép tek a Hold -
ra – az em be ri faj el ső íz ben ju tott el
egy ide gen égi test fel szí né re.

Az űr ha jó – fe dél ze tén Ne il Al den
Arm strong gal, az űr misszió pa rancs -
no ká val, Mic ha el Collinsszal, a Co -
lum bia ne vű pa rancs no ki ka bin pi -
ló tá já val és Ed win Eu ge ne Al drin nal,
az Eag le (Sas) ne vű hold komp pi ló -
tá já val – 1969. jú li us 16-án star tolt az
ame ri kai Cape Ken ne dy űr köz pont -
ból egy száz tíz mé ter ma gas Sa -
turn–V hor do zó ra ké ta se gít sé gé vel.

A Föld kö rü li ke rin gés után az űr -
esz köz a Hold fe lé ve ze tő pá lyá ra állt,
majd jú li us 19-én meg kezd te ke rin -
gé sét a Hold kö rül.

A kö vet ke ző na pon Arm strong és
Al drin át száll tak a hold komp ba. A
kom pot le vá lasz tot ták a pa rancs no -
ki egy ség ről, és se gít sé gé vel le eresz -
ked tek a Hold felszínére, a Nyu ga lom
ten ge ré re. Eköz ben Collins a pa -
rancs no ki ka bin ban to vább foly tat ta
a ke rin gést.

Az aszt ro nau ták jú li us 21-én szka -
fan der ben lép tek Föl dünk hű sé ges kí -
sé rő jé nek fel szí né re. Elő ször át vizs -
gál ták a hold kom pot és a ta lajt, majd
ki pró bál ták, ho gyan vé gez he tő a já -
rás, a fu tás és az ug rá lás a föl di nél jó -
val ala cso nyabb gra vi tá ció el le né ben.

Tu do má nyos mun ká juk so rán
hold ren gé sek mé ré sé re szol gá ló esz -
közt, me te o rit be csa pó dá so kat mé rő
be ren de zést, nap szél ana li zá lá sá ra
szol gá ló fó li át, a Hold–Föld-tá vol ság
mé ré sét le he tő vé te vő lé zer reflek tort
üze mel tek be.

Szám ta lan fo tót, va la mint film -

fel vé telt ké szí tet tek, ki tűz ték or szá -
guk zász la ját, em lék táb lát he lyez tek
el „Bé kés szán dék kal, az egész em be -
ri ség kép vi se le té ben jöt tünk” fel irat -
tal, va la mint hu szon két ki lo gramm -
nyi kő zet- és por min tát gyűj töt tek a
föl di vizs gá la tok hoz.

Még az nap vissza in dul tak a hold -
komp pal, si ke re sen dok kol tak a Hold
kö rül ke rin gő pa rancs no ki egy ség gel,
és a Föld fe lé ve ze tő pá lyá ra áll tak.

Az űr ha jó sok jú li us 24-én tér tek
vissza szü lő boly gó juk ra, sze ren csé -
sen le eresz ked ve a Csen des-óce án -
ra, ahon nan a kö zel ben úszó Hor net
anya ha jó ra szál lí tot ták őket épen és
egész sé ge sen – va la mennyi föld la kó
büsz ke sé gé re.

„Kis lé pés egy em ber nek, ha tal mas
ug rás az em be ri ség nek.” (Ne il Al den
Arm strong, az Apol lo–11 űr ha jó pa -
rancs no ka.)

g Re zsa bek Nán dor

A Hold ra szál lás
negy ve ne dik év for du ló já ra

Föl te kint ve a Hold ra va jon há nyan
tud ják, hogy van raj ta egy krá ter,
amely a Nem zet kö zi Csil la gá sza ti
Unió 1994-es köz gyű lé se óta Hé der -
vá ri Pé ter (1931–1984) ma gyar csil la -
gá sza ti is me ret ter jesz tő, Hold-ku -
ta tó ne vét vi se li?

Bár vég zett sé gét te kint ve Hé der vá -
ri nem volt csil la gász, ge ne rá ci ók nőt -
tek fel is me ret ter jesz tő cik ke in, köny -
ve in és elő adá sa in; van nak, akik ezek
ha tá sá ra in dul tak el a csil la gá szi pá lyán.
Sa ját épí té sű mi ni-csil lag vizs gá ló já ban
táv csö ve i vel vég zett meg fi gye lé sei el -
ső sor ban a Nap ra, más részt a Hold ra,
a boly gók ra, a vál to zó csil la gok ra és fo -
gyat ko zá sok ra ter jed tek ki. 

A „ma gyar ne vű” hold krá ter név -
adó já ról je lent meg ta valy de cem ber -
ben egy él ve ze tes stí lus ban, kö rül te -
kin tő en meg írt, igé nyes mo nog rá fia
Az is me ret len (?) Hé der vá ri Pé ter –
Vul ká nok tól a csil la gok vi lá gá ig cím -

mel. Egyik szer ző je az Evan gé li kus
Élet ben is rend sze re sen pub li ká ló
Re zsa bek Nán dor.

A kö tet át te kin ti Hé der vá ri élet út -

ját és szak mai pá lya fu tá sát, be mu tat -
ja őt mint is me ret ter jesz tőt. Meg tud -
hat juk, hogy ilyen jel le gű csil la gá sza -
ti mun kái a ma guk ko rá ban iga zi si -
ker köny vek vol tak, ame lye ket ma is
szí ve sen vesz nek ke zük be az ér dek -
lő dők.

A kiadványt bő sé ges fo tó anyag
il luszt rál ja, a vé gén pe dig meg ta lál -
ha tó Hé der vá ri köny ve i nek, ta nul má -
nya i nak, cik ke i nek rész le tes bib li og -
rá fi á ja (Srag ner Már ta mun ká ja).

g – bzs –

Re zsa bek Nán dor – Srag ner Már ta:
Az is me ret len (?) Hé der vá ri Pé ter –
Vul ká nok tól a csil la gok vi lá gá ig. Au -
ra, Bu da pest, 2008. Ára 980 fo rint.
Meg ren del he tő le vél ben vagy sze mé -
lye sen a Gön cöl Ala pít vány tól: 2600
Vác, Ilo na u. 3.; tel.: 27/512-030; e-
mail: kmcs@gon col.hu.

Csillagok, bolygók szerelmese

A ha zánk ban je len leg for ga lom ban
lé vő bank je gyek kö zül há rom cím le -
ten lát ha tunk vár áb rá zo lást. 

A két szá zas Ká roly Ró bert tel át el -
le nes ol da lán a négy tor nyú di ós győ -
ri vár lát ha tó. A tíz ez re sen Esz ter gom
fő képp szak rá lis vo nat ko zá sú ne ve -
ze tes sé gei mel lett ott ta lál juk Szent
Ist ván szü lő he lyét, a vá ros erő dít mé -
nyét. Az öt szá zas – va la mennyi kö -
zül ta lán a leg ki fi no mul tabb mó don
– a sá ros pa ta ki Rá kó czi-vá rat mu tat -
ja, mind a Vö rös-to rony, mind a
kas tély szárny élet hű áb rá zo lá sá val. 

Az erő dí tés el ső, ma is ál ló ele me
a IV. Bé la ide jén épült la kó to rony. Itt
ta lált me ne dé ket az ap já val vé res
csa ták ba tor kol ló trón har cot ví vó
if jú her ceg, a ké sőb bi V. Ist ván ki rály,
majd in nen hur col ták el őt. Utóbb a
várat fő úri csa lá dok bír ták, majd
Ká roly Ró bert or szág lá sa ide jén ke -
rült is mét ural ko dói kéz be. 

A vár bő ví té se a 15. szá zad vé gén a
Pá ló czy ak ne vé hez fű ző dik. Mo hács
után a be fo lyá sos fő ne me sé, Pe ré nyi
Pé te ré, aki I. Fer di nánd tól Sá tor al ja -
új hellyel együtt a Szent Ko ro na vissza -
szol gál ta tá sá ért kap ta ado má nyul.
Re ne szánsz dí szí tő ele mek, il let ve a kor
ma gas szin tű ha di tech ni kai meg ol dá -

sai ek kor épül tek be ar chi tek tú rá já ba,
olasz mes te rek se gít sé gé vel. 

A 17. szá zad ele jén a Lo ránt ffy
Zsu zsan ná val kö tött há zas ság ré -
vén I. Rá kó czi György tu laj do na lett.
Ez a pe ri ó dus a vár épí tés újabb
arany ko rát je len tette, amely egy -
aránt meg ha tá roz ta a ka to nai és a la -
kó funk ci ó kat. 

A sá ros pa ta ki vár ban töl töt te gyer -
mek ko rát II. Rá kó czi Fe renc ve zér lő

fe je de lem. Sza bad ság har cá nak bu ká -
sa után Bécs hez hű her ce gi fa mí li ák,
utol só ként – egé szen 1945-ig – a
Win dischgrät zek tu laj do na volt a
vár. A klasszi cis ta, ro man ti kus és ek -
lek ti kus stí lu sú át ala kí tá sok en nek az
idő szak nak az ered mé nyei. 

Az erő dít mény – im má ron mú ze -
um ként – 1950-ben nyi tot ta meg
ka pu it a nagy kö zön ség előtt.

g R. N.

ERŐS VÁ R AK

A Rá kó czi-vár kas tély Sá ros pa ta kon

Sú lyos be teg ség után, jú li us 2-án, 82
éves ko rá ban el hunyt Mar tin Hen gel,
ko runk leg na gyobb bib li ku sa.

Vi lág szer te tisz te let és meg be csü -
lés övez te mint az új szö vet sé gi tu do -
má nyok, a ju da isz ti ka és az ókor ki -
vá ló is me rő jét és mű ve lő jét, aki
mind eze ket a tu do mány te rü le te ket
rit ka szin té zis ben tud ta szem lél ni.
Adolf Sch lat ter óta nem volt olyan Új -
szö vet ség- tu dós, aki a zsi dó ság iro -
dal mát és tör té nel mét hoz zá ha son -
ló ala pos ság gal is mer te.

Mar tin Hen gel tu do má nyos élet -
út ja nem volt egye nes vo na lú. 1926.
de cem ber 14-én szü le tett Re ut lin gen -
ben. Aa len ben ne vel ke dett, és éle te,
mun ká ja so ká ig össze kap cso ló dott
édes ap ja he lyi tex til üze mé vel.

Elő ször 1964-ben töl tött be tu do -
má nyos po zí ci ót, mi u tán 1959-ben el -
ké szí tet te A zé ló ták cí mű disszer tá -
ci ó ját az el ső szá za di zsi dó el len ál lá -
si moz gal mak ról. Ha bi li tá ci ós dol go -
za tát 1967-ben írta meg A ju da iz mus
és hel le niz mus cím mel.

1968-ban Er langen be hív ták, 1972-
ben azon ban vissza tért Tü bin gen be,
ta ná ra, Ot to Mi chel tan szé ké re. Itt fej -
tet te ki pél da nél kül ál ló ku ta tói és ta -
ní tói mun kás sá gát. Nem zet kö zi el is -
mert sé gét jel zik azok a ven dég ku ta -
tók, akik az évek fo lya mán szá zá val
özön löt tek Tü bin gen be, nem csu pán
azért, hogy a Hen gel ál tal irá nyí tott,
az an tik ju da iz mus sal és a hel le nisz -
ti kus val lás tör té net tel fog lal ko zó ku -
ta tó in té zet ben dol goz has sa nak, ha -
nem azért is, mert ott ho na min dig
nyit va állt a kol lé gái előtt.

Mar tin Hen gelt dísz dok to rá tus sal
tün tet te ki az upp sa lai, a Sa int And -
rews-i, a camb ridge-i, a dur ha mi, a
stras bour gi és a dub li ni egye tem.
Ki tün te té se ket ka pott lon do ni és

prá gai egye te mek től, el nö ke volt a
Stu dio rum Novi Tes ta men ti So ci -
etas nak, 1977–78 kö zött pe dig dé kán
a sa ját fa kul tá sán. Tag ja volt a hei del -

ber gi, a brit és a hol land tu do má nyos
aka dé mi á nak. Az ál ta la ala pí tott Phi -
lipp Me lancht hon Ala pít vány se gít -
sé gé vel fi a tal teo ló gu sok ta nul má -
nyoz hat ták a gö rög és ró mai vi lág tör -
té nel mét és kul tú rá ját.

Mar tin Hen gelnek mély, sze mé -
lyes meg győ ző dé se volt, hogy az Új -
szö vet sé get ki zá ró lag a kor társ zsi dó -
ság kon tex tu sá ban le het meg ér te ni,
ezért fá rad ha tat la nul ta nul má nyoz ni
kell a ju da iz mus iro dal mát. Eb ben a
meg győ ző dé sé ben fel te he tő en fon -
tos sze re pet ját szott a ke resz tény ség és
a zsi dó ság saj ná la tos tör té nel mi szem -
ben ál lá sa, ame lyet Hen gel ilyen mó -
don is a sze mé lyes pél dá já val igye ke -
zett or vo sol ni.

Csa lád ja mel lett szám ta lan di ák ja
gyá szol ja, akik kö zül so kan ma szin -
tén meg ha tá ro zó alak jai az Új szö vet -
ség-ku ta tás nak, va la mint azok az ol -
va sói, akik köny ve in ke resz tül min dig
sok kal töb bet nyer het tek, mint egy sze -
rű be pil lan tást az el ső ke resz té nyek vi -
lá gá ba.

g Pe csuk Ot tó

In memoriam
Martin Hengel
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A gye rek ko rá ban „el fo gyasz tott” szá -
mos ka ló zos könyv és film mi att e so -
rok író já nak a ka lóz ko dás ról va ló szí -
nű leg so ha nem a ki fosz tott vá ro sok
és a le gyil kolt em be rek fog nak eszé -
be jut ni, ha nem egy faj ta, ka lan dok -
kal fű sze re zett hő si es ség – per sze
azért a vé gén a jó min dig el nye ri ju -
tal mát. Ilyen szem pont ból a szer zői
jo gi lob bi eről kö dé se, amellyel az il -
le gá lis tar ta lom több szö rö zés el len
har col, in kább ked vet te remt az el len -
ál lás hoz, mint sem hogy nagy bűn nek
si ke rül ne bé lye gez nie a ze nék és fil -
mek jog sze rűt len le töl té sét. A „kalóz”
el ne ve zést rá adá sul már az Eu ró pai
Par la ment ben is vi se lik, idén ta -
vasszal man dá tu mot szer zett ugyan -
is a 2006-ban ala pí tott svéd  párt, a
Pirat par ti et.

A párt nép sze rű ség-nö ve ke dé sé -
nek egyik oka az, hogy ugyan csak
idén ta vasszal per in dult a szin tén
svéd The Pi ra te  Bay (az az „A Ka lóz-
öböl”) el ne ve zé sű tor rent ol dal el len,
amely nek ez idő tájt már több mint
hu szon két mil lió fel hasz ná ló ja van.

A tor ren te zés a fájl cse ré lés egy vi -
szony lag új tech ni ká ja. A meg ol dás
lé nye ge az, hogy egy-egy le tölt he tő
fájl tar tal maz za azo kat az in for má -
ci ó kat, ame lyek ré vén a fel hasz ná lók
az egy más szá mí tó gé pén ta lál ha tó
fáj lo kat el érik. Vagy is ma ga a The Pi -
ra te  Bay so ha nem ter jesz tett jog vé -
dett ada to kat, csu pán össze hoz ta
azo kat a fel hasz ná ló kat, akik sze ret -
ték vol na meg osz ta ni ze né i ket, film -
je i ket má sok kal. A per – amely ben
a ka ló zo kat el ítél ték – bár pre ce dens -
ér té kű le het, de sem a fájl cse rét
nem fog ja meg szün tet ni, sem a szer -
zői jog éssze rű mű kö dé sé hez nem je -
lent utat.

A szer zői jog alap ve tő en nem tu -
laj don jog, ezért azok az ér vek sem áll -
nak meg, ame lyek a ha gyo má nyos tu -
laj don jo gok kal egyen lő nek sze ret -
nék fel tün tet ni. Egy egy sze rű pél dá -
val meg vi lá gít va: a szer zői jog ese tén
nem le het lo pás ról be szél ni, ami kor
va la ki le tölt egy ze ne szá mot, ugyan -

is a ze ne szer ző vagy a ki adó ugyan -
úgy ren del kez ni fog to vább ra is az
adott ze né vel. Lo pás nak ak kor le het -
ne ne vez ni, ha va la ki egy ki fi ze tet len
le mez zel sé tál na ki a cé dé bolt ból.

Ez per sze nem je len ti azt, hogy ne
kel le ne vé de ni a szel le mi al ko tá so kat,
hi szen a szer zők és a ki adók jo go sul -
tak meg fe le lő dí ja zás ra a mun ká juk
után, de az Egye sült Ál la mok ban a
mé dia ipa ri lob bi a ló túl ol da lá ra
esett. Még pe dig – mond hat ni –
fény évek re.

A tör vény a mű vek meg szü le té se
után egy bi zo nyos ide ig biz to sít vé -
del met. Ez je len leg a szer ző ha lá lá -
tól szá mí tott het ven év, en nek le tel -
te után az adott mű köz kincs nek szá -
mít, így sza ba don ter jeszt he tő vé és
át dol goz ha tó vá vá lik.

Ad dig azon ban kí mé let le nül le -
csap hat Ame ri ká ban az igaz ság szol -
gál ta tás ar ra, aki il le gá lis úton bir to -
kol ze nei vagy fil mes tar tal mat: min -
den egyes té tel száz öt ven ezer dol lár
bün te tés sel sújt ha tó, vagy is ha va la -
ki le tölt egy tíz szám ból ál ló cé dét,
össze sen mint egy há rom száz mil lió (!)
fo rin tos bír ság ra szá mít hat. Ez olyan,

mint ha har minc mil lió fo rin tos bün -
te tés sel súj ta nák azt, aki nem vált ja
meg a há rom száz fo rin tos bu da pes -
ti busz je gyet. Ek ko ra össze get pe dig
nem in do kol az oko zott kár.

A fájl cse re rá adá sul nem is rossz
do log. Bár nem ta gad ha tó, hogy a leg -
nép sze rűbb ter jesz tett tar tal mak az
ak tu á lis slá ge rek vagy fil mek, a tech -
no ló gi á nak fon tos sze re pe van a kul -
tú ra meg őr zé sé ben is. A szer zői jog
ha tá lya alá eső mű vek je len tős ré sze
ugyan is már nem ter mel hasz not, így
azok hoz nem le het hoz zá jut ni ke res -
ke del mi for ga lom ban. Mi vel a tör vény
nem te szi le he tő vé ezek meg osz tá sát,
ezért egy ré szük re a pusz tu lás vár na,
ugyan is a több év ti ze des al ko tá sok je -
len tős há nya dá nak di gi ta li zá lá sát
sen ki nem vég zi el. Így az a faj ta ka -
lóz ko dás, ame lyik ar ra irá nyul, hogy
ezek a mű vek ne vessze nek el, igen
hasz nos a tár sa da lom egé sze szem -
pont já ból. Akár ana ló gi át is le het ne
fel ál lí ta ni a könyv tá rak kal, ez utób -
bi ak ban ugyan is az ál lo mány ki lenc -
ven szá za lé ka olyan kö tet, ame lyet
ke res ke del mi for ga lom ban már nem
le het kap ni.

Vi vi a ne Re ding, az Eu ró pai Unió
mé dia ügye kért fe le lős biz tosa mint -
egy há rom he te ja va sol ta a szel le mi
tu laj don és az in ter ne te zők vi szo nyá -
nak át gon do lá sát. A fel mé ré sek azt
mu tat ják ugyan is, hogy a ti zen két és
hu szon négy év kö zöt ti eu ró pai fi a ta -
lok mint egy hat van szá za lé ka töl tött
már le fi ze tés nél kül au dio vi zu á lis tar -
tal mat, így a leg több or szág tör vé nyei
sze rint a fel nö vek vő ge ne rá ció több
mint fe lét bű nö ző nek kel le ne te kin -
te ni. Ez pe dig egy ér tel mű en azt jel -
zi, hogy a je len le gi sza bá lyo zás nem
meg fe le lő.

A szer zői jog nak meg kell újul nia
– je len le gi for má já ban nem tud lé pést
tar ta ni a tech ni kai fej lő dés sel, egy elő -
re nem ké pes meg fe le lő vá laszt ad ni
az in ter net fej lő dé sé nek ki hí vá sa i ra. 

Ka ló zok ke rül tek a par la ment be, de
úgy tű nik, hogy most ők a jó fi úk…

g Nagy Ben ce

Ka ló zok a par la ment ben?
E G YH ÁZ É S VIL ÁG H ÁLÓ

Rovatgazda: Nagy Bence

A ta valy út já ra in dí tott Bé res Egész ség
Hun ga ri kum Díj jal olyan lel kes ci vi lek
munkáját ismerik el, akik a kö zös sé -
gek ben má so kat is ar ra ösz tö nöz nek,
hogy az egész sé get ér ték ként te kint -
sék, és te gye nek a meg őr zé se ér de ké -
ben. Ők azok, akik moz ga tó ru gó ként
hat nak, és rá irá nyít ják nem csak a
köz vet len, ha nem a tá gabb kö zös sé gek
fi gyel mét is ar ra, hogy egész sé günk
meg őr zé se mind annyi unk sa ját fe le lős -
sé ge – le gyen szó akár tes ti, akár lel -
ki vagy szo ci á lis egész ség ről.

Még min dig na gyon so kan van -
nak, akik – ha bár el mé let ben is me -
rik a teendőket – nem tesznek egész -
sé gük megőrzése érdekében. Ezt a ké -
pet mu tat ja a Bé res Egész ség Hun ga -
ri kum Prog ram 2009 ta va szán ké -
szült Egész ség re cesszió ku ta tá sa ha -
zánk ak tu á lis ál la po tá ról.

„Egy re in kább szük sé günk van
olyan buz dí tók ra, aki ket ma dí jaz -
tunk. Jó pél dá kat sze ret nénk be mu -
tat ni és egy út tal kö szö ne tet is mon -

da ni a hét köz na pok hő se i nek” –
mond ta dr. Bé res Jó zsef.

A prog ram azt a célt tűz te ki,
hogy Ma gyar or szág Eu ró pa egyik
leg egész sé ge sebb nem ze té vé vál jon.
„Tud juk, hogy sok még a te en dő, de
a lel kes ci vi lek kel össze fog va és az
egész ség meg őr zés igé nyét meg te -
remt ve jó úton ha la dunk” – hang zott
az össze fog la lás dr. Bé res Jó zsef től.

A Bé res Egész ség Hun ga ri kum Dí -
jat hár man ve het ték át. Ba logh Ti bor -
né a bu da pes ti Than Ká roly Gim ná -
zi um, Szak kö zép is ko la és Szak is ko la
ta ná ra és gyer mek vé del mi fe le lő se. Az
is ko lai egész ség ne ve lé sért és a hát rá -
nyos hely ze tű ek, a csel len gők se gí té -
sé ért te vé keny ke dik nap mint nap. A
ta nár nő mind emel lett a pre ven ci ó ra
fo ku szál. Ő ve zet te be a sa lá ta na pot
az is ko lá ban, a ne vé hez fű ző dik az osz -
tály fő nö ki órák té má i nak meg re for -
má lá sa, egész ség na pok és kör nye -
zet-, il let ve egész ség vé del mi te ma ti -
kus ver se nyek szer ve zé se is.

Ber náth Lász ló né az esz ter go mi
Me te or Ter mé szet ba rát Egye sü let
szak osz tály ve ze tő je. A kör nye zet tu -
da tos sá got te kin ti fon tos fel ada tá nak.
A nyolc van négy fős egye sü let tel té -
len-nyá ron, itt hon és kül föl dön is ba -
ran gol nak. A prog ram pa let tán a Mi -
ku lás-tú rá tól kezd ve az őszi tel je sít -
mény tú rá kon át a hor vát or szá gi ter -
mé szet já rá sig sok min den sze re pel.

Bí ró Tün de egész ség té má jú ki ad -
vá nyo kat szer keszt, élet mód tá bort
szer vez, és ala pí tott egy élet mód iro -
dát is. Azt vall ja ma gá ról, so sincs sza -
bad ide je, mert mun ká ja egy ben a kül -
de té se is. Tün de azo kat az in for má -
ci ó kat ad ja át, ame lye ket ő ma ga
össze gyűj tött az évek so rán: mind új -
ság írói, mind sze mé lyes ta pasz ta la -
tok so ra koz nak mö göt te. A hi ány ál -
la po tok ról, a víz je len tő sé gé ről, a
kü lön bö ző egész ség meg őr ző mód -
sze rek ről tart lel ke sí tő elő adá so kat,
tré nin ge ket.

A dí ja zot ta kat a Bé res Egész ség
Hun ga ri kum Ala pít vány ku ra tó ri u -
ma vá lasz tot ta ki az Or szá gos Egész -
ség fej lesz té si In té zet, a Nők Lap ja és
a Blikk Nők aján lá sá val.

A Bé res Egész ség Hun ga ri kum
Prog ram ról ol va só ink bő veb ben a
www.beh.hu hon lap ról tá jé ko zód -
hat nak.

d EvÉlet-infó

Tenni az egészség megőrzéséért
Bé res Egész ség Hun ga ri kum Díj 2009

Hoz zá va lók a tész tá hoz: 4 db to jás,
15 dkg por cu kor, 15 dkg Ra ma mar ga -
rin, 2 evő ka nál ka kaó, 15 dkg liszt, 1
cso mag sü tő por. A töl te lék hez: 25
dkg da rált dió, 15 dkg por cu kor, 1,5 dl
rum. A máz hoz: 4 db to jás, 6 evő ka -
nál por cu kor, 1 evő ka nál ka kaó, 25
dkg Ra ma mar ga rin.

A tész ta el ké szí té sé hez a to jás sár -
gá kat a por cu kor ral és a mar ga rin -
nal jól ki ke ver jük, majd hoz zá ad juk
a ka ka ót, a lisz tet és a sü tő port. 160
fok ra elő me le gí tett sü tő ben meg -
süt jük.

A töl te lék el ké szí té sé hez a hoz zá -
va ló kat össze ke ver jük, majd rá ken -
jük a ki hűlt tész tá ra.

A máz el ké szí té sé hez a to jás ból, a
por cu kor ból és a ka ka ó ból ál ló
masszát gőz fö lött ad dig ke ver jük,
amíg be nem sű rű sö dik. Ha ki hűlt,
hoz zá ad juk a mar ga rint, majd az
egé szet a sü te mény te te jé re ken jük.
Dí szít het jük cso ki re sze lék kel.
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Kol lé gi u mi fel vé te li
A Bu da pes ti Ti ran nosz Ház egy fe le ke zet kö zi fiú kol lé gi um, ahol a szál -
lás le he tő ség mel lett ide á lis fel té te le ket biz to sí tunk a di á kok tes ti-lel ki-
spi ri tu á lis fej lő dé sé hez is. Ha fel vet tek a fő is ko lá ra/egye tem re, és szí ve -
sen lak nál egy ke resz tény kö zös ség ben – je lent kezz a Ti ran nosz Ház -
ba! To váb bi in for má ció: web: www.ti ran nosz haz.hu; e-mail: ti ran nosz -
haz@ti ran nosz haz.hu; tel.: 20/590-0534.

H I R D E T É S

Zsol tá rok – fo tó pá lyá zat
Az Evan gé li kus Élet szer kesz tő sé ge fo tó pá lyá za tot hir det Zsol tá rok cím -
mel. A pá lya mű vek te ma ti ka i lag a Bib lia bár mely zsol tár ver sé hez kap -
cso lód hat nak. Egy pá lyá zó leg fel jebb öt fo tót küld het be. Mi ni mum
1600×1200 pi xel mé re tű di gi tá lis fo tó kat vá runk.

A be kül dé si ha tár idő: 2009. au gusz tus 3., éj fél. A pá lyá zat nyi tott, nem
jel igés. A képek mellett minden esetben kérjük feltüntetni azt a zsol tár -
verset, amelyhez a fotó készült.

A be kül dé si cím: eve let@lu the ran.hu.
Az el ső há rom he lye zet tet tíz-, hét- és öt ezer fo rin tos könyv vá sár lá -

si utal vánnyal ju tal maz zuk, amely a Lu ther Ki adó köny ves bolt já ban vá -
sá rol ha tó le. A be ér ke zett pá lya mű vek ből az EvÉ let au gusz tus 23–30-ai
lap szá má ban vá lo ga tást köz lünk.

H I R D E T É S

A hónap könyve – júliusban
a Luther Kiadótól 30 kedvezménnyel

Dietrich Bonhoeffer: Követés
Vá sá rol ja meg a hó nap köny vét ked vez mé nye sen!
Eredeti ára: 1900 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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Túl a tor nyon…
Markt All ha u ban, a bur gen lan di evan gé li ku sok jú ni us 11-i Gus tav Adolf-ün -
ne pén ve he tett részt Sop ron ból Gab nai Sán dor es pe res-lel kész, Gá los Er nő má -
sod fel ügye lő és e so rok író ja. Út köz ben ar ról be szél get tünk, hogy mi lyen nagy
hit él mény volt a sop ro ni és a bur gen lan di gyü le ke ze tek nek az 1990. jú ni us 14-
ei együtt lét a sop ro ni evan gé li kus temp lom ban a Gus tav Adolf-ün ne pen, ame -
lyen a két ezer-öt száz ülő he lyes is ten há zá ban még a kar za tok fel já ró in is áll tak.

Mi vel az oszt rák evan gé li kus egy ház ban ez az ün nep a leg na gyob bak kö -
zé tar to zik, és a több ez res gyü le ke zet nem fér el egy temp lom ban, ha tal mas
sá tor fo gad ja az ün nep lő ket. Most is ilyet épí tett a két ezer-száz lel ket szám -
lá ló Markt All ha u ban élő ven dég fo ga dó gyü le ke zet, Bur gen land har ma dik
leg na gyobb egy ház köz sé ge.

Az idei Gus tav Adolf-ün nep mot tó ja „Túl a tor nyon” (Über den Turm hi -
na us) volt. A fo ga dó gyü le ke zet temp lo má nak meg épí té se után negy ven hét
év vel (1832–1843) emelt, hat van két mé ter ma gas to rony igen ha tá sos je le volt
an nak, hogy az or szág evan gé li ku sai az el nyo más év ti ze dei után je lent kez -
tek: itt va gyunk, élünk, és hi tün ket lát ha tó an kí ván juk meg él ni. 

Az ige hir de tő 1Tim 6 alap ján pél dá val il luszt rál ta, hogy a tü kör ben éle -
sen lát juk hi á nya in kat tor nyo sul ni, de azon túl ész re vesszük-e a mel let tünk,
mö göt tünk szen ve dő em ber tár sunk se be it?

Öröm mel hal lot tuk a tar to mány fő nök kö szön té sé ben, hogy a szo ci á lis prob -
lé mák meg ol dá sá nak te rü le tén mi lyen ki ma gas ló szol gá la tot vé gez a bur gen -
lan di evan gé li kus ság dia kó ni á ja. En nek el is me ré se ként kap ja rö vi de sen Manf -
red Koch szu per in ten dens a leg na gyobb oszt rák ál la mi ki tün te tést. A szu -
per in ten dens kö szön tő és kö szö nő sza va i ban hang sú lyoz ta, hogy ki tün te -
té se az egész bur gen lan di evan gé li kus ság nak szól.

Jól eső ér zés tölt he tett el ben nün ket ak kor is, ami kor a ha tár át lé pő is ko -
la part ner ség ről szól va a szom szé dos ma gyar és szlo vák gyü le ke ze tek kö zött
Sop ront is meg em lí tet te, ki emel ve az evan gé li kus is ko la ügy ben vég zett fon -
tos szol gá la tát és a to váb bi kap cso la tok szük sé ges sé gét.

Szi mon Já nos nyugalmazott lelkész (Sopron)

A svéd Pirat par ti et logója

b Is ko lai egész ség ne ve lés, csel len gők se gí té se, sa lá ta nap meg szer ve zé -
se, ter mé szet já rás, Mi ku lás-tú ra, élet mód iro da mű köd tetése – csak né -
hány azok kö zül a te vé keny sé gek kö zül, ame lye ket a Bé res Egész ség
Hun ga ri kum Díj jal ju tal maz tak jú li us el se jén. A dí jat a ma gyar egész -
ség ügy nap ján ad ta át dr. Bé res Jó zsef, a Bé res Egész ség Hun ga ri kum
Prog ram élet re hí vó ja.



16 e 2009. július 19. Evangélikus Élet

A De ák té ri or go na ze nés áhí ta tok ke re té ben jú li us 26-án, va sár nap 18 óra -
kor Wag ner Szi lárd or go nál. Mű sor: Ge org Muf fat (1653–1704): Toc ca ta
sex ta; Ge org Böhm (1661–1733): Freu’ dich sehr, o mei ne Se ele – ko rál par -
ti ta; J. S. Bach (1685–1750): Dór toc ca ta és fú ga; Gi rol a mo Fre sco bal di (1583–
1643): Quatt ro cor ren te – négy tánc; Lé on Bo ëll mann (1862–1897): Gó ti -
kus szvit Op.25.

VASÁRNAP

21.50 / Du na Tv
A múlt ha tal ma
(olasz film drá ma, 2002) (98')
Az egy ko ri ma gas ran gú ka to -
na tiszt te me té se után fia,
Gian  ni, az író ta lál ko zik egy
kü lö nös fér fi val. Bog li as co
több ször is ke resz te zi az út ját,
és az író éle té vel kap cso la tos
dol gok ról me sél. Egy szer az -
után ki bö ki, hogy Gi an ni ap ja
va ló já ban nem olasz tá bor nok
volt, ha nem a KGB ügy nö ke.
Meg gyil kolt egy olasz tisz tet,
és fel vet te an nak sze mély azo -
nos sá gát, így si ke rült kar ri ert
be fut nia. A döb bent Gi an ni
hely ze tét ne he zí ti, ami kor ki -
de rül, hogy fe le sé ge meg csal -
ja. A fér fi szin te össze rop pan
a ha zug sá gok alatt, s ar ra
kény sze rül, hogy új ra gon dol ja
egész éle tét.

HÉTFŐ

13.23 / Kos suth rá dió
Az el ső évek
Pe tő fi Sán dor ka masz ko ri
ver sei 1838–1839
14.05 / Kos suth rá dió
Ka ba ré klub
15.10 / Du na Tv
A Szent Pé ter-ba zi li ka öt száz
éve (né met is me ret ter jesz tő
film, 2005) (53')
18.00 / Bar tók rá dió
Ka ma ra hang ver seny a Ma -
gyar Rá dió már vány ter mé ben
He ge dűs Mó ni ka fu vo lá zik
19.35 / Bar tók rá dió
Az észt Nem ze ti Szim fo ni kus
Ze ne kar hang ver se nye
20.10 / m1
Be ug ró (szi tu á ci ós
szó ra koz ta tó já ték)
21.00 / m2
Lánc ra ver ve (ame ri kai–ka -
na dai film drá ma, 2006) (83')

KEDD

12.05 / Bar tók rá dió
Nürn ber gi nem zet kö zi
orgona fesz ti vál 2008
VI/5. rész
12.05 / PAX
Le hul ló le pel. In me mo riam
dr. Fa bi ny Ti bor
18.05 / PAX
Fény előt tem, fény utá nam
(ma gyar do ku men tum film)
(30')
Túr me zei Er zsé bet port ré ja
20.00 / Du na II. Au to nó mia
Is ten sze me előtt
(ma gyar do ku men tum film,
2005) (75')
21.00 / Du na Tv
Az al vi lág pro fesszo ra
(fe ke te-fe hér ma gyar já ték -
film, 1969) (77')
21.50 / Bar tók rá dió
Hang-fo gó
BBC-le gen dák

SZERDA

5.20 / m1
Haj na li gon do la tok
13.30 / Kos suth rá dió
„Te ben ned bíz tunk ele i től
fog va…”
A re for má tus egy ház fél órá ja
13.55 / m2
Ke re kek és lé pé sek (45')
A Kö rö sök vi dé kén
14.00 / Bar tók rá dió
A hét ze ne szer ző je: Pa ul
Hind emith
3. rész
Vo ká lis mu zsi ka
15.35 / Du na Tv
Imu har
(fran cia–ni gé ri ai film drá ma,
1997) (83')
19.42 / Kos suth rá dió
Me se, ház
Me sés da lok a Ka lá ka
együttes és T. Hor váth Jó zsef
elő adá sá ban

VASÁRNAPTÓL VASÁRNAPIG
Ajánló a rádió és a televízió műsoraiból július 19-étől július 26-áig

CSÜTÖRTÖK

6.45 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó) (26')
13.35 / Bar tók rá dió
C. Ph. E. Bach: G-dúr
orgona ver seny
Köz re mű kö dik Spá nyi Mik lós
és a Con cer to Ar mo ni co
16.45 / PAX
A De ák té ri evan gé li kus
múze um (ri port film) (15')
18.35 / m2
Épí tett szép sé gek (25')
Kecs ke mét
19.35 / Bar tók rá dió
Bu da pes ti Ta va szi Fesz ti vál
2009
A Ma gyar Te le kom Szim fo -
ni kus Ze ne kar hang ver se nye
22.25 / Kos suth rá dió
Es ti be szél ge tés – a kul tú rá ról
0.05 / Du na Tv
Szer zők (nor vég film drá ma,
2006) (103')

PÉNTEK

13.14 / Bar tók rá dió
Kó rus-vi lág ta lál ko zó –
Koppen há ga 2008
A Dán Nem ze ti Le ány kar
éne kel
13.30 / Kos suth rá dió
Az Úr kö zel!
A bap tis ta egy ház fél órá ja
19.35 / Bar tók rá dió
Kap csol juk a fer tő di
Es ter há zy-kas télyt
Az ei sens tad ti Haydn
Quartet hang ver se nye
20.45 / Du na II. Au to nó mia
A ha zu dós pász tor
(irá ni film drá ma, 2006) (80')
21.55 / m2
A meg ta lált idő
(fran cia–olasz–por tu gál
film drá ma, 1999) (158')
23.00 / Du na Tv
Ter ra No va
(auszt rál film drá ma, 1998)
(84')

SZOMBAT

10.10 / Du na Tv
Lép tünk kop pan ódon
köveken (ma gyar is me ret ter -
jesz tő film so ro zat, 2008) (20')
Az óbu dai evan gé li kus
templom
11.00 / PAX
Ifi ca fé - ká vé ház a vá ros
szélén (kon cert film)
11.14 / Bar tók rá dió
Vuk
Fe ke te Ist ván re gé nyét rá di ó -
ra al kal maz ta: Sza bó Éva
12.05 / Bar tók rá dió
A Ham bur gi Rá dió
Szim fo ni kus Ze ne ka rá nak
hang ver se nye
13.00 / Du na Tv
Is ten ke zé ben (26')
Ru bin mi se
20.30 / Film mú ze um
Az arany em ber
(ma gyar ka land film, 1962)
(107')

VASÁRNAP

10.30 / m1
Egy há zi nap tár
10.40 / m1
Re for má tus ma ga zin
11.10 / m1
Re for má tus if jú sá gi mű sor
12.01 / Du na Tv
Élő egy ház
(val lá si hír adó) (26')
12.05 / Bar tók rá dió
A Dán Rá dió Szim fo ni kus
Ze ne ka rá nak hang ver se nye
Bee tho ven: IX. szim fó nia
15.04 / Kos suth rá dió
Hang al bum
Ér té kek, do ku men tu mok, rit -
ka sá gok a Ma gyar Rá dió
hang ar chí vu má ból
15.05 / Bar tók rá dió
Mu si ca Sac ra
(egy ház ze nei ma ga zin)
20.45 / Du na Tv
Ro ko nok (ma gyar film drá ma,
2006) (110')
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HÍREK, HIRDETÉSEK
Va sár nap
Ál dott az Úr, aki nyu gal mat adott né pé nek, Iz rá el nek egé szen úgy, aho gyan
meg ígér te. 1Kir 8,56a (Zsid 4,1; Mt 28,16–20; Róm 6,3–11; Zsolt 26) Sa la mon
ki rály temp lom szen te lé si imád sá gá nak egyet len mon da tán ke resz tül szó lít meg
ma min ket a te rem tő Is ten. Ez az egy mon dat vi lá gos sá és ért he tő vé te szi szá -
munk ra, hogy nyu gal ma az em ber nek egye dül Is ten ál tal le het. Iga zi nyu gal -
mat csak is a nyu ga lom nap ját meg szen te lő Is ten ál tal és az ő ál dá sa ál tal kap -
ha tunk. Ne kem ez ál dott ta pasz ta lá som. Kí vá nom, hogy so kak nál így le gyen!

Hét fő
Meg fe led ke zik-e cse cse mő jé ről az anya, nem kö nyö rül-e mé he gyer me kén? Ha
má sok meg fe led kez né nek is, én nem fe led ke zem meg ró lad! Ézs 49,15 (Lk 11,13;
2Móz 14,15–22; Fil 3,12–16) Min dig kü lö nös ér zés fo gott el ezt az igét ol vas -
va. Hoz zám ha son ló an ta lán min den édes anya el gon dol ko dik azon, hogy va -
jon el, il let ve meg tud na-e fe led kez ni gyer me ké ről. Ha tá vol va gyunk is tő -
lük, ha sok el fog lalt sá gunk mi att vi szony lag ke vés időt töl tünk is ve lük, gon -
do la ta ink ban, szí vünk ben, sőt imád sá ga ink ban is ott van nak gyermekeink.
Ha tal mas öröm te hát azt tud ni, hogy Is ten mennyi vel in kább nem fe led ke -
zik meg ró lunk, sze ret te ink ről, gyü le ke ze tünk ről, or szá gunk ról. 

Kedd
Aki hisz a Fi ú ban, an nak örök éle te van, aki pe dig nem en ge del mes ke dik a
Fi ú nak, nem lát majd éle tet, ha nem az Is ten ha rag ja ma rad raj ta. Jn 3,36 (Ez
20,11; Ap Csel 2,32–40; Fil 3,17–21) Vi lá gos út mu ta tást kap tunk a mai igé ben,
ho gyan le het a mi énk az örök élet. Az el ső és leg fon to sabb: Is ten úgy sze -
ret te az em bert, hogy nem akar ta, hogy bű ne mi att örök kár ho zat le gyen a
ré sze, ezért el küld te Egy szü lött jét, Jé zus Krisz tust, aki éle tét ad ta, hogy ki -
on tott vé ré vel el tö röl je adós sá gun kat. De nem lesz örök éle tünk, ha nem
hisszük, hogy he lyet tünk vé re zett Jé zus Krisz tus. A hit pe dig az en ge del mes -
ség ben lesz tel jes sé. Ugye tud juk, ho gyan járt a ho mok ra épí tő em ber, mi lett
a há zá val (Mt 7,26–27)? Mi le he tünk okos ház épí tők: éle tünk ben a hit és a
cse le ke de tek össze kell, hogy tar toz za nak!

Szer da
Gon dunk van a tisz tes ség re nem csak az Úr előtt, ha nem az em be rek előtt is. 2Kor
8,21 (3Móz 25,14; Ap Csel 16,23–34; Fil 4,1–9) Is ten igé je ma na gyon ko mo lyan
fi gyel mez tet ben nün ket ar ra, hogy éle tün ket min den nap a te rem tő Is ten és em -
ber tár sunk előtt egy aránt tisz tán kell él nünk! Bi zony haj la mo sak va gyunk ar -
ra, hogy Is ten sza vát csak fé lig tel je sít sük: Is te nünk nek vall juk, el lá to ga tunk há -
zá ba, ado má nya ink kal se gít jük övé it. Is ten azon ban azt akar ja, hogy a fe le ba -
rát fe lé is tisz tes sé ge sen él jünk. Er re Já nos le ve lé ben is fi gyel mez tet: „…aki nem
sze re ti a test vé rét, akit lát, nem sze ret he ti Is tent, akit nem lát.” (1Jn 4,20) 

Csü tör tök
Is ten nem ve tet te el az ő né pét, ame lyet ele ve ki vá lasz tott. Róm 11,2a (Zsolt
94,14; Mt 18,1–6; Fil 4,10–23) Is ten hű, ha mi hűt len ke dünk is – ezt ért het -
jük meg mai igénk ből. Na gyon fon tos ezt ma gunk ban tisz táz ni. Ter mé sze -
te sen nem azért, hogy bát ran vét kez zünk Is ten el len és fe le ba rá tunk el len.
Is ten nem a bűn re sza ba dít fel min ket. A fé lel me ink ből, az ál lan dó kény sze -
res meg fe lel ni aka rá sunk ból akar ki men te ni az ál tal, hogy azt hir det te ti ne -
künk: nem ve ti el né pét, né pe tag ja it, az az té ged és en gem sem. Mi ből fa -
kad ez a hű ség? Is ten lé nye gé ből, aki ma ga a sze re tet. Ő Fi á ban tet te ért he -
tő vé a vi lág min den em be re szá má ra, hogy sze re ti, és hű az em ber hez, nem
akar ja el vesz ni lát ni. Drá ga test vér, aki a ke reszt ség ben el pe csé telt vagy az
ő szá má ra, áldd és ma gasz tald Is tent, aki hű hoz zád!

Pén tek
Mi, akik a nap pal fi ai va gyunk, le gyünk jó za nok, ve gyük ma gunk ra a hit és
a sze re tet pán cél ját és mint si sa kot, az üd vös ség re mény sé gét. 1Thessz 5,8 (Ézs
6,1–2; Jn 19,31–37; Ap Csel 17,1–15) Pál apos tol a nap pal fi a i nak ne ve zi a Krisz -
tus ban élő em be re ket. Erőt adó meg ál la pí tás, de egy ben óri á si fe le lős sé get
is ró ránk. Erőt ad, mert tud juk, hogy fé nyünk, éle tünk Krisz tus ál tal van,
csak is mi at ta ne vez tet he tünk a nap pal fi a i nak. Ezt a fényt azon ban to vább
kell ad nunk az ál tal, hogy jó za nok va gyunk. A jó zan ság Is ten igé jé nek a meg -
tar tá sát je len ti. Hi szen Jé zus, aki ma ga a test té lett Ige, en ge del mes volt mind -
ha lá lig, sze lí den él te is ten fi úi éle tét. Így kell ne künk is az Is ten fe lé meg élt
en ge del mes ség ben meg mu tat ni jó zan sá gun kat. Ke resz tény éle tünk azon ban
ak kor lesz vé dett, ha nem fe led ke zünk meg nap mint nap ma gunk ra öl te ni
Is ten fegy ver ze tét. És ez nem szín já ték! Hi szen me zí te le nül ki in dul csa tá -
ba? Mi is csak Jé zus sal és fegy ver zet ben in dul ha tunk a na pi hit harc ba!

Szom bat
Szám di csé re ted del van te le, di cső ít lek min den nap. Zsolt 71,8 (Lk 6,45b; Jel
3,1–6; Ap Csel 17,16–34) Az ál ta lunk jól is mert 246. gyü le ke ze ti ének utol só
so ra így hang zik: „S ha már di csér ni tud, / Mást nem kí ván!” Is ten Szent lel -
ke tud ja egye dül el vé gez ni ben nünk, hogy ne csak kér ni tud junk Is ten től, ha -
nem há lát is tud junk ad ni. Na pon ta kér jük te hát a Lel ket, hogy há lás éle tű
em be rek le gyünk! Mi ért fon tos ez? A tíz lep rás tör té ne té ben Jé zus ke re si azt
a ki lenc meg gyó gyul tat, akik nem men tek vissza hoz zá (Lk 17,11–18). Azért
ke res te őket, mert tel jes gyó gyu lá sa csak an nak van és le het, aki nem csak kér -
ni és el fo gad ni, de há lát ad ni is tud. Kí vá nom, hogy ná lunk is így le gyen!

g Ta másy Ta más né

Új nap – új kegyelem
APRÓHIRDETÉS

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

Deb re cen-Nagy er dőn egye tem mel -
let ti, 76 m2-es, 3 szo bás, fel újí tott tár -
sas há zi la kás el adó vagy bu da pes ti
ha son ló ra cse rél he tő. 52/786-354,
70/581-8015.

Bp. XVI II. ker.-ben el adó tu laj do -
nostól 67 m2-es nem pa nel la kás.
30/461-2771.

A So la Fi de – A Pá pai Evan gé li kus Gyü le ke zet
Alapít vá nya, mely köz hasz nú ala pít vány, köz le mé nye
2008. évi köz hasz nú sá gi je len tés. A 2008. év ben a be vé te lek össze ge: 265
E (ket tő száz hat van öt ezer) Ft. A ki adá sok össze ge: 261 E (ket tő száz hat -
van egy ezer) Ft. Az ered mény: 4 E (négy ezer) Ft.

Az szja 1-ának fel hasz ná lá sa. A So la Fi de 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 fel aján -
lot ták. A be ér ke zett 87 858 Ft tá mo ga tás ból a hit ok ta tást se gí tő esz kö -
zök be szer zé sé re for dí tot tunk 83 858 Ft össze get.

A 4 E Ft ma rad ványt – a 2009-ben majd be ér ke ző fel aján lá sok kal ki -
egé szít ve – a gyü le ke zet mű em lék épü le te i nek kar ban tar tá sá ra kí ván -
juk for dí ta ni.

Bor bély La jos, a ku ra tó ri um el nö ke

H I R D E T É S

Fizessen elő lapunkra!


